
 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ηµόσια εκσκαφή φωλιάς Caretta caretta 

 

 

Από τις περίπου 650 φωλιές θαλάσσιας χελώνας, που έχουν καταγραφεί τη φετινή θερινή σεζόν στις 
παραλίες ωοτοκίας στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), µία εξ’ αυτών  
καταγράφηκε στην παραλία του ∆υτικού Λαγανά.  

Στην παραλία του ∆υτικού Λαγανά, λόγω ανθρωπογενών παρεµβάσεων, έχουν µειωθεί δραµατικά οι 
καταγεγραµµένες φωλιές ετησίως.  Για αυτό το λόγο και στο πλαίσιο ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού, το οποίο αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες δράσεις τόσο του Συλλόγου για την 
Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ όσο και του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., 
οργανώνεται από κοινού η δηµόσια εκσκαφή της φωλιάς, που εντοπίστηκε στην παραλία του ∆υτικού 
Λαγανά. 

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, σε συνεργασία µε το ΕΘΠΖ, συλλέγει καθηµερινά επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε τις 
φωλιές θαλάσσιας χελώνας κατά τις περιόδους φωλεοποίησης και εκκόλαψης. Οι εκπαιδευµένοι 
εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, καθώς και το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., «ανοίγουν» ένα 
ποσοστό των φωλιών µετά τη λήξη της επώασης.  Το άνοιγµα της φωλιάς γίνεται πάντα, έπειτα από το 
πέρας συγκεκριµένων ηµερών, όταν τα αυγά έχουν όλα εκκολαφθεί. Με τον τρόπο αυτόν καταγράφεται 
το ποσοστό της επιτυχίας της εκκόλαψης, δηλαδή πόσοι από τους νεοσσούς πήγαν µε επιτυχία στο νερό 
και πόσοι δεν εκκολάφθηκαν και για πιο λόγο.  

Περιστασιακά, στις εκσκαφές ορισµένων φωλιών εντοπίζονται ζωντανοί νεοσσοί, που είτε παγιδεύτηκαν 
από πέτρες ή συµπαγή άµµο ή ήταν πολύ αδύναµοι για να βγουν στην επιφάνεια της άµµου. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, αξιολογείται αν  είναι αρκετά ισχυροί για να οδηγηθούν µε προσοχή στη θάλασσα, ή αν 
πρέπει να τοποθετηθούν ξανά κάτω από την άµµο, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να αναδυθούν το 
επόµενο βράδυ. 

Την Παρασκευή 22 Σεπτεµβρίου στις 17:30, το κοινό µπορεί να παρακολουθήσει την διαδικασία µιας 
δηµόσιας εκσκαφής φωλιάς θαλάσσιας χελώνας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µπροστά από το 
ξενοδοχείο Galaxy, στην παραλία του Λαγανά όπου θα έχει  την ευκαιρία να  δει από κοντά το 
περιεχόµενο της φωλιάς αυτής και να κατανοήσει τη σηµασία των µέτρων προστασίας που καθορίζονται 
από το Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.  

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: http://www.nmp-zak.org/ (τηλ.: 26950 29870) 

ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας: www.archelon.gr (τηλ.: 6940454976) 
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