
Μεγάλη απώλεια μετά από 28 χρόνια ενεργούς αναπαραγωγής 
 
 
Λυπηρό μήνυμα από την Ιταλία. Η ιταλική οργάνωση προστασίας θαλάσσιων ειδών 
DelTA "Delfini e Tartarughe nel Golfo di Trieste”) μας ειδοποίησε για ανεύρεση μιας 
νεκρής Καρέτα στον Κόλπο της Τεργέστης στις 26 Οκτωβρίου, 2020. Το αίτιο θανάτου 
δεν έγινε δυνατόν να προσδιοριστεί, όμως η χελώνα έφερε σήμα αναγνώρισης του 
ΑΡΧΕΛΩΝ με κωδικό Μ8153. 
 
Η είδηση επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά αυτό που γνωρίζουμε εδώ και αρκετά 
χρόνια, ότι η βόρεια Αδριατική αποτελεί σημαντική περιοχή διατροφής και 
ξεχειμωνιάσματος για τις χελώνες που ωοτοκούν στην Ελλάδα. Το σημαντικό όμως 
είναι ότι η συγκεκριμένη χελώνα ήταν μια από τις παλαιότερες που έχουν 
μαρκαριστεί στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ. 
 
Πράγματι η Μ8153 μαρκαρίστηκε για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο το 1992 (με άλλο 
σήμα που αντικαταστάθηκε αργότερα με το Μ8153 που βλέπετε στη φωτογραφία) 
και από τότε έχει καταγραφεί να κάνει φωλιά κάθε 1-4 χρόνια στη Ζάκυνθο, και πάντα 
στην παραλία Σεκάνια. Οι θαλάσσιες χελώνες ξεκινούν για την αναπαραγωγική τους 
περίοδο όταν τα ενεργειακά αποθέματα που έχουν συγκεντρώσει επιτρέπουν τη 
μετανάστευση προς την περιοχή αναπαραγωγής, τη δημιουργία 1-4 φωλιών μέσα 
στο καλοκαίρι και την επιστροφή στην περιοχή διατροφής/ξεχειμωνιάσματος. 
 
Συνολικά η Μ8153 παρατηρήθηκε να κάνει 18 φωλιές μέσα σε 11 χρονιές, από το 
1992 μέχρι το καλοκαίρι του 2018 που την είδαμε για τελευταία φορά να ωοτοκεί. 
Ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι στο διάστημα αυτό έκανε και άλλες φωλιές που όμως 
δεν παρατηρήθηκαν. Έτσι, αν η Μ8153 έκανε για πρώτη φορά αυγά το 1992, όταν 
πρωτο-μαρκαρίστηκε, φέτος θα συμπλήρωνε 28 χρόνια αναπαραγωγικής ζωής. 
 
Το πρόγραμμα μαρκαρίσματος των Καρέτα στη Ζάκυνθο διεξάγεται από το 1982. 
Κάθε χρόνο εκπαιδευμένοι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ τοποθετούν ειδικά σήματα στα 
πτερύγια των χελωνών τα οποία δίνουν πολύτιμα στοιχεία όσον αφορά στη 
συχνότητα αναπαραγωγής τους και στον εντοπισμό των περιοχών διατροφής τους 
στη Μεσόγειο. Ένα πολύ σημαντικό εύρημα του προγράμματος μαρκαρίσματος του 
ΑΡΧΕΛΩΝ είναι ότι οι χελώνες Καρέτα έχουν αναπαραγωγική ζωή μέχρι και πάνω από 
33 χρόνια, που αποτελεί μια «πρωτιά» σε διεθνές επίπεδο. Έτσι φαίνεται ότι ο 
χελώνες είναι σε θέση να ξεπερνούν εποχικές δυσκολίες που δημιουργούνται στη 
διαδρομή του χρόνου από κλιματικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες. 
 
Είναι πράγματι πολύ λυπηρό να χάνονται αυτές οι χελώνες. Ευχαριστούμε τους 
ανθρώπους της DelTA στο Grado της Ιταλίας, που επικοινώνησαν μαζί μας και 
κλείνουμε με τους στίχους που μας έστειλαν μαζί με τις φωτογραφίες της χελώνας. 
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