ΧΕΛΩΝΕΣ ή
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ;

παραλία για να βγουν στην ακτή και να γεννήσουν
τα αυγά τους. Όταν γεννηθούν τα χελωνάκια πρέ
πει, να βρουν το δρόμο τους προς τη θάλασσα με
το φως του φεγγαριού. Αν υπάρχουν τεχνητά φώτα
στην παραλία, τα χελωνάκια θα ξεστρατίσουν, θα
χαθούν και θα πεθάνουν από τη ζέστη και τα αυτο
κίνητα.

μπορούμε να
ζήσουμε μαζί

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΛΩΝ:
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Πώς μπορείτε
να βοηθήσετε;

L

IG

Ζητήστε από όλους να σβήνουν τα
φώτα που φέγγουν στην παραλία
μετά τις 11 το βράδυ.
Ο ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θα
λάσσιας Χελώνας ιδρύθηκε το 1983, είναι μη κερ
δοσκοπικό Σωματείο και δραστηριοποιείται σε όλη
την Ελλάδα. Οι δράσεις καταγραφής και προστα
σίας της αναπαραγωγής των θαλάσσιων χελωνών
και της ευαισθητοποίησης του κοινού από τον ΑΡ
ΧΕΛΩΝ στην Κρήτη γίνονται με τη συνεργασία των
αρμόδιων αρχών.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Σβήστε ή καλύψτε τα φώτα!

Βοηθήστε να μείνουν ήσυχες και
σκοτεινές
οι παραλίες το βράδυ!
HTS
Οι μητέρες χελώνες χρειάζονται
ελεύθερο χώρο σε σκοτεινή και ήσυχη

www.archelon.gr
email:
crete@archelon.gr

Ακολουθήστε
μας σε Facebook
και Instagram!
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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο – Χανιά – Κόλπος Μεσσαράς

defrost design

•
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Οι κλωβοί και τα μεταλλικά πλέγματα προστα
σίας των φωλιών είναι σημαντικά – παρακα
λούμε να δείξετε σεβασμό.
Τα μικρά χελωνάκια χρειάζεται να φτάσουν
στη θάλασσα μόνα τους – ανέγγιχτα από αν
θρώπινο χέρι.
Οι παραλίες χρειάζεται να μείνουν καθαρές
– παρακαλούμε να παίρνετε μαζί σας τυχόν
σκουπίδια σας.
Ζητήστε να γίνει σχετική παρουσίαση του ΑΡ
ΧΕΛΩΝ στο ξενοδοχείο ή το κάμπινγκ
που μένετε.

O

•

•
•

@ Ρέθυμνο – Πλατεία στο Παλαιό Ενετικό Λιμάνι,
κοντά στο Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών
@Χανιά – Παλαιό Ενετικό Λιμάνι
@Κόλπος Μεσσαράς – είσοδος του χωριού στα
Μάταλα

www.archelon.gr

Επισκέπτες προσοχή!

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ!
Ένα χελωνάκι
(για 1 έτος)
€ 30,00
Μία μητέρα χελώνα
«
€ 50,00
Μία φωλιά
«
€ 80,00
Μία χελώνα στο Κέντρο Διάσωσης (για 1 μήνα) € 150,00

Μοιράζεστε αυτήν την παραλία με τις θαλάσ
σιες χελώνες Καρέττα, που γεννούν τα αυγά τους
εδώ κάθε καλοκαίρι.
Οι θαλάσσιες χελώνες αποτελούν παγκοσμίως προ
στατευόμενα είδη. Οι κυριότερες παραλίες ωοτοκίας
των θαλάσσιων χελωνών στην Κρήτη έχουν ενταχθεί
στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και
είναι
• η παραλία Ρεθύμνου από Ρέθυμνο έως Σκαλέτα,
• η παραλία Χανίων από Κάτω Σταλό έως Κολυμπά
ρι, και
• οι παραλίες του κόλπου της Μεσσαράς Κομμός,
Καλαμάκι, Αφραθιάς και Κόκκινος Πύργος.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΕΑΣ

Πιστωτική κάρτα

Μετρητά
ΟΝΟΜΑ ΥΙΟΘΕΤΗ
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ΠΟΛΗ - ΧΩΡΑ

E-MAIL:

Πώς να χαρείτε την παραλία χωρίς να εμπο
δίσετε την αναπαραγωγή της θαλάσσιας χε
λώνας

ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΗ ΧΕΛΩΝΑ: ........................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ: ..............................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Περισσότεροι από 500 εθελο
ντές από όλο τον κόσμο μας
βοηθούν να προστατεύσουμε
τις θαλάσσιες χελώνες στην
Ελλάδα κάθε χρόνο.

/

/

- Θα λάβετε το πιστοποιητικό και τα ηλεκτρονικά δώρα σας μέσα σε 15 ημέρες!
- Μπορείτε να κάνετε μια υιοθεσία και στην ιστοσελίδα μας www.archelon.gr.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

#

www.archelon.gr
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Δόθηκε λούτρινο χελωνάκι

Όλοι είναι καλοδεχούμενοι στην παραλία από την
ανατολή του ηλίου έως τη δύση του. Όμως ας μην
παραμείνετε στην παραλία το βράδυ. Επίσης, θυ
μηθείτε ότι…
• η οδήγηση οχημάτων στην παραλία και
στους αμμόλοφους δεν επιτρέπεται.
• οι ξαπλώστρες και ομπρέλες πρέπει να απο
μακρύνονται κάθε βράδυ από την παραλία.
• η χρήση φακών ή τεχνητών φώτων, το άναμ
μα φωτιάς, η διοργάνωση πάρτυ στην παρα
λία τις βραδινές ώρες πρέπει να αποφεύγο
νται εντελώς.

