
 1 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ Γειηίνπ "Υπόγεηεο θαξζηηθέο κνξθέο" 

 

 

 

Απιθμόρ ςπόγειαρ καπζηικήρ μοπθήρ (κ.μ.): αξηζκόο 

 Ο αύμωλ αξηζκόο ηνπ ζπειαίνπ αλεπξίζθεηαη από ηνλ γεληθό θαηάινγν ηωλ 

ζπειαηνκνξθώλ πνπ επηβάιιεηαη λα θξαηάεη πάληα ν θαηαγξαθέαο καδί ηνπ. Σε 

πεξίπηωζε πνπ δελ ηνλ έρεη καδί ηνπ αθήλεη ην θνπηάθη θελό. 

 

Όνομα ζπηλαίος: γξάκκαηα 

 Τν όλνκα κε ην νπνίν καο έγηλε γλωζηή ε ζπειαηνκνξθή. 

 

Καηαλόγος Πλαηάκη (όνομα): γξάκκαηα 

 Τν όλνκα ηεο ζπειαηνκνξθήο όηαλ ππάξρεη ζηνλ θαηάινγν Πιαηάθε. Σε 

παξέλζεζε δίπια ζε απηό αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηνπ Σπειαηνινγηθνύ Κιηκαθίνπ 

Κξήηεο πνπ ζεκεηώλεη ν Πιαηάθεο. 

 

Νηόπιων (ονομαζία): γξάκκαηα 

 Δδώ αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ληόπηνη γηα ηελ 

ζπειαηνκνξθή. Αθόκα θαη όηαλ ηαπηίδεηαη κε ηηο παξαπάλω νλνκαζίεο, ζα πξέπεη λα 

ζεκεηώλεηαη. 

 

Άλλη ονομαζία: γξάκκαηα 

 Γεπηεξεύνπζα νλνκαζία πνπ αθνύζακε είηε από ηνπο ληόπηνπο, είηε από 

γξαπηή πιεξνθνξία. 

 

Σςμβαηική: γξάκκαηα 

 Ολνκαζία ηεο ζπειαηνκνξθήο πνπ δίλνπκε εκείο όηαλ είλαη αλώλπκν, γηα λα 

δηαθξίλεηαη από άιια ζπήιαηα. Οη ζπκβαηηθέο νλνκαζίεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 

από ην ηνπωλύκην ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη λα ηνλίδεη έλα βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ππόγεηαο κνξθήο. Γηα παξάδεηγκα Τάυκος (βάξαζξν κε νζηά 

δώωλ) στο Ασπαλαθομούρι (ηνπνζεζία όπνπ βξίζθεηαη ε ζπειαηνκνξθή). 

………………………………………………….. 

 

Δπαπσία: γξάκκαηα 

 Σην παξόλ πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζεκεηωζνύλ κόλν νη επαξρίεο 

Μπινπνηάκνπ θαη Μαιεβηδίνπ. 

 

Γήμορ: γξάκκαηα 

 Σην παξόλ πξόγξακκα νη Γήκνη: Γεξνπνηάκνπ, Κνπινύθνπλα, Γαδίνπ θαη 

Τπιίζνπ. 

 

Οικιζμόρ: γξάκκαηα 

 

Τοποθεζία: γξάκκαηα 

 Όηαλ δελ καο είλαη γλωζηή ε ηνπνζεζία ρξεζηκνπνηνύκε ην ακέζωο επξύηεξν 

ηνπωλύκην ζην νπνίν εληάζζεηαη ε πεξηνρή. 

……………………………………………………….. 
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Οδηγόρ: γξάκκαηα 

 Δίηε από ηνπο ληόπηνπο, είηε από άιινπο. 

 

Πληποθοπιοδόηηρ: γξάκκαηα 

 Σπλήζωο ν νδεγόο θαη ν πιεξνθνξηνδόηεο, όηαλ είλαη θάπνηνο από ηνπο 

ληόπηνπο, ηαπηίδνληαη. Σε θάζε πεξίπηωζε ζεκεηώλνπκε ην όλνκα. 

 

Καηαγπαθέαρ: γξάκκαηα 

 

Ώπα καηαγπαθήρ: αξηζκνί 

 

Α(ύξων) / Α(πιθμόρ) Αποζηολήρ: αξηζκνί θαη γξάκκαηα 

 Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπηωζε ν θαηαγξαθέαο ζα πξέπεη λα έρεη ηνλ γεληθό 

θαηάινγν όπνπ αλαγξάθεηαη ν αύμωλ αξηζκόο ηωλ απνζηνιώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο 

αξηζκόο απηόο ζα ήηαλ θαιόο λα είλαη γλωζηόο από ηελ έλαξμε ηεο απνζηνιήο. 

Σηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεκεηώλνληαη κε ιαηηληθό αξηζκό νη 

Προπαρασκεσαστικές αποστολές. Γηα παξάδεηγκα ΙΙΙ προπαρασκεσαστική. 

 

Τύπορ αποζηολήρ: γξάκκαηα 

Σην πξόγξακκα ππάξρνπλ κόλν "επηζηεκνληθέο" απνζηνιέο (θαη όρη 

"πεξηεγεηηθέο" ή "θπζηνιαηξηθέο"). Απηέο δηαθξίλνληαη ζε αναγνωριστικές 

(αλαγλώξηζε αλαγιύθνπ, πεξηνρήο, γλωξηκίαο θαη ζπδήηεζεο κε ηνπο θαηνίθνπο), 

ταύτισης - καταγραυής (ηαύηηζε ηωλ ζπειαίωλ θαη θαηαγξαθή ηνπο) [ηύπνη θπξίωο 

ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο], θαη σαρωτικές (απνζηνιέο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηερληθήο ηεο ζαξωηηθήο αλίρλεπζεο ηνπ επηθαλεηαθνύ αλαγιύθνπ) [ηύπνο ηεο 

δεύηεξεο θπξίωο θάζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο]. 

 

Ημεπομηνία: αξηζκνί (γξάκκαηα ) , π.ρ. Σάβ. 8/3/2003 

 

Απσηγόρ αποζηολήρ: γξάκκαηα 

 

Παπαηηπήζειρ: γξάκκαηα 

 Γηα νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ε "αλάπηπμε" θάπνηαο πιεξνθνξίαο πνπ δίλεηαη 

ζην Γειηίν, ζεκεηώλεηαη αξηζκόο κέζα ζε παξέλζεζε ζην αληίζηνηρν πεδίν  ηνπ 

δειηίνπ, θαη θαηόπηλ αλαπηύζζεηαη ζην θνπηάθη κε ηηο παξαηεξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα 

ζην πεδίν "Βηνζπειαηνινγηθά / ηξωγιόμελα" ζέινπκε λα δώζνπκε ιεπηνκέξεηεο. 

Αθνύ δώζνπκε κνλνιεθηηθά ηελ πιεξνθνξία ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν π.ρ. νζηά 

δώωλ, γξάθνπκε δίπια (1) θαη κε ηνλ ίδην αξηζκό αλαπηύζζνπκε ζηηο παξαηεξήζεηο 

ηηο ιεπηνκέξεηεο π.ρ. νζηά ζθύιωλ - γηα ρξόληα ππήξμε απνζέηεο ζθύιωλ.  

Δάλ ν ρώξνο ηωλ παξαηεξήζεωλ δελ επαξθεί, ζπλερίδνπκε ζηελ πίζω ζειίδα, ζηηο 

"Σπκπιεξωκαηηθέο ζεκεηώζεηο". 

………………………………………………………….. 

 

 

Δίδορ ςπόγειαρ καπζηικήρ μοπθήρ: ηηθ (√) ή ρη (Φ) 

 Δάλ δελ κπνξνύκε λα εμαθξηβώζνπκε ην είδνο ηεο ζπειαηνκνξθήο δελ 

ζεκεηώλνπκε ηίπνηα, αιιά εμεγνύκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό ζηηο παξαηεξήζεηο. 

 

Σσημαηιμόρ - πποέλεςζη: ηηθ (√) ή ρη (Φ) 
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Σπηλαιοαποθέζειρ: ηηθ (√) ή ρη (Φ) 

Άλλες ζπηλαιοαποθέζεις ή ζπειαηνζέκαηα (spelaiothems): ζε όηη αθνξά ηνλ  

ζπειαηνδηάθνζκν θαη ηηο όπνηεο ιηζωκαηηθέο κνξθέο. 

 

Βιοζπηλαιολογικά: γξάκκαηα 

 Δπηγξακκαηηθά. Γηα όπνηεο ιεπηνκέξεηεο ζηηο Παξαηεξήζεηο. 

 

Πληποθοπίερ: γξάκκαηα 

 Σην πιαίζην απηό ζεκεηώλνπκε όζεο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο πιεξνθνξίεο 

έρνπκε ζπγθεληξώζεη ζην πεδίν γηα ôçí ζπειαηνκνξθή. Με ηνλ ίδην ηξόπν πνπ 

παξαπέκπνπκε ζηηο Πιεξνθνξίεο, παξαπέκπνπκε θαη εδώ όηαλ έρνπκε 

ζπκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ζηνηρεία πνπ παξέρνπκε ζηα πιαίζηα ηνπ Γειηίνπ. 

 

Γεωγπαθικέρ ζςνηεηαγμένερ: γξάκκαηα Ν θαη Δ. Αξηζκνί 

 π.ρ.  Ν: 35
ν
 22.206΄  

  Δ:  24
ν
 52.110΄ 

 

Δίζοδορ: γξάκκαηα 

 προζαναηολιζμός: κε ηα αξρηθά - θεθαιαία (Β, Ν, Α, Γ ή ΒΓ θηι.) 

 ζτεηικές διαζηάζεις: αξηζκνί (γξάκκαηα)  π.ρ 1,5 Φ 2 κ. 

 προζβάζιμη με ζπηλαιολογικά σλικά: ηηθ (√) ή ρη (Φ) 

 

Γιαζηάζειρ ζπηλαιομοπθήρ: αξηζκνί (γξάκκαηα) 

 

Κλιμαηολογικά: αξηζκνί / γξάκκαηα 

 

Σπηλαιοϋδπολογία: ηηθ (√) ή ρη (Φ) 

 

Σπηλαιοανθπωπολογικά: ηηθ (√) ή ρη (Φ) 

 άλλες σλικές μαρησρίες: γξάκκαηα 

 

Γιαπιζηωμένερ σπήζειρ: ηηθ (√) ή ρη (Φ) 

 άλλη: γξάκκαηα 

 

Εναλλακηικές τρήζεις ηοσ ζπηλαίοσ: γξάκκαηα 

 Αζιεηηθέο, πεξηεγεηηθέο, θπζηνιαηξηθέο θαη επξύηεξα ηνπξηζηηθέο ρξήζεηο 

ηνπ ζπειαηνρώξνπ πνπ πξνηείλνπκε. 

……………………………………………………………. 

 

 

Σπκπιεξωκαηηθέο ζεκεηώζεηο / ζθαξηθήκαηα - ζρέδηα 

 Όζα δελ έγηλε δπλαηόλ λα ζπκπιεξωζνύλ ζηα πιαίζηα ηωλ Παξαηεξήζεωλ 

θαη ηωλ Πιεξνθνξηώλ, ζεκεηώλνληαη εδώ. Δδώ γίλεηαη επίζεο θαη ην πξόρεηξν ζρέδην 

ηεο ζπειαηνκνξθήο ή ίζωο θαη ηνπ αλαγιύθνπ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

 


