
Τι είναι φύκη; 
Η συνήθεια μας να…  

…ταυτίζουμε την κατηγορία των φυκών με ό,τι 

συχνά αντικρίζουμε στις παραλίες και τις 

θάλασσές μας και αποκαλούμε όλοι «φύκια» 

είναι... ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ! 

Τα φύκη είναι μια μεγάλη πολυφυλετική 

κατηγορία μονοκύτταρων ή πολυκύτταρων 

οργανισμών με σχήματα και μεγέθη που 

ποικίλουν σημαντικά. Υπάρχουν φύκη 

μικροσκοπικά, αόρατα με γυμνό μάτι, τα 

μικροφύκη, ενώ άλλα είναι ορατά με γυμνό μάτι, 

και τα αποκαλούμε μακροφύκη. Κάποια από 

αυτά μάλιστα φθάνουν αρκετά μέτρα μήκος 

όπως είναι για παράδειγμα τα μεγάλα Φαιοφύκη 

(χρησιμοποιήθηκαν ως φόντο στην αφίσα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Φύκη: Ο «πράσινος χρυσός» του μέλλοντος! 

Παστρεύουν, γιατρεύουν,  παράγουν 

βιοκαύσιμα και…. Όχι μόνο!  

Περίληψη: 
 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ το όφελος που μπορεί να επιφέρει η φύση στον 

άνθρωπο, αλλά να μένει ανεκμετάλλευτο λόγω άγνοιας ή απουσίας 

τεχνολογικών μέσων; Μια τέτοια περίπτωση είναι τα φύκη, τα 

οποία όπως διαπιστώσαμε μπορούν να αποτελέσουν 

τελικά τις «μεταξωτές κορδέλες» που θα υφάνουν ένα 

αειφόρο μέλλον.  Τομείς όπως η φαρμακευτική βιομηχανία, η 

βιομηχανία τροφίμων, ο τομέας παραγωγής ενέργειας, είναι μόνο 

μερικοί στους οποίους τα φύκη αποτελούν την πρώτη ύλη για 

παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων. 

Αφουγκράζεται άραγε η κυπριακή επιστημονική κοινότητα αυτόν τον 

πρωτοποριακό απόηχο; Και αν ναι, με ποιο τρόπο η ίδια συμμετέχει; 

Διαπιστώσαμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση δραστηριοποιούνται δύο 

επιστημονικές ομάδες στη χώρα μας: Η μια στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και η άλλη στο Ινστιτούτο Γεωργικών 

Ερευνών (ΙΓΕ). Συνομιλήσαμε με εκπροσώπους τους και συγκεκριμένα 

με τους Δρ. Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη (ΤΕΠΑΚ) και Δρ. Μιχάλη Ομήρου 

(ΙΓΕ), οπότε και παραθέτουμε τις βασικές πληροφορίες που 

αποκομίσαμε. 
  
 
 1. Χρήση μακροφυκών για τον 

καθαρισμό χοιρολυμάτων - 

Εργαστήριο Αειφόρου Ενέργειας, 

ΤΕΠΑΚ 
•Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, η οποία αποτελεί και 

τη διδακτορική διατριβή της κ. Ολυμπίας Νισιφόρου, ήταν να 

μελετηθούν οι δυνατότητες χρήσης των μακροφυκών Gracilariopsis 

longissima και Cladophora sp. για τον καθαρισμό των λυμάτων 

χοιροστασίων.  
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2.Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων από μικροφύκη 

-Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ).          
                                  Η Κύπρος, συμμετέχει στο πρόγραμμα Med-algae με ειδικότερο θέμα την 

                                  «Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων  από μικροφύκη σε επιλεγμένες χώρες 

της Μεσογείου» μαζί με την  Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο και Αίγυπτο, εφαρμόζοντας στον 

συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα κοινή τεχνολογία και ανταλλάζοντας γνώσεις και εμπειρίες. 

Σύμφωνα με τον Δρ. Μιχάλη Ομήρου, Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών, έχουν απομονωθεί, 

μελετηθεί και ταξινομηθεί διάφορα είδη μικροφυκών από τις κυπριακές θάλασσες, με βάση αφ’ 

ενός το ρυθμό ανάπτυξής τους και αφ’ ετέρου την περιεκτικότητά τους σε λίπη. Στο «κυνήγι» του 

καταλληλότερου φύκους, κατέληξαν ότι ιδανικότερο  για παραγωγή βιοκαυσίμων είναι το είδος 

Nannochloropsis  μαζί με κάποιες ποσότητες Τetraselmis, όταν μάλιστα αυτά καλλιεργούνται σε 

κλειστούς αντιδραστήρες (εικ.1) παρά σε ανοικτές δεξαμενές (εικ.2). Ωστόσο παρά το ότι η 

συγκεκριμένη τεχνολογία παραγωγής βιοκαυσίμου είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον, 

δυστυχώς, τουλάχιστο στο παρόν στάδιο είναι οικονομικά ασύμφορη, λόγω του μεγάλου κόστους 

παραγωγής. 

 

Τα λύματα χοιροστασίων είναι ψηλά σε 

περιεκτικότητα άνθρακα, αζώτου και 

φωσφόρου και με δεδομένη την πρακτική 

άλλων χωρών να χρησιμοποιούν τα 

μακροφύκη ως «βιοφίλτρα» τα οποία κατά 

την αύξησή τους, δεσμεύουν τα ανόργανα 

αυτά θρεπτικά συστατικά, έγινε μια 

λεπτομερής μελέτη της οικοφυσιολογίας 

συγκεκριμένων ειδών φυκών, προκειμένου 

να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα ως 

«καθαριστές» λυμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν 

λύματα από δύο χοιροστάσια στην Κύπρο με 

πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Καλύτερα αποτελέσματα παρουσίασε το είδος Cladophora sp., αλλά η 

όλη μελέτη έγινε μέσα στις συνθήκες του εργαστηρίου, πράγμα το 

οποίο δεν προκαθορίζει ανάλογη επιτυχία αν εφαρμοστεί στις 

πραγματικές συνθήκες και τους ανοικτούς χώρους του χοιροστασίου. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ελεγχθούν ακόμη αρκετοί 

παράμετροι, πράγμα το οποίο και βρίσκεται στα πλάνα του 

ερευνητικού κέντρου. 

   Το είδος               
Νannochloropsis 
sp. 

  Το είδος    

Tetraselmis sp. 

Μην αποθαρρύνεστε 

όμως ! Δεν είναι η παραγωγή 

βιοκαυσίμων  ο μοναδικός τρόπος 

εκμετάλλευσης των μικροφυκών 

προς όφελος του ανθρώπου. 
Εικόνα 2: Ανοικτές δεξαμενές Εικόνα 1: Κλειστοί Αντιδραστήρες 

Πέραν από το ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

φαρμακοβιομηχανία και την παραγωγή τροφίμων (διαθέτουν 

ψηλή περιεκτικότητα σε ω3, ω6 λιπαρά, ασταξανθίνες καθώς και 

σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες), μπορούν ακόμη να 

χρησιμοποιηθούν για την απορρύπανση από καυσαέρια, 

περιοχών με βιομηχανική δραστηριότητα, αφού ως γνωστό μέσα 

από τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης που κάνουν δεσμεύουν το 

διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Αρωγός 

για υλοποίηση αυτής της προοπτικής, η Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου η οποία χρηματοδοτεί την έρευνα και ευελπιστεί στο 

διπλό όφελος: Παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και 

απορρύπανση  της περιοχής όπου βρίσκεται ο 
ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της (Βασιλικό) (εικ.3).  

Εικόνα 3: Χρήση φυκών στη φαρμακο-

βιομηχανία και την απορρύπανση 

βεβαρημένων βιομηχανικά περιοχών  
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