Γιατί είναι σηµαντική η καταγραφή
παρουσίας των λεοντόψαρων:

Πώς να καταγράψετε την παρουσία
λεοντόψαρων στο «IUCN MedMIS»
χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα ή την
εφαρµογή έξυπνου τηλεφώνου:

Το λεοντόψαρο Pterois miles, είναι ένα Ινδο-Ειρηνικής
προέλευσης, χωροκατακτητικό είδος στη Μεσόγειο.
Επηρεάζει τα οικοσυστήµατα και τα ενδιαιτήµατα στα οποία
εισβάλλει και µπορεί να επιφέρει αρνητικές
κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες.
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Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.iucn-medmis.org ή κατεβάστε
την εφαρµογή έξυπνου τηλεφώνου «IUCN MedMIS»

Γίνετε πολίτες ενεργοί στην επιστήµη και καταγράψτε
την παρουσία των λεοντόψαρων, βοηθώντας στην
παρακολούθηση της πυκνότητας και της κατανοµής τους.
Μοιραστείτε τις πληροφορίες µε άλλους και ενηµερώστε
τους για το λεοντόψαρο και τις δράσεις του έργου.
Χρειαζόµαστε την υποστήριξή σας! Όλοι µπορούν να
βοηθήσουν!
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Εγγραφείτε στην πύλη και συνδεθείτε για να
µπορέσετε να προσθέσετε τις καταγραφές σας.
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Σηµείωση: Θα χρειαστεί να εγγραφείτε µόνο µια φορά.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το «IUCN MedMIS» χωρίς
να συνδεθείτε για να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά µε
χωροκατακτητικά είδη και καταγραφές άλλων χρηστών,
αλλά θα πρέπει πάντα να συνδέεστε για να µπορείτε να
κάνετε µια νέα καταγραφή.

Για να προσθέσετε µια νέα καταγραφή, συνδεθείτε
και χρησιµοποιήστε το πορτοκαλί κουµπί
«Νέα Καταγραφή +» στην πάνω-δεξιά γωνία του
κυρίως µενού του ιστότοπου ή το κουµπί
«Προσθήκη» που βρίσκεται στην ενότητα
«Καταγραφές» του κυρίως µενού της εφαρµογής
έξυπνου τηλεφώνου.
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Συµπληρώστε τη φόρµα καταγραφής µε τα
δεδοµένα που συλλέξατε.
- Αναρτήστε µια φωτογραφία των ατόµων που
καταγράψατε.
- Επιλέξτε το είδος Pterois miles από τη λίστα.
- Καταχωρήστε τα υποχρεωτικά και άλλα στοιχεία
(συντεταγµένες, ηµεροµηνία, βάθος, ενδιαίτηµα).
- Όταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή έξυπνου
τηλεφώνου, θα ήταν χρήσιµο να αναφέρετε στην
ενότητα των σχολίων τον αριθµό των λεοντόψαρων
που είδατε και άλλες παρατηρήσεις, όπως τον
χρόνο κατάδυσης.

Για να υποβάλετε την καταγραφή σας για ανασκόπηση:
- Εάν χρησιµοποιείτε τον ιστότοπο, πατήστε το κουµπί
«Αποστολή καταγραφής», στο τέλος της σελίδας.
- Εάν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή µέσω «Android»,
πατήστε το κουµπί «√» στην πάνω-δεξιά γωνία, το
οποίο θα χρωµατιστεί πράσινο µόλις συµπληρωθούν
τα απαιτούµενα πεδία.
- Εάν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή µέσω «iOS», πατήστε
το κουµπί «Αποστολή» στην πάνω-δεξιά γωνία.
Η αναφορά σας θα εµφανίζεται στον χάρτη µε
πορτοκαλί εικονίδιο + αντί για µπλε Χ
(για καταγραφές ειδών ψαριών) µέχρι να επικυρωθεί
και να αναρτηθεί από τους διαχειριστές της πύλης.
Σηµείωση: Μετά την ανασκόπηση της καταγραφής σας,
θα σας σταλεί ένα ηλεκτρονικό µήνυµα που θα σας
ενηµερώνει για το τι συνέβη µε αυτή την καταγραφή.
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Συνεχίστε να κάνετε νέες καταγραφές για να
βοηθήσετε τους επιστήµονες στην παρακολούθηση
των πληθυσµών των ξενικών ειδών στη Μεσόγειο.

Το «IUCN MedMIS» είναι µια διαδικτυακή πύλη που είναι
επίσης διαθέσιµη ως εφαρµογή έξυπνου τηλεφώνου,
η οποία επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν την
παρουσία Θαλάσσιων Χωροκατακτητικών Ειδών στη
Μεσόγειο. Επίσης, φιλοξενεί την «Πύλη Λεοντόψαρου»,
που δηµιουργήθηκε από το έργο «RELIONMED», η οποία
επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των λεοντόψαρων.
Το «IUCN MedMIS» είναι διαθέσιµο στα αγγλικά,
τα ελληνικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά.
Αν ενδιαφέρεστε, µπορείτε να βρείτε πληροφορίες
για το λεοντόψαρο στον σύνδεσµο «∆είτε ολόκληρο το
ενηµερωτικό δελτίο» στην «Πύλη Λεοντόψαρου» ή
αναζητήστε το είδος Pterois miles στην ενότητα «Οδηγός».
Για βοήθεια σχετικά µε τη χρήση της διαδικτυακής πύλης του
λεοντόψαρου ή της εφαρµογής έξυπνου τηλεφώνου,
παρακαλούµε στείλτε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση
info@merresearch.com ή καλέστε στο +357 99527679.

Το έργο «RELIONMED» χρηµατοδοτείται από το χρηµατοδοτικό
µέσο «LIFE» της Ευρωπαϊκής Ένωσης / www.ec.europa.eu/life

Ο∆ΗΓΟΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

παρουσίας των λεοντόψαρων Pterois miles,
µέσω της διαδικτυακής πύλης «IUCN MedMIS»
και της εφαρµογής έξυπνου τηλεφώνου

Αποτρέποντας την εισβολή του λεοντόψαρου στη Μεσόγειο
µέσω έγκαιρης απόκρισης και στοχευµένης αποµάκρυνσης.
«Αποτρέποντας την εισβολή του λεοντόψαρου στη Μεσόγειο µέσω έγκαιρης απόκρισης και στοχευµένης αποµάκρυνσης
(LIFE16 NAT/CY/000832). Με τη συνεισφορά του χρηµατοδοτικού µέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης / www.ec.europa.eu/life»
«Preventing a lionfish invasion in the Mediterranean through early response and targeted removal (LIFE16 NAT/CY/000832).
With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union / www.ec.europa.eu/life»

LIFE16 NAT/CY/000832

www.relionmed.eu

