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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

      Energy Water
Σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχεις στην

προσπάθειά μας να προστατέψουμε τις θαλάσσιες
χελώνες που έχουν απομείνει και σε καλωσορίζουμε με

μεγάλη χαρά στην οικογένεια του WWF. Μαζί θα
συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην υποβάθμιση των

περιοχών φωλεοποίησης της καρέτα,  την τυχαία
θανάτωσή τους, τη ρύπανση των θαλασσών μας και την

εντατική αλιεία.

Ο διευθυντής του WWF Ελλάς

Δημήτρης Καραβέλλας



ΧΕΛΩΝΑ ΚΑΡΕΤΑ

ΑΠΕΙΛΕΣ
Υποβάθμιση περιοχών φωλεοποίησης

Μια από τις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν οι χελώνες καρέτα είναι η υποβάθμιση και η

καταστροφή των παραλιών ωοτοκίας τους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κατά μήκος των ακτών.

Ηεντατική εκμετάλλευση των παραλιών (καντίνες με ομπρέλες, ξαπλώστρες και δυνατή μουσική)

τιςεμποδίζει να φτάσουν στα κατάλληλα σημεία για να γεννήσουν τα αυγά τους. Τα φώτα κοντά

στιςπαραλίες αποπροσανατολίζουν τις θηλυκές που προσπαθούν να βγουν στην παραλία για να

γεννήσουν όσο και τους νεοσσούς που έχουν περιορισμένο χρόνο για να φτάσουν στη θάλασσα.

Τυχαία θανάτωση
Όταν ψάχνουν για τροφή αλλά και στη διάρκεια των ταξιδιών τους, μπλέκονται σε δίχτυα και

παραγάδια των ψαράδων με αποτέλεσμα να πνίγονται. Παγιδεύονται επίσης, όπως και άλλοι

θαλάσσιοι οργανισμοί σε παρατημένα και παρασυρμένα δίχτυα. Επίσης, οι θαλάσσιες χελώνες

εμποδίζονται, ενοχλούνται ή και ραυματίζονται, συχνά θανάσιμα, από ταχύπλοα σκάφη που

κινούνται κοντά στις παραλίες ωοτοκίας. Αρκετές φορές θανατώνονται και από τους ίδιους τους

ψαράδες λόγω ανταγωνισμού ή για εκδίκηση για τις ζημιές που προξενούν.

Ρύπανση των θαλασσών
Οι θαλάσσιες χελώνες μπερδεύουν τα πλαστικά σκουπίδια, ιδιαίτερα τις σακούλες, με μέδουσες, τις

τρώνε και αυτό τις οδηγεί σε πνιγμό ή ασιτία. Τα μικρά χελωνάκια μπορεί να παγιδευτούν σε

επιπλέοντα απορρίμματα.

Εξορύξεις υδρογονανθράκων
Οι δυνατοί ήχοι στη διάρκεια ερευνών προκαλούν διαταραχές συμπεριφοράς, απώλεια ακοής και

προσανατολισμού. Η δυσκολία στον προσανατολισμό αποτρέπει τις χελώνες από το να επιλέξουν τις

κατάλληλες περιοχές ωοτοκίας αλλά και να επιστρέψουν σε αυτές για να γεννήσουν ξανά. Μια

πιθανή πετρελαιοκηλίδα θα υποβαθμίσει επίσης την ποιότητα του νερού και θα επηρεάσει τόσο τις

θαλάσσιες χελώνες όσο και γενικότερα τη ζωή στη θάλασσα.

  

ΣΤΟΧΟΣ
Να διατηρήσουμε τις φυσικές συνθήκες επιβίωσης και αναπαραγωγής της χελώνας καρέτα στις

ελληνικές θάλασσες και παραλίες.
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