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Στους εκπαιδευτές και οδηγούς καταδύσεων  

 
Καµπάνια για την προστασία των ανθόζωων και των κόκκινων κοραλλιών της Μεσογείου  
 
Αγαπητέ φίλε, 

Ο Reef Check Italy µη κερδοσκοπικός οργανισµός (www.reefcheckitalia.it), υπό την αιγίδα 
του Coastal Environment Monitoring Protocol (CEM),  επιχειρεί να ολοκληρώσει τη συλλογή 
πληροφοριών που έχουν δοθεί από πολλούς δύτες εθελοντές τα πρόσφατα χρόνια για την 
παρουσία/απουσία και αφθονία 39 γενών συγκεκριµένου ενδιαφέροντος, επιλεγµένων για την 
οικολογική τους σηµασία. 

Είναι ορατό σε αυξανόµενο βαθµό ότι οι υποθαλάσσιες εκτάσεις της Μεσογείου 
µεταβάλλονται ραγδαία, για πολλούς λόγους όπως τα παγκόσµια ύδατα και η επέκταση ξένων 
ειδών. Ανάµεσα στα γένη που έρχονται αντιµέτωπα µε τέτοιους είδους εχθρικές επιδράσεις είναι τα 
ανθόζωα και τα κόκκινα κοράλλια. Όπως οι δύτες γνωρίζουν αυτά τα γένη ανήκουν στους 
οργανισµούς που χαρακτηρίζονται ως τα πιο όµορφα υποβρύχια θεάµατα της Μεσογείου αλλά προς 
το παρόν δεν γνωρίζουµε ακόµη µε ακρίβεια πού εντοπίζονται και από πού απουσιάζουν. Η γνώση 
αυτή είναι καθοριστική για την ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδιασµών για την προστασία αυτού 
του φυσικού περιβάλλοντος και την αποφυγή ανεπιθύµητων διαδοχικών επιδράσεων σε άλλους 
οργανισµούς που συντελούν το βραχώδη υποθαλάσσιο βυθό. 

Ζητάµε τη βοήθεια σας επειδή πιστεύουµε ότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα το 
θαλάσσιο βυθό. 

Συµπληρώστε τη φόρµα που επισυνάπτεται και αποστείλετε την στον ηλεκτρονικό 
λογαριασµό postmaster@reefcheckitalia.it το αργότερο στις 15 Νοέµβρη. 

 

 
 

Ο εθελοντισµός είναι µια µορφή περιβαλλοντικής δέσµευσης που απαιτεί βαθύ σεβασµό για 
τη φύση και τη συνειδητοποίηση ότι η γνώση είναι ο µόνος τρόπος για την ανάπτυξη κατάλληλων 
στρατηγικών προστασίας. Στο προσεχές µέλλον θα σας χρειαστούµε για περαιτέρω πληροφορίες. 
Είµαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε θα θέλετε να ρωτήσετε.   

14/10/2011 
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη βοήθεια σας. 
Το προσωπικό του RCI  
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Οδηγίες για τη συµπλήρωση της φόρµας 

 
Συµπληρώστε τη φόρµα τοποθετώντας τες πληροφορίες στο γκρι πλαίσιο. 
 
Ο χρόνος αναφοράς είναι για το 2011, αλλά µπορείτε να το αλλάξετε αν θέλετε να παρουσιάσετε 
παρατηρήσεις προηγούµενων χρόνων.  
 
Καταχωρήστε το όνοµα του κέντρου καταδύσεων και του σύµβουλου οδηγών. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας παρατηρητές ο καθένας µπορεί να συµπληρώσει µια ξεχωριστή φόρµα 
παρουσιάζοντας τες δικές του/της παρατηρήσεις.  
 
Στη πρώτη στήλη καταχωρίστε το όνοµα που συνήθως αναφέρεται συγκεκριµένα στην τοποθεσία 
της κατάδυσης. 
 
Στη δεύτερη στήλη καταχωρίστε τις γεωγραφικές συντεταγµένες της τοποθεσίας της κατάδυσης. 
Αυτή η πληροφορία είναι βασική για την παρουσίαση στοιχείων που παρέχονται από τους χάρτες. 
Οι συντεταγµένες µπορούν να εκφραστούν σε τρεις ίσες διαστάεις: ολοκληρωµένοι βαθµοί 
κλίµακας και τεµάχια σε δεκαδικούς  (DEG), βαθµοί και λεπτά και δεκαδικοί ανά λεπτό (DM), 
βαθµοί λεπτά και δευτερόλεπτα και δεκαδικοί ανά δευτερόλεπτο (DMS). Ο πίνακας που ακολουθεί 
παρουσιάζει παραδείγµατα που εκφράζουν το ίδιο σηµείο στις τρεις διαστάσεις.  
 

∆ιάσταση Γεωγραφικό 
πλάτος 

Γεωγραφικό 
µήκος 

DEG 44.38608° N 12.58157° E 
DM 44° 23.165’ N 12° 34.894’ E 
DMS 44° 23’ 09.90” N 12° 34’ 53.67” E 

 
Για κάθε γένος δείξε την υπολογίσιµη αφθονία και το ελάχιστο και µέγιστο βάθος που είναι 
πιθανόν να παρευρίσκονται.  Οι κατηγορίες της αφθονίας είναι 
¨για τα κόκκινα κοράλλια: 
 
• ∆εν γνωρίζω 
• Απών 
• 1 δείγµα αποµονώθηκε 
• µερικά δείγµατα αποµονώθηκαν 
• αρκετά δείγµατα αποµονώθηκαν 
• 1 πυκνή περιοχή  
• µερικές πυκνές περιοχές  
• αρκετές πυκνές περιοχές 

Για γοργόνια 
 
• ∆εν γνωρίζω 
• Απών 
• 1 
• 2 
• από 3 στο 5 
• από 6 στο 10 
• από 11 στο 50 
• περισσότερα από 51 
 

 
Αν θυµάσαι ότι αυτά τα γένη δεν είναι παρών είναι πολύ βασικό να αναδίξεις το ''Απών''. Σε 
περίπτωση αµφιβολίας ή αβεβαιότητας  doubt or uncertainty, άστε τις λέξεις ''δεν γνςρίζω''. 
 
Μετά την ταξινόµηση, αποθηκεύστε  το αρχείo και στείλετε το στο postmaster@reefcheckitalia.it 
το αργότερο στις 15 Νοέµβρη 
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Πληροφορίες για τα γένη και για το πως τα αναγνωρίζεις, υπάρχουν στο   
http://www.progettomac.it/specie_censite.asp 


