ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016
Ο Δημήτριος-Παύλος πίσω στα γαλανά νερά
της Μεσογείου μετά από 10 μήνες
περίθαλψης στο Κέντρο Διάσωσης του
ΑΡΧΕΛΩΝ!
Ο Δημήτριος Παύλος
βρέθηκε στις 23
Οκτωβρίου 2015 στην
Πρέβεζα χτυπημένος από
ανθρώπινο χέρι. Με την
βοήθεια μελών του Δικτύου
Διάσωσης μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου
και διαπιστώθηκαν τραύματα στο κεφάλι και
στο πλάστρον του. Ο Δημήτριος Παύλος
ήταν μία από τις μεγαλύτερες χελώνες που
έχει περιθάλψει ο ΑΡΧΕΛΩΝ στο Κέντρο
Διάσωσης από την ίδρυσή του το 1994.

Λουκ Χόφμαν: Η ελληνική
φύση έχασε έναν μεγάλο
προστάτη της

Με λύπη μάθαμε τα νέα για
την απώλεια του Λουκ
Χόφμαν, επίτιμου
αντιπρoέδρoυ του διεθνούς
Παγκόσμιου Ταμείου για τη
Φύση (WWF International).
Από τους ιδρυτές του WWF,
more »
ήταν αυτός που συνέβαλε
Η περίοδος εκκολάψεων βρίσκεται σε πλήρη αποφασιστικά στην
προστασία της φύσης στο
εξέλιξη στην Ζάκυνθο
μεσογειακό χώρο.
Για τον ΑΡΧΕΛΩΝ η
περίοδος εκκολάψεων
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βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
με πολλές μικρές
Ο «Αχιλλέας» του Αγίου
θαλάσσιες χελώνες
Σώστη
(Caretta caretta) να κάνουν το πρώτο τους
ταξίδι προς τη θάλασσα. Στη Ζάκυνθο,
εκατοντάδες χελωνάκια καταφέρνουν να
φτάσουν στην θάλασσα κάθε μέρα, ενώ
υπολογίζεται ότι μόνο ένα ή δύο στα χίλια θα
επιβιώσουν μέχρι το στάδιο της ενηλικίωσής
τους, μετά το οποίο θα επιστρέψουν στην
Οι μόνιμες χελώνες της
προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού
Ζακύνθου αποτελούν ένα
προτέρημα της περιοχής

Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για να
φωλεοποιήσουν .

από τις οποίες μπορούμε να
μάθουμε πολλά για την
συμπεριφορά και την
more » οικολογία τους. Επίσης
αποτελούν μία σημαντική
Ο Ενημερωτικός Σταθμός του ΑΡΧΕΛΩΝ
πηγή εσόδων για τους
στον Κυπαρισσιακό Κόλπο είναι πλέον
τοπικούς επιχειρηματίες που
γεγονός!
δραστηριοποιούνται στην
παρατήρηση της θαλάσσιας
Ο Σταθμός άνοιξε για το
χελώνας, ειδικά στο τέλος
κοινό την Τετάρτη 15
της περιόδου ωοτοκίας, που
Ιουνίου, στην κεντρική
οι θηλυκές έχουν φύγει.
πλατεία του Καλού Νερού
και θα λειτουργεί
more »
καθημερινά, μέχρι και τον
Σεπτέμβρη. Εκεί θα
Είδατε θαλάσσιο χελωνάκι;
βρίσκονται οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ για
Ένας οδηγός για την
να απαντούν στις ερωτήσεις όσων
προστασία τους.
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την
δράση του ΑΡΧΕΛΩΝ και ειδικά για το
πρόγραμμα του Κυπαρισσιακού κόλπου.
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Διπλή χαρά τα χελωνάκια της
Πελοποννήσου σε Κυπαρισσιακό κόλπο και
Κορώνη!
Το βράδυ της Τρίτης 12
Ιουλίου 2016 τα πρώτα
χελωνάκια της
Πελοποννήσου ξεμύτισαν
από τις φωλιές τους, στην
Κυπαρισσία και στην
Κορώνη και ξεκίνησαν το
ταξίδι τους στην θάλασσα!
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Απελευθέρωση της θαλάσσιας χελώνας
Caretta- Caretta «Γιασμίν» στην Ζάκυνθο
Περισσότεροι από 300
επισκέπτες αλλά και
εκπρόσωποι της
Δημοτικής Αρχής του
νησιού είχαν την ευκαιρία
να θαυμάσουν την
επιστροφή του άγριου ζώου στο φυσικό του
περιβάλλον.

Τα περισσότερα από τα
χελωνάκια που θα
καταφέρουν να φτάσουν
από το εσωτερικό της
φωλιάς τους στην επιφάνεια
της άμμου θα χρειαστούν
την άμεση και προσεκτική
συμβολή των εθελοντών
αλλά και του κόσμου για να
φτάσουν με ασφάλεια στη
θάλασσα.
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Άνθρωπος και Καρέτα:
Υποδειγματική λύση στον
Λαγκούβαρδο!

Με την κινητοποίηση
more » δημοτικού γερανοφόρου
οχήματος βρέθηκε
Τα πρώτα χελωνάκια για το 2016 κολυμπάνε υποδειγματική λύση έτσι
από σήμερα στα νερά της Κρήτης
ώστε να προστατεύεται η
Ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ και Καρέτα από την
φωτορύπανση ενώ
η ομάδα εθελοντών του
παράλληλα διατηρείται ο
Ρεθύμνου ανακοινώνει με
φωτισμός εκεί που ο
χαρά την έλευση των
πρώτων νεοσσών που για άνθρωπος τον χρειάζεται.
Ευχόμαστε το παράδειγμα
φέτος «επέλεξαν» την
του Λαγκούβαρδου να το
Κρήτη σαν σημείο εκκίνησης της περιόδου
ακολουθήσουν και άλλες
εκκόλαψης. Τα ίχνη από τα πρώτα
περιοχές του Δήμου
χελωνάκια εντοπίστηκαν την Τετάρτη 13
Τριφυλίας όπου
Ιουλίου, το πρωί στην περιοχή του Άδελε
παρουσιάζεται ανάλογο
στο Ρέθυμνο.
πρόβλημα.
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Με την στήριξη του κόσμου και την βοήθεια
των εθελοντών και πάλι ελεύθερος ο
«Ελευθήρ-Λεών»
Ο «Ελευθήρ-Λεών» ήταν
από τις τυχερές χελώνες.
Είχε την τύχη να τον
εντοπίσουν όταν ήταν
τραυματισμένος και να τον
μεταφέρουν άμεσα στο
Κέντρο Διάσωσης του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ
για περίθαλψη. Έδωσε επίσης την ευκαιρία
σε δεκάδες κόσμο να τον θαυμάσουν στο
ταξίδι του προς την επιστροφή στη θάλασσα,
που ξεκίνησε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.
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Γιορτάζοντας 1000 φωλιές με την
απελευθέρωσης της «Γιασμίν» στη Ζάκυνθο
Στις 12 Ιουλίου, ένα πολύ
σημαντικό γεγονός θα
λάβει χώρα μπροστά από
το ξενοδοχείο Crystal στην
παραλία Καλαμακίου
Zακύνθου. Η χελώνα
Caretta Caretta «Γιασμίν» που είχε βρεθεί
τραυματισμένη θα απελευθερωθεί σήμερα
στο φυσικό της περιβάλλον.
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