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ΘΕΜΑ: Tα πρώτα χελωνάκια της Πελοποννήσου ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τον 

Κυπαρισσιακό κόλπο! 
 

Τα ξηµερώµατα του Σαββάτου 22 Ιουλίου εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ εντόπισαν τα ίχνη των πρώτων νεοσσών 
που εξήλθαν από τις φωλιές τους στον Κυπαρισσιακό κόλπο και οδηγήθηκαν προς την θάλασσα.  

Οι πρώτες φωλιές που εκκολάφθηκαν φέτος βρίσκονται στις θέσεις Ελαία και Βουνάκι στον Νότιο 

Κυπαρισσιακό κόλπο. Κάθε χρόνο η µέρα αυτή, που οι πρώτοι νεοσσοί εξέρχονται από τις φωλιές που 

προστατεύτηκαν δύο περίπου µήνες πριν, είναι µία µέρα χαράς και συγκίνησης καθώς ο κόπος δεκάδων 
ανθρώπων ανταµείβεται µε το θαύµα της ζωής!  
 

Οι θαλάσσιες χελώνες είναι φωτοτακτικά ζώα, δηλαδή κινούνται προς το πιο φωτεινό σηµείο που κατά τη 

διάρκεια της νύχτας είναι η θάλασσα, λόγω της αντανάκλασης του φεγγαριού και των αστεριών στην 
επιφάνειά της. Για τον λόγο αυτό η φωτορύπανση στις παραλίες ωοτοκίας είναι µία µεγάλη απειλή για το 

είδος και εάν θέλουµε να το προστατέψουµε οφείλουµε να την εξαλείψουµε!  Σε όλη την Ελλάδα, αλλά και 
συγκεκριµένα στην Μεσσηνία, υπάρχουν πολλά παραδείγµατα συνεργασίας ∆ηµοτικών αρχών, 
επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη και του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ µε σκοπό την 
µείωση της φωτορύπανσης στις παραλίες ωοτοκίας. 
 

Κάποιες οδηγίες για τον καθένα που ενδέχεται να βρεθεί σε παραλία ωοτοκίας αυτήν την εποχή: 

Κλείσε κι εσύ τα φώτα σου! Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία! Απόφυγε να περπατάς στην παραλία 

βραδινές ώρες γιατί µπορεί άθελά σου να πατήσεις κάποιο χελωνάκι που ταξιδεύει προς την θάλασσα! Αν 
δεις χελωνάκια να βγαίνουν από τις φωλιές µην τα πιάσεις και µην τα βάλεις κατευθείαν στο νερό! Πρέπει να 

βρουν µόνα τους τον δρόµο τους και να εξασκηθούν ώστε όταν µπουν στην θάλασσα να µπορούν να 

αποφύγουν τους θηρευτές τους! Άνοιξε ένα διάδροµο για να τα βοηθήσεις και, αν είναι µέρα, προστάτεψέ τα 

από τον ήλιο µέχρι να µπουν στην θάλασσα! 

 

 

 

Πληροφορίες: Πολύµνια Νεστορίδου – Υπεύθυνη Προγραµµάτων Πελοποννήσου, τηλ. 6951 009 785 

 
 
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. 
 


