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ΘΕΜΑ:  Η πρώτη φωλιά θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό κόλπο είναι 
γεγονός! 
  
Κατά την πρωινή περιπολία των εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας 22 Μαΐου εντοπίστηκε η 

πρώτη φωλιά Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό κόλπο και συγκεκριµένα µπροστά από την τοποθεσία Βουνάκι.  

Εδώ και 2 εβδοµάδες, δεκάδες εθελοντές, έλληνες και ξένοι, έχουν καταφθάσει στις κυριότερες παραλίες ωοτοκίας για 

να προστατέψουν τις θαλάσσιες χελώνες µέσω των ερευνητικών προγραµµάτων πεδίου του Συλλόγου. Στον 
Κυπαρισσιακό κόλπο, εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα πιο εκτεταµένα αµµοθινικά οικοσυστήµατα στην Ελλάδα, 

φιλοξενούνται κάθε χρόνο πάνω από 100 εθελοντές.  

Με αφορµή τον εντοπισµό της πρώτης φωλιάς αλλά και από την καθηµερινή επαφή µε δεκάδες παιδιά που παίρνουν 
µέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΑΡΧΕΛΩΝ στον Περιβαλλοντικό Σταθµό του Αγιαννάκη αναρωτηθήκαµε: είναι 
απλά «κάποια δέντρα» αυτά τα πεύκα που αποτελούν το µοναδικής οµορφιάς δάσος της Ελαίας; Είναι κάποια 

ακανθώδη και άχρηστα φυτά αυτά που φύονται στο πίσω µέρος της παραλίας και δηµιουργούν τις αµµοθίνες; Ο 

Κυπαρισσιακός κόλπος είναι απλά µία παραλία που ο άνθρωπος χρησιµοποιεί ένα µήνα κάθε χρόνο;  

Μήπως τελικά αυτό το «κάποιο» δάσος είναι αυτό που όχι µόνο παράγει το απαραίτητο για την ζωή οξυγόνο, αλλά 

απορροφά και διάφορους αέριους ρυπαντές, επηρεάζει το µικροκλίµα της περιοχής που ζούµε και αµβλύνει τα ακραία 

καιρικά φαινόµενα; Μήπως αυτό το δάσος είναι που µειώνει την ορµή και ένταση των ανέµων και που συγκρατεί την 
χέρσο από την διάβρωση όταν έχουµε βροχοπτώσεις; Μήπως αυτά τα φυτά στις αµµοθίνες προστατεύουν τις παραλίες 
µας από την διάβρωση και παράλληλα δρουν σαν µαξιλαράκι προστασίας για το δάσος το οποίο δεν έχει ανοχή στο 

θαλασσινό νερό; Έχετε βρεθεί σε αυτά τα οικοσυστήµατα τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο κατά τις απογευµατινές 
ώρες; Μήπως έχετε κατακλυστεί από ένα µεθυστικό άρωµα που αναδύεται από την γη; Είναι το κρινάκι της θάλασσας, 
µε επιστηµονική ονοµασία Pancratium maritimum, που αποτελεί ένα από τα είδη χλωρίδας των αµµοθινών το οποίο 

απειλείται από την µεγάλη και άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Το φυτό αυτό στην αρχαιότητα θεωρείτο ιερό και 
απεικονίζεται σε παλιές τοιχογραφίες των ανακτόρων της Κνωσσού. Μήπως από την άλλη, αυτή η παραλία προσφέρει 
τον αναγκαίο χώρο για την βασική διαδικασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και αποτελεί 
το «µαιευτήριο» χιλιάδων νεοσσών κάθε χρόνο;  

Για την προστασία της περιοχής ας περιορίσουµε την χρήση των οχηµάτων µας στους δρόµους και όχι στις παραλίες, 
ας µην πετάµε τα απορρίµµατά µας έξω από τους ειδικούς κάδους, ας µην ανάβουµε φωτιές µέσα στο δάσος και στην 
παραλία. Επίσης σηµαντικό είναι να µην αφήνουµε τα έπιπλα θαλάσσης µας και άλλα σταθερά αντικείµενα  όταν 
αποµακρυνόµαστε από την παραλία την νύχτα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα περιορίζεται περαιτέρω ο διαθέσιµος 
χώρος για την ωοτοκία του προστατευόµενου είδους Caretta caretta.  

Με αφορµή την έναρξη της ωοτοκίας, ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ εύχεται σε όλους “Καλό καλοκαίρι” και ελπίζουµε να σας 
συναντήσουµε στις ενηµερωτικές µας δράσεις ή στην παραλία επί το έργον!   

 

Πληροφορίες: Πολύµνια Νεστορίδου, Υπεύθυνη Προγράµµατος Πελοποννήσου – τηλ.: 6951009785 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακριτικός τίτλος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, γράφεται πάντοτε µε κεφαλαία γράµµατα 

 
 
 
 

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1983. Ασχολείται µε 
τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την καθιέρωση πρακτικών για την αειφορική διαχείρισή τους, 
τη διατήρηση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και των παράκτιων οικοσυστηµάτων µε έµφαση 

στις Θαλάσσιες Χελώνες. 


