
Απελευθέρωση χελώνας Caretta- caretta από το Ενυδρείο 
Κρήτης 

Την Παρασκευή 16-10-20, 
είχαμε την τύχη και τη χαρά να 
συνοδέψουμε τη «Μυρσίνη» στο 
φυσικό της περιβάλλον, τη 
θάλασσα.  

Η «Μυρσίνη» είναι μια 
θηλυκή θαλάσσια χελώνα 
Caretta caretta, περίπου 10 χρονών 
και βάρους 12 Κg,  Πήρε το όνομά 
της από την κυρία που τη βρήκε, 
στις 4 Φεβρουαρίου 2019, στην περιοχή Λέντα (Νότια παραλία του Ν. 
Ηρακλείου). Βρέθηκε αδύναμη και ταλαιπωρημένη να επιπλέει κοντά στην ακτή. 
Ήταν παγιδευμένη σε μια μάζα διχτυών, τα οποία δεν της επέτρεπαν να 
κολυμπήσει. Τα δίχτυα και όλα τα αλιευτικά είδη που εγκαταλείπονται στη 
θάλασσα αποτελούν θανάσιμες παγίδες για πολλά είδη ζώων. Παρά το γεγονός 
ότι ελευθερώθηκε δεν ήταν σε θέση να φύγει στα πιο βαθιά νερά, ενώ 
παρουσίαζε εκδορές στην περιοχή του λαιμού της.  Έτσι, μεταφέρθηκε στο 
Ενυδρείο Κρήτης από προσωπικό του Τμήματος Ενυδρειολογίας. Μετά από 20 
μήνες συνολικής παραμονής, με τη φροντίδα του έμπειρου προσωπικού του 
τμήματος, υγιής πια, αρκετά ζωηρή και μαρκαρισμένη, με δύο εξωτερικές 
μεταλλικές μάρκες (στα δύο μπροστινά πτερύγια) από εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ  
και μια εσωτερική υποδόρια μάρκα στο λαιμό (για να μπορούν να την 
αναγνωρίζουν αν τη συναντήσουν κάποτε) επέστρεψε στο φυσικό της 
περιβάλλον.  

 Στην αρχή έδειχνε αποπροσανατολισμένη και περισσότερο πλησίαζε 
εμάς τα παιδιά που βρεθήκαμε εκεί. Ίσως να την μπέρδευαν και οι φωνές μας. 
Μόλις όμως κάναμε ησυχία, το τραγούδι των κυμάτων  την οδήγησε στην 
αγκαλιά της γαλάζιας θάλασσας και βρήκε τον δρόμο της. Την ιστορία της 
«Μυρσίνης», καθώς και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μας 
διηγήθηκε η Δρ Ασπασία Στεριώτη, υπεύθυνη του Τμήματος Ενυδρειολογίας του 
ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε., την οποία ευχαριστούμε θερμά. 

Η απελευθέρωση της χελώνας Caretta caretta, που ως γνωστό 
αποτελεί  προστατευόμενο είδος, έρχεται να υπενθυμίσει για μια ακόμα φορά 
την ανάγκη για σεβασμό στη θαλάσσια ζωή και γενικότερα στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Εμείς της ευχόμαστε ένα ασφαλές ταξίδι, χωρίς άλλες δυσκολίες. 

Στο καλό Μυρσίνη!! 

Τα Γλαρόπουλα του ΣΤ1 &  ΣΤ2 – Δημοτικό Σχολείο Γουρνών 

  

 


