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27 Ιουνίου 2017 

Θέµα: Σε εξέλιξη η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο 

Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς! 

 

Ξεκίνησε και επισήµως η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο 

Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς από τις αρχές Ιουνίου. Ήδη καταγράφηκαν, σηµάνθηκαν και 

χαρτογραφήθηκαν οι πρώτες ένδεκα (11) φωλιές στο πλαίσιο παρακολούθησης (monitoring) της 

αναπαραγωγικής δραστηριότητας στην προστατευόµενη περιοχή. Οι καταγραφές πραγµατοποιούνται 

για 3
η
 συνεχή χρονιά. 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και ο ΑΡΧΕΛΩΝ υπέγραψαν φέτος 

Μνηµόνιο Συνεργασίας µε σκοπό την αποτελεσµατική προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας 

χελώνας Caretta caretta. Η κοινή αυτή επιδίωξη του ΑΡΧΕΛΩΝ και του Φ∆ΥΚΣ περιλαµβάνει αφενός 

την εξασφάλιση άριστων συνθηκών ωοτοκίας και αναπαραγωγικής επιτυχίας της Caretta caretta κατά 

το µέγιστο δυνατό βαθµό, και αφετέρου την αναγνώριση και τον περιορισµό  των απειλών που 

αντιµετωπίζει το είδος στη θάλασσα. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο φορείς συµφωνούν να συνεργαστούν στο έργο: «LIFE 

EUROTURTLES – Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle 

populations». Το έργο LIFE EUROTURTLES έχει διάρκεια 5 έτη και θα υλοποιηθεί σε ένα µεγάλο 

µέρος της Ανατολικής Μεσογείου µε συµµετέχοντες σχεδόν όλα τα Κράτη Μέλη στα οποία η χελώνα 

Caretta caretta έχει σηµαντική παρουσία στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αποτελεί 

έναν από τους εταίρους του προγράµµατος. 

 



Στο πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος περιλαµβάνεται και τµήµα της περιοχής ευθύνης του 

Φορέα ∆ιαχείρισης. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, µε υπεύθυνο για την περιοχή Κοτυχίου - Στροφυλιάς τον 

Περιβαλλοντολόγο κο ∆ιονύση Μαµάση, έχει αναλάβει ως περιοχή µελέτης την παραλιακή ζώνη από 

το Κουνουπελάκι µέχρι τη Μπούκα της Λιµνοθάλασσας Κοτύχι. Επιπλέον, ο Φορέας ∆ιαχείρισης 

υλοποιεί µε ίδια µέσα την παρακολούθηση της θαλάσσιας χελώνας από την παραλία Καλόγρια µέχρι 

το ακρωτήριο Κουνουπέλι και από τη Μπούκα της Λιµνοθάλασσας Κοτύχι  µέχρι τις Αλυκές Λεχαινών.  

Κατά τη διάρκεια των πρωινών περιπολιών, από το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης και από 

τον κο Μαµάση, έχουν καταγραφεί να κινούνται, κατά µήκος της παραλίας τροχοφόρα οχήµατα 

θέτοντας σε κίνδυνο τις φωλιές της χελώνας Caretta caretta και τα πουλιά που αναπαράγονται και 

τρέφονται στην παραλία, και υποβαθµίζοντας την εύθραυστη ισορροπία του οικοσυστήµατος των 

αµµοθινών.  

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης και ο ΑΡΧΕΛΩΝ ενηµερώνουν τους πολίτες ότι δεν επιτρέπεται η κίνηση 

µηχανοκίνητων οχηµάτων κατά µήκος των παραλιών και αµµολόφων του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-

Στροφυλιάς (Νόµος 3937/2011 «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»). 
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