
Η παραλία Lady’s mile είναι μια από τις πιο γνωστές παραλίες της επαρχίας
Λεμεσού, λόγω των ξέβαθων, καθαρών νερών της και εκτείνεται κατά μήκος της
ανατολικής πλευράς του Ακρωτηρίου.

Το πραγματικό όνομα της όμορφης αυτής παραλίας, είναι “απλώστρα” λόγω του
τρόπου με τον οποίο απλώνεται η αμμουδιά μπροστά στα κύματα σε 8km μήκος.
Το όνομα Lady’s mile δόθηκε, όπως λένε διάφορες πηγές στην περιοχή, από έναν
Άγγλο αξιωματικό, ο οποίος έπαιρνε στην συγκεκριμένη παραλία το άλογό του,
που ονομαζόταν Lady για εξάσκηση αντοχής.

Αυτό συνέβαινε κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Σήμερα πολλοί
υποστηρίζουν ότι εξώνυμες ονομασίες διάφορων παραλιών του νησιού, θα πρέπει
να καταργηθούν και είτε να χρησιμοποιούνται οι αρχικές τους ονομασίες, είτε ίσως
και άλλες, ελληνικές ονομασίες, βασισμένες στην ιστορία των περιοχών.

Το τελικό ερώτημα << πως θα απαλλαχτούμε από τις μέδουσες>> είναι δύσκολο να
απαντηθεί. Οι έρευνες και οι προσπάθειες που γίνονται για το συγκεκριμένο θέμα
παρουσιάζουν ακόμα πολλά κενά. Ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά προγράμματα για να
κατανοήσουμε μελλοντικά καλύτερα το φαινόμενο των πληθυσμιακών εξάρσεων των
μεδουσών είναι το πρόγραμμα << jellywatch>> , στο οποίο γίνεται προσπάθεια καταγραφής
των ειδών μεδουσών που συναντούμε στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Η Κύπρος
συμμετέχει στο πιο πάνω πρόγραμμα
Στη αφίσα που παραθέτουμε φαίνονται χαρακτηριστικά είδη μεδουσών, τα οποία αν κάποιος
εντοπίσει θα πρέπει να στείλει πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Ωκεανογραφικού κέντρου( jellywatch@ucy.ac.cy).
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Πολίτες οι οποίοι επισκέφτηκαν τον γιατρό τους, ανέφεραν ότι τα
εξανθήματα προέρχονταν από τσιμπήματα «μωρών μεδουσών». Το Τμήμα
Αλιείας ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι όντως εμφανίζονται μέδουσες στην
περιοχή, λόγω των ρευμάτων. Το συγκεκριμένο είδος μέδουσας σύμφωνα με το
Τμήμα Αλιείας ,είναι πολύ μικρό, μόλις που γίνεται ορατό με γυμνό μάτι.

Η Μέδουσα, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία αναφέρεται ως μία από τις τρεις γοργόνες
γνωστή και με το όνομα Γοργώ. Από τις τρεις αυτές αδελφές η Μέδουσα ήταν θνητή. Σύμφωνα με
το μύθο ήταν ένα πλάσμα πανέμορφο και γοητευτικό και υπηρετούσε ως ιέρεια τη Θεά Αθηνά.
Την ερωτεύτηκε ο Ποσειδώνας, ο οποίος χωρίς να την σεβαστεί, την ατίμωσε μέσα στον ναό. Η
Αθηνά αντί να τα βάλει με τον Ποσειδώνα ξέσπασε πάνω στη Μέδουσα. Τη μεταμόρφωσε σε
τέρας, που αντί για μαλλιά είχε φίδια. 'Ηταν τόσο άσχημη που όποιος την κοιτούσε στο πρόσωπο
πέτρωνε.

Το καλοκαίρι που πέρασε, αρκετοί επισκέπτες αυτής της όμορφης παραλίας,
έκαναν συχνές αναρτήσεις φωτογραφιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με
εξανθήματα στο σώμα τους που εμφανίστηκαν μετά το μπάνιο τους.

Oι αρμόδιοι φορείς, καθησυχάζουν το κοινό ότι μετά από τα τσιμπήματα, τα
συμπτώματα είναι μόνο τα εξανθήματα που προκαλούνται από την αλλεργική αντίδραση.
Όμως απαραίτητα όποιοι εμφανίζουν τα εξανθήματα, πρέπει να επισκέπτονται γιατρό
για την καλύτερη και πιο σωστή αντιμετώπισή τους.

Επιπτώσεις του πιο πάνω Φαινομένου είναι πολλαπλές, όπως:
1. Οι αυξημένοι πληθυσμοί μεδουσών ασκούν μεγάλη θηρευτική πίεση στο ιχθυοπλαγκτόν,

όπως επίσης και στο ζωοπλαγκτόν που αποτελεί την τροφή των ψαριών, με αποτέλεσμα
να μειώνουν τους πληθυσμούς του συνόλου της ιχθυοπαγίδας.

2. Επειδή το σώμα των μεδουσών είναι φτιαγμένο με ζελατινώδες υλικό εύκολα μπλέκονται
στα δίκτυα των ψαράδων και προκαλούν ζημιές από το υπερβολικό βάρος.

3. Φράξιμο σωλήνων σε μονάδες αφαλάτωσης και σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

4. Η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται, γιατί με το τσίμπημα τους προκαλούν προβλήματα. Σαν
επακόλουθο των τσιμπημάτων είναι και η μείωση του τουρισμού. Η Κυπριακή οικονομία
στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό κι αυτό καθιστά την εμφάνιση μεδουσών
ιδιαίτερα επιζήμια.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΔΟΥΣΩΝ

Μέδουσες στην περιοχή Lady’s mile Λεμεσού

Οι πληθυσμιακές εξάρσεις των μεδουσών, είναι φαινόμενο που
εμφανίζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια κι αυτό οφείλεται,
σύμφωνα με τους ειδικούς, σε μια σειρά παραγόντων.

Όπως η υπεραλίευση που γίνεται σε όλες τις θάλασσες. Με αυτή την
ανθρωπογενή επίδραση, δηλαδή την υπεραλίευση των θηρευτών των
μεδουσών εμφανίζετε η ραγδαία ανάπτυξή τους.

Επίσης η υπερθέρμανση του πλανήτη. Η άνοδος της θερμοκρασίας
των θαλασσών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή λειτουργεί υπέρ των
μεδουσών.
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