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Π η γ έ ς :  I U C N ,  M E D A S S E T ,  S W O T .  

Ωοτοκ ία  σε  χαµηλότερα επ ίπεδα καταγράφετα ι  κα ι  σε  άλλες  παραλίες  που δεν  
επ ισηµαίνοντα ι  στο  χάρτη :  Ο ι  Πράσινες  χελώνες  ωοτοκούν  σε  παραλίες  ανατολ ικά  της  
γραµµής  1 .  Ο ι  Καρέττα  ωοτοκούν  περιστασιακά κα ι  σε  δ ιάφορα άλλα σηµε ία  σε  όλη  τη  

Μεσόγε ιο ,  όπως στην  Ι ταλ ία ,  την  Ισπαν ία  κα ι  τη  Γαλλ ία ,  όµως δεν  έχε ι  αναφερθε ί  
ωοτοκ ία  στο  Βόρε ιο  Α ιγα ίο ,  την  Αδριατ ική ,  το  Μαρόκο κα ι  την  Αλγερία .

Μερικές  ∆ερµατοχελώνες  µπαίνουν  στη  Μεσόγε ιο  γ ια  να  τραφούν ,  αλλά ,  απ ’  όσο 
γνωρίζουµε ,  δε  γεννούν  εδώ.

Κ Α Ρ Ε Τ Τ Α  Κ Α Ρ Ε Τ Τ Α  ( > 5 0  Φ Ω Λ Ι Ε Σ )

Κ Α Ρ Ε Τ Τ Α  Κ Α Ρ Ε Τ Τ Α  ( 2 0 - 5 0  Φ Ω Λ Ι Ε Σ )

Π Ρ Α Σ Ι Ν Η  Χ Ε Λ Ω Ν Α  ( > 5 0  Φ Ω Λ Ι Ε Σ )

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΕΛΩΝΑ & ΚΑΡΕΤΤΑ ΚΑΡΕΤΤΑ (>50 ΦΩΛΙΕΣ)
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Μεσόγειος Θάλασσα

+1.500 7.2000

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
Σύγκριση µεγέθους νεογέννητων µε πλήρως 
ανεπτυγµένων ενήλικων χελωνών. 

Ενήλικη: 130 cm
Νεογέννητο: 50 mm

Ενήλικη: 90 cm
Νεογέννητο: 45 mm

Ενήλικη: 75 cm
Νεογέννητο: 40 mm

Τοποθεσία

90%
Ελλάδα, Τουρκία

99%
Ελλάδα, Τουρκία

∆ΙΑΛΕΙΜMΑΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ ΩΟΤΟΚΙΑΣ
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Μέσος όρος φωλιών ανά έτος

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΦΩΛΙΕΣ

Μεσογειακός
πληθυσµός

Παγκόσµιος 
πληθυσµός

Πληθυσµός
Β∆ Ατλαντικού

To MEDASSET ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1988.  Είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ και εταιρία περιορισµένης κατ' εγγύησης (LBG), µόνιµο µέλος- 
παρατηρητής της Σύµβασης της Βέρνης, στο Συµβούλιο της Ευρώπης. Συνεργάζεται στενά µε το MEDASSET Ελλάς, ένα Σωµατείο µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1993 και είναι εταίρος στο Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος του ΟΗΕ (UNEP/MAP). Οι δυο 
οργανισµοί έχουν κοινούς στόχους, όπως είναι η µελέτη και η προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη τη Μεσόγειο. Οι στόχοι 
επιτυγχάνονται µέσω επιστηµονικής έρευνας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, άσκησης πίεσης σε σχετικούς φορείς και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας και µάθετε περισσότερα για το έργο µας. 
∆είξτε το ενδιαφέρον σας και γίνετε “Φίλος του MEDASSET"

www.medasset.org       medasset@medasset.org

MEDASSET-Ελλάς: Λυκαβηττού 1Γ, 10672 Αθήνα
Tηλ.: 210 3613572, 210 3640389, Fax: 210 3613572

MEDASSET: c/o Ηillside Close, London NW8 OEF, UK
Τel.:  + 44 (203) 2866189

ΣΚΟΠΙΜΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ
Κατά τη διάρκεια του ψαρέµατος είναι µία 
σχετικά διαδεδοµένη πρακτική στη Μεσόγειο.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Αυγών ή χελωνών για κατανάλωση ή για κατασκευή 
καλλιτεχνηµάτων. ∆εν είναι διαδοµένη στη Μεσόγειο.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
ΚΑΤΑ∆ΥΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Έχει οδηγήσει στην καταστροφή 
παραλιών ωοτοκίας.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ∆ΕΣ
Έχουν επιπτώσεις στις θαλάσσιες 
χελώνες και τους βιοτόπους τους σε 
όλα τα στάδια της ζωής τους, 
προκαλώντας άµεσο θάνατο, 
αυξηµένο θάνατο στα έµβρυα και 
ανωµαλίες στην ανάπτυξη. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Θα οδηγήσει στην αύξηση της στάθµης της 
θάλασσας που µοιραία θα καταστρέψει τις 
φωλιές. Η αύξηση της θερµοκρασίας της 
άµµου θα έχει σαν αποτέλεσµα φωλιές που 
θα παράγουν µόνο θηλυκά ή και καθόλου 
χελωνάκια. Το φύλο καθορίζεται από τη 
θερµοκρασία της φωλιάς. Πιο δροσερές 
φωλιές (<28°C) παράγουν µόνο 
αρσενικές, ενώ οι πιο ζεστές 
(>30°C) µόνο θηλυκές.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Σκοτώνουν χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες και 
άλλα θαλάσσια πλάσµατα όταν µπλέκονται σ’ 
αυτά ή όταν τα µπερδεύουν µε την τροφή τους. 
Στις παραλίες ωοτοκίας, τα απορρίµµατα 
γίνονται θανάσιµες παγίδες για τα νεογέννητα 
χελωνάκια κάνοντάς τα πιο ευάλωτα στους 
εχθρούς . Οι τοξικές ουσίες που βρίσκονται 
στο πλαστικό περνούν στην τροφική αλυσίδα. 
Οι ανώτεροι θηρευτές -όπως οι θαλάσσιες 
χελώνες- πλήττονται περισσότερο.

ΦΩΤΟ-ΡΥΠΑΝΣΗ
Αποπροσανατολίζει τα νεογέννητα χελωνάκια που 
κατευθύνονται προς τη στεριά αντί προς τη θάλασσα.  
Όµως και οι ενήλικες αποπροσανατολίζονται µε 
αποτέλεσµα να εγκαταλείπουν την προσπάθεια να βγουν 
στην παραλία για να γεννήσουν.

«ΑΛΙΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ» 
Όταν αλιευτικά εργαλεία που 
χάνονται ή εγκαταλείπονται 
σκόπιµα, παγιδεύουν θαλάσσιες 
χελώνες και άλλα θαλάσσια όντα. 

ΑΝΗΛΙΚΕΣ & 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Ψάρια, καρχαρίες και 
περιστασιακά φώκιες

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ 
Γλάροι, κορµοράνοι, καβούρια, 
σαύρες, φίδια

ΑΥΓΑ
Αλεπούδες, σαύρες, τσακάλια, νυφίτσες 

ΤΥΧΑΙΟ ΨΑΡΕΜΑ

Πάνω από132.000
χελώνες παγιδεύονται τυχαία κάθε χρόνο σε αλιευτικά 

εργαλεία, προκαλώντας τουλάχιστον

44.000
θανάτους.

Πηγές:
• The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015-4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 17 December 2015
• IUCN (2012). Marine Mammals and Sea Turtles of the Mediterranean and Black Seas. Gland, Switzerland and Malaga, Spain: IUCN. 32 pages.
• Sea Turtles in the Mediterranean: Distribution, Threats and conservation priorities, Paolo Casale & Dimitris Margaritoulis, 2010, IUCN.
• Casale P. (2008). Incidental catch of marine turtles in the Mediterranean Sea: captures, mortality, priorities. WWF Italy, Rome.
• ICRAM, “Testudines of the Mediterranean and Black Seas”, 2001.

∆ράση για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο από το 1988.
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ
Προκαλούν ζηµιά ή καταστρέφουν 
τελείως σηµαντικές περιοχές όπου 
τρέφονται οι χελώνες, όπως τα 
θαλάσσια λιβάδια. 

facebook.com/medasset.org                       twitter.com/MEDASSET

instagram.com/medasset_                       youtube.com/MEDASSETGR

Απειλούµενο Είδος 
Μειωµένης Ανησυχίας

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΧΕΛΩΝΕΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Οι θαλάσσιες χελώνες είναι αρχαίοι θαλασσοπόροι που ζουν 
στον πλανήτη µας πάνω από 100 εκατοµµύρια χρόνια. Περνούν 
τη ζωή τους στη θάλασσα. Μόνο οι ενήλικες θηλυκές βγαίνουν 
στη ξηρά για να γεννήσουν τα αυγά τους σε φωλιά µέσα στην άµµο. 

Χρώµα ενήλικης: 
Κοκκινωπό καφέ από 
πάνω, κίτρινο ως 
πορτοκαλί από κάτω

Χρώµα νεογέννητου: 
Aνοιχτό ως σκούρο γκρι

Χρώµα νεογέννητου: 
Μαύρο από πάνω, άσπρο 
από κάτω

Χρώµα ενήλικης: 
Ποικίλει από καφέ σε λαδί ή γκρι 
µε πολύχρωµες ραβδώσεις από 
πάνω, κιτρινωπό από κάτω

Χρώµα νεογέννητου: 
Μαύρο µε άσπρες ρίγες 
από πάνω και στις άκρες 
των πτερυγίων

Χρώµα ενήλικης: 
Μαύρο µε άσπρες 
κηλίδες από πάνω, 
ασπριδερό από κάτω

ΚΑΡΕΤΤΑ ΚΑΡΕΤΤΑ  (Caretta caretta) 
Προέλευση ονοµασίας: Λατινοποιηµένη εκδοχή της 
γαλλικής λέξης «Caret» που σηµαίνει χελώνα 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΕΛΩΝΑ  (Chelonia mydas)
Προέλευση ονοµασίας: Πράσινος λιπώδης 
ιστός κάτω από το καβούκι της

∆ΕΡΜΑΤΟΧΕΛΩΝΑ   (Dermochelys coriacea)
Προέλευση ονοµασίας: Το καβούκι είναι από χοντρό, 
λιπαρό και ελαστικό δέρµα

ΜΑΡΟΚΟ
AΛΓΕΡΙΑ

ΤΙΝΗΣΙΑ

Απειλούµενο Είδος 
Μειωµένης Ανησυχίας


