
Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
    Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta ένα απειλούμενο είδος σε διεθνές 

επίπεδο, σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας της 

Φύσης IUCN, αποτελεί είδος προτεραιότητας βάσει της εθνικής και κοινοτικής 

νομοθεσίας (92/43 και έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία και σημασία για το Εθνικό 

Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού. 

   Οι κύριες παραλίες ωοτοκίας του Εθνικού Πάρκου είναι ο Λούρος
και ο Παλαιοπόταμος.  

    Η  δημιουργία των φωλιών πραγματοποιείται

από τα τέλη Μαΐου έως τα μέσα Αυγούστου

τις βραδινές ώρες.

    Συνήθως μια χελώνα γεννάει 2-4 φορές σ’ ένα

καλοκαίρι, αλλά όχι τα επόμενα 1-2 καλοκαίρια

Οι φωλιές περιέχουν στο συνολό τους

έως 120 αυγά.

 Η θηλυκιά χελώνα αφού επιλέξει το 
χώρο ωοτοκίας σκάβει με τα πίσω 
πτερύγια της στην άμμο τον αυγοθάλαμο 
και αποθέτει τα αυγά της. Στη συνέχεια 
σκεπάζει τη φωλιά με άμμο και 
επιστρέφει στη θάλασσα. 

      Σε περίπτωση όχλησης εγκαταλείπει 
την προσπάθεια επιστρέφοντας στην 
θάλασσα. Αν εξακολουθήσει να 
ενοχλείται σε επόμενες προσπάθειες 
εγκαταλείπει τα αυγά της στη θάλασσα 
όπου και καταστρέφονται!
 Τα αυγά, εκκολάπτονται σε εφτά 
έως δέκα εβδομάδες ανάλογα με τη 
Θερμοκρασία της άμμου. 

  Οι νεοσσοί αναρριχώνται τμηματικά 

προς την επιφάνεια της άμμου μέσα σε 

δύο έως τέσσερις ημέρες και κατά τη 

διάρκεια της νύχτας κατευθύνονται προς 

τη θάλασσα.

Κίνδυνοι για τη θαλάσσια χελώνα
   Σήμερα οι θαλάσσιες χελώνες κινδυνεύουν από διάφορες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα τόσο στο φυσικό τους χώρο τη θάλασσα
όσο και στις παραλίες ωοτοκίας τους.

   Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το είδος στη θάλασσα είναι
η εμπλοκή του με τις διάφορες αλιευτικές δραστηριότητες
όπως δίχτυα, προπέλες σκαφών, ιχθυοπαγίδες κ.α.
   Σημαντικός κίνδυνος είναι επίσης η υποβάθμιση
του θαλάσσιου βιοτόπου λόγω της μείωσης της υποθαλάσσιας
βλάστησης και της ποιότητας του νερού.

   Σημαντικές απειλές για τις φωλιές αποτελούν:

•  Η θήρευση των φωλιών από ζώα.

•  Η παράνομη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων εντός των αμμοθινών
    και των παραλιών.

•  Η φωτορύπανση - τεχνητός φωτισμός.

•  Η αυθαίρετη δόμηση - εγκαταστάσεις.

•  Η ρίψη νερού από τους λουόμενους.

•  Υποβάθμιση της τοπικής βλάστησης.

•  Η απόληψη άμμου.

•  Καθαρισμοί της παραλίας με ειδικά μηχανήματα.
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• Μην πετάτε πλαστικές σακούλες ή νάιλον αντικείμενα στη θάλασσα. 
Μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο στις χελώνες, καθώς νομίζουν ότι είναι 
μέδουσες, που αποτελούν τη βασική τροφή τους.

•  Μειώστε τη χρήση πλαστικών, χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιήσιμα 
μπουκάλια νερού και τσάντες αγορών.

 •  Συμμετέχετε σε παράκτιους καθαρισμούς
    βοηθώντας να διατηρηθούν οι παραλίες και
    η θαλασσά μας καθαρη.

Τι μπορείτε να κάνετε για να
  προστατεύσετε την θαλάσσια χελώνα;

•  Κρατήστε τις παραλίες φωλεοποίησης σκοτεινές  και ασφαλείς για τις 
θαλάσσιες χελώνες. Απενεργοποιήστε, ή ανακατευθύνετε τα φώτα που 
είναι ορατά από την παραλία. Τα φώτα αποπροσανατολίζουν τόσο τις 
ενήλικες θηλυκές όταν βγαίνουν να γεννήσουν όσο και τους νεοσσούς
που προσπαθούν  να φθάσουν στη θάλασσα.
•  Απομακρύνετε τις βραδινές ώρες από τις παραλίες ωοτοκίας εξοπλισμό 
όπως: ξαπλώστρες, ομπρέλες, καρέκλες, βάρκες.
•  Καλύψτε τις τρύπες πριν φύγετε από την παραλία και μην αφήνετε 
κάστρα στην άμμο. Μπορούν να γίνουν εμπόδια για τη φωλεοποίηση 
χελωνών ή την μετακίνηση προς στη θάλασσα των νεοσσών.
•  Αποφύγετε την μετακίνηση με όχημα στην άμμο. Η συμπίεση της άμμου 
από τροχοφόρα οχήματα μπορεί να καταστρέψει τις φωλιές, ενώ οι ροδιές 
μπορεί να παγιδεύσουν τους  νεοσσούς στην πορεία τους προς τη θάλασσα.

Κάθε δράση προστασίας των θαλάσσιων χελωνών  
πρέπει να γίνεται με ασφάλεια!

Γίνετε εθελοντές του Φορέα Διαχείρισης.
• Συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις ανεύρεσης, προστασίας και     
   παρακολούθησης των φωλιών.

• Καταμέτρηση Νεοσσών.

• Ενημέρωση λουόμενων στις παραλίες φωλεοποίησης.

• Συμμετοχή σε καθαρισμούς της παραλίας.

Για τη διατήρηση του είδους
χρειάζεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια

ατομική ή συλλογική!

Σε περίπτωση ανεύρεσης: 
- Μη περιφραγμένης φωλιάς
- Νεοσσών
- Τραυματισμένης ή νεκρής χελώνα

Αν η χελώνα είναι ακόμη ζωντανή
μην προσπαθήσετε να την επαναφέρετε στη θάλασσα.
Εάν μπορείτε τραβήξτε μια φωτογραφία της χελώνας και των τραυμάτων.
Αν έχει αριθμό ετικέτας σημειώστε τον.
Μην ενοχλείτε τις χελώνες, τις φωλιές
ή τους νεοσσούς.
Μην τραβήξετε φωτογραφία με φλας.

Ενημερώστε τους Αρμόδιους Φορείς

 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
•  Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -
    Ακαρνανικών  Ορέων  Τ:  26320-55094 
•  Λιμεναρχείο Μεσολογγίου  Τ: 26310-51211
•  Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών - 
    ΑΡΧΕΛΩΝ     Τ: 210-8982600
 • MEDASSET - ΕΛΛΑΣ  Τ: 210-3640389
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