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MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ (Caretta caretta)
ΟΡΜΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ-ΜΟΥΝΤΑ (NATURA 2000, GR2220004)
Εκπόνηση:
Αικατερίνη Ξενοπούλου – Τυροκόμου

Σύλλογος Κατελειού για την Μελέτη και την Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής,
Κατελειός, Κεφαλονιά 28086, email: info@kateliosgroup.org
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - Όρμος Κατελειού-Μούντας

Όρμος του Κατελειού-Μούντας, ΝΑ Κεφαλονιά

Ο Όρμος του Κατελειού-Μούντας της Νοτιοανατολικής Κεφαλονιάς (38ο 03’ 54’’ Ν, 20Ο 46΄35’ Ε) αποτελεί την σημαντικότερη περιοχή
ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta ) στο νησί . Η θαλάσσια χελώνα προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς
συμβάσεις και επιπλέον είναι είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ(92/43) για τους Οικoτόπους. Επειδή το είδος της χελώνας
είναι «κινδυνεύον» χρήζον αυστηρής προστασίας, υπάρχει στην ακτή εκτεταμένο οικοσύστημα θινών και στην υποθαλάσσια περιοχή κυριαρχούν
τα λιβάδια της Posidonia Oceanica, ο βιότοπος εντάχθηκε στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Natura 2000, με
κωδική ονομασία «GR 2220004 «ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ .

H αμμώδης ακτή της Μούντας αποτελεί το νοτιοανατολικό τμήμα του μεγάλου πέταλου του Όρμου νότια της Κεφαλονιάς. Η παραλία αποτελείται
από επιμέρους τμήματα που χαρακτηρίζονται με διάφορα τοπωνύμια. Επικρατέστερα τοπωνύμια είναι τα Καμίνια και τα Ποταμάκια.
Νοτιοδυτικά της ακτής βρίσκεται το χωριό Κατελειός και νοτιανατολικά το χωριό της Σκάλας. Πίσω από την ακτή και καθ όλο το μήκος της το
έδαφος διαμορφώνεται σε αμφιθεατρική πλαγιά. Ένα μέρος της πλαγιάς καταλαμβάνεται από το χωριό Ρατζακλί στο οποίο κι από παράδοση
ανήκει γεωγραφικά η ακτή της Μούντας.

Η καταγραφή και παρακολούθηση του πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας στην Μούντα ξεκίνησε πριν από τριάντα ένα (31) χρόνια από ξένες
και ντόπιες ερευνητικές ομάδες και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα για την καρέτα στην Μεσόγειο. Τα τελευταία 16
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χρόνια την ερευνητική δραστηριότητα την έχει αναλάβει η τοπική περιβαλλοντική ομάδα του χωριού Κατελειός, υπό το όνομα «Σύλλογος
Κατελειού για την Μελέτη και Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής». Προκειμένου να προστατευτεί και να διατηρηθεί ο μικρός
πληθυσμός του Όρμου συγκεντρώνονται βασικές πληροφορίες για την περιοχή και καθορίζεται ένα «σχέδιο δράσης» για τη διατήρηση του
είδους.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Φωτογραφίες (1,2) : Μούντα, ο πιο σημαντικός βιότοπος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta) στην Κεφαλονιά
Β. Ο «Σύλλογος Κατελειού για την Μελέτη και Προστασία της Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωής»
Ο Σύλλογος Κατελειού είναι τοπικό σωματείο, που έχει σκοπό να προστατέψει, να διατηρήσει και να μελετήσει την φύση προκειμένου να επιτύχει
ένα βιώσιμο μέλλον για τις καινούργιες γενιές της Κεφαλονιάς.
Η δράση του Συλλόγου γενικότερα περιλαμβάνει τα εξής:
Έρευνα:
Μελέτη καταγραφής του πληθυσμού της Θαλάσσιας Χελώνας (Caretta caretta) Κεφαλονιάς
Περιβαλλοντική εκπαίδευση/ ενημέρωση:
Ετήσιο Φεστιβάλ Κατελειού για το Περιβάλλον
Περιβαλλοντική /Πολιτιστική Εκπαίδευση στο Κέντρο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κατελειού
Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα:
EVS/Erasmus + υπό τον τίτλο προγράμματος «Kefalonia Sea turtles Conservation Project»
EACEA
NATURA AWARD 2015
Γ. Καταγραφή του Πληθυσμού της Θαλάσσιας Χελώνας (Caretta caretta) - Αμμοθίνες της Μούντας
Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στις 31 συνεχόμενες θερινές περιόδους παρακολούθησης του πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας, από
τις ερευνητικές ομάδες: Σύλλογος Κατελειού (16 έτη), Kefalonian Marine Turtle Project (5 έτη),Marine Turtle Project (10 έτη), εξάγεται
το συμπέρασμα ότι αν και παρατηρούνται αυξομειώσεις ανά έτος, γενικά ο αριθμός των χελωνών που βγαίνουν για να γεννήσουν στην Μούντα
είναι σταθερός. Ο πληθυσμός της Μούντας είναι μικρός σε σύγκριση με άλλες περιοχές των Ιονίων, όπως είναι π.χ της Ζακύνθου αν και η ακτή
παρουσιάζει ιδανικά χαρακτηριστικά ως προς την μορφολογία της σαν τόπος αναπαραγωγής όπως:
•
είναι ακτή αμμώδης και προσήλια με πολύ μικρή κλίση την οποία ακολουθεί και ο παρακείμενος πυθμένας της θάλασσας
πράγμα που βοηθάει την ομαλή προσέγγιση του θαλάσσιου ζώου.
•
ο πυθμένας παρουσιάζει ποικιλομορφία η οποία διατηρείται όσο απομακρυνόμαστε από την ακτή από υποθαλάσσιους
βραχώδης υφάλους(Κάκαβα) και λιβάδια από τα θαλάσσια φυτά (Posidonia oceanica)και τα νερά επίσης είναι θερμά.
•
στον όρμο του Κατελειού δεν κυριαρχούν σοβαρά θαλάσσια ρεύματα.
•
δεν υπάρχει στην ακτή σημαντική οικοδομική ανάπτυξη.

Μεθοδολογία Έρευνας
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Η μεθοδολογία που ακολουθείται από τον Σύλλογο Κατελειού για την παρακολούθηση των συνηθειών αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας
στην Μούντα είναι η ακόλουθη:
• Καθημερινές βραδινές περιπολίες στην ακτή για την ανίχνευση φρέσκων αποτυπωμάτων(ίχνη) από το μέσον του Μαΐου -έως τον
Αύγουστο(22.00-0.6.00)
• Καταγραφή και εξασφάλιση της θέσης των φωλιών από σταθερά σημεία στο πίσω μέρος της ακτής, τα οποία αριθμούνται στις αρχές
Μαΐου.
• Καταγραφή των περιοχών αποτυχημένων προσπαθειών για φωλεοποίηση ή προκαταρτική ανίχνευση για ασφαλή έξοδο,
• Συλλογή πληροφοριών όταν η χελώνα είναι παρούσα στην ακτή, όπως :
καταγραφή διάρκειας του χρόνου ωοτοκίας-, καταγραφή ώρας εξόδου και εισόδου της χελώνας από και προς τη θάλασσα- καταμέτρηση του
αριθμού των αυγών- έλεγχος για τυχόν τραυματισμό, - καταγραφή στοιχείων από σήμα παλιού μαρκαρίσματος, -μορφομετρικές μετρήσεις που
αφορούν μέτρηση ευθέως και καμπύλου μήκους/ πλάτους του κελύφους της χελώνας, , -μαρκάρισα του θαλάσσιου ζώου στο πίσω δεξί πτερύγιο
με μεταλλικό σήμα αν δεν υπάρχει προηγούμενο.
• Πρωινές περιπολίες για την καταγραφή των νεοσσών κατά την περίοδο της ανάδυσής τους,
• Λεπτομερής καταγραφή παρατηρήσεων που αφορούν την κάθε φωλιά σε όλη τη διάρκεια ενεργοποίησής της,
• Συστηματική καθαριότητα της ακτής,
• Προετοιμασία του χώρου που βρίσκεται μπροστά από της φωλιές κατά την περίοδο ανάδυσης των νεοσσών, έλεγχος από σκουπίδια ή
άλλα εμπόδια.
Εκσκαφές για την εξακρίβωση του ποσοστού επιτυχίας εκκόλαψης των αυγών από κάθε φωλιά μετά την ανάδυση και του τελευταίου νεοσσού
(10-15 ημέρες) η οποία περιλαμβάνει συνήθως: καταγραφή του ποσοστού θνησιμότητας , πιθανούς λόγους θνησιμότητας, καταγραφή των αυγών
επιτυχημένης εκκόλαψης, καταγραφή και διάνοιξη των μη εκκολαφθέντων αυγών και παρατηρήσεις, αριθμός αυγών επιτυχημένης επώασης,
απελευθέρωση παγιδευμένων νεοσσών.

ΟΙ ΑΜΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ - ΜΟΥΝΤΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
ΧΕΛΩΝΑΣ (Ακρ.Κατελειού - Ακρ.Μούντας)

Η παραλία της Μούντας ως περιβάλλον ωοτοκίας
Οι αμμώδεις παραλίες της Μούντας αποτελούν το νοτιοανατολικό τμήμα του μεγάλου πέταλου του όρμου του Κατελειού, νοτιανατολικά της
Κεφαλονιάς και είναι το πιο κρίσιμο περιβάλλον αναπαραγωγής της καρέτα στο νησί. Η μήκους 2,8 χιλιομέτρων ακτή αποτελεί ένα ειδυλλιακό
περιβάλλον ωοτοκίας με μια παραλία ήπιας κλίσης και ρηχά νερά. Η παραλία αποτελείται από δύο περιοχές με σαφείς διαφορές ως προς τη
μορφολογία που χαρακτηρίζονται από διάφορα τοπωνύμια. Επικρατέστερα είναι τα Καμίνια και τα Ποταμάκια. Πίσω από την ακτή και καθ όλο
το μήκος της το έδαφος διαμορφώνεται σε αμφιθεατρική πλαγιά. Ένα μέρος της πλαγιάς καταλαμβάνεται από το χωριό Ρατζακλί στο οποίο κι από
παράδοση ανήκει γεωγραφικά η ακτή της Μούντας. Νοτιοδυτικά της ακτής βρίσκεται η παραλία του χωριού Κατελειός και η παραλία της Αγία
Βαρβάρας και νοτιανατολικά το χωριό της Σκάλας με την ομώνυμη παραλία του.
Παραλίες: Καμίνια, Ποταμάκια
Η παραλία Καμίνια μήκους περίπου 1.800 μ. χωρίζεται φυσικά σε τρεις υποπεριοχές από βραχώδεις ξέρες και ορίζεται δυτικά από το τέλος των
βραχισμών της παραλίας Αγίας Βαρβάρας Κατελειού έως την θέση (ΔΕΗ) που αρχίζει ο κάθετος προς την παραλία Ποταμάκια αγροτικός δρόμος,
του επαρχιακού δικτύου Αργοστολίου -Σκάλας. Η μορφολογία της παραλίας με πολύ χαμηλό μέσο όρο κλίσης 2,8Ο και με σύσταση καθαρής
άμμου χωρίς βότσαλα, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την προσέγγιση και την ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας (Ruth Sharpes 1999) . Το
γεγονός ότι η χαμηλή κλίση συνεχίζεται σε μεγάλη απόσταση και μέσα στην θάλασσα αποτελεί ένα είδος φυσικής «ράμπας» που διευκολύνει την
έξοδο του δυσκίνητου με βαρύ κέλυφος ζώου. Η ύπαρξη παραλιακού δρόμου στο μεγαλύτερο μήκος αυτής της ακτής έχει αφήσει περισσότερα
περιθώρια για ανάπτυξη και για όλα τα σχετικά περιβαλλοντικά προβλήματα.
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Στην συνέχεια (νοτιοανατολικά) η παραλία Ποταμάκια μήκους περίπου 1.000 μ είναι αμμώδης με μεγάλο χερσαίο βάθος και ένα εκτεταμένο
σύστημα αμμοθινών πραγματικό μνημείο της Μεσογειακής φύσης καλύπτει κατά μήκος όλη την παραλία και ορίζεται από την θέση την
εκβολής του χείμαρρου Ποταμάκια ή ΔΕΗ έως το ακρωτήριο της Μούντας. Η μορφολογία της ακτής το μέγεθος κοκκομετρίας άμμου, κλίση
προσέγγιση ακτής κ.λ.π προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για την ωοτοκία της χελώνας. Σ αυτό το μέρος της ακτής δεν υπάρχουν ξαπλώστρες,
ομπρέλες ή δρόμοι που να διασχίζουν το πίσω μέρος της και έτσι είναι πραγματικά μια ιδανική ζώνη αναπαραγωγής της χελώνας και πρότυπο
παρθένου φυσικού περιβάλλοντος.

Παραλίες: Κατελειός, Αγία Βαρβάρα
Οι παραλίες του Κατελειού στο νοτιοδυτικό μέρος του Όρμου μπροστά στον ομώνυμο οικισμό και η παραλία της Αγίας Βαρβάρας αντίστοιχα
είναι αυτές που φέρουν την μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη και επιπτώσεις. Στα 400μ περίπου εκ των 807μ της συνολικής ακτής υπάρχουν
ένας παραλιακός δρόμος, δέκα (10)επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, οχτώ(8) εστιατόρια, πέντε (5) θέσεις από ξαπλώστρες, ομπρέλες με
περισσότερα από 100 εγκατεστημένα σετ, δραστηριότητα ενοικίασης μηχανοκίνητων σκαφών με 5 μηχανοκίνητες λέμβους. Όπως μαρτυρούν τα
ερευνητικά στοιχεία οι έξοδοι λόγω των ισχυρών επιπτώσεων στην παραλία του Κατελειού είναι ελάχιστες, ενώ οι έξοδοι για φωλαιοποίηση
στην Αγία Βαρβάρα είναι αναλογικά συχνές, παρόλο που οι αποτυχημένες υπερτερούν, αφού η χελώνα εγκαταλείπει την προσπάθεια ή αδυνατεί
να συνεχίσει την εκσκαφή λόγω ανάμειξης της καθαρής άμμου με υπερμεγέθη βότσαλα και κροκάλες από τις χρόνιες επεμβάσεις των
μηχανήματων καθαριότητας. Και στις δύο παραλίες υπάρχει έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση παρόλο που διαθέτουν όλα τα φυσικά
χαρακτηριστικά (μέγεθος κοκκομετρίας άμμου, κλίση προσέγγιση ακτής κ.λ.π) ώστε να προσφέρονται ως καλές παραλίες ωοτοκίας (1997. Metha
Shyamoli , Nest site selection of Caretta caretta).

Παραλία Αγίας Βαρβάρας

Παραλία Κατελειού
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Επιπτώσεις από μηχανήματα καθαριότητας

Ομπρελοκαθίσματα στην Αγία Βαρβαρα

Πού τρέφονται οι χελώνες
Εκτός από τις παραλίες αναπαραγωγής κατά μήκος των νότιων ακτών της η Κεφαλονιά διαθέτει επίσης περιοχές πλούσιες σε τροφές όπου οι
ψαράδες αναφέρουν ότι πληθυσμοί των χελωνών τις καρέτα τρέφονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μια από τις πιο σημαντικές και πολύ
γνωστές τέτοιες περιοχές στο νησί είναι η λιμνοθάλασσα του Κουτάβου στο Αργοστόλι. Μπορεί κανείς να δει χελώνες σε καθημερινή βάση
(ανάλογα και με τις συνθήκες που επικρατούν στη λιμνοθάλασσα) να τρέφονται με μαλακόστρακα και καρκινοειδή που ζουν στο βυθό. Σε πιο
τοπική κλίμακα σημαντικές περιοχές για εύρεση τροφής βρίσκονται σε ρηχούς υφάλους, π.χ. στον ύφαλο στα Κάκαβα (κοντά στη Μούντα). Δεν
είναι μόνο το χερσαίο περιβάλλον που πρέπει να προστατευτεί για τις χελώνες, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο Σύλλογος Κατελειού
μαθαίνει για τις περιοχές όπου τρέφονται οι χελώνες σε συνεργασία με ντόπιους ψαράδες.

Η Βιολογία της Χελώνας

•

Κύκλος Αναπαραγωγής

Οι αρσενικές και θηλυκές χελώνες μεταναστεύουν στην Κεφαλονιά για να ζευγαρώσουν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Μόλις η θηλυκή
χελώνα συμπληρώσει 10 ημέρες ζευγαρώματος κολυμπά προς κάποια παραλία ωοτοκίας. Στην Κεφαλονιά οι χελώνες ωοτοκούν κατά μήκος των
νότιων ακτών του νησιού. Ο κύριος λόγος είναι ότι σε αντίθεση με τις βόρειες ακτές του νησιού πρόκειται για αμμώδεις παραλίες και είναι
ευκολότερο για τις χελώνες να γεννήσουν εκεί τα αυγά τους.
Η περίοδος ωοτοκίας στην παραλία της Μούντας ξεκινά από τα τέλη Μάιου και διαρκεί περίπου 10 εβδομάδες, έως τα μέσα του Αυγούστου. Κάθε
χελώνα αναμένεται να γεννήσει μέχρι και πέντε (5) φορές σε μια περίοδο. Η περίοδος αναπαραγωγής υποδιαιρείται σε επακολουθούμενη
ενδιάμεση ωοτοκία «inter-nesting periods». Πρόκειται για τις χρονικές περιόδους ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ωοτοκίες στις οποίες οι θηλυκές
χελώνες γονιμοποιούν τα αυγά έχοντας το σπέρμα έτοιμο για να γεννήσουν την επόμενη «φουρνιά» / ομάδα αυγών. Η περίοδος των διαστημάτων
της ενδιάμεσης ωοτοκίας ποικίλλει από χελώνα σε χελώνα αλλά διαρκεί περίπου δυο (2) εβδομάδες. Στην ακόλουθη λίστα παρατίθενται τα στάδια
του κύκλου αναπαραγωγής οποιουδήποτε είδους θαλάσσιας χελώνας.
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•

Αναπαραγωγική συμπεριφορά

Ζευγάρωμα-Γονιμοποίηση των αυγών-Εμφάνιση χελώνας σε παραλία αναπαραγωγής-Επιλογή τοποθεσίαςΚαθαρισμός επιφανειακού στρώματος άμμου, προθάλαμος (1ο στάδιο κατασκευής φωλιάς)-Κατασκευή θαλάμου αυγών (2ο στάδιο κατασκευής
φωλιάς)-Ωοτοκία-Γέμισμα του αυγοθαλάμου με άμμο-Καμουφλάρισμα
Επιστροφή στη θάλασσα-Γονιμοποίηση των αυγών
Όταν η θηλυκή χελώνα είναι έτοιμη να γεννήσει επιλέγει μια περιοχή πάνω από τη γραμμή της πλημμυρίδας και σε κάποιο βάθος όπου η άμμος
είναι επιφανειακά στεγνή και ξηρή. Η χελώνα επιλέγει την τοποθεσία της φωλιάς έτσι ώστε να εξασφαλίσει το μέγιστο ρυθμό επιβίωσης για τους
απογόνους της (Horrocks & Scott 1991). Αν η φωλιά βρίσκεται κάτω από αυτό το επίπεδο υπάρχει ο κίνδυνος να πλημμυρίσει από την παλίρροια
ή τις κακοκαιρίες οπότε ελαττώνονται οι πιθανότητες επιτυχίας. Σε μία φωλιά η χελώνα μπορεί να γεννήσει από 60 μέχρι 170 αυγά.
Μετά από μια περίοδο επώασης 55-60 ημερών (Arianoutsou 1988) τα νεογέννητα αναδύονται από τη φωλιά (κάθε είδος έχει διαφορετική διάρκεια
επώασης). Ο χρόνος επώασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του τελευταίου τρίτου της περιόδου επωάσεως.
Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά δύο (2) βαθμούς αυτό είναι αρκετό για να συντομεύσει το χρόνο επωάσεως. Ο μικρότερος χρόνος επωάσεως που
έχει καταγραφεί σε φωλιά χελώνας Καρέτα καρέτα είναι 47 μέρες. Ο χρόνος επωάσεως επιμηκύνεται προς το τέλος της περιόδου καθώς οι
θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η φωλιά είναι χαμηλότερες από αυτές του διαστήματος Ιουνίου – Αυγούστου. Επομένως, η διάρκεια της επώασης
μπορεί να υπερβεί τις 60 ημέρες. Προτού αναδυθούν από τη φωλιά, τα νεογέννητα αναπτύσσουν ένα ειδικό δόντι πάνω από το ράμφος, που επιτρέπει
στα χελωνάκια να ανοίξουν το κέλυφος κόβοντάς το. Τα χελωνάκια εργάζονται σε ομάδες των 3-5 για να διανύσουν την απόσταση των περίπου 50
εκατοστών από τη φωλιά μέχρι την επιφάνεια της άμμου. Το έναυσμα για ανάδυση είναι η πτώση της θερμοκρασίας της άμμου (Bustard 1972), που
υποδηλώνει ότι είναι νύχτα, άρα είναι ασφαλής η ανάδυσή τους στην παραλία.
Παρόλο που η φωλιά μπορεί να απέχει μόλις 20-30 μέτρα από τη θάλασσα τα νεογέννητα αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους που τα εμποδίζουν να
φτάσουν με ασφάλεια στη θάλασσα. Τα μοναδικά ποσά ενέργειας που διαθέτουν προέρχεται από την λέκιθο των αυγών, οπότε πρέπει να κινηθούν
γρήγορα προς τη θάλασσα ώστε να αποκαταστήσουν άμεσα τα αποθέματα ενέργειας τους. Μόλις τα χελωνάκια φτάσουν στη θάλασσα περνάνε τις
δύο πρώτες ημέρες κολυμπώντας και τρώγοντας κάτι που αναφέρεται ως «νεανική τρέλα» (juvenile frenzy). Μόλις τα επίπεδα ενέργειας τους
έχουν αποκατασταθεί τα χελωνάκια κολυμπούν πάνω από τα λιβάδια των θαλασσίων φυτών της ποσειδώνιας ( Posidonia oceanicα) Οι βιολόγοι
δεν είναι καθόλου σίγουροι για το τι κάνουν οι χελώνες ανάμεσα σε αυτό το στάδιο και μέχρι να ωριμάσουν σεξουαλικά, κάτι που μπορεί να
διαρκέσει 16 - 40 χρόνια. Το στάδιο αυτό αναφέρεται ως «χαμένα χρόνια». Επί του παρόντος διεξάγονται πολλές έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα
ώστε να απαντηθούν τα πολλαπλά ερωτήματα γύρω από τα στάδια ανάπτυξης των χελωνών.

Μεθοδολογία
Η έρευνα καταστρώνεται προκειμένου να δημιουργείται ένα αποτελεσματικό σχέδιο διατήρησης και παρακολούθησης που συγκεντρώνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
Κύριες ζώνες αναπαραγωγής της χελώνας
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις παραλίες του Όρμου
Μέγεθος και δυναμική του πληθυσμού
Μόλις συγκεντρωθούν τα στοιχεία αυτά μπορούν στη συνέχεια να συνοψιστούν και να γίνουν κατάλληλες συστάσεις και να ληφθούν μέτρα ώστε
να εξασφαλιστεί η συνύπαρξη του περιβάλλοντος (χελώνες και περιβάλλον αναπαραγωγής τους) και της ανάπτυξης. Καθώς η ανάπτυξη στην
παραλία είναι προς το παρόν μάλλον περιορισμένη αν γίνουν κατάλληλες συστάσεις και εφαρμοστούν, η Μούντα μπορεί να τοποθετηθεί στο
χάρτη ως μια πρότυπη «φιλική προς τις χελώνες» παραλία στην Κεφαλονιά. Η περιοχή ήδη αποτελεί σπουδαίο πόλο έλξης όχι μόνο για τον
τουρισμό στο νησί αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Η Κεφαλονιά θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για τα υπόλοιπα νησιά των οποίων οι
φυσικές ομορφιές έχουν καταστραφεί από την αλόγιστη ανάπτυξη. Είναι πολύ πιο ωφέλιμο ο τόπος να επενδύσει χρήματα για την προστασία του
περιβάλλοντος τώρα παρά να επιτρέπει την καταστροφή του και να πληρώνει αργότερα για την αποκατάσταση των ζημιών. Οι χελώνες αποτελούν
μια σημαντική ένδειξη για τη σταθερότητα ενός παράκτιου οικοσυστήματος.
Το έργο του Συλλόγου Κατελειού για την έρευνα και προστασία της χελώνας λαμβάνει χώρα σε τρεις (3) χρονικές περιόδους:
Α. Περίοδος Ωοτοκίας,
Β. Ανάδυση Νεοσσών
Γ. Περίοδος Εκσκαφής

A.

Περίοδος ωοτοκίας
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Η προετοιμασία για την περίοδο ωοτοκίας αρχίζει το Μάιο, οπότε αριθμημένα σημάδια τοποθετούνται κάθε 15 μέτρα κατά μήκος του πίσω μέρους
των παραλιών από τα Καμίνια - Ποταμάκια. (1–180) και από τον Κατελειό-Αγία Βαρβάρα (1-30). Όταν η χελώνα έρχεται στην παραλία για να
κατασκευάσει την φωλιά της, τριγωνικές μετρήσεις εξασφάλισης λαμβάνονται από τα σημάδια μέχρι την φωλιά. Αυτές οι ακριβείς μετρήσεις
καθιστούν ευκολότερο τον εντοπισμό των φωλιών κατά την περίοδο ανάδυσης των νεογέννητων.
Χάρτης Ωοτοκίας

Από τις μετρήσεις που λαμβάνονται από το μαρκάρισμα των παραλιών κατασκευάζεται ένας «χάρτης ωοτοκίας» υπό κλίμακα. Ο χάρτης
απεικονίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αναπαραγωγής:
Ανάπτυξη(ξενοδοχεία / διαμερίσματα, παράνομες κατασκευές, καντίνες)
Ξαπλώστρες-Δρόμοι-Σύστημα αμμόλοφων-Βλάστηση-Συστήματα Δέλτα-Βραχώδεις ζώνες-Γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος(ΔΕΗ)-Σημάδια στο πίσω
μέρος της παραλίας (1-80)
Μετά από κάθε κατασκευή φωλιάς, αναγνωριστικής εξόδου/ ή αποτυχημένης προσπάθειας τα αντίστοιχα σημεία τοποθετούνται πάνω στο χάρτη.
Ο κύριος λόγος για την κατασκευή του χάρτη ήταν να δοθεί έμφαση στις κύριες περιοχές ωοτοκίας κατά μήκος της έκτασης της παραλίας και σε
σχέση με άλλα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά. Ο χάρτης θα μπορούσε κατόπιν να χρησιμοποιηθεί σαν ένα πολύτιμο εργαλείο για να
τονίσει που βρίσκονται οι κύριες ζώνες ωοτοκίας κατά μήκος της παραλίας ώστε να ληφθεί αυξημένη μέριμνα.

Πρώτες περιπολίες
Προς το τέλος Μαΐου γίνονταν πρωινές περιπολίες στην παραλία κάθε τρεις μέρες για να εντοπιστούν τυχόν σημάδια(ίχνη)εμφάνισης χελωνών.
Μόλις εντοπιστεί το πρώτο ίχνος, το ίδιο βράδυ αρχίζουν οι νυχτερινές περιπολίες.
Νυχτερινές Περιπολίες
Οι νυχτερινές περιπολίες κατά την περίοδο ωοτοκίας (Ιούνιος – Αύγουστος ) γίνονται σε μια βάρδια συνήθως με μια ομάδα από δύο (2) εθελοντές
από τις 22:00 – 06.00 το πρωί . Η ομάδα περιπολεί την παραλία περπατώντας αθόρυβα και γρήγορα κατά μήκος της ακτογραμμής πολύ κοντά
στο νερό από τα Καμίνια προς τα Ποταμάκια και αντίστροφα. Η διάρκεια της περιπολίας είναι περίπου 40-45 λεπτά από τη μια πλευρά της
παραλίας στην άλλη. Στον Κατελειό και την Αγία Βαρβάρα γίνονται μόνο πρωινές περιπολίες ενώ σπάνια νυχτερινές.
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Μόλις εντοπίζεται κάποιο ίχνος η εκπαιδευμένη ομάδα πρώτα απ’ όλα εξακριβώνει εάν η χελώνα είναι ακόμη στην παραλία ή έχει ήδη επιστρέψει
στο νερό. Οι χελώνες δεν γεννούν κάθε φορά που βγαίνουν από τη θάλασσα. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως «αποτυχημένη
προσπάθεια/έξοδος» και συμβαίνει όταν για διάφορους λόγους η θηλυκή χελώνα εγκαταλείπει τη διαδικασία της ωοτοκίας (μπορεί να
εγκαταλείψει σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και στη φάση κατασκευής του θαλάμου των αυγών). Υπάρχει ένα εύρος αιτίων ως προς το γιατί η
προσπάθεια μπορεί να διακοπεί. Η χελώνα ενδέχεται να έχει βγει και για αρχική αναγνώριση,

να έχει ενοχληθεί από έντονο φωτισμό, θόρυβο, εμπόδιο, ανθρώπινη παρουσία, αυτοκίνητα κ.λ.π ή το τμήμα της παραλίας που έχει επιλέξει να
μην είναι κατάλληλο γι’ αυτήν (εξαιτίας συστημάτων δέλτα, βλάστησης κτλ.). Αν η χελώνα εξακολουθεί να είναι στην παραλία όταν εντοπίζονται
τα ίχνη της, τότε είναι πολύ πιθανό να ετοιμάζεται να γεννήσει ή ακόμα και να γεννάει. Η χελώνα προσεγγίζεται με προσοχή ώστε να εξακριβωθεί
σε ποιο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται από εκπαιδευμένα άτομα. Είναι ασφαλές να πλησιάσει κανείς όταν έχει ολοκληρώσει το σκάψιμο του
αυγοθαλάμου. Οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες συγκεντρώνονται κατά το διάστημα που γεννάει:
❖
ανάγνωση των στοιχείων της ετικέτας (tag) αν υπάρχει, προσδιορισμός θέσης
❖
τοποθέτηση νέας αν δεν υπάρχει στο πίσω δεξί πτερύγιο
❖
μετρήσεις του οριζόντιου και καμπύλου μήκους και πλάτους του κελύφους
❖
καταγραφή και θέση του αριθμού των μαλακόστρακων (συμβιωτές)
❖
κατάσταση της υγείας του ζώου

συβιώτες
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Πρωινές περιπολίες

Το αμέσως επόμενο πρωί μετά την ωοτοκία της χελώνας η ακριβής τοποθεσία της φωλιάς επισημαίνεται(μαρκάρισμα) και γίνεται τριγωνική
εξασφάλιση από τα πίσω σταθερά σημάδια της ακτής για την περίοδο ανάδυσης. Κατά την περίοδο ωοτοκίας πολύ συχνά εντοπίζονται κατά τη
νυχτερινή περιπολία ίχνη για τα οποία ήταν δύσκολο να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για φωλιές ή για αποτυχημένες προσπάθειες. Η ομάδα της
πρωινής περιπολίας σημαδεύει τα ίχνη αυτά ως «πιθανόν φωλιές/possible nest(PN)» ώστε να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση κατά την ανάδυση. Το
γεγονός αυτό προσδιορίζεται κατόπιν με ακρίβεια κατά τις περιόδους ανάδυσης και εκσκαφής.
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Μαρκάρισμα φωλιάς κατά την πρωινή περιπολία

1

2

Σημάδια στο
πίσω μέρος της
παραλίας

Σημάδια
1m από το κέντρο της
φωλιάς
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Ανάδυση νεοσσών
Το έναυσμα για την ανάδυση των νεοσσών είναι η πτώση στη θερμοκρασία της άμμου, που υποδηλώνει ότι έχει νυχτώσει και επομένως η ανάδυση
είναι ασφαλής. Πολύ συχνά όμως τα χελωνάκια βγαίνουν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες αλλά και αργά το απόγευμα οπότε και πάλι έχει
περισσότερη δροσιά σε σχέση με τις θερμοκρασίες στο μέσο της ημέρας.

Κατά την περίοδο ανάδυσης ο Σύλλογος Κατελειού δεν κάνει περιπολίες στη Μούντα τις νυχτερινές ώρες. Ο βασικός λόγος είναι ότι θα μπορούσε
να είναι επικίνδυνο το περπάτημα κατά μήκος της παραλίας όταν έχουν αναδυθεί χελωνάκια. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν φώτα για την
αναζήτηση των νεογέννητων καθώς τα λευκά φώτα αποπροσανατολίζουν τα χελωνάκια και εμποδίζουν την πορεία τους προς τη θάλασσα. Είναι
λοιπόν καλύτερο να αφήνονται τα χελωνάκια να αναδυθούν από τη φωλιά τους ειρηνικά και να προχωρήσουν αργά προς τη θάλασσα. Η παραλία
παρακολουθείται νωρίς το πρωί (06:00 – 10.30 ή νωρίς το βράδυ (19:00 – 21:00). Το έργο του Συλλόγου είναι περισσότερο προσανατολισμένο
προς την προστασία και διατήρηση του είδους. Κι αυτό προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα «εμπόδια» που αφήνονται στην παραλία κατά
τη διάρκεια της μέρας (κατασκευές στην άμμο, απορρίμματα κτλ.) απομακρύνονται πριν την ανάδυση των νεογέννητων. Το πρωί η περιπολία
ελέγχει όλες τις ενεργές φωλιές και σημειώνει σε ποιες από αυτές έγινε ανάδυση κατά τις νυχτερινές ώρες αναζητώντας τα χαρακτηριστικά ίχνη
των νεογέννητων πάνω στην άμμο. Αυτό βέβαια δεν δίνει ακριβή εικόνα για τον αριθμό των νεογέννητων που έχουν αναδυθεί καθώς πολύ συχνά
τα ίχνη καλύπτουν το ένα το άλλο και συνεπώς μόνο κατά προσέγγιση αριθμοί μπορούν να ληφθούν σ αυτήν φάση μέχρι την εκσκαφή.
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Περίοδος Εκσκαφής

Αφού περάσουν τουλάχιστον 10 ημέρες χωρίς να παρατηρηθούν ίχνη ανάδυσης νεογέννητων από κάποια φωλιά, τότε γίνεται εκσκαφή της φωλιάς
αυτής. Ο εντοπισμός των φωλιών γίνεται με βάση τις μετρήσεις που έχουν καταγραφεί κατά την περίοδο ωοτοκίας και κατόπιν γίνεται πολύ
προσεκτικά η εκσκαφή τους. Στη συνέχεια μετρούνται τα άδεια κελύφη ώστε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ο αριθμός των αυγών που
αρχικά γίνεται κατά τη διάρκεια εξόδου της γέννησης των αυγών, ωστόσο πολλές φορές οι χελώνες έχουν ήδη αρχίσει να γεννάνε όταν
εντοπιστούν στην ακτή ή βγήκαν σε θέση της ακτής που μόλις είχε προσπεράσει η νυχτερινή περιπολία. Τα αυγά κατόπιν χωρίζονται σε
εκολαφθέντα(άδεια κελύφη) και μη εκολαφθέντα (ακέραια / ολόκληρα). Τα μη εκολαφθέντα αυγά εξετάζονται στη συνέχεια με λεπτομέρεια ώστε
να γίνει κατανοητό για ποιο λόγο δεν αναπτύχθηκαν, για παράδειγμα εάν ήταν άγονα. Συχνά τα μη εκολαφθέντα αυγά μπορεί να έχουν επωασθεί
και να περιέχουν έμβρυα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Κοιτάζοντας το μέγεθος του εμβρύου, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο νωρίς ή πόσο
αργά στα στάδια της ανάπτυξης πέθανε το έμβρυο ή και τους λόγους π.χ σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες κλπ. Οι εκσκαφές είναι σημαντικές
καθώς τυχόν παγιδευμένα χελωνάκια που είναι ακόμη ζωντανά μπορούν να απελευθερωθούν και είναι πιο λεπτομερείς οι πληροφορίες που
συγκεντρώνονται για τα ποσοστά επιτυχούς επώασης, εκκόλαψης και θνησιμότητας σε κάθε φωλιά. Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να
καταγραφούν κατά την εκσκαφή:
•
•
•
•

Ποσοστά επιτυχίας,
Ποσοστά θνησιμότητας,
Ποσοστά επιτυχίας,
Ανωμαλίες

12

13

Μαρκάρισμα
Το μαρκάρισμα είναι μια παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον εντοπισμό πληθυσμών (θαλασσίων χελωνών). Από τις μαρκαρισμένες
χελώνες μπορούμε να μάθουμε για την κατανομή των πληθυσμών, τα ποσοστά χελωνών που επιστρέφουν και τις inter-nesting περιόδους. Οι
μεταλλικές ταμπέλες (tags),

που χρησιμοποιούνται περιέχουν ένα μοναδικό αριθμό προσδιορισμού (unique identification number) και στην πίσω μεριά τη διεύθυνση του
φορέα που μαρκάρισε τη χελώνα. Οι σημαντικότερες ίσως πληροφορίες που συλλέγονται από μαρκαρισμένες χελώνες προέρχονται από την
συμπτωματική αιχμαλώτιση τους στα δίχτυα ψαράδων. Όταν οι ψαράδες τυχαία αιχμαλωτίζουν χελώνες στα δίχτυα τους, εάν αυτές είναι
μαρκαρισμένες μπορούν να ενημερώσουν το σχετικό φορέα για την τοποθεσία όπου βρίσκονται αλλά και για τη συμπεριφορά τους. Αυτό δίνει τη
δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς ή οργανισμούς να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές όπου τρέφονται και
αναπαράγονται οι χελώνες. Οι πληροφορίες αυτές μαζί και με τα δεδομένα που συλλέγονται από παραλίες ωοτοκίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την υλοποίηση ενός σχεδίου διατήρησης της χελώνας. Όχι μόνο το περιβάλλον ωοτοκίας αλλά όλες οι περιοχές όπου ζουν (και τρέφονται) οι
χελώνες χρειάζονται προστασία και γι’ αυτό πρέπει πρώτα απ’ όλα να συλλεχθούν μέσα από την έρευνα επαρκή στοιχεία για τις περιοχές αυτές.
Ο Σύλλογος Κατελειού όταν ανέλαβε την έρευνα αποφάσισε από το 1999 να αποφύγει το μαρκάρισμα με τη μέθοδο plastic “roto” tagging (two
part), καθώς ντόπιοι ψαράδες είχαν αναφέρει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αιχμαλωτίζονται οι χελώνες ήταν οι πλαστικές ταμπέλες
που φέρουν. Το πρόβλημα αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο, για παράδειγμα Baja California, Mexico και Bahia de
Los Angeles (Nichols & Seminoff 1998) από το «Τhe Gulf of California Black Sea Turtle Project». Η έρευνα που έκαναν οι Nichols και Seminoff
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι χελώνες έχουν την ικανότητα όταν αιχμαλωτίζονται να απελευθερώνονται από τα δίχτυα εφ’ όσον δεν είναι
μαρκαρισμένες. Όμως αν οι χελώνες φέρουν πλαστικές ταμπέλες και στα δύο πισινά πτερύγια μειώνονται οι πιθανότητες να κατορθώσουν να
απελευθερωθούν από τα δίχτυα χωρίς να τραυματιστούν. Από το έτος 2000 έως σήμερα εφαρμόζεται από τον Σύλλογο Κατελειού πρόγραμμα
μαρκαρίσματος που χρησιμοποιούνται αμερικανικής προέλευσης μεταλλικές ετικέτες με επιτυχία χωρίς να έχουν αναφερθεί έκτοτε προβλήματα
σύλληψης στην περιοχή που να σχετίζονται μ αυτά.
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Πλήθος αυγών
Όταν η χελώνα αρχίσει να φτιάχνει τη φωλιά της, εκτινάσσει και απομακρύνει την άμμο πίσω από το κέλυφος της. Έτσι όταν γεννάει μπορεί
κανείς να δει το θάλαμο των αυγών ακριβώς κάτω από το όργανο(cloaka) από όπου εξέρχονται τα αυγά προκειμένου να τα μετρήσει. Ένα από
τα κύρια προβλήματα σχετικά με τη μέτρηση των αυγών που γεννά η χελώνα είναι ότι για να ληφθούν ακριβή δεδομένα ο παρατηρητής πρέπει να
είναι παρών από την έναρξη της γέννας. Αυτό φυσιολογικά δεν είναι πάντα δυνατό κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου ωοτοκίας, για το
λόγο αυτό το μέσο πλήθος αυγών δεν μπορεί να υπολογιστεί από τα δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη γέννησή τους καθώς τα δεδομένα αυτά
είναι ασαφή. Ο αριθμός των αυγών υπολογίζεται από τον Σύλλογο Κατελειού κατά την εκσκαφή με πολύ μεγάλη ακρίβεια.

ΚΟΡΥΦΗ
Άμμος

Βάθος
50 cm
Αυγό

Θάλαμος
αυγών

ΒΑΣΗ

Θάλαμος αυγών όπου η θηλυκή χελώνα γεννάει και αποθέτει τα αυγά της

Μορφομετρία
Αφού η χελώνα έχει γεννήσει τα αυγά της, μετρούνται οι διαστάσεις του κελύφους της, δηλαδή το ευθύ και καμπυλωτό μήκος και πλάτος. Οι
καμπυλωτές μετρήσεις λαμβάνονται από το Α στο Β για το μήκος και από το C στο D για το πλάτος (φωτ. 1) με τη χρήση μετρητικής ταινίας.
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φωτ.1

φωτ.2

Οι ευθείες μετρήσεις λαμβάνονται χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο διαστημόμετρο / παχύμετρο(φωτ. 2). Το διαστημόμετρο αποτελείται από δύο
ξύλινους βραχίονες (τμήματα) που κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ο ένας βραχίονας τοποθετείται σε ένα σημείο του κελύφους, π.χ.
σημείο A και ο άλλος βραχίονας τοποθετείται στο δεύτερο σημείο B. Το παχύμετρο στη συνέχεια σηκώνεται από τη θέση του και μετριέται η
απόσταση ανάμεσα στους βραχίονες με τη χρήση μετρητικής ταινίας.
Στις μετρήσεις που λαμβάνονται στις χελώνες που εντοπίζονται στην παραλία ( μέσο ευθύ και καμπυλωτό μήκος και μέσο ευθύ και καμπυλωτό
πλάτος) προκειμένου να αποφευχθούν ανακρίβειες στην ανάγνωση των μετρήσεων, λαμβάνονται περισσότερες από μία μετρήσεις για κάθε χελώνα
εάν βέβαια είναι δυνατό.

Μεταφορά φωλιών σε νέα θέση
Κάθε χρόνο υπάρχουν χελώνες που φωλαιοποιούν αρκετά κάτω από το υψηλότερο σημείο της παλίρροιας και σε απόσταση λιγότερο των 10
μέτρων από την θάλασσα. Οι φωλιές αυτές διατρέχουν τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν από νερά λόγω ρευμάτων ή παλίρροιας με αποτέλεσμα σε
τέτοια περίπτωση να καταβρέχονται τα αυγά. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα οι φωλιές μεταφέρονται από το Σύλλογο Κατελειού προς
το πίσω μέρος της παραλίας μέσα σε 5 ώρες από τη γέννηση των αυγών. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται μέσα σε 12 το πολύ ώρες καθώς αρχίζει
να αναπτύσσεται το έμβρυο και κάθε μετατροπή στον προσανατολισμό των αυγών θα μπορούσε να επηρεάσει τα ποσοστά ανάπτυξης και σε
τελική ανάλυση τα ποσοστά επιτυχίας. Ένας πανομοιότυπος θάλαμος αυγών κατασκευάζεται παίρνοντας μετρήσεις από την επιφάνεια της άμμου
μέχρι την κορυφή και τη βάση του αυγοθαλάμου της αρχικής φωλιάς. Κατόπιν τα αυγά μεταφέρονται γρήγορα στη νέα τοποθεσία και καλύπτονται.

Β. Ανάδυση νεοσσών
Η ανάδυση των νεοσσών είναι η επόμενη μετά την ωοτοκία φάση παρακολούθησης της αναπαραγωγικής διαδικασίας η όποια επηρεάζεται από
τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και είναι ένας σημαντικός λόγος που μπορεί να επιφέρει την επίσπευση της βιολογικής διεργασίας
επώασης των αυγών. Η επώαση παρουσιάζει διακυμάνσεις αναλόγως των καιρικών συνθηκών του καλοκαιριού. Πολλές φορές οι ξαφνικές μπόρες
του Αυγούστου και του Σεπτέμβρη έχουν καταστροφικές συνέπειες και αναστολή της εκκόλαψης. Με την πτώση της θερμοκρασίας διακόπτεται
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η διαδικασία επώασης και τα έμβρυα αν και πλήρως σχηματισμένα 4-5 εκ, με ή λίγο πριν την απορρόφηση της λεκίθου πεθαίνουν σε μια φωλιά
που γίνεται εκατόμβη ακόμα και για όσα προσπαθούν να βγουν λόγω συμπίεσης της άμμου απ την βροχή. Γενικά, η ανάδυση των περισσότερων
νεογέννητων από τις φωλιές γίνεται μαζικά και ακολουθούν μικρότερες ομάδες που αναδύονται μέσα στις επόμενες 2 ημέρες με περισσότερο >
των 10 ημερών διάφορα από το πρώτο. Η περίοδο της ανάδυσης αρχίζει από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη αναλόγως την τελευταία
έξοδο και φωλιά της περιόδου ωοτοκίας που μπορεί να κυμαίνεται από τα μέσα Αύγουστου και έως το τέλη του. Γίνονται καθημερινές πρωινές
περιπολίες προκειμένου να εντοπιστούν τα φρέσκα ίχνη νεοσσών. Ελέγχεται η θέση της φωλιάς, υπολογίζεται ο αριθμός των νεοσσών που έφυγαν
προς την θάλασσα και γίνεται έρευνα για τυχόν αποπροσανατολισμένα, αναποδογυρισμένα, ή παγιδευμένα σε τυχόν κάστρα και αυλακιές
απομεινάρια κατασκευών από τα παιχνίδια των λουομένων. Οι φωλιές στην παραλία της Μούντας χρειάζονται ποικίλους χρόνους μέχρι την
επώαση, εκκόλαψη και ανάδυση. Σε μερικές φωλιές τα νεογέννητα χρειάστηκαν μέχρι και 16 ημέρες για να αναδυθούν πλήρως (δηλαδή όλα
τους) από τη φωλιά. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως εναλλασσόμενη επώαση και εμφανίζεται όταν η ανάδυση των νεογέννητων είναι
παρατεταμένη. Σε άλλες περιοχές του κόσμου ανάδυση που διαρκεί μέχρι και 4 μέρες ταξινομείται ως «Intermittent», π.χ. στη Φλόριδα
(Witherington, 1990).
Σε γενικές γραμμές η διάρκεια της ανάδυσης είναι μεταξύ μιας ημέρας (μαζική ανάδυση) και 16 ημερών με ένα μέσο όρο 6 ημερών. Πρέπει
ωστόσο να αναφερθεί ότι πρόκειται για μια γενίκευση καθώς μερικά χελωνάκια μπορεί να αναδύθηκαν την ημέρα ή κάποια ίχνη μπορεί να χάθηκαν
ή να μην εντοπίστηκαν. Αυτό μπορεί επίσης να διαπιστωθεί όταν τα δεδομένα ανάδυσης συγκρίνονται με τα δεδομένα εκσκαφής. Στις
περισσότερες φωλιές παρατηρούνται τα ίχνη λίγων μόνο νεογέννητων την ώρα που ξεπροβάλλουν από την άμμο. Η μέτρηση των ιχνών των
νεογέννητων από τις φωλιές μετά την ανάδυση δεν αποτελεί ακριβή και αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού του αριθμού των αυγών και του
ποσοστού επιτυχίας και όπως προκύπτουν τα στοιχεία μόνον από την εκσκαφή.

Αντίξοες καιρικές συνθήκες και καταιγίδες
Καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις (συνήθως τον Σεπτέμβριο) πλήττουν κάποιες φορές το νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς που
αλλάζει δραματικά τις συνθήκες στην παραλία. Τέτοιες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν πολύ αρνητικά την εξέλιξη στα έμβρυα στις φωλιές του
Αυγούστου και την ανάδυση καθώς η θερμοκρασία της άμμου είναι χαμηλή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα απ’ ότι στις συνήθεις μεταβολές
κατά τη διάρκεια της μέρας. Συνεπώς μπορεί κανείς να δει τα χελωνάκια να αναδύονται τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα. Ωστόσο από την άποψη
της παρακολούθησης του φαινομένου είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί η ανάδυση καθώς τα ίχνη δεν φαίνονται πάνω στην υγρή άμμο.
Υπάρχουν πολλές φωλιές για τις οποίες εκτιμάται ότι η ανάδυση γίνεται αυτήν την περίοδο, καθώς δεν καταγράφονται καθόλου ίχνη ανάδυσης.

Γ. Περίοδος εκσκαφών
Όπως ήδη αναφέρθηκε μετά από μια περίοδο χωρίς ίχνη ανάδυσης από μια φωλιά, γίνεται εκσκαφή αυτής. Από τα δεδομένα εκσκαφής μπορεί να
βγει το συμπέρασμα του ποσοστού επιτυχούς ανάδυσης των νεογέννητων από τα αυγά. Δεν είναι ωστόσο σίγουρο πόσα από αυτά τα χελωνάκια
βρίσκουν το δρόμο για τη θάλασσα. Το ποσοστό επιτυχίας των νεογέννητων είναι ελάχιστο καθώς μόνο 1 στα 1000 χελωνάκια φτάνει σε
σεξουαλική ωριμότητα. Οι χελώνες Καρέτα καρέτα πιστεύεται ότι φτάνουν σε στάδιο ωριμότητας σε ηλικία 20-30 ετών (O Keefe 1995), δηλαδή
“προσμετρούνται” στον πληθυσμό των σεξουαλικά ώριμων χελωνών μετά από μια μακρά χρονική περίοδο.). Τα νεογέννητα αντιμετωπίζουν
πολλούς κινδύνους μέσα στη θάλασσα που δεν μπορούν εκ των προτέρων να προσδιοριστούν, π.χ. αλιευτικά σκάφη, καρχαρίες και άλλα μεγάλα
αρπακτικά. Υπολογίζεται ο μέσος αριθμός αυγών ανά φωλιά και ο υψηλότερος και χαμηλότερος αριθμός αυγών αντίστοιχα. Τα αυγά που δεν
εκκολάφθηκαν εξετάζονται λεπτομερώς.
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Ανωμαλίες
Μέσα σε οποιοδήποτε πληθυσμό υπάρχει πάντα ένα μικρό ποσοστό ανωμαλιών ή αλλοιώσεων (γονιδίων ή χρωμοσωμάτων) και τα νεογέννητα
χελωνάκια δεν αποτελούν εξαίρεση π.χ σε μια φωλιά δύο αυγά εξακολουθούσαν να είναι πολύ άσπρα και δεν υπήρχαν καθόλου σημάδια
αποσύνθεσης (σκουλήκια) που ήταν παρόντα σε άλλες εκσκαφές. Κατά την ανατομή (μετά από λεπτομερή εξέταση) έγινε φανερό ότι τα αυγά
περιείχαν έμβρυα > 15mm που ήταν ακόμη ζωντανά. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έκπληξη καθώς ανάμεσα στην τελευταία ανάδυση που
παρατηρήθηκε και στην εκσκαφή, μεσολάβησε μια περίοδος 23 ημερών, σημαντικά μεγαλύτερη από το σύνηθες (10) δεκαήμερο. Αναλύοντας το
έμβρυο διαπιστώθηκε ότι είχε πολύ μεγάλο και μακρύ σαγόνι και του έλειπε το χαρακτηριστικό δόντι που απαιτείται ώστε τα χελωνάκια να
ανοίξουν τρυπώντας το κέλυφος, όπως συμβαίνει και με τα πουλιά. Πιστεύεται ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο το έμβρυο δεν είχε
βγει από το αυγό, καθώς δεν ήταν ικανό να το κάνει. Άλλες ανωμαλίες που παρατηρούνται είναι μεγάλα έμβρυα παραμορφωμένα χωρίς κεφάλια,
στο σχήμα των αυγών μεγάλα ( διπλό κρόκο) ή πολύ μικρά χωρίς λέκιθο.

Αυγά πολύ μικρά χωρίς λέκιθο

Έλεγχος μη εκκολαφθέντων αυγών

Όπως προαναφέρθηκε είναι φυσιολογικό μέσα σε ένα σύνολο από αυγά να υπάρχουν ανωμαλίες ως προς το μέγεθος των αυγών και των
νεογέννητων. Unpipped είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν το έμβρυο πεθαίνει στα τελευταία στάδια της ανάπτυξης του και λίγο προτού
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εκκολαφτεί στην φωλιά δηλ. δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχει απορροφηθεί η λέκιθος από το έμβρυο, σε πλήρη κατά άλλα η ανάπτυξη, που θα του
δώσει ενέργεια για 72 περίπου ώρες. Υπάρχουν πολλές μεταβλητές (βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες) που σχετίζονται με την ανάπτυξη των
αυγών που είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Piped είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν οι νεοσσοί πεθαίνουν κατά την έξοδό τους από το
κέλυφος. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για τη συμπεριφορά αυτή, π.χ. ίσως ο δρόμος τους μπλοκάρεται από άλλα αυγά ή άλλα χελωνάκια. Ένας
από τους λόγους για την εκσκαφή μιας φωλιάς είναι επίσης για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν χελωνάκια παγιδευμένα στην άμμο. Είναι σύνηθες το
φαινόμενο όταν γίνεται εκσκαφή να απελευθερώνονται με ασφάλεια χελωνάκια. Όταν δεν γίνονται εκσκαφές τα ποσοστά θνησιμότητας είναι
υψηλότερα.

άδεια κελύφη (εκκολαφθέντα)

αυγό με λέκιθο

Αποτελέσματα δεδομένων εκσκαφής
Ποσοστό επιτυχούς επώασης

74,5%

Ποσοστό μη επωασμένων αυγών

25.50%

Αριθμός αυγών

115

Αυγά με κρόκο

0.44%

Αυγά χωρίς κρόκο

15.03%

Έμβρυα 0 –5mm

0.61%

Έμβρυα 5 – 15 mm

1%

Έμβρυα > 15 mm

1.62%

Unpipped

1.91%

Pipped

4.75%

Νεκρά

1.09%

Ζωντανά

3.01%

Παράδειγμα δελτίου δεδομένων εκσκαφής:
.
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Θνησιμότης
Ένας από τους κύριους λόγους που οι νεοσσοί πεθαίνουν στην διαδρομή για την ανάδυσή τους στην επιφάνεια είναι από τις συνθήκες που
επικρατούν μέσα στην άμμο. Κατά τις εκσκαφές συχνά η διαδρομή των νεογέννητων εμποδίζεται από φύκια, ρίζες ή συμπαγή/πεπιεσμένη άμμο
στο άμεσο φυσικό περιβάλλον κι αυτό καθιστά δύσκολο το σκαρφάλωμα στην επιφάνεια. Άλλα χελωνάκια δεν το κατορθώνουν μέσα από
διαδικασίες φυσικής επιλογής, όπου επιβιώνουν οι ισχυρότεροι, σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου περί εξέλιξης των ειδών.

Αρπακτικά
Στις παραλίες της Μούντας δεν έχουν ποτέ καταγραφεί περιστατικά επιδρομής σε φωλιές ή αρπαγής νεογέννητων όταν έχουν πλέον αναδυθεί
στην επιφάνεια της άμμου. Σε άλλες περιοχές του κόσμου η επιδρομή αρπακτικών είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που επηρεάζει δραματικά τα
ποσοστά των νεογέννητων που φτάνουν επιτυχώς στη θάλασσα. Στον κόλπο της Κυπαρισσίας στη Δυτική Ελλάδα (Margaritoulis et al, 1996)
έσωσαν (Άρχελων) ένα σύνολο 27.688 νεογέννητα με την χρήση ειδικής αντιαρπακτικής περίφραξης. Η έλλειψη φυσικών αρπακτικών στην
παραλία της Μούντας ενισχύει το γεγονός ότι η παραλία πρέπει να γίνει αντικείμενο σεβασμού και να προστατευτεί. Στην πραγματικότητα σε ένα
τόσο κρίσιμο περιβάλλον αναπαραγωγής η κύρια απειλή για την ύπαρξη της παραλίας και επομένως και της χελώνας είναι ο άνθρωπος σε σημείο
που αν φυσικά αρπακτικά απειλούσαν τα ποσοστά επιτυχίας των φωλιών η μάχη για τη σωτηρία τους θα ήταν πολύ ευκολότερη.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΣ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ )

Σήμερα υπάρχει διαπιστωμένη βλάβη και υποβάθμιση του ευαίσθητου παράκτιου οικοσυστήματος του Όρμου Κατελειού – Μούντας:
α) από τις εργασίες καθαρισμού της ακτής με χρήση βαρέων μηχανημάτων, κατά λανθασμένο τρόπο και χρόνο που είχε ως συνέπεια την μη
αναστρέψιμη κατάσταση στο 1/5 τμήμα της ζώνης ωοτοκίας.
Συγκεκριμένα ρίχτηκαν και αναμείχτηκαν με την καθαρή άμμο (17η Μαΐου του 2015) μεταξύ των θέσεων (64-95) όπως ορίζεται από τα σταθερά
σημάδια των μετρήσεων εξασφάλισης των φωλιών πριν την θέση «Ποταμάκια») κροκάλες από παρακείμενο φυσικό χείμαρρο - έξοδο των
όμβριων υδάτων με μηχάνημα φορτωτή, ποσότητας μεγαλύτερης από ~100μ3 και απλώθηκαν σε έκταση μήκους 250μ, έκταση που
αντιπροσωπεύει το 1/5 της αμμώδους ζώνης ωοτοκίας από τα Καμίνια έως το Ακρ. Μούντα(βλεπε φωτ.),
Η ίδια κατάσταση επαναλήφθηκε και στην παραλία ωοτοκίας της «Αγίας Βαρβάρας», έκτασης μήκους 200μ (θέσεις ελέγχου Γ.2 & Α1 του
Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) με αποτέλεσμα να εγκαταλείπεται η προσπάθεια εκσκαφής φωλιάς.

β) από τη μη λήψη μέτρων προστασίας (τοποθέτηση στον Όρμο ενημερωτικών πινακίδων, κατάλληλου φωτισμού με σκίαστρα κ.λ.π). Οι
λαμπτήρες έντονης φωτεινής διάχυσης που φέρουν σήμερα οι στύλοι του Δήμου προσανατολισμού προς τις ακτές ωοτοκίας του Όρμου προκαλούν
αρνητικές συνέπειες στην αναπαραγωγή του απειλούμενου είδους της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta, διότι τα έντονα φώτα παρεμποδίζουν
τις χελώνες κατά την έξοδο τους στην ακτή για την δημιουργία φωλιών, ενώ αποπροσανατολίζουν τους νεοσσούς κατά την προσπάθεια τους να
βρουν το δρόμο προς τη θάλασσα με συνέπεια να οδηγούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση και να πεθαίνουν. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν τα
κατάλληλα κίτρινα φώτα χαμηλής έντασης με τα αναγκαία σκιάστρα που προστατεύουν αφενός μεν το απειλούμενο είδος, αφετέρου δε
εξοικονομούν ενέργεια και περιορίζουν το λειτουργικό κόστος, 1) στους στύλους του κάθετου προς την παραλία «Ποταμάκια» αγροτικού δρόμου
, από πριν την είσοδο του Ξενοδοχείου Χέλμης έως και σε αυτούς τους στύλους που καταλήγουν μπροστά από το παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας
ιδιοκτησίας Μαρίνας Βασιλάτου στην παραλία «Ποταμάκια», μήκους 100μ περίπου, 2) στους στύλους από το ανωτέρω παρεκκλήσι επί του
αγροτικού δρομίσκου παράλληλου προς την ακτή με κατεύθυνση τα Καμίνια (κεντρικό τμήμα του όρμου της Μούντας), 3) στους στύλους που
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ενώ παράνομα έχουν τοποθετηθεί επί της ακτής του Κατελειού από τον μεγάλο ρύακα «Ποτάμι» (υγρότοπο σύμφωνα WWF) έως και το
περίπτερο Κατελειού και που όσο παραμένουν θα πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα οι κίτρινες ειδικές λάμπες με σκίαστρα, 4) σε όλους τους
στύλους φωτισμού επί του δρόμου μπροστά από τον του οικισμό του Κατελειού και σε όλο το μήκος του έως το λιμάνι Κατελειού.
3) από τις επιπτώσεις στις ζώνες ωοτοκίας λόγω της υπάρχουσας εντατικοποίησης της χρήσης του αιγιαλού ως εξής:
✓
α) τοποθέτηση επί της ακτής, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις των εναγομένων εξοπλισμού μόνιμα σε παράταξη (ομπρέλες
ξαπλώστρες, τραπεζάκια παραλίας κ.λ.π) ο οποίος αφενός μεν στερεί κάθε δυνατότητα προσπέλασης της καρέτα για να γεννήσει αφού
αναπτύσσεται κυριολεκτικά ως φράγμα κατά το μήκος και κατά το πλάτος της ακτής σε τριπλές και τετραπλές σειρές με ενδιάμεσους
ξύλινους ή πλαστικούς διαδρόμους,

✓
β) εξάντληση της φέρουσας ικανότητας του συστήματος, όπως την στέρηση της φυσικής δυνατότητάς του για αποκατάσταση
αφού εξασκείται εντονότερη και πυκνότερη συμπίεση ανά τετραγωνικό επιφάνειας άμμου από τα συνεχή πατήματα και συρσίματα των
εξοπλισμών με επιβάρυνση από στερεά και υγρά οργανικά απόβλητα που ευνοούν τις αναερόβιες συνθήκες με αποτέλεσμα την σήψη
των αυγών στις φωλιές, αλλά και από άλλα σκουπίδια όπως τα αποτσίγαρα («γόπες») ~200τεμαχ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας
άμμου σε κάθε «πόστο» παράταξης εξοπλισμού, από μικρά τεμάχια πλαστικών, από καλαμάκια, κουταλάκια κ.λ.π που δεν τα «πιάνουν»
οι τσουγκράνες καθαριότητας,
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✓
μεταβολή του μικροκλίματος αβιοτικών παραγόντων της ακτής, π.χ μείωση της θερμοκρασίας της άμμου από την συνεχή
σκίαση των ομπρελών, γ) από το αυταπόδεικτο των διαπιστώσεων του ότι όπου παρατάσσονται ομπελοκαθίσματα στις ακτές ωοτοκίας
δεν υπάρχει ή περιορίζεται στο ελάχιστο η φωλαιοποίηση και σε πλήρη αντίθεση των διαπιστώσεων για την ασύγκριτα μικρότερη
επίπτωση από λουόμενους που «μοιράζονται» κατά μήκος της ακτής, τοποθετούνται εκτός ζώνης ωοτοκίας πάνω στο υψηλότερο
υγρό σημείο της παλίρροιας(4-5μ από την θάλασσα) για την αποφυγή εγκαυμάτων στα γυμνά πέλματά τους και με υψηλότερη
περιβαλλοντική συνείδηση για την περισυλλογή των απορριμμάτων τους αφού ξέρουν ότι δεν υπάρχει «κάποιος πίσω τους» για να τα
μαζέψει.
…..«η ανεξέλεγκτος πρόσβασης μεγάλου αριθμού επισκεπτών η τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων και η συναφής προς ταύτα ανάπτυξη αυθαίρετων
επιχειρήσεων, αι οποίαι είναι αδύνατον να ελεγχτούν έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του μικροπεριβάλλοντος των φωλεών (ποδοπάτημα από τους πεζούς
καταστροφή από την τοποθέτηση των ομπρελών, ισοπέδωση αμμοθινών κ.λ.π) σελίδα 9 του Πρακτικού 68/1999 Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
για την επεξεργασία σχεδίου διατάγματος….χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλασσίων περιοχών Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου των Νήσων Στροφάδων ως Εθνικό
θαλάσσιο πάρκο..» (αριθμός απόφασης 68/1999 πρακτικά ΣΤΕ τμήμα Ε’ της 4 η και 10η Φεβρουαρίου 1999, εισηγητής Πρόεδρος Μαρία Καραμανώφ)

✓
μη εφαρμογή των περιβαλλοντικών του όρων και την μη λήψη μέτρων προστασίας στις ζώνες NATURA2000 σύμφωνα
με το έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ οι.81352/1063/1-3-200 και συγκεκριμένα στη θέση «Ποταμάκια» από την μη φύτευση υψηλής και πυκνής
περιμετρικής βλάστησης στο μετώπου του ξενοδοχείου Μαρίνα Βασιλάτου όπως υποχρεούται για τον περιορισμό των φωτεινών
αντανακλάσεων προς την ζώνη ωοτοκίας, β) από την χρήση του δημοσίου χώρου επί της παραλιακής ζώνης (ισοπεδωμένων θινών)
έμπροσθεν του ξενοδοχείου, για την φύτευση ζωοτροφών και την βόσκηση από τα άλογά του, γ) από την αύξηση των φωτεινών πηγών
(~50%) και την έλλειψη εγκατάστασης σκιάστρων στα ήδη υπάρχοντα φώτα και των θορύβων στο μέτωπο του ξενοδοχείου του προς
την ακτή.
✓
λειτουργία νέων επιχειρήσεων αναψυκτηρίων-σνακ μπαρ σε απόσταση 30 μέτρων από τις φωλιές στη θέση «Καμίνια» στο
χώρο του αναστηλωμένου Παραδοσιακού Καμινιού Κεφαλά και την μη λήψη των μέτρων προστασίας από τους ιδιοκτήτες όπως
ορίζεται για τις ζώνες NATURA2000 σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ οι.81352/1063/1-3-200. Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες
συνεχίζουν την λειτουργία της επιχείρησή τους μετά την δύση του ηλίου.
✓
μη αναστρέψιμη κατάσταση του 1/5 της ακτής της Μούντας όπως και της Αγίας Βαρβάρας Κατελειού ως ζωνών ωοτοκίας,
καθημερινά επιταχύνεται και μεγαλώνει η περιβαλλοντική καταστροφή στον Όρμο ιδιαίτερα λόγω της φετινής αύξησης των
επισκεπτών, περαστικών και διαμενόντων όπως και από διάφορες ανεξέλεγκτες δραστηριότητες όπως διέλευση από μηχανάκια και
αυτοκίνητα μέσα στις ζώνες ωοτοκίας, επισκέπτες με φακούς στην παραλία κατά τις νυχτερινές ώρες, φωτιές , beach party κ.λ.π

✓
μη θεσμοθέτηση του ειδικού καθεστώτος προστασίας της συγκεκριμένης περιοχής NATURA2000 με έκδοση οικείων
κανονιστικών πράξεων και Π.Δ για τον καθορισμό των χρήσεων γης κ.λ.π από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που παραμένει
αδιαμφισβήτητα η βασική αιτία και συνέπεια για όλα τα ημίμετρα (π.χ σύμφωνες γνώμες)
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