ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 1.000 ΟΙ ΦΩΛΙΕΣ
ΤΗΣ
CARETTA-CARETTA
ΣΤΟΝ
ΝΟΤΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ!
Κατά την 28η Ιουνίου ο αριθμός
των φωλιών έφτασε τις 1.000 για
την φετινή χρονιά 2016 του
προγράμματος προστασίας της
θαλάσσιας χελώνας στον Nότιο
Κυπαρισσιακό
Κόλπο!
προσπάθειες του ΑΡΧΕΛΩΝ

Οι
για

προστασία της θαλάσσιας χελώνας έχουν αποφέρει καρπούς μέσα
από την αύξηση στον αριθμό φωλιών του είδους.
Πάνω από 30 χρόνια έχουν περάσει που οι πρώτοι «προστάτες» της
θαλάσσιας χελώνας Καρέττα κατέφθασαν στην περιοχή του
Κυπαρισσιακού κόλπου και ξεκίνησαν να προστατεύουν τις φωλιές
αυτού του πανάρχαιου ερπετού που υπήρξε κατά τους αρχαίους
χρόνους ιερό σύμβολο της θεάς Αφροδίτης.

Από τότε, χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από την Αμερική
μέχρι την Ασία και την Αυστραλία έχουν ταξιδέψει στην περιοχή
για να συμμετέχουν σε μία προσπάθεια διατήρησης του
προστατευόμενου είδους που τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο από
διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους έχει πάρει σαν εφόδιο για
όλη του την ζωή την μοναδική αυτή εμπειρία της επαφής με τον
κύκλο ζωής του ερπετού που ζει στην θάλασσα και επισκέπτεται
τις παραλίες μας μόνο για να γεννήσει! Κάθε ένας από αυτούς
τους ανθρώπους έχοντας περπατήσει δεκάδες χιλιόμετρα
καθημερινά στον Κυπαρισσιακό Κόλπο έχει συνδεθεί και έχει
εκτιμήσει εκ βαθέων τον τόπο αυτό κατά τις ατελείωτες χαραυγές

και νύχτες που τον έζησε και τον προστάτεψε. Κάθε ένας από
τους ανθρώπους αυτούς στην θέα της ατελείωτης αμμουδιάς έχει
συγκινηθεί, έχει ιδρώσει, έχει κουραστεί, έχει αγαπήσει και
έχει μοιραστεί το μεγάλο αυτό έργο της προστασίας της περιοχής
του Κυπαρισσιακού Κόλπου.
Εν αναμονή των πρώτων νεοσσών που θα ταξιδέψουν προς την
θάλασσα της Μεσογείου, ελπίζουμε το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ να
αποτελέσει παράδειγμα για την προστασία του περιβάλλοντος σε
όλη την Ελλάδα, καθώς στο περιβάλλον ό,τι χάνεται δεν
ξαναγυρίζει πίσω!
Πληροφορίες: Πολύμνια Νεστορίδου,
Πελοποννήσου – τηλ.: 6951009785
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ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΑΡΧΕΛΩΝ, εθελοντές από όλο τον κόσμο, κάτοικοι και τοπικές
αρχές συμμαχούν για τη βιώσιμη αξιοποίηση του χώρου των
παραλιών ωοτοκίας που δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματίες.
Φτάνοντας στη σημαντικότερη στιγμή της περιόδου ωοτοκίας ο
ΑΡΧΕΛΩΝ υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά την άμεση εφαρμογή των
μέτρων προστασίας επί των παραλιών ωοτοκίας.
Καθημερινά στις πρωινές καταγραφές που πραγματοποιούν οι
εθελοντικές ομάδες του Συλλόγου καταγράφεται μια πλειάδα
περιστατικών που αποδεικνύουν πως οι θαλάσσιες χελώνες που
επιλέγουν την Κρήτη ως περιοχή ωοτοκίας, αντιμετωπίζουν
ανθρωπογενή εμπόδια με αποτέλεσμα να σταματάνε την προσπάθεια
και να επιστρέφουν στην θάλασσα όπου εάν τελικά εναποθέσουν τα
αυγά τους, αυτά θα καταστραφούν.

Επιπλέον δυσκολία δημιουργεί η ηχορύπανση, η φωτορύπανση και η
παρουσία του κόσμου στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας
που συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις και στις τρεις περιοχές
ωοτοκίας στην Κρήτη.
Αναφορικά με τις τρείς σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας στην
Κρήτη, στον κόλπο του Ρεθύμνου (13 χλμ παραλίας ωοτοκίας από
το Δελφίνι μέχρι τη Σκαλέτα), στον κόλπο των Χανίων (11χλμ
παραλίας από τον Κάτω Σταλό μέχρι το Κολυμπάρι) και στον κόλπο
της Μεσσαράς (8χλμ παραλίας, από τον Κομμό μέχρι τον Κόκκινο
Πύργο) παρατηρείται συνεχιζόμενη μείωση στον αριθμό φωλιών
θαλάσσιας χελώνας κάτι που έχει προκληθεί έως ένα βαθμό από
την άναρχη δόμηση και τουριστική ανάπτυξη επί των παραλιών
ωοτοκίας που περιορίζουν χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο
τον διαθέσιμο, προς ωοτοκία, χώρο. Γεγονός αποτελεί επιπλέον
και η εξαιρετική υποβάθμιση της ποιότητας και της εικόνας των
παραλιών που οι τουρίστες επιλέγουν να επισκέπτονται όσο οι
παραλίες συρρικνώνονται εξαιτίας της διάβρωσης.
Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς και
Δήμους των τριών περιοχών ωοτοκίας, και σε προσπάθεια
βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί στους βιοτόπους των
θαλασσίων χελωνών, ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ υπενθυμίζει την
κυριότητα αλλά και την
διαχειριστικών μέτρων:

απλότητα

στην

εφαρμογή

των

Τοποθέτηση των ομπρελών σε σταθερά σημεία και σε άξονες
κάθετους προς το κύμα.
Μάζεμα επίπλων θαλάσσης μετά τη δύση του ηλίου ώστε να
αφήνεται επαρκής διαθέσιμος χώρος για ωοτοκία
Το πλύσιμο των επίπλων θαλάσσης συνίσταται να γίνεται
εκτός της παραλίας, ώστε να μην υγραίνονται οι φωλιές
και σαπίζουν τα αυγά.
Αποφυγή ισιώματος και βρεξίματος της άμμου, ώστε να μην
σβήνονται τα ίχνη χελωνών και νεοσσών μέχρι να
καταφτάσει η ερευνητική ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ.
Αποφυγή τοποθέτησης εγκαταστάσεων όπως κουβούκλια τέντες
ή ντους πάνω στην αμμώδη παραλία.

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πως δεν υπάρχει διαρροή
φωτός από ιδιωτικές και δημόσιες φωτεινές πηγές προς την
παραλία ώστε να μην παρενοχλείται η ωοτοκία της
θαλάσσιας χελώνας και να μην αποπροσανατολίζονται οι
νεοσσοί κατά την περίοδο εκκόλαψης.
Απαγορεύονται οι καθαρισμοί παραλίας με βαρέα οχήματα.
Απαγορεύονται τα beach party στην παραλία ωοτοκίας.
Τα μέτρα αυτά είναι εκτός από απλά είναι οικονομικά και εύκολα
στην εφαρμογή τους. Καλούνται όλοι οι επιχειρηματίες να
διαφυλάξουν τον πλούτο που τους δίνεται απλόχερα από τη φύση
και που αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό και να προστατεύσουν τις,
μοναδικής ομορφιάς, παραλίες που έχουν την τύχη να φιλοξενούν
στα νερά τους την σπάνια θαλάσσια χελώνα Καρέτα.
Τα στατιστικά στοιχειά του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ που απορρέουν από
τις ετήσιες συστηματικές καταγραφές που πραγματοποιεί από το
ξεκίνημα των προγραμμάτων του στην Κρήτη, έχουν ήδη δείξει ότι
υπάρχει μείωση κατά 46% στον μέσο όρο αριθμού των φωλιών στο
κόλπο του Ρεθύμνου και κατά 49% στον κόλπο των Χανίων από την
περίοδο 1990-1999 και 1992 με 2002 αντίστοιχα.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: «Αποδεχόμαστε ότι η μείωση αυτή
είναι γεγονός; Και ότι η θαλάσσια χελώνα εκτός από ένα σπάνιο
προστατευόμενο είδος, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τις παραλίες της Κρήτης καθώς η παρουσία της δείχνει καλής
ποιότητας ακτές;» Αν ναι τότε πόσο διατεθειμένος είναι ο κάθε
ένας από εμάς, υπεύθυνα, να εφαρμόσει τα μέτρα προστασίας της
θαλάσσιας χελώνας και κατ’ επέκταση των παραλιών που
διαχειρίζεται;
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ καλεί όλους όσους αγαπούν την θάλασσα να μπουν στην
ιστοσελίδα του προγράμματος, να γνωρίσουν τις θαλάσσιες
χελώνες μέσα από τους εθελοντές τους οποίους μπορούν να
εντοπίσουν στους Ενημερωτικούς Σταθμούς που βρίσκονται σε
κεντρικά σημεία στις περιοχές ωοτοκίας και τέλος να στηρίξουν
την προσπάθεια προστασίας της θαλάσσιας χελώνας,
προστατεύοντας ταυτόχρονα ίσως το σημαντικότερο θαλάσσιο είδος

που υπάρχει στο νησί και να βοηθήσουν να αλλάξει το μέλλον
του.
«Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα είναι ένα σπάνιο είδος, σπάνια σα
διαμάντι, πως γίνεται να δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε ένα
διαμάντι απ’ ότι στη χελώνα?» Κάτοικος Κόκκινου Πύργου,
Μεσσαρά.
Πληροφορίες: Νικολοπούλου Αθανασία, Υπεύθυνη Προγραμμάτων
Κρήτης, τηλ.: 6937352379
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