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ΔΝΣΤΠΟ  ΑΝΑΦΟΡΑ  ΚΖΣΩΓΩΝ 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΩΝ  

ΠΟΛΙΣΗ ΠΟΤ ΣΟ ΑΝΕΦΕΡΕ  ΥΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ 

Ολνκαηεπώλπκν:       Ολνκαηεπώλπκν:       

Σειέθσλν ζηαζεξό:       Ληκεληθή αξρή:       

Σειέθσλν  θηλεηό:       Σειέθσλν:       

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ηκεξνκελία εληνπηζκνύ:       Ώξα εληνπηζκνύ:       

Σνπνζεζία:       

Αθξηβήο ζέζε:       
(πρ. «Ακκώδεο παξαιία βνξεην-αλαηνιηθήο πιεπξάο όξκνπ Νάνπζαο» ή «1 ρικ βόξεηα ιηκέλα Υίνπ» 

 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ  ΝΔΚΡΟΤ  ΚΖΣΩΓΟΤ 

ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΔΗ 

         Μηθξό θεηώδεο 
          (0,7 – 3,5 m) 

         Μεγάιν θεηώδεο 
          (3,5 – 22 m) 
 

Είδνο, εάλ είλαη γλσζηό (πρ. δσλνδέιθηλν):       

 

1) Οιηθό κήθνο  (άθξν ξύγρνπο κέτρη εγθοπή ζην κέζν ηεο νπξά):        m   

2) Μήθνο κέρξη κέζν ξαρηαίνπ πηεξπγίνπ:        m 
 

 Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηεληωκέλε ηε κεηροηαηλία, παξάιιεια κε ηνλ 
άμνλα ηνπ δώνπ θαη τωρίς λα αθοιοσζούλ ηελ θακπύιε ηοσ ζώκαηός ηοσ. 

 Οη κεηξήζεηο ιακβάλνληαη κε αθρίβεηα εθαηοζηού, πρ. 1,86 m. 

 

 

          Αθέξαην θεηώδεο                                Κνκκέλε νπξά ή θεθάιη 

 
 

Αξηζκόο δνληηώλ κηζήο άλσ ζηαγόλαο (δεμηά ή αξηζηεξή):       (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θελέο ζέζεηο, 
 αλ θάπνηα δόληηα ιείπνπλ) Αξηζκόο δνληηώλ κηζήο θάησ ζηαγόλαο (δεμηά ή αξηζηεξή):       

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΔ 

Είλαη απαραίηεηο ζε θάζε περίπηωζε (αθόκα θη αλ ην θεηώδεο είλαη ζε πξνρσξεκέλε ζήςε) λα ιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ νη 
αθόινπζεο θσηνγξαθίεο: 

1) Κεθάιη κε ην ζηόκα αλνηθηό, ώζηε λα θαίλνληαη ηα δόληηα                                                          (αξηζκόο θσηνγξαθηώλ) 

2) Οιόθιεξν ην δών θσηνγξαθεκέλν από ην πιάη, ώζηε λα είλαη εκθαλή ηα πιεπξά ηνπ              (αξηζκόο θσηνγξαθηώλ) 

3) Πεξηνρή γελλεηηθώλ νξγάλσλ, πνπ βξίζθεηαη θνηιηαθά θαη πίζσ                                                (αξηζκόο θσηνγξαθηώλ) 

Η απνζηνιή ησλ θσηνγξαθηώλ ζην Ιλζηηηνύην Πέιαγνο κπνξεί λα γίλεηαη κε e-mail ή ηατσδροκηθά  (βι. θνξπθή παξόληνο εληύπνπ) 
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ε
 ζελίδα 

ΕΩΝΣΑΝΑ ΚΖΣΩΓΖ 

ΥΩΡΗ ΔΜΦΑΝΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
(ηο κεηώδερ κολςμπά κανονικά, έζηυ κι αν πλεζιάδει απκεηά ζηεν ακηή) 

1) Αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα, θσηνγξαθήζηε ην θεηώδεο θαη απνζηείιαηε  ηηο θσηνγξαθίεο καδί κε ην παξόλ έληππν. 

2) Δελ ρξεηάδεηαη θακία νπζηαζηηθή ελέξγεηα από ηελ πιεπξά ζαο. ε πεξίπησζε πνπ ην θεηώδεο βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηελ 
αθηή, θαιό είλαη λα παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο. 

3) Σν θεηώδεο δελ πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη ή λα ελνριείηαη από ηνλ θόζκν, γηα ην θαιό ηνπ ηδίνπ θαη ησλ αλζξώπσλ. 

 

ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΔΝΟ Ή ΑΡΡΩΣΟ 
(δεν μποπεί να κολςμπήζει κανονικά, ή έσει βγει ζηεν ακηή) 

1) Ιδηαίηερα ζεκαληηθό: Μελ πιεζηάδεηε ηελ νπή αλαπλνήο (ξνπζνύλη) ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ ηνπ θεηώδνπο αλ δελ 
θοράηε προζηαηεσηηθή κάζθα θαη κελ αθνπκπάηε ην δών αλ δελ θοράηε γάληηα. Τπάξρεη θίλδπλνο λα ηνπ κεηαδνζνύλ 
αλζξώπηλεο ηώζεηο -ζαλαηεθόξεο γηα ηα θεηώδε- θαη αλ ην θεηώδεο επηβηώζεη κπνξεί λα ηηο κεηαθέξεη ζε πνιιά άιια 
όκνηά ηνπ. 

2) Φσηνγξαθήζηε ην θεηώδεο θαη απνζηείιαηε  ηηο θσηνγξαθίεο καδί κε ην παξόλ έληππν ζην Ιλζηηηνύην Κεηνινγηθώλ 
Εξεπλώλ Πέιαγνο κε e-mail ή ηατσδροκηθά (βι. θνξπθή παξόληνο εληύπνπ). 

3) Απνκαθξύλεηε ηνπο πεξίεξγνπο. Σν ζηξεο από ηελ πνιπθνζκία είλαη ηθαλό λα πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην ηνπ θεηώδνπο. Να 
παξακέλνπλ κόλν ηα απνιύησο απαξαίηεηα άηνκα. 

4) Πιεζηάδεηε πάληα προζεθηηθά ην δών γηα ην δηθό ζαο θαη ην δηθό ηνπ θαιό. Σα θεηώδε κπνξνύλ λα θάλνπλ απόηνκεο 
θηλήζεηο θαη λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνύο. 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ Δ ΚΗΣΩΓΗ 
 Πνηέ κελ ηο επηζηρέθεηε ζηα βαζηά θαη πνηέ κελ επηρεηξήζεηε λα ην δέζεηε γηα λα ην ζύξεηε. Είλαη ζαλ λα δέλεηε ηα ρέξηα θαη ηα 

πόδηα ελόο αλζξώπνπ θαη λα ηνλ ζέξλεηε κέζα ζηε ζάιαζζα. Έρνπλ πληγεί αξθεηά θεηώδε κε απηό ηνλ ηξόπν, αιιά θαη έρνπλ 
πξνθιεζεί αλζξώπηλνη ζάλαηνη από ηηο βίαηεο αληηδξάζεηο θεησδώλ. Κξαηήζηε ην θεηώδεο ζηα ξερά θαη ζηαζεξνπνηήζηε ην ζώκα ηνπ, 
ώζηε λα θάζεηαη κε ηελ θνηιηά απαιά ζε ακκώδε βπζό ή βάιηε θάηη καιαθό γηα λα κελ μύλεηαη ζηηο πέηξεο. Η νπή αλαπλνήο πξέπεη λα 
βξίζθεηαη πάληα έμσ από ην λεξό θαη ην θεηώδεο πάληα κπξνύκπηα. 

 Μελ ηο κεηαθηλείηε τωρίς ιόγο. Πνηέ δελ ην θπιάκε. Πνηέ δελ ην ζύξνπκε από ηα κπξνζηηλά πηεξύγηα, νύηε ρξεζηκνπνηνύκε ζρνηληά, 
γάληδνπο, δίρηπα , μύια θιπ. Αθόκε, πνηέ δελ πηέδνπκε ην δέξκα, γηαηί ηξαπκαηίδεηαη πνιύ εύθνια. Αληί γη’ απηά, θηηάρλνπκε έλα 
πξόρεηξν θνξείν από καιαθό θη αλζεθηηθό ύθαζκα. 

 θεπάζηε ην ζώκα κε βξεγκέλν αλνηρηόρξσκν θαη καιαθό ύθαζκα, αθήλνληαο πάληα ειεύζεξα όια ηα πηεξύγηα, ηελ αλαπλεπζηηθή 
νπή (ξνπζνύλη) θαη ηα κάηηα. ε δπλαηή ειηνθάλεηα επηβάιιεηαη ε δεκηνπξγία ζθηάο ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην θεηώδεο. 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ (γηα λεθρά ή δωληαλά θεηώδε) 

εκεηώζηε ζην παξαθάησ πεδίν θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηε ζεκαληηθό ή απαξαίηεην 

(πρ. γηα λεθξά θεηώδε: εκθαλείο ηξαπκαηηζκνί, εκπινθή ζε δίρηπα, ηδηαίηεξα ζεκάδηα ζην ζώκα ή ην θεθάιη θιπ. Γηα δσληαλά θεηώδε: πεξηγξαθή, 

πεξίεξγε θίλεζε ή ζπκπεξηθνξά) 
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