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Έκθεση για το Πρόγραµµα Προστασίας των Χελώνων - 2018 

Cyprus Wildlife Society 

Στο Πρόγραµµα Προστασίας των Χελώνων το 2018  συµµετείχαν οι ακόλουθοι:  

• Ανδρέας ∆ηµητρόπουλος, Marine Biologist, Συντονιστής - Ανάδοχος 

• Μυρούλα Χατζηχριστοφόρου, Marine Biologist 

• Ανδρέας Πιστέντης, Experienced Technician  

• Angela Mastrogiacomo, Biologist/Evolutionary Biologist  

• Σίµος ∆ηµητρόπουλος, Environmental Biologist  

 

 

Ανεξαρτήτως της γενικής συµµετοχής τους στο πρόγραµµα, η Angela Mastrogiacomo ήταν 

υπεύθυνη για τη Γενετική εργασία του προγράµµατος (αναλύσεις κλπ) και ο Σίµος ∆ηµητρόπουλος 

για το GIS (χάρτες κλπ) και για την έρευνα για τις θερµοκρασίες στις φωλιές (Data loggers) του 

προγράµµατος.  

 

© The Cyprus Wildlife Society and the Department of Fisheries and Marine Research have 

copyrights over this report and the data included in this Report. The photographs presented in this 

Report are copyrighted to the Cyprus Wildlife Society. Any use of the information included in this 

report should acknowledge the source of the information as in the citation below:  

Citation. This Report should be cited as: Demetropoulos, A., M. Hadjichristophorou, A. Pistentis, A. 

Mastrogiacomo, S. Demetropoulos (2018). “Report on the Turtle Conservation Project in 2018”, as 

submitted to the Department of Fisheries and Marine Research (DFMR) of Cyprus. Cyprus Wildlife 

Society (CWS). Nicosia, Cyprus. 81 pp 

Σηµείωση: Το Cyprus Wildlife Society ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράµµατος Προστασίας των 

Χελώνων το 2017 (για το 2017 και 2018) από το Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) 

κατόπιν διαδικασίας προσφορών. Τα κλουβιά, οι δακτύλιοι και οι ταπέλλες παρέχονται από το 

ΤΑΘΕ. 

[Turtle Report 2018 DFMR_ F_ REV3]
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Έκθεση για το Πρόγραµµα Προστασίας των Χελώνων - 2018 

Cyprus Wildlife Society 

1. Εισαγωγή 

1. Το Πρόγραµµα κάλυψε όλες τις παραλίες της Προστατευόµενης Περιοχής Λάρας/Τοξεύτρας 

και όλες τις παραλίες της περιοχής Natura 2000 της Πόλης – Γιαλιάς, καθώς και όλες τις 

υπόλοιπες παραλίες της δυτικής Κύπρου, από τη Λεµεσό µέχρι τον Πωµό και Πύργο στα 

βόρεια. Καλύφθηκαν επίσης συστηµατικά οι παραλίες Σοφτάδες, Σοφτάδες-Παρασόλια και 

Φάρος (Περβόλια) και περιστασιακά η υπόλοιπη Κύπρος, όπου υπάρχει σποραδική ωοτοκία.   

2. Το 2018, όλες οι φωλιές εντός των δυο προστατευόµενων περιοχών, όπως και οι φωλιές σε 

ορισµένες άλλες παραλίες (Ασπρόκρεµµος (A), Πόλις/Camping (PC), Αγία Μαρίνα (AMS και 

AMN), Παχύαµµος (PA), Φάρος, Σοφτάδες και Σοφτάδες/Παρασόλια), προστατεύθηκαν επί 

τόπου, πάνω στις παραλίες που γεννήθηκαν. Η προστασία έγινε κυρίως µε ειδικά κλουβιά από 

αλουµίνιο και σε ορισµένες µε ειδικά πλαίσια ή µε καλάµια/ξύλα, που προστατεύουν τις 

φωλιές από τις αλεπούδες. Πινακίδες στη κάθε φωλιά προειδοποιούσαν το κοινό να µην 

ενοχλεί τις φωλιές. Προστατεύτηκαν επίσης οι φωλιές σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες παραλίες, 

αναλόγως του κινδύνου από αλεπούδες και του αν υπήρχαν διαθέσιµα κλουβιά ή άλλα µέσα 

προστασίας (πλαίσια κλπ). Φέτος χρησιµοποιήθηκαν, σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα, στις 

παραλίες της Λάρας και επιπρόσθετοι δακτύλιοι γύρω από τα κλουβιά. Βάσει της χρήσης τους 

κατά τα προηγούµενα 5-6 χρόνια, αυτοί οι δακτύλιοι, σε συνδυασµό µε τα κλουβιά, 

απεδείχθησαν πολύ αποτελεσµατικοί για επιπρόσθετη προστασία των φωλιών από τις 

αλεπούδες. Μερικά προβλήµατα µε σκάψιµο φωλιών από αλεπούδες παρατηρήθηκαν όµως 

ειδικά στη Παραλίες Λάρα 1 και Άγιοι Φανέντες (AP), παρά την προστασία τους µε κλουβιά 

και δακτύλιους.  

3. Στην περιοχή Πόλης/Λίµνης/Γιαλιάς και του Κόλπου Χρυσοχούς γενικά, γεννά κυρίως η 

Καρέττα, µε σποραδική ωοτοκία της Πράσινης χελώνας, ενώ στη περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας 

γεννούν και τα δυο είδη χελώνας σε σηµαντικούς αριθµούς. Η ωοτοκία της Πράσινης χελώνας, 

συνήθως διακυµαίνετο, µέχρι το 2012, από χρόνο σε χρόνο, µε µέσο όρο γύρω στις 50 φωλιές, 

όταν άρχισαν σταδιακές αυξήσεις στη ωοτοκία της. Από το 2016, όταν η ωοτοκία του είδους 

αυτού αυξήθηκε σηµαντικά και απότοµα, έφτασε και παρέµεινε στις 250 περίπου φωλιές το 

χρόνο, µέχρι σήµερα. Ο αριθµός φωλιών της Καρέττα επίσης διακυµαίνεται από χρόνο σε 
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χρόνο αλλά συνήθως σε µικρότερο βαθµό. Οι διακυµάνσεις αυτές στη ωοτοκία από χρόνο σε 

χρόνο και η διαφοροποίηση του ποσοστού (αριθµού) των φωλιών µεταξύ των διαφόρων 

παραλιών εξαρτούνται από διαφόρους παράγοντες. Παραδείγµατος χάριν η κατάσταση των  

παραλιών δυνατό να αλλάξει από χρόνο σε χρόνο, µε το πλάτος και το ύψος της άµµου στην 

παραλία και του ποσοστό άµµου/χαλικιών να διακυµαίνεται αναλόγως του κυµατισµού της 

αµέσως προηγούµενης χειµερινής και ανοιξιάτικης περιόδου. Αλλαγές στη µορφή της 

παραλίας παρατηρούνται συχνά και κατά την ίδια την περίοδο φωλεοποίησης. Οι αλλαγές 

αυτές είναι συνήθως πιο εµφανείς στις παραλίες της ∆υτικής Ακτής (West Coast) που 

επηρεάζονται από τον µεγάλο και πιο συχνό κυµατισµό που προκαλείται από τους δυτικούς 

ανέµους και από το µεγαλύτερο fetch (απόσταση από την οποία ο άνεµος ή τα κύµατα 

ταξιδεύουν ανεπηρέαστα) που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των κυµάτων που έχουν 

επιπτώσεις στις παραλίες. Παρόµοιες διακυµάνσεις στη ωοτοκία µε αυτές της Πράσινης 

χελώνας έχουν παρατηρηθεί, κατά τα πρόσφατα λίγα χρόνια και στην Καρέττα, στις παραλίες 

του Κόλπου Χρυσοχούς, που επίσης επηρεάζονται, κατά καιρούς, από τους 

δυτικούς/βορειοδυτικούς άνεµους και κύµατα. Οι παραλίες στο ανατολικό µέρος του Κόλπου 

ειδικά (π.χ. παραλία «Γιαλιά»), επηρεάζονται περισσότερο µε αριθµό φωλιών να καλύπτεται 

από τα κύµατα. Βόρειοι και Βορειοανατολικοί άνεµοι επίσης επηρεάζουν τις παραλίες του 

Κόλπου και αυξάνουν την στερεοµεταφορά προς τα δυτικά, αφήνοντας έτσι τα ανατολικά 

άκρα ορισµένων παραλιών χωρίς άµµο. Ανεξαρτήτως των επιπτώσεων των φυσικών 

φαινοµένων στην ωοτοκία, οι διακυµάνσεις στην ωοτοκία στις διάφορες παραλίες από χρόνο 

σε χρόνο εξαρτούνται και από το βαθµό οχληρίας στην κάθε παραλία, που οδηγεί αριθµό 

χελώνων, υπό πίεση, να µην γεννήσουν ή να αναζητήσουν άλλες παραλίες, συνήθως κοντινές 

για να γεννήσουν. Η οχληρία έχει βέβαια αυξηθεί σε πολλές περιοχές, ειδικά στον Κόλπο 

Χρυσοχούς τα τελευταία χρόνια µε τη γενική ανάπτυξη της περιοχής, σε δρόµους, οδικό και 

άλλο φωτισµό, κλπ. Αν και το natal homing, αυτό δηλαδή που οδηγεί τις χελώνες να γεννούν 

στις παραλίες που γεννήθηκαν, ισχύει βέβαια γενικά,  αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται σαν 

δεδοµένο και απόλυτο για παραλίες στις οποίες υπάρχει οχληρία όπως και για τις γειτονικές 

τους παραλίες. Αυτό έχει παρατηρηθεί στη Καρέττα σε διάφορες παραλίες που επιτηρούνται. 

Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι µπορεί η οχληρία να µειώσει τον αριθµό φωλιών στις παραλίες όπου 

υπάρχει η οχληρία αλλά και να αυξήσει ανάλογα την ωοτοκία σε γειτονικές παραλίες. Έχει 

παρατηρηθεί ότι οχληρία στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου επηρεάζει συνήθως και την 

υπόλοιπη περίοδο, ανεξαρτήτως του αν η οχληρία έχει σταµατήσει. Το πρόβληµα βρίσκεται 

στο γεγονός ότι οι γειτονικές παραλίες µπορεί, για διάφορους λόγους, να µην είναι κατάλληλες 

για ωοτοκία ή να µην είναι τόσο κατάλληλες όσο η αρχική παραλία. Αν ήταν εξίσου 
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κατάλληλες θα είχαν και µεγαλύτερο βαθµό ωοτοκίας εξ αρχής. Τα πιο πάνω δεν ισχύουν, ή 

ισχύουν σε µικρότερο βαθµό, για τις Πράσινες Χελώνες  που είναι πολύ συνδεδεµένες µε τις 

παραλίες ωοτοκίας τους, είναι πολύ ευαίσθητες σε οχληρία και που, σε τέτοιες περιπτώσεις, 

αυτές δεν γεννούν ή γεννούν πολύ λιγότερες φορές ή ότι εξ ανάγκης γεννούν τα αυγά τους στη 

θάλασσα. 

Οι διακυµάνσεις στην ωοτοκία επηρεάζονται βέβαια και από διαφόρους άλλους πιο γενικούς 

παράγοντες, άσχετα µε τις τοπικές συνθήκες, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι αυξήσεις ή 

µειώσεις στη ωοτοκία παρατηρούνται ταυτόχρονα σε πολλές παραλίες στη Μεσόγειο. 

2. Η ωοτοκία το 2018 

4. Η ωοτοκία το 2018 χαρακτηρίζεται, σε σχέση µε αυτή του 2017, που είχε µια γενική µέτρια  

ωοτοκία, από µια σηµαντική αύξηση στη ωοτοκία της Καρέττα που έφτασε περίπου την 

ωοτοκία του 2016. Αυτό ήταν αναµενόµενο κατόπιν της χαµηλής ωοτοκίας του είδους το 2017. 

Για το θέµα αυτό έγινε αναφορά στη Ετήσια Έκθεση για τις χελώνες το 2017. Η αυξοµειώσεις 

στην ωοτοκίας της Καρέττα, ειδικά στις παραλίες της ∆υτικής Ακτής (περιοχή Λάρας κυρίως) 

οφείλεται, εν µέρη τουλάχιστο, και στις αυξοµειώσεις στη θερµοκρασία της θάλασσας που 

παρατηρούνται στην περιοχή αυτή. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο φαινόµενο γιατί η περιοχή της 

Λάρας και της περιοχής νότια της, µέχρι και τον Κόλπο Επισκοπής, επηρεάζεται από το 

upwelling των νερών της όλης νοτιοδυτικής περιοχής της Κύπρου. Το upwelling αυτό φέρνει 

στη επιφάνεια της θάλασσας  κρύο νερό από πιο βαθειά στρώµατα της θάλασσας. Το interface 

µεταξύ των πιο ζεστών παράκτιων νερών βόρεια της Λάρας και των σηµαντικά πιο κρύων 

νερών νότια της Λάρας, αλλάζει συνεχώς λόγω ωκεανογραφικών παραγόντων. Χαµηλές 

θαλάσσιες θερµοκρασίες είναι γνωστές να µειώνουν ή και να σταµατούν την ωοτοκία – βλέπε 

inter alia το Addendum 1 του “Manual on the Conservation of Marine Turtles in the 

Mediterranean”.  

5. Οι µειώσεις στην ωοτοκία της Καρέττα το 2017 παρατηρηθήκαν και στις δυο κύριες περιοχές 

ωοτοκίας της Καρέττα στη Κύπρο, την ∆υτική Ακτή (που περιλαµβάνει τις παραλίες της 

Λάρας/Τοξεύτρας) και τον Κόλπο Χρυσοχούς. Οι φετινές αυξήσεις στη ωοτοκία που 

παρατηρήθηκαν  επίσης παρατηρήθηκαν και στις δυο αυτές περιοχές – και σε διάφορες άλλες 

χώρες στη Μεσόγειο και αφορούσαν πάλι κυρίως την Καρέττα. Σχετικά µε τις γενικότερες 

αυτές αυξοµειώσεις που παρατηρούνται στην ωοτοκία από χρόνο σε χρόνο στην Μεσόγειο, το 

θέµα χρήζει περισσότερης µελέτης, γιατί δεν είναι καθαρό ακόµα σε τι οφείλονται οι 

αυξοµειώσεις αυτές, αν π.χ. οφείλονται σε αλλαγές στον αριθµό των γεννήσεων (φωλιών) κάθε 
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χελώνας τον συγκεκριµένο χρόνο, σε σχέση και µε τον αριθµό των αυγών σε κάθε φωλιά κλπ – 

και σε σχέση βέβαια µε τη θερµοκρασία.                      

6. Το 2017 υπήρξε χαµηλή ωοτοκία στη Καρέττα µόνο, µε 857 φωλιές, ενώ στη Πράσινη χελώνα 

η ωοτοκία ήταν ψηλή µε 253 φωλιές, η ψηλότερη στα χρονικά του Προγράµµατος, µετά την 

ωοτοκία του 2016, µε 289 φωλιές. Το 2018 υπήρξε ψήλη ωοτοκία και στα δυο είδη χελώνας µε 

1542 φωλιές Καρέττας και µε 256 φωλιές Πράσινης χελώνας (Βλέπε Table 1 και Table 2)   

7. Η φωλεοποίηση της Πράσινης χελώνας το 2016, 2017 και 2018, µε πέραν των 250 φωλιών 

κάθε χρόνο, σε σύγκριση µε τις φωλιές των τεσσάρων χρόνων που προηγήθηκαν (2012-2015), 

ήταν πολύ ψηλή και πέραν του 200% του µέσου όρου των τεσσάρων αυτών χρόνων, που ήταν 

121 φωλιές. Από το 2012 µέχρι το 2015, για τέσσερα συνεχόµενα χρόνια, η φωλεοποίηση της 

χελώνας αυτής είχε επίσης αυξηθεί και ήταν τουλάχιστο διπλάσια αυτής του µέσου όρου όλων 

των προηγούµενων 20-25 χρόνων, που ήταν 50 φωλιές. Πιο αναλυτικά οι φωλεοποιήσεις που 

παρατηρήθηκαν το 2012-2015 ήταν 109 φωλιές  το 2012, 123 το 2013, 154 το 2014 και 99 το 

2015. (Βλέπε Tables 2 και 8) 

8. Το 2018 οι καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο ωοτοκίας και εκκόλαψης ήταν ασυνήθιστες µε 

ψηλές θερµοκρασίες και µε πυκνή ωοτοκία που άρχισε από τις αρχές Μαΐου, ενώ υπήρξαν 

συχνοί περίοδοι τρικυµίας (swell etc.) κατά την περίοδο ωοτοκίας όπως και αργά κατά την 

περίοδο εκκόλαψης.  

 

 

 



 

Ψηλή στην ωοτοκία και των δυο ειδών χελώνων στην παραλία της Λάρας το 2016 και το 2018 µε 275 και 205 φωλιές αντίστοιχα. Το 2017 σηµειώθηκε 

χαµηλή ωοτοκία της  Caretta caretta στις παραλίες αυτές όπως και σε άλλες παραλίες.   



 

 

 
Ψηλή ωοτοκία στις παραλίες του Κόλπου Χρυσοχούς 
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Παραδείγµατα από ∆ορυφορικές εικόνες – από το METOP-2 από το CYCOFOS.ORG.CY του 

Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου Κύπρου, που δείχνει τις ψηλές θερµοκρασίες του 

επιφανειακού νερού στη ∆υτική Ακτή της Κύπρου µε χαµηλές θερµοκρασίες πιο νότια. Βλέπε 

και παράγραφο 5 πιο πάνω. Η πιο κάτω εικόνα δείχνει τις χαµηλές θερµοκρασίες πιο βόρεια  το 

2015. Οι θερµοκρασίες είναι ένας από τους παράγοντες αυξοµειώσεων της ωοτοκίας.  
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9. Το σύνολο των φωλιών των δυο είδη χελώνων το 2018 ήταν 1798. Για σκοπούς σύγκρισης µε 

τα προηγούµενα χρόνια  ο αριθµός φωλιών το 2017 ήταν 1109, το 2016 ήταν 1823, το 2015 

ήταν 1262, το 2014 ήταν 1191, το 2013 ήταν 1199, το 2012 ήταν 788, το 2011 905 και 703 το 

2010. Βλέπε Table 2. 

10. Οι «Νέες Παραλίες», το  Ωµέγα στον Πύργο, µια µικρή παραλία στα Νέα ∆ήµµατα, αυτή στον 

Αρναούτη, µια µικρή παραλία στους Σοφτάδες, ήσαν αυτές που άρχισαν να επισκοπούνται από 

ή µετά το 2011 ενώ η παράλια Σοφτάδες/Παρασόλια και Ξερόλιµνη άρχισαν να επισκοπούνται 

από το 2018. Βλέπε Tables 1 & 2.  

11. Φέτος (το 2018) στη προστατευόµενη περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας και γενικότερα στη ∆υτική 

Ακτή εντοπίστηκαν 571 φωλιές, Πράσινες και Καρέττα-Καρέττα, σε σύγκριση µε 441 το 2017, 

609 το 2016 και µε 330 το 2015. Στον Κόλπο Χρυσοχούς εντοπίστηκαν 1108 φωλιές της 

Καρέττα, σε σύγκριση µε 590 φωλιές το 2017, 1101 φωλιές το 2016 και µε 856 to 2015. Η 

ωοτοκία στο Κόλπο αυτό ήταν, ως συνήθως, κυρίως της Καρέττα-Καρέττα. Ωοτοκία υπήρξε 

και στις «Άλλες Παραλίες», µε 48 φωλιές, ενώ στις τέσσερεις «Νέες Παραλίες», εντοπίστηκαν 

71 φωλιές. Βλέπε Table 2.  

12. Από το σύνολο των  1798 φωλιών και των δυο ειδών χελώνων, που εντοπίστηκαν το 2018, οι 

1476 (το 82.09%) εντοπίστηκαν σε παραλίες µέσα στις Προστατευόµενες Περιοχές, 

προστατευόµενες είτε βάσει της περί Αλιείας Νοµοθεσίας ή/και βάσει του Νόµου για τη Φύση, 

σαν περιοχές NATURA 2000.  

13. Πιο αναλυτικά, από τις 256 φωλιές Πράσινης χελώνας (253 to 2017) που εντοπίστηκαν το 

2018, οι 239 φωλιές (το 93.36%) εντοπίστηκαν σε παραλίες µέσα στις δυο Προστατευόµενες 

Περιοχές. Στην Προστατευόµενη Περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας οι 334 φωλιές (το 95.43%) της 

Καρέττα από τις 350 που εντοπίστηκαν στη ∆υτική Ακτή βρίσκονταν επίσης µέσα στη 

Προστατευόµενη Περιοχή. Συνολικά 554 από τις 571 φωλιές (το 97.02%), και των δυο ειδών 

που εντοπίστηκαν στην δυτική ακτή, βρίσκονταν µέσα στη Προστατευόµενη Περιοχή 

Λάρας/Τοξεύτρας. Στο Κόλπο Χρυσοχούς από τις 1081 φωλιές Καρέττα  που εντοπίστηκαν, οι 

903 βρίσκονταν εντός της περιοχής NAΤURA 2000 (83.53%), ενώ από τις 27 φωλιές της 

Πράσινης χελώνας που εντοπίστηκαν στον Κόλπο αυτό, οι 19 ήταν µέσα στη Προστατευόµενη 

Περιοχή (το 70.37%). Οι υπόλοιπες φωλιές στις «Άλλες Παραλίες» και στις «Νέες Παραλίες» 

δεν βρίσκονταν µέσα σε Προστατευόµενες Περιοχές αν και όλες οι φωλιές σε όλες τις 

παραλίες προστατεύτηκαν όπου υπήρχε κίνδυνος από αλεπούδες.  
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14. Η λεπτοµερής κατάσταση φαίνεται στο Table 1 και Table 2 και πιο αναλυτικά στους πίνακες 

και σχεδιαγράµµατα που ακολουθούν. Σηµειώνεται ότι γενικά η ωοτοκία της Καρέττα – 

Καρέττα το 2018 ήταν πολύ ψηλή, σε σχέση µε το 2017 και τα προηγούµενα  χρόνια (εκτός 

του 2016), για λόγους που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση, ειδικά βέβαια σε σύγκριση µε 

αυτή πριν το 2005/2006. Σηµαντικές αυξήσεις στον αριθµό των φωλιών της Καρέττα-Καρέττα 

άρχισαν να παρατηρούνται από το 2005 στη ∆υτική Ακτή του νησιού και από το 2006 στον 

Κόλπο Χρυσοχούς. Αυτό ήταν αναµενόµενο, έχοντας υπόψη ότι η πιο συστηµατική προστασία 

των φωλιών των χελώνων αυτών άρχισε ουσιαστικά την δεκαετία του 1980 και ότι η ωρίµανση 

της Καρέττα - Καρέττα ειδικά, υπολογίζεται στα 20-25 χρόνια. Έτσι δεν αναµένονταν 

αυξήσεις πιο ενωρίς. Οι Πράσινες χελώνες, που παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση τα τελευταία 

έξη χρόνια, από το 2012, (και ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια) φαίνεται να ωριµάζουν γύρω στα 

30 τους χρόνια.  

15. Στο “εκκολαπτήριο” στη Λάρα το 2018 µεταφέρθηκαν 4 φωλιές, 2 από την Λεµεσό και 2 από 

την περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων. Από την περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων το 

2017 υπήρξαν και µεταφέρθηκαν πάλι µόνο 2 φωλιές από τις 14 φωλιές που µεταφέρθηκαν το 

χρόνο αυτό στο εκκολαπτήριο. Η αποµάκρυνση της άµµου από την παραλία του Κόλπου των 

Κοραλλίων το 2012/2013, κυρίως λόγω των ασυνήθιστων χειµερινών και ανοιξιάτικων 

τρικυµιών του 2013, είχε αποτέλεσµα να σταµατήσει ουσιαστικά η ωοτοκία στον Κόλπο αυτόν 

από τότε. Εξετάζονται επίσης και άλλες εκδοχές για την µείωση των φωλιών στον κόλπο αυτό, 

γιατί η µείωση αυτή δεν αφορά µόνο τα τελευταία λίγα χρόνια.  

16. Στις παραλίες της ∆υτικής Ακτής (West Coast), εκτός της περιοχής Λάρας/Τοξεύτρας, 

περιλαµβάνονται όλες οι παραλίες της περιοχής βόρεια, µέχρι τον Αρναούτη και νότια, µέχρι 

το αεροδρόµιο Πάφου και τα Μαντριά. Στο Κόλπο Χρυσοχούς περιλαµβάνεται και η παραλία 

στον Παχύαµµο (PA), αλλά όχι η παραλία, πιο δυτικά, στη Μανσούρα (MA), που 

περιλαµβάνεται στις “Άλλες Παραλίες”. Βλέπε Table 1 και Χάρτη 1 - και αλλού.  

*Σηµείωση: Επειδή είναι φανερό ότι οι πρόσφατες αυξήσεις στο αριθµό των φωλιών θα συνεχιστούν 

και στα επόµενα χρόνια είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν νέα προστατευτικά κλουβιά και ταπέλλες.  

Υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν τουλάχιστο 200 νέα κλουβιά, αν φυσικά  οι καιρικές συνθήκες το 

επιτρέψουν. Πολλά κλουβιά καταστρέφονται από την θάλασσα από απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες 

(τρικυµιές/κλιµατικές αλλαγές ή παρασύρονται στη θάλασσα), ενώ πολλά καταστρέφονται από το κοινό 

σε ορισµένες περιπτώσεις και για διάφορους λόγους. Τα κλουβιά των φωλιών που εκκολάπτονται 

πρώτες, επαναχρησιµοποιούνται βέβαια για φωλιές που εντοπίζονται αργότερα.  
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Οι παράλιες ωοτοκίας φαίνονται στον Χάρτη 1 πιο κάτω 

Χάρτης 1 
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Χαρτης 2. Η προστατευόµενη περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας 

2
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Table 1. Turtle Nests – 2018 

 
 

West Coast   2018 2018 2018 

Beach Beach code Green Loggerhead Total 

Airport (Air) Air 0 0 0 

Mandria Man 0 8 8 

Helios* Helios 1 0 1 

Potima Pot 0 1 1 

Coral Bay beaches* CB/Corallia 0 1 1 

Toxeftra T 27 29 56 

Ayii Phanentes AP 0 16 16 

South Lara Bay L2W 30 49 79 

Lara W 90 115 205 

Hatchery (see source 

beaches*) H       

North Lara Bay L1W 71 102 173 

Karavopetres K 2 23 25 

Islands Isl 0 5 5 

Jioni J 0 1 1 

Total West Coast   221 350 571 

 

      

  

 

 

 

Chrysochou Bay   2018 2018 2018 

Beach Beach code Green Loggerhead Total 

Paradise/Pomos Par       

Pachyammos PA 1 35 36 

Pomos Pom 0 8 8 

Ayia Marina North AMN 0 27 27 

Ayia Marina South AMS 0 50 50 

Yialia Y 6 368 374 

Argaka Arg 1 84 85 

Polis Limni PL 0 93 93 

Polis P 3 157 160 

Natura N 9 201 210 

Polis Camping PC 0 11 11 

Latsi Lat 0 12 12 

Perigiali/Souli P/S 0 0 0 

Asprokremmos A 7 35 42 

Total Chrysochou Bay   27 1081 1108 

*Nests moved to hatchery: Limassol Debenhams (H1), Corallia Bay (H2), Helios (H3), Limassol 4 

Seasons Hotel (H4) 



17 

 

Other Beaches   2018 2018 2018 

Beach Beach code Green Loggerhead Total 

Mansoura MA (PY) 0 18 18 

Paphos   0 1 1 

Pissouri PI 1 13 14 

Larnaca/Famagusta         

Potamos         

Ayia Napa, Ayia Thekla, 

Makronisos         

Fig Tree Bay/ Protaras         

Makenzy Larnaca   0 1 1 

Kiti, Mazotos,  Pervolia         

Governors beach   0 2 2 

Zygi         

Ayios Theodoros         

Alaminos/Aldiana         

Faros Far 0 10 10 

Beau Rivage area         

Limassol*   0 2 2 

Total Other Beaches   1 47 48 

          

New Beaches**   2018 2018 2018 

Beach Beach code Green Loggerhead Total 

Omega OM 0 10 10 

Nea Dimmata ND (AMNN) 0 15 15 

Arnauti West ArnW 7 1 8 

Softades Soft 0 9 9 

Softades Parasolia SoftP 0 27 27 

Xerolimni Xl 0 2 2 

Total New Beaches   7 64 71 

          

All Beaches   2018 2018 2018 

Summary Totals Areas Green Loggerhead Total 

  West Coast 221 350 571 

  Chrysochou Bay 27 1081 1108 

  Other Beaches 1 47 48 

  New Beaches 7 64 71 

Grand Total   256 1542 1798 

          

* Nests moved to hatchery: Limassol Debenhams (H1), Corallia Beach (H2), Helios (H3), Limassol 

4 Seasons Hotel (H4) 

    

  

** New Beaches started being monitored on or after 2010.      



 

 

 

Table 2. Summary of Nesting in 2011 – 2018 

 

Number of Nests 

Species   Caretta caretta Chelonia mydas Totals - both species 

   Area 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

West Coast 183 275  294 251 351 190 350 95 112  133 79 264 251 221 278 387  427 330 609 441 571 

Chrysochou Bay 449 750  692 836 1081 588 1081 13 11  15 20 20 2 27 462 761  707 856 1101 590 1108 

Other beaches 35  36 28 29 67 50 47 1  0 0 0 2 0 1 36 36  28 29 69 50 48 

New Beaches** 12  15 23 47 35 28 64 0  0 6 0 3 0 7 12 15  29 47 38 28 71 

Totals 679 1076  1037 1163 1534 856 1542 109 123  154 99 289 253 256 788 1199  1191 1262 1823 1109 1798 

 

 

** Οι νέες παραλίες, το  Ωµέγα στον Πύργο, µια µικρή παραλία στα Νέα ∆ήµµατα και αυτές στον Αρναούτη και στους Σοφτάδες, άρχισαν να επισκοπούνται 

από ή µετά το 2010, ενώ οι παραλίες Σοφτάδες - Παρασόλια και  Ξερόλιµνη, άρχισαν να επισκοπούνται το 2018  

 

** New beaches are those monitored since or after 2010: Omega (Pyrgos), Nea Dimmata, Arnaouti West, Softades, while Softades-Parasolia, and Xerolimni 

started being monitored in 2018 

 

 

 



 

Fig 1. Turtle nesting by beach. West Coast – 2018 

 

 
 

Fig 2. Turtle nesting by beach. West Coast – 2017 
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Fig 3. Caretta caretta nesting on the West Coast - 1989-2018 

 

 
 

Fig 4. Nesting on the West Coast – both species  

1989-2018  
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Fig 5. Caretta caretta nesting in Chrysochou Bay 1999 - 2018 

 

 
 

 

Fig 6. Chelonia mydas nesting on all beaches 1989 to 2018 
[Corrigendum: the number of nests in 2016 should read 289] 
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Fig 7.  Turtle nesting by beach – Chrysochou Bay – 2018 
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Table 3. Number of nests of Caretta caretta in the “Polis – Yialia” site               

of the NATURA 2000 network* 

1999-2018 
 

Loggerhead Nests in the “Polis – Yialia” NATURA 2000 site* 

Year 
Natura 

(N)  
Polis (P)  

Limni 

(PL)  

Argaka 

(Arg)  

Yialia  

(Y)  
Total 

1999 35 40 37 0 15 127 

2000 59 71 27 1 15 173 

2001 72 65 59 0 22 218 

2002 42 23 21 12 15 113 

2003 66 36 21 7 30 160 

2004 78 40 36 0 45 199 

2005 54 37 14 7 58 170 

Total 1999 -2005 406 312 215 27 200 1160 

Average 1999 -2005  58 44.57 31 3.86 28.57 166 

2006 91 83 42 20 57 293 

2007 99 47 35 10 111 302 

2008 85 52 70 22 63 292 

2009 86 27 49 19 52 233 

2010 77 69 36 24 130 336 

2011 107 105 40 32 136 420 

2012 89 75 40 35 121 360 

2013 153 110 68 66 180 577 

2014 145 83 62 30 234 554 

2015 176 61 75 66 290 668 

2016 218 157 103 75 278 831 

2017 166 76 70 19 153 484 

2018 201 157 93 84 368 903 

Total 2006 - 2018 1693 1102 783 502 2173 6253 

Average 2006 - 2018 130.23 84.77 60.23 38.61 167.15 481 

 

 

*Note: This table includes only the nests within the boundaries of the Natura 2000 site. 

Year 2006 marks the beginning of the increases in nesting in this area. 
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Table 4. Nesting density of Caretta caretta in the “Polis – Gialia” NATURA 2000 site 

(1999 – 2005) 

 

    AVERAGES  

Beaches (1999-2005) 

  Beach length 

(m)  

Number of 

nests 

Density 

  (nests /km) 

NATURA  1635 58 35,47 

POLIS  1500 58,67 39,11 

LIMNI* 430 39,67 92.26 

(Limni at 500m)   (79.34) 

ARGAKA  900 3,86 4,29 

YIALIA  5525 28,57 5,17 

Totals and 

Average of Area   
9990 188,77 18,99 

  

* The actual length of the Limni Beach is 430 m. The 500 m was the original estimate of the length of 

the beach – which has been corrected to 430m after re-measuring the length of this beach 

 

Table 5. Nesting density of Caretta caretta in the “Polis – Gialia” NATURA 2000 site 

(2006 – 2018) 

  

  

AVERAGES  

Beaches (2006-2018) 

  

Beach length 

(m)  

Number of 

nests 

Density  

  (nests /km) 

NATURA  1635 130.23 79.65 

POLIS  1500 84.77 56.51 

LIMNI*  430 60.23 140.07 

ARGAKA  900 38.61 42.9 

YIALIA  5525 167.15 30.25 

Totals and 

Averages of Area   
9990 

 

480.99 

 

 

 

 

The actual length of the Limni Beach is 430 m. The 500 m was the original estimate of the 

length of the beach – which has been corrected to 430m after re-measuring the length of this 

beach 
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Table 6. Number of Caretta caretta nests in the Lara/Toxeftra Reserve  

and on the West Coast 1997-2018 

 
        Caretta caretta nesting in the “Lara/Toxeftra” Turtle Reserve 

 and on the West Coast* (number of nests) 

Year 
Toxeftra 

(T) 

Ay. 

Phanentes 

(AP) 

Lara 2 

(L2) 

Lara   

(W) 

Lara 1 

(L1) 

Karavo

petres 
Total Lara -

Toxeftra 

Reserve 

All West 

Coast 

nests*   

1997 6 5 8 4 7 0 30 55 

1998 1 3 3 6 7 0 20 49 

1999 12 0 10 8 9 0 39 58 

2000 12 0 7 5 9 0 33 53 

2001 9 1 4 16 10 1 41 61 

2002 10 0 6 15 5 0 36 51 

2003 9 11 9 6 3 11 49 58 

2004 17 3 6 24 8 3 61 79 

Total 1997-

2004 
76 23 53 84 58 15 309 464 

Average     
9,5 2,87 6,62 10,5 7.25 1,87 38,62 58 

1997 -2004  

2005 15 10 23 35 19 10 112 131 

2006 14 2 26 36 19 3 100 113 

2007 28 2 29 44 25 5 133 175 

2008 15 2 32 48 51 3 151 163 

2009 20 6 30 59 29 3 147 164 

2010 14 9 27 49 36 7 142 177 

2011 17 11 37 87 53 13 218 240 

2012 24 12 29 57 36 9 167 183 

2013 43 9 51 100 51 1 255 275 

2014 29 11 44 117 54 11 266 294 

2015 39 15 34 72 63 8 231 251 

2016 31 11 51 163 60 15 331 354 

2017 20 3 18 56 56 6 159 190 

2018 29 16 49 115 102 23 334 365 

Total      
338 119 480 1038 654 117 2746 3075 

2005 - 2018 

Average  
24.14 8.5 34.29 74.14 46.71 8.36 196.14 219.64 

2005 -2018 

* In 2017 West Coast beaches outside the Turtle Reserve include: Islands, Jioni, Coral Bay, Potima, Helios, 

Mandria, Airport, Pissouri and all hatchery nests that originated in this area. 

 

Note: Year 2005 marks the beginning of the increases in nesting in this area.    
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Table 7.  Nesting  density  

of Caretta caretta and Chelonia mydas  

in the Lara/Toxeftra Turtle Reserve (2005 – 2018) 

 
 

 

 

Beaches 

Beach 

Length 

(m)  

Caretta 

total 

number 

of nests 

2005-

2018 

Average 

Number 

of 

Caretta 

nests        

2005 - 

2018 

Caretta 

Nesting 

Density 

(nests 

/km)  

Total 

number 

of Green 

turtle 

nests 

2005-

2018 

Average 

Number 

of 

Green 

nests        

2005 - 

2018 

Green 

turtle 

nesting 

Density 

(nests 

/km)  

Average 

number 

of Nests 

of Both 

Species            

2005 - 

2018 

Density 

of nests 

of both 

species  

(nests 

/km)  

Toxeftra 845 338 24.14 28.58 294 21 24.85 45.14 53.42 

Ayii Phanentes 490 119 8.5 17.35 34 2.43 4.96 10.93 22.31 

Lara 2 (South 

Bay) 
855 480 34.29 40.11 287 20.5 23.98 54.79 64.08 

Lara 540 1038 74.14 137.3 477 34.07 63.09 108.21 200.39 

Lara 1 (North 

Bay) 
415 654 46.71 112.55 304 21.71 52.31 68.42 164.87 

Karavopetres 180 117 8.36 46.44 15 1.01 5.61 9.37 52.06 

Totals  and 

averages of nests 
3325 2746 196.14 63.7217 1411 100.72 174.8 296.86 92.855 



 

Table 8. Green turtle nesting - West Coast 1989 - 2018 (includes Arnaouti West) 

 

Year Lara 
Lara 

1 
Lara2 Toxeftra 

Ay. 

Phanentes 
Other 

Karavo

-petres 
Airport Potima 

Arnaouti 

West 

Total/ 

year 

1989 9 12 9 21 0 4 
    

55 

1990 9 4 3 19 1 0 
    

36 

1991 7 3 4 25 0 2 
    

41 

1992 1 0 0 5 3 3 
    

12 

1993 4 14 9 19 0 2 
    

48 

1994 1 2 7 29 1 2 
    

42 

1995 7 17 11 27 0 0 
    

62 

1996 0 0 3 16 0 0 
    

19 

1997 3 14 0 18 0 6 
    

41 

1998 7 15 2 27 2 0 
    

53 

1999 3 5 7 24 0 5 
    

44 

2000 16 16 12 29 0 6 
    

79 

2001 11 16 6 7 1 3 
    

44 

2002 1 0 3 18 0 0 
    

22 

2003 0 4 2 16 0 0 
 

0 1 
 

23 

2004 19 26 34 7 1 0 0 9 0 
 

96 

2005 0 0 1 4 0 0 0 0 0 n.a. 5 

2006 3 6 10 21 2 0 0 3 0 n.a. 45 

2007 3 5 8 7 0 0 0 n.a. 6 n.a. 29 

2008 14 16 24 32 2 0 0 0 0 n.a. 88 

2009 8 12 9 4 1 0 1 1 0 n.a. 36 

2010 3 6 10 21 2 0 0 3 0 n.a. 45 

2011 17 6 0 14 3 3 0 0 0 n.a. 43 

2012 18 21 26 23 4 0 1 2 0 n.a. 95 

2013 57 14 27 8 1 0 1 4 0 n.a. 112 

2014 16 22 43 49 2 0 0 0 0 7 139 

2015 21 26 6 17 7 
 

2 0 0 0 79 

2016 112 51 51 31 6 4 4 5 0 3 267 

2017 115 48 42 36 4 1 4 1 0 0 251 

2018 90 71 30 27 0 1 2 0 0 7 228 



17. Ένας πολύ µεγάλος αριθµός φωλιών, σκάφτηκαν µετά την εκκόλαψη για διάγνωση της όλης 

κατάστασης της φωλιάς, εκκολαψιµότητας, τυχών προβληµάτων/αιτιών µη εκκόλαψης κλπ. Ο 

αριθµός φωλιών που σκάφτηκαν µέσα στις προστατευόµενες περιοχές (Λάρα/Τοξεύτρα και 

Πόλις/Γιαλιά) δίνονται σε λεπτοµέρεια στον Table 9 πιο κάτω, ανά παραλία. Οι φωλιές 

παρακολουθούνται και κατά την διάρκεια της επώασης και καταγράφονται δεδοµένα 

ενόχλησης ή καταστροφής φωλιών από αλεπούδες ή από άλλες αιτίες, όπως και άλλα 

προβλήµατα. 

18. Όλες οι φωλιές καταγράφηκαν µε ειδικά GPS ακριβείας (Trimble XT και GEO XH) και οι 

χάρτες για κάθε παραλία, µε τη θέση κάθε φωλιάς, ετοιµάστηκαν µε την εισαγωγή των 

δεδοµένων σε GIS (ArcGIS). Παραδείγµατα τον χαρτών περιλαµβάνονται στην έκθεση αυτή. 

Όλοι οι χάρτες µε την κατανοµή των φωλιών στη κάθε παραλία επισυνάπτονται σε δυο σετς 

χαρτών, ένα µε την κατανοµή των φωλιών στις παραλίες σε ortho maps (29 χάρτες) και ένα πιο 

αναλυτικό σετ που περιλαµβάνει και τον κωδικό/αριθµό κάθε φωλιάς (69 χάρτες). Ένα τρίτο 

σετ από χάρτες αφορά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες ωοτοκίας (False Crawls). Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η κατανοµή φωλιών σε σχέση µε τους χάρτες µπορεί 

να δείχνει φωλιές πολύ κοντά στη θάλασσα, που να οφείλεται σε προσωρινές αλλαγές στο 

προφίλ και στο πλάτος των παραλιών, ή και σε άλλους τεχνητούς παράγοντες (Βλέπε και 

παράγραφο 3 πιο πάνω). Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Κύπρο ο βαθµός επιτυχίας 

φωλεοποίησης σε µια παραλία δεν εξαρτάται µόνο, ή κυρίως, από την όχληση από το κοινό  

κλπ., αλλά και από την φύση και τα χαρακτηριστικά της παραλίας, ειδικά σε ορισµένες 

παραλίες του Κόλπου Χρυσοχούς.  
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3. Εκκολαψιµότητα - Hatching parameters and Hatching Rates 

19. Η εκκολαψιµότητας των φωλιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ορισµένοι είναι 

«ενδηµικοί» στην κάθε παραλία και αφορούν το είδος της άµµου, το µέγεθος των κόκκων, το 

χρώµα τους, την υγρασία που κατακρατούν, που εξαρτούνται κυρίως από την γεωλογική 

προέλευση της άµµου όπως και από την µορφολογία της παραλίας, κλίση κλπ. Άλλοι λόγοι 

αφορούν τον βαθµό ενόχλησης των φωλιών από το κοινό και από αλεπούδες, που διαφέρουν 

από παραλία σε παραλία και από χρόνο σε χρόνο. Ενόχληση των χελώνων µπορεί βέβαια να 

προέλθει και από παράγοντες κοντά στις παραλίες µε φώτα κλπ. Άλλοι σηµαντικοί 

παράγοντες αφορούν το βαθµό κάλυψης της παραλίας και των φωλιών από τα κύµατα που 

επίσης διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο και από παραλία σε παραλία, αναλόγως του βαθµού 

που µια παραλία είναι εκτιθέµενη στην ανοικτή θάλασσα και αναλόγως των 

χαρακτηριστικών των κυµάτων. Οι κλιµατικές αλλαγές αλλάζουν επίσης και τη συχνότητα 

και τη χρονική περίοδο κακοκαιριών που µπορούν να επηρεάσουν τις παραλίες κατά 

διάφορα στάδια της περιόδου αναπαραγωγής των χελώνων. Μακριά κύµατα (long waves) 

µπορούν να φτάσουν στη Κύπρο και από πολύ µεγάλες αποστάσεις (long fetch) και να 

επηρεάσουν ή να καλύψουν σε µεγάλο βαθµό τις παραλίες. Αυτό ήταν ένα από τα κύρια 

προβλήµατα που παρατηρήθηκαν το 2017 και το 2018, µε πολλές φωλιές (περισσότερες το 

2017) να καλυφτούν από ασυνήθιστες, χρονικά και σε ένταση, τρικυµίες. Η καταστροφή 

φωλιών από αλεπούδες επίσης µπορεί να διαφέρει από χρόνο σε χρόνο και από παραλία σε 

παραλία  για διάφορους λόγους.  Αλλαγές στις παραλίες προκύπτουν βέβαια και από 

ανθρώπινες δραστηριότης και παράκτια έργα.  (Βλέπε Table 9) 
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Table 9. Green and Loggerhead Turtle Hatching Rates for 2018 

CHRYSOCHOU BAY Caretta caretta 2018) 
  

      

Beach 
Total 

Nests 

Opened 

Nests % 

Total Emerged 

Hatchlings / Total 

Eggs 

Hatching 

(Emerging) 

Success 

Predated 

Nests  

Disturbed Nests 

(Predation Attempt, 

Human 

Disturbance) 

Ayia Marina South 

(AMS) 
50 12% 405/445 (n=6) 91% 0 n/a 

Yialia (Y) 368 30% 5714/7977 (n=110) 72% 6 * 

Argaka (Arg) 84 94% 3503/5303 (n=78) 66% 13 7 (1,6) 

Polis Limni (PL) 93 82% 3660/5406 (n=75) 68% 15 4 (0,4)* 

Polis (P) 157 82% 7409/9298 (n=128) 80% 18 1 (0,1) 

Natura (N) 201 85% 8867/11639 (n=167) 76% 16 16 (3,13) 

Polis Camping (PC) 11 100% 820/1075 (n=11) 76% 1 0 (0,0) 

Latsi (Lat) 12 100% 861/945 (n=12) 91% 0 0 (0,0) 

Asprokremmos (A) 35 86% 1569/2262 (n=30) 69% 5 0 (0,8) 

General Chrysochou 

Bay 
1011 62% 

32808/44350 

(n=466) 
74% 74 36 (4,32)* 

*disturbance could not be properly evaluated at Yialia and Polis Limni beaches due to loss of nests (included caged nests) 

after beach bulldozing and intentional driving on nests 

WEST COAST Caretta caretta (2018) 
  

      

Beach 
Total 

Nests 

Opened 

Nests % 

Total Emerged 

Hatchlings / Total 

Eggs 

Hatching 

(Emerging) 

Success 

Predated 

Nests  

Disturbed Nests 

(Predation Attempt, 

Human 

Disturbance) 

Mandria (MD) 8 50% 148/304 (n=4) 49% 1 0 (0,0) 

Toxeftra (T) 29 86% 616/1848 (n=25) 33% 5 2 (1,1) 

Ayii Phanentes (AP) 16 81% 58/877 (n=13) 7% 12 0 (0,0) 

South Lara Bay (L2) 49 100% 1447/3264 (n=46) 44% 14 7 (2,5) 

Lara (W) 115 96% 6300/8398 (n=110) 75% 11 4 (1,3) 

North Lara Bay (L1) 102 98% 1596/6869 (n=97) 23% 53 6 (5,1) 

Karavopetres (K) 23 91% 95/1533 (n=21) 6% 21 0 (0,0) 

Hatchery
§
 3 100% 173/214 (n=3) 81% 0 0 (0,0) 

General West Coast 345 94% 
10433/23307 

(n=319) 
45% 117 19 (9,10) 

§
 Hatchery nests relocated from Coral Bay (n=1) and Limassol (n=2) 

OTHER/NEW BEACHES Caretta caretta (2018)       

Beach 
Total 

Nests 

Opened 

Nests % 

Total Emerged 

Hatchlings / Total 

Eggs 

Hatching 

(Emerging) 

Success 

Predated 

Nests  

Disturbed Nests 

(Predation Attempt, 

Human 

Disturbance) 

Paphos 1 100% 26/76 (n=1) 34% 0 1 (0,1) 

Xerolimni 2 100% 92/157 (n=2) 59% 1 0 (0,0) 

Faros (Far) 10 100% 594/740 (n=10) 80% 0 0 (0,0) 

Softades (Soft) 9 78% 192/499 (n=7) 38% 4 1 (1,0) 

Softades Parasolia 

(SoftP) 27 85% 1092/1699 (n=23) 64% 3 3 (0,3) 

General Other/New 

Beaches 
49 88% 

1996/3171 

(n=43) 
63% 8 5 (1,4) 
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CHRYSOCHOU BAY Chelonia mydas (2018) 
  

      

Beach 
Total 

Nests 

Opened 

Nests 

% 

Total Emerged 

Hatchlings / Total 

Eggs 

Hatching 

(Emerging

) Success 

Predated 

Nests  

Disturbed Nests 

(Predation Attempt, 

Human Disturbance) 

Pachyammos (PA) 1 100% 37/111 (n=1) 33% 1 0 (0,0) 

Yialia (Y) 6 67% 82/318 (n=4) 26% 0 0 (0,0) 

Polis (P) 3 33% 102/104 (n=1) 98% 0 0 (0,0) 

Natura (N) 9 78% 521/804 (n=7) 65% 0 0 (0,0) 

Asprokremmos (A) 7 100% 652/884 (n=7) 74.00% 0 1 (1,0) 

General 

Chrysochou Bay 
26 77% 

1394/2221 

(n=20) 
63% 1% 1 (1,0) 

              

WEST COAST Chelonia mydas (2018) 
  

  

      

Beach 
Total 

Nests 

Ope

ned 

Nest

s % 

Total Emerged 

Hatchlings / Total 

Eggs 

Hatching 

(Emerging

) Success 

Predated 

Nests  

Disturbed Nests 

(Predation Attempt, 

Human Disturbance) 

Toxeftra (T) 27 96% 1195/2982 (n=26) 40% 0 1 (1,0) 

South Lara Bay (L2) 30 97% 2279/3258 (n=29) 70% 3 3 (0,3) 

Lara (W) 90 94% 7188/9432 (n=84) 76% 2 1 (0,1) 

North Lara Bay (L1) 71 93% 3643/7186 (n=66) 51% 8 17 (17,0) 

Karavopetres (K) 2 
100

% 
0/222 (n=2) 0% 2 0 (0,0) 

Hatchery
§
 1 

100

% 
31/105 (n=1) 30% 0 0 (0,0) 

General West Coast 221 95% 
14336/23185 

(n=208) 
62% 15 22 (18,4) 

§
 Hatchery nest relocated from Helios Bay 
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4. Εφαρµογή των ∆ιαχειριστικών Μέτρων και της Νοµοθεσίας - Προβληµατισµοί 

Η Προστατευόµενη Περιοχή της Λάρας/Τοξεύτρας καλύπτει, εκτός της παράκτιας ζώνης και τη 

θαλάσσια περιοχή, µέχρι την ισοβαθή των 20 µέτρων (περίπου 1 χιλιόµετρο από την ακτή). Τα 

διαχειριστικά µέτρα ισχύουν από την 1 Ιουνίου µέχρι την 30
ην

 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου. Στη 

θαλάσσια περιοχή απαγορεύεται η διέλευση και αγκυροβόληση σκαφών και η αλιεία µε 

οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το ψάρεµα µε το καλάµι από την ακτή.  Στη ξηρά οι Κανονισµοί 

που διέπουν την Προστατευόµενη περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας προνοούν ότι στη περιοχή αυτή 

απαγορεύεται: 

• Η τοποθέτηση στη παραλία, οµπρελών, κρεβατιών, αντίσκηνων, τροχόσπιτων κλπ 

• Η παραµονή πάνω στην παραλιακή περιοχή κατά τη νύχτα, αρχίζοντας µια ώρα πριν τη 

δύση του ήλιου - µέχρι την ανατολή του. 

• Η οδήγηση οποιουδήποτε οχήµατος πάνω στις παραλίες 

 Η εφαρµογή του νόµου, στις παραλίες όσο και στη θαλάσσια περιοχή, µε περιπολίες από την ξηρά 

και από την θάλασσα κλπ, είναι ευθύνη του ΤΑΘΕ µέσω της Προληπτικής Υπηρεσίας (των 

Επιθεωρητών Αλιείας). Πινακίδες στην είσοδο της Προστατευόµενης Περιοχής Λάρας/Τοξεύτρας, 

όσο και σε όλες τις παραλίες της περιοχής, πληροφορούν το κοινό για τους Κανονισµούς που 

διέπουν την περιοχή. Άλλες πινακίδες επιπρόσθετα πληροφορούν το κοινό, ότι η οδήγηση πάνω στις 

παραλίες απαγορεύεται.  

Το 2018, βάση της περί αλιείας νοµοθεσίας, εκδόθηκε ∆ιάταγµα από τον Υπουργό Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κ∆Π 234/2018) βάση του οποίου κατά τον Μάιο και 

Οκτώβριο κάθε χρόνου στη Προστατευόµενη Περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας απαγορεύεται η διέλευση 

και η αγκυροβόληση σκαφών ως ακολούθως :  

“Απαγόρευση διέλευσης 

3.(1) Η διέλευση και η αγκυροβόληση σκάφους, που οδηγείται από οποιοδήποτε πρόσωπο,  

απαγορεύεται το Μάιο και τον Οκτώβριο εκάστου έτους στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας, η  

οποία οριοθετείται ανατολικά από τη γραµµή της ανώτατης στάθµης της παλίρροιας από το  

σηµείο τοµής του 34 54 ́30” Βόρειο Παράλληλου µέχρι το σηµείο τοµής του 34 59 ́ Βόρειου  

Παράλληλου, δηλαδή από την τοποθεσία τη γνωστή ως «Άσπρος» µέχρι το «Αργάκι του  

Γιουσούφι», και η οποία επεκτείνεται κάθετα προς το µέρος της θάλασσας σε βάθος όχι  

µικρότερο από 20 µέτρα και εµφαίνεται στο Χάρτη του Παραρτήµατος εκτός αν έχει εξασφαλίσει 
προηγουµένως γραπτή άδεια από το ∆ιευθυντή και νοουµένου ότι τηρεί πιστά οποιουσδήποτε όρους 
που δυνατόν να αναγράφονται σ’αυτή. 

(2) Οι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας παράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας εξαιρούνται της  

απαγόρευσης διέλευσης το Μάιο και τον Οκτώβριο εκάστου έτους.” 
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20. Στο κόλπο της Λάρας, στον Σταθµό, επίσης υπάρχουν δυο κέντρα πληροφόρησης του 

κοινού, µε φωτογραφίες και µε πληροφορίες για τις χελώνες και για τα διαχειριστικά µέτρα που 

διέπουν την προστατευόµενη περιοχή στη ξηρά και στη θάλασσα Τα δυο κέντρα πληροφόρησης 

επισκέπτονται πολλοί κύπριοι και ξένοι µε πολύ ευµενή σχόλια για το έργο που επιτελείται. Από 

την αρχή της εκκόλαψης, γύρω στα µέσα  Ιουλίου, κρατήθηκε, ως συνήθως, ένας µικρός αριθµός 

(περίπου 10-15) µικρών χελώνων και από τα δυο είδη σε ενυδρείο στον Σταθµό για τους 

επισκέπτες να βλέπουν, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση τους και για να αποφεύγεται η ενόχληση 

των φωλιών από επισκέπτες που πιθανό να επιχειρήσουν να επισκεφτούν την παραλία την νύχτα 

για να δουν χελωνάκια. Τα χελωνάκια ελευθερώθηκαν το τέλος  Σεπτεµβρίου.  Κρατήθηκαν 

µέχρι τότε λόγω της καλοκαιρίας που επικρατούσε, του ενδιαφέροντος του κοινού και του 

µεγάλου αριθµού επισκεπτών κατά τον µήνα αυτό που έρχονταν στη Λάρα, τόσο οργανωµένα µε 

αυτοκίνητα σαφάρι, όσο και µε ιδιωτικά αυτοκίνητα. 

21. Προβλήµατα. Τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν το 2018 τόσο κατά την 

περίοδο που γεννούν οι χελώνες, όσο και κατά την επώαση των αυγών και την κάθοδο των 

µικρών χελώνων στη θάλασσα τους ήταν τα ακόλουθα: 

• Η κατασκευή κυµατοθραυστών δυτικά του Κατασκηνωτικού χώρου στη Πόλη Χρυσοχούς. 

Οι χελώνες σταµάτησαν ουσιαστικά να γεννούν στο τµήµα της παραλίας µπροστά στο οποίο 

έχουν κατασκευαστεί παράλληλοι κυµατοθραύστες. Αφορά συγκεκριµένα την περιοχή 

µεταξύ της κοινοτικής Πλαζ της Πόλις και του Κατασκηνωτικού χώρου (Παραλία “PC”)     

• Το οδήγηµα οχηµάτων πάνω στις παραλίες. Αφορά κυρίως τον Νότιο κόλπο της Λάρας 

(Λάρα 2), στους Άγιους Φανέντες (AP) και σε µικρό βαθµό στην Τοξεύτρα (T). Παρόµοιο 

πρόβληµα υπήρξε και σε ορισµένες παραλίες του Κόλπου Χρυσοχούς, ειδικά στις παραλίες 

Πόλη (P) και Αργάκα (Arg), όπως και σε µέρος της παραλίας Γιαλιά (Y) - µεταξύ Αργάκας 

και Γιαλιάς. Έγινε προσπάθεια, από τις κυβερνητικές υπηρεσίες κυρίως, για την εµπόδιση της 

εισόδου οχηµάτων σε ορισµένες παραλίες του Κόλπου Χρυσοχούς µε την τοποθέτηση 

ογκόλιθων στις εισόδους τους, µε καλά αποτελέσµατα. Οι ογκόλιθοι όµως, για άγνωστους 

ακόµα λόγους αποµακρύνθηκαν αργότερα. 

• Η αυστηρότερη  εφαρµογή του νόµου από το ΤΑΘΕ, από τα µέσα Ιουλίου µέχρι τον 

Σεπτέµβρη κυρίως, ήταν αποτελεσµατική και συνέτεινε σηµαντικά στη µείωση των 

παρανοµιών αυτών στην Προστατευόµενη Περιοχή της Λάρας/Τοξεύτρας.  
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• Γύρω στα 20 προστατευτικά κλουβιά κλάπηκαν από την παραλία Γιαλιάς (Y) στη περιοχή του 

χωριού Αργάκα, στο σηµείο άµεσα δυτικά από το κέντρο Santa Barbara. Πολλά κλουβιά 

κλάπηκαν επίσης από το δυτικό µέρος της παραλίας της Λίµνης (γύρω στα 25) τις 3 Ιουλίου 

ενώ άλλα βρέθηκαν σκόρπια στη ίδια περιοχή. Μερικά αντικαταστάθηκαν µε νέα κλουβιά ή 

µε κάθετα ξύλα. Οι κλοπές αυτές αφήνουν τις φωλιές εκτεθειµένες στις αλεπούδες και στην 

τυχαία οδήγηση οχηµάτων κοντά ή πάνω στις φωλιές.  

• Η παρουσία σκαφών στη θαλάσσια περιοχή, ειδικά των Jet-Skis και ταχυπλόων για water ski 

ή από µόνα τους, ειδικά στην κύρια παραλία της Λάρας (W) και Νότιας Λάρας (L2), αν και η 

παρουσία αυτή ήταν µειωµένη το 2017 και 2018. Η δράσεις του ΤΑΘΕ είχαν αποτελέσµατα 

και στην περίπτωση αύτη.  

• Η παραµονή ή οι επισκέψεις του κοινού, κυρίως ξένων τουριστών, στη περιοχή 

Λάρας/Τοξεύτρας κατά τη νύχτα για να δουν και να φωτογραφήσουν χελώνες να γεννούν ή 

για να δουν χελωνάκια να βγαίνουν από την φωλιά τους. Αν και κατά το 2017 και 2018 ήταν 

κάπως µειωµένες οι περιπτώσεις αυτές στη περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας, ήταν πιο συχνές στις 

κύριες παραλίες του Κόλπου Χρυσοχούς ειδικά στη Παραλία (Ν) κοντά στο ξενοδοχείο 

NATURA και στη παραλία Αργάκας (Arg) (ειδικά στη παραλία Μαυραλή, κάτω από τον 

εκδροµικό χώρο) µεταξύ Λίµνης και Αργάκας, όπως και σε ορισµένες άλλες περιοχές όπου οι 

οικισµοί είναι κοντά στην παραλία. Στη περιοχή αυτή παρατηρήθηκαν και προσπάθειες 

επιφανειακού, αλλά επικίνδυνου και συχνά καταστροφικού, σκαψίµατος φωλιών από το κοινό 

και κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

• Η κλοπή όλων των αυγών από φωλιές σε διάφορα στάδια και για διάφορους πιθανούς 

λόγους. Τουλάχιστο 20 φωλιές βρέθηκαν άδειες. Οι µισές περίπου των επηρεαζόµενων 

φωλιών ήταν στη ∆υτική Ακτή και οι άλλες µισές στον Κόλπο Χρυσοχούς.  

• Η παράνοµη αλιεία µε δίκτυα, σε πολύ ξέβαθα νερά (µέχρι και την παραλία), ειδικά στη 

περιοχή του Κόλπου Χρυσοχούς, στην προστατευόµενη περιοχή NATURA, αλλά και σε 

ορισµένες περιπτώσεις και µέσα στην προστατευόµενη περιοχή της Λάρας/Τοξεύτρας – σε 

κάπως πιο βαθειά νερά στη περιοχή αυτή. 

• Το ψάρεµα µε ψαροτούφεκο κατά τη διάρκεια της ηµέρας άλλα και της νύχτας µε φώτα σε 

όλη την Προστατευόµενη Περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας, ειδικά στη παραλίες Λάρα (W) και 

(LW2) και νότια, µέχρι τον Άγιο Γεώργιο. Αυτό συµβαίνει και πιο βόρεια, προς την περιοχή 

Τζιόνι. Οι επιπτώσεις στις χελώνες είναι σποραδικές και αφορούν κυρίως την θανάτωση 

νεαρών πράσινων χελωνών, µε ψαροτούφεκο 



35 

 

• Τα προβλήµατα στην ωοτοκία που παρουσιάστηκαν το 2017 στη παραλία Πόλη (P), µε 

διάφορες ισοπεδώσεις αµµόλοφων ήταν εµφανή και κατά το 2018 µε την κάλυψη της στενής 

ζώνης σύνηθους ωοτοκίας, στο πάνω µέρος της παραλίας, από ψηλούς σωρούς από άµµο. 

Προβλήµατα υπήρξαν και στη παραλιακή περιοχή της Αργάκας (ανατολικά του χωριού) λόγω 

των υφιστάµενων ισοπεδώσεων στην ζώνη των αµµολόφων, µε αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, 

την αύξηση της φωτορύπανσης από τα αυτοκίνητα που απωθεί τις χελώνες από την παραλία, 

όταν έρχονται για να γεννήσουν. Τα προβλήµατα αποπροσανατολισµού των µικρών χελώνων 

έχει ήδη µειωθεί σηµαντικά µε την αντικατάσταση των λαµπτήρων του οδικού φωτισµού από 

την ΑΗΚ το 2015, µε ειδικούς λαµπτήρες που περιορίζουν το φως κάτω από τους λαµπτήρες 

και προς τον δρόµο µόνο, έτσι που να µην είναι ορατοί από την παραλία.  

• Επιτήρηση: Παρά την σηµαντική βελτίωση που παρατηρήθηκε στη συµπεριφορά του κοινού 

στη Προστατευόµενη Περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας τα τελευταία χρόνια, προβλήµατα 

εξακολουθούν να  υπάρχουν. Η επιτήρηση των παραλιών την ηµέρα τουλάχιστο, αλλά και 

σποραδικά κατά την διάρκεια της νύχτας, είναι αναγκαία. Η επιτήρηση αυτή, όσο αφορά τις 

θηλυκές χελώνες, χρειαζόταν, ειδικά κατά την κύρια περίοδο που οι χελώνες γεννούν, από τον 

Μάιο µέχρι τα µέσα Αυγούστου, όταν η παρουσία του κοινού στις παραλίες της περιοχής 

είναι και πιο µαζική. Προβλήµατα υπήρχαν σχεδόν καθηµερινά στη προστατευόµενη Περιοχή 

Λάρας/Τοξεύτρας, κυρίως την ήµερα, αλλά συχνά και κατά την νύχτα για διάφορους άλλους 

λόγους, µε άτοµα (συχνά µε οδηγούς - guides) να προσπαθούν να δουν και να 

φωτογραφήσουν χελώνες να γεννούν ή χελωνάκια να βγαίνουν από τη φωλιά. 

Κατασκηνώσεις τη νύχτα, κλπ., ειδικά τον Ιούλιο και Αύγουστο προκάλεσαν επίσης σοβαρά 

προβλήµατα στην ωοτοκία των χελώνων. Επιτήρηση χρειάζεται επίσης και στο Κόλπο 

Χρυσοχούς. Κατασκηνώσεις στις παραλίες, κυρίως τα Σαββατοκυρίακα κατά το τέλος 

Ιουλίου και κατά τον Αύγουστο και Σεπτέµβρη, προκαλούν επίσης σηµαντικά προβλήµατα 

στις χελώνες - φώτα, κίνηση κόσµου την νύχτα στις παραλίες κλπ. Οι κυριότερες παραλίες 

που επιλέγονται για κατασκηνώσεις είναι οι παραλίες της Λάρας (Λάρα 2 και Λάρα 1) και η 

Τοξεύτρα, η οποία ενοχλείται και από νυχτερινούς επισκέπτες λόγω της εύκολης πρόσβασης 

της. Στο Κόλπο Χρυσοχούς κατασκηνώσεις παρατηρήθηκαν στις παραλίες Αργάκα, Νατούρα 

σε µικρή κλίµακα, ενώ στην παραλία του Ασπρόκρεµµου οι κατασκηνώσεις κάθε καλοκαίρι 

είναι σε πιο µεγάλη κλίµακα και σε ηµι-µόνιµη βάση σε ορισµένες περιπτώσεις. Αν και το 

µεγαλύτερο χερσαίο µέρος της παραλίας αυτής δεν έχει συµπεριληφθεί στη περιοχή 

NATURA 2000, εν τούτης το θαλάσσιο µέρος της περιλαµβάνεται στη περιοχή NATURA 

2000. Οι επιπτώσεις από τις κατασκηνώσεις αυτές είναι σοβαρές, τόσο στην ωοτοκία όσο 
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και στη επώαση και εκκόλαψη των αυγών καθώς και στην κάθοδο των µικρών χελώνων στη 

θάλασσα. Η κατασκήνωση εν πάση περίπτωση δεν επιτρέπεται και βάσει του περί 

Προστασίας της Παραλίας Νόµου. Και στις δυο περιοχές, Λάρας/Τοξεύτρας και των 

παραλιών του Κόλπου Χρυσοχούς, επιτήρηση χρειάζεται και κατά την περίοδο που τα µικρά 

χελωνάκια βγαίνουν από τη φωλιά τους για να πάνε στη θάλασσα, από τα µέσα Ιουλίου µέχρι 

το τέλος Σεπτεµβρίου τουλάχιστο.  

22. Με τη παρουσία µας στις παραλίες για σκοπούς επισήµανσης και προστασίας των φωλιών 

και των χελώνων, γίνεται ταυτόχρονη επιτήρηση και έλεγχος του κοινού πάνω στις παραλίες 

και γίνονταν οι αναγκαίες συστάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συµπεριφορά του 

κοινού είναι αποτέλεσµα άγνοιας των Κανονισµών και η συµµόρφωση είναι άµεση. Το ίδιο 

ισχύει και για ξένους τουρίστες στη προσπάθεια τους να δουν χελώνες τη νύχτα. Ευθύνη της 

επιστηµονικής οµάδας που εφαρµόζει το πρόγραµµα προστασίας, φέτος, όπως και κατά τα 

προηγούµενα χρόνια, ήταν να συµβουλεύει το κοινό ανάλογα και να ειδοποιεί το ΤΑΘΕ για 

παρανοµίες όπου αυτό χρειάζεται. Σε πολλές περιπτώσεις, που αφορούσαν οδήγηση πάνω 

στις παραλίες, οι παρατηρήσεις της οµάδας αυτής ήταν βέβαια µετά το συµβάν – γιατί η 

οδήγηση πάνω στις παραλίες είναι συνήθως πολύ σύντοµη. Προβλήµατα παρουσιάστηκαν 

βέβαια και από τη χρήση οµπρελών στην παραλία της Λάρας (W) και Λάρα 2 (L2) κυρίως .  

23. Τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν, ειδικά τον Ιούλιο και Αύγουστο, άλλα και 

κατά τα προηγούµενα χρόνια, στην εφαρµογή του νόµου στη περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας, 

παρατηρήθηκαν και φέτος αλλά σε µικρότερη κλίµακα και άρχισαν από τον Μάιο/Ιούνιο.  Η 

αυστηρότερη εφαρµογή του νόµου από το ΤΑΘΕ, κατά τον Ιούλιο/Αύγουστο ειδικά είχε 

πολύ καλά αποτελέσµατα  

24. Στη περιοχή Πόλις-Λίµνης είχαµε ξανά παράπονα από ξένους κυρίως, για αλιεία µε δίκτυα 

σε πολύ ξέβαθα νερά, πολλές φορές µε δίκτυα που άγγιζαν την ξηρά. Τέτοιες περιπτώσεις 

όπως και περιπτώσεις αλιευτικών και άλλων σκαφών, στους κόλπους της Λάρας, 

αναφέρθηκαν στο Επαρχιακό Γραφείο του ΤΑΘΕ στη Πάφο. 
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5. Χελώνες που εκβράστηκαν στις παραλίες (Strandings) και Σηµάδεµα Χελωνων 

(Tagging) 

25. Κατά την διάρκεια του χρόνου εκβράστηκαν σε διάφορες παραλίες συνολικά 44 χελώνες, 

κυρίως νεκρές, αλλά και ορισµένες ζωντανές. Τα στοιχεία που συνελέγησαν από εµάς (σαν 

Cyprus Wildlife Society) αφορούν 25 Πράσινες χελώνες νεκρές, νεαρές κυρίως (Juvenile and 

sub-adult) και δυο (2) ζωντανές (Σύνολο 27). Επίσης 16 µεγάλες κυρίως (adult), Καρέττα 

Καρέττα καταγράφηκαν, όπως και µια νεαρή ζωντανή. (Σύνολο 17) Η µια στάληκε στο 

Κέντρο Περίθαλψης Χελώνων (Turtle Rescue Centre) στον Ερευνητικό Σταθµό Θαλάσσιας 

Υδατοκαλλιέργειας του ΤΑΘΕ στο Μενεού για περίθαλψη. Στο ΑΝΝΕΧ 1 συνοψίζεται η 

κατάσταση όπως αυτή εξελίχθηκε µέχρι τις αρχές ∆εκέµβριου 2018. Αριθµός νεκρών 

χελώνων αναφέρθηκε επίσης απευθείας στο ΤΑΘΕ, κυρίως από περιοχές ανατολικά της 

Λεµεσού και της Λάρνακας (αυτές δεν περιλαµβάνονται στο ΑΝΝΕΧ 1).  

26. Επιπρόσθετα επτά (7) χελώνες σηµαδεύτηκαν µε πλαστικά Dalton Jumbo Tags και στα δυο 

πτερύγια. Αυτές αναφέρονται σε λεπτοµέρεια στο  ΑΝΝΕΧ 1 σε ξεχωριστό πίνακα 

 

6. Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα 

27. Το Πρόγραµµα Προστασίας των Θαλάσσιων Χελώνων της Κύπρου ήταν το πρώτο στον 

χώρο της Μεσογείου και λειτουργεί από το 1978.  Από το 1989 όταν η περιοχή 

Λάρας/Τοξεύτρας κηρύχθηκε σαν προστατευόµενη, µε την ψήφιση από την Βουλή 

διαχειριστικών Κανονισµών στα πλαίσια των προνοιών του περί Αλιείας Νόµου, 

διοργανώνονται κάθε χρόνο στο Σταθµό της Λάρας, εκπαιδευτικά προγράµµατα. Τα 

προγράµµατα αυτά ξεκίνησαν κατόπιν εισήγησης του Regional Activity Centre for Specially 

Protected Areas του Μεσογειακού Σχεδίου ∆ράσης της UNEP, και προορίζονταν, όπως και 

σήµερα, για άτοµα από Κρατικές υπηρεσίες Μεσογειακών χωρών, για προσωπικό 

διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών για χελώνες, όπως και για επιστήµονες από 

ερευνητικά κέντρα της Μεσογείου, που σχετίζονται άµεσα µε την προστασία των χελώνων. 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα αυτά άρχισαν να υλοποιούνται από το 1989, από τον 

Σύνδεσµο Προστασίας Άγριας Ζωής της Κύπρου (CWS), σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Αλιείας και µε το Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για 

το Περιβάλλον (UNEP/MAP), που κάλυπτε τα έξοδα των εκπαιδευόµενων. Τα εκπαιδευτικά 

αυτά προγράµµατα εντάσσονταν στα πλαίσια του Action Plan for the Conservation of 
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Mediterranean Marine Turtles της UNEP/MAP. Οι εκπαιδευόµενοι προτείνονταν στο 

RAC/SPA, το Περιφερειακό Κέντρο για Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές (Regional 

Activity Centre for Specially Protected Areas του UNEP/MAP), από τις αρµόδιες αρχές των 

Κρατών Μελών της Σύµβασης της Βαρκελώνης.   

28. Τα τελευταία εννέα (9) χρόνια, κυρίως λόγω των ειδικών συνθηκών που πρόεκυψαν στις 

χώρες της Βόρειας Αφρικής, περιλαµβανόµενης της Τυνησίας  που φιλοξενεί το RAC/SPA, 

αλλά και κάποιων σχετικών οικονοµικών προβληµάτων του Μεσογειακού Σχεδίου ∆ράσης, 

στο Πρόγραµµα δεν συµµετείχαν εκπαιδευόµενοι από το RAC/SPA (UNEP/MAP). Όµως το 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα δεν διακόπηκε, αλλά από το 2010 συνεχίστηκε µε την συνεργασία 

του Συµβουλίου της Ευρώπης (Σύµβαση της Βέρνης) που παρενέβη ενεργά για την συνέχιση 

του προγράµµατος αυτού.  Το 2018 συµµετείχαν τέσσερις επιστήµονες, δυο από το Ισραήλ, 

µια από την Μάλτα και µια από την Τυνησία. Το Συµβούλιο της Ευρώπης κάλυψε τα έξοδα 

για τους τρεις, ενώ τα έξοδα ενός από τους Ισραηλίτες wardens/επιστήµονες καλύφθηκαν 

από το Nature and Parks Authority του Ισραήλ και µερικώς από τον Σύνδεσµο (CWS). 

Σηµειώνεται ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραµµα παρέχεται από τον Σύνδεσµο 

Προστασίας της Άγριας Ζωής (CWS) εντελώς δωρεάν. 

 

Από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα το 2018 

 



39 

 

 

7. Genetics 

Για το πρόγραµµα γενετικής το 2018 συλλέχτηκαν 168 δείγµατα από φωλιές Chelonia mydas 

nests και 359 από φωλιές της Caretta caretta, όπως και 35 δείγµατα από strandings και των δυο 

ειδών (20 από πράσινες  χελώνες και 15 από Caretta caretta.   Βλέπε Table 10 (10α κα 10β) 

Ο αριθµός δειγµάτων από το 2017 και 2018 που µπόρεσε να χρησιµοποιηθεί για αναλύσεις 

DNA αναφέρεται στην λεπτοµερή έκθεση για το πρόγραµµα γενετικής που βρίσκεται στο ANNEX 2 
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Table 10 (Table 10a & 10b) Number of DNA samples collected from nests in 2018 

 
Table 10a. DNA SAMPLES-Number of Sampled Nests per 

Beach 

CHRYSOCHOU BAY 

Beach C. mydas C. caretta 

Pachyammos (PA) 
 

2 

Ayia Marina South (AMS)   3 

Yialia (Y) 2 42 

Argaka (Arg)   20 

Polis Limni (PL)   23 

Polis (P)  1 23 

Natura (N)  5 41 

Latchi (Lat) 
 

7 

Asprokremmos (A) 4 8 

Total Chrysochou Bay 12 169 

WEST COAST 

Beach C. mydas C. caretta  

Mandria (MD) 
 

2 

Helios Bay 1 
 

Corallia    1 

Toxeftra (T) 23 15 

South Lara Bay (L2W) 24 25 

Lara (W) 61 79 

North Lara Bay (L1W) 47 38 

Total West Coast 156 160 

OTHER BEACHES AND NEW BEACHES 

Beach C. mydas C. caretta  

Xerolimni (Xl) 
 

1 

Paphos 
 

1 

Limassol 
 

2 

Faros (Far)   6 

Softades (Soft), Softades Parasolia 

(SoftP) 
  20 

Total Other/New Beaches   30 

Grand Total  168 359 

 

Table 10b. DNA SAMPLES - Number of Sampled Strandings      

  C. mydas  C. caretta  Unknown Total 

Strandings 20
#
 15* n/a 35 

#
includes 2 samples from stranded turtles collected by DFMR     

*includes 1 sample from stranded turtles collected by DFMR     
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8. Καταµέτρηση θερµοκρασίων φωλιών για προσδιορισµό φύλου 

Το 2018 χρησιµοποιήθηκαν 49 Temperature Data Loggers σε διάφορες παραλίες σε φωλιές και 

από τα δυο είδη χελώνων, τόσο στη ∆υτική Ακτή (περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας), όσο και στον Κόλπο 

Χρυσοχούς. Κύριος στόχος  της χρήσης των Data Loggers ήταν να εξακριβωθεί το ποσοστό των 

αρσενικών και των θηλυκών χελώνων που παράγονται στις παραλίες του προγράµµατος. Η 

τοποθέτηση των Data Loggers άρχισε από την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου τον Μάιο και 

συνεχίστηκε µέχρι το  τέλος της περιόδου ωοτοκίας. Το φύλο στις χελώνες εξαρτάται από την 

θερµοκρασία των αυγών στη φωλιά κατά την 3
η
 και 4

η
 εβδοµάδα επώασης, µε θηλυκά να 

παράγονται σε πιο ψηλές θερµοκρασίες και αρσενικά σε πιο χαµηλές θερµοκρασίες.  Το pivotal 

temperature είναι γύρω σους 30
0
C στην Καρέττα και 29.3

0
C στην Πράσινη χελώνα, ενώ βέβαια 

παράγονται και τα δυο φύλα σε θερµοκρασίες λίγο πιο πάνω και λίγο πιο κάτω του pivotal 

temperature, σε διαφορετικά ποσοστά (ratios). Είναι επόµενο ότι οι πιο χαµηλές θεοκρασίες σε 

φωλιές παρατηρούνται κυρίως κατά την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου. Επίσης είναι επόµενο 

ότι οι κλιµατικές αλλαγές, µε τις πιο ψηλές θερµοκρασίες που παρατηρούνται, να δηµιουργούν 

ανησυχίες όσο αφορά το feminization του πληθυσµού των χελώνων που γεννιούνται στη περιοχή 

µας - και τη µείωση των αρσενικών χελώνων. Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι οι χελώνες, λόγω 

της βιολογίας τους, δεν χρειάζονται να υπάρχουν σε ίσους αριθµούς (δηλαδή 50% το κάθε φύλο) για 

να αναπαράγονται και να διατηρούν ένα καλό πληθυσµό. Οι χελώνες επίσης έχουν τρόπους 

“αυτοάµυνας” στην κατάσταση που τείνει να δηµιουργηθεί, που είναι φανερό και από το γεγονός ότι 

άρχισαν να γεννούν πιο ενωρίς κατά τον Μάιο όταν οι θερµοκρασίες είναι πιο χαµηλές από τον 

Ιούνιο, που συνήθως ήταν η απαρχή της ωοτοκίας.   

Σύνοψη και παραδείγµατα των αποτελεσµάτων δίνονται πιο κάτω.  

Είναι φανερό από τα δεδοµένα µας ότι η «µεγάλη εικόνα» είναι ότι υπάρχει µια ψήλη παράγωγη 

θηλυκών χελώνων λόγω των ψηλών θερµοκρασιών που καταµετρηθήκαν, ενώ η παραγωγή 

αρσενικών χελώνων, αν και σηµαντικά χαµηλότερη φαίνεται να συνεχίζει ειδικά στις πρώτες 

φωλιές, τους πρώτους µήνες της αναπαραγωγικής περίοδοι και στα δυο είδη χελώνων   

 [Σηµείωσεις: Eggs of loggerhead sea turtles, Caretta caretta, were incubated at constant 

temperatures ranging from 24 to 34 °C. At temperatures of 32 °C or above all embryos developed 

into females as judged by histology of the gonads. At 28 °C or below all developed into males. At 30 

°C there were approximately equal numbers of both sexes; 30 °C therefore is the pivotal temperature 

for the thermal effects on sexual differentiation in this population of turtles. C. L. Yntema and N. 

Mrosovsky (Canadian Journal of Zoology, 1982, 60(5): 1012-1016, https://doi.org/10.1139/z82-141) 

For Loggerheads: Mrosovsky, N (1988). Pivotal temperatures for loggerhead turtles (Caretta 

caretta) from northern and southern nesting beaches. Canadian Journal of Zoology, 66 : 661 -

669. Within Greece, Mrosovsky et al (2002) calculated the pivotal nest temperature for 

loggerheads nesting in southern Kyparissia Bay at 29.7°C. [Mrosovsky, N., Camel, S., Rees, 

A.F.& Margaritoulis, D. (2002). Pivotal temperature for loggerhead turtles (Caretta caretta) 

from Kyparissia Bay, Greece. Canadian Journal of Zoology, 80:2118-2124.] 

 

Για τις Πράσινες χελώνες το pivotal temperature φαίνεται να είναι γύρω στους  29.3
0
C, Matthew H. 

Godfrey and N. Mrosovsky] Herpetological Journal, Vol. 16, pp. 55-61 (2006)] 
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NEST TEMPERATURE - DATA LOGGER RESULTS - 2018 

 

 

Τοποθέτηση Data Loggers ανά παραλία 

 
 

Number of Data Loggers per Beach 

Beach 

No. of Data Loggers 

Chelonia mydas 

(CM) 

Caretta caretta 

(cc) 

Toxeftra (T) 5 (4 nests) 4 (3 nests) 

South Lara Bay (L2W) 3   

Lara (W) 9 (7 nests)  5 (4 nests) 

Lara Hatchery (H)  2 (1 nest) 

North Lara Bay (L1W) 5 (4 nests) 5 (4 nests) 

Asprokremmos (A)  2 (1 nest) 

Natura (N)   2 

Polis (P)  1 

Polis Limni (PL)  1 

Yialia (Y)   4 

Ayia Marina South (AMS)  1 

Total: 22 (18 nests) 27 (22 nests) 
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Μέσος όρος θερµοκρασιών κατά την 3 και 4 εβδοµάδα επώασης 
 

Turtle Nest Temperatures – 2018. As recorded on the Data Loggers 

Nest no. Species 

Average Temp 

(°C) 

3rd & 4th weeks 

of incubation 

 

Nest no. Species 

Average Temp 

(°C) 

3rd & 4th weeks 

of incubation 

W5 cc 29.1  L1W49 CM 31.5 (av. of 4.25 days 

- DL dug out by fox) 

W6 CM 29.0 L1W53 CM 31.3 

W7 bot cc 28.5 L1W61 cc 33.9 

W7 top cc 29.4 L2W24 CM 31.7 

L1W3 cc 30.6 L2W26 CM 31.6 

L1W6 bot cc 30.2 W74 CM 30.8 

L1W6 top cc 30.9 Y65 cc 32.1 

PL13 cc 30.7 Y66* cc 33.2 

N11 cc DL lost AMS5 cc 30.8 

N16* cc 29.6 H1 bot cc 30.4 

A6 bot cc 30.1 H1 top cc 31.3 

A6 top cc 31.1 W97 bot CM 30.0 

P7 cc 29.6 W97 top CM 31.3 

L1W12 cc 31.9 T24 bot CM 32.4 

W23 CM 29.1 T24 top CM 32.7 

T7 CM 31.2 W139 bot CM 29.6 

T9 CM 30.1 W139 top CM 30.1 

Y48 cc 30.9 T43 bot* cc 33.9 

Y52 cc 32.0 T43 top* cc 34.2 

T10 cc 32.4 L1W83r bot* CM 31.9 

W44 cc 30.5 L1W83r top* CM 32.5 

W46 cc 31.7 T49* CM 34.2 

L2W14 CM 31.0 W176 CM 31.3 

T19 cc 33.3 L1W142 CM 32.7 

W65 CM 28.5    

      

* 100% of eggs were Unfertilised/Early 

Note: Where only one data logger was placed in a nest, this was placed at the top eggs. 
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Mean Turtle Nest Temperatures - 3rd & 4th weeks of incubation – 2018 

as corrected to mean Top/Bottom temperatures 

Nest 

number Species 

Mean Temp (°C) 

3rd & 4th weeks 

of incubation 

 

Nest 

number Species 

Mean Temp (°C) 

3rd & 4th weeks 

of incubation 

W5 cc 28.65  L1W49 CM 31.15 (av. of 4.25 days 

- DL dug out by fox) 

W6 CM 28.65 L1W53 CM 30.95 

W7
2DL

 cc 28.95 L1W61 cc 33.45 

L1W3 cc 30.15 L2W24 CM 31.35 

L1W6
2DL

 cc 30.55 L2W26 CM 31.25 

PL13 cc 30.25 W74 CM 30.45 

N11 cc DL lost Y65 cc 31.65 

N16* cc n/a Y66* cc n/a 

A6
2DL

 cc 30.6 AMS5 cc 30.35 

P7 cc 29.15 H1
2DL

 cc 30.85 

L1W12 cc 31.45 W97
2DL

 CM 30.65 

W23 CM 28.75 T24
2DL

 CM 32.55 

T7 CM 30.85 W139
2DL

 CM 29.85 

T9 CM 29.75 T43*
2DL

 cc n/a 

Y48 cc 30.45 L1W83r*
2DL

 CM n/a 

Y52 cc 31.55 T49* CM n/a 

T10 cc 31.95 W176 CM 30.95 

W44 cc 30.05 L1W142 CM 32.35 

W46 cc 31.25    

L2W14 CM 30.65    

T19 cc 32.85    

W65 CM 28.15    

      

* 100% of eggs were Unfertilised or Dead at an Early stage 

2DL
 Two data loggers placed in nest, at bottom and top eggs 

Note 1 : Most of the data loggers were placed on top of the eggs in the nest where the temperature is 

higher than the temperature at the bottom of the chamber. For nests where one data logger was 

placed (at the top eggs) mean nest temperature is based on the average (per species) of the 

difference in temperature between the bottom and the top of the chamber, where two loggers were 

placed, excluding *Unf/E nests. (Av. temp difference: CM nests = 0.7 °C, cc nests = 0.9°C)  
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Note2: There is still research going on, on the issue of pivotal temperatures and as to how similar 

this is between regions. What was used here is mentioned in the text above.  

• Nests in bold red are nests expected to have a “good” male/female hatchling 

rate.(Temperatures of up to 30.5
0
C in Caretta caretta and up to 30

0
C in Chelonia 

mydas. These are assumed to be conservative figures. 

• Nests in red are nests that are expected to have a lower male/female hatchling rate. The 

pivotal point is not a cut off temperature point which stops completely the production 

of males or females above or below it. 

• Nest in black are expected to have either a very low male/female hatchling rate or are 

not expected to produce any males 

 

 

 

Data Logger in nest 
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Από τα αποτελασµατα των Dataloggers 
 
TURTLE NEST DATA LOGGER RESULTS 2018 – Graph Examples (from 18 DL) 

Beach: Toxeftra 
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Beach: South Lara Bay 
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Beach: Lara (Hatchery) 

 

Beach: Lara 
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Beach: North Lara Bay 
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Beach: Asprokremmos 

 

Beach: Natura 
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Beach:Polis 

 

Beach: Polis Limni 

 

Beach: Yialia 
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Beach: Ayia Marina  
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Εκτίµηση αναλογιών  αρσενικών/θηλυκών από την περίοδο επώασης 

Εκτίμηση αναλογιών  αρσενικών/θηλυκών έγινε και από την περίοδο επώασης. Σύντομη περίοδος 

επώασης σημαίνει ψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει πιο γρήγορη επώασης, που σημαίνει 

περισσότερες θηλυκές  χελώνες. Το ίδιο ισχύει και για τα δυο είδη χελώνων 

 

NEST 

NUMBER Species 

NESTING 

DATE 

HATCHING 

DATE 

INCUBATION 

DURATION in 

days 

Soft1 cc 6/10/2018 8/3/2018 54 

SoftP4 cc 6/30/2018 8/11/2018 42 

SoftP17 cc 7/15/2018 9/1/2018 48 

SoftP20 cc 6/30/2018 8/17/2018 48 

SoftP21 cc 6/26/2018 8/19/2018 54 

N20 cc 5/20/2018 7/15/2018 56 

N177 cc 7/16/2018 9/4/2018 50 

PL10 cc 5/20/2018 7/6/2018 47 

PL24 cc 6/8/2018 7/29/2018 51 

PL45 cc 6/19/2018 8/7/2018 49 

PL58 cc 6/24/2018 8/8/2018 45 

Y52 cc 5/29/2018 7/19/2018 51 

Y55 cc 5/27/2018 7/19/2018 53 

Y57 cc 6/16/2018 8/4/2018 49 

Y58 cc 6/10/2018 8/4/2018 55 

Y59 cc 6/12/2018 8/4/2018 53 

Y62 cc 6/12/2018 8/4/2018 53 

Y125 cc 6/24/2018 8/4/2018 41 

Y135 cc 6/24/2018 8/4/2018 41 

Y214 cc 7/20/2018 9/6/2018 48 

L2W9 cc 5/26/2018 7/15/2018 50 

L2W10 CM 6/2/2018 7/23/2018 51 

L2W12 cc 5/29/2018 7/14/2018 46 

L2W53 CM 7/13/2018 9/6/2018 55 

W4 cc 5/11/2018 7/13/2018 63 

W6 CM 5/16/2018 7/14/2018 59 

W7 cc 5/18/2018 7/14/2018 57 

W9r cc 5/20/2018 7/17/2018 58 

W13 cc 5/26/2018 7/17/2018 52 

W18 cc 5/27/2018 7/17/2018 51 

W20 cc 5/27/2018 7/21/2018 55 

W36 cc 6/1/2018 24/07/2018 53 

W38 CM 6/3/2018 01/08/2018 59 

W42 CM 6/4/2018 24/07/2018 50 

W44 cc 6/6/2018 28/07/2018 52 
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W45 cc 6/4/2018 25/07/2018 51 

W49 CM 6/8/2018 01/08/2018 54 

W61 cc 6/12/2018 28/07/2018 46 

W65 CM 6/14/2018 07/08/2018 54 

W73 cc 6/16/2018 09/08/2018 54 

W74 CM 6/16/2018 07/08/2018 52 

W76 cc 6/14/2018 05/08/2018 52 

W85 CM 6/18/2018 09/08/2018 52 

W86 cc 6/22/2018 08/08/2018 47 

W89 cc 6/19/2018 06/08/2018 48 

W91 cc 6/24/2018 09/08/2018 46 

W95 cc 6/20/2018 10/08/2018 51 

W99 cc 6/27/2018 22/08/2018 56 

W102 CM 6/25/2018 13/08/2018 49 

W106 cc 6/27/2018 14/08/2018 48 

W107 cc 6/26/2018 18/08/2018 53 

W112 CM 6/26/2018 19/08/2018 54 

W116 CM 7/1/2018 20/08/2018 50 

W118 CM 6/27/2018 27/08/2018 61 

W120 CM 6/28/2018 16/08/2018 49 

W124 cc 6/26/2018 12/08/2018 47 

W132 CM 7/7/2018 26/08/2018 50 

W135 cc 7/7/2018 21/08/2018 45 

W142 cc 7/10/2018 24/08/2018 45 

W147 CM 7/13/2018 30/08/2018 48 

W148 cc 7/13/2018 30/08/2018 48 

W150 CM 7/13/2018 01/09/2018 50 

W160 cc 7/14/2018 28/08/2018 45 

W176 CM 7/22/2018 05/09/2018 45 

W191 cc 8/13/2018 01/10/2018 50 
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Εκτίµηση ποσοστών (%) θηλυκών χελώνων όπως υπολογίζεται από την περιόδο 

επώασης και από τις θερµοκρασίες από την καταγραφή θερµοκρασιών µέσα στη 

φωλιά µε data loggers 

 

Beach 
"Average" Final % Females calculated from both 

incubation periods and temperatures from data loggers 

Pervolia n/a 

Softades 95% (cc) 

North Lara Bay (Lara 1) 95% (cc), 90% (CM) 

Lara 80% (cc), 65% (CM) 

South Lara Bay (Lara 2) 95% (cc) 80% (CM) 

Natura 85% 

Polis n/a 

Limni 90% 

Argaka n/a 

Yialia 95% 

Overall 
 

 

 
Βλέπε και το ANNEX 6 Table E2.   

 

Please also see ANNEX 6. Table E2 in Life Euroturtles indicators for each nesting location in 

Cyprus for the 2018 nesting season
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Φωτογραφίες από το Πρόγραµµα 
 

Φωλιές Καρέττας στη παραλία Πόλις (P). Εδώ η ωοτοκία επικεντωνεται σε µια στενή λωρίδα 

ψηλα στην παραλία 

 

 

Κυµατοθραύστες στη παραλία Polis-Camping (PC) - ένα νέο πρόβληµα στην ωοτοκία 

 



Επίσκεψη από σχολείο 

 

Επισκέψεις στον Σταθµό Λάρας και στα 

Κέντρα Πληροφόρησης 

 

 

Κέντρο Πληροφόρησης στο σταθµό Λάρας 

 

 

Επισκέψεις στον Σταθµό Λάρας και στα 

Κέντρα Πληροφόρησης 

 

Αµµοληψίες από προηγούµενα χρόνια 

συνεχίζουν να έχουν επιπτώσεις στις παραλίες 
(Παραλία Πόλις (P) 2015) 

 

Η διατήρηση αριθµού νεαρών χελώνων σε 
ενυδρείο στο Κέντρο Πληροφόρησης 
αποσκοπεί στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και στο να 

αποφεύγεται η ενόχληση των φωλιών από τους 
επισκέπτες την νύχτα για να δουν χελωνάκια 
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Η βόρεια παραλία της Λάρας (L1) µε την 

παραλία της Λάρας (W) στο βάθος 

 

 

Επισκέψεις στις χελώνες 

 

Αχνάρια και φωλιές χελώνων στην Παραλία 

Λάρα 1 (L1) (Παραλία βόρεια της παραλίας της 
Λάρας) 

 

 

Αχνάρια και φωλιά Πράσινης Χελώνας 

 

 

Νότιος Κόλπος της Λάρας (L2) 

 

 

Οδήγηµα αυτοκίνητων στη παραλία Άγιοι 
Φανέντες (AP) 
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Σκάψιµο φωλιών µετά την εκκόλαψη στην 

παραλία Πόλις (P)  

 

 

Μόνιµες κατασκηνώσεις στον Ασπρόκρεµµο 

 

 

 

Οι νεκρές χελώνες καταγράφονται µε τα αίτια 

του θανάτου τους. Πράσινη αρσενική χελώνα 

σε παραλία του Κόλπου Χρυσοχούς 

 

 

 

Οι νεκρές χελώνες βάφονται για να µην 

ξαναµετρηθούν 

 

 

Οδήγηµα στην παραλία Νατούρα. Χάνονται τα 

ίχνη χελώνων και δηµιουργούνται προβλήµατα  

στις φωλιές και στη προστασία τους 

 

 

Ωοτοκία είναι εφικτη σε µια στενή λωρίδα της 

παραλίας 
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Παραδείγµατα Χαρτών Ωοτοκίας 

 

Όλες οι φωλιές κατεγράφησαν µε ειδικά GPS ακριβείας και δηµιουργήθηκαν χάρτες για κάθε 

παραλία µε τη θέση κάθε φωλιάς (Set with 29 maps) 
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Όλες οι φωλιές κατεγράφησαν µε ειδικά GPS ακριβείας και δηµιουργήθηκαν χάρτες για κάθε 

παραλία µε τη θέση κάθε φωλιάς 
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Χάρτης µε close up µέρους παραλίας µε την θέση και κωδικό (αριθµό) κάθε 
φωλιάς (Set of 69 maps) 

 

 

Όλες οι φωλιές κατεγράφησαν µε ειδικά GPS ακριβείας και δηµιουργήθηκαν χάρτες για κάθε 
παραλία µε τη θέση κάθε φωλιάς 
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ΑΝΝΕΧ 1 

Χελώνες που εκβράστηκαν στις παραλίες (Strandings) and Tagging 

Strandings 2018           

Chelonia mydas           

CWS Location Date (m.d.y.) CCL n-t (cm) CCW (cm) Cause of Death Age/sex 

1 Latchi 4/19/2018 27.5 25.5 drowned in nets juvenile 

2* Limassol 5/2/2018 84 72 longlines female 

3* Limassol 5/16/2018 85 75 unknown male 

4 Limni Beach 5/24/2018 30.5 27.2 drowned in nets juvenile 

5 Argaka 5/28/2018 40 35 drowned in nets juvenile 

6 Latchi 5/28/2018 45 44 drowned in nets juvenile 

7 Latchi 5/28/2018 38 32 drowned in nets juvenile 

8 Latchi/Perigiali 6/8/2018 32.5 29.5 drowned in nets juvenile 

9 Yialia Beach 6/17/2018 33 30 drowned in nets juvenile 

10 Yialia Beach 6/17/2018 57 50 drowned in nets juvenile 

11 Natura Beach 6/17/2018 35  n.a. unknown juvenile 

12 Limni 6/22/2018 >70 n.a.  drowned in nets female 

13 Akrotiri 6/28/2018 32.5 29 drowned in nets juvenile 

14 Natura Beach 7/1/2018 55 51 drowned in nets? juvenile 

15 Polis Beach 7/1/2018 28 unknown unknown juvenile 

16 Latchi 7/23/2018 38 36 drowned in nets juvenile 

17 Polis Camping 8/12/2018 50 48 drowned in nets juvenile 

18 Potima 8/30/2018 85 75 drowned in nets male 

19 Ayia Marina 9/8/2018 62 62 boat collision subadult 

20 Asprokremmos 9/19/2018 88 78 boat collision? adult 

21 Limni Beach 9/24/2018 30 27 drowned in nets? juvenile 

22 Akamas 9/24/2018 29 26.5 live, bycatch juvenile 

23 Latchi 9/25/2018 53 50 drowned in nets juvenile 

24 Akamas 9/29/2018 34.7 30.3 live, bycatch juvenile 

25 Limni Beach 10/5/2018 59 53 drowned in nets juvenile 

26 Latchi/Perigiali 10/15/2018 37 34 boat collision juvenile 

27 Latchi 11/1/2018 unknown unknown unknown subadult/adult 

Caretta caretta           

CWS Location Date CCL (cm) CCW (cm) Cause of Death Age/sex 

1* Ladies Miles 2/5/2018 63 62 Intentional killing female 

2 Latchi 3/13/2018 72 66 drowned in nets male 

3 Paphos 4/23/2018 68 63 drowned in nets male 

4 Yeroskipou 6/2/2018 64 61 drowned in nets female 

5 Paphos 6/26/2018 65 60 unknown adult 

6 Yialia Beach 7/21/2018 57 56 drowned in nets subadult 

7 ? 7/22/2018 c70 unknown longlines Adult/female 

8 Governor's Beach 8/26/2018 65 60.5 longlines female 

9 Yeroskipou 06/09/2018 unknown unknown unknown unknown 

10 Yeroskipou 9/14/2018 66 61 Intent. killing female 

11 Paphos 9/22/2018 73.5 70 drowned in nets female 

12 Governor's Beach 9/30/2018 74 64 drowned in nets male 

13 Chloraka 10/2/2018 68 63 drowned in nets female 

14 Paphos 10/7/2018 unknown unknown live, entangled male 

15 Paphos 10/8/2018 68 63 boat collision female 

16 Paphos 10/25/2018 68 63 drowned in nets female 

17 Paphos 12/1/2018 58 55 unknown subadult 
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RED/BOLD are live turtles. ** Curved Carapace Length (CCLn-t) means “notch to tip” (Bolten 1999)  

* means DFMR/CWS record. CAUTION: Some stranding records or the lack of them are suspect, as there is 

some obvious interference with the stranded turtles, which in some cases disappeared from the beach before we 

could get to them, while some reappear on the beach sometime later - sometimes in batches (up to 5!) 

 

 

Tagging 2018* 

TAG 

NUMBER 
Species Age/sex Location Date 

CCL n-t 

(cm)** 

CCW 

(cm) 

Tagged 

flippers 
Comments 

822 

Chelonia 

mydas 

nesting 

female Lara 6/14/2018 87.8 82 

Left + 

Right 

Nest Number 

W65 

823, 824 

Chelonia 

mydas 

nesting 

female Lara 6/14/2018 87 77.5 

Left (823) 

+ Right 

(824) 

Nest Number 

W66 

825 

Chelonia 

mydas 

nesting 

female Lara 7/22/2018 87.5 89 

Left + 

Right 

Nest Number 

W176 

876 

Chelonia 

mydas 

nesting 

female Lara 7/22/2018 89 85 

Left + 

Right 

Nest Number 

W177 

877 

Chelonia 

mydas 

nesting 

female Lara 7/22/2018 92 82 

Left + 

Right 

Nest Number 

W178 

538 

Chelonia 

mydas juvenile Akamas 9/24/2018 29 26.5 

Left + 

Right bycatch 

539 

Chelonia 

mydas juvenile Akamas 9/29/2018 34.7 30.3 

Left + 

Right bycatch 

                  

*4 additional marine turtles were encountered and measured at Lara on 10/07/2018 on night 

patrol with DFMR staff while filming for a documentary. They were not tagged to avoid 

additional disturbance (3 green turtles, 1 loggerhead) 

** Curved Carapace Length (CCLn-t) means notch to tip (Bolten -1999) 
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ANNEX 2 

 

GENETIC ANALYSIS REPORT 2017-2018 
 

 

SUMMARY 
Green and loggerhead turtle DNA samples from 215 nests and 81 stranded individuals were 

analysed using mitochondrial molecular markers (D-Loop and mtSTR) in order to:  

1. Characterise Cyprus nesting rookeries: both green turtle and loggerhead turtle rookeries 

(Akamas West Coast, Chrysochou Bay, Faros Softades, occasional nesting sites) in Cyprus are 

characterised by high frequencies of a single mitochondrial haplotype. Chrysochou Bay and 

Akamas West Coast host exclusive mitochondrial haplotypes for loggerhead and green turtles 

respectively, never found in other nesting rookeries; 

2. Estimate the level of genetic differentiation with respect to other nesting populations: while 

Akamas West Coast green turtle rookery is highly differentiated from all the other 

Mediterranean populations and can be considered as a separate management unit, the same is 

not true for loggerheads for which the low resolution of the marker used to date for population 

genetic studies is possibly an impediment in the detection of genetic differentiation; loggerhead 

Cyprus nesting rookeries are differentiated from most of the Turkish rookeries, Calabria in Italy 

and Sirte in Libya, but no genetic structure has been detected between Cyprus and the other 

nesting populations. 

3. Estimate the contribution of different nesting populations to the Cyprus mixed stocks: Cyprus 

waters are frequented mainly by Mediterranean loggerheads, with the highest contribution from 

Cyprus and Turkey, and by green turtles from the Turkish nesting population.   

 

SUMMARY (GREEK) 

 
∆είγµατα DNA Πράσινης Χελώνας και Καρέττα από 215 φωλιές και 81 νεκρά άτοµα αναλύθηκαν 

χρησιµοποιώντας µιτοχονδριακούς µοριακούς δείκτες (D-Loop και mtSTR) για: 

1. το χαρακτηρισµό πληθυσµών στην Κύπρο: Οι πληθυσµοί Πράσινης Χελώνας και Καρέττα 

στη Κύπρο (∆υτικής Ακτής Ακάµα, Κόλπου Χρυσοχούς, Φάρου - Σοφτάδων, 

περιστασιακών περιοχών ωοτοκίας) χαρακτηρίζονται από ψηλές συχνότητες ενός 

µιτοχονδριακού απλότυπου. Ο Κόλπος Χρυσοχούς και η ∆υτική Ακτή Ακάµα στεγάζουν 

αποκλειστικά µιτοχονδριακά απλότυπα για την Καρέττα και Πράσινη Χελώνα αντίστοιχα 

τα οποία δεν έχουν βρεθεί σε άλλους πληθυσµούς. 

2. την εκτίµηση επιπέδου γενετικής διαφοροποίησης σε σχέση µε άλλους πληθυσµούς: Ενώ ο 

πληθυσµός της Πράσινης Χελώνας είναι καθαρά διαφοροποιηµένος από τους υπόλοιπους 

Μεσογειακούς πληθυσµούς και µπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστή µονάδα διαχείρισης, το 

ίδιο δεν ισχύει για την Καρέττα για τις οποίες η χαµηλή ανάλυση του δείκτη που έχει µέχρι 

σήµερα χρησιµοποιηθεί για πληθυσµιακές γενετικές µελέτες είναι πιθανό εµπόδιο στην 

ανίχνευση της γενετικής δοµής. Ο πληθυσµός της Καρέττα στη Κύπρο διαφοροποιείται από 

τους περισσότερους πληθυσµούς της Τουρκίας, Καλαβρίας στην Ιταλία και Σύρτης στη 

Λιβύη, αλλά δεν έχει βρεθεί οποιαδήποτε γενετική διαφοροποίηση µεταξύ του κυπριακού 

και των υπόλοιπων πληθυσµών. 

3. την εκτίµηση συνεισφοράς από διάφορους πληθυσµούς στα µικτά γενετικά αποθέµατα στη 

Κύπρο: Στα κυπριακά ύδατα συχνάζουν κυρίως µεσογειακές Καρέττα, µε κύρια συνεισφορά 

από τη Κύπρο και Τουρκία, και πράσινες χελώνες από την Τουρκία. 
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AIMS 

 
1. Fine scale genetic characterisation of Cyprus nesting beaches 

2. Estimation of the level of genetic differentiation of Cyprus nesting rookeries with respect to 

other Mediterranean populations. 

3. Estimation of the contribution of Mediterranean/Atlantic rookeries to Cyprus mixed stocks. 

 

METHODOLOGY 

 
Samples for genetic analysis were collected in 2017 and 2018 from nests from 24 different beaches 

and from dead stranded or bycaught turtles (Table 10 of “Report on the Turtle Conservation Project 

in 2017” submitted to the DFMR, and table 10 of present Report). Samples were not collected from 

nesting females or live strandings in order to avoid disturbance to the individuals (non-invasive 

sampling). A total of 229 nest samples and all strandings samples were selected for the analysis 

(Table G1). In order to detect a possible bias when estimating haplotype frequencies due to 

pseudoreplication (possible sampling of nests from the same female) the analysis were conducted 

both considering all nest samples and independent nest samples that could be unambiguously 

attributed to different nesting females considering the nesting dates and the internesting interval of 

the species (15 days for loggerhead and 10 days for green turtles). 

 

The following mitochondrial molecular markers were chosen for the analysis: an 815 bp fragment 

of the control region (D-loop) for Caretta caretta (primers LCM15382 and H950, Abreu-Grobois et 

al. 2006); a 200 bp fragment of the 3′ end of the control region, which contains short tandem repeats 

(STRs) for Chelonia mydas (primers CMD1F and CMD5R, Tikochinski et al. 2012). Caretta 

caretta sequences were classified according to the haplotype registry compiled by the Archie Carr 

Center for Sea Turtle Research of the University of Florida (ACCSTR; http://accstr.ufl.edu). 

Chelonia mydas STRs were named using the four‐number barcoding system described by 

Tikochinski et al. (2012).  

 

Genetic differentiation between Cyprus nesting beaches and between Cyprus and other 

Mediterranean and Atlantic rookeries was assessed through the calculation of haplotype diversity, 

pairwise FST and ΦST comparisons, exact test of population differentiation. The contribution of 

different nesting populations to the Cypriot strandings stock was estimated through a Mixed Stock 

Analysis (MSA) based on haplotype frequencies of Mediterranean and Atlantic populations. Lists 

of the nesting rookeries used in the genetic differentiation analysis and as a baseline for the Mixed 

Stock Analysis are reported in Tables G2 and G3. The following softwares were used for sequence 

and data analysis: BioEdit version 7.2.5 (Hall 1999), Arlequin version 3.5.2.2 (Excoffier and 

Lischer, 2010), BAYES (Pella and Masuda, 2001). 

 

Genomic DNA (gDNA) extraction, PCR amplification and purification were performed at the 

Genetics Laboratory of the Nature Conservation Unit, Frederick University, Nicosia, Cyprus. 

Sequencing was performed using an external service (Macrogen Europe, the Netherlands).  
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

A total of 296 out of 315 samples were successfully sequenced (182 Caretta caretta samples, 

including one 2017 stranding for which the species was originally unknown, and 114 Chelonia 

mydas samples; 215 nest samples and 81 strandings). It was not possible to sequence successfully 

the remaining samples due to the degradation of tissues related to the non-invasive sampling 

strategy. Pseudoreplication (possible sampling of nests from the same female) had an effect on the 

estimation of haplotype frequencies for loggerhead samples while had no effect for green turtles. 

Therefore for further analysis (comparison between Cyprus and other Mediterranean rookeries and 

Mixed Stock Analyses) the following datasets were used: for Caretta caretta independent nest 

samples for Chrysochou Bay and Akamas West Coast, all nest samples for Faros Softades, while 

the occasional nests were excluded since they cannot be considered as a distinct rookery; for 

Chelonia mydas all samples for Akamas West Coast, while Chrysochou Bay and Helios Bay were 

excluded given the small sample size related to the low number of females nesting there. 

 

 

1. Fine scale genetic characterization of Cyprus nesting beaches 

Absolute frequencies of nest samples haplotypes are reported in Table G4 for Caretta caretta and in 

Table G5 for Chelonia mydas. 

 

Caretta caretta  

Haplotype CC-A2.1 is the most common in all Cyprus nesting beaches, similar to other 

Mediterranean rookeries. This is also the only haplotype found in Faros Softades and in occasional 

nests in Paphos and Limassol areas. The nesting beaches of Chrysochou Bay host an exclusive 

haplotype, CC-A50.1, not found in any other Mediterranean or Atlantic rookery and have the 

highest haplotype diversity in Cyprus (Table G6). Haplotypes CC.A3.1 and CC-A31.1 were 

reported for the first time for Cyprus beaches. These haplotypes have been found also in other 

Mediterranean and Atlantic rookeries (Shamblin et al. 2014 and references therein). The presence 

of haplotypes shared by different distant rookeries, including the rare CC-A31.1, could be explained 

by the dispersal behaviour of marine turtles that allows them to escape philopatry and colonise new 

nesting beaches if the environmental conditions allow it. This has happened during the original 

colonization of the Mediterranean from Atlantic individuals (Clusa et al., 2013). 

 

Chelonia mydas  

The most common haplotype for Akamas West Coast is 6-8-8-4 which is also the only one found in 

Helios Bay (Paphos) and one of the two haplotypes found in Chrysochou Bay. All the other 

haplotypes present in Akamas West Coast, the main nesting rookery, are found at a much lower 

frequency (less than 10%). A new haplotype has been found for Akamas West Coast, compared to 

previous studies (Tikochonski et al., 2018), never described before for the Mediterranean. The 

discovery of new haplotypes from previously described rookeries highlights the importance of 

increasing the sample size for genetic analysis and analysing temporal variation since marine turtles 

not nest every year. Moreover the discovery of new haplotypes, even if they not frequent in a 

population, is useful in order to assess the contribution of different rookeries to mixed stocks. 

 

 

2. Estimation of the level of genetic differentiation of Cyprus nesting rookeries with respect to 

other Mediterranean populations. 

Genetic differentiation comparisons between Cyprus beaches and other Mediterranean nesting 

rookeries are presented in Table G6 for Caretta caretta and in Table G7 for Chelonia mydas.  
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Caretta caretta  

Both Akamas West Coast beaches and Chrysochou Bay are differentiated from some or most 

turkish nesting rookeries, Calabria in Italy and Sirte in Libya. Faros Softades is differentiated only 

from Dalaman, Turkey. No differentiation has been detected within Cyprus nesting beaches, 

although Chrysochou Bay presents its own unique haplotype, or between Cyprus and the remaining 

mediterranean rookeries. However, Cyprus could be slightly differentiated from the other nesting 

areas by the overwhelming dominance of haplotype CC-A2.1. Haplotype diversities of Cyprus 

rookeries are relatively low compared to other Mediterranean populations. The main impediment in 

detection of strong genetic structure between rookeries could be the low resolution power of the D-

Loop as molecular marker currently used in marine turtle studies. This was true also for green 

turtles, for which no genetic structure was found in the Mediterranean using the same marker until a 

new haplotyping method described by Tikochinski et al. (2012) was used.  

 

Chelonia mydas 

Akamas West Coast can be considered as a separate management unit since it is differentiated from 

all the other Mediterranean nesting rookeries, with the differentiation being partly explained by the 

distance between rookeries, thus emphasising the high level of phylopatry for this species. In fact 

the lowest FST value from pairwise comparison is between Akamas and Morphou Bay beaches, 

while the highest FST value is between Akamas and Israel. However, Akamas has the lowest 

haplotype diversity within the Mediterranean, due to the high frequency of haplotype 6-8-8-4. This 

might be a consequence of a founder effect from a relatively recent colonization or the result of a 

bottleneck caused by a reduction of the number of nesting females.  

 

 

3. Estimation of the contribution of Mediterranean/Atlantic rookeries to Cyprus mixed 

stocks. 

Absolute frequencies of strandings haplotypes are reported in Table G4 for Caretta caretta and in 

Table G5 for Chelonia mydas. Estimations of the contribution of different rookeries to the cypriot 

strandings stock through Mixed Stock Analysis are shown in Figure G1 for Caretta caretta and G2 

for Chelonia mydas. These results have to be considered with caution for the loggerhead analysis 

given the low resolution power of the molecular marker used for population genetic studies and the 

small sample size of the stock analysed. 

 

Caretta caretta  

Haplotypes CC-A2.1 and CC-A3.1 are the most common in Cyprus strandings but are the less 

informative to assess the origin of the individuals because they are shared with other atlantic and 

Mediterranean rookeries (Shamblin et al. 2014 and references therein). One stranded individual 

from the southern coast originated from Cyprus, since it carried haplotype CC-A50.1 which is 

exclusive of Chrysochou Bay. One stranded individual carrying haplotype CC-A10.4 could be of 

atlantic origin, but it is possible that it belongs to a Mediterranean rookery not or not sufficiently 

sampled to date. In fact this is not the first time that stranded individual carrying haplotype CC-

A10.4 are found in the Mediterranean (Yilmaz et al. 2012, Clusa et al. 2014, Tolve et al. 2018) and 

it seems unlikely that they all originated from the Atlantic rookery of central eastern Florida where 

this haplotype has been found by Shamblin et al. (2012) with a frequency of less than 0.1%.  

Results from the Mixed Stock Analysis show that Cyprus waters are frequented mainly by turtles of 

Mediterranean origin with a low contribution from the Atlantic. The estimated contribution from 

Atlantic populations is only 6% of the total and it is possibly an overestimation due to the presence 

of haplotype CC-A10.4. The highest contribution to the Cyprus stock is from Cyprus and Turkey, 

with or without considering the size of the populations as a prior for the analysis, although the high 

contribution from Chrysochou Bay could be an overestimation due to the presence of haplotype 
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CC-A50.1. The higher contribution from eastern Mediterranean rookeries to the Cypriot stock is 

somehow expected given the position of Cyprus in the Levantine basin and the fact that Cyprus 

waters are used by loggerheads both as foraging areas and as migratory corridors during their 

breeding migrations. 

 
Chelonia mydas  

Haplotypes 6-8-5-4 and 6-8-8-4 are the most common in Cyprus strandings. The first is the most 

frequent haplotype in Turkey but it also present elsewhere in the Mediterranean; the second is less 

informative to assess the origin of the individuals because present in all Mediterranean rookeries at 

high frequencies (Tikochinski et al. 2018). Several strandings had new haplotypes never found in 

any Mediterranean rookery, including two which carried a combination of 5 short tandem repeats 

instead of 4 never recorded before. This highlights the need for fine scale analysis with increased 

sample size for other Mediterranean rookeries, especially along the coast of Turkey, that hosts the 

the higher number of nests in the Mediterranean.  

Only Mediterranean rookeries were used as a baseline for the Mixed Stock Analysis since no 

published data is available to date for north Atlantic green turtles rookeries. Moreover Atlantic 

green turtles seem to frequent only the westernmost part of the Mediterranean Sea (Carreras et al. 

2014b). The results of the Mixed Stock Analysis show that Cyprus waters are frequented mainly by 

green turtles of Turkish origin, and this is explained by the size of the Turkish rookery since nest 

numbers are 10 times larger than the other populations (Table G3). 
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TABLES 
Table G1. Number of nest and stranding samples selected for the analysis. 

NEST SAMPLES 
 

  Caretta caretta Chelonia mydas Unknown species Total 

2017 75 37 
 

112 

2018 81 36 
 

117 

Total 156 73   229 

     
STRANDINGS 

  Caretta caretta Chelonia mydas Unknown species Total 

2017 22 28 1 51 

2018 15 20 
 

35 

Total 37 48 1 86 

 
Table G2. Loggerhead Mediterranean and Atlantic nesting rookeries used in the genetic differentiation 

analysis and as a baseline for the Mixed Stock Analysis, rookery code, data source and population size 

expressed as number of nests per year. Data source: A- present study; B- Shamblin et al., 2014; C- Clusa et 

al., 2013; D- Carreras et al., 2014a; E- Yilmaz et al., 2011; F- Garofalo et al., 2009; G- Saied et al., 2012; H- 

Shamblin et al., 2012; I- Monzon-Arguello et al., 2010. Population sizes from: Casale et al., 2018; Casale 

and Margaritoulis, 2010; Mingozzi et al., 2006. *average number of nests 2010-2018 as submitted by the 

CWS to the DFMR in past reports on the Turtle Conservation Project.  § average number of nests 2017-2018 

as submitted by the CWS to the DFMR in past reports on the Turtle Conservation Project. 

Mediterranean rookeries   Atlantic rookeries 

Rookery 

Code 
Rookery 

Data 

Source 

Pop. 

size  

Rookery 

Code 
  

Data 

Source 

Pop.  

size 

AKA 
Akamas West Coast, 

Cyprus 
A 233* 

 
NUSA 

South Carolina, Georgia, 

northern USA 
H 900 

CHRB Chrysochou Bay, Cyprus A 719* 
 

CEFL Central  eastern Florida, USA H 12177 

FSO Faros Softades, Cyprus A 41
§
 

 
SEFL Southeastern Florida, USA H 3711 

ALA Alakati, Cyprus B 59 
 

DRSL 
Bahamas; Dry Tortugas 

Florida, USA 
H 151 

ZAK Zakynthos Island, Greece C 938 
 

QRMX Quintana Roo, Mexico H 1448 

KYP Kyparissia Bay, Greece D 1505 
 

SWFL Southwestern Florida, USA H 128 

LAK Lakonikos Bay, Greece C 190 
 

CWFL Central western Florida, USA H 449 

CRT Rethymno, Greece C 275 
 

NWFL Northwestern Florida, USA H 142 

DLY Dalyan, Turkey C 307 
 

CV Cape Verde B; I 14000 

DAL Dalaman, Turkey E 86 
    

  

TKW Western Turkey E 586 
    

  

TKM Middle Turkey E 605 
    

  

TKE Eastern Turkey E 940 
    

  

LEB El Mansouri, Lebanon C 55 
    

  

ISR Israel, scattered beaches C 57 
    

  

CAL Calabria, Italy F 15 
    

  

SIR Sirte, Libya G 351 
    

  

MIS Misurata, Libya G 180           

 



72 

 

Table G3. Green turtle Mediterranean nesting rookeries used in the genetic differentiation analysis and as a 

baseline for the Mixed Stock Analysis, with rookery code, data source and population size expressed as 

number of nests per year. Data source: A- present report; B- Bradshaw et al., 2018; Tikochinski et al., 2018. 

Population sizes from: Casale et al., 2018; Stokes et al., 2015; Tikochinski et al., 2018. *average number of 

nests 2010-2018 as submitted by the CWS to the DFMR in past reports on the Turtle Conservation Project. 

Rookery 

Code 
Rookery 

Data 

Source 
Pop. size 

AKA Akamas West Coast, Cyprus A 138* 

ALA Alakati, Cyprus B 74 

NKARP North Karpaz, Cyprus B 104 

SKARP South Karpaz, Cyprus B 66 

MORB  Morphou Bay, Cyprus B 50 

TRK Turkey (Anamur to Samandag) C 1135 

ISR Israel C 18 

 
Table G4. Absolute haplotype frequencies of loggerhead strandings and nest samples. Independent nest 

samples are those that could be attributed to different nesting females based on nesting dates and the 

internesting interval of the species (15 days). Nesting site codes in table G2. 

  
 

STRANDINGS 

 

ALL NEST SAMPLES                                                                       

(possible pseudoreplication)  

INDIPENDENT NEST SAMPLES                                                                

(no pseudoreplication) 

Haplotype 
  

AKA CHRB FSO 
Other 

 Beaches*  
AKA CHRB FSO 

Other 

beaches
§
 

CC-A2.1 
 

30 
 

52 68 11 7 
 

37 40 10 4 

CC-A3.1 
 

2 
 

1 1 
   

1 1 
 

  

CC-A10.4 
 

1 
         

  

CC-A31.1 
   

1 
    

1 
  

  

CC-A50.1 
 

1 
  

7 
    

6 
 

  

Total 
 

34 
 

54 76 11 7 
 

39 47 10 4 

*Paphos (Coral Bay Beaches, Venus Hotel, Helios Bay), Limassol 
§
Paphos (Coral Bay Beaches, Helios Bay) 
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Table G5. Absolute haplotype frequencies of green turtle strandings and nest samples. Independent nest 

samples are those that could be attributed to different nesting females based on nesting dates and the 

internesting interval of the species (10 days). 

  

STRANDINGS 

 

ALL NEST SAMPLES                                                                       

(possible pseudoreplication)  

INDEPENDENT NEST SAMPLES                                                                

(no pseudoreplication) 

Haplotype 
  

Akamas 

West Coast 

Chrysochou 

Bay 

Helios 

Bay  

Akamas 

West Coast 

Chrysochou 

Bay 

Helios 

Bay 

6-8-8-4 
 

10 
 

42 3 2 
 

36 1 1 

6-8-5-4 
 

17 
        

6-8-6-4 
 

1 
 

5 3 
  

5 1 
 

6-9-6-4 
 

1 
 

1 
   

1 
  

8-7-7-4 
 

4 
        

6-8-7-4 
 

3 
        

7-8-7-4 
   

2 
   

1 
  

6-8-9-4 
 

1 
        

7-8-6-4 
 

1 
 

1 
   

1 
  

6-7-6-4 
 

1 
        

8-7-6-4 
   

4 
   

2 
  

7-7-8-4 
 

1 
        

7-9-6-4 
   

1 
   

1 
  

6-11-5-4 
 

1 
        

5-9-5-4 
 

1 
        

6-12-5-4* 
 

1 
        

6-7-8-4* 
   

3 
   

3 
  

6-9-5-4* 
 

1 
        

7-8-9-4* 
 

1 
        

6-8-6-6-4* 
 

1 
        

7-8-5-7-4 * 
 

1 
        

Total 
 

47 
 

59 6 2 
 

50 2 1 

*new haplotype 
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Table G6. Genetic differentiation between Cyprus and the other Mediterranean rookeries for 

Caretta caretta:  haplotype diversity h ± standard deviation (Nei, 1987), pairwise ΦST comparisons 

based on Tamura-Nei model of nucleotide substitutions (Tamura and Nei 1993) and exact test of 

population differentiation (Raymond and Rousset, 1995). Significant values after False Discovery 

Rate correction for multiple tests (Benjamini and Yekutieli, 2001) are shown in bold. Nesting site 

codes in table G2. 

Rookery 
 

h ± SD 
 

ΦST 
 

Exact test of population 

differentiation 

  
AKA CHRB FSO 

 
AKA CHRB FSO 

AKA 
 

 0.101 ± 0.065 
 

- 0.060 -0.044 
 

- 0.027 1.000 

CHRB 
 

0.267 ± 0.077 
 

0.060 - 0.019 
 

0.027 - 0.662 

FSO 
 

0.000 ± 0.000 
 

-0.044 0.019 - 
 

1.000 0.662 - 

ALA 
 

0.000 ± 0.000 
 

-0.049 0.013 0.000 
 

1.000 0.647 -1.000 

ZAK 
 

0.292 ± 0.127 
 

-0.026 0.039 -0.032 
 

0.093 0.024 0.694 

KYP 
 

0.160 ± 0.080 
 

-0.019 0.069 -0.043 
 

0.478 0.008 1.000 

LAK 
 

0.105 ± 0.092 
 

-0.021 0.047 0.000 
 

0.707 0.154 1.000 

CRT 
 

0.337 ± 0.110 
 

0.160 0.138 0.100 
 

0.010 0.005 0.272 

DLY 
 

0.481 ± 0.042 
 

0.282 0.266 0.236 
 

<0.001 <0.001 0.022 

DAL 
 

0.395 ± 0.101 
 

0.721 0.637 0.678 
 

<0.001 <0.001 <0.001 

TKW 
 

0.337 ± 0.055 
 

0.104 0.131 0.089 
 

0.00379 <0.001 0.203 

TKM 
 

0.082 ± 0.054 
 

0.001 0.073 -0.045 
 

0.611 0.015 1.000 

TKE 
 

0.297 ± 0.067 
 

0.033 0.073 0.012 
 

0.388 0.004 0.773 

LEB 
 

0.199 ± 0.112 
 

0.013 0.054 0.015 
 

0.497 0.096 0.520 

ISR 
 

0.374 ± 0.130 
 

0.074 0.083 0.014 
 

0.027 0.007 0.385 

CAL 
 

0.541 ± 0.049 
 

0.275 0.262 0.1963 
 

<0.001 <0.001 0.024 

SIR 
 

0.676 ± 0.050 
 

0.334 0.322 0.235 
 

<0.001 <0.001 0.020 

MIS   0.275 ± 0.148   0.004 0.040 -0.018   0.282 0.112 1.000 

 
Table G7. Genetic differentiation between Cyprus and the other Mediterranean rookeries for Chelonia 

mydas:  haplotype diversity h ± standard deviation (Nei, 1987), pairwise FST comparisons based on haplotype 

frequencies and exact test of population differentiation (Raymond and Rousset, 1995). Significant values 

after False Discovery Rate correction for multiple tests (Benjamini and Yekutieli, 2001) are shown in bold. 

Nesting site codes in table G3. 

Rookery   h ± SD   FST   

Exact test of 

population 

differentiation 

AKA 
 

0.485 ±  0.078 
 -  - 

ALA 
 

0.806 ±  0.015 
 0.197  <0.001 

NKARP 
 

0.871 ±  0.034 
 0.111  <0.001 

SKARP 
 

0.834 ±  0.034 
 0.139  <0.001 

MORB 
 

0.752 ±  0.033 
 0.088  <0.001 

TRK 
 

0.841 ±  0.024 
 0.209  <0.001 

ISR   0.993 ±  0.023   0.231   <0.001 
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FIGURES 

Figure 1. Mixed Stock Analyses (MSA) results for Cyprus loggerhead stranded individuals. Each bar 

represents the percentage of individuals that come from each rookery. Error bars show the 95% 

confidence interval. Nesting areas codes in Table G2. The analysis was run: A- considering all 

Mediterranean and Atlantic rookeries as a possible source, without using the population sizes as a 

prior given the large difference in annual nest numbers between the Atlantic and the Mediterranean 

(see Table Gxxx); B- considering only Mediterranean rookeries as a possible source, with and without 

using the population size as a prior. 
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Figure 2. Mixed Stock Analyses (MSA) results for Cyprus green turtle stranded individuals. Each bar 

represents the percentage of individuals that come from each rookery. Error bars show the 95% 

confidence interval. Nesting areas codes in Table G3. The analysis was run with and without using the 

population size as a prior. 
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ANNEX 6 

 
On Life Euroturtles project’s provision of cages to the Cyprus Turtle Conservation 

Project for the 2018 nesting season 
 

During the 2017 nesting season all nests were protected under the Turtle Conservation 

Project run by the DFMR since 1978 (Table E1).  

 

During the 2018 nesting 1188 nests were monitored on the beaches considered for the Life 

Euroturtles project, of which 1099 were protected against mammalian predation and 89 were 

marked to prevent human disturbance and facilitate monitoring. A total of 286 nests were 

protected against predators with aluminium cages provided by Life Euroturtles (24% of all 

monitored nests) while 813 nests (68% of all monitored nests) were protected using Cyprus 

Turtle Conservation Project resources (Table E2). All protection and monitoring was 

undertaken and carried out by the staff of the Cyprus Turtle Conservation Project. 

 

Two nests (1% of the nests protected by Life Euroturtles cages) were relocated to safer 

locations on the beach to avoid inundation (Table E2). In general the number of relocations 

during the 2018 nesting season was very low, since very few nests were laid close to the sea. 

This is explained by the unusual weather conditions and the presence of rough seas that 

prevented nesting low down the beach during the nesting season - from beginning to end. 

 

In 2018 the hatching success (measured as % of nests that hatched) for the nests protected by 

cages provided by Life Euroturtles was high for all beaches, ranging from 71% (North Lara 

Bay and South Lara Bay) to 100% (Pervolia, Natura, Polis, Limni) (Table E2, Figure E1). 

  

Causes of failure to hatch varied according to the beach.  

 

Human disturbance was the main cause for hatching failure on beaches with high human 

presence (Softades, South Lara Bay, Natura, Limni, Argaka and Yialia). Human disturbance 

to nests was intentional on some beaches, i.e. the nests were damaged on purpose (Yialia, 

Limni), and not intentional on others, i.e. nests were damaged after being dug to see 

hatchlings or because of driving or because of sand compaction (Softades, Lara, South Lara 

Bay, Natura). Direct human disturbance in the form of digging and sand compaction 

prevented at least 6 nests (2% of the nests for which cages were funded by LIFE Euroturtles) 

from incubating through to hatching. These figures are conservative since they include only 

nests that have been destroyed almost completely.  

 

Predation of protected nests is one of the main causes of failure to hatch on other beaches, 

mainly North Lara Bay and South Lara Bay. For this reason additional protection devices are 

being tested for these beaches.  

 

Precise estimations of hatchling sex ratios in the field is practically impossible but incubation 

durations and nest/beach temperatures can provide broad indicators as to the primary sex 

ratios of hatchlings produced in nesting areas. Primary sex ratio in Cyprus was estimated for 

the monitored beaches considered in Table E2 from data obtained by temperature recording 

data loggers placed inside nests (n=37) and from incubation durations (n=65) (using methods 

from Mrosovsky, 1988; Godfrey and Mrosovsky, 1997; Marcovaldi et al., 1997; Godfrey and 

Mrosovsky, 2006). Primary sex ratio varied among beaches and ranged from 80% to 95% 

females for loggerhead and from 65% to 90% females for green turtle (Table E2, Figures E2 
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and E3). Lara beach was the only nesting location that produced sizable proportion of male 

hatchlings both for loggerhead and green turtle, most probably because of the sediment 

composition and grain size. The overall weighted primary percentage female offspring 

(multiplying number of nests by sex ratio at each area and then averaging the sum – assuming 

equal clutch size and hatching success at each location) for the Cyprus nesting locations 

considered in Table E2 was 91% for loggerhead and 77% for green turtle in 2018, which is 

similar to that estimated for other nesting locations in the Eastern Mediterranean (reviewed 

by Casale et al., 2018). Temperature regimes at nesting areas may fluctuate from year-to-year 

and the 2018 data need to be compared with data from subsequent years to obtain a more 

complete understanding of the temporal and spatial distribution of hatchling sex ratios in 

Cyprus. 
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TABLES 

 
Table E1. Life Euroturtles indicators for each nesting location in Cyprus for the 2017 nesting season. 

 

Beach 

Number of nests 

Portion of 

monitored 

nests that 

hatched 

Number of 

unsuccessfully 

incubated nests 

(because of human 

disturbance) 

Number of 

Protected nests 

with evidence of 

predation 

attempts* 

Estimated 

hatchling sex ratio Monitored Not-monitored 

Total 

Fenced (# 

relocated) 

Marked (# 

relocated) Unmarked 

Percent 

hatched 

# “destroyed” (% of 

monitored) 

# Pred. Attempts 

(% of monitored) Percent Female 

Pervolia 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Softades 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

North Lara Bay (Lara 1) 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Lara 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

South Lara Bay (Lara 2) 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Natura 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Polis 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Limni 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Argaka 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Yialia 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Overall 0 0 0 0 n/a 0 0 n/a 

Non-LIFE 858 732 7 119 90% 45 (7%) 24 (4%) n/a 

 
NB: % of columns “Portion of monitored nests that hatched”, “Number of unsuccessfully incubated nests (because of human disturbance)”,  “Number of Protected nests with evidence 

of predation attempts” refer to the caged dug nests, not to all caged nests 

 

*Number of protected nests where the hatching was actually disturbed by the predation attempt (the emergence success was lower than the average for that beach due to disturbance from 

predators) 
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Table E2. Life Euroturtles indicators for each nesting location in Cyprus for the 2018 nesting season. 
 

Beach 

Number of nests 

Portion of 

monitored 

nests that 

hatched 

Number of 

unsuccessfully 

incubated nests 

(because of human 

disturbance) 

Number of 

Protected nests 

with evidence of 

predation 

attempts* 

Estimated hatchling 

sex ratio Monitored Not-monitored 

Total 

Fenced (# 

relocated) 

Marked (# 

relocated) Unmarked 

Percent 

hatched 

# “destroyed” (% of 

monitored) 

# Pred. Attempts 

(% of monitored) Percent Female 

Pervolia 10 10 (0) 0 0 100% 0 0 n/a 

Softades 28 28 (0) 0 0 91% 4 (17%) 1 (4%) 95% (C. caretta) 

North Lara Bay (Lara 1) 17 17 (1) 0 0 71% 0 6 (43%) 95% (C. caretta) 

90% (C. mydas) 

Lara 0 0 0 0 n/a n/a n/a 80% (C. caretta) 

65% (C. mydas) 

South Lara Bay (Lara 2) 7 7(1) 0 0 71% 1 (14%) 1 (14%) 95% (C. caretta) 

80% (C. mydas) 

Natura 6 6 (0) 0 0 100% 0 0 85% (C. caretta) 

Polis 29 29 (0) 0 0 100% 0 0 n/a 

Limni 12 12 (0) 0 0 100% 0
§
 2 (20%)

§
 90% (C. caretta) 

Argaka 28 28 (0) 0 0 96% 1 (4%) 0 n/a 

Yialia 149 149 0 0 88% 0
§
 0

§
 95% (C. caretta) 

Overall 286 286 (2) 0 0 88% 6 (2%) 6 (3%) 91% (C. caretta) 

77% (C. mydas) 

Non-LIFE 1139 813 (11) 89 (0) 237 90% 29 (4%)
§
 59 (8%)

§
 n/a 

 

NB: % of columns “Portion of monitored nests that hatched”, “Number of unsuccessfully incubated nests (because of human disturbance)”,  “Number of Protected nests with 

evidence of predation attempts” refer to the caged dug nests, not to all caged nests 

 

*Number of protected nests where the hatching was actually disturbed by the predation attempt (the emergence success was lower than the average for that beach due to disturbance from 

predators). The only beach for which all the predation attempts have been recorded is North Lara Bay (Lara 1) 
 § Human and fox disturbance could not be properly evaluated at Yialia and Limni beaches due to loss of nests (included caged nests) after beach bulldozing, intentional driving on nests and 

intentional disturbance.  



 

Figures 

 

 
Figure E1. Number of nests protected at each nesting location with cages provided by Life 

Euroturtles in 2018, and portion of nests that hatched. 
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Figure E2. Estimated primary sex ratios for loggerhead turtle at each nesting location. 

 

 

 
 

 

 
Figure E3. Estimated primary sex ratios for green turtle at each nesting location. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


