
העומק העיקרי (מטר)

שם פרטישם משפחה

כתובת (רחוב, מס., עיר, מיקוד)

גיל

 רישיון צלילה (דרגה, סוכנות צלילה)

מקום צלילה

מדינה / מחוזאיזור מאוכלס הקרוב ביותר

מרכז \ מועדון צלילה 

עומק מקסימלי (מטר)

(°C) טמפרטורט המים

תאריך של הצלילה

 שעה התחלתית של הצלילה (0-24)                        משך זמן הצלילה (דקות)

DUEproject, Marine Science Group, Department of Biological, Geological and Environmental Sciences :שלח אל
University of Bologna, Via F. Selmi 3 - 40126 Bologna, Italy; data@DUEproject.org :אימייל

אחרסלעיחוליבאילו סביבה בילית את רוב הצלילה שלך? (נא לציין רק אחד)  

בשפעתקוףנדיר

1 - צימחיים

(Acetabularia acetabulum) 1 - האצה סוככנית/Aיותר מ-1000 עד 1000 עד 100 דגימות

(Peyssonnelia squamaria) 1 - כוכנית רכה/Bיותר מ-100עד 100עד 10 דגימות

(Posidonia oceanica) 1 - פוסידוניה/C100 ,גינה אחתm² יותר מ-1000 ,ערבה אחתעד 1000 ,אחו אחדעד

 יותר מ-500 עד 500עד 50 דגימות       צימחיים אחרים  

(PORIFERA) 2 - ספוגיים

(Chondrilla nucula) 2 - כריתן ים-תיכוני/Aיותר מ-100עד 100עד 10 דגימות

(Petrosia ficiformis) 2 - ספוג ים טרשי/Bיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

יותר מ-50עד 50עד 6 דגימות      ספוגיים אחרים  

3 - נבוביים, אלמוגים, שמונאים

(Corallium rubrum) 3 - קוראל אדום/Aיותר מ-100עד 100עד 10 מושבות

(Paramuricea clavata) 3 - אלמוג גורגוניה/Bיותר מ-10עד 10עד 3 מושבות

(Alcyonium palmatum) 3 - רפיונית האצבעות/C1 יותר מ-3עד 3מושבה

יותר מ-40עד 40עד 5 מושבות       שמונאים אחרים  

4 - נבוביים, אלמוגים, ששאים

(Anemonia sulcata) 4 - דונגית צורבת/Aיותר מ-40עד 40עד 15 דגימות

(Parazoanthus axinellae) 4 - זואנטיד מושבתי/Bיותר מ-1000עד 1000עד 100 דגימות

(Cerianthus membranaceus) 4 - שושנת טיוב/Cיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

יותר מ-30עד 30עד 10 דגימות       ששאים אחרים  

7 - רכיכות, דו-קשוותים

(Pinna nobilis) 7 - מניפנית אצילה/Aיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

(Pteria hirundo) 7 - צדפת כנף/B1 יותר מ-3עד 3דוגמה

יותר מ-4עד 4עד 2 דגימות       דו-קשוותים אחרים

6 - רכיכות, קונכיתנים

(Tonna galea) 6 - חביונית גדולה/A1 יותר מ-3עד 3דוגמה

(Bolinus brandaris) 6 - ארגמון חד-קוצים/Bיותר מ-5עד 5עד 3 דגימות

(Peltodoris atromaculata) 6 - חלזון ים מנוקד/Cיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

יותר מ-4עד 4עד 2 דגימות       קונכיתנים אחרים

5 - תולעי ישיבה (רב-זיפית) 

(Sabella spallanzanii) 5 - נרתיקנית ים תיכונית/Aיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

יותר מ-6עד 6עד 2 דגימות       תולעי ישיבה אחרים

נא לסמן עם איקס את האורגניזמים שראית, תוך הערכת השפע שלהם. מדריך צלילה שלך יכול לעזור לך!

כתובת אימייל 



         

8 - רכיכות, סילוניות

(Octopus vulgaris) 8 - תמנון החוף/Aיותר מ-4עד 4עד 2 דגימות

(Sepia officinalis) 8 - דיונון מצוי/B1 יותר מ-3עד 3דוגמה

יותר מ-4עד 4עד 2 דגימותסילוניות אחרות

9 - פרוקי-רגליים, סרטנאים, מעשירי רגל

(Homarus gammarus) 9 - לובסטר אירופי/A1 יותר מ-2עד 2דוגמה

(Palinurus elephas) 9 - לובסטר קוצי/Bיותר מ-4עד 4עד 2 דגימות

(Maja squinado) 9 - עכובית ים-תיכונית/Cיותר מ-5עד 5עד 3 דגימות

(Calappa granulata) 9 - ביישן מתחפר/Dיותר מ-4עד 4עד 2 דגימות

יותר מ-4עד 4עד 2 דגימותמעשירי רגל אחרים

10 - חיטחבים

(Myriapora truncata) 10 - אלמוג חקיין/Aיותר מ-100עד 100עד 10 דגימות

(Sertella septentrionalis) 10 - תחרה ימית/Bיותר מ-100עד 100עד 10 דגימות

יותר מ-100עד 100עד 10 דגימותחיטחבים אחרים

11 - קווצי עור, חבצלות ים

 (Antedon mediterranea) 11 - חבצלת ים תיכונית/Aיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

יותר מ-5עד 5עד 2 דגימותחבצלות ים אחרות

12 - קווצי עור, מלפפוני ים

(Stichopus regalis) 12 - גלילן/Aיותר מ-7עד 7עד 2 דגימות

יותר מ-10עד 10עד 4 דגימותמלפפוני ים אחרים

14 - קווצי עור, נחשוני ים

(Ophioderma longicauda) 14 - גלדנית ארוכת זרועות/Aיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

יותר מ-5עד 5עד 2 דגימותכוכבי ים אחרים

13 - קווצי עור, כוכבי ים

(Peltaster placenta) 13 - כוכבן מחומש/Aיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

יותר מ-10עד 10עד 4 דגימותכוכבי ים אחרים

יותר מ-3עד 3פיסה 1פסולת

דוגמה 1

17 - דגים

(Torpedo torpedo) 17 - חשמלן עינוני/A2 יותר מ-2עד

(Raja clavata) 17 - תריסנית קוצנית/B1 יותר מ-2עד 2דוגמה

(Muraena helena) 17 - מורנה ים-תיכונית/Cיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

(Zeus faber) 17 - ג'ון דורי/Dיותר מ-4עד 4עד 2 דגימות

(Hippocampus ramulosus) 17 - סוסון-ים מדובלל/E1 יותר מ-2עד 2דוגמה

(Hippocampus hippocampus) 17 - סוסון-ים ים-תיכוני/F1 יותר מ-2עד 2דוגמה

(Dactylopterus volitans) 17 - טיר ים-תיכוני/G1 יותר מ-3עד 3דוגמה

(Epinephelus marginatus) 17 - דקר הסלעים/Hיותר מ-4עד 4עד 2 דגימות

(Sciaena umbra) 17 - אוכם גדול-קוץ/Iיותר מ-5עד 5עד 2 דגימות

(Sarpa salpa) 17 - סלפית צהובת-פסים/Lיותר מ-50עד 50עד 5 דגימות

(Chromis chromis) 17 - כרומית ים-תיכונית/Mיותר מ-100עד 100עד 10 דגימות

(Coris julis) 17 - יולית ים-תיכונית/Nיותר מ-10עד 10עד 4 דגימות

(Lophius piscatorius) 17 - חכאי שדי/O1 יותר מ-3עד 3דוגמה

יותר מ-15עד 15עד 3 דגימותדגים אחרים

16 - מיתרני הזנב, אסצידיות

(Halocynthia papillosa) 16 - אצטלן תפוז/Aיותר מ-6עד 6עד 3 דגימות

יותר מ-6עד 6עד 3 דגימותאסצידיות אחרות

15 - קווצי עור, קיפודי ים

(Stylocidaris affinis) 15 - צדר קהה-קוצים/Aיותר מ-4עד 4עד 2 דגימות

יותר מ-50עד 50עד 10 דגימותקיפודי ים אחרים

בשפעתקוףנדיר


