
ΕΞΑΡΣΗ ΜΩΒ
ΜΕΔΟΥΣΩΝ

(PELAGIA
NOCTILUCA)

Οι  μωβ  μέδουσες  θεωρούνται  από
τα  πιο  επικίνδυνα  είδη  μεδουσών
στην  Μεσόγειο.  Το  τσίμπημα  τους

είναι  επώδυνο  λόγω  της
νευροτοξίνης  που  έχουν.  



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΔΕΝ  ΧΡΕ ΙΑΖΕΤΑΙ  ΠΑΝΙΚΟΣ !

Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων
(σπάνια) όπως : υπόταση , βράχος φωνής , εισπνευστικός

συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα - εκτεταμένο κνιδωτικό
εξάνθημα ,διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας - συνείδησης ,
έμετος, είναι επιβεβλημένη η ΑΜΕΣΗ διακομιδή του ασθενούς

στο νοσοκομείο.

Έντονο  κοκκίνισμα  του  δέρματος
Ναυτία

Πτώση  πίεσης
Ταχυκαρδία
Κεφαλαλγία

Εμετός
Διάρροια

Σπασμός  των  βρόγχων
Δύσπνοια

 

Πόνος  σαν  κάψιμο



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
P E L A G I A  N O C T I L U C A

Προσοχή: Οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα,
ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές
δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, οι
οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα. 

 

Όταν  είναι  νεαρή  το  χρώμα  της  είναι
πορτοκαλό  - καφέ  και  όταν  ενηλικιώνεται

παίρνει  αυτό  το  έντονο  πορφυρό-μωβ  χρώμα .

Η  μωβ  μέδουσα  (Pelagia noctiluca) είναι
πελαγικό  είδος  και  ζει  σε  τροπικά  νερά .

 

Εντοπίζεται  σε  βάθη  από  0 μέχρι  1600 μέτρα .

 

Μέγιστο  μήκος  τα  10 εκατοστά  σε  διάμετρο  και
το  μήκος  των  πλοκαμιών  μπορεί  να  φτάσει

μέχρι  10 μέτρα .

Κυρίως  τρέφεται  με  σάλπες ,  διάφορα
χιτωνοφόρα ,  πλακτονικά  καρκινοειδή  και  αυγά

ψαριών .

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΜΗΝ  ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ
Τ ΙΣ  Δ ΙΑΚΟΠΕΣ  ΣΑΣ

✔  Μην  μεταφέρετε  το  πρόβλημα  στην  στεριά ,  οι
νηματοκύστες  των  μεδουσών  μπορούν  να
τσιμπήσουν  κάποιον  ακόμα  και  αν  τις
πατήσουν  αν  είναι  μισο-θαμμένες  στην  άμμο .

✔  Οι  πολίτες  καλούνται  να  κοιτάζουν  τον  καιρό
και  τους  ανέμους  πριν  πάνε  σε  κάποια
παραλία .  Χρειάζεται  να  έχει  αντίθετους
ανέμους  από  τον  προσανατολισμό  της
παραλίας .  Μια  καλή  ιστοσελίδα  είναι  το
windy.com (υπάρχει  και  αντίστοιχη  εφαρμογή
για  κινητά  και  tablets)

✔  Αν  σε  μια  παραλία  έχει  πλαγκτόν ,  τότε
συνιστάται  να  αποφεύγουν  οι  πολίτες  να
κολυμπάνε .

✔  Αν  υπάρχει  έντονο  πρόβλημα  με  τις  μωβ
μέδουσες  σε  μια  παραλία  τότε  συνιστάται  οι
πολίτες  να  μην  κολυμπάνε .  

https://windy.com/


ΒΟΗΘΗΣΤΕ
ΤΟΥΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ  ΚΑΙ  
ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΑΣ

Έτσι  συμβάλλεται  και  στην  σωστή  ενημέρωση
των  συνανθρώπων  σας  μέσω  του  google χάρτη
που  έχουμε  φτιάξει ,  ώστε  οι  καταγραφές  αυτές
στο  iNaturalist να  μεταφέρονται  στον  google

χάρτη  και  να  είναι  ανοιχτά  προσβάσιμες  απ'

όλους ,  τους  ντόπιους  κατοίκους ,  τους
τουρίστες ,  ακόμα  και  τον  κάθε  βιολόγο  και
ερευνητή  αν  χρειάζονται  αυτά  τα  δεδομένα  για
να  τα  μελετήσουν .

Οι  επιστήμονες  χρειαζόμαστε  τις  καταγραφές
σας  για  να  μπορούμε  να  μελετήσουμε  καλύτερα
αυτά  τα  είδη .

Μπορείτε  και  εσείς  να  συμβάλλετε ,  τραβώντας
φωτογραφία  με  το  κινητό  ή  με  κάμερα και  να
ανεβάζετε  την  καταγραφή  στο  inaturalist.org (η
πλατφόρμα  έχει  εφαρμογή  και  για  κινητά :  ios

και  android). Βάλτε  την  ονομασία  του  είδους
μέδουσας  (αν  δεν  γνωρίζετε  το  είδος  βάλτε  την
ονομασία  cnidaria), την  ημερομηνία  που  την
είδατε  και  την  ακριβή  τοποθεσία .  

https://www.inaturalist.org/


 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα:
biodiversitygr.org


