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ΘΕΜΑ: Ενθαρρυντική βελτίωση της τήρησης των µέτρων διαχείρισης για την προστασία της 

Caretta caretta στον κόλπο Ρεθύµνου για το 2017 

 
Με την ενεργή συµβολή της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ εντοπίζει ότι κατά 
την τρέχουσα θερινή περίοδο υπάρχει βελτίωση της τήρησης ορισµένων µέτρων διαχείρισης για την 
προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον κόλπο του Ρεθύµνου. 
Ειδικότερα, ενώ το 2016 το ποσοστό των επιχειρήσεων που τήρησαν την διαχείριση των επίπλων 
θαλάσσης κατά τις νυχτερινές ώρες ανήλθε σε ποσοστό 25%, το 2017 το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 
ποσοστό περίπου 50% στο σύνολο του κόλπου  δηλαδή από την Σκαλέτα έως το ∆ελφίνι (το αντίστοιχό 
ποσοστό στην παραλία που βρίσκεται µέσα στην πόλη του Ρεθύµνου, δηλαδή από το ξενοδοχείο Pearl 
Beach έως το ∆ελφίνι, ανέρχεται σε 80%). 
Η παρατηρούµενη αύξηση του ποσοστού των επιχειρηµατιών που συνεργάζονται για την προστασία της 
θαλάσσιας χελώνας είναι πολύ ενθαρρυντική, σε κάθε περίπτωση όµως αν αναλογιστεί κανείς την 

παρατηρούµενη µείωση του µέσου όρου των φωλιών του είδους την τελευταία δεκαπενταετία (που 
ανέρχεται σε ποσοστό 46% την περίοδο 2000-2015 σε σχέση µε την περίοδο 1990-1999) καθίσταται 
σαφές ότι πρέπει άµεσα το σύνολο των επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στον βιότοπο ωοτοκίας 
του είδους στον κόλπο  να συµµορφωθεί µε τα προτεινόµενα µέτρα διαχείρισης τα οποία µάλιστα δεν 
περιορίζονται στην αποµάκρυνση των επίπλων θαλάσσης αλλά αφορούν την ολική βιώσιµη διαχείριση του 
κόλπου του βιότοπου αναπαραγωγής της Καρέτα. 
∆εδοµένου ότι η περίοδος ωοτοκίας συνεχίζεται και ότι τα πρώτα χελωνάκια εκκολάφθηκαν στις 27 Ιουλίου, 
ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ θα ήθελε να ευχαριστήσει τους επιχειρηµατίες που έως τώρα συνεργάστηκαν και 
βοήθησαν και για µια ακόµα φορά, να υπενθυµίσει τα µέτρα διαχείρισης, τα οποία άλλωστε έχουν ενταχθεί 
στο νοµικό πλαίσιο για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και πρέπει να υλοποιούνται από 
όλους. Συγκεκριµένα την περίοδο ωοτοκίας και εκκόλαψης (Μάιος έως Οκτώβριος κάθε έτους) πρέπει να 
τηρούνται τα ακόλουθα: 

 

• Τοποθέτηση των οµπρελών σε σταθερά σηµεία και σε άξονες κάθετους προς το κύµα. 

• Μάζεµα επίπλων θαλάσσης µετά τη δύση του ηλίου ώστε να αφήνεται επαρκής διαθέσιµος χώρος 

για την ωοτοκία. 

• Το πλύσιµο των επίπλων θαλάσσης να γίνεται εκτός της παραλίας, ώστε να µην υγραίνονται οι 

φωλιές και σαπίζουν τα αυγά. 

• Αποφυγή ισιώµατος και βρεξίµατος της άµµου, ώστε να µην σβήνονται τα ίχνη χελωνών και 

νεοσσών µέχρι να καταφτάσει η ερευνητική οµάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ. 

• Αποφυγή τοποθέτησης εγκαταστάσεων όπως κουβούκλια τέντες ή ντους πάνω στην αµµώδη 

παραλία.  

• Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πως δεν υπάρχει διαρροή φωτός από ιδιωτικές και δηµόσιες 

φωτεινές πηγές προς την παραλία ώστε να µην παρενοχλείται η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας και 

να µην αποπροσανατολίζονται οι νεοσσοί κατά την περίοδο εκκόλαψης. 

• Απαγορεύονται οι καθαρισµοί παραλίας µε βαρέα οχήµατα. 

• Απαγορεύονται τα beach party στην παραλία ωοτοκίας. 

 

Με την ενεργή συµβολή και τη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας ο ΑΡΧΕΛΩΝ ελπίζει  σε ένα 

καλύτερο µέλλον όχι µόνο για τις θαλάσσιες χελώνες αλλά και για την βιώσιµη διαχείριση του 

παράκτιου οικοσυστήµατος του κόλπου Ρεθύµνου που αποτελεί  και σηµαντικό τουριστικό πόρο.  
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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. 

 


