Δελτίο Τύπου

540 χελωνάκια ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τον ωκεανό, ενώ η προστασία
του Αφρικάνικου Χαμαιλέοντα συνεχίζεται δυναμικά!
Βραβευμένη με το «Tourism for Tomorrow Awards 2014», η Costa Navarino
συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις στην Μεσσηνία μαζί με τoν ΑΡΧΕΛΩΝ
και την ΕΛ.ΕΡ.ΠΕ

Xxx Oκτωβρίου 2015, Αθήνα – Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε και φέτος για
έκτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta
caretta, που υλοποιείται στην παραλία Ρωμανού, στο πλαίσιο της συνεργασίας της
ΤΕΜΕΣ Α.Ε. με το σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία
και καταγραφή της αναπαραγωγικής
δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνας
Caretta caretta στην παραλία Ρωμανού,
με καθημερινή παρατήρηση και έλεγχο
της παραλίας, συνολικού μήκους 2.700μ.
Η περίοδος φωλεοποίησης για το 2015
διήρκησε 61 ημέρες, όπου συνολικά
καταγράφηκαν 16 φωλιές. Η πρώτη
φωλιά έγινε στις 5 Ιουνίου και η
τελευταία στις 5 Αυγούστου. Οι θέσεις
των φωλιών αποτυπώθηκαν σε χάρτη με τη χρήση GPS.
Από τις 16 φωλιές που εντοπίστηκαν στην παραλία Ρωμανού, οι 8 μεταφέρθηκαν σε
ασφαλέστερο σημείο, λόγω της κοντινής τους απόστασης από τη θάλασσα για την
αποφυγή
πλημμυρισμού,
κατά
τη
διάρκεια
της
επώασης
των
αυγών.
Παράλληλα, για την καλύτερη εκτίμηση της δυναμικής του πληθυσμού, καταγράφηκε
η αναπαραγωγική δραστηριότητα και σε γειτονικές παραλίες. Η καταγραφή αυτή
εντόπισε και προστάτεψε ακόμα 18 φωλιές που πιθανόν να χρησιμοποιούνται από τα
ίδια άτομα που γεννούν στην παραλία Ρωμανού. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία
των καταγραφών υπολογίζεται ότι φέτος, μόνο από την παραλία Ρωμανού, ξεκίνησαν
το ταξίδι τους για τον ωκεανό πάνω από 540 χελωνάκια!
O Θεόδωρος Μπένος-Πάλμερ, διευθυντής του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, αναφέρει
σχετικά «Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας της Costa Navarino, το καλοκαίρι του

2010, ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνεργάζεται μαζί της για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
Caretta caretta στην παραλία Ρωμανού. Με την εφαρμογή ειδικών διαχειριστικών
μέτρων, όπως είναι η απομάκρυνση των επίπλων παραλίας κατά τη νύχτα, ο
περιορισμός των φωτεινών πηγών κ.ά., έχουμε καταφέρει από κοινού οι χελώνες να
συνεχίζουν να γεννούν στην αμμουδιά και τα χελωνάκια να φτάνουν με ασφάλεια στη
θάλασσα. Επιπλέον, η συστηματική ενημέρωση των επισκεπτών και η διοργάνωση
ειδικών εκδηλώσεων για το κοινό στην παραλία και στους κοινόχρηστους χώρους,
συμπληρώνουν την προσπάθειά μας για τη διατήρηση του σπάνιου είδους στη
Μεσσηνιακή φυσική κληρονομιά. Τα αποτελέσματα της συνεργασίας του ΑΡΧΕΛΩΝ με
την Costa Navarino καταδεικνύουν ότι η θαλάσσια χελώνα και ο άνθρωπος μπορούν
και συνυπάρχουν ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές κάνοντας πράξη το σύνθημά μας
«Μπορούμε να ζήσουμε μαζί!»
Παράλληλα με την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, για δεύτερη χρονιά φέτος
συνεχίζεται το πρόγραμμα για την προστασία του αφρικανικού χαμαιλέοντα
(Chamaeleo africanus) σε συνεργασία με την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία
(ΕΛ.ΕΡ.ΠΕ).
Βασικός στόχος του προγράμματος, που φέτος θα διαρκέσει από την 10η Σεπτεμβρίου
έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 είναι η εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού του
αφρικανικού χαμαιλέοντα και η χαρτογράφηση των σημαντικότερων ενδιαιτημάτων
του στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου.
Σχετικά με το νέο αυτό ερευνητικό
έργο, αλλά και την συνεργασία με την
ΤΕΜΕΣ, η Δρ.
Μαρία Δημάκη,
Γενικός Γραμματέας της ΕΛΕΡΠΕ
(Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)
υπογραμμίζει:
«ο
αφρικανικός
χαμαιλέοντας,
δεν
συναντάται
πουθενά αλλού στην Ευρώπη, παρά
μόνο
στην
Πελοπόννησο,
ενώ
σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο,
αποτελεί ένα από τα Κρισίμως
Κινδυνεύοντα (CR) είδη στην Ελλάδα».
Πιο συγκεκριμένα η Δρ. Δημάκη, ΕΛΕΡΠΕ ενημερώνει ότι η συνεργασία με την
ΤΕΜΕΣ για τον ετήσιο έλεγχο του πληθυσμού του αφρικάνικου χαμαιλέοντα είναι
καθοριστικής σημασίας, καθώς το μικρό του μέγεθος και το περιορισμένο ενδιαίτημά
του, καθιστά τον πληθυσμό ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πιθανές φυσικές ή ανθρωπογενείς
μεταβολές.

Σχετικά με το πρόγραμμα, ο Βασίλης Καρακούσης, υπεύθυνος Περιβάλλοντος
και Αειφορίας της ΤΕΜΕΣ Α.Ε, αναφέρει «Η προστασία των οικοσυστημάτων και
της
σπάνιας
βιοποικιλότητας
της
Μεσσηνίας αποτελούν κεντρικό πυρήνα
της φιλοσοφίας της Costa Navarino.»
Σύμφωνα με τον Βασίλη Καρακούση, ο
βασικός στόχος της Costa Navarino
είναι η δημιουργία συνεργιών με
κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της
Ελλάδας και του εξωτερικού, την τοπική
αυτοδιοίκηση, φορείς και οργανώσεις,
όπως είναι ο ΑΡΧΕΛΩΝ και η ΕΛΕΡΠΕ,
ώστε να αναπτυχθούν κοινές δράσεις και στόχοι, με στόχο η προσήλωση στις αρχές
της αειφορίας να γίνεται καθημερινή πράξη, πράγμα που αποτελεί και τη μόνη
βιώσιμη επιλογή του τουρισμού.
-ΤέλοςΠληροφορίες για Συντάκτες
Costa Navarino
H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην
Ελλάδα. Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της
Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο
σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την
πρώτη περιοχή, βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection
Resort και The Westin Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα
The Dunes Course, το Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι
χώροι για παιδιά, καθώς και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων. Στο Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ
The Bay Course.
Οι πιο πρόσφατες διακρίσεις της Costa Navarino συμπεριλαμβάνουν τα: Tourism for Tomorrow
Awards 2014, World Travel Awards 2014, World Golf Awards 2014, National Champions στα
European Business Awards 2014/15 και Great Taste Awards 2014. Επίσης, το Anazoe Spa έχει
επιλεγεί από τη Vogue ως ένα από τα ‘most magical spa breaks’ για το 2015. Παράλληλα, την
Costa Navarino επέλεξαν οι Βρετανοί τουριστικοί πράκτορες (ABTA) για να πραγματοποιήσουν
το ετήσιο συνέδριο τους “The Travel Convention”, το 2015.
ΑΡΧΕΛΩΝ
Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, είναι ένα μη-κερδοσκοπικό
σωματείο που ιδρύθηκε το 1983 για να μελετήσει και να προστατέψει τις θαλάσσιες χελώνες και
τους βιότοπούς τους, τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες
παραλίες ωοτοκίας της Caretta caretta στην Ελλάδα, την περίθαλψη τραυματισμένων και
άρρωστων χελωνών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι εταίρος του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Προγράμματος για το
Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
Διατήρηση των Ακτών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία (ΕΛΕΡΠΕ) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
έδρα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να προστατέψει
και να μελετήσει τα ερπετά και αμφίβια της Ελλάδας και τους οικοτόπους τους. Επιμέρους
στόχοι είναι η ενημέρωση του κοινού και η παροχή συμβουλών, καθώς και η οργάνωση
συνεδρίων και συναντήσεων με σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή επιστημονικών
απόψεων που εξειδικεύονται στη μελέτη των ερπετών και αμφιβίων.
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