Οδηγίες Συμπλήρωσης Ημερολογίου
Ονοματεπώνυμο
Το ονοματεπώνυμο είναι προαιρετικό. Είναι χρήσιμο όμως στην
ταξινόμηση και επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων από
τους ερευνητές του ΙΝΑΛΕ. Δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο
σκοπό.
Ημερομηνία Ταξιδιού
Αυτή είναι η ημερομηνία του Ταξιδιού (ηη/μμ/Έτος). Η καταγραφή
γίνεται σε κάθε αλιευτικό ταξίδι.
Διάρκεια αλιείας
Δεν περιλαμβάνεται το οδικό ταξίδι από την έδρα σας στο σημείο που θα
ψαρέψετε.
 Αν ψαρεύετε από την ακτή καταγράψτε τις ώρες αλιείας από το
σημείο αλιείας.
 Αν ψαρέυετε με σκάφος ή ψαροντούφεκο καταγράψτε την
αναχώρηση και την επιστροφή από το λιμάνι, ή από την ακτή στην
οποία θα ψαρέψετε.
 Αν χρησιμοποιείτε παγίδες καταγράψτε τις ώρες ή ημέρες που
έμειναν στο νερό αν αυτές ήταν περισσότερες από μία.
Τόπος Αλιείας
Να θυμάστε ότι τα στοιχεία που δηλώνετε είναι εμπιστευτικά και
συνεπώς απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από το ΙΝΑΛΕ για σκοπούς
πέραν από αυτούς της έρευνας.
Το επίπεδο ακρίβειας εξαρτάται από εσάς. Όσο ακριβέστερο τόσο
καλύτερο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμη και στοιχεία GPS.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τουλάχιστον τον νομό (πχ Καβάλας) και
την περιοχή (πχ Καρβάλη) και αποφύγετε την χρήση ασυνήθιστων
τοπωνυμίων (πχ ο κόλπος του Ψαρά).
Καιρός
Καταγράψτε λεπτομέρειες κατά την ημέρα του αλιευτικού ταξιδιού πχ
ένταση ανέμου, κυματισμό, ακόμη και θερμοκρασία νερού αν έχετε
πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.
Βάθος
Βάθος σημείου αλιείας σε μέτρα.

Τύπος αλιείας
Σημειώστε με (X) αν ψαρεύετε από την ακτή από βάρκα ή υποβρύχια.
Αριθμός Αλιέων
Αυτός είναι ο αριθμός των ατόμων μαζί με τους οποίους αλιεύσατε αν η
αλιεία έγινε με βάρκα. Σε περίπτωση αλιείας από την ακτή ή υποβρυχίως
καταγράφετε μόνο τα δικά σας αλιεύματα.
Εργαλεία / Αριθμός Εργαλείων
Σημειώστε τον αριθμό των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιήσατε
κατά την διάρκεια της αλιείας.
Είναι ο αριθμός των εργαλείων που χρησιμοποιήσατε κατά την διάρκεια
του αλιευτικού σας ταξιδιού (πχ 3 καλάμια) και όχι πόσες φορές το ρίξατε
στη θάλασσα.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε παραγάδι αν αυτά είναι
περισσότερα από ένα παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό των
παραγαδιών (πχ 2) και των αριθμό των αγκιστριών (πχ 150) στην
παρακάτω μορφή.
Εργαλείο
Παραγάδι

Αρ. Εργαλείων
1x100 & 1x150

Νο

Δόλωμα

Ώρες

13&14

Μαμούνι

3.55

Νο Αγκίστρι
Καταγράψτε το Νο του αγκιστριού που χρησιμοποιήθηκε για την αλιεία
με πετονιά, καλάμι ή παραγάδι στην σειρά του αντίστοιχου εργαλείου.
Δόλωμα
Καταγράψτε το τύπο του δολώματος που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε
εργαλείο που χρησιμοποιήσατε.
Ώρες στο νερό
Είναι ο αριθμός των ωρών & λεπτών που έμεινε μέσα στο νερό το κάθε
εργαλείο που χρησιμοποιήσατε.
Αλιεύματα
Σημειώστε τα αλιεύματα όπως μπορείτε καλύτερα, αν χρειάζεστε
βοήθεια επικοινωνήστε με το ΙΝΑΛΕ.
Αριθμός αλιευμάτων που κρατήθηκε ή απελευθερώθηκε/απορρίφθηκε
Είναι ο αριθμός των ατόμων από κάθε είδος ψαριού που διατηρήσατε
(αναφέρεται σε όλα τα άτομα που αλιεύσατε ακόμη και αυτά που θα
χρησιμοποιηθούν στο μέλλον σαν δόλωμα) ή απελευθερώσατε /

απορρίψατε (αφορά όλα τα άτομα που επιστράφηκαν στο νερό) μετά την
αλίευση τους.
Μήκος και εκτιμώμενο βάρος
Μετρήστε το κάθε άτομο με μια μεζούρα/μέτρο στο κοντινότερο
εκατοστό. Αν είναι δυνατόν μετρήστε και τα άτομα που επιστρέψατε στο
νερό (βάζοντας αυτήν την μέτρηση σε παρένθεση). Η μέτρηση του
μήκους είναι η ζητούμενη μέτρηση. Σε περίπτωση καταγραφής του
εκτιμώμενου βάρους σημειώστε γραμμάρια μετά την καταγραφή του
βάρους πχ 250 γρ.

Έξοδα Ταξιδιού
Καταγράψτε σε αυτό το χώρο έξοδα που σχετίζονται ΜΟΝΟ με το
αλιευτικό ταξίδι το οποίο καταγράφετε. Αυτά αφορούν έξοδα
μεταφοράς και επιστροφής (πχ καύσιμα, εισιτήρια μέσων μαζικής
μεταφοράς) από την έδρα σας προς τον χώρο αλιείας, Έξοδα διαμονής
(πχ ξενοδοχείο), έξοδα εργαλείων (πχ πετονιές, βαρίδια, αγκίστρια),
δολώματα, κλπ.
Αλληλεπιδράσεις με άλλα είδη
Καταγράψτε μόνο αν υπήρξε ζημιά ή απώλεια εργαλείων, καταστροφή
αλιευμάτων (ανεξάρτητα αν το κρατήσατε ή όχι), αν χάσατε ψάρια
εξαιτίας κάποιου από τα ζώα που σημειώνονται στον πίνακα ή αν η
δραστηριότητά σας προκάλεσε δυσμενείς επιπτώσεις (πχ εγκλωβισμός
γλάρων στο παραγάδι ή την πετονιά) ή βλάβη/θάνατο στα ζώα αυτά. Αν
είναι δυνατόν καταγράψτε τα είδη των ψαριών που επηρεάστηκαν.
Σχόλια
Χρησιμοποιείστε αυτόν το χώρο για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν
τη αλιευτική δραστηριότητα σας στη συγκεκριμένη αλιευτική εξόρμηση.
Να θυμάστε ότι όσο περισσότερες οι πληροφορίες τόσο καλύτερα.
Λόγοι για την απελευθέρωση/απόρριψη
Χρησιμοποιείστε αυτόν το χώρο για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με
τους λόγους απελευθέρωσης/απόρριψης και αν το άτομο ήταν νεκρό η
ζωντανό.

