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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Κρήτη είναι ένας από τους σπουδαιότερους τουριστικούς
προορισμούς της Ελλάδας. Για χρόνια ο τουρισμός βασίστηκε στο
τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα, διασκέδαση, εξαντλώντας τα μοναδικά
αποθέματα φυσικής ομορφιάς, ιστορίας και πολιτισμού της παράλιας
ζώνης του νησιού.
Ακολουθήθηκε απαρέγκλιτα το μοντέλο του μαζικού τουρισμού
και της άναρχης ανάπτυξης εις βάρος όλων αυτών των τοπικών
χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν έναν τόπο από έναν άλλο.
Σήμερα αυτό το μοντέλο θεωρείται πλέον αποτυχημένο, αν και η
τελευταία έκφανσή του, το all inclusive, έχει κυριαρχήσει στο νησί,
έχοντας αφήσει πίσω του ένα κατεστραμμένο φυσικό και πολιτισμικό
περιβάλλον, που περισσότερο απωθεί παρά έλκει.
Η ανάγκη για επαναφορά και ανάπτυξη του πραγματικού τουρισμού
της γνώσης, της συναναστροφής με τους ντόπιους και της επαφής
με το πραγματικό φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον οδήγησε στην
εμφάνιση και προώθηση του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού,
που ασπάζεται τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η περιοχή της Σητείας ευτύχησε να μη δεχθεί τη λαίλαπα του
μαζικού τουρισμού και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα βασικά στοιχεία
του πολιτισμικού και φυσικού της περιβάλλοντος. Το ανατολικότερο
άκρο της περιοχής διατήρησε επιπλέον ανέπαφα όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά του παράκτιου περιβάλλοντος στα οποία βασίστηκε
η τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, διατηρώντας παράλληλα τις
πανάρχαιες παραδόσεις και τον πολιτισμό της. Παρ’ όλες τις πιέσεις
που δέχεται οι κάτοικοί της ελπίζουν ακόμα και προσπαθούν να
επιτύχουν αυτήν την «άλλη» ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτής της
προσπάθειας εντάσσεται και η υλοποίηση του έργου «ΓΕΩΤΟΠΙΑ» για
την δημιουργία υποδομών γεω- και οίκο-τουρισμού και προβολής
της περιοχής τους. Ο Οδηγός αυτός που είναι ένα από τα βασικότερα
παραδοτέα του έργου, συμπυκνώνει και προσφέρει στον επισκέπτη
όλα αυτά τα μοναδικά και αναλλοίωτα χαρακτηριστικά του φυσικού
και πολιτισμικού περιβάλλοντος της περιοχής, προτείνοντας
εμπειρίες, δραστηριότητες και προορισμούς.
Καλό σας ταξίδι…
				Δρ Χαράλαμπος Φασουλάς

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ιστορία αυτής της γης κυλά για χιλιάδες χρόνια παράλληλα με την
ιστορία των ανθρώπων της.
Και αν συνήθως ο χρόνος των ανθρώπων αφήνει κενά και
ανεξερεύνητα σημεία, ο χρόνος της γης στη Σητεία έχει καταγράψει
τα σημάδια του μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια πάνω της. Πάνω
στην πέτρα, μέσα στις χαράδρες, στα σπήλαια και στα μοναδικά της
φαράγγια.
Οι πορείες του ανθρώπου και της γης, εδώ στην ανατολική
Κρήτη, συμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Τα σημάδια
των ανθρώπων αποκαλύπτονται στις πλούσιες αρχαιολογικές
ανακαλύψεις, αλλά και στη σημερινή, ανόθευτη ακόμα, ζωή των
κατοίκων. Η γη αποκαλύπτεται σε κάθε ένα από τα εκατοντάδες
σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος της περιοχής.
Αυτή την παράλληλη διαδρομή με τα σημεία των ανθρώπων
και τα σημεία της γης, τους «γεώτοπους», μπορεί να ανακαλύψει
ο σημερινός επισκέπτης του Φυσικού Πάρκου Σητείας
περιδιαβαίνοντας τα πανάρχαια μονοπάτια, τα εντυπωσιακά
τοπία και τις μοναδικές οικοτουριστικές διαδρομές της περιοχής.
Θα συναντήσει εντυπωσιακούς σχηματισμούς βράχων, απότομα
γκρεμνά, κρυμμένα οροπέδια, ατέρμονα σπήλαια, απάτητες
παραλίες, γάργαρα, τρεχούμενα νερά. Θα μυρίσει τα αρώματα των
θάμνων, θα ακούσει το θρόισμα των φύλλων, θα αγναντέψει τα
σμήνη των ταξιδιάρικων μεταναστευτικών πουλιών και θα δροσιστεί
από τον ακούραστο άνεμο που αγκαλιάζει κάθε σπιθαμή αυτού
του τόπου. Θα αφουγκραστεί και θα διασκεδάσει με τους στωικούς
και φιλόξενους κατοίκους και θα γευτεί τα διαμάντια της Στειακής
Γης, που με καρτερικότητα και σοφία αιώνων παράγουν οι ίδιοι σε
αρμονία με τη φύση.
Αυτή η παρθένα, ακόμα, σε πολλά μέρη της Γη προσκαλεί τον
επισκέπτη σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο αλλά και στο παρόν, σε
μια αντάμωση με τη φύση και τον άνθρωπο, σε μια αναζήτηση της
πραγματικής Κρήτης και των αξιών της.
Η αγωνία των κατοίκων της να μείνει αυτός ο τόπος όσο το δυνατόν
ανέγγιχτος, μπλέκει με την επιθυμία τους να σε φιλοξενήσουν και να
σου δείξουν τον πλούτο αυτής της Γης, μέσα από την προσπάθεια

δημιουργίας του Φυσικού Πάρκου της Σητείας. Ενός πάρκου που
θα προσφέρει τη χαρά και την απόλαυση στον επισκέπτη, μέσα από
διαδρομές και περιηγήσεις, μέσα από δραστηριότητες και προϊόντα,
αλλά που θα διδάξει και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και
φύσης μέσα από τις στάσεις ζωής, τις πανάρχαιες πρακτικές και τις
παραδόσεις αιώνων.
Αναζητήστε τα μυστικά αυτού του τόπου παρέα με τον οικοτουριστικό
αυτό οδηγό!

Κάτω Ζάκρος
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1. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Το Φυσικό Πάρκο Σητείας βρίσκεται στο ανατολικότατο άκρο της
Κρήτης, στο Δήμο Σητείας. Καταλαμβάνει όλη την έκταση του
πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ιτάνου, καθώς και τμήματα των
παλαιότερων, επίσης, Δήμων Λεύκης και Σητείας. Γεωγραφικά
εκτίνεται από το βορειότερο ακρωτήριο Κάβο Σίδερο μέχρι τα
νότια παράλια του Δήμου, τις παρυφές της πόλης της Σητείας στα
δυτικά και τα παράλια της Ζάκρου στα ανατολικά. Είναι κατά βάση
ορεινή περιοχή με τα όρη της Ζάκρου να δεσπόζουν στο ανάγλυφο
και τις δαντελωτές ακτογραμμές να χαρακτηρίζουν το σύνολο της
παράκτιας ζώνης.
Η πρόσβαση στην περιοχή δεν είναι σχετικά εύκολη, γεγονός που
έχει συμβάλει στην περιορισμένη τουριστική της ανάπτυξη. Βασική
πύλη εισόδου είναι η πόλη της Σητείας με το λιμάνι και το μικρό
αεροδρόμιο που διαθέτει τα οποία επιτρέπουν τη σύνδεση με την
Αθήνα, το Ηράκλειο και άλλα γειτονικά νησιά. Οδικώς η πρόσβαση
είναι εφικτή μέσα από την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου –
Σητείας – Παλαικάστρου ή από την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου
– Ιεράπετρας – Σητείας. Και οι δύο διαδρομές αν και πανέμορφες
περιβαλλοντικά και αισθητικά είναι αρκετά μεγάλες, λόγω των
κακών γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους, απαιτούν αρκετό χρόνο
οδήγησης για τις σημερινές εποχές.
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Ανάγλυφο - Τοπογραφία

1.1. ΑΝΑΓΛΥΦΟ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Η περιοχή του πάρκου έχει ένα ποικίλο ανάγλυφο με έντονες και
απότομες μεταβολές μέσα σε μικρή απόσταση, τις οποίες μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε για να διαχωρίσουμε το ανάγλυφο σε τέσσερις
επιμέρους μορφολογικές ενότητες μεγάλης κλίμακας. Ειδικότερα
διακρίνονται οι εξής ενότητες:
Τα Όρη Ζάκρου: Είναι μια μεγάλης έκτασης ημιορεινή περιοχή,
που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ασβεστολιθικών κυρίως
πετρωμάτων και καταλαμβάνει το κεντρικό, δυτικό και νοτιοδυτικό
τμήμα του πάρκου. Αναπτύσσεται από την κορυφή Μόδι στο βορρά
και καταλήγει στην παραλία της Αγίας Ειρήνης στο νότο. Στα όριά
της περιλαμβάνει τους οικισμούς: Σταυρωμένο, Ρούσσα Εκκλησιά,
Κρυονέρι, Μητάτο, Μαγκασά, Χώνο, Καρύδι, Κατσιδώνι, Σίτανο,
Ζάκανθο, Χανδρά, Ζήρο, Λαμνώνι, Χαμαίτουλο και Καλό Χωριό.

Οι οικισμοί Ζού και Αρνικό
(Μετόχια Σταυρωμένου)
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Η ενότητα αυτή φιλοξενεί τις υψηλότερες κορυφές του πάρκου: την
Πλαγιά (817m), την Παπούρα (807m) και τον Μπρινιά (803m), ενώ
περιέχει επίσης και πάνω από δέκα κορυφές με υψόμετρο άνω των
700m.
Το χαρακτηριστικό της ενότητας αυτής είναι η σχετικά επίπεδη (στη
μεγακλίμακα) επιφάνειά της, η οποία διακόπτεται απότομα από πολύ
μεγάλης κλίσης περιμετρικές πλαγιές. Η πιο χαρακτηριστική πλαγιά
είναι το ανατολικό όριό της, που αποτελεί στην ουσία έναν γκρεμνό
που καταλήγει στις περιοχές Ξερόκαμπου και Ζάκρου. Τα γκρεμνά
αυτά τέμνονται από αναρίθμητα μικρά και μεγάλα φαράγγια, που
αποτελούσαν από παλιά τις μοναδικές εισόδους στην ημι-ορεινή
ζώνη. Τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια βρίσκονται στην Επάνω Ζάκρο,
στο Μαζά, στο Φλέγα, στο Κατσουνάκι, στον Ξερόκαμπο και στην
Αγία Ειρήνη, ενώ υπάρχει και πλήθος άλλων, μικρότερου μήκους.
Στην περιοχή αυτή φιλοξενείται ένας μεγάλος αριθμός μικρότερων
μορφολογικών στοιχείων όπως σπήλαια, καταβόθρες, μικρά και
μεγάλα οροπέδια που δημιουργούνται από τη διάβρωση στα
ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής.

Περιοχή Αμάτου, νότια του Ξερόκαμπου
Τα όρη Ζάκρου
και ο οικισμός της Επάνω Ζάκρου
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Ανάγλυφο - Τοπογραφία

Η λεκάνη της Ζάκρου. Αυτή περιλαμβάνει ένα επίμηκες βύθισμα,
στη διεύθυνση βορρά – νότου, που είναι το αποτέλεσμα της δράσης
μεγάλων ρηγμάτων τα οποία δημιουργούν στα δυτικά τα γκρεμνά
στις πλαγιές των βουνών και στα ανατολικά τα μικρά υψώματα
του Τραόσταλου και το Σιμόδι. Στην ενότητα αυτή βρίσκονται οι
οικισμοί Σπηλιάρα, Άγιος Νικόλαος, Λαγκάδα, Χοχλακιές, Κελλάρια,
Αδραβάστοι, Αζοκέραμος, Κλησίδι, Επάνω Ζάκρος και Αγριλιά. Τα
πετρώματα που εμφανίζονται στην περιοχή αποτελούν το σύνολο
σχεδόν των πετρωμάτων του πάρκου και αποτελούνται από
σχιστόλιθους, ασβεστόλιθους και νεότερα ιζήματα.

Αδραβάστοι

Κελλάρια
Το φαράγγι της Κάτω Ζάκρου
ή φαράγγι των Νεκρών
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Φαράγγι Χοχλακιών

Η Παράκτια λοφοσειρά. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη λοφώδη
σειρά των υψωμάτων Σιμόδι και Τραόσταλου με υψόμετρα 422m
και 515m αντίστοιχα, καθώς και μικρότερες κορυφές όπως ο
Πετσοφάς προς βορρά και ο Πυρόβολος προς νότο. Δύο είναι
τα ιδιαίτερα και πολύ εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτής της
ενότητας: πρώτον, τα βαθιά και στενά φαράγγια που τέμνουν τη
λοφοσειρά και καταλήγουν στις ανατολικές ακτές, όπως το φαράγγι
των Χοχλακιών, της Κάτω Ζάκρου (φαράγγι τω Νεκρών), του Σκινιά
και του Κατσουνάκι, και δεύτερον, οι θαλάσσιες αναβαθμίδες που
αναπτύσσονται σε όλες τις ανατολικές πλαγιές, οι οποίες με τη
μορφή σκαλοπατιών ταπεινώνουν το ανάγλυφο μέχρι τη θάλασσα.
Οι πλέον εντυπωσιακές αναβαθμίδες εμφανίζονται στον Τραόσταλο
και στην Κάτω Ζάκρο. Οι γεωμορφές αυτές αναπτύσσονται στα
ασβεστολιθικά πετρώματα των λόφων και στα κατώτερά τους
τμήματα φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό απολιθωμάτων.
Τραόσταλος

Το Μινωϊκό ανάκτορο
της Κάτω Ζάκρου

Οι θαλάσσιες
αναβαθμίδες
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Ανάγλυφο - Τοπογραφία

Η περιοχή Παλαικάστρου: Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει το
βόρειο τμήμα του πάρκου με το χαμηλό, λοφώδες έως πεδινό
ανάγλυφο και με τις μικρές εξάρσεις τοπικού χαρακτήρα. Στην
ενότητα αυτή εντάσσονται οι οικισμοί Παλαίκαστρο, Αγκαθιάς,
Αγία Φωτιά, Πετράς, Βάι, Μερύδια, καθώς και η Μονή Τοπλού.
Επίσης εμφανίζονται τα κατώτερα αλπικά πετρώματα, καθώς
και τα νεότερα ιζηματογενή πετρώματα της περιοχής. Το βασικό
γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό της ενότητας είναι οι μικρής
κλίμακας διαβρωσιγενείς κοιλότητες που σχηματίζονται στα νεογενή
πετρώματα, όπως εντός του φαραγγιού της Μονής Τοπλού, και
ονομάζονται «ταφώνι».

Περιοχή του Παλαικάστρου από το ύψωμα Πετσοφά

Φαράγγι Τοπλού

Κοραλλιογενείς ασβεστόλιθοι
στο Φαράγγι Τοπλού
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Κλιματολογικά χαρακτηριστικά

1.2 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Είναι γνωστό πως το κλίμα της Κρήτης είναι ένα τυπικό μεσογειακό
κλίμα, με συγκέντρωση των κατακρημνισμάτων στους χειμερινούς
μήνες και σχετική ξηρασία κατά τους θερινούς. Όπως σε κάθε
περιοχή με έντονο ανάγλυφο, έτσι και στην Κρήτη αναπτύσσονται
κατά τόπους ιδιαίτερα μικρο-κλιματικά χαρακτηριστικά με
αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικών θερμοκρασιακών και
βροχομετρικών διαφοροποιήσεων σε πολύ γειτονικές περιοχές.

Γενικά, το μικροκλίμα του νησιού επηρεάζεται από την εμφάνιση
και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των μεγάλων ορεινών όγκων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα περισσότερα κατακρημνίσματα να
κατανέμονται στα μεγάλα υψόμετρα, στα δυτικά και τα βόρεια
του νησιού, με αποτέλεσμα οι νότιες και ανατολικές περιοχές να
δέχονται ελάχιστες βροχοπτώσεις (λιγότερο από 400 mm ανά έτος).
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εμφάνιση των υψηλότερων
μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών στα νότια και ανατολικά τμήματα του
νησιού, δημιουργεί τις έντονες ξηροθερμικές συνθήκες που οδηγούν
σταδιακά σε ερημοποίηση πολλές περιοχές του νησιού.
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Η περιοχή του Φυσικού Πάρκου βρίσκεται στο ανατολικό και νότιο
άκρο της Κρήτης με αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα της να βρίσκεται
μέσα στην κρίσιμη αυτή ξηροθερμική ζώνη του νησιού. Η ύπαρξη
βέβαια των βουνών της Ζάκρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη
συγκέντρωση αρκετών κατακρημνισμάτων, κυρίως βροχής, αφού το
χιόνι δεν είναι και τόσο συχνό στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής.
Η κατανομή των βροχοπτώσεων που υπάρχουν από το 1931 για το
σταθμό της Σητείας, δείχνει ότι αυτές κυμαίνονται ανάμεσα στα 400
και 600 mm ετησίως, με αρκετές ακραίες διακυμάνσεις που έφτασαν
μέχρι και τα 200mm κάποιες χρονιές και τα 800 mm κάποιες άλλες.

Ομβροθερμικό διάγραμμα σταθμού Σητείας

Οι θερμοκρασίες στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του Πάρκου είναι
γενικά ήπιες, κυρίως λόγω των έντονων βόρειων ανέμων που συχνά
επικρατούν. Η μέση μηνιαία προσεγγίζει τους 30 οC τους θερινούς
μήνες και μπορεί να φτάσει και τους 10 οC κατά τους θερινούς, με την
ορεινή ζώνη να εμφανίζει σαφώς χαμηλότερες τιμές. Στα νότια και
ανατολικά τμήματα οι θερμοκρασίες μπορεί να είναι μέχρι και 5 οC
υψηλότερες.
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Κλιματολογικά χαρακτηριστικά

Από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του κλίματος της περιοχής
είναι οι άνεμοι, οι οποίοι κατά εποχές είναι πολύ ισχυροί. Οι άνεμοι
που επικρατούν καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους του έτους
είναι οι βόρειοι. Το καλοκαίρι τα χαρακτηριστικά μελτέμια του
Αιγαίου κάνουν αισθητή την παρουσία τους με βορειοδυτικούς,
αρκετά ισχυρούς ανέμους, ιδανικούς για ποικίλα θαλάσσια σπορ
στις παραλίες. Προσφέρουν παράλληλα και αρκετή δροσιά
μεταφέροντας τη θαλασσινή αύρα. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα
οι νότιοι άνεμοι κάνουν συχνά την εμφάνισή τους προσφέροντας
διαλείμματα ήπιων θερμοκρασιών ανάμεσα στα κρύα ξεροβόρια.

Συχνότητα (%) διεύθυνσης ανέμου
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Οικισμοί - Παραδοσιακές δραστηριότητες

1.3 ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Όπως προαναφέρθηκε, η περιοχή του Φυσικού Πάρκου καλύπτει
τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Ιτάνου και τμήματα των Δήμων
Σητείας και Λεύκης, που σήμερα αποτελούν τμήματα του ενιαίου
Δήμου Σητείας. Στα γεωγραφικά όρια της περιοχής βρίσκονται 44
οικισμοί με βάση την απογραφή του 2001, μερικοί από τους οποίους
κατοικούνται περιστασιακά ή μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

Η παραλία Κουρεμένος
και ο οικισμός Αγκαθιάς

Συνολικά, ο σημερινός Δήμος Σητείας εμφάνιζε το 2011 μια
πληθυσμιακή μείωση περίπου 1100 κατοίκων σε σχέση με την
απογραφή του 2001, με 19051 κατοίκους έναντι 20151 το 2001. Πιο
συγκεκριμένα, στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου κατοικούσαν το
2001 περίπου 4505 κάτοικοι. Ο μεγαλύτερος οικισμός της περιοχής
είναι το Παλαίκαστρο, που λόγω της τουριστικής ανάπτυξης
συγκέντρωνε 1084 μόνιμους κατοίκους, ακολουθεί η Επάνω Ζάκρος
με 769 και η Ζήρος με 567.

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Οικισμοί - Παραδοσιακές δραστηριότητες

Μαγκασάς (Βρυσίδι)

Μητάτο

Μαγκασάς

Χώνος

Πολλοί ορεινοί οικισμοί όπως το Μητάτο, το Καρύδι και ο Μαγκασάς
(Βρυσίδι) εμφάνισαν μια αξιοσημείωτη μείωση πληθυσμού από το
1981 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα στις επόμενες απογραφές να
εμφανίζονται με ελάχιστους ή καθόλου κατοίκους. Οι οικισμοί αυτοί
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μια επανάκαμψη που αφορά
κυρίως σε θερινές ή άλλες περιστασιακές κατοικίες.
Υπάρχουν βέβαια και οικισμοί που εδώ και
πολλά χρόνια έχουν εγκαταλειφτεί,
όπως η Ξηρολίμνηκαι τα Σκαλιά.

Επάνω Ζάκρος

Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
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Το φαράγγι
και ο οικισμός
Καρυδίου
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Στο σύνολό τους οι οικισμοί του Φυσικού Πάρκου είναι πανέμορφοι.
Χαρακτηρίζονται από την άφθονη χρήση της πέτρας με την τοπική
αρχιτεκτονική να δεσπόζει στους οικισμούς της ορεινής ζώνης, και
σε πολλούς ακόμα χαμηλότερου υψομέτρου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί
από αρχιτεκτονικής άποψης είναι ο Χώνος, το Μητάτο, ο Μαγκασάς,
οι Χοχλακιές, τα Κελάρια, οι Αδραβάστοι, η Επάνω Ζάκρος και πολλοί
άλλοι.

Ρούσσα Εκκλησιά

Ο οικισμός και το
οροπέδιο της Ζήρου

Κατσιδώνι
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Χαντράς

Βόιλα, Χαντράς

Λαογραφικό
Μουσείο Χαντρά
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Παλιές κρήνες
και λιθανάγλυφα
στη Βόιλα

Ζάκανθος
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Οι βασικές ανθρώπινες
δραστηριότητες εστιάζονται στον
πρωτογενή τομέα, με πάνω από
το 50% του ενεργού πληθυσμού
να ασχολείται με τη γεωργία και
την κτηνοτροφία. Σε μικρότερο
βαθμό ένα 12% ασχολείται με
τον τουρισμό και την παροχή
σχετικών υπηρεσιών και ένα
ακόμα μικρότερο ποσοστό με τις
κατασκευές, τη μεταποίηση και και
λοιπές εργασίες. Ένα άλλο επίσης
χαρακτηριστικό της περιοχής είναι
η γήρανση του πληθυσμού που
εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με
άλλες περιοχές της Κρήτης.

Βόιλα
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Η Αρχαία πόλη της Ζάκρου

Προανακτορική
πυξίδα από
στεατίτη, ανάκτορο
Ζάκρου

Ίτανος (Ερημούπολη)

Νεοανακτορικό
ρυτό από ορεία
κρύσταλλο,
ανάκτορο
Ζάκρου

Αρχαία
νομίσματα
της Ιτάνου
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Προϊστορία - Αρχαία χρόνια

2.1 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ- ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η επαρχία Σητείας βρίθει αρχαιολογικών θέσεων,
τόπων μνήμης και ιστορίας. Το παρελθόν της
Ανατολικής Κρήτης μελετάται εντατικά ήδη από
τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα,
όταν περιηγητές και μελετητές κατέφθαναν
για να καταγράψουν την ιστορία της, ενώ τότε
ξεκίνησαν και οι πρώτες ανασκαφές.
Η Νεολιθική παρουσία στο ανατολικό άκρο της
Κρήτης επιβεβαιώνεται από ποικίλα ευρήματα,
σκεύη και εργαλεία, όπως αυτά της σημαντικής
νεολιθικής οικίας στο Μαγκασά και σπηλαίων όπως
το Μικρό Κατωφύγι και τα Πελεκητά.

Νεοανακτορικό
ρυτό από χλωρίτη,
ανάκτορο Ζάκρου

Κατά την Εποχή του Χαλκού το ανατολικό άκρο του
νησιού, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αποτέλεσε
την πύλη της Κρήτης προς τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου. Η
οργάνωση του εμπορίου, οι συναλλαγές και η συγκέντρωση αγαθών
οδήγησαν στη δημιουργία μεγάλων αστικών κέντρων, όπως το
Παλαίκαστρο. Ακόμα ο Πετράς και η Ζάκρος υπήρξαν πόλεις-λιμάνια
με κεντρικά κτήρια δημόσιου χαρακτήρα και δραστηριότητες τόσο
διοικητικές, όσο και θρησκευτικές, στο πρότυπο των υπόλοιπων
μινωικών «ανακτόρων».
Η κατοίκηση στην ενδοχώρα των αστικών και «ανακτορικών»
κέντρων κατά την 2η χιλιετία π.Χ. ήταν διάσπαρτη και είχε τη
μορφή μικροσυνοικισμών ή μεμονωμένων οικήσεων, που
φανερώνουν πολλά για την αγροτική οικονομία και την κοινωνική
οργάνωση. Συναντάμε έτσι αγρεπαύλεις (Επάνω Ζάκρος), αγροικίες
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(Καρούμες, Ζου), φυλάκια (Χοιρόμανδρες), αλλά και υπαίθρια ιερά
(Πισκοκέφαλο), μινωικά ιερά κορυφής (Πετσοφάς, Τραόσταλος,
Μόδι), λατομεία (Πελεκητά, Κάβο Σίδερο) και τμήματα μινωικών
μονοπατιών. Κάποιες από τις κομβικές αυτές θέσεις συνέχισαν να
χρησιμοποιούνται και μεταγενέστερα, αξιοποιώντας τα οφέλη των
φυσικών πόρων (πηγές νερού, καλλιεργήσιμες εκτάσεις), αλλά και
της καλής ορατότητας, προσβασιμότητας και δυνατότητας ελέγχου.
Πάνω από τα ερείπια του Παλαικάστρου συναντάμε από τη
Γεωμετρική περίοδο και έπειτα τον περίφημο ναό του Δικταίου Διός,
για τον έλεγχο και τα πλούσια εισοδήματα του οποίου βρίσκονταν
σε συνεχή διαμάχη οι τρεις ισχυρότερες πόλεις της Ανατολικής
Κρήτης των ιστορικών χρόνων: η Πραισός, η Ίτανος και η Ιεράπυτνα.
Από αυτές η Πραισός (βόρεια του Χαντρά) θεωρήθηκε κέντρο
των Ετεοκρητών, των παλαιών δηλαδή κατοίκων του νησιού που
αποσύρθηκαν εδώ μετά την εισβολή των Δωριέων περισώζοντας
το «μινωικό» χαρακτήρα της γλώσσας, της θρησκείας και της
λατρείας τους. Η Ίτανος, υπήρξε σπουδαίο λιμάνι και σταθμός
διαμετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Ανατολής και Κρήτης, που
πλούτισε από το εμπόριο πρώτων υλών με τους Φοίνικες και
διατήρησε την αίγλη της μέχρι την εγκατάσταση των Ρωμαίων στο
νησί. Οι πόλεις αυτές κατά την Κλασική περίοδο είχαν το δικό τους
πολίτευμα (βασιλεία, δημοκρατία) και λειτουργούν στο πρότυπο
των πόλεων-κρατών του ηπειρωτικού χώρου. Συχνά μαρτυρούνται
αντιπαλότητες και πόλεμοι μεταξύ τους μέχρι την Ελληνιστική
Περίοδο.

Ο Κούρος
του Παλαίκαστρου

Αρχαία Πραισός

Για τη Σητεία και την ιστορία των πόλεών της μαθαίνουμε από
διάφορους αρχαίους συγγραφείς όπως ο Ηρόδοτος, ο Στέφανος
Βυζάντιος και ο Στράβωνας, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι από εδώ
καταγόταν ο Μύσων, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας.
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Βυζαντινά χρόνια - Βενετσιάνικη κυριαρχία

2.2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ- ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η οικονομία του νησιού είναι κυρίως
αγροτική και ποιμενική. Το πλήθος όμως των παλαιοχριστιανικών
ναών, όπως εκείνων της Ιτάνου, αποτελεί ταυτόχρονα μαρτυρία
σχετικού πλούτου και σταθερότητας. Από τα μέσα του 7ου μ. Χ.
αιώνα αρχίζει να διαφαίνεται η αραβική απειλή και τα κρητικά
παράλια συχνά υποφέρουν από τις επιδρομές του αραβικού στόλου
(π.χ. καταστροφή Ιτάνου). Κατά την εγκατάσταση των Αράβων
στην Κρήτη ιδρύεται ένα ιδιότυπο αραβικό εμιράτο που στηρίζει
την επιβίωσή του στην πειρατεία και στην οικονομική καταπίεση
του ντόπιου πληθυσμού. Με την ανάκτηση της Κρήτης από το
Νικηφόρο Φωκά (961 μ.Χ.)
και την επανασύνδεσή της
με τον κορμό της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, ξεκινάει μια
νέα περίοδος στην ιστορία
της.
Ήδη από τις αρχές του 12ου
αιώνα η Κρήτη έλκει το
ενδιαφέρον των Βενετών
εμπόρων. Η ευκαιρία όμως
για την απόκτηση του νησιού
Βόιλα, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου 1518
στο νευραλγικό σταυροδρόμι
της Μεσογείου, που θα
εξασφάλιζε στη Βενετία την
κυριαρχία των θαλασσών,
δόθηκε μετά την άλωση της
Κωνσταντινούπολης το 1204.
Την επιβολή της Ενετικής
κυριαρχίας ακολούθησαν
δύο αιώνες αντίστασης και
επαναστάσεων των Κρητικών
μέχρι την οριστική επικράτηση
της Βενετίας. Η Σητεία
αποτέλεσε ένα από τα τέσσερα
διαμερίσματα στα οποία
διαιρέθηκε διοικητικά το νησί
και προικίστηκε με το φρούριο
Καζάρμα. Κατά τη διάρκεια της
Βενετοκρατίας οι πόλεις και
Βιτσέντζος Κορνάρος, Σητεία
τα χωριά της ανατολικής Κρήτης
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υπέφεραν από σεισμούς, αλλά και την πειρατεία. Περιβόητος για
τις καταστροφές του ήταν ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, που το 1538
ισοπέδωσε ολοσχερώς την πόλη της Σητείας. Ωστόσο, η Σητεία
όχι μόνο κατάφερε να ορθοποδήσει, αλλά συμμετείχε και στην
αξιοθαύμαστη πνευματική και καλλιτεχνική άνθιση της Κρήτης κατά
τον τελευταίο αιώνα της Ενετικής κυριαρχίας. Στις αρχές του 17ου
αιώνα δημιουργήθηκε το κορυφαίο έργο της κρητικής λογοτεχνίας,
ο «Ερωτόκριτος», έμμετρο ερωτικό ποίημα του Σητειακού Βιτσέντζου
Κορνάρου. Σήμερα επίσης συναντάμε λαμπρά δείγματα της
εποχής εκείνης, όπως την ιστορική σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας
Ακρωτηριανής ή Τοπλού, έργο του 15ου αιώνα, αλλά και τα χωριά Ετιά
και Βόιλα, όπου σώζονται σημαντικά βενετσιάνικα κτίσματα (πύργοι,
ναοί, οικίες).

Μονή Παναγίας Ακρωτηριανής ή Τοπλού

Βόιλα, Χαντράς
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2.3 ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γύρω στο 1648 η Σητεία
πολιορκήθηκε από τους
Τούρκους, ενώ λίγα χρόνια
αργότερα η φρουρά της πόλης
αποχώρησε καταστρέφοντας η
ίδια τα σημαντικότερα κτίσματα
για να μην πέσουν στα χέρια
των Τούρκων. Με την άλωση
του Χάνδακα το 1669, μετά
από 21 χρόνια πολιορκίας,
ολοκληρώθηκε η Τουρκική
κατοχή στην Κρήτη.
Η Σητεία δεν συμμετείχε στην
επανάσταση του 1821, καθώς
οι περισσότεροι κάτοικοί της
είχαν εξισλαμιστεί κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το
1828 όμως οι επαναστάτες οργάνωσαν μια επιχείρηση εκκαθάρισής
της, με την οποία οι Τούρκοι εκδιώχθηκαν αρχικά προς τις Λιθίνες,
την Εθιά και τη Μονή Τοπλού, ενώ όσοι γλίτωσαν κατέφυγαν στο
Χάνδακα και τα μικρασιατικά παράλια.
Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές της επαρχίας οι Χριστιανοί
αντιστάθηκαν σθεναρά, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα
του χωριού Σκαλιά στα ΒΑ της Ζήρου, το «άπαρτο κάστρο της
Ανατολικής Κρήτης». Οι κάτοικοί του δεν υπέκυψαν στους
εκβιασμούς των Τούρκων κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας,
με αποτέλεσμα να οργανωθεί μεγάλη εκστρατεία εναντίον τους.
Εντέλει οι Σκαλιώτες νικήθηκαν με προδοσία από τον ιερέα του
χωριού. Με δόλο εξολοθρεύτηκαν επίσης στις Χοχλακιές οι κάτοικοι
των χωριών Ζάκρου, Κλησιδίου, Αδραβάστων, Κελλαριών και

Ο Ζηριώτης
αγωνιστής
Ιωάννης
Χατζαντωνάκης

Σκαλιά
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Αζοκεράμου, όταν ο Ιμπραήμ Αφεντάκης, αφού εξαπέλυσε τις
σφαγές των Τουρτούλων, της Ζήρου και των Αχλαδιών, διέταξε τον
γενίτσαρο Χουσείν Λαγουδόγλου να τιμωρήσει τους Χριστιανούς της
περιφέρειας Ζάκρου.
Αν και η λαμπρή παράδοση της Κρητικής Σχολής ζωγραφικής
έπαψε να υπάρχει κατά την Τουρκοκρατία, παρόλα αυτά συναντάμε
αξιόλογους καλλιτέχνες, όπως τον Ιωάννη Κορνάρο, η εικόνα του
οποίου με τίτλο «Μέγας ει, Κύριε» (1770)
βρίσκεται σήμερα στη Μονή Τοπλού.
Τα σχολεία κατά τα πρώτα χρόνια τη
Ελληνικής Επανάστασης έκλεισαν, αφού
θεωρήθηκαν κέντρα αποστασίας και οι
δάσκαλοι εκδιώχθηκαν. Τις τελευταίες
δεκαετίες όμως του 17ου αιώνα ιδρύθηκαν
πολλά σχολεία με προσφορές ιδιωτών,
ενώ τα μοναστήρια έγιναν κέντρα
παιδείας και τέχνης.
Με την έλευση του πρίγκιπα Γεωργίου ως
ύπατου αρμοστή της Ελλάδος το 1898
στην Κρήτη οι τέσσερις Μεγάλες Δυνάμεις
έθεσαν το νησί υπό της προστασία τους,
Λεπτομέρεια από την εικόνα
«Μέγας ει, Κύριε» του Ιωάννη
έτσι συναντάμε το Λασίθι να εποπτεύεται
Κορνάρου
από τους Γάλλους. Το 1913, μετά από
πολύχρονους αγώνες, η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα και πλέον η
τύχη της δεν διαφοροποιείται από την υπόλοιπη ελληνική ιστορία.
Το 1941 η Σητεία καταλήφθηκε από τους Ιταλούς, οι οποίοι
παρέμειναν στην πόλη μέχρι την άφιξη των Γερμανών, ενώ κατά τη
διάρκεια της κατοχής οι Σητειακοί οργάνωσαν αντίσταση κατά των
Γερμανών. Στην αντίσταση πήραν μέρος και οι μοναχοί της Μονής
Τοπλού, η οποία κινδύνευσε να καταστραφεί ολοκληρωτικά από
τους Ναζί.

Σητεία, Αρχές 20ού αιώνα
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2.4 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Οι κάτοικοι της Σητείας είναι από τους πιο φιλήσυχους Κρητικούς.
Διακρίνονται για την αγάπη τους στη μουσική, το γλέντι και
την ποίηση της μαντιν(ι)άδας. Σητειακός ήταν ο λογοτέχνης και
ποιητής Κωστής Φραγκούλης με καταγωγή από τη Λάστρο, ο
ξακουστός μαντιναδολόγος Χασαπλαδάκης Γιάννης ή Καβρός από
τον Σταυρωμένο, καθώς και ο περίφημος βιολάτορας Στρατής
Καλογερίδης. Η Σητεία, και ειδικότερα η περιοχή του οροπεδίου
της Ζήρου, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η μήτρα της
παραδοσιακής μουσικής της Ανατολικής Κρήτης, με πρωτομάστορα
τον Ζηριώτη Χατζαντωνάκη Κωσταντίνο ή Φοραδάρη. Σπουδαίοι
μουσικοί που ακολούθησαν είναι ο Χαρκιολάκης Γεώργιος ή
Καλοχωριανός, ο Σολιδάκης Γιάννης ή Κιρλίμπας, ο Μαθιός
Γαρυφαλάκης, ο Δερμιτζάκης Γιάννης κ.α. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι στη στειακή παράδοση η λύρα που συνοδευόταν από νταούλι,
συνυπήρχε με το βιολί, το οποίο κυριάρχησε από τα μέσα του 20ού
αιώνα και συνοδευόταν κυρίως από κιθάρα.

Χασαπλαδάκης
Γιάννης ή Καβρός

Ο Καλοχωριανός λυράρης με τους γιούς του, Ζήρος

Σήμερα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, διοργανώνονται
στα χωριά πολυάριθμα γλέντια, τα οποία συνδέονται με
θρησκευτικές εορτές. Εκεί εκτός από τις γεύσεις της στειακής
κουζίνας, μπορεί κανείς να απολαύσει τους αξιόλογους νεότερους
καλλιτέχνες της στειακής μουσικής παράδοσης, αλλά και τους
ντόπιους χορευτές. Ο αντιπροσωπευτικότερος χορός της
ανατολικής Κρήτης, στον οποίο χαρακτηρίζονται μα και εκτιμώνται
τόσο οι επιδέξιοι χορευτές, όσο και οι καλοί οργανοπαίχτες,
είναι ο λασιθιώτικος πηδηχτός. Πρόκειται για έναν από τους
σημαντικότερους τοπικούς χορούς που σώζονται μέχρι σήμερα,
αποτελεί παραλλαγή του Μαλεβιζιώτη και στη Σητεία χορεύεται ως
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Σητειακός χορός

στειακός πηδηχτός. Έχει ερωτικό χαρακτήρα και είναι επηρεασμένος
από τη γενικότερη πολιτισμική ιδιαιτερότητα της Ανατολικής Κρήτης,
στην οποία επικρατεί ο λυρισμός και ο ρομαντισμός. Το ύφος του
χορού είναι ξεχωριστό γιατί αφενός είναι από τους λίγους στον
οποίον εκτελούνται ζευγαρωτές φιγούρες στην αρχή του κύκλου και
αφετέρου γιατί παρατηρείται εναλλαγή των χορευτικών μοτίβων κατά
τη διάρκειά του. Ο στειακός πηδηχτός εξακολουθεί να χορεύεται στις
χορευτικές εκδηλώσεις της περιοχής, αλλά όλο και σπανιότερα.
Σήμερα, τα λαογραφικά
μουσεία της περιοχής
περισώζουν τα υπολείμματα
των καθημερινών εκφράσεων
των κατοίκων του νησιού
από το πρόσφατο παρελθόν.
Σε αυτά εκτίθενται ποικίλα
χειροτεχνήματα, υφαντά,
έπιπλα, ενδυμασίες, είδη
κουζίνας, εργαλεία, κεραμεικά.
Το Μουσείο Νερού της
Επάνω Ζάκρου φιλοξενείται
σε έναν από τους πολλούς
νερόμυλους του χωριού
και σκοπό έχει να αναδείξει
παλαιές δραστηριότητες που
σχετίζονταν με το νερό.

Λαογραφικό Μουσείο Παλαικάστρου

Μουσείο Νερού, Επάνω Ζάκρος
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2.5 ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η περιοχή της Σητείας δεν προσφερόταν ποτέ για μαζική παραγωγή
προϊόντων, όπως συμβαίνει με άλλες περιοχές του νησιού, παρήγαγε
όμως πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.
Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην
περιοχή συντελούν στην παραγωγή εξαιρετικού ελαιόλαδου που
επανειλημμένα έχει αποσπάσει το πρώτο βραβείο σε διεθνείς
διαγωνισμούς. Η ελιά εξάλλου είναι μάλλον και το μακροβιότερο
καλλιεργούμενο δέντρο στην Κρήτη. Το ίδιο το λάδι χρησιμοποιήθηκε
παλαιότερα όχι μονάχα στη μαγειρική και τη συντήρηση
τροφών, αλλά και σε ποικίλες άλλες δράσεις της
καθημερινότητας (φωτισμός, λίπανση κτλ.).
Από το χαμηλότερης ποιότητας
λάδι παρασκευαζόταν το σαπούνι,
δραστηριότητα που, σε μειωμένη
κλίμακα, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Σε όλη την επαρχία Σητείας συναντά κανείς μικρές νησίδες
καλλιεργήσιμης γης με μεγάλη ποικιλία χλωρίδας αντί για την …
μονοκαλλιέργεια της ελιάς, που απηχούν μια διαφορετική εικόνα από
τη σημερινή, με αχλαδιές, αμυγδαλιές, κυδωνιές, συκιές και χαρουπιές,
εκτός από τα ελαιόδεντρα. Οι πεζούλες (αναβαθμίδες) στις πλαγιές,
σε συνδυασμό με τα πέτρινα αλώνια, αποτελούν μαρτυρία της άλλοτε
εντατικής καλλιέργειας σιταριού και κριθαριού, η οποία άνθισε
ιδιαίτερα κατά το 18ο αιώνα. Οι πιο καλοχτισμένες πεζούλες ωστόσο,
χρησιμοποιήθηκαν για την αμπελοκαλλιέργεια.
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Τα αμπέλια καλλιεργήθηκαν εντατικά τόσο για την παραγωγή
επιτραπέζιου σταφυλιού και σταφίδας, όσο, κυρίως, και για την
παραγωγή κρασιού και ρακής. Την πανάρχαια παρουσία σταφυλιού
στην Κρήτη μαρτυρούν κουκούτσια, αλλά και πατητήρια σταφυλιού
σε ανασκαφές οικιακών συνόλων από την Εποχή του Χαλκού μέχρι τα
Βενετσιάνικα και Οθωμανικά χρόνια.
Παρά το ότι τα αμπέλια προτιμούν τα εδάφη που κατακρατούν την
υγρασία, οι ιδιαίτερες κρητικές ποικιλίες σταφυλιού, όπως το λιάτικο,
ευδοκιμούν ακόμα και στο ξηρό ανατολικό τμήμα του νησιού.
Οι μεγαλύτερες αμπελουργικές περιοχές σήμερα εντοπίζονται
στα οροπέδια της Ζήρου και του Χαντρά Σητείας, ενώ το σητειακό
κρασί κυκλοφορεί δυναμικά στις διεθνείς αγορές αποσπώντας
συνεχώς διακρίσεις. Το πιο ξεχωριστό κρασί όμως είναι εκείνο που
οι Σητειακοί φτιάχνουν για τον εαυτό τους, έτσι, τυχερός θα είναι
εκείνος που θα βρεθεί
προσκεκλημένος στο
σπίτι κάποιου για να το
δοκιμάσει! Η απόσταξη
ρακής επίσης αποτελεί
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μια εορταστική διαδικασία, που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και
κορυφώνεται στη διάρκεια του πανηγυριού του Αγίου Γεωργίου του
Μεθυστή στις 3 Νοεμβρίου.
Τα δυνατά αιθέρια έλαια βοτάνων όπως το θυμάρι, η θρύμπη, η
ρίγανη και η φασκομηλιά δεν περνούν απαρατήρητα από κανέναν
περιπατητή της σητειακής φύσης και
αρωματίζουν τα βήματά του και τις γεύσεις
του. Η άφθονη παρουσία βοτάνων στο
ανατολικό άκρο του νησιού ανταμείβεται
ασφαλώς και με άφθονη παρουσία μελισσών,
από τις οποίες προέρχεται το βραβευμένο
σητειακό μέλι. Από αιγοπρόβατα ελευθέρας
βοσκής παράγονται θαυμάσια γαλακτοκομικά προϊόντα όπως
η μυζήθρα, ο ανθότυρος, το κεφαλοτύρι, το γιαούρτι και η
ξινομυζήθρα, με πιο γνωστό ίσως για την σητειακή του προέλευση το
ξύγαλο.
Τα παραπάνω προϊόντα αξιοποιούν σήμερα παραδοσιακές ταβέρνες
και καφενεία σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της περιοχής, καθώς
επίσης και πιστοποιημένα εργαστήρια και συνεταιρισμοί παραγωγής
παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων.

Φοινικόδασος Βάι

3 ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1
3.2
3.3
3.4

Οικοσυστήματα
Χλωρίδα
Πανίδα
Προστατευόμενες
Περιοχές
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3. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ανατολική Κρήτη και ιδίως η περιοχή της Σητείας είναι μια από
τις πιο σημαντικές και ιδιαίτερες, περιβαλλοντικά, περιοχές της
Κρήτης. Η γεωγραφική της θέση στο ανατολικό άκρο του νησιού, που
επέτρεψε την ανταλλαγή ειδών από τη Μικρά Ασία, σε συνδυασμό
με το έντονα ξηροθερμικό κλίμα που επικρατεί στην περιοχή,
δημιούργησε ένα μωσαϊκό οικοτόπων και οικοσυστημάτων, μερικά
από τα οποία, όπως το φοινικόδασος του Βάι, είναι μοναδικά για την
περιοχή της Μεσογείου.
3.1 ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
Στην ανατολική Κρήτη επικρατούν κυρίως οι θαμνότοποι, είτε
με τη μορφή χαμηλής και πυκνής φρυγανικής βλάστησης
(και έντονη παρουσία αρωματικών φυτικών ειδών), είτε
ψηλότεροι και αραιοί θάμνοι, ανάλογα με την τοποθεσία.
Η πανίδα αντιπροσωπεύεται με τα περισσότερα
ασπόνδυλα και σπονδυλωτά κρητικά είδη, χωρίς την
παρουσία όμως πολλών χαρακτηριστικών που θα
συναντήσουμε στα δυτικά του νησιού. Παράδειγμα
χαρακτηριστικής απουσίας, είναι η κοινή σαύρα της
δυτικής Κρήτης (Podarcis cretensis), το αγρίμι (Capra
aegagrus cretica) που περιορίζεται μόνο στα Λευκά
Όρη, καθώς και πολλά είδη εντόμων, που
ο Ψηλορείτης η τα Λασηθιώτικα βουνά
αποτελούν τα ανατολικά όρια της
εξάπλωσής των.
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Μεγάλα δασικά οικοσυστήματα ή συστάδες δένδρων δεν
εμφανίζονται στην περιοχή, εκτός από το Φοινικόδασος του Βάι
όπου κυριαρχεί ο φοίνικας του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti),
και τις μικρές συγκεντρώσεις πρίνων (Quercus coccifera), πλατάνων
(Platanus orientalis) και χαρουπιών (Ceratonia siliqua), συνήθως μέσα
σε φαράγγια και ρεματιές.
Οι οικότοποι που παρατηρούνται στην περιοχή και έχουν καταγραφεί
στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 είναι οι συγκεντρώσεις
αρκεύθων (Juniperus phoenicea) σε παραθαλάσσιες αμμοθίνες
όπως στην περιοχή Χρυσή Άμμος στο Βάι και στην παραλία
Κατσουνάκι στον Ξερόκαμπο, η θαμνώδης βλάστηση και τα φρύγανα

Βάι

που κυριαρχούν σε όλη την περιοχή του πάρκου, τα μεσογειακά
οικοσυστήματα στεππικής φυσιογνωμίας με αγροστώδη της
ορεινής ζώνης, οι βραχώδεις οικότοποι στις απότομες πλαγιές και τα
φαράγγια, οι χείμαροι (“ποταμοί της Μεσογείου”) με περιοδική ροή,
οι συστάδες φοίνικα του Θεόφραστου, τα υγροτοπικά συστήματα και
οι Μεσογειακές μικρές λίμνες που περιοδικά κατακλύζονται με νερά
και, τέλος, η γεωργική γη και οι καλλιέργειες, κυρίως με αμπελώνες και
ελαιώνες.
Μεταξύ των πιο σημαντικών οικοτόπων της περιοχής, είναι οι μικροί
σε έκταση υγρότοποι και τα εποχιακά τέλματα, κυρίως εξ αιτίας των
αντιθέσεων που δημιουργεί το έντονα ξηρό κλίμα στα ανατολικά.
Αλατσολίμνη, Ξερόκαμπος
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Οι υγρότοποι αυτοί
σχηματίζονται στα μικρά
δέλτα και τις όχθες των
ποταμών, γύρω από
μικρές λίμνες, σε εφήμερες
αλμυρές λίμνες, σε
χειμάρρους, τέλματα και
λιμνοθάλασσες.
Από τους πιο σημαντικούς
Βάι
υγροτόπους της περιοχής
είναι τα εποχιακά, αλμυρά τέλματα της Χιόνας στο Παλαίκαστρο και η
Αλατσολίμνη στον Ξηρόκαμπο, τα υφάλμυρα συστήματα υγροτόπων
στον Κουρεμένο και στην παραλία Καρούμες, το σύστημα
υγροτόπων στο Βάι, η εκβολή του ρέματος στην Κάτω Ζάκρο,
οι μόνιμες μικρές λίμνες (τέλματα) της Μαριδάτης με υφάλμυρο
νερό και της Ζήρου με γλυκό νερό, καθώς και οι μικρές, τεχνητές
υδατοσυλλογές στην ορεινή ζώνη. Οι περισσότεροι από αυτούς
τους υγρότοπους είναι σημαντικές νησίδες βιοποικιλότητας, πολύ
κρίσιμες για τα μεταναστευτικά είδη και για αυτό προστατεύονται
από διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία.
Δυο σημαντικά ρέματα με υψηλές
παροχές νερού στη μεγαλύτερη
διάρκεια του έτους εντοπίζονται στην
περιοχή. Είναι αυτά των Χοκλακιών
και της Ζάκρου που πηγάζουν
από τις πηγές του Φλέγα και της
Ζάκρου αντίστοιχα και σχηματίζουν
ρυάκια τα οποία καταλήγουν στις
παραλίες Καρούμες και Κάτω Ζάκρου,
τροφοδοτώντας τους αντίστοιχους
υγρότοπους. Μικρότερες πηγές
υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως
στα Σκαλιά, όπου δημιουργούν ένα
μικρό εποχιακό τέλμα, στη Βόιλα του
Χαντρά και αλλού.

Πηγή Φλέγα
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Εξίσου σημαντικοί όμως οικότοποι είναι οι παράκτιες περιοχές και
τα βραχονήσια τα οποία φιλοξενούν πλήθος θαλάσσιων πτηνών,
μεταναστευτικών και παράκτιων ειδών. Για τα περισσότερα
μεταναστευτικά πουλιά που ξεχειμωνιάζουν στην Αφρική, η Κρήτη
είναι ένα πέρασμα. Στο πέταγμά τους προς και από την Αφρική, τα
πουλιά διασχίζουν δύο αφιλόξενες ζώνες, το Λιβυκό πέλαγος και
την έρημο της Σαχάρας, διανύοντας μέσα σε 50 ώρες 1.800-2.500
χιλιόμετρα. Συνολικά 136 είδη είναι τυπικά διαβατικά για το νησί.
Ορισμένα έρχονται την άνοιξη, καθώς επιστρέφουν από την τροπική
Αφρική, στις χώρες του Βορρά, όπου φωλιάζουν και αναπαράγονται.
Τα σμήνη αυτά, σταματούν λοιπόν στην Κρήτη για να ξεκουραστούν.

Η μετανάστευση των πτηνών

Από τα πιο σημαντικά
μεταναστευτικά πτηνά
της περιοχής είναι ο
μαυροπετρίτης ή βαρβάκι
(Falco eleonorae).

Μαυροπετρίτης
ή βαρβάκι,
Falco eleonorae
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ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΪ
Το Φοινικόδασος Βάι είναι ένα από τα σημαντικότερα
οικοσυστήματα και ένα από τα πιο γνωστά και επισκέψιμα
τοπία της Κρήτης, λόγω του ότι είναι το μοναδικό
φοινικόδασος στην Ευρώπη με το είδος του φοίνικα Phoenix
theophrasti. Βρίσκεται σε ένα βύθισμα μιας υδρολογικής
λεκάνης που εκβάλλει στον πανέμορφο όρμο του Βάι και
εξαπλώνεται σε μία έκταση 250 περίπου στρεμμάτων.
Το φοινικόδασος του Βάι προστατεύεται πολλαπλά και σε
όλα τα δυνατά επίπεδα από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας. Ειδικότερα, ο φοίνικας του Θεόφραστου
(Phoenix theophrasti) περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ και
προστατεύεται ως είδος, ενώ συνολικά το φοινικόδασος
θεωρείται οικότοπος προτεραιότητας σύμφωνα με το
παράρτημα Ι της οδηγίας. Έχει ακόμα χαρακτηριστεί ως
Αισθητικό Δάσος, ως Ειδική Ζώνη Προστασίας για τα
πουλιά και Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή σύμφωνα με το
πρωτόκολλο 4 της Σύμβασης της Βαρκελώνης.
Μέσα στο δάσος εκτός του φοίνικα υπάρχουν πολλά
θαμνώδη είδη με κυριότερα αυτά της πικροδάφνης (Nerium
oleander), του σχίνου (Pistacia ientiscus) και, κοντά στην
παραλία, του λάβδανου (Cistus creticus, Cistus salviifolius) και
του ρεικιού (Erica manipuliflora). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
περιοχή αναφέρεται και το είδος Silene holtzmannii, το οποίο
επίσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ, μια και πρόκειται για ενδημικό είδος του Αιγαίου.

49

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χλωρίδα

3.2 ΧΛΩΡΙΔΑ
Η Κρήτη, με 1800 περίπου είδη φυτών, διαθέτει πολύ πλούσια
χλωρίδα για το μέγεθος του νησιού, αλλά και πολύ ιδιαίτερη, όπως
δείχνει το ψηλό ποσοστό ενδημισμού της (10% περίπου). Οι ίδιοι
παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης
πανίδας του νησιού (απομόνωση, γεωλογική και πολιτισμική ιστορία,
ανάγλυφο, μέγεθος κλπ.), έχουν συμβάλλει και στη διαμόρφωση
του χλωριδικού πλούτου. Οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης φιλοξενούν
αρκετές δεκάδες από τα ενδημικά αυτά είδη, άλλοτε σε μικρούς
θύλακες στις κορφές τους, άλλοτε στα φαράγγια, αλλά και πολλές
φορές τα είδη αυτά καλύπτουν με
το χρώμα τους ή το άρωμά τους
ολόκληρες πλαγιές των κρητικών
βουνών, δημιουργώντας
μοναδικά τοπία την Άνοιξη.

Άρκευθος

Το Φαράγγι της Κάτω Ζάκρου

Το φυσικό πάρκο της Σητείας παρουσιάζει ιδιαίτερο χλωριδικό
ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε εκατοντάδες είδη φυτών που φιλοξενεί
υπάρχουν πολλά ενδημικά που θα τα συναντήσουμε σ’ ολόκληρη
την Κρήτη, ενδημικά Κρήτης και Κάσου, καθώς και μοναδικά
είδη, γνωστά μόνο από το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Το σύνολο της
περιοχής ανήκει στην Μεσογειακή Ζώνη Βλάστησης με κυρίαρχες
τη φρυγανική. Οι εναλλαγές στην βλάστηση είναι μικρές με κάποιες
λίγες εξαιρέσεις σε περιοχές όπως στο Φοινικόδασος του Βάι και
γύρω από αυτό, καθώς και σε κάποια φαράγγια με έντονη παρουσία
νερού, τουλάχιστον κατά τους χειμερινούς μήνες (φαράγγι Ζάκρου,
Ξηρόκαμπου, Χοχλακιών). Σημαντική, όσον αφορά στη διαμόρφωση
της χλωρίδας, είναι και η ύπαρξη μεγάλων εκτάσεων ελαιόδεντρων,
αμπελώνων και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών.
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Θυμάρι,
Coridothymus
capitatus
Γαλαστοιβή, Euphorbia acanthothamnos

Στα φρύγανα που καλύπτουν πολλές περιοχές του Πάρκου, τόσο στην
παράκτια όσο και την ορεινή ζώνη, κυριαρχούν οι χαμηλοί, αγκαθωτοί
και σφαιρικοί θάμνοι, όπως η αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), το
θυμάρι (Coridothymus capitatus), το αχινοπόδι (Genista acanthoclada),
η θρύμπη (Satureja thymbra) και η γαλαστοιβή (Euphorbia
acanthothamnos). Μαζί με αυτά συνυπάρχουν και μη αγκαθωτοί
θάμνοι όπως το ρείκι (Erica manipuliflora), η Ballota acetabulosa, το
φασκόμηλο (Salvia fruticosa) και η λαδανιά (Cistus creticus, Cistus
salviifolius). Σε μικρότερες εκτάσεις συναντώνται και ψηλότεροι
θάμνοι που σχηματίζουν τη μακκία βλάστηση και αποτελούνται από
σκίνους (Pistacia lentiscus), ασπάλαθους (Calicotome villosa), αγριελιές
(Olea europaea subsp. oleaster), άρκευθους (Juniperus phoenicea),
πουρνάρια (Quercus coccifera), χαρουπιές (Ceratonia siliqua),
πικροδάφνες (Nerium oleander) και φλόμους (Euphorbia dendroides).
Μέσα στις ρεματιές επίσης της περιοχής της Ζάκρου, όπου η
παρουσία νερού είναι άφθονη, φύονται πλατάνια (Platanus orientalis),
πικροδάφνες (Nerium oleander) και λυγαριές (Vitex agnus castus).

Φασκόμηλο, Salvia fruticosa

Λαδανιά, Cistus creticus
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Τα φαράγγια της περιοχής αποτελούν ένα καταφύγιο για πολλά και
σημαντικά είδη χλωρίδας της περιοχής. Ιδιαίτερα το φαράγγι της
Κάτω Ζάκρου και των Χοχλακιών φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό
φυτών και προσελκύουν πλήθος μελετητών και παρατηρητών κάθε
χρόνο. Χαρακτηριστικά είδη που φιλοξενούνται στους κατακόρυφους
ασβεστολιθικούς βράχους και στην κοίτη των ρεμάτων είναι τα
στιβάνια του λαγού (Aristolochia cretica), το δελφίνιο (Delphinium
staphisagria), το αγριογαρύφαλλο (Dianthus juniperinus), η Εuphorbia
dendroides, η Lecokia cretica, η Εphedra cambylopoda, η Nepeta
melissifolia , η κάπαρη (Capparis spinosa), το Dracunculus vulgaris,
καμπανούλες (Campanula pelviformis και Campanula spatulata ssp.
filicaulis), οι μικραγκαραθιές (Phlomis lanata), η ρίγανη (Origanum
onites), η Tulipa saxatilis και πολλά είδη ορχιδέας.

Campanula spatulata

Tulipa saxatilis

Campanula pelviformis

Στις παράκτιες περιοχές εμφανίζονται αποκλειστικά ποώδη φυτά
με κυρίαρχο τα αμάραντα (Limonium graecum) και το ενδημικό
Limonium sitiacum, ενώ στις παραλίες Κατσουνάκι και Άργιλοs
Ξερόκαμπου θα συναντήσουμε και το κρινάκι της θάλασσας
(Pancratium maritimum).
Το κρινάκι της θάλασσας,
Pancratium maritimum,
Παραλία Κατσουνάκι

Ορχιδέα πυραμιδούλα,
Αnacamptis pyramidalis
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Bellevalia sitiaca

Limonium graecum

Ενδημική χλωρίδα
Όσον αφορά στα ενδημικά είδη, στην περιοχή εξαπλώνονται δύο
κινδυνεύοντα είδη σιληνής. Οι αμμώδεις παραλίες του Κουρεμένου
φιλοξενούν πληθυσμούς του ενδημικού υποείδους της ανατολικής
Κρήτης Silene ammophila subsp. ammophila, ενώ η νησίδα του
όρμου του Βάι αποτελεί το νοτιότερο όριο εξάπλωσης της σιληνής
του Χόλτζμαν, ενδημικής του νοτιοανατολικού Αιγαίου (Silene
holzmannii). To ακρωτήριο Κάβο Σίδερο φιλοξενεί επίσης δύο στενά
ενδημικά είδη: την Anthemis filicaulis και την Asperula crassula,
των οποίων ο παγκόσμιος πληθυσμός περιορίζεται μόνο στο
συγκεκριμένο ακρωτήριο!
Η Bellevalia sitiaca είναι επίσης ενδημική του ανατολικού τμήματος
του νομού Λασιθίου και φυτρώνει σε βραχώδεις θέσεις χαμηλών
υψομέτρων, ενώ τα παραθαλάσσια βράχια της περιοχής φιλοξενούν
δύο ακόμη ενδημικά είδη της Κάσου και του βορειοανατολικού άκρου
της Κρήτης: το Limonium sitiacum και την Carlina sitiensis.

Asperula crassula

Limonium sitiacum
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Σημαντικά επίσης είδη για την περιοχή είναι η Viola scorpiuroides
και το Allium longanum, δύο αφρικανικά είδη εξαιρετικά σημαντικά
για την Ευρώπη, αφού η εξάπλωση τους περιορίζεται στην Κρήτη
και τα Κύθηρα, καθώς και η Centaurea aegialophila, ένα είδος της
Ανατολικής Μεσογείου επίσης πολύ σημαντικό για την Ευρώπη,
αφού οι χώροι εξάπλωσης του περιορίζονται μόνο στη ΒΑ περιοχή
της Κρήτης, κυρίως στην παραλιακή ζώνη Πλακοπούλες και Χιόνας,
καθώς και στην Κάσο και Κάρπαθο.

Carlina sitiensis

Viola scorpiuroides

Ο φοίνικας του Θεόφραστου
(Phoenix theophrasti)
χαρακτηρίζεται σαν τρωτός στον
Κόκκινο Κατάλογο της IUCN και
προστατεύεται από την ελληνική
νομοθεσία. Υποπληθυσμοί
του φιλοξενούνται σήμερα
σε ελάχιστες περιοχές της
Κρήτης, με σπουδαιότερο και
πολυπληθέστερο αυτόν στο
Βάι, όπου και σχηματίζει το
πασίγνωστο φοινικόδασος.

Φοινικόδασος Βάι
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Άλλα σημαντικά ενδημικά είδη χλωρίδας που
μπορεί κανείς να συναντήσει στην περιοχή
είναι τα Campanula creutzburgii, Cirsium
creticum , Crepis cretica, Cyclamen creticum,
Galium graecum, Nepeta melissifolia,
Petromarula pinnata, Symphytum creticum,
Tulipa cretica, Ophrys sitiaca, Orchis
sitiaca. Σε κάθετα βράχια της περιοχής
φυτρώνουν επίσης πολυετή χασμόφυτα,
όπως το Origanum calcaratum, ενδημικό του
νοτιοανατολικού Αιγαίου με μοναδική εξάπλωση
στην Κρήτη μεταξύ των χωριών Ρούσσα Εκκλησιά
και Κρυονέρι, η στενοενδημική της επαρχίας
Σητείας Thymbra calostachya και το ενδημικό
της Κρήτης πλουμί ή αρχοντόξυλο (Ebenus
cretica). Επίσης στους ασβεστολιθικούς βράχους
κυριαρχούν το άγριο γαρύφαλλο (Dianthus
juniperinus) και η κάπαρη (Capparis spinosa).

Orchis sitiaca

Tulipa cretica

Petromarula
pinnata

Cyclamen creticum

Symphytum creticum

Ophrys sitiaca

Πλουμί ή αρχοντόξυλο (Ebenus cretica)

55

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πανίδα

3.3 ΠΑΝΙΔΑ
Ο βαθμός απομόνωσης, η γεωλογική ιστορία, το ορεινό ανάγλυφο
και το μέγεθος του νησιού έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας
ιδιαίτερης πανίδας στην Κρήτη. Το νησί φιλοξενεί αρκετές χιλιάδες
είδη ζώων, με πολύ ψηλά ποσοστά ενδημισμού στις διάφορες
ζωικές ομάδες. Τα περισσότερα απ’ αυτά είναι ασπόνδυλα (έντομα,
αράχνες, ισόποδα, μυριάποδα, σαλιγκάρια, κλπ.). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, τα 130 διαφορετικά είδη χερσαίων
σαλιγκαριών, τα μισά από τα οποία ζουν
μόνο στην Κρήτη, ενώ αντίστοιχα ψηλούς
ενδημισμούς παρουσιάζουν και
πολλές οικογένειες σκαθαριών,
αραχνών, κλπ.

Cantareus
aspersus
Dailognatha quadricollis

Albinaria teres
Κοκκινοκεφαλάς
Lanius senator

Θαλασσοκόρακας,
Phalacrocorax
aristotelis
Καλαμόκιρκος, Circus aeruginosus
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Η περιοχή της Σητείας λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης
φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό από τα χαρακτηριστικά ζώα του
νησιού και ιδιαίτερα τα μεταναστευτικά πουλιά. Είκοσι από τα είδη
των πτηνών που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή (αποδημητικά,
επιδημητικά) βρίσκονται στο Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων
Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.
Πτηνά τα οποία μπορεί να παρατηρήσει ο επισκέπτης στις παράκτιες
περιοχές είναι ο λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), ο αρτέμης
(Colonectris diomedea), ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis),
ο υδροβάτης (Hydrobates pelaficus), ο καλαμόκιρκος (Circus
aeruginosus), ο αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) και ο κοκκινοκεφαλάς
(Lanius senator). Από τα αρπακτικά και πτωματοφάγα πτηνά, τα πιο
χαρακτηριστικά είναι ο μαυροπετρίτης (Falco eleonorae), ο χρυσαετός
ή βιτσίλα (Aquila chrysaetos), ο πετρίτης (Falco peregrinus), η γερακίνα
(Buteo buteo), το κιρκινέζι (Falco naumanni), το όρνιο (Gyps
fulvus) και ο γυπαετός (Gypaetus
barbatus). Ο γυπαετός
περιστασιακά εμφανίζεται
στην περιοχή και είναι
από τα σημαντικότερα
είδη του νησιού,
Λευκοτσικνιάς,
αφού ο κρητικός
Egretta garzetta
πληθυσμός
είναι ο
μοναδικός
αναπαραγόμενος
σε όλα τα Βαλκάνια.

Γυπαετός,
Gypaetus barbatus
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ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗΣ ή ΒΑΡΒΑΚΙ
Ο μαυροπετρίτης ή γεράκι της Ελεονόρας (Falco eleonorae,
“Βαρβάκι” στην Αν. Κρήτη) είναι από τα πιο σημαντικά
είδη μεταναστευτικών πουλιών που φιλοξενεί η Ελλάδα,
αφού σχεδόν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του
αναπαράγεται στο Αιγαίο και την Κρήτη.
Σε όλα τα νησιά της Μεσογείου, οι πληθυσμοί του φθίνουν.
Μόνο σε απότομους γκρεμούς στα ξερονήσια του Αιγαίου και
της Κρήτης (Κάβο Σίδερο, Ελάσα, Διονυσάδες) ο πληθυσμός
του παρουσιάζει ελαφρά αύξηση. Το φθινόπωρο, ο
μαυροπετρίτης εγκαταλείπει την Κρήτη για να ακολουθήσει τα
αποδημητικά κατά τη μετανάστευσή τους προς την Ανατολική
Αφρική και περνά τον χειμώνα στη Μαδαγασκάρη. Μέχρι τα
τέλη Ιουλίου τρέφεται κυρίως με μεγάλα έντομα (πεταλούδες,
λιβελλούλες, τζιτζίκια και σκαθάρια), ενώ από Αύγουστο
μέχρι και Οκτώβριο, η δίαιτά του στρέφεται αποκλειστικά
σε μεταναστευτικά πουλιά, όταν αυτά χρησιμοποιούν τις
περιοχές φωλιάσματος του μαυροπετρίτη, για πέρασμα προς
το νότο.

Νεοσσοί και αυγά μαυροπετρίτη
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Κάθε χρόνο, εκατομμύρια πουλιά ταξιδεύουν από τις
περιοχές διαχείμασης προς τις περιοχές αναπαραγωγής
και αντίστροφα. Συνήθως τα πουλιά αυτά αναπαράγονται
στην Εύκρατη ή την Αρκτική ζώνη του Βόρειου ημισφαιρίου
και περνούν τον υπόλοιπο χρόνο, σε θερμότερες περιοχές
του Νότιου ημισφαιρίου. Συνολικά 136 είδη είναι τυπικά
διαβατικά για το νησί. Ορισμένα έρχονται την άνοιξη, καθώς
επιστρέφουν από την τροπική Αφρική στις χώρες του Βορρά,
όπου φωλιάζουν και αναπαράγονται. Τα σμήνη αυτά, που
διασχίζουν τη Μεσόγειο στο ταξίδι τους από και προς την
Αφρική, σταματούν στην Κρήτη για να ξεκουραστούν. Οι
μικροί παραλιακοί υγρότοποι, που είναι διάσπαρτοι σε όλο
το νησί, και πρόσφατα οι τεχνητές λιμνοδεξαμενές, είναι οι
αγαπημένοι τους σταθμοί. Σε βαθμό, μάλιστα, που πολλά
ξεχειμωνιάζουν σε αυτούς.

Μαυροπετρίτης ή βαρβάκι, Falco eleonorae
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Όσον αφορά στα θηλαστικά έχουν καταγραφεί 14 είδη στην
περιοχή του Πάρκου, τα τέσσερα από τα οποία είναι κητώδη, όπως
το αυστηρά προστατευόμενα ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) και
μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), καθώς και το ζωνοδέλφινο
(Stenella coeruleoalba) και το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis).

Δελφίνι
Delphinus
delphis

Φώκια Monachus monachus

Από τα χερσαία θηλαστικά τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο λαγός
(Lepus europaeus), η νυφίτσα (Mustela nivalis), το κουνάβι (Martes
foina bunites), ο ασβός (Meles meles), και ο ακανθοποντικός (Acomys
minous), ενώ μέσα στα σπήλαια συναντούνται οι νυκτερίδες
Pipistrellus savii, που είναι αυστηρά
προστατευόμενο είδος.

Λαγός,
Lepus
europaeus

Ακανθοποντικός, Acomys minous
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Κουνάβι (Ζουρίδα), Martes foina bumites

Ασβός (Άρκαλος), Meles meles

Πολλά από τα οκτώ είδη ερπετών και δύο από τα τρία είδη αμφίβιων
της περιοχής περιλαμβάνονται στην οδηγία 92/43 ΕΟΚ και στην
Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης. Στην περιοχή συναντούνται και τα
τρία είδη αμφιβίων της Κρήτης: ο πράσινος φρύνος (Bufo viridis),
ο δεντροβάτραχος (Hyla arborea kretensis), ενδημικό υποείδος της
Κρήτης και ο κρητικός ενδημικός βάτραχος (Pelophylax cretensis).
Πράσινος φρύνος,
Bufo viridis

Pelophylax cretensis

Δεντροβάτραχος,
Hyla arborea
kretensis
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Από τα πιο σημαντικά ερπετά της περιοχής είναι η ποταμοχελώνα
(Mauremis caspica), το μοναδικό είδος νεροχελώνας στη Κρήτη που
παρατηρείται σε ρυάκια στο φοινικόδασος του Βάι, στο φαράγγι
στη μονή Τοπλού και κυρίως στην Κάτω Ζάκρο. Επίσης, η θαλάσσια
χελώνα Caretta caretta αναπαράγεται στις αμμώδεις παραλίες στου
φοινικόδασους του Βάι, στον Κουρεμένο και στον Ξερόκαμπο. Πολύ
σημαντικά είδη για την περιοχή είναι οι σαύρες Podarcis cretensis,
που είναι το μοναδικό ενδημικό είδος σαύρας του νησιού, και το
λιακόνι (Chalcides ocellatus), το οποίο κατανέμεται στην Ιταλία, την
Ελλάδα και τη Βόρεια Αφρική και λανθασμένα στην Κρήτη θεωρείται
δηλητηριώδες.

Ποταμοχελώνα,
Mauremis
caspica

Podarcis
cretensis

Λιακόνι, Chalcides ocellatus
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Αγιόφιδο,
Telescopus
fallax

Όσον αφορά στα φίδια της
περιοχής, κανένα δεν είναι
επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
Η δενδρογαλιά (Hierophis gemonensis) και το σπιτόφιδο (Zamenis
situla), το ομορφότερο φίδι της Ελλάδας, είναι εντελώς ακίνδυνα για
τον άνθρωπο, ενώ το αγιόφιδο (Telescopus fallax) είναι το μοναδικό
φίδι του νησιού με δηλητήριο, που όμως είναι πολύ ασθενές και
εκκρίνεται από τα πίσω δόντια του στόματος, γεγονός που το καθιστά
ουσιαστικά ακίνδυνο.

Σπιτόφιδο,
Zamenis
situla

Δενδρογαλιά, Hierophis gemonensis
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3.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Το φυσικό περιβάλλον του Φυσικού Πάρκου παρουσιάζει λοιπόν
ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον και αξία, με τα όρη Ζάκρου και την
περιοχή Κάβο Σίδερο να είναι ενταγμένα το δίκτυο Natura 2000.
Η περιοχή «Όρη Ζάκρου» (με κωδικό
GR4320016) αποτελεί Ζώνη Ειδικής
Προστασίας για την ορνιθοπανίδα
και επίσης είναι χαρακτηρισμένη ως
Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
Επίσης περιλαμβάνεται στον Κατάλογο
των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά
της Ελλάδας που έχει συντάξει η Ελληνική
Ορθολογική Εταιρεία. Η παραπάνω
περιοχή κρίνεται επίσης σημαντική
ιδιαίτερα για το γυπαετό (Gypaetus
barbatus), το όρνιο (Gyps fulvus) και το
χρυσαετό (Aquila chrysaetos). Η πηγή
Όρνιο
της Ζάκρου,
(Gyps fulvus)
το Φαράγγι των
Νεκρών, το σπήλαιο
των Πελεκητών και η σπάνια χλωρίδα
και πανίδα της περιοχής, όπως και τα
πολλά μονοπάτια, αποτελούν πόλο έλξης
πολλών φυσιολατρών και περιπατητών.
Χρυσαετός, Aquila chrysaetos
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Vitex
agnus-castus

Sarcopoterium
spinosum

Η περιοχή Natura 2000 αναπτύσσεται νότια του χωριού Ζάκρος και
εκτίνεται μέχρι την περιοχή του Ξερόκαμπου, συμπεριλαμβάνοντας
όλο τον ορεινό όγκο της περιοχής. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως
από φρύγανα (με κυρίαρχη την αστοιβίδα Sarcopoterium spinosum),
ενώ η μακκία βλάστηση είναι πολύ σπάνια, κυρίως σε κοιλάδες και
ρεματιές. Παρόλο που η περιοχή γενικά δέχεται λίγες βροχοπτώσεις
υπάρχουν αξιόλογες πηγές και ρυάκια, τα οποία με την σειρά τους
δημιουργούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα, που είναι λιγοστά στην
ανατολική Κρήτη. Ρεματιές με πλατάνια
(Platanus orientalis), πικροδάφνες (Nerium
oleander) και λυγαριές (Vitex agnus-castus),
συνθέτουν τους οικότοπους αυτούς.

Platanus orientalis

Nerium oleander

65

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστατευόμενες περιοχές

Το Ακρωτήριο Κάβο Σίδερο και το νησί Ελάσα. Φωτογραφία από αεροπλάνο

Το βορειοανατολικό άκρο του Φυσικού Πάρκου, το ακρωτήριο
Κάβο Σίδερο, είναι ενταγμένο στο δίκτυο NATURA 2000 με την
ονομασία «Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα
και χερσόνησος Σίδερο» και με την κωδική ονομασία GR 4320006.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται λοιπόν ως «Τόπος Κοινοτικής Σημασίας»
και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» για την ορνιθοπανίδα. Η περιοχή
παρουσιάζει πολλούς φυσικούς και ημι-φυσικούς χερσαίους τύπους
οικοτόπων της χαμηλότερης υψομετρικής ζώνης της Κρήτης,
καθώς και σημαντικό αριθμό παραθαλάσσιων υγροτόπων. Έχει
πολύ πλούσια χλωρίδα, στην οποία περιλαμβάνονται περίπου 550
φυτά, από τα οποία τα 16 είναι ενδημικά της Κρήτης, τα 14 είναι της
Κρήτης και του νησιωτικού συγκροτήματος Κάσου-Καρπάθου, τα 21
ενδημικά Κρήτης και Αιγαίου, 2 στενοενδημικά, 2 σχεδόν στενοενδημικά και 2 είδη συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία 92/43 ΕΟΚ.
Η ορνιθοπανίδα περιλαμβάνει περίπου 170 είδη, εκ των οποίων 4
είναι χαρακτηρισμένα ως παγκοσμίως απειλούμενα και 60 είδη με
Δυσμενές Καθεστώς Διατήρησης στην Ευρώπη.
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Στα νησιά Διονυσάδες και στις απόκρημνες ακτές του ακρωτηρίου
και του νησιού Ελάσα φιλοξενείται μια από τις μεγαλύτερες αποικίες
του μαυροπετρίτη (Falco eleonoraea). Έχουν καταγραφεί επίσης
14 είδη θηλαστικών, τα τρία από αυτά είναι κητώδη, οκτώ είδη
ερπετών και δύο είδη αμφίβιων. Πολλά από αυτά περιλαμβάνονται
στην οδηγία 92/43 ΕΟΚ και στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης. Το
τοπίο, παρά τις πιέσεις που δέχεται κυρίως από την γεωργία και την
κτηνοτροφία και τελευταία από τον τουρισμό, έχει διατηρήσει σε
αξιόλογο βαθμό τη φυσικότητά του.

Νησιά Διονυσάδες

Χελώνα Caretta caretta
Δελφίνι Stenella coeruleoalba
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Κολύμπες, φαράγγι Τοπλού
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Χάρτης Προστατευόμενων Περιοχών
Φυσικού Πάρκου Σητείας

69

Σπήλαιο Πλατύβολο

4 ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Γεωλογική Δομή
Γεωμορφές
Φαράγγια - Παλαιοακτές
Σπήλαια
Απολιθώματα

Σπήλαιο Χώνος Σιτάνου

Τέντα

Καστρί Παλαικάστρου. Παραλία Κουρεμένος

Παραλία
Ερημούπολης

Ψαμμιτικοί βράχοι,
Ανάλουκας

ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

4. ΓΕΩΠΟΙΚIΛΟΤΗΤΑ
Το σύνολο των χαρακτηριστικών του
αναγλύφου, των πετρωμάτων, των
ορυκτών και των απολιθωμάτων μιας
περιοχής, αλλά και των φυσικών
διεργασιών που τα επηρεάζουν,
χαρακτηρίζουν τη γεωποικιλότητα της
περιοχής αυτής. Τα σημαντικότερα
από αυτά τα χαρακτηριστικά, με
τη μεγαλύτερη αξία, ονομάζονται
γεώτοποι, ενώ το σύνολο των γεωτόπων
μιας περιοχής αποτελεί τη γεωλογική της
κληρονομιά.

Απολίθωμα
αχινού

Κατ’ αναλογία με την ευρύτερη πολιτισμική και φυσική
κληρονομία ενός τόπου, η γεωλογική του κληρονομιά
αξίζει αντίστοιχης προστασίας και προβολής. Τις τελευταίες
δεκαετίες, αρχικά από την Ευρώπη και στη συνέχεια σε όλο
τον κόσμο, έχουν ξεκινήσει πολλές προσπάθειες προστασίας
και ανάδειξης της γεωλογικής κληρονομιάς. Τα γεωπάρκα
είναι μια από αυτές.

ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ
Τα γεωπάρκα είναι περιοχές που στοχεύουν στην προστασία
και ανάδειξη του συνόλου των στοιχείων της κληρονομιάς
της Γης, με έμφαση στα πετρώματα και το ανάγλυφο καθώς
και τη χρήση τους για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη αγροτικών
περιοχών. Βασικοί τους στόχοι είναι η βιώσιμη διαχείριση των
περιοχών τους και η στήριξη της τοπικής οικονομίας και των
προϊόντων μέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, όπως ο Γεω-τουρισμός.
Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ιδρύθηκε σαν θεσμός
το 2000 από τέσσερις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης,
ανάμεσα στις οποίες και το Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου.
Το 2004 η UNESCO αναγνωρίζοντας το ρόλο τους έθεσε τα
Ευρωπαϊκά γεωπάρκα υπό την αιγίδα της και δημιούργησε
με πρότυπο αυτά το δίκτυο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων.
Σήμερα τέσσερις περιοχές της Ελλάδας, το Απολιθωμένο
Δάσος Λέσβου, το Φυσικό Πάρκο του Ψηλορείτη, ο Χελμός Βουραϊκός από την Πελοπόννησο και ο Βίκος - Αώος από την
Ήπειρο είναι ενταγμένα στο Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο
Δίκτυο Γεωπάρκων.

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων (2013)
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4.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ
Το Φυσικό Πάρκο Σητείας χαρακτηρίζεται από πλούσια γεωποικιλότητα,
η οποία περιλαμβάνει εντυπωσιακά πετρώματα, ιδιαίτερους
σχηματισμούς του αναγλύφου και γεωμορφές, χαρακτηριστικές
τεκτονικές και μικροτεκτονικές δομές, σπήλαια και άλλες καρστικές
μορφές, καθώς και πλούτο απολιθωμάτων.
Η γεωλογία της περιοχής της Σητείας μπορεί να μην είναι τόσο
πολύπλοκη, όσο άλλες περιοχές της Κρήτης, έχει όμως ιδιαιτερότητες που
την καθιστούν μοναδική.
Όπως και το υπόλοιπο νησί, έτσι και η περιοχή αυτή δημιουργήθηκε ως
ξηρά πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια και από τότε πέρασε διάφορα
στάδια εξέλιξης και αλλαγών. Η αιτία είναι η σύγκρουση των μεγάλων
λιθοσφαιρικών πλακών της Αφρικής και της Ευρώπης και της βύθισης
της πρώτης κάτω από τη δεύτερη. Εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια
η Αφρική πλησιάζει και συγκρούεται με τα περιθώρια της Ευρώπης και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία όλων των μεγάλων οροσειρών
από τα Πυρηναία έως και τα όρη του Ζάκρου στο Ιράν. Η διαδικασία
που δημιούργησε όλα αυτά τα βουνά μέχρι τα Ιμαλάια ονομάζεται
αλπική ορογένεση και τα πετρώματα που σχηματίστηκαν την περίοδο

Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της Κρήτης
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αυτή, αλπικά. Ένα τμήμα αυτών των οροσειρών είναι και η Βαλκανική
χερσόνησος, ενώ η Κρήτη μαζί με όλο το νότιο Αιγαίο, είναι η πιο νέα της
ξηρά.
Στα αρχικά στάδια της δημιουργίας της, τη γεωλογική περίοδο του Μέσω
Μειοκαίνου και μέχρι περίπου πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια, η Κρήτη
ήταν είτε τμήμα μιας μεγάλης ξηράς που κάλυπτε το σημερινό Αιγαίο, της
Αιγηίδας, είτε ήταν ενωμένη με τη Μικρά Ασία και την Πελοπόννησο. Τα
τελευταία 12 εκατομμύρια χρόνια η περιοχή τεμαχίζεται από ρήγματα,
πολλά από τα οποία δημιούργησαν κατά καιρούς βυθίσματα στα οποία
εισχώρησε η θάλασσα και απέθεσε νέα πετρώματα, μετα-αλπικά όπως
χαρακτηρίζονται, με αργίλους, μάργες, άμμους και λευκοκίτρινους
ασβεστόλιθους. Σε άλλες περιπτώσεις η ξηρά ανυψώθηκε σημαντικά
αφήνοντας εμφανή τα ίχνη των παλιών ακτογραμμών, όπως στην
ευρύτερη περιοχή της Κάτω Ζάκρου.
Τα πετρώματα που δεσπόζουν στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου
είναι κυρίως αλπικής ηλικίας, ασβεστόλιθοι, μάρμαρα και σχιστόλιθοι.
Ομαδοποιούνται σε τρείς βασικές ενότητες: την κατώτερη, με πετρώματα
που ονομάζονται «Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι» και εμφανίζονται στο
Κάβο Σίδερο με τη μορφή πλακωδών μαρμάρων, την ενδιάμεση, που
αποτελείται από τους βυσσινί φυλλίτες και τους σχιστόλιθους, οι οποίοι
ονομάζονται «Φυλλίτες – χαλαζίτες» και την ανώτερη, που αποτελείται
από ασβεστόλιθους, δολομίτες και πετρώματα του φλύσχη (ψαμμίτες,
αργίλους και κροκαλοπαγή, η οποία ονομάζεται ενότητα της «Τρίπολης».
Στην ορεινή ζώνη και πάνω από άλλα πετρώματα εμφανίζονται ως
υπολείμματα της διάβρωσης τα πετρώματα της ομάδας «Μαγκασά», που
είναι λευκόχρωμοι κυρίως ασβεστόλιθοι. Σε μικρότερη έκταση, κυρίως
στο βόρειο τμήμα, εμφανίζονται νεότερα, μεταλπικά, πετρώματα.

Μωβ
φυλλίτης

Πλακώδες
μάρμαρο

Ασβεστόλιθος
με ρουδιστές

Νεογενής
ασβεστόλιθος

Φλύσχης

Γρανατούχος
σχιστόλιθος

Κροκαλοπαγής
ασβεστόλιθος

Χαλαζίτης
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Αλπικά πετρώματα
Η ενότητα των «Πλακωδών Ασβεστολίθων», γνωστή και ως «Plattenkalk» ή ως «Μάνης – Κρήτης» είναι η ραχοκοκαλιά της Κρήτης
πάνω στην οποία βρίσκονται τοποθετημένες όλες οι υπόλοιπες
ομάδες των πετρωμάτων του νησιού. Μία ποικιλία διαφορετικών
γεωλογικών σχηματισμών συναντούνται σε αυτήν την ενότητα,
όπως λευκά μάρμαρα, δολομίτες, σχιστόλιθοι και άλλα, όμως στην
περιοχή της Σητείας αντιπροσωπεύεται από τους τυπικούς πλακώδεις
ασβεστόλιθους. Ειδικότερα, πρόκειται για μεταμορφωμένους
ασβεστόλιθους (μάρμαρα) που εμφανίζονται με λεπτές στρώσεις
σαν πλάκες. Ανάμεσα σε αυτές υπάρχουν λεπτές λωρίδες ή φακοί
με λευκό πυριτικό υλικό και υπολείμματα σπόγγων, που σε πολλές

Τα πλακώδη μάρμαρα με τους πυριτόλιθους

περιοχές του νησιού χρησιμοποιήθηκαν για το ακόνισμα μετάλλων
(ακόνια). Τα πετρώματα αυτά σχηματίστηκαν από τα 140 έως τα 30
εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, κατά την την περίοδο που
ονομάζεται Ιουρασικό. Στο Φυσικό Πάρκο θα τα συναντήσει κανείς στο
βορειοδυτικό άκρο του και ειδικότερα στη χερσόνησο Κάβο Σίδερο.
Η ενότητα των Φυλλιτών - Χαλαζιτών περιλαμβάνει μεταμορφωμένα
σχιστολιθικά πετρώματα πολύ παλιά ηλικίας (κάποια από αυτά
φτάνουν τα 300 εκατ. χρόνια), τα οποία μεταφέρθηκαν και
τοποθετήθηκαν με ρήγματα πάνω στην προηγούμενη ενότητα. Μέσα
στα πετρώματα αυτά εκτός από σχιστόλιθοι εμφανίζονται μάρμαρα,

77

ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Γεωλογική Δομή

ηφαιστειακά πετρώματα και χαλαζίτες (μεταμορφωμένες άμμοι
και χαλίκια). Στην περιοχή του γεωπάρκου τα πιο χαρακτηριστικά
πετρώματα είναι οι μωβ φυλλίτες, τα κοκκινωπά μάρμαρα, οι
σχιστόλιθοι και οι χαλαζίτες με εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω
από το χωριό Καρύδι και στις παραλίες νοτίως του Βάι, μέχρι τη
Μαριδάτη. Εντυπωσιακά σε χρώματα πετρώματα υπάρχουν ακόμα
στην περιοχή της Ζάκρου και του Καρυδίου, όπου και είναι οι πιο
χαρακτηριστικές εμφανίσεις των μωβ φυλλιτών.

Μωβ φυλλίτες

Τα κόκκινα μάρμαρα
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Μέσα στα πετρώματα αυτά και ιδιαίτερα κοντά σε ρήγματα,
εμφανίζονται κρύσταλλοι χαλαζία, ασβεστίτη και συγκεντρώσεις
ορυκτών του σιδήρου, όπως ο λειμωνίτης, που σχηματίστηκαν
εξαιτίας της αναθέρμανσης και των μεγάλων πιέσεων που δέχθηκαν
τα πετρώματα όταν πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια βρέθηκαν
θαμμένα σε βάθος 40 χιλιομέτρων.

Κρύσταλλοι ασβεστίτη

Συγκεντρώσεις λειμωνίτη

Τα πετρώματα όμως που κυριαρχούν στην περιοχή είναι αυτά
της ενότητας της Τρίπολης, τα οποία σκεπάζουν τα αντίστοιχα
πετρώματα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Αυτά σχηματίστηκαν κατά τη
διάρκεια της αλπικής ορογένεσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν
στη σημερινή τους θέση με ρήγματα. Τα πετρώματα της Τρίπολης
μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο κύριες ομάδες:
τα ασβεστολιθικά - δολομιτικά πετρώματα και το φλύσχη.

Η επαφή των ασβεστολίθων της Τρίπολης με τους μωβ φυλλίτες στο Καρύδι
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Οι ασβεστόλιθοι και οι δολομίτες έχουν ηλικία σχηματισμού από το
μέσο Τριαδικό έως το ανώτερο Ηώκαινο (δλδ. 200-50 εκατ. χρόνια)
και δημιουργήθηκαν σε περιβάλλοντα ρηχής θάλασσας. Για αυτό το
λόγο περιέχουν πλήθος χαρακτηριστικών απολιθωμάτων. Λόγω της
σύστασής τους (αποτελούνται από ανθρακικό ασβέστιο - ή μαγνήσιο
οι δολομίτες) παρουσιάζουν πολύ έντονα φαινόμενα καρστικής
διάβρωσης φιλοξενώντας το σύνολο σχεδόν των καρστικών
γεωμορφών, όπως τα σπήλαια και τα φαράγγια, ενώ δημιουργούν
τους υδροφόρους ορίζοντες της περιοχής. Στη βάση τους οι
ασβεστόλιθοι μεταβαίνουν σε λεπτούς δολομίτες και ανακατεύονται
με αργιλικά ιζήματα και σχιστόλιθους. Αυτά τα πετρώματα φαίνονται
χαρακτηριστικά στην περιοχή γύρω από τη Μονή Τοπλού, όπου και
δημιουργούνται αρκετές πτυχώσεις.

Η βάση της Τρίπολης στη Μονή Τοπλού

Σπηλαιώσεις σε ασβεστόλιθους της Τρίπολης
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Τα πετρώματα του φλύσχη είναι τα νεότερα (περίπου 50 εκατ.
χρόνων) και αποτελούνται από αργίλους, άμμους, χαλίκια και
κροκαλοπαγή. Θα τα βρούμε χαρακτηριστικά στις περιοχές Κάτω
Ζάκρος, Καρούμες, Μαυρός Κάμπος, Σκαλιά, Αγία Ειρήνη, και στο
δρόμο Ζήρος - Ξερόκαμπος - Κάτω Ζάκρος.

Ο φλύσχης της Τρίπολης στο Χαμαίτουλο

Η ενότητα Μαγκασά αντιστοιχεί στην ενότητα Πίνδου που
συναντάμε στην υπόλοιπη Κρήτη. Βρίσκεται πάνω από την ενότητα
της Τρίπολης και περιλαμβάνει βαθιάς θάλασσας, ανοιχτόχρωμους
ασβεστόλιθους (μικρολατυποπαγείς και ωολιθικούς), οι οποίοι έχουν
ηλικία σχηματισμού περίπου 100 εκατομ. χρόνων.
Στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου Σητείας εμφανίζονται κυρίως
πέριξ του χωριού Μαγκασάς (Βρυσίδι), εξού και το όνομά τους,
στην παραλία της Αγίας Ειρήνης, στην περιοχή μεταξύ Ζήρου και
Σίτανου, καθώς και στο οροπέδιο Πλατύβολο. Οι ασβεστόλιθοι της
ενότητας Μαγκασά σκεπάζουν τα πετρώματα της Τρίπολης και
επειδή τοποθετηθήκαν στη θέση αυτή με ρήγματα ονομάζονται
τεκτονικά καλύμματα. Αυτά τα καλύμματα μπορεί χαρακτηριστικά να
παρατηρήσει κανείς κατά μήκος του δρόμου Ζήρος – Ξερόκαμπος
και στην περιοχή του χωριού Μαγκασάς.
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Μεταλπικά Πετρώματα
Τα νεότερα πετρώματα της περιοχής, τα μεταλπικά, δημιουργήθηκαν
ενώ ήδη υπήρχε ξηρά στο χώρο της Κρήτης, είτε στις περιοχές αυτές
που καλύφθηκαν προσωρινά από τη θάλασσα, είτε πάνω στην ξηρά.
Στην περιοχή της Σητείας τα πετρώματα αυτά είναι Μειοκαινικής,
Πλειοκαινικής και Πλειστοκαινικής ηλικίας.
Τα παλιότερα Μειοκαινικά πετρώματα είναι αυτά που
ονομάζονται σχηματισμός Σκοπής και περιλαμβάνουν στρώματα
κλαστικών ιζηματογενών πετρωμάτων ρηχής θάλασσας, κυρίως
απολιθωματοφόρους ψαμμίτες, μικρο- κροκαλοπαγή και αργίλους
ηλικίας 12-10 εκατ. χρόνων. Στην περιοχή του Φυσικού Πάρκου οι πιο
χαρακτηριστικές εμφανίσεις βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του και
κυρίως γύρω από τη Μονή Τοπλού και στην περιοχή περιμετρικά του
λόφου Μαύρο Μουρί.

Οι ψαμμίτες στη Μονή Τοπλού

Αμέσως νεότερα είναι τα πετρώματα που σχηματίστηκαν πριν από
10-8,5 εκατ. χρόνια πάνω στην ξηρά και ανήκουν στο σχηματισμό
Λόφος Καστρί. Αυτά αποτελούνται από στρώματα κοκκινωπών
κροκαλοπαγών, ψαμμιτών, άμμων και αργίλων που εμφανίζονται
χαρακτηριστικά στο λόφο Καστρί, στην περιοχή της Χιόνας και στην
παραλία Μπονταλάκι.

Τα πετρώματα του σχηματισμού Καστρί στη Χιόνα
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Τα πιο νέα μειοκαινικά πετρώματα είναι του σχηματισμού
Παλαιοκάστρου (ηλικίας 7-6 εκατ. χρόνων), που αποτελούνται από
ανοιχτόχρωμους λευκοκίτρινους ασβεστόλιθους και μάργες οι οποίες
περιέχουν πολλά απολιθώματα κοραλλιών και αχινών clypeaster.
Τυπικές εμφανίσεις των ασβεστολίθων αυτών παρατηρείται βορείως
της παραλίας Καρούμες, εντός του φαραγγιού της Κάτω Ζάκρου και
βορειοδυτικά του φαραγγιού της Μονής Τοπλού.

Κοραλλιογενής ασβεστόλιθος στις Καρούμες

Αχινοί στις Καρούμες

Παραλία Άργιλος, Ξερόκαμπος

Τα Πλειοκαινικά πετρώματα του Φυσικού Πάρκου ηλικίας 5-3 εκατ.
χρόνων) εμφανίζονται στην παραλία Άργιλος στον Ξερόκαμπο, ενώ
μικρότερες εμφανίσεις παρατηρούνται κατά μήκος του μονοπατιού
Κατσουνάκι – Κάτω Ζάκρος. Περιλαμβάνουν κυρίως λευκές έως
πρασινωπές μάργες που περιέχουν θραύσματα από κελύφη
απολιθωμένων οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μάργες της
παραλίας Άργιλος παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
όπως την μεγάλη περιεκτικότητά τους σε αργιλικούς κόκκους και
τα πολύ πυκνά συστήματα διακλάσεων (ρωγμών) που δημιουργούν
μικρά τεμάχη, τα οποία αποσπώνται με το χέρι χωρίς μηχανικά μέσα.
Οι ιδιότητες αυτές έχουν κάνει ξακουστή την παραλία καθόσον οι
επισκέπτες της αποσπούν τα αργιλικά μαργαϊκά τεμάχη, με τα οποία
αλείφουν το σώμα τους.
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Τέλος, τα Πλειστοκαινικά πετρώματα της περιοχής εμφανίζονται
κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και έχουν ηλικία 1,5 εκατ. – 50.000
χρόνια. Αυτά σχηματίστηκαν στις πιο πρόσφατες γεωλογικές
περιόδους, κυρίως στις περιοχές που σκεπάζονταν από θάλασσα.
Αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ψαμμίτες και κροκαλοπαγή
με ασβεστιτική συνδετική ύλη, καθώς και άφθονα τεμάχη
απολιθωμένων οργανισμών, όπως εχινόδερμα, γαστερόποδα και
δίθυρα. Μέσα σε αυτά έχουν βρεθεί και απολιθώματα θηλαστικών
(ιπποπόταμοι και ελάφια). Θα τα συναντήσουμε κυρίως στις
παραθαλάσσιες περιοχές του πάρκου και ειδικότερα στον
Ξερόκαμπο, στην Άμπελο, στην Κάτω Ζάκρο, στις παράκτιες περιοχές
του Τραόσταλου και στον κόλπο Καρούμες.
Εκτός από τα θαλάσσια πλειστοκαινικά ιζηματογενή πετρώματα,
στην περιοχή του πάρκου και ειδικότερα στην παραλία Κατσουνάκι,
στην παραλία της Αγίας Φωτιάς και στον κόλπο Τέντα, παρατηρείται
μία ιδιαίτερη κατηγορία αιολικών πετρωμάτων, ο γνωστός αιολικός
ψαμμίτης ή αιολιανίτης. Πρόκειται για συγκολλημένη άμμο
παράκτιων θινών με συγκολλητικό υλικό το ανθρακικό ασβέστιο.
Λόγω του ότι μέσα στο Πλειστόκαινο έλαβαν χώρα οι παγετώδεις
και μεσοπαγετώδεις περίοδοι, τα πετρώματα αυτά βρίσκονται
σήμερα σε αρκετά μεγαλύτερα υψόμετρα από τη στάθμη της
θάλασσας και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν στην
αρχαιότητα ως δομικό υλικό, εξού και τα πολλά αρχαία λατομεία που
βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Πελεκητά. Αρχαίο λατομείο
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4.2 ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ
Το εντυπωσιακό ανάγλυφο της περιοχής οφείλεται στην
ιδιαιτερότητα των πετρωμάτων της, στη γεωλογική της εξέλιξη
και κυρίως στις μεταβολές ξηράς και θάλασσας. Ο τεμαχισμός των
πετρωμάτων από τα ρήγματα αποτυπώθηκε στο ανάγλυφο με τα
απότομα πρανή και τους επιβλητικούς γκρεμούς. Τα ασβεστολιθικά
πετρώματα όμως που κυριαρχούν, αν και πολύ σκληρά και τραχιά,
διαλύονται στην κυριολεξία από το νερό της βροχής με τη διαδικασία
της καρστικής διάβρωσης και απομακρύνονται σιγά - σιγά με το
νερό.

Φαράγγι Αγίας Ειρήνης
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Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι οι διάσπαρτες σε όλο
τον ορεινό όγκο μικρές ή μεγαλύτερες κοιλότητες, τα βάραθρα,
δολίνες και τα μεγάλα οροπέδια. Μέσα σε αυτά τα οροπέδια
συγκεντρώνονται υπολείμματα της διάβρωσης που είναι πλούσια σε
άργιλο, άμμο και διάφορα μέταλλα σιδήρου και μαγγανίου, που με
τα ποικίλα τους χρώματα δημιουργούν την εύφορη ερυθρογή (terra
rosa).

Ο Κάτω Περιστεράς

Συμπαγής ερυθρογή

Οροπέδιο Χαντρά

Πολύ χαρακτηριστικά είναι τα οροπέδια του Χαντρά, της Ζήρου, της
Ζακάνθου, του Πλατύβολου, της Σιτάνου, του Μαύρου Κάμπου και
αναρίθμητα άλλα μικρότερου μεγέθους. Στα περισσότερα παλιότερα
συγκεντρώνονταν πολλές αγροτικές δραστηριότητες που σήμερα
συνεχίζουν σε λίγα από αυτά και κυρίως τα μεγαλύτερα.
Με παρόμοιο τρόπο ο άνεμος διαβρώνει τα χαλαρά κροκαλοπαγή
πετρώματα στην παράκτια ζώνη, σχηματίζοντας ιδιαίτερες
σπηλαιώσεις, τα ταφόνι.
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ΤΑΦΟΝΙ
Τα ταφόνι είναι μικρές κοιλότητες, ακανόνιστου τις
περισσότερες φορές σχήματος που δημιουργούνται από τη
διαβρωτική δράση του ανέμου σε παράκτιες περιοχές.
Ο όρος προέρχεται είτε από την ελληνική λέξη τάφος,
είτε, το πιο πιθανό, από τη Σικελική και Κορσικανική λέξη
“taffone” , που σημαίνει παράθυρο. Αυτές οι μορφές
δημιουργούνται συνήθως σε ηφαιστειακά πετρώματα ή
σε ψαμμίτες και επειδή εξελίσσονται διαρκώς μπορεί να
καταστραφούν γρήγορα.
Έχουν ποικίλες διαστάσεις, από μερικούς πόντους έως και
δεκάδες μέτρα, μπορεί να εμφανίζονται ως μεμονωμένες
κοιλότητες ή να έχουν κυψελοειδή διάταξη. Στην ουσία η
υγρασία που παρασύρει ο άνεμος στην παράκτια ζώνη,
διαλύει, όπως στην καρστική αποσάθρωση, τη συνδετική
ύλη των πετρωμάτων, που είναι το ανθρακικό ασβέστιο, και
στη συνέχεια αποσπά τα πιο σκληρά υλικά, μεγαλώνοντας
διαρκώς την κοιλότητα.
Ως σχηματισμοί είναι σχετικά σπάνιοι και η ποικιλομορφία
των σχημάτων τους, όπως και η παροδικότητα της
εμφάνισής τους, τα καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικά. Στην
περιοχή του Φυσικού Πάρκου δεσπόζουν στο φαράγγι και
στη γύρω περιοχή, της Μονής Τοπλού όπου εμφανίζονται
μειοκαινικοί ψαμμίτες, όπως και κατά θέσεις σε ηφαιστειακά
πετρώματα γύρω από το Βάι.

Ταφόνι, Φαράγγι Τοπλού
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4.3 ΦΑΡΑΓΓΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΑΚΤΕΣ
Πουθενά αλλού στην Κρήτη, όσο στη Σητεία, δεν είναι τόσο
εμφανείς οι κατακόρυφες μετακινήσεις της ξηράς. Ιδιαίτερα στην
παράκτια ζώνη, από Ξερόκαμπο μέχρι Καρούμες, οι παλαιές
ακτογραμμές εμφανίζονται ως παράλληλες με την ακτή, επίπεδες
ζώνες ή αναβαθμίδες, σαν διαδοχικά σκαλοπάτια. Στις χαμηλότερες
αναβαθμίδες της περιοχής Ζάκρου – Ξερόκαμπου έχουν βρεθεί
απολιθώματα ιπποπόταμων και ελαφιών. Τα οστά των ζώων
παρασύρθηκαν από το νερό μετά το θάνατο των οργανισμών και
μεταφέρθηκαν στην τότε ακτογραμμή, όπου και θαφθήκαν μέσα
στην άμμο και απολιθώθηκαν.
Εκεί που οι κατακόρυφες ανυψώσεις της ξηράς συνδυάζονται με
την ύπαρξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων δημιουργούνται τα
φαράγγια. Η διάλυση των ασβεστολίθων και των μαρμάρων γίνεται
πιο έντονη όσο τα πετρώματα ανυψώνονται σε σχέση με τη στάθμη
της θάλασσας, με αποτέλεσμα το νερό να σκάβει βαθύτερα τα
πετρώματα και να σχηματίζει τα φαράγγια. Τα φαράγγια ξεκινούν
από τους πρόποδες των βουνών, όπου υπάρχουν και τα ρήγματα
που τα ανασήκωσαν και διεισδύουν στο εσωτερικό τους. Έτσι, σε
παλιότερες εποχές τα φαράγγια αποτέλεσαν τις μοναδικές πύλες
εισόδου του ανθρώπου στην ενδοχώρα της ορεινής ζώνης. Ακόμα
και σήμερα σε πολλά από αυτά διασώζονται καλντερίμια, ως
τμήματα των παλαιών μονοπατιών. Εντυπωσιακά είναι τα φαράγγια
της Κάτω και Επάνω Ζάκρου, των Χοχλακιών, του Μαζά και του
Τοπλού.
Φαράγγι Τοπλού
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Φαράγγι Κάτω Ζάκρου
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Φαράγγι Κάτω Ζάκρου
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Φαράγγι Χοχλακιών

Φαράγγι Κατσουνάκι

Τα παράκτια φαράγγια μπορούν όμως να δημιουργηθούν και ως
αποτέλεσμα της κατάρρευσης της οροφής θαλάσσιων σπηλαίων,
που δημιουργεί μια μακρόστενη αρχικά εγκόλπωση, την οποία στη
συνέχεια διευρύνει ακόμα περισσότερο το επιφανειακό νερό και η
θάλασσα. Αυτής της προέλευσης είναι το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης
και το Κατσουνάκι.

Κάτω Ζάκρος

Φαράγγι και παραλία Αγίας Ειρήνης
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4.4 ΣΠΗΛΑΙΑ
Σπήλαια ονομάζονται κοιλότητες των πετρωμάτων μέσα στις οποίες
μπορεί να χωρέσει ο άνθρωπος. Συνήθως τα σπήλαια αναπτύσσονται
μέσα σε ανθρακικής σύστασης πετρώματα όπως ο ασβεστόλιθος,
ο δολομίτης και τα μάρμαρα, ως αποτέλεσμα της διάλυσής τους
από το νερό με τη διαδικασία της καρστικής διάβρωσης. Αυτή η
διαδικασία δημιουργεί στα ανθρακικά
πετρώματα πλήθος επιφανειακών και
υπόγειων κοιλοτήτων με αποτέλεσμα
το νερό να διεισδύει μέσα σε αυτά και
να χάνεται από την επιφάνεια της γης.
Τα σπήλαια λοιπόν δεν είναι τίποτα
περισσότερο από υπόγεια ποτάμια
στη θέση των επιφανειακών που
απουσιάζουν, τα οποία οδηγούν το
νερό είτε σε πηγές, είτε στη θάλασσα.
Σπήλαιο Άνω Περιστεράς

Όταν πλέον ένα σπήλαιο πάψει να λειτουργεί ως υπόγειο
ποτάμι, είτε γιατί λιγόστεψε το νερό, είτε γιατί αυτό
βρήκε άλλη, βαθύτερη διαδρομή, τότε σχηματίζεται
ο διάκοσμός του. Σε πολλά από τα σπήλαια της
περιοχής το νερό που στάζει από τις μικρές
ρωγμές των τοιχωμάτων τους αφήνει πίσω
μέρος από το διαλυμένο ανθρακικό

Σπήλαιο Χώνος Σιτάνου

Σπήλαιο Άνω Περιστεράς
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ασβέστιο που μεταφέρει, με τη μορφή πολύχρωμων και
πολύμορφων σταλακτιτών, σταλαγμιτών, κουρτινών
και άλλων ιδιαίτερων μορφών σπηλαιοδιάκοσμου. Τα
περισσότερα σπήλαια της περιοχής είναι μέσα στους
ασβεστόλιθους της «Τρίπολης». Λόγω της μεγάλης
έκτασης των πετρωμάτων αυτών και της ύπαρξης
στη βάση τους των αδιαπέρατων σχιστολιθικών
και φυλλιτικών πετρωμάτων, τα σπήλαια δεν
έχουν μεγάλο βάθος, έχουν όμως μεγάλο μήκος.
Η μέχρι σήμερα εξερεύνηση των σπηλαίων
της ευρύτερης περιοχής του Καρυδίου έχει
αποκαλύψει υπόγειες διαδρομές σε μήκος
μεγαλύτερο των 10 χιλιομέτρων, στοιχείο
μοναδικό για την Κρήτη.

ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΡΥΔΙΟΥ
Στην περιοχή του Kαρυδίου ένας αξιοσημείωτα μεγάλος
αριθμός σπηλαίων παρατηρείται σε ολόκληρη την έκταση
των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Τα σπήλαια της περιοχής
έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι παρουσιάζουν
μικρό επιφανειακό άνοιγμα και έχουν μεγάλες κλίσεις,
μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και πολύ μεγάλο μήκος,
προχωρώντας πολύ βαθιά στα έγκατα της Γης. Εξαιτίας
των διαστάσεων αυτών, μόνο εξειδικευμένοι και έμπειροι
σπηλαιολόγοι μπορούν να μπουν και να εξερευνήσουν το
εσωτερικό στα περισσότερα από αυτά. Η είσοδος μερικών
σπηλαίων, κυρίως αυτών που αναπτύσσονται στις παρυφές
οροπεδίων, είναι ουσιαστικά μια καταβόθρα ή ένα βάραθρο
(κατακόρυφο σπήλαιο) που χρειάζεται αναρρίχηση ή χρήση
ειδικού εξοπλισμού για την πρόσβαση. Έτσι είναι ορατά
μερικά μόνο μέτρα πριν την είσοδό τους, όπως το σπήλαιο
Όξω Λατσίδι, ο Χώνος και ο Άνω Περιστεράς, ενώ όλο το
υπόλοιπο μήκος τους παραμένει ακόμα ένα κρυμμένο
μυστικό.
Στην ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα
πάνω από 170 σπήλαια που αθροίζουν περισσότερα
από 10 χιλιόμετρα χαρτογραφημένων υπόγειων αγωγών.
Το ξεχωριστό αυτό σπηλαιολογικό πάρκο συνιστά
έναν πραγματικό παράδεισο για σπηλαιολόγους,
βιοσπηλαιολόγους και άλλους μελετητές του υπόγειου

Σπήλαιο Χώνος Σιτάνου
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κόσμου. Σπηλαιολογικές ομάδες από την Ελλάδα, τη Γαλλία
και άλλες χώρες δραστηριοποιούνται εδώ από το 1997 και
έχουν καταστήσει το Καρύδι κέντρο έρευνας και μελέτης
σπηλαίων και άλλων καρστικών γεωμορφών.

Η ανάπτυξη των σπηλαίων του Καρυδίου σε κάτοψη

Η σπηλαιολογική εξερεύνηση και καταγραφή στην περιοχή
ξεκίνησε το 1997 από το γάλλο σπηλαιολόγο Jean Luc Carron,
της Γαλλικής σπηλαιολογικής ομάδας L.U.C. (Lille Universitaire
Club). Μαζί του συμπράττουν στις ετήσιες αποστολές και
μέλη του Σπηλαιολογικού Ομίλου Κρήτης. Εξερευνητική και
καταγραφική δράση στην περιοχή έχουν και άλλοι σύλλογοι
όπως το Τμήμα Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής
Εταιρίας, κ.ά. Πληροφορίες, όπως και υποδομές για τη
σπηλαιολογική έρευνα της περιοχής, βρίσκονται στο Κέντρο
Ενημέρωσης στο Καρύδι.

Σπήλαιο Άνω Περιστεράς
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ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Πολλά από τα σπήλαια της περιοχής διαθέτουν υπέροχο
διάκοσμο και χαρακτηριστικούς λιθωματικούς
σχηματισμούς που αποτελούν ζωντανά μνημεία της
γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής. Σε αυτά η πρόσβαση
είναι εφικτή και από τον απλό ταξιδιώτη – επισκέπτη του
Φυσικού Πάρκου, με ή και χωρίς τη συνοδεία οδηγού σπηλαίων.
Τα σπήλαια αυτά δεν είναι τουριστικά αξιοποιημένα, συνεπώς
δεν διαθέτουν υποδομή ασφαλούς πρόσβασης. Αυτό
σημαίνει ότι ο επισκέπτης θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
σπηλαιολογικό κράνος και φακό (τα οποία μπορεί να δανειστεί
από το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών στο Καρύδι)
και κατάλληλα παπούτσια. Μερικά από τα πιο εύκολα σε
πρόσβαση, σπήλαια της περιοχής είναι:
Πελεκητά
Πήρε το όνομά του από την ευρύτερη περιοχή, όπου υπάρχει
αρχαίο λατομείο. Με μήκος 310 περίπου μέτρων βρίσκεται
ΒΑ του οικισμού της Κάτω Ζάκρου σε υψόμετρο 100 μ. Εκτός
από τη μεγάλη αισθητική του αξία, χάρη στον πλουσιότατο
διάκοσμο που καλύπτει σχεδόν όλες τις αίθουσες, είναι από
τα σπουδαιότερα αρχαιολογικά
σπήλαια της περιοχής, καθώς
σ’ αυτό βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης
από τη νεολιθική εποχή.
Η πρόσβαση γίνεται ακολουθώντας
το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι
Ε4 που ξεκινάει από την Κάτω
Ζάκρο και ακολουθεί σχεδόν την
ακτογραμμή.
Κάτω Περιστεράς
Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σπήλαια της πρώην Επαρχίας
Σητείας. Βρίσκεται δυόμισι περίπου χιλιόμετρα ανατολικά από
τον οικισμό Καρύδι, στη θέση Πλατύβολα και σε υψόμετρο
540μ. Διαθέτει πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο και έχει συνολικό
εξερευνημένο μήκος διαδρομών 170μ. Στον Κάτω Περιστερά
βρέθηκαν ίχνη νεολιθικής κατοίκησης, καθώς και ανθρώπινα
οστά σταλαγμιτοποιημένα στο κατώτερο σημείο του σπηλαίου.
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Σπήλαιο
Κάτω Περιστεράς

Πετσοφάς
Σε υψόμετρο 80μ., 500 περίπου μ. ΝΔ της ιερής θέσης
Ρουσόλακκος, ανοίγεται το ευδιάκριτο στόμιο του σπηλαίου
του Πετσοφά, που πήρε το όνομα του από τον ομώνυμο λόφο.
Πρόκειται για ένα πολύ μικρό σπήλαιο (περίπου 5Χ3μ.) με
μεγάλη αρχαιολογική αξία, καθώς εδώ βρέθηκαν σπασμένοι
αμφορείς αλλά και μια «τράπεζα προσφορών» με επιγραφή στη
Γραμμική Α γραφή.
Γαλλικό Κεφάλι
Ένα από τα ομορφότερα σπήλαια της περιοχής της Σιτάνου.
Το προσεγγίζει κανείς μετά από περπάτημα μισής περίπου
ώρας μέσα από ένα έντονο καρστικό τοπίο. Το σπήλαιο έχει
μικρό άνοιγμα στο έδαφος και το ανάπτυγμά του δεν ξεπερνά
τα 100μ. Είναι όμως έντονα κατηφορικό και απαιτεί ήπια
αναρρίχηση και καταρρίχηση προκειμένου να περάσει κάποιος
από τη μία αίθουσα στην άλλη. Ο επισκέπτης θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός για να αποφύγει οποιαδήποτε αλλοίωση
του σπάνιου σπηλαιοδιάκοσμου που καλύπτει τα τοιχώματα απ’
άκρη σ’ άκρη.
Ιδιαίτερα σπήλαια που απευθύνονται όμως μόνο σε έμπειρους
σπηλαιολόγους είναι τα: Όξω Λατσίδι, Χώνος Σιτάνου,
Πλατύβολο, Λατσίδα του Χώνου, Νταντουλάς και Άνω
Περιστεράς, τα οποία συνθέτουν σύστημα υπόγειων αγωγών
πολύ επικίνδυνων κατά την περίοδο του χειμώνα.

97

ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Σπήλαια

Σπήλαιο Πελεκητά

Η αξία των σπηλαίων της περιοχής για τη ζωή είναι τεράστια.
Μέσα από αυτά το νερό επιστρέφει στην επιφάνεια σχηματίζοντας
τις πηγές της Ζάκρου, του Φλέγα και πολλών άλλων μικρότερων
σε παροχή, όχι όμως και σε οικολογική αξία. Πολλά ζώα, όπως
νυκτερίδες, ασπόνδυλα και έντομα βρίσκουν καταφύγιο ή ζουν
μόνο στα σπήλαια, ενώ και ο άνθρωπος χρησιμοποίησε
πολλά από αυτά ως καταφύγιο, ως χώρους λατρείας, όπως
τα Πελεκητά, ή για την ταφή των νεκρών του, όπως στο
Φαράγγι των Νεκρών.
Τα σπήλαια της περιοχής δεν έχουν αξιοποιηθεί
τουριστικά και η πρόσβαση σε αυτά απαγορεύεται
από την Αρχαιολογική νομοθεσία. Το γεγονός αυτό, όχι
μόνο δεν τους στερεί, αλλά αντιθέτως μεγιστοποιεί την
απόλαυση της περιήγησης σε αυτά, καθώς ο επισκέπτης
που μπαίνει σε ένα τέτοιο «απείραχτο» περιβάλλον, βιώνει
τη μαγεία και το δέος της εξερεύνησης και της ανακάλυψης.
Σε κάθε περίπτωση για την είσοδο στα σπήλαια της περιοχής
απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παραχώρηση άδειας από
την Εφορία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας ή την Τοπική
Εφορεία Αρχαιοτήτων (τηλ.: +30210-9225709, 9232358, 9224339),
epsne@culture.gr).
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4.5 ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
Τα παλιότερα απολιθώματα της περιοχής έχουν βρεθεί μέσα σε
φυλλίτες στην περιοχή του Παλαικάστρου και αποτελούνται από
φυτικά υπολείμματα (φτέρες) της Λιθανθρακοφόρου περιόδου
(~300 εκατ. χρόνων). Πολύ χαρακτηριστικά και κοινά για την
περιοχή είναι τα απολιθώματα ρουδιστών, ηλικίας περίπου 70 εκατ,
που εντοπίζονται σε αρκετές θέσεις εντός των ασβεστολίθων της
ενότητας της Τρίπολης, με χαρακτηριστικότερη εμφάνιση εντός του
φαραγγιού πάνω από την πηγή της Επάνω Ζάκρου.
Η περίοδος του Μειοκαίνου στην περιοχή του πάρκου
εκπροσωπείται από ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σημαντικά
απολιθώματα, το δεινοθήριο (Deinotherium Giganteum), ένα είδος
συγγενικό του ελέφαντα. Τμήματα από σκελετό του δεινοθήριου
έχουν βρεθεί σε δύο τοποθεσίες εντός των ορίων του πάρκου, που
βρίσκονται κοντά στους οικισμούς Αγίας Φωτιάς και Επάνω Ζάκρου.
Σήμερα, τα ευρήματα του δεινοθήριου από την ανασκαφή της Κάτω
Ζάκρου εκτίθενται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο
Ηράκλειο και μερικά αντίγραφά τους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
της Ζάκρου.
Εκτός από το δεινοθήριο, την
ίδια περίοδο του Μειοκαίνου
έζησαν στην περιοχή ένας
πρόγονος των χοίρων
και ένα μαστόδοντο,
σύμφωνα με δυο ευρήματα
απολιθωμένων δοντιών που
βρέθηκαν το ένα κοντά στην Αγία
Φωτιά και το άλλο στο φαράγγι της
Κάτω Ζάκρου αντίστοιχα.

Τμήμα της σιαγόνας του δεινοθήριου

Τα οστά του δεινοθήριου
που βρέθηκαν στην Αγία Φωτιά

ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Απολιθώματα

ΔΕΙΝΟΘΗΡΙΟ
Το δεινοθήριο το γιγάντιο (Deinotherium giganteum) είναι
ένας συγγενής των σημερινών ελεφάντων. Αντίθετα όμως με
τους ελέφαντες το δεινοθήριο είχε τους χαυλιόδοντες στην
κάτω γνάθο και στραμμένους προς το έδαφος. Τα δεινοθήρια
ήταν δασόβια ζώα και από τα δόντια τους καταλαβαίνουμε
ότι ήταν φυτοφάγα. Πιθανόν χρησιμοποιούσαν τους
χαυλιόδοντες για να κόβουν τη χαμηλή βλάστηση ή να
σκάβουν για ρίζες ή ακόμη και για εντυπωσιασμό.
Το όνομά του προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις Δεινός
(= δυνατός) και Θηρίο που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά
του ζώου. Ήταν δηλαδή ένα τεράστιο και δυνατό ζώο. Τα
δεινοθήρια πρωτοεμφανίστηκαν στην Αφρική πριν από 22
εκατομμύρια χρόνια και από εκεί εξαπλώθηκαν στην Ευρώπη
και στην Ασία. Έζησαν για περίπου 18 εκατομμύρια χρόνια
και μετά εξαφανίστηκαν.
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Απολιθώματα

Τα πρώτα απολιθώματα δεινοθηρίων βρέθηκαν στην περιοχή
Γκέλα, Αγίας Φωτιάς Σητείας από κατοίκους το 2002 και στη
συνέχεια ξεκίνησε συστηματική ανασκαφή από το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Πρόσφατα επίσης βρέθηκαν
απολιθώματα του είδους και σε δυο άλλες περιοχές της
ανατολικής Κρήτης, τη Μαρωνιά Σητείας και τη Ζάκρο. Τα
δεινοθήρια της Κρήτης ανήκουν στο είδος των γιγάντιων και
έζησαν στο νησί πριν από 8-9 εκατομμύρια χρόνια.

Ανασκαφή του δεινοθήριου

Με βάση τα οστά που έχουμε
συλλέξει μέχρι σήμερα από
την ανασκαφή της Αγίας
Φωτιάς, ανάμεσα στα οποία
20 από τα 22 δόντια του
ζώου, υπολογίζουμε ότι το ύψος του ήταν μεταξύ 4,5 – 5
μέτρων και το μήκος του και το μήκος του περίπου 6 μέτρα.
Όλα τα ευρήματα και τα στοιχεία της ανασκαφής δείχνουν ότι
τα οστά προέρχονται από ένα και μόνο άτομο.
Το δεινοθήριο της Σητείας αποτελεί ένα σπάνιο εύρημα
καθώς σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν βρεθεί ελάχιστοι μόνο,
πλήρεις σκελετοί. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται
ότι το δεινοθήριο της Σητείας είναι ένα από τα μεγαλύτερα
ζώα που έζησαν ποτέ. Σίγουρα πάντως ήταν το μεγαλύτερο
ζώο που έζησε ποτέ πάνω στο νησί και στην υπόλοιπη
Ελλάδα!
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Απολιθώματα

Απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών της περιόδου αυτής έχουν
βρεθεί σε διάφορες περιοχές:
• Κοράλλια, με χαρακτηριστικές εμφανίσεις εντός υφαλογενών
ασβεστολίθων βορείως της παραλίας Καρούμες, εντός του
φαραγγιού της Κάτω Ζάκρου και βορειοδυτικά του φαραγγιού της
Μονής Τοπλού
• Αχινοί (Clypeaster) και δίθυρα (Chlamys), εντός μαργών και
μαργαϊκών ασβεστολίθων με χαρακτηριστικές εμφανίσεις βορείως
της παραλίας Καρούμες
• Διάφορα τρηματοφόρα

Τομή αχινού clypeaster

Απολιθώματα κοραλλιών, Καρούμες
Απολιθώματα δίθυρων
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Απολιθώματα

Η εποχή του Πλειστόκαινου αντιπροσωπεύεται στην περιοχή του
πάρκου από πολύ σημαντικά απολιθώματα θηλαστικών που κάποτε
έζησαν εκεί και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολλές, παράκτιες
κυρίως θέσεις. Τα θηλαστικά αυτά περιλαμβάνουν κυρίως:
• Ελάφια (π.χ. Candiacervus cretensis)
• Ιπποπόταμους (Hippopotamus creutzburgi)
• Ελέφαντες (Elephas antiquus)
• Τρωκτικά (π.χ. Kritimys catreus)
Τεμάχη οστών αυτών των ζώων κατά κύριο λόγο έχουν βρεθεί σε
παράκτια σπήλαια και καρστικές κοιλότητες, που δημιουργήθηκαν
στους ασβεστολιθικούς όγκους της περιοχής, και ειδικότερα στα
λεπτά ερυθρά αργιλικά ιζήματα που σκεπάζουν τον πυθμένα τους.
Τέτοιες θέσεις έχουν εντοπιστεί περιμετρικά του όρους Τραόσταλος,
περιμετρικά του κόλπου Καρούμες, στο λόφο Φανγκρόμουρο και
στον Ξερόκαμπο.
Σε κάποιες περιοχές, κατ’ εξαίρεση, έχουν εντοπιστεί και ανάλογα
απολιθώματα σε επιφανειακές εμφανίσεις (πάγκους) αυτών των
ερυθρών αργιλικών ιζημάτων, όπως στην Κάτω Ζάκρο και στο
Φανγκρόμουρο.
Εκτός από θηλαστικά, σε πλειστοκαινικές θαλάσσιες αναβαθμίδες
βρίσκονται και απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών, όπως
π.χ. δίθυρα (Glycimeris) στην περιοχή του κόλπου Άμπελος στον
Ξερόκαμπο, στην παραλία Κατσουνάκι και σε όλο το παραλιακό
μέτωπο από τον Ξερόκαμπο έως και τον κόλπο Καρούμες.
Κόλπος Καρούμες
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Απολιθώματα

Κέρατα ελαφιών

Οστά ιπποποτάμων
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5. ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο Γεωτουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που
έχει και αυτή ως βασικό στόχο την υπεύθυνη ή αλλιώς βιώσιμη,
τοπική ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που προσβλέπει στη διατήρηση
των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενεές, στο σεβασμό και στην
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην ελαχιστοποίηση των
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, στην
οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής τους, στη συμμετοχή των κατοίκων στη λήψη
των όποιων αποφάσεων και στο σεβασμό του πολιτισμού και των
παραδόσεων των τοπικών κοινωνιών.
Ο Γεωτουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή οικο-τουρισμού
αφού εστιάζει στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μιας περιοχής,
με έμφαση όμως στο τοπίο και το γεω-περιβάλλον. Ένα γεωπεριβάλλον που δεν περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία της γεωλογικής
κληρονομιάς, αλλά και τα επιμέρους στοιχεία του φυσικού και
πολιτισμικού περιβάλλοντος, τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα ή/
και αλληλοεξαρτώμενα από το αντίστοιχο γεωλογικό περιβάλλον
ενός τόπου. Ο γεωτουρισμός αναπτύσσεται με επισκέψεις σε θέσεις
ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος και κέντρα πληροφόρησης, με
περιήγηση σε γεω-διαδρομές, θέσεις θέας και θεματικά πάρκα και με
ανάπτυξη δράσεων αναψυχής, εκπαίδευσης και πληροφόρησης, που
αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της Γης ενός τόπου.
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Στο Φυσικό Πάρκο Σητείας έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί
διάφορες δράσεις και υποδομές για τη στήριξη του γεωτουρισμού
και του οικοτουρισμού γενικότερα. Οι πιο σημαντικές αφορούν
στη δημιουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου και του
Σπηλαιολογικού Κέντρου στο Καρύδι, στην παραγωγή έντυπου και
πληροφοριακού υλικού και στη σήμανση και στην ανάδειξη μιας
σειράς γεωδιαδρομών. Οι διαδρομές αυτές διασχίζουν την έκταση
του Φυσικού Πάρκου, συνδέοντας γεωλογικά μνημεία, οικότοπους,
καθώς και ιστορικές, πολιτισμικές και άλλες τουριστικές θέσεις της
περιοχής με τους πανέμορφους οικισμούς του Πάρκου.

Οικισμός Καμάρες

Μονοπάτι στο Καρύδι

Οι γεωδιαδρομές περιλαμβάνουν οδικές, ποδηλατικές και βεβαίως
πεζοπορικές διαδρομές που ακολουθούν είτε διεθνή μονοπάτια
όπως το Ε4, είτε τοπικές περιηγητικές διαδρομές, είτε παλιά
καλντερίμια που συνέδεαν τους οικισμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις
οι γεωδιαδρομές χρησιμοποιούν επίσης το αγροτικό, δασικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Κατσουνάκι

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι γεωδιαδρομές είναι πλήρως αποτυπωμένες με σύγχρονες
τεχνολογίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και
είναι διαθέσιμες σε διάφορες μορφές για τους επισκέπτες μέσα από
την ιστοσελίδα του Πάρκου (www.sitia-geopark.gr). Επιπλέον, στα
κέντρα ενημέρωσης διατίθεται ένας γεωτουριστικός χάρτης της
περιοχής στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι γεωδιαδρομές, καθώς
και θεματικά φυλλάδια με τις διαδρομές αυτές, τα οποία μπορούν να
βρεθούν και στην ιστοσελίδα.
Στην ύπαιθρο, όλες οι γεωδιαδρομές έχουν σημανθεί επαρκώς με
πινακίδες στην είσοδο/έξοδό τους, καθώς και με κατευθυντήριες
πινακίδες σε όλο το μήκος τους.

Η πηγή της Επάνω Ζάκρου
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Κέντρα πληροφόρησης - Μουσεία

5.1 ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ
Κέντρο Σπηλαιολογικής Ενημέρωσης στο Καρύδι
Στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού Καρύδι, στην ορεινή
ζώνη του πάρκου, φιλοξενείται το Κέντρο Ενημέρωσης που είναι
αφιερωμένο στην Σπηλαιολογική έρευνα. Το κέντρο βρίσκεται στην
είσοδο του οικισμού και πάνω στη διασταύρωση που οδηγεί προς
Ζάκρο, Σητεία και Χαντρά (Lon: 26.170767o - Lat: 35.133391o).

Πέρα από την πληροφόρηση για το Φυσικό Πάρκο, τα σπήλαια της
περιοχής, τις παρακείμενες γεω-διαδρομές και τις δραστηριότητες
που απευθύνονται στον επισκέπτη, το κέντρο προσφέρει και
υποδομές φιλοξενίας ειδικών ομάδων-ερευνητών και σπηλαιολόγων.
Κατόπιν συνεννόησης, προσφέρεται απαραίτητος εξοπλισμός
διανυκτέρευσης και διαμονής για ομάδες σπηλαιολόγων, βιολόγων,
σχολείων και όσων άλλων ενδιαφέρονται να μελετήσουν και να
παρατηρήσουν το περιβάλλον, τα σπήλαια και τα χαρακτηριστικά
της ορεινής ζώνης. Διατίθεται επίσης εξοπλισμός ασφαλείας και
προσανατολισμού για την περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή και τα
σπήλαια.

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κέντρα πληροφόρησης - Μουσεία

Το κέντρο προσφέρει ακόμα στα σχολεία και τους μαθητές ένα
ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη μορφή κινητής
μουσειοσκευής που εστιάζει στις ιδιαίτερες μορφές χλωρίδας και
πανίδας του Πάρκου.
Για την χρήση των υποδομών ο επισκέπτης πρέπει να επικοινωνήσει
με τις αρχές του Πάρκου ή το Δήμο Σητείας στα παρακάτω τηλέφωνα:
Δήμος Σητείας: + 28433 41304
Πολιτιστικός Σύλλογος: + 2843024537
Η Πηγή και ο οικισμός στο Καρύδι
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Κέντρα πληροφόρησης - Μουσεία

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου
Το τοπικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ζάκρου φιλοξενείται στον
ισόγειο χώρο του «Πολύκεντρου» της Επάνω Ζάκρου που βρίσκεται
150 περίπου μέτρα μετά την πλατεία του χωριού, πάνω στον κεντρικό
οδικό άξονα που οδηγεί στην Κάτω Ζάκρο (Lon: 26.217905o - Lat:
35.112534o).
Το Μουσείο είναι αφιερωμένο στα χαρακτηριστικά
του φυσικού περιβάλλοντος του Φυσικού Πάρκου
Σητείας. Μέσα από μικρές αναπαραστάσεις
οικοτόπων (διοράματα), προθήκες, ταριχευμένα
ζώα, πετρώματα, απολιθώματα και πόστερς,
παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα στοιχεία της χλωρίδας,
πανίδας και γεωλογίας της περιοχής.
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί
το πληροφοριακό έντυπο υλικό, να
παρακολουθήσει το Βίντεο για το Φυσικό
Πάρκο της Σητείας και να περιηγηθεί
μέσα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα
του Πάρκου και στα Ευρωπαϊκά και
Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO.
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Κέντρα πληροφόρησης - Μουσεία

Τα σχολεία και οι μαθητές που επισκέπτονται το Φυσικό Πάρκο θα
βρουν επίσης στο Μουσείο το πλούσιο και καινοτόμο εκπαιδευτικό
υλικό, αφιερωμένο στον Κύκλο του Νερού, που έχει σχεδιαστεί
ειδικά για το Φυσικό Πάρκο και φιλοξενείται με τη μορφή μιας
εκπαιδευτικής μουσειοσκευής.
Το Μουσείο διαθέτει χώρο στάθμευσης και υγιεινής και είναι
ανοικτό κατά τους θερινούς μήνες, ενώ κατά τους χειμερινούς είναι
επισκέψιμο κατόπιν συνεννόησης με τις αρχές του Πάρκου ή τον
Πολιτιστικό Σύλλογο της Περιοχής.
Σε μικρή απόσταση (περίπου 200 μ.) βρίσκεται το «Μουσείο του
Νερού» και παραδίπλα το αναστηλωμένο «Ρασοτριβείο», ενώ αν ο
επισκέπτης συνεχίσει την περιήγησή του μέσα στον όμορφο οικισμό,
θα βρεθεί σύντομα στις Πηγές της Επάνω Ζάκρου με τα πανύψηλα
πλατάνια και τα γάργαρα νερά.
Επικοινωνία:
Δήμος Σητείας: + 28433 41304
& 28433 40500
ΚΕΠ Ζάκρου: +2843029626
Πολιτιστικός Σύλλογος: + 6974421196

Χαρακτηριστικές οικίες, το Μουσείο Νερού και το Ρασοτριβείο στην Επάνω Ζάκρο
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Οικοτουριστικές Δραστηριότητες

5.2 ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η περιοχή της Σητείας και της Ιτάνου είναι γνωστή από τα αρχαία
χρόνια για το μοναδικό της κάλλος, τα υπέροχα τοπία, το ευνοϊκό
μικροκλίμα και βεβαίως τις μοναδικές της παραλίες. Ο τουρισμός
σήμερα στο Φυσικό Πάρκο Σητείας είναι ήπιος, εστιάζεται στο
φυσικό περιβάλλον και τα αγνά τοπικά προϊόντα και απευθύνεται σε
επισκέπτες με υψηλές απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας.
Στο Πάρκο υπάρχουν πολλές μικρές και όμορφες ξενοδοχειακές
μονάδες, αρκετές από τις οποίες διατηρούν την αρχιτεκτονική
παράδοση και σέβονται το φυσικό περιβάλλον, ενώ οι
παραλίες ξεπερνούν κάθε προσδοκία! Οι τουριστικές υποδομές
συγκεντρώνονται στην περιοχή του Βάι, στο Παλαίκαστρο, στην
ευρύτερη περιοχή της Ζάκρου και στον Ξερόκαμπο.
Ο επισκέπτης της περιοχής πέραν της αναψυχής έχει τη δυνατότητα
να επιλέξει και μια σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων και
θαλάσσιων σπορ, όπως ιστιοσανίδα, αναρρίχηση βράχου, αθλητική
σπηλαιολογία και διάσχιση φαραγγιών.

Παραλία
Κουρεμένος
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Οικοτουριστικές Δραστηριότητες

Η ιστιοσανίδα (Wind Surf )
είναι ένα παγκοσμίως
διαδεδομένο άθλημα
που λαμβάνει χώρα στον
κόλπο του Κουρεμένου στο
Παλαίκαστρο και εντάσσεται
ομαλά στις δραστηριότητες
του Φυσικού Πάρκου
Σητείας. Κάθε χρόνο
εκατοντάδες επισκέπτες
από όλον τον κόσμο
φτάνουν στον Κουρεμένο
για να εξασκηθούν και
να αναμετρηθούν στο
αγαπημένο τους σπορ,
καθώς ο κόλπος συνδυάζει
τους δυνατούς ανέμους ευνοϊκής διεύθυνσης με την απουσία
έντονου κυματισμού, συνθήκες ιδανικές για ιστιοσανίδα!
Η αναρρίχηση βράχου εστιάζεται κυρίως στα απότομα πρανή των
φαραγγιών. Στην είσοδο του Φαραγγιού των Νεκρών στην Κάτω
Ζάκρο, έχουν χαραχτεί αρκετές αναρριχητικές διαδρομές στα
κάθετα ασβεστολιθικά πρανή. Οι περισσότερες διαδρομές διαθέτουν
μόνιμη ασφάλιση σε όλο το μήκος τους και περιλαμβάνουν ένα ευρύ
φάσμα βαθμών δυσκολίας, τόσο για αρχάριους, όσο και για πολύ
προχωρημένους.
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Η αθλητική σπηλαιολογία είναι μια δραστηριότητα που κυρίως
συγκεντρώνεται στην ορεινή και ημι-ορεινή ζώνη του Φυσικού
Πάρκου. Περισσότερες πληροφορίες ο επισκέπτης μπορεί να
βρει στο Κέντρο Πληροφόρησης στο Καρύδι , όπως και στους
σπηλαιολογικούς συλλόγους της Κρήτης (Σπηλαιολογικός Όμιλος
Κρήτης: spokcreta@yahoo.gr, Ελληνική Σπηλαιολογική ΕταιρίαΠαράρτημα Κρήτης: www.esecrete.gr). Σε κάθε περίπτωση είναι
απαραίτητη η εξασφάλιση σχετικής άδειας από την Εφορεία
Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας τηλ.: +30210-9225709,
9232358, 9224339 και epsne@culture.gr.

Η διάσχιση φαραγγιών (canyoning) είναι ένα ακόμη άθλημα το
οποίο αναπτύσσεται με εντατικούς ρυθμούς στο Φυσικό Πάρκο
Σητείας. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά φαράγγια με ομαλή κοίτη
τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξοπλισμό για να τα
διασχίσει ο επισκέπτης, όπως τα φαράγγια των Χοχλακιών και της
Κάτω Ζάκρου, αλλά και φαράγγια με απόκρημνα και στενά πρανή
που προσφέρονται για περισσότερες εμπειρίες. Περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από συλλόγους που
δραστηριοποιούνται στο χώρο (Canyoning στη Κρήτη – ΠΟΕΦ:
www.canyon.gr).
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5.3 ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Οι γεωδιαδρομές που έχουν αναδειχθεί στο Φυσικό Πάρκο της
Σητείας είναι τόσο περιηγητικές και ορειβατικές, όσο και ποδηλατικές
και οδικές. Δεκαπέντε διαδρομές έχουν συνολικά αποτυπωθεί μέσα
στον Οικοτουριστικό Χάρτη του Φυσικού Πάρκου, καθώς και σε
πέντε θεματικά φυλλάδια. Απ’ αυτές οι τέσσερις είναι καθαρά οδικές
ή ποδηλατικές και έντεκα είναι ορειβατικές και περιηγητικές. Το
έντυπο υλικό διατίθεται από το Δήμο Σητείας, τα Κέντρα Ενημέρωσης
του Φυσικού Πάρκου και τα Σημεία Τουριστικής Προβολής, όπως και
μέσα από την ιστοσελίδα του Φυσικού Πάρκου.

Παλαίκαστρο

Το φαράγγι
των Νεκρών,
Κάτω Ζάκρος

Περιοχή Πόντα, Παλαίκαστρο
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5.4 ΓΕΩΤΟΠΟΙ
Οι γεώτοποι μιας περιοχής είναι θέσεις ιδιαίτερου γεωλογικού και
γεωμορφολογικού ενδιαφέροντος, που μπορεί να περιλαμβάνουν
μοναδικά ή σπάνια χαρακτηριστικά του αναγλύφου, αισθητικά τοπία,
σημαντικές για την επιστημονική κοινότητα ή την εκπαιδευτική
διαδικασία εμφανίσεις πετρωμάτων, θέσεις με χαρακτηριστικά
απολιθώματα, ίχνη ενεργών ή παλαιών γεωλογικών διεργασιών,
εμφανίσεις νερού, ακόμα και μνημεία της ανθρώπινης άυλης και
υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, που σχετίζονται με τη Γη.

Μετεωράκια, περιοχή Κάτω Ζάκρου

Καρστικές γλυφές, Κατσουνάκι

Η περιοχή του Φυσικού Πάρκου Σητείας φιλοξενεί μια σημαντική
γεωλογική κληρονομιά, αντιπροσωπευτική των φυσικών
χαρακτηριστικών και της δημιουργίας της Κρήτης. Ένα σύνολο
περίπου εκατό γεωτόπων έχουν καταγραφεί μέσα στα όρια του
Πάρκου, οι περισσότεροι από τους οποίους αξιολογήθηκαν όσον
αφορά στη σημασία τους για την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την
αναγκαιότητα προστασίας τους. Οι γεώτοποι του Φυσικού Πάρκου
έχουν ταξινομηθεί με βάση τα φυσικά και επιστημονικά τους
χαρακτηριστικά σε διάφορες κατηγορίες, όπως:
• Γεωμορφολογικούς, με επιμέρους ταξινόμηση σε χερσαίους,
παράκτιους, και καρστικούς γεώτοπους και σε φαράγγια. 		
Σε αυτούς ανήκουν και τα σπήλαια για τα οποία έχει γίνει ήδη 		
αναλυτική περιγραφή στο σχετικό κεφάλαιο αυτού του οδηγού.
• Γεωλογικούς, που διακρίνονται επιπλέον σε πετρολογικούς ή
στρωματογραφικούς.
• Τεκτονικούς, που περιλαμβάνουν τα τεκτονικά καλύμματα και
επαφές, τα ρήγματα και τις πτυχές.
• Υδρογεωλογικούς, που αφορούν στις πηγές.
• Απολιθωματοφόρους, που περιλαμβάνουν τις θέσεις με
απολιθώματα, και τέλος σε
• Γεωπολιτιστικούς, που αφορούν σε θέσεις γεω-αρχαιολογικού
και λαογραφικού ενδιαφέροντος.
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Οι γεώτοποι του Πάρκου χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο
κωδικό αναφοράς και οι περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζονται
μέσα από την ιστοσελίδα του πάρκου και μέσα από τα φυλλάδια των
γεωδιαδρομών. Οι πιο σημαντικοί γεώτοποι από κάθε κατηγορία
παρουσιάζονται περιληπτικά στη συνέχεια.

Ταφόνι, Φαράγγι Μονής Τοπλού

Αμμοθίνες, Ψιλή Άμμος

5.4.1 Γεωμορφολογικοί Γεώτοποι
Οι πιο χαρακτηριστικοί χερσαίοι γεώτοποι της περιοχής είναι τα
Ταφόνι στο φαράγγι της Μονής Τοπλού (1.1.2). Πρόκειται για
τις εντυπωσιακές διαβρωσιγενείς γεωμορφές τύπου ταφόνι, που
δημιουργούνται στα κροκαλοπαγή και τους ψαμμίτες του Μειοκαίνου
και σχηματίζουν κοιλότητες ποικίλων διαστάσεων και μορφών.
Από τους παράκτιους γεώτοπους, ιδιαίτερα σημαντικοί, κυρίως για τα
οικοσυστήματα που φιλοξενούν, είναι οι διάφορες μορφές αμμοθινών
στην παραλία Κατσουνάκι στον Ξερόκαμπο (1.2.1) και στην Ψιλή Άμμο
δίπλα στο Βάι (1.2.2), καθώς επίσης και οι αλυκές στον Ξερόκαμπο
(Αλατσολίμνη, 1.2.3) και στη Χιώνα (1.2.4).
Οι καρστικοί γεώτοποι εμφανίζονται στα ασβεστολιθικά πετρώματα
της Τρίπολης και αφορούν κυρίως σε οροπέδια όπως της Ζάκανθου
(1.3.2), του Χαντρά (1.3.3) και της Ζήρου (1.3.5).
Τα φαράγγια όμως αποτελούν τους σημαντικότερους και
περισσότερους σε αριθμό γεωμορφολογικούς γεώτοπους του
Φυσικού Πάρκου. Τα περισσότερα είναι ιδιαίτερης αισθητικής
ομορφιάς, διατρέχονται από νερό στη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους
(Κατσουνάκι 1.4.1, Κάτω Ζάκρος 1.4.2, Χοχλακιές 1.4.5 και Μονή
Τοπλού 1.4.8), φιλοξενούν σπάνια και ενδημικά είδη της χλωρίδας
της περιοχής, ενώ κάποια, όπως της Κάτω Ζάκρου (1.4.2) και των
Χοχλακιών (1.4.5) έχουν και αρχαιολογική αξία. Τα περισσότερα
φαράγγια της περιοχής διασχίζονται από μονοπάτια και διαδρομές και
μπορούν εύκολα να προσεγγιστούν από τους επισκέπτες.
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Φαράγγι Κάτω Ζάκρου

Φαράγγι Χοχλακιών

Αλυκή Ξερόκαμπου (Αλατσολίμνη)

Παραλία Μεγάλη Κεφάλα

Μωβ Μεταπηλίτες, Αδραβάστοι

Στρωματογραφική ασυμφωνία των πλειστοκαινικών πετρωμάτων στο Ρούσσο σπάσμα
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5.4.2 Γεωλογικές θέσεις
Οι θέσεις ιδιαίτερους γεωλογικού ενδιαφέροντος αφορούν σε
μοναδικές εμφανίσεις των χαρακτηριστικών πετρωμάτων του
Φυσικού Πάρκου. Η περιοχή Πλακούρες στο Κάβο Σίδερο (2.1.1) είναι
η μοναδική στην περιοχή, όπου ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει
τα κατώτερα πετρώματα της ομάδας των Πλακωδών Ασβεστολίθων,
τα πλακώδη μάρμαρα.
Στην παραλία της Μεγάλης Κεφάλας (2.1.2), νότια του Βάι, όπως
και στην παραλία Μαριδάτη (2.1.5) εμφανίζονται πολύχρωμα
μεταμορφωμένα πετρώματα των Φυλλιτών – Χαλαζιτών που
δημιουργούν ένα μοναδικό παραθαλάσσιο τοπίο. Αντίστοιχη θέση
ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους βρίσκεται στους Αδραβάστους (2.1.4),
όπου εμφανίζονται χαρακτηριστικά οι μωβ φυλλίτες των Φυλλιτών –
Χαλαζιτών που δεσπόζουν σε όλη την περιοχή της Ζάκρου.
Μια ακόμα θέση γεωτουριστικού ενδιαφέροντος είναι νότια του
Ξερόκαμπου στη γνωστή παραλία Άργιλος (2.1.7) στην οποία
εμφανίζονται οι Πλειοκαινικές μάργες. Οι μάργες αυτές έχουν δύο
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: περιέχουν υψηλό ποσοστό αργίλου και
είναι έντονα κατακερματισμένες. Ως εκ τούτου αποσπώνται εύκολα με
το χέρι και χρησιμοποιούνται από τους λουόμενους για επάλειψη του
σώματός τους με φυσική άργιλο!
5.4.3 Στρωματογραφικοί Γεώτοποι
Σε αρκετές περιοχές του Φυσικού Πάρκου εμφανίζονται διαδοχικές
αποθέσεις στρωμάτων που υποδηλώνουν σημαντικά κενά στη
γεωλογική εξέλιξη της περιοχής ή κρίσιμες χρονικά στιγμές στη
δημιουργία των πετρωμάτων. Έτσι, στην παραλία Καρούμες (2.2.1)
και στην Αγία Φωτιά (2.2.3) εμφανίζονται ασυμφωνίες στρωμάτων
πολύ διαφορετικής ηλικίας και σύστασης, που τοποθετούνται το ένα,
πάνω στο άλλο.

Ασυμφωνία στρωμάτων, Αγιά Φωτιά
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5.4.4 Τεκτονικοί Γεώτοποι
Οι τεκτονικοί γεώτοποι αφορούν σε σπασίματα της Γης, πάνω στα
οποία είτε έχουν μετακινηθεί ολόκληρες ομάδες πετρωμάτων
(επωθήσεις), είτε εμφανίζονται σημαντικές κατακόρυφες μετατοπίσεις
πετρωμάτων (κανονικά ρήγματα). Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι
επωθήσεις στην Ερημούπολη (3.1.1), στην Κάτω Ζάκρο (3.1.3) και
στο Κατσιδώνι (3.1.2), εμφανίσεις δηλαδή του Κρητικού Ρήγματος
Απόσπασης που τοποθετεί τα πετρώματα της Τρίπολης πάνω στους
Φυλλίτες-Χαλαζίτες, και επίσης η επώθηση στο Κατσουνάκι (3.1.7)
της ενότητας του Μαγκασά πάνω στα πετρώματα της Τρίπολης.
Χαρακτηριστικοί, τέλος, είναι οι καθρέπτες των ρηγμάτων στην
Αγριλιά (3.2.1) και στο Χαμαίτουλο (3.2.2).

Τεκτονικό Κάλυμμα Ξηρολίμνης

Επώθηση στο Κατσιδώνι

5.4.5 Υδρογεωλογικοί Γεώτοποι – Πηγές
Οι πλούσιες πηγές της περιοχής συνθέτουν τους υδρογεωλογικούς
γεώτοπους. Οι περισσότερες από αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τους
οικισμούς και την πόλη της Σητείας, ενώ αρκετές, ακόμα μικρότερης
παροχής, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αφού συντηρούν μικρά εποχιακά
τέλματα και ευαίσθητα οικοσυστήματα. Οι πιο σημαντικές υδρολογικά
πηγές είναι της Επάνω Ζάκρου (4.1.2), του Φλέγα (4.1.3) και του
Καρυδίου (4.1.1), ενώ ιδιαίτερα σημαντικές πηγές για τα οικοσυστήματα
βρίσκονται στα Σκαλιά (4.1.4) και στο φαράγγι της Μονής Τοπλού
(4.1.5).
5.4.6 Απολιθωματοφόρες θέσεις
Στο σύνολο της περιοχής υπάρχουν πολλές θέσεις με σημαντικά ή
χαρακτηριστικά απολιθώματα του Φυσικού Πάρκου της Σητείας. Οι
πιο σημαντικές θέσεις αφορούν στα ευρήματα του Δεινοθήριου του
γιγάντιου στη θέση Γκέλα Αγίας Φωτιάς (5.2.2), όπου βρέθηκαν
και τα σημαντικότερα απολιθώματα, και στον Αγίο Εφραίμ (5.2.1)
Ζάκρου. Όμως και στις δύο θέσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι
ανασκαφές. Εξίσου σημαντικές θέσεις με απολιθώματα κοραλλιών

124

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Γεώτοποι

και δίθυρων του Μειοκαίνου βρίσκονται στην παραλία Καρούμες
(5.2.4) και στο φαράγγι της Μονής Τοπλού (5.2.5), ενώ μέσα στα
πετρώματα της Τρίπολης και σε πάρα πολλές θέσεις βρίσκονται
απολιθώματα ρουδιστών ηλικίας 70 περίπου εκατομμυρίων χρόνων,
όπως στο φαράγγι της Επάνω Ζάκρου (5.1.1).

Ρουδιστές στο φαράγγι της Επάνω Ζάκρου
Απολιθώματα κοραλλιών, Καρούμες

Αρχαίο λατομείο, Μολυβοκάμινο

Το Πετροκοπιό στο Καλαμάκι της Ιτάνου

5.4.7 Γεωπολιτιστικοί Γεώτοποι
Οι γεωπολιτιστικοί γεώτοποι αναφέρονται κυρίως σε θέσεις αρχαίων
λατομείων και σε παραδοσιακές κατασκευές από πετρώματα της
περιοχής. Από τα πιο σημαντικά λατομεία είναι το Πετροκοπιό
στη θέση Καλαμάκι στην Ίτανο (61.1), το οποίο λέγεται ότι έδωσε
δομικό υλικό για την Αρχαία Ίτανο. Στο αρχαίο λατομείο φαίνονται
χαρακτηριστικά οι τεχνητές τομές σε ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή,
καθώς και μη αποσπασμένες κολώνες. Εξίσου σημαντικά είναι και τα
λατομεία στα Πελεκητά (6.1.4), δίπλα στο ομώνυμο σπήλαιο, και το
Μολυβοκάμινο (6.1.3) στη διαδρομή Κατσουνάκι - Ζάκρος μέσα σε
Πλειστοκαινικούς ασβεστιτικούς ψαμμίτες.
Όσον αφορά τέλος σε χαρακτηριστικές κατασκευές και παραδοσιακούς
οικισμούς, το ενετικό κάστρο Βόιλα στο Χαντρά μαζί με τις μικρές
πηγές του (6.1.6) είναι από τις σημαντικότερες θέσεις της περιοχής,
μαζί με τους παραδοσιακούς οικισμούς στο Χώνο (6.2.1), τις Καμάρες
(6.2.3) και στα Σκαλιά (6.2.4). Αξίζουν επίσης αναφοράς και τα τμήματα
από παλιά καλντερίμια που ένωναν τους οικισμούς, τα οποία σήμερα
διασώζονται ανάμεσα στους οικισμούς Μαγκασά – Μητάτο (6.2.5),
Καρύδι – Άγιο Αντώνιο (6.2.7) και στη θέση Λαμνώνι (6.2.6), καθώς
αποτελούν και τμήματα των γεωδιαδρομών του πάρκου.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για την παραγωγή αυτού του Οδηγού, πάρα πολλοί άνθρωποι συνεργάστηκαν και
συμμετείχαν στη συλλογή δεδομένων, φωτογραφιών και στοιχείων, τους οποίους και
ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια που μας προσέφεραν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
οφείλουμε στον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης (ΣΠΟΚ), στην Ελληνική Σπηλαιολογική
Εταιρία/Παράρτημα Κρήτης (ΕΣΕ/Κρήτης), στο WWF Ελλάδας/Παράρτημα Κρήτης,
στους κκ. Τηνιακό Δημήτρη, Τσαντάκη Μανώλη, Παραγκαμιάν Καλούστ, Μαυρόκωστα
Χρυσούλα, Αναστασόπουλο Γρηγόρη, Νικολαίδη Στέφανο, Αχλαδιανάκη Στεφανία, οικ.
Μουλιανιτάκη Μιχαήλ & Στεφανίας, Χατζαντωνάκη Ιωάννη και Χρυσουλάκη Κωνσταντίνο
για τα δεδομένα και το οπτικό υλικό που μας παρείχαν. Επίσης, τους κατοίκους της
περιοχής κκ. Περάκη Γιάννη, Μοσχάκη Βαγγέλη, Πετράκη Νίκο και τον Ηγούμενο της
Μονής Τοπλού πανοσιολογιότατο Φιλόθεο Σπανουδάκη για την ξενάγηση και φιλοξενία
στον τόπο τους. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε την ολόθερμη υποστήριξη που είχαμε από
το Βαγγέλη Περάκη, χωρίς τη βοήθεια του οποίου το Φυσικό Πάρκο της Σητείας ίσως να
μην υπήρχε.
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