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ΘΕΜΑ:  Η πρώτη εκκόλαψη φωλιάς Caretta caretta στην Ελλάδα συνέβη στη Ζάκυνθο 

 
 

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, κατά τη διάρκεια της 
πρωινής τους βάρδιας στα Σεκάνια την Παρασκευή 21 Ιουλίου, ανακάλυψαν την πρώτη φωλιά που 
εκκολάφθηκε για τη φετινή σεζόν! ∆ύο µικροσκοπικά ίχνη χελώνας βρέθηκαν στην άµµο που οδηγούσαν 
στην θάλασσα. Τις επόµενες µέρες και άλλοι νεοσσοί εκκολάφθηκαν από την ίδια φωλιά, σηµατοδοτώντας 
επίσηµα την περίοδο εκκόλαψης για φέτος. 
 
Αυτοί είναι οι πρώτοι νεοσσοί τόσο της Ζακύνθου, όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας! 

 
Είναι πολύ σηµαντικό να προστατεύσουµε κάθε νεοσσό ώστε να φτάσει στη θάλασσα καθώς µόνο ένα 
στα χίλια χελωνάκια θα καταφέρει να φτάσει στην ενηλικίωση! Τα χελωνάκια, όντας φωτοτακτικά  
ακολουθούν το πιο δυνατό φως, εποµένως τα φώτα στο πίσω µέρος της παραλίας  τα 
αποπροσανατολίζουν µε αποτέλεσµα να µην φτάνουν ποτέ στη θάλασσα.  
 
Για αυτό το λόγο οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ τοποθετούν λίγες µέρες πριν από την πιθανή ηµεροµηνία 
εκκόλαψης ειδικά σκίαστρα γύρω από τις φωλιές. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ηµέρας δείτε 
χελωνάκια να εκκολάπτονται, µπορείτε να τα βοηθήσετε µετακινώντας την ζεστή άµµο από µπροστά τους 
και σκιάζοντάς τα. Είναι πολύ σηµαντικό να µην τα βρέξετε, καθώς η επαφή µε το νερό τα κάνει να 
νοµίζουν ότι βρίσκονται µέσα στη θάλασσα. Επίσης, µην επιχειρήσετε να τα σηκώσετε ή να τα 
ακουµπήσετε αφού η πορεία από τη φωλιά µέχρι τη θάλασσα είναι πολύ σηµαντική για τους νεοσσούς 
καθώς δυναµώνει τα πτερύγιά τους ώστε να καταφέρουν να κολυµπήσουν. 

 
 

Πληροφορίες: Anna Lamaj, Υπεύθυνη Προγράµµατος Ζακύνθου 
Τηλ.: 6940454976, e mail: zakynth@archelon.gr 

 
 
 

 

 

 

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. 


