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ΘΕΜΑ:  Η Κρητική φιλοξενία υποδέχτηκε την 1
η
 φωλιά του 2017 

 

 

Ύστερα από πολύ αναµονή, ακούραστη προσπάθεια και υποµονή οι ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ στο 
Ρέθυµνο, κατέγραψαν την 4

η
 Ιουνίου το πρωί, την πρώτη φωλιά για το 2017 στην Κρήτη, στην περιοχή 

Σφακάκι.  
Η καθηµερινότητα των εθελοντών του Συλλόγου περιλαµβάνει πρωινό ξύπνηµα µε έλεγχο και καταγραφή 

της φυσικής κατάστασης των παραλιών ωοτοκίας και τον εντοπισµό ιχνών θαλασσίων χελωνών που 
οδηγούν σε φωλιές. Η διαδικασία αυτή µπορεί να κρατήσει αρκετές ώρες, κατά την διάρκεια των οποίων, οι 
εθελοντές µε υποµονή και αγάπη προς το σπάνιο αυτό είδος, που συνεχίζει και επισκέπτεται το νησί της 
Κρήτης, παραµένουν στην παραλία έως ότου εντοπίσουν και προστατεύσουν τις φωλιές. 

 Η πρώτη φωλιά εντοπίστηκε στο Ρέθυµνο στην παραλία της περιοχής Σφακάκι. Σε ένα σηµείο όπου 
λόγω της εκτεταµένης διάβρωσης η παραλία έχει µικρύνει σε µέγεθος µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ο 
απαραίτητος διαθέσιµος και ασφαλής, για τις φωλιές, χώρος γεγονός που οδηγεί στη µεταφορά τους, από 
τους ερευνητές του Συλλόγου, σε πιο ασφαλή σηµεία, προκειµένου να µην καταστρέφονται από την επαφή 
µε το κύµα.  

Οι θαλάσσιες χελώνες της Κρήτης, όµως, µας αποδεικνύουν για µια ακόµη χρονιά ότι αποτελούν τον 
αρχαιότερο επισκέπτη του νησιού, τιµώντας το µε την παρουσία τους. Ελπίζουµε και ευχόµαστε η Κρητική 
φιλοξενία, που φηµίζεται ανά τον κόσµο να συνεχίσει να καλοδέχεται την θαλάσσια χελώνα στον ίδιο βαθµό, 
διατηρώντας πάνω από όλα τους βιοτόπους αναπαραγωγής τους σε καλή κατάσταση, εφαρµόζοντας τα 
απλά µέτρα προστασίας που προτείνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ και που αφορούν όχι µόνο το είδος αλλά και τις 
παραλίες ωοτοκίας. Τις σηµαντικές αυτές παραλίες που επισκέπτεται πλήθος τουριστών κάθε χρόνο 
ακριβώς για τον ίδιο λόγο που τον επισκέπτονται και οι θαλάσσιες χελώνες, για την καθαρότητα και την 
ποιότητα τους, το αµµουδερό τοπίο και το καλό κλίµα.  Οι εθελοντές του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ που 
βρίσκονται στις τρεις παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης, στον κόλπο του Ρεθύµνου, στον κόλπο των Χανίων και 
στον κόλπο της Μεσσαράς, σας εύχονται καλό καλοκαίρι και σας περιµένουν να σας ενηµερώσουν και να 
σας ταξιδέψουν µε τις ιστορίες τους για την Κρήτη και τις θαλάσσιες χελώνες «της».  
 
Τους εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ θα τους βρείτε καθηµερινά στους ενηµερωτικούς σταθµούς του Συλλόγου, στο 
Ενετικό Λιµάνι του Ρεθύµνου, το παλιό λιµάνι των Χανίων και την είσοδο των Ματάλων καθώς επίσης και από 
τις 05:00 το πρωί στις παραλίες των τριών περιοχών (από το ∆ελφίνι µέχρι την Σκαλέτα στον κόλπο 
Ρεθύµνου, από τον Κάτω Σταλλό µέχρι το Κολυµπάρι στον κόλπο των Χανίων και από τον Κοµό µέχρι τον 
Κόκκινο Πύργο στον κόλπο της Μεσσαράς) 
 
Πληροφορίες:  
Νικολοπούλου Αθανασία, Υπεύθυνη πρoγραµµάτων Κρήτης ΑΡΧΕΛΩΝ, τηλ.: 6937352379  
fb: ARCHELON Crete, 
     ARCHELON, the official page 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο διακριτικός τίτλος του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, γράφεται πάντοτε µε κεφαλαία γράµµατα 

 
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1983. Ασχολείται µε 
τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την καθιέρωση πρακτικών για την αειφορική διαχείρισή τους, 
τη διατήρηση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και των παράκτιων οικοσυστηµάτων µε έµφαση 
στις Θαλάσσιες Χελώνες. 


