
  
 
 
 
 
  

 
TUI Care Foundation en DEKAMER laten tweede zeeschildpad met satellietvolgsysteem vrij 
in Turkije op Wereldzeeschildpaddendag 
 

• Live-evenement in Turkije zal laten zien hoe een satellietvolgsysteem wordt bevestigd aan een 

gerehabiliteerde, jonge groene zeeschildpad om zijn migratiepatronen te volgen en te evalueren 

• Evenement vindt plaats in DEKAMER's reddingscentrum voor zeeschildpadden in Dalyan en 

verhoogt het bewustzijn voor de bescherming van schildpadden op Wereldzeeschildpaddendag 

• Het gezamenlijke initiatief maakt deel uit van het Turtle Aid Program van TUI Care Foundation 

Foundation 

 

Berlijn, 14 juni 2021. Om Wereldzeeschildpaddendag te vieren organiseren de TUI Care Foundation en 

DEKAMER een evenement om een satellietvolgsysteem te bevestigen aan een gerehabiliteerde groene 

zeeschildpad. Het evenement maakt deel uit van het gezamenlijke project 'Turtles and Tourism Together' van 

DEKAMER en TUI Care Foundation, dat tot doel heeft zeeschildpadden te beschermen op broedstranden aan 

de westelijke Middellandse Zeekust van Turkije en ook op zee. Het project maakt deel uit van het Turtle Aid 

Program van TUI Care Foundation en zal helpen om een beter begrip te krijgen van de migratiepatronen van 

de onderbelichte jonge groene zeeschildpad. 

Zeeschildpadden zijn keystone-soorten, wat betekent dat ze van vitaal belang zijn voor het mariene 

ecosysteem. Zes van de zeven soorten zeeschildpadden staan echter nog steeds op de lijst van bedreigde 

diersoorten en om ze te beschermen is het essentieel om te weten waar ze in de zee leven en welke 

trekroutes ze gebruiken. 

De TUI Care Foundation en DEKAMER werken samen om gewonde zeeschildpadden te beschermen, te 

rehabiliteren en op te sporen in het revalidatiecentrum van DEKAMER in Dalyan, Turkije. Veel van de 

schildpadden in het opvangcentrum zijn gewond geraakt door visserijactiviteiten of speedbootverkeer op 

zee. DEKAMER was het eerste opvangcentrum voor schildpadden in Turkije. 

Dit jaar op Wereldzeeschildpaddendag zullen de TUI Care Foundation en DEKAMER een satellietvolgsysteem 

bevestigen aan een groene zeeschildpad (Chelonia mydas) genaamd Talay. De naam Talay betekent God of 

Godin van de Oceaan en de Zee in het Turks. De naam is genderneutraal omdat het moeilijk is om het 

geslacht van jonge schildpadden te bepalen totdat ze ouder zijn. Talay is tussen de 15-20 jaar oud en werd 

gered door DEKAMER nadat hij een vislijn en ander plastic had ingeslikt. Na bijna negen maanden 

behandeling in het opvangcentrum is Talay nu hersteld en klaar om terug te keren naar de Middellandse 

Zee. 

Dit is de tweede keer dat een satellietvolgsysteem is bevestigd aan een zeeschildpad als onderdeel van dit 

gezamenlijke initiatief. In 2019 werd een gerehabiliteerde volwassen onechte karetschildpad (Caretta 

caretta), genaamd Tuba, door DEKAMER weer vrijgelaten in de Middellandse Zee, met een GPS-Fix 

satellietvolgsysteem. Tuba heeft sindsdien meer dan tienduizend kilometer afgelegd en haar reis is gevolgd 

door bijna vierenhalf miljoen mensen. 

Om het bewustzijn over het belang van het beschermen van bedreigde diersoorten te vergroten, werkt het 

initiatief ook om toeristen en de lokale gemeenschap voor te lichten en uit te leggen hoe zij kunnen helpen 



  
 
 
 
 
  

om schildpadden in Turkije te beschermen. DEKAMER adviseert dat alle gewonde of bewusteloze 

zeeschildpadden die in Turkije worden gevonden, aan hen of aan lokale natuurbeschermingsorganisaties 

moeten worden gemeld en dat eieren of jongen niet mogen worden aangeraakt. Ze benadrukken ook dat 

het gebruik van plastic op het strand, met name plastic zakken, moet worden vermeden, omdat 

zeeschildpadden plastic zakken soms kunnen verwarren met kwallen en ze kunnen opeten. 

Bedrijven aan het strand kunnen ook inspanningen tot instandhouding ondersteunen door de nestgebieden 

van schildpadden aan het strand vrij te houden van ligbedden en andere obstakels, vooral 's nachts, wanneer 

schildpadden hun eieren op het strand leggen. Het gebruik van wit licht 's nachts en het gebruik van rood 

licht op broedstranden is ook belangrijk. 

Met de juiste zorg en aandacht en door de gedragscode op broedstranden te volgen, kan het behoud van 

gezonde ecosystemen worden gegarandeerd en kunnen schildpadden en toeristen gelukkig naast elkaar 

leven. 

Meer over dit live event: https://facebook.com/dekamerturkey  

Over de TUI Care Foundation 

TUI Care Foundation bouwt voort op het potentieel van de positieve kracht van toerisme. We ondersteunen 

en initiëren partnerschappen en projecten die nieuwe kansen voor jongeren creëren en bijdragen aan de 

ontwikkeling van vakantiebestemmingen wereldwijd. Door vakantiegangers te verbinden aan lokale 

projecten, geeft TUI Care Foundation het onderwijs, het welzijn van kinderen en jongeren, de bescherming 

van natuur en milieu en de lokale gemeenschappen een boost. Zo vergroten we de positieve impact van de 

toerismesector voor mensen op bestemmingen wereldwijd. TUI Care Foundation werkt internationaal, maar 

handelt lokaal. We werken daarom samen met lokale en internationale organisaties, zodat we op een zinvolle 

manier blijvende impact realiseren. TUI Care Foundation is opgericht door TUI, de wereldwijd marktleider in 

het toerisme en is gevestigd in Nederland. 

Over DEKAMER 

DEKAMER is het eerste onderzoeks-, reddings- en rehabilitatiecentrum voor zeeschildpadden in Turkije. Dit 

centrum werkt als een ziekenhuis voor zeeschildpadden en wordt ook opgezet voor activiteiten doorheen  

hele jaar en om het publiek te informeren over inspanningen voor natuurbehoud. DEKAMER zal optreden 

als de regelmatige monitoring van de stranden van Dalyan en van de nabijgelegen stranden voor 

nestactiviteiten door vrijwilligers van alle universiteiten te accepteren. Alle gewonde schildpadden die langs 

de Middellandse Zeekust van Turkije worden gevonden, worden ook naar het centrum gebracht dat voor 

hun noodzakelijke medische behandeling en revalidatie zal zorgen. DEKAMER staat open voor zowel 

nationale als internationale samenwerking in alle soorten wetenschappelijke studies. 
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