
Το έργο POSOW ζσγτρεκαηοδοηείηαη από ηελ ΕΕ σπό ηο Χρεκαηοδοηηθό κέζο ποιηηηθής προζηαζίας ποσ 

αλαπηύτζεθε ζε ζσλεργαζία κε ηο Ιλζηηηούηο ISPRA, το Εςπωπαϊκό κέντπο πεπιφεπειακήρ ανάπτςξηρ (Cedre), ηολ 

Οργαληζκό Sea Alarm, ηε Δηάζθευε ηφλ Παράθηηφλ Περηθερεηώλ ηες Εσρώπες (CPMR) θαη ζσληολίδεηαη από ηο 

Περηθερεηαθό θέληρο αληηκεηώπηζες επεηγόληφλ περηζηαηηθώλ ζαιάζζηας ρύπαλζες ηες Μεζογείοσ (REMPEC), έλα 

ηοπηθό θέληρο ηες Σύκβαζες ηες Βαρθειώλες 

 

Πεξηζπιινγή δσληαλώλ δώσλ κε 

πεηξειατθή ξύπαλζε 
• ηόρνο ηεο πεξηζπιινγήο 

• Πνηα δώα πξέπεη λα πεξηζπιιεγνύλ; 

• Σαθηηθέο 

• Πεξηζπιινγή θαη πεξηνξηζκόο 

• Λήμε εξγαζίαο πεξηζπιινγήο 
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Δεν περιλαμβάνεται 



ηόρνο ηεο πεξηζπιινγήο 

• πιινγή κε αζθαιή θαη νξγαλσκέλν 
ηξόπν όζσλ πεξηζζόηεξσλ 
πξνζβιεζέλησλ δώσλ γίλεηαη 

– Δπηβεβαίσζε όηη ε πεξηζπιινγή ηνπο 
είλαη θαιύηεξε επηινγή από ην λα 
αθεζνύλ ζηελ αθηή 
• Σα δώα ρξεηάδνληαη άκεζε 

ζηαζεξνπνίεζε 

• Μεηαθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε ΑΜΔΑ 

 

– Σν Κέληξν αξρηθήο θξνληίδαο πξέπεη 
λα είλαη έηνηκν! 
• Σα δώα δελ πξέπεη λα κέλνπλ γηα εκέξεο 

ζε θνπηηά 

 

Αναηιτθςθ 
και ςυλλογι 

Μεταφορά 

άφιξθ και 
υποδοχι 

είςοδοσ και 
επιλογι 

φροντίδα 
προ-πλφςθσ 
(ςτακεροποί

θςθ) 

πλφςθ 

φροντίδα 
μετά τθν 

πλφςθ 

απελευκζρω
ςθ 



Πνηα δώα πξέπεη λα ζπιιερζνύλ; 

• Σα δώα πνπ επεξεάδνληαη 
πεξηζζόηεξν από ην 
πεηξέιαην είλαη ηα πηελά 

• Απηόο ν νδεγόο αλαδήηεζεο 
θαη ζπιινγήο ζα αθνξά κόλν 
ηα πηελά 
– Με κηα ζύληνκε αλαθνξά 

ζηηο ρειώλεο 

• Η δηάζσζε ζαιάζζησλ 
ζειαζηηθώλ πξέπεη λα 
αλαιακβάλεηαη κόλν από 
έκπεηξν πξνζσπηθό 



Δξγαζία ζε δεπγάξηα 

• ε δεπγάξηα κπνξεί ν 

έλαο λα πξνζέρεη ηνλ 

άιινλ! 

– Γελ ζα ρσξίδεζηε 

– Θα είζηε θνληά 

• Έλα δεπγάξη είλαη πην 

απνηειεζκαηηθό 

• Ο αξρεγόο ηεο νκάδαο 

πξέπεη λα γλσξίδεη πνπ 

βξίζθεζηε ζε πεξίπησζε 

αιιαγήο ζρεδίσλ  



Σαθηηθέο - Πξόβιεςε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δώσλ  
• Γηα πην απνηειεζκαηηθή πεξηζπιινγή 

– Μεηώλεηαη ην επίπεδν άγρνπο ησλ δώσλ 

– Σν πξνζσπηθό εμνηθνλνκεί ελέξγεηα  

– Δπθνιόηεξε πξόβιεςε πηζαλώλ ζεκείσλ θηλδύλνπ 
• Ράκθνο, θηεξά, λύρηα, πηεξύγηα 

• Γηαθνξεηηθά είδε, δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 
– Θα ζαο ζεσξήζεη απεηιή; 

– Μπνξείηε λα ην πξνζειθύζεηε (ρξεζηκνπνηώληαο 
θαγεηό); 

– Θα πεηάμεη; Θα βνπηήμεη; Θα πεξπαηήζεη ζην λεξό; 

– Η ζπιινγή είλαη εύθνιόηεξε ην βξάδπ; 

• Ιθαλόηεηα ηνπ δώνπ 
– Έρεη ελέξγεηα γηα λα δξαπεηεύζεη; 

• Να ππνζέηεηε πάληα όηη ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ 
εαπηό ηνπ! 

 



Σαθηηθέο - ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Χριςθ εμποδίων ςτο 
πεδίο (βράχοι...) ωσ 
κρυψϊνα 

 Ζχετε το δίχτυ πίςω ςασ 
 Περπατάτε ιρεμα προσ 

τθν ίςαλο γραμμι από 
τα πουλιά 

 Περπατάτε όςο πιο 
κοντά γίνεται ςτο νερό 

Πικανι οδόσ 
διαφυγισ 
ςτθ κάλαςςα 

Μθν προςπακείτε να 
πιάνετε  
τα πτθνά αμζςωσ 



Πεξηζπιινγή θαη πεξηνξηζκόο 

• Γηαηεξείηε ην δίρηπ πάλσ από ην δών 

• Ο ζπλεξγάηεο αλνίγεη ην ζάθν ή ην 
θηβώηην 

• Βγάδεηε ην δών από ην δίρηπ 
– Πηελό: θξαηάηε καδί ηα θηεξά, δελ 

ζπκπηέδεηε 

– Χειώλα: θξαηήζηε ζθηρηά θαη ηηο δύν 
πιεπξέο ηνπ ζώκαηνο ηεο κεηαμύ ησλ 
έκπξνζζελ θαη όπηζζελ άθξσλ 

• Κξαηήζηε καθξηά από πξόζσπα 

• Σνπνζεηήζηε ζε έλα θηβώηην/ 
βακβαθεξό ζάθν όζν πην γξήγνξα 
γίλεηαη 
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Holding a bird

Grab and hold the bird 

firmly over the wings

A partner covers the bird’s 

head with a towel

Wrap the towel over the 

bird’s head and the bird 

stays calm in your hand

1

3

2



Πεξηζπιινγή θαη πεξηνξηζκόο 

• Σνπνζέηεζε ηνπ δώνπ ζε έλα θηβώηην 
θαηάιιεινπ κεγέζνπο 
– 1-3 ζε έλα θηβώηην 

• Αλάινγα κε ην είδνο 

– Μελ αλακηγλύεηε ηα είδε 

• Παξέρεηε πιεξνθνξίεο γηα ην 
πεξηερόκελν 
– Ηκεξνκελία θαη ώξα 

– Σνπνζεζία πνπ βξέζεθε 

– Δίδνο 

– Σν όλνκα ζαο & ηξόπνο επηθνηλσλίαο 

• Δμαζθαιίζηε ηελ παξάδνζε ζην 
Κεληξηθό ζεκείν ζπιινγήο 
αθηνγξακκήο 
– Χξήζε 4x4 εθόζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν 
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πιινγή λεθξώλ δώσλ 

• ηόρνο ηεο ζπιινγήο λεθξώλ δώσλ 

• ηξαηεγηθή 

• Σξόπνο δηεμαγσγήο 
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Δεν περιλαμβάνεται 



• Παξνρή πνιύηηκσλ επηζηεκνληθώλ 
πιεξνθνξηώλ 
– Πόζα δώα έρνπλ ζθνησζεί; 

• ηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο 

• Ννκηθνί ζθνπνί  

– Πνηνη πιεζπζκνί επεξεάδνληαη; 
• Οη επηζηήκνλεο ζα ην αλαθαιύςνπλ ζην 

εξγαζηήξην 

• Δκπνδίδεηαη δεπηεξνγελήο ξύπαλζε ησλ 
αξπαθηηθώλ δώσλ 
– Σα αξπαθηηθά ρσξίο κόιπλζε κπνξεί 

ξππαλζνύλ 

– Μπνξεί λα θαηαπηνύλ πεηξέιαην 

• Σα πηώκαηα απνηεινύλ κνιπζκαηηθά 
απόβιεηα 
– Πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη 

 

 

 

 

 

ηόρνη ηεο ζπιινγήο κνιπζκέλσλ 

πησκάησλ 
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 Number of corpses

 Species included (if r ecognised)

 Scientific r ing number s

 Location collected

 Date and time collected

 Name and contact details of finder

Dead animals
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• Ο εληνπηζκόο ηνπο δελ 

είλαη πάληα εύθνινο 

– Κάησ από ίδεκα/ 

ζπληξίκκηα 

– Κάησ από πεηξέιαην 

• Πεγαίλεηε πξηλ από ηνπο 

θαζαξηζηέο ηεο αθηήο 

– Μπνξεί λα κελ βγάινπλ 

έμσ ηα δώα 

– Οη πιεξνθνξίεο ζα 

ραζνύλ 

 

 

 

ηξαηεγηθή 



• Χξεζηκνπνηείηε αλζεθηηθνύο 
πιαζηηθνύο ζάθνπο 

 

• Έλα δών ζε έλαλ ζάθν (κηθξόο ζάθνο) 
– Κνιιήζηε εηηθέηα ζε απηό ην ζάθν 

• Δίδνο (εάλ είλαη δπλαηό) 

• Ηκεξνκελία 

• Ολνκαζία αθηήο 

• Πεξηζζόηεξνη κηθξνί ζάθνη κπνξνύλ 
λα ρσξέζνπλ ζε έλα κεγάιν ζάθν 
– Κνιιήζηε εηηθέηα ζην κεγάιν ζάθν 

• Ηκεξνκελία 

• Ολνκαζία αθηήο 

• # δώσλ 

• Δμαζθαιίζηε ηελ παξάδνζε ζην 
Κεληξηθό ζεκείν ζπιινγήο 
αθηνγξακκήο 

θειεηνί - ζπιινγή δεδνκέλσλ 



Γηαηί πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζάθν;  

• Οη ζάθνη ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε 

θαηάςπμε 

• Σα πηώκαηα δελ ζα 

θνιιήζνπλ κεηαμύ 

ηνπο 

• Η παξνπζία ησλ 

δώσλ ζα είλαη ζηελ 

θαιύηεξε δπλαηή 

θαηάζηαζε 
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Σο ςφνολο του παραγόμενου υλικοφ υπό τθν POSOW διατίκεται δωρεάν. Κανζνα απόςπαςμα αυτισ τθσ παρουςίαςθσ 
PowerPoint δεν επιτρζπεται να δανείηεται, πωλείται, ενοικιάηεται ι διατίκεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ με εμπορικά ι 
διαφορετικά μζςα. Οι πλθροφορίεσ που διατίκενται ςτθν παροφςα παρουςίαςθ ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθσ 
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ρφπανςθσ 
από καράβια ςτθ Μεςόγειο κάλαςςα. Οι παρουςιάςεισ τθσ POSOW διατίκενται μόνο για πλθροφοριακοφσ ςκοποφσ. 
Οιαδιποτε τροποποίθςθ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ του υλικοφ που παράγεται ςε αυτό το ζργο πρζπει να 
εξουςιοδοτείται από το REMPEC (Περιφερειακό Κζντρο Καταπολζμθςθσ Εκτάκτων Περιςτατικϊν Θαλάςςιασ Ρφπανςθσ 
ςτθ Μεςόγειο) με τθ ςυναίνεςθ των ςυνεργατϊν του και κα παραπζμπει ςτθν γνιςια τεκμθρίωςθ που δθμιουργικθκε 
για αυτό το ζργο. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν ιςχυρίηονται ότι το παρόν υλικό είναι άψογο και δεν 
εγγυϊνται οφτε αναλαμβάνουν τθ νομικι ευκφνθ ςχετικά με τθν ακρίβεια, τθν πλθρότθτα ι τθ χρθςιμότθτα των 
περιεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν παρουςίαςθ. Σο κζντρο REMPEC και οι ςυνεργάτεσ του δεν αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ 
ι εγγφθςθ για οιεςδιποτε άμεςεσ, ζμμεςεσ ι επακόλουκεσ ηθμιζσ από τθ χριςθ του διακζςιμου υλικοφ ςτισ 
παρουςιάςεισ PowerPoint του ζργου POSOW.  

Αποποίθςθ ευκφνθσ 

Νομικζσ πλθροφορίεσ 
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea 
(Περιφερειακό κζντρο αντιμετϊπιςθσ επειγόντων περιςτατικϊν καλάςςιασ ρφπανςθσ τθσ Μεςογείου)  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Μάλτα  
Σθλ.: +356 21 337 296/7/8  
Φαξ: +356 21 339 951  
Email : rempec@rempec.org 
υντάκτθσ: F. HEBERT  
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