ΑΝΟΙΞΗ 2016
Η Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας έφερε την 1η φωλιά
στην Κρήτη
Η πρώτη πληροφορία
εντοπισμού θαλασσίων χελωνών
να ζευγαρώνει κάπου κοντά στην
Σκαλέτα, στο Ρέθυμνο, ήρθε
ξαφνικά από ένα ξενοδοχείο.
Λίγες μέρες αργότερα, το πρώτο ίχνος απέδειξε ότι
όντως είναι εδώ. Επισήμως λοιπόν, η περίοδος
ωοτοκίας και για την Κρήτη, ξεκίνησε στις 23
Μαΐου, Παγκόσμια Μέρα για την Προστασία της
Χελώνας, με τον εντοπισμό της πρώτης φωλιάς
που καταγράφηκε στο Άδελε στο Ρέθυμνο.

Ένα γράμμα προς τους
εθελοντές

...Το ευχαριστώ δεν είναι
αρκετό για όλους αυτούς
τους ανθρώπους που
συνθέτουν τον Σύλλογο
ΑΡΧΕΛΩΝ. Δεν είναι αρκετό
more » ούτε για τους ανθρώπους
που τον υποστηρίζουν
Γιατί να γίνω μέλος του Δικτύου Διάσωσης?
εμπράκτως μέσα από
δωρεές και κάθε είδους
Μόνο κατά το 2016, στο
εθελοντισμό, δεν είναι
Κ.Δ.Θ.Χ. έχουμε δεχθεί 20
αρκετό για όσους δίνουν την
τραυματισμένες χελώνες από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. καρδιά τους για αυτό το
σπάνιο είδος που κάνει την
Το έργο της διάσωσης
τιμή σε αυτήν την χώρα να
αναλαμβάνει κάθε φορά το
την επισκέπτεται κάθε χρόνο
Πανελλήνιο Δίκτυο Διάσωσης
και κάθε χρόνο άνθρωποι
του ΑΡΧΕΛΩΝ, που στελεχώνεται από απλούς
από όλο τον πλανήτη να
πολίτες, Λιμενικούς, Κτηνιάτρους, κλπ. και για την
συγκεντρώνονται για να
εκπαίδευσή τους διοργανώνονται κάθε χρόνο
προστατέψουν τους
σεμινάρια Εθελοντών Διασωστών.
νεοσσούς του...
more »
more »
Γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας 2016
Η προστασία της θαλάσσιας
στον ΑΡΧΕΛΩΝ
χελώνας Caretta caretta στις
Η φετινή εκδήλωσε ξεπέρασε τις
παραλίες ωοτοκίας της
προσδοκίες που είχαμε κάθε
Κρήτης κατά το 2015
άλλη χρονιά. Η απήχηση του
κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Η
καλή τους διάθεση, τα
συγκινητικά και ενθαρρυντικά τους σχόλια για το
έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ ήταν κινητήριος δύναμη να
συνεχίσουμε την δύσκολη σεζόν.

more »
Περιμένοντας την Caretta Caretta στη Ζάκυνθο
Εν όψη της έναρξης του
προγράμματος Ζακύνθου, στις
15 Μάϊου, η Υπεύθυνη
Προγράμματος Ζακύνθου Anna
Lamaj και η Συντονίστρια
θεμάτων Προστασίας και
Διατήρησης Περιβάλλοντος Παναγιώτα Θεοδώρου,
βρέθηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στην Μεσόγειο.

Στην παρούσα έκθεση, που
εστάλη στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, παρουσιάζονται
τα κυριότερα γεγονότα που
σημάδεψαν τις προσπάθειες
προστασίας της θαλάσσιας
more » χελώνας στις περιοχές
ωοτοκίας της Κρήτης κατά το
Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης (Μάιος
2015.
2016)?
Η Εθελόντριά μας στο Κέντρο
Διάσωσης Joanne Stournara μας
ενημερώνει για τα νέα από 131
Μαΐου 2016.
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Πόσο αλήθεια κινδυνεύει η
θαλάσσια χελώνα στην
Κρήτη;

more »
Υποστήριξη της εταιρίας City Contact στο έργο του
ΑΡΧΕΛΩΝ
Η City Contact μας στηρίζει
ξανά, ως χορηγός επικοινωνίας,
δημοσιεύοντας άρθρο για το
Κέντρο Διάσωσης του
ΑΡΧΕΛΩΝ στο Athens Guide για
τρία συνεχόμενα τεύχη και με
καταχωρήσεις για τα
προγράμματα προστασίας των θαλάσσιων
χελωνών της Κρήτης στους χάρτες Heraklion Map
& ChaniaRethymno Map.

46% μείωση στον μέσο όρο
αριθμού των φωλιών της
θαλάσσιας χελώνας στον
κόλπο του Ρεθύμνου και
49% στον κόλπο των
Χανιών έχει καταγραφεί από
το 2000 και 2003 αντίστοιχα
more » για τις δύο σημαντικότερες
Joanne, τι νέα από το Κέντρο Διάσωσης (Απρίλιος περιοχές ωοτοκίας στην
Κρήτη, έως σήμερα, από την
2016)?
ετήσια συστηματική
Η Εθελόντριά μας στο Κέντρο
καταγραφή των φωλιών του
Διάσωσης Joanne Stournara μας Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ.
ενημερώνει για τα νέα από 130
more »
Απριλίου 2016
more »

