
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μια πρωτοβουλία επιστήμης των πολιτών για τη μελέτη 

της κατανομής των καβουριών στις ακτές της Ευρώπης. 

 

 

 

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την 

Καινοτομία (H2020-BG-2014-1) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 652644. Το παρόν προϊόν/παρουσίαση 

πολυμέσων αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συντάκτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
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Σχετικά με την 

Παρατήρηση Καβουριών 

Το Crab Watch είναι μια πρωτοβουλία επιστήμης των 

πολιτών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Sea 

Change. 

Η πρωτοβουλία διερευνά πώς η επιστήμη των πολιτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την επιρροή του ωκεανού στον 

άνθρωπο και αντιστρόφως, το πώς δηλαδή οι καθημερινές του συνήθειες επηρεάζουν τον 

ωκεανό και την θάλασσα (Ocean Literacy), καθώς και για τη συλλογή επιστημονικών 

δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τους πολίτες θα χρησιμοποιηθούν για να 

βελτιώσουν τη γνώση της μεταβαλλόμενης κατανομής των ιθαγενών καβουριών, καθώς και 

πληροφορίες για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Στόχοι της Παρατήρησης Καβουριών 

Οι στόχοι του Crab Watch είναι: 

1) Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την μεταβαλλόμενη κατανομή των ιθαγενών 

καβουριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

2) Να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εξερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με την θάλασσακαι 

τον ωκεανό. 

3) Να αξιοποιηθεί η συλλογή δεδομένων από τους πολίτες, για τη δημιουργία πολύτιμων 

επιστημονικών βάσεων δεδομένων και τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα σε όλους. 

 

Πριν να κατεβείτε στην ακτή υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να 

γνωρίζετε…  

Σωστές Πρακτικές Παρατήρησης Καβουριών  

 Πριν ξεκινήσετε την έρευνα σας στο πεδίο, θα πρέπει να έχετε λάβει υποψην τις 

καιρικές συνθήκες και την παλίρροια. Ιδανικά οι έρευνες θα πρέπει να 
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πραγματοποιούνται κατά την άμπωτη. 

 Όταν περπατάτε πάνω σε βράχια, πατήστε προσεκτικά, γιατί μπορει το έδαφος 

να είναι ολισθηρό και ασταθές ή μπορεί να βλάψετε άθελα σας τα φυτά και τα 

ζώα. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι γκρεμοί, καθώς ενδέχεται να είναι 

ασταθείς. 

 Μην πάρετε μαζί σας ζωντανά φυτά ή ζώα. Προσπαθήστε να τραβήξετε μόνο 

φωτογραφίες. Εάν πάρετε κάποιο κέλυφος στο σπίτι, βεβαιωθείτε ότι είναι 

άδειο. Πάρτε τα απορρίμματα σας μαζί σας φεύγοντας, μιας και είναι βλαβερά 

για τους ανθρώπους και την φύση. 

 Αν βρείτε κάτι ασυνήθιστο, μην το αγγίξετε, αν μπορείτε, αναφέρετε το στον 

υπεύθυνό σας. 

 Τα καβούρια γενικά προτιμούν να κρύβονται κάτω από φύκια, βράχια και 

πέτρες. Αν μετακινήσετε οτιδήποτε στην ακτή κατά τη διάρκεια της αναζήτησής 

σας, βάλτε το πίσω, εκεί που το βρήκατε. Προσπαθήστε να μην φύγετε μακριά 

από την ομάδα σας, να την έχετε πάντα στο οπτικό σας πεδίο. Εάν  είστε μόνοι  

στην παραλία, πάντα να ενημερώνετε κάποιον για το πού θα βρίσκεστε. 

 Να είστε λογικοί και ασφαλείς: μονο τότε θα απολαύσετε την εμπειρία της 

παραλίας σας στο έπακρο! 

 

Χειρισμός καβουριών 

Όταν βρείτε ένα καβούρι κρατήστε το σταθερά με τα 

δάχτυλά σας τοποθετημένα σε κάθε πλευρά του κέλυφους 

του καβουριού. Να είστε πολύ προσεκτικοί με τις δαγκάνες 

των καβουριών.  

Αν βρείτε ένα καβούρι χωρίς κέλυφος ή ένα καβούρι που 

κουβαλάει αυγά, να είστε πολύ προσεκτικοί μαζί τους. 

Μπορείτε να τα καταγράψετε και να τα επιστρεψετε όσο 

πιο γρήγορα γίνεται εκεί όπου τα βρήκατε. 
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Πώς να προσδιορίσετε το φύλο ενός καβουριού 

Γυρίστε σιγά σιγά το καβούρι ανάποδα και κοιτάξτε την ουρά του. 

Εάν το καβούρι είναι αρσενικό, η ουρά θα είναι στενή και θα έχει ομαλή άκρη.  

 

 

 

 

 

 

Αν 

το καβούρι είναι θηλυκό, η ουρά θα είναι πολύ 

πιο φαρδιά, με φτερωτό άκρο. 

 

 

 

 

 

Ένας άλλος εύκολος τρόπος για να εντοπίσετε 

ένα θηλυκό καβούρι είναι εάν μεταφέρουν αυγά 

κάτω από την ουρά τους. Αν βρείτε θηλυκό 

καβούρια με αυγά, μην ξεχάσετε να το 

καταγράψετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και 

να τα. 
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Τα Πρωτόκολλα 

Τα παρακάτω πρωτόκολλα έχουν φτιαχτεί για να επιτρέπουν την ευελιξία κατά την 

καταμέτρηση καβουριών και για την οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων. Η 

ακτογραμμή της Ευρώπης έχει ποικίλους διαφορετικούς παράκτιους βιότοπους και 

ενώ ένα πρωτόκολλο μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά για μια βραχώδη ακτή, αυτό 

μπορεί να μην λειτουργήσει τόσο καλά σε μια λιμνοθάλασσα ή σε μια αμμουδερή 

ακτογραμμή. 

Πρωτόκολλο 1: Έρευνα Στεριάς. 

 Κατάλληλο για κάθε ακτή με βράχους, τεχνητές κατασκευές, φύκια ή οποιεσδήποτε 

άλλες θέσεις στις οποίες μπορεί να κρύβονται καβούρια.  

Εξοπλισμός: 

 Α4 Ντοσιέ με κλιπ 

 Φόρμες Καταγραφής  

 Συσκευή GPS / τηλέφωνο 

 Κάμερα / τηλέφωνο 

 Οδηγός Ταυτοποίησης 

 Δίχτυα 

 Κουβάδες  

 Ρολόι 

Μέθοδος: 

1) Συμπληρώστε το πάνω μέρος της Φόρμας Καταγραφής 

2) Προσδιορίστε την περιοχή της έρευνας είτε χρησιμοποιώντας ορόσημα είτε 

κώνους, καταγράψτε το κεντρικό σημείο της περιοχής έρευνας χρησιμοποιώντας μια 

συσκευή GPS ή ένα κινητό τηλέφωνο. 

3) Γεμίστε τους κάδους σας με φύκια / άμμο και λίγο θαλασσινό νερό, για να 

ελαχιστοποιήσετε την καταπόνηση (μην προσθέτετε πέτρες καθώς αυτές θα 

μπορούσαν να βλάψουν τα καβούρια). Εάν το νερό είναι ζεστό, αντικαταστήστε το 

συχνά. 



 

 

4) Κάντε μια αναζήτηση στην περιοχή σας για 30 λεπτά, τοποθετώντας όλα τα 

καβούρια που συλλέγονται στους κουβάδες σας. Προσπαθήστε να κρατήσετε τα 

μεγαλύτερα καβούρια ξεχωριστά, εάν είναι δυνατόν. 

5) Μόλις τελειώσει ο χρόνος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό και τον οδηγό 

ταυτοποίησης για να προσδιορίσετε τα είδη, το φύλο και να μετρήσετε όλα τα 

καβούρια και να καταγράψετε τις πληροφορίες στην Φόρμα Καταγραφής. 

6) Τραβήξετε φωτογραφίες από κάθε είδος που βρίσκετε καθώς και φωτογραφίες 

τυχόν άγνωστων καβουριών και καταγράψτε τις στη Φόρμα Καταγραφής με ένα ‘?’ 

και έναν μοναδικό αριθμό δηλ. ?+1, ?+2 κ.λπ., αυτός ο κώδικας μπορεί στη συνέχεια 

να χρησιμοποιηθεί για την ετικέτα της φωτογραφίας όταν γίνει η αναγνώριση 

αργότερα. 

7) Όταν τελειώσετε, επιστρέψτε τα καβούρια εκεί που τα βρήκατε. 
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Πρωτόκολλο 2: Αλιεία καβουριού από δομή. 

Κατάλληλο για τοίχο λιμανιού ή προβλήτες, με ευθεία πτώση στο νερό και πίσω από 

τα κιγκλιδώματα για ασφάλεια. Εάν δεν υπάρχουν κιγκλιδώματα, πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν βοηθήματα ή γραμμές ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη νόμιμη 

άδεια να χρησιμοποιήσετε τα δίχτυα πτώσης ή την αλιευτική πετονιά στην περιοχή 

που επιλέξατε πριν από τη δραστηριότητα. 

Εξοπλισμός:  

 Κουβάδες 

 Α4 Ντοσιέ με κλιπ 

 Φόρμες Καταγραφής 

 Συσκευή GPS /Τηλέφωνο 

 Κάμερα/Τηλέφωνο 

 Ρολόι 

 Οδηγός Ταυτοποίησης  

 Δίχτυα για καβούρια (δείτε το 

κεφάλαιο σχετικά με τα δίχτυα 

καβουριών για περισσότερες 

πληροφορίες) 

 Μικρά κομμάτια δόλωμα (από 

ψάρια, καλαμάρια ή κοτόπουλο) 

 Ψαλίδι 

 

Μέθοδος: 

1) Συμπληρώστε το πάνω μέρος της φόρμας καταγραφής. Καταγράψτε ένα σημείο 

όπου αλιεύετε με τη χρήση GPS/τηλεφώνου ή στο σπίτι μέσω google maps (δείτε 

παρακάτω τις πρόσθετες πληροφορίες πρωτοκόλλου). 

2) Συνδέστε το δόλωμά σας με την πετονιά (μπορεί να χρειαστείτε κάποιο ψαλίδι για 

να κόψετε το δόλωμα σε μικρότερα κομμάτια) και έπειτα βυθίστε το δίχτυ σας στο 

νερό και δέστε την πετονιά σε ένα ασφαλές αντικείμενο και αφήστε το. 

3) Μετά από 5-10 λεπτά τραβήξτε το δίχτυ και μεταφέρετε τυχόν καβούρια που 

έχετε πιάσει σε ένα κουβά γεμάτο με μερικά φύκια/άμμο και λίγο νερό, ή εάν δεν 

υπάρχουν φύκια/άμμος κοντά σας, καλύψτε με κάποιο βρεγμένο φυσικό υλικό. 

4) Επαναλάβετε την διαδικασία εάν είναι απαραίτητο και επιστρέψτε το δίχτυ στο 



 

7 
 

νερό. 

5) Όσο καταδύεται το δίχτυ, καταγράψτε τις πληροφορίες (φύλο, μέγεθος, αυγά) σε 

τυχόν καβούρια που έχουν ήδη αλιευθεί. Σημειώστε την κοιλιά με ένα παλιό κραγιόν 

(για περισσότερες πληροφορίες, δείτε «Γιατί σημειώνουμε τα καβούρια με κραγιόν;») 

και επιστρέψτε στο νερό. 

6) Συνεχίστε την διαδικασία για τουλάχιστον 30 λεπτά. 

7) Όταν τελειώσετε, καταγράψτε τα συνολικό αριθμό καβουριών και επιστρέψετε τα 

εκεί που τα βρήκατε. 

 

 



 

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Πρωτοκόλλου 

• Αν βρείτε ένα καβούρι με αυγά ή χωρίς κέλυφος, καταγράψτε τα αμέσως και 

επιστρέψτε τα στο μέρος που τα βρήκατε. 

• Πλύνετε τα χέρια σας αφού χειριστείτε τα καβούρια, τα φύκια και το δόλωμα. 

• Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται από έναν ενήλικα ανά πάσα στιγμή. 

• Κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας, εάν δεν βρήκατε είδη καβουριού, παρακαλούμε 

να υποβάλετε τα στοιχεία της έρευνας σας χωρίς να έχετε καταγράψει καβούρια, 

καθώς αυτό εξακολουθεί να είναι σημαντική πληροφορία για τη διανομή ειδών. 

• Για την αλιεία καβουριών : Μην χρησιμοποιείτε αγκίστρι, μπορεί να βλάψει τα 

καβούρια.  

• Κατά την καταγραφή των γεωγραφικών σημείων γεωγραφικού μήκους και 

γεωγραφικού μήκους, εάν δεν έχετε καλό σήμα, χρησιμοποιήστε τους δορυφορικούς 

χάρτες Google για να βρείτε την τοποθεσία σας. Απλά κάντε δεξί κλικ δύο φορές 

στην τοποθεσία σας και το γεωγραφικό πλάτος και μήκος πρέπει να εμφανίζονται στο 

κάτω μέρος της οθόνης (σημείωση: εάν κάνετε διπλό κλικ πολύ γρήγορα, θα κάνετε 

μεγέθυνση, δοκιμάστε ξανά, αλλά με παύση ανάμεσα σε κάθε κλικ).  

Δίχτυα καβουριών 

Εάν δεν έχετε δίχτυα καβουριών, μπορείτε εύκολα να τα προμηθεύτείτε με προσιτό 

κόστος. 

Το δίχτυ πρέπει να έχει μήκος 30 εκατοστά, τουλάχιστον, με μέγεθος οπής μικρότερο 

από 1 εκατοστό. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα κλιπ βάρους και δολώματος, 

με αρκετή πετονιά για να φτάσετε στη θάλασσα από την θέση σας. 

 



 

 

Δείγμα Φόρμας Καταγραφής  

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της φόρμας με όσο το δυνατόν 

περισσότερες λεπτομέρειες.  

 

 

Υποβολή δεδομένων 

Μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία σας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

http://www.seachangeproject.eu/campaign/crab-watch ή μέσω της εφαρμογής 

(σύντομα διαθέσιμη).  

Αν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία στην υποβολή των δεδομένων σας, επικοινωνήστε 

μαζί μας στο: crabwatch@mba.ac.uk  

 

http://www.seachangeproject.eu/campaign/crab-watch
mailto:crabwatch@mba.ac.uk

