
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 
 

Κατά τη διάρκεια του 2018, σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, η επιφανειακή θερµοκρασία της θάλασσας έφτασε τις υψηλότερες τιµές που έχουν καταγραφεί ποτέ. ∆ύτες 

από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ολοένα και συχνότερα πως έχουν παρατηρήσει Περιστατικά Μαζικής Θνησιµότητας ασπόνδυλων ειδών, όπως είναι τα οστρακοειδή, 

τα σφουγγάρια, τα κοράλλια και οι γοργονίες.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλά παρόµοια περιστατικά, τα οποία έχουν επηρεάσει µεγάλο αριθµό ειδών σε ευρεία χωρική κλίµακα. Τα περιστατικά αυτά έχουν 

συνδεθεί κυρίως µε το θερµικό στρες, καθώς συνήθως λαµβάνουν χώρα µετά το πέρας καυσώνων µεγάλης διάρκειας, ή κατά τα έτη που σηµείωσαν ιδιαίτερα υψηλές 

θερµοκρασίες τους θερινούς µήνες.  

 

 

 

 

Στόχος του παρόντος έντυπου είναι η συµµετοχή καταδυτικών κέντρων και δυτών στη διαδικασία παρατήρησης και καταγραφής των Περιστατικών Μαζικής Θνησιµότητας 

ασπόνδυλων στη Μεσόγειο Θάλασσα. Για το λόγο αυτό καλούµε καταδυτικά κέντρα και δύτες ελεύθερης/αυτόνοµης κατάδυσης να αναφέρουν παρατηρήσεις από πιθανά 

Περιστατικά Μαζικής Θνησιµότητας στις περιοχές που καταδύονται.  

 
Στις επόµενες σελίδες του παρόντος εντύπου επισυνάπτεται ειδική φόρµα καταγραφής της σχετικής πληροφορίας, καθώς και βοηθητικές φωτογραφίες που απεικονίζουν Μη-

Επηρεασµένα (Υγιή) ή Επηρεασµένα άτοµα διαφορετικών ειδών. Συµπληρωµατικό οπτικό υλικό υπάρχει διαθέσιµο στη σχετική ιστοσελίδα: mme2018.medrecover.org  

 
Οι συµπληρωµένες φόρµες θα πρέπει να αποσταλούν στο mme2018.med@gmail.com. Επιπλέον, θα βοηθούσε ιδιαίτερα αν ανεβάζατε τις δικές σας φωτογραφίες από τα 

περιστατικά που καταγράψατε στον κοινό φάκελο bit.ly/mme2018-folder. Στην περίπτωση αυτή, προτείνουµε να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας είτε ως ένα ενιαίο φάκελο, 

είτε ως αρχείο .zip. Για λόγους αρχειοθέτησης, στο όνοµα του κάθε αρχείου/φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται το όνοµα σας και η ηµεροµηνία συλλογής του φωτογραφικού 

υλικού. Για παράδειγµα, ένα σωστό όνοµα αρχείου/φακέλου θα ήταν 20181021_John_Smith  

 

 

  

 

Αυτή η δράση είναι πρωτοβουλία µίας διεθνούς επιστηµονικής οµάδας που µελετά τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στη Μεσόγειο Θάλασσα.   

 
 
Επικοινωνία:  

Μαρία Σίνη | Πανεπιστήµιο Αιγαίου | mariasini@marine.aegean.gr 

  

      WEB  ·  mme2018.medrecover.org 

   CONTACT MAIL  ·  mme2018.med@gmail.com 

SHARED FOLDER  ·  bit.ly/mme2018-folder 

Οστρακοειδή, σφουγγάρια, κοράλλια και γοργονίες επηρεάζονται από Περιστατικά Μαζικής Θνησιµότητας τα οποία σχετίζονται µε θερµικό στρες 

Τελικός στόχος αυτής της δράσης είναι η συγκέντρωση πληροφορίας σχετικά µε τα Περιστατικά Μαζικής Θνησιµότητας του 2018 



Καταδυτικό σημείο Κόκκινη Λευκή Κίτρινη Leptogorgia Cladocora Γκρι Βιολετί Άλλα είδη Νηματοειδή μακροφύκη 

Ej: Medes islands A (25-40m) A (30-40m) NO NO NO NO NO ++

Κωδικοί συμπλήρωσης:
Επηρεασμένο – Σημειώστε βαθυμετρικό 
εύρος των Επηρεασμένων ατόμων
Μη-επηρεασμένο
Δεν παρατηρήθηκεNO

NA

Γοργονίες Σφουγγάρια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Όνομα: Τηλέφωνο/E-mail:

Οργανισμός: Website:

Στοιχεία επικοινωνίας:
Περίοδος παρατήρησης:
Χώρα παρατήρησης:

Αυτή η δράση είναι πρωτοβουλία μίας διεθνούς επιστημονικής ομάδας ειδικών επιστημόνων που 
μελετούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η συμπληρωμένες 
φόρμες πρέπει να αποστέλλονται στο mme2018.med@gmail.com

Αφθονία:
          Καθόλου
          Χαμηλή
          Υψηλή



Red gorgonian - Paramuricea clavata

NON AFFECTED AFFECTED

AFFECTEDAFFECTED



White gorgonian - Eunicella singularis

NON AFFECTED AFFECTED

AFFECTEDAFFECTED



Yellow gorgonian - Eunicella cavolini

NON AFFECTED AFFECTED



Cladocora caespitosa

NON AFFECTED AFFECTED



Grey sponges

NON AFFECTED AFFECTED

AFFECTEDAFFECTED



Violet sponges

NON AFFECTED AFFECTED

AFFECTEDAFFECTED



Leptogorgia

NON AFFECTED



Filamentous algae
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