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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

| Γεωγραφία | Βιολογία |

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 

▪ Γαλάζια οικονομία
▪ Αλιευτικοί πόροι
▪ Παραδοσιακές δραστηριότητες: ψάρεμα, υδατοκαλλιέργεια

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις γνώσεων.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ:
▪ Βελτιώσουν τις χωρικές τους δεξιότητες, την ανάγνωση χαρτών 

και την παρατήρηση.
▪ Αναγνωρίζουν τα είδη των αλιευτικών πόρων.
▪ Διερευνήσουν τον οικονομικό τομέα της επαγγελματικής 

αλιείας.
▪ Κατανοήσουν τους τρόπους εφοδιασμού με αλιεύματα.
▪ Κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ της επαγγελματικής αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας.
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
#1: Αναζητήστε στο Διαδίκτυο έναν χάρτη με μεσογειακά είδη ψαριών στο (υπάρχουν 

στο διαδίκτυο δωρεάν διαθέσιμες αρκετές πηγές με εύκολη δυνατότητα λήψης) για να 
τον χρησιμοποιήσετε στην τάξη.

#2: Να έχετε τοποθετήσει στον πίνακα ένα παγκόσμιο χάρτη.
#3: Να έχετε διαθέσιμο έναν χάρτη (σχέδιο) της πόλης που θα προβάλλεται στον 

πίνακα.
#4: Παρουσιάστε στους μαθητές/τριες τις βασικές έννοιες του σχετικού κεφαλαίου 

(Θαλάσσια Οικονομία) από τον Παιδαγωγικό Οδηγό Αναφοράς (Ο1).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
#1: Ο / Η εκπαιδευτικός ή ο εμψυχωτής εισάγει τις κύριες έννοιες της επαγγελματικής 

αλιείας (ερασιτεχνική αλιεία, βιομηχανική αλιεία, θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια) και το 
πρόβλημα της υπερεκμετάλευσης των ιχθυαποθεμάτων.

#2: Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 4 ατόμων και ζητήστε τους να απαντήσουν 
συλλογικά στις ακόλουθες τέσσερις ερωτήσεις:
Ποια είδη ψαριών ξέρετε; Ποια είδη τρώτε; Κυκλώστε τα αν τα βρείτε στο χάρτη με τα 
μεσογειακά είδη
Πού μπορούμε να αγοράσουμε αυτά τα ψάρια; Σούπερ μάρκετ, τοπική αγορά ψαριών, 
ιχθυοπωλεία κ.λπ.
Γιατί μερικά ψάρια δεν υπάρχουν στον χάρτη;- Ποιος ψαρεύει τα είδη που συναντώνται 
στην Μεσόγειο και με τι τρόπο γίνεται η εμπορεία τους;

#3: Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα /απαντήσεις της 
ομάδας του στην τάξη. Καθώς ο μαθητής μιλάει ο καθηγητής τοποθετεί στον παγκόσμιο 
χάρτη τα μέρη όπου αλιεύονται και πωλούνται τα ψάρια καθώς και τα μέρη που ζουν τα 
άλλα ψάρια που δεν προέρχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα (δηλαδή: σολομός, 
οστρακοειδή κλπ.)

#4: Στο τέλος της δραστηριότητας, ο / η εκπαιδευτικός συνοψίζει τις απαντήσεις των 
ομάδων με τέτοιο τρόπο ώστε να τις συσχετίσει με θέματα που σχετίζονται με το 
πρόγραμμα σπουδών της τάξης όπως : π.χ.
Διαχείριση αλιευτικών πόρων (εξάντληση αποθεμάτων),
Μέθοδοι παραγωγής: βιομηχανική αλιεία, τοπική αλιεία μικρής κλίμακας, 
υδατοκαλλιέργεια (σολομός, τσιπούρα, λαβράκι),
Κατανάλωση ανανεώσιμων πόρων: μεταποίηση ψαριών ( π.χ. παναρισμένα ψάρια), 
τοπικά προϊόντα αλιείας και διαφορετικές τιμές αγοράς,
Μέτρα διαφοροποίησης της αλιείας, διατήρηση των αποθεμάτων (ποσόστωση).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :
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Τύπος 
δραστηριότητας

Στοχευμένο κοινό
Χώρος 

Διεξαγωγής
Απαιτούμενα 

Υλικά

Διάρκεια Δράσης
Απαιτούμενη 

άδεια/ Συγγραφή
Σύνδεσμοι

Σχόλια του 
Συγγραφέα

Πειραματική δραστηριότητα

Από 11 ετών
Αίθουσα διδασκαλίας, βιβλιοθήκη 
σχολείου 
Παγκόσμιος χάρτης
Χάρτης με μεσογειακά είδη ψαριών 
και οστρακοειδών για να εκτυπωθεί 
για τους μαθητές (παράρτημα 1).
Χάρτης, σχέδιο πόλης (για να 
τοποθετήσετε το σούπερ μάρκετ, τις 
τοπικές αγορές κ.λπ.).
Προβολέας βίντεο για προβολή 
βίντεο, φωτογραφίες για θέματα 
αλιείας από τους συνδέσμους που 
δόθηκαν.
Υλοποίηση : 2-3 ώρες
Petra Patrimonia

Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
http://www.fao.org/fishery/technolo
gy/en
https://www.wwfmmi.org/?364345/
WWF-urges-FAO-to-chart-a-new-
course-for-fisheries-and-aquaculture
http://www.fao.org/assets/infographi
cs/FAO-infographic-SOFIA-2014-
en.pdf 
http://www.fao.org/3/i9540fr/I9540F
R.pdf
http://www.fao.org/fisheries/en/
https://www.fishipedia.fr/fishinews/
https://www.greenpeace.org.uk/chall
enges/sustainable-fishing/
Κανένα 
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Διερεύνηση των 
αλιευτικών πόρων 

επαγγελματικής αλιείας 
και εμπορίου

Παράρτημα 1



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
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αλιευτικών πόρων 

επαγγελματικής αλιείας 
και εμπορίου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Πώς να καταναλώσετε αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου με βιώσιμο τρόπο;

Η Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί το πλουσιότερο θαλάσσιο οικοσύστημα στον κόσμο όσον
αφορά την ποικιλομορφία των ειδών. Παρόλο που αντιπροσωπεύει μόνο το 0,82% της
επιφάνειας των ωκεανών φιλοξενεί το 8 έως το 9% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Είναι μια
παρακαταθήκη που πρέπει να διατηρηθεί. Δυστυχώς όμως, τόσο τα ψάρια όσο και τα
οστρακοειδή (γνωστά και ως αλιευτικοί πόροι) αλιεύονται έντονα στη Μεσόγειο. Η Διεθνής
Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για
τα τρόφιμα και τη γεωργία, εκτιμά ότι «το 75% των ιχθυοαποθεμάτων στη Μεσόγειο και τον
Εύξεινο Πόντο υπερεκμεταλλεύονται». Εάν υπεραλιεύουμε τα είδη και δεν δίνουμε χρόνο σε
αυτά να αναπαραχθούν κινδυνεύουμε να τα οδηγήσουμε σε εξαφανιση. Στο παρελθόν, οι
άνθρωποι σέβονταν περισσότερο την εποχικότητα των ψαριών. Συνηθιζόταν τα αλιεύματα να
αγοράζονται κυρίως στα λιμάνια απευθείας από τους ψαράδες και όχι στα σούπερ μάρκετ. Δεν
Το ψάρεμα δεν γινόταν όλο το χρόνο και καταναλώνονταν όλα τα είδη ψαριών. Σήμερα, η
κατανάλωση επικεντρώνεται στα πιο «ευγενή» είδη όπως είναι ο τόνος, η τσιπούρα, ο ξιφίας, ο
κέφαλος ο αστακός ή το νταούκι του Ατλαντικού, τα οποία τα βρίσκουμε όλο το χρόνο στα
σούπερ μάρκετς. Ωστόσο, οι αλιείς χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα αειφορικές
μεθόδους αλιείας προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα τους αλιευτικούς πόρους. Οι αλιείς
μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο ακολουθούν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Χρησιμοποιούν
διαφορετικές τεχνικές αλιείας κατά τη διάρκεια του έτους για να πιάσουν διαφορετικά είδη
ψαριών ανάλογα με την εποχή: για παράδειγμα αλιεύουν τον τόνο το καλοκαίρι και
την τσιπούρα από το φθινόπωρο και μετά, κ.λπ. Για να διατηρηθούν τα αποθέματα ψαριών,
είναι σημαντικό να καταναλώνουμε μια μεγάλη ποικιλία ψαριών και να μην προτιμάμε
μόνο ένα μόνο είδος. Η ποικιλία των ειδών και των αλιευτικών προϊόντων μας επιτρέπει να
απολαύσουμε τις γεύσεις των ψαριών όλο το χρόνο, σε κάθε περίπτωση. Είναι επίσης μια
ευκαιρία να ανακαλύψουμε κάποια λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό είδη, και να τα γευτούμε
σε πρωτότυπες και νόστιμες συνταγές.
Τα κύρια ψάρια που αλιεύονται στη Μεσόγειο είναι τα εξής: γαύρος, σαρδέλα, κολιός,
σκουμπρί, λούτσοι, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, τσιπούρα, λαβράκι, λυθρίνι, μουσμούλι,
μπαλάς, σπάρος, αυλιάς (ή κακαρέλλος), σαργός, φαγκριά, συναγρίδα, μελανούρι, σκιός,
μυλοκόπι (ή παντελής), μπακαλιάρος, προσφυγάκι, σκορπίνες, γλώσσες, μαυρόψαρα (ροφός,
στήρα, σφυρίδα, πίγκα), ξιφίας, τονοειδή (ρίκι, καρβούνι, παλαμίδα, τόνοι κ.λπ.).
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Τα ψάρια, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, έχουν μια συγκεκριμένη εποχή που 
συνιστάται να τα καταναλώνουμε συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καλή διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να μάθουμε να τα αναγνωρίζουμε, να 
μάθουμε τους τρόπους με τους οποίους συλλέγονται, να γνωρίσουμε την εποχικότητά τους 
καθώς και τις ποικίλες συνταγές/τρόπους που μπορούμε να τα μαγειρέψουμε:

Ιανουάριος
Λαβράκι, σαλιγκάρια της θάλασσας, whelk, χτένια, γαρίδες,
τσιπούρα, haddock, herring, στρείδια, bass, μύδι, προσφυγάκι, cod,
pollack, σαλάχια.

Φεβρουάριος
Λαβράκι, cod, μπακαλιάρος, χτένια, γαρίδες, τσιπούρα, haddock,
haddock, herring, στρείδια, dab, wolfish, πεσκαντρίτσα, σκουμπρί,
κολιός, προσφυγάκι, cod, μύδια, σαλάχια, σολομός, γλώσσα

Μάρτιος

Λαβράκι, πεσκαντρίτσα, anglerfish, pike, whelk, cod, κυπρίνος,
σαφρίδια, coalfish, χτένια, γαρίδες, τσιπούρα, haddock, στρείδια,
αστακός, pollack, wolfish, σκουμπρί, κολιός, προσφυγάκι,
μπακαλιάρος, cod, μύδια, perch, σαλάχια, σολομός, γλώσσα,
καλκάνι.

Απρίλιος
Πεσκαντρίτσα, pike, cod, σαφρίδια, χτένια, μουγγρί, γαρίδες,
αστακός, pollock, σκουμπρί, κολιός, μπακαλιάρος, σαλάχια, σολομός,
σουπιά, γλώσσα, φίγι (ή σύκο), καλκάνι.

Μάιος
Γαύρος, Πεσκαντρίτσα, cod, χτένια, γαρίδες, αστακός, καραβίδα,
pollack, σκουμπρί, κολιός, μπακαλιάρος, σαλάχια, σαρδέλα, σολομός,
γλώσσα, τόνος μακρόπτερος, καβούρια, φίγι (ή σύκο), καλκάνι.

Ιούνιος 
Γαύρος, σαφρίδια, μουγγρί, γαρίδες, crayfish, αστακός, καραβίδα,

pollack, σκουμπρί, κολιός, μπακαλιάρος, σαλάχια, τρυγόνες, σαρδέλα,
σολομός, τόνος μακρόπτερος, καβούρια, καλκάνι.

Ιούλιος 
Μπακαλιάρος, μουγγρί, γαρίδες, crayfish, αστακός,
καραβίδα, pollack, σκουμπρί, κολιός, σαλάχια, χριστόψαρο, σαρδέλα,
σολομός, τόνος μακρόπτερος, καλκάνι.

Αύγουστος
Γαύρος, γαρίδες, τσιπούρα, crayfish, αστακός, καραβίδα, σκουμπρί,
κολιός, σαλάχια, σαρδέλα, σολομός, τόνος μακρόπτερος.

Σεπτέμβριος 
Τσιπούρα, crayfish, αστακός, καραβίδα, σκουμπρί, κολιός, μύδια,
γαρίδες, βάτοι, σουπιά, σαρδέλα, τόνος μακρόπτερος.

Οκτώβριος
Τσιπούρα, γαρίδες, herring, αστακός, σκουμπρί, κολιός, μύδια,
σαλάχια, σαρδέλα.

Νοέμβριος
Λαβράκι, χτένια, γαρίδες, τσιπούρα, herring, αστακός, στρείδια,
μύδια, αχινοί, σαλάχια.

Δεκέμβριος Λαβράκι, τσιπούρα, herring, μύδια, σαλάχια


