Μωβ μέδουσες: «Κόκκινος» ο χάρτης της Ελλάδας - Σε ποιες θάλασσες έχουν εμφανιστεί

Συναγερμό έχουν σημάνει στις Ελληνικές θάλασσες οι μωβ μέδουσες που η
παρουσία τους γίνεται όλο και πιο αισθητή φέρνοντας «πονοκέφαλο» στους
λουόμενους...

που αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης στις παραλίες.
Σύμφωνα με τον χάρτη του iNaturalist, το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα γίνεται
όλο και πιο έντονο, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι «κόκκινες» περιοχές που
έχουν γίνει καταγραφές μωβ μεδουσών.
Οι μωβ μέδουσες θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα είδη μεδουσών στη Μεσόγειο.
Το τσίμπημα τους είναι επώδυνο λόγω της νευροτοξίνης που έχουν, επομένως οι
λουόμενοι θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι σχετικά με το τι πρέπει να
κάνουν σε περίπτωση τσιμπήματος.
Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται όλες τις περιοχές όπου το τελευταίο
διάστημα έχει καταγραφεί παρουσία μωβ μεδουσών. Μεταξύ άλλων περιοχών
έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Κέρκυρα, στην Ρόδο και σε παραλίες της
Πελοποννήσου.
Στην Αττική οι μωβ μέδουσες έχουν εντοπιστεί στις παρακάτω παραλίες:
• Παραλία Καβούρι
• Ακτή Βουλιαγμένης
• Παραλία Γλύστρα (Λαγονήσι)
• Παραλία Νησάκι Λαυρίου
• Παραλία Κορώνης (Πόρτο Ράφτη)
• Παραλία Αυλάκι (Πόρτο Ράφτη)
• Παραλία Βραυρώνα
• Αργυρά Ακτή (Νέα Μάκρη)
Πρώτες βοήθειες για την παραλία
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Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικοί έχουν δώσει τον τελευταίο μήνα χρήσιμες συμβουλές,
τόσο για το τι πρέπει να έχουν μαζί τους στην παραλία οι λουόμενοι, όσο και για το
τι να κάνουν σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με μωβ μέδουσα.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας προτείνει ένα ΚΙΤ
Πρώτων βοηθειών για την παραλία.
Όπως σημειώνει, καλό είναι να έχουμε τα παρακάτω μαζί μας στην παραλία για να
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τσίμπημα της μέδουσας:
• Μια πλαστική κάρτα (π.χ. παλιά πιστωτική).
• Ένα τσιμπιδάκι.
• Ένα κυπελλάκι (π.χ. ουροσυλέκτης).
• Λίγο μαγειρική σόδα (αναλογία 1:1 με θαλασσινό νερό).
• Αντιισταμινικό χάπι.
• Κάποια κορτιζονούχα κρέμα όπως π.χ. fucicort
Τα βήματα φροντίδας
1. Πλένουμε προσεκτικά με θαλασσινό νερό, χωρίς να τρίβουμε την περιοχή του
τσιμπήματος.
2. Αν είναι διαθέσιμο, εφαρμόζουμε ένα μίγμα θαλασσινού νερού και μαγειρικής
σόδας (σε αναλογία 1:1) για δύο λεπτά, ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε
επιπλέον έκκριση δηλητηρίου από πιθανά υπολείμματα κυττάρων πλοκαμιών που
έχουν μείνει στο δέρμα.
3. Χρησιμοποιούμε μια πλαστική τραπεζική κάρτα ή κάτι παρόμοιο (και όχι τα χέρια
μας) για να αφαιρέσουμε το μείγμα της μαγειρικής σόδας καθώς και οποιαδήποτε
τυχόν υπολείμματα από το δέρμα μας
4. Εφαρμόζουμε πάγο πάνω στο τσίμπημα για 5-15 λεπτά. Ο πάγος ή ακόμη και
κάποιο παγωμένο αναψυκτικό, θα πρέπει να είναι μέσα σε σακούλα ή κάποιο άλλο
περίβλημα, όπως ένα ύφασμα ή μπλουζάκι.
5. Ελέγξτε αν υποχώρησε ο πόνος, κι αν είναι ανάγκη ξαναβάλτε πάγο για άλλα
5-15 λεπτά.
6. Αν ο πόνος επιμένει, συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή φαρμακοποιό για να σας
συνταγογραφήσει παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδεις κρέμες (όπως π.χ. 3-4%
λιδοκαΐνη και υδροκορτιζόνη).
7. MHN τυλίγετε το σημείο τσιμπήματος σφιχτά με επιδέσμους, ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε ξύδι, ΟΥΤΕ γλυκό νερό, ΟΥΤΕ οινόπνευμα, ΟΥΤΕ αμμωνία.
Συμπτώματα μετά από επαφή με μωβ τσούχτρα
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.
Πιο συγκεκριμένα, τα πιθανά συμπτώματα μετά από κέντρισμα από Pelagia
noctiluca είναι τα ακόλουθα:
Πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές
περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της μέδουσας
• Ναυτία
• Πτώση πίεσης
• Ταχυκαρδία
• Κεφαλαλγία
• Εμετός
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• Διάρροια
• Σπασμός των βρόγχων
• Δύσπνοια
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