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Φίλες και φίλοι,

Η ιστορία, το παρόν και το μέλλον της Κρήτης είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα με το εξαιρετικό φυσικό της περιβάλλον. 
Πλούσια βιοποικιλότητα, σημαντικός αριθμός ενδημικών ειδών, ποικιλία 
οικοσυστημάτων και τοπίων μοναδικού φυσικού κάλλους χαρακτηρίζουν τη 
φυσική μας κληρονομιά. 

H Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας την αξία των πολλαπλών λειτουργιών 
του φυσικού μας περιβάλλοντος, τόσο για την υγιή διαβίωση και την ποιότητα 
της ζωής μας όσο και για την υλοποίηση του οράματος της βιώσιμης 
ανάπτυξης, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητά της την προστασία, ορθή 
διαχείριση και ανάδειξη της φύσης του νησιού μας. 

Οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην υλοποίηση του στόχου αυτού, δεδομένου ότι αποτελούν βασικές 
παρακαταθήκες διατήρησης της φύσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Με την έκδοση του ανά χείρας Οδηγού «Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές 
του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», παρουσιάζουμε τις περιοχές NATURA 
2000 της Κρήτης και αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά τους, τονίζοντας την 
αξία τους αλλά και την αναπτυξιακή δυναμική τους. 

Η φύση του νησιού μας, σμιλεμένη από τον χρόνο και την ανθρώπινη ιστορία 
έξι χιλιάδων ετών, είναι κοινό αγαθό το οποίο καθένας από εμάς δικαιούται 
να απολαμβάνει, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να το 
προστατεύει. 

Με τον Οδηγό αυτό, ευελπιστούμε πως όλοι θα γνωρίσουμε καλύτερα 
τις περιοχές NATURA 2000 και θα κατανοήσουμε την ανάγκη για την 
προστασία τους. 

Πρόλογος

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
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(Εσωτερικό οπισθοφύλλου)



Εισαγωγή

Η Κρήτη αποτελούσε πάντοτε το σταυροδρόμι συνάντησης των μεγάλων 
Μεσογειακών πολιτισμών και σημείο συνάθροισης διαφορετικών εμπειριών. 
Εδώ, για πρώτη φορά, η Ευρώπη άκουσε να τη φωνάζουν με το όνομά της. 
Εδώ δημιουργήθηκε και έλαμψε ο πρώτος Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο Μινωικός. 
Από την εποχή του Ομήρου έως και σήμερα, η Κρήτη σαγηνεύει τον επισκέπτη 
και τον προκαλεί να εξερευνήσει και να ανακαλύψει όχι μόνο τα μνημεία που μας 
κληροδότησαν χιλιετίες πολιτισμού, ιστορίας και παράδοσης, συνθέτοντας ένα 
γοητευτικό πολυπολιτισμικό τοπίο, αλλά και τη φυσική ομορφιά και τον πλούτο της, 
που την καθιστούν μοναδική κιβωτό ζωής.

Κατ’ εξοχήν ορεινό νησί η Κρήτη, καλύπτεται από αρκετά δάση όπου κυριαρχούν τα 
πεύκα, τα κυπαρίσσια και οι βελανιδιές, ενώ το πλούσιο ορεινό ανάγλυφο δημιουργεί 
πλήθος φαραγγιών άγριας ομορφιάς. Τα κρητικά βουνά είναι κατάφυτα από 
φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Στις πλαγιές, στους λόφους και στις κοιλάδες τους 
απλώνονται παραδοσιακά χωριά λουσμένα με τα αρώματα πορτοκαλεώνων, ελαιώνων 
και αμπελώνων. Με περισσότερες από 300 ηλιόλουστες μέρες τον χρόνο, η Κρήτη 
χαρακτηρίζεται από το ήπιο, μεσογειακό κλίμα, παρότι τους χειμωνιάτικους μήνες τα 
βουνά καλύπτονται με χιόνι. Οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες στις ορεινές περιοχές 
και κατά μήκος της βόρειας ακτής. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι επικρατούν το μεγαλύτερο 
μέρος του έτους, ενώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου κυριαρχούν οι ισχυροί βόρειοι 
δροσεροί άνεμοι («μελτέμια»). Περιστασιακά, οι ισχυροί νότιοι άνεμοι («Λίβας») 
αυξάνουν τη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στο πλούσιο αυτό φυσικό πλαίσιο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιοχών με 
ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000, ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης 
που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο αφενός μεν 
να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιµων και των πλέον 
απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο, αφετέρου 
δε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αειφόρο διαχείρισή τους. Για τον 
λόγο αυτό καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, τα 
οποία συνοδεύονται από ειδικά προγράμματα δράσης ανά περιοχή ή ενότητες 
περιοχών. Οι περιοχές NATURA 2000 της Κρήτης περιλαμβάνουν αφενός το σύνολο 
των ορεινών όγκων του νησιού, που συγκροτούν διαχρονικά το φυσικό σκηνικό της 
κρητικής Ιστορίας, και αφετέρου πολλές παραλιακές περιοχές και μικρονήσια, που 
συγκεντρώνουν σημαντικό φυσικό πλούτο και αξιόλογα οικοσυστήματα.

Οι περιοχές που περιγράφονται στον παρόντα Οδηγό είναι διάσπαρτες σε όλο το 
νησί και αποτελούν –ή μπορούν να αποτελέσουν– σημαντικές ζώνες άσκησης ήπιων 
τουριστικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι γειτνιάζουν –και σε πολλές περιπτώσεις 
ταυτίζονται– με περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικές τουριστικές υποδομές.
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Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Δυνατότητες άσκησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις περιοχές 
του Δικτύου NATURA 2000

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω 
γενικές επισημάνσεις, καθώς και με κάθε 
άλλη προβλεπόμενη, ειδική ανά περιοχή, 
πρόβλεψη και απαγόρευση, που θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μερική ή ολική βλάβη των 
οικοσυστημάτων της περιοχής, διώκεται 
και τιμωρείται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Βασική αρχή αποτελεί το ότι οι επισκέπτες 
των περιοχών αυτών θα πρέπει να 
προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον από 
κάθε δραστηριότητα ή επέμβασή τους που 
θα μπορούσε να μεταβάλει ή να αλλοιώσει 
τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή 
του, καθώς και από ενέργειες που δύναται να 
επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή αλλοίωση 
των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, 
όπως και των προστατευόμενων τοπίων ή των 
επί μέρους στοιχείων τους. 
Για λόγους διατήρησης των οικοσυστημάτων 
και των ενδημικών ειδών χλωρίδας και 
πανίδας, απαγορεύεται η συλλογή, κοπή, 
εκρίζωση, κατοχή και μεταφορά δειγμάτων 
κάθε είδους, η εμπορία, η άμεση ή έμμεση 
θανάτωσή τους –σε κάθε στάδιο του 
βιολογικού τους κύκλου– καθώς και η βλάβη 
ή καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους.

Εντός των προστατευόμενων περιοχών, οι 
επισκέπτες –εκτός από τους κατά περίπτωση 
και ανά περιοχή προβλεπόμενους ειδικούς 
περιορισμούς– θα πρέπει γενικά να αποφεύγουν:

•	 Την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων 
 εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά 

ευαίσθητες εκτάσεις καθώς και σε 
μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες 
περιοχές.

•		Το άναμμα φωτιάς σε εκτεθειμένα σημεία 
και το κάπνισμα, εκτός των 

 προβλεπόμενων θέσεων ανάπαυσης.

•	 Την κοπή λουλουδιών και την εκρίζωση 
 ή καταστροφή φυτών.

•	 Την απομάκρυνση ή καταστροφή φωλιών, 
αβγών ή νεοσσών. 

•	 Την καταστροφή ή φθορά των γεωλογικών 
σχηματισμών, των πινακίδων ή άλλων 
κατασκευών σήμανσης-πληροφόρησης.

•	 Την καταστροφή ή αλλοίωση 
 οποιουδήποτε πολιτιστικού μνημείου.

•		Την κατοχή όπλων ή παγίδων, το παράνομο 
κυνήγι και το ψάρεμα.

•	 Τη ρίψη λίθων και την πρόκληση 
ασυνήθιστων ή υπερβολικών θορύβων.

•	 Την απόθεση απορριμμάτων σε άλλες 
θέσεις, πέρα από τις καθορισμένες για τον 
σκοπό αυτό. 

•	 Τη χωρίς λόγο όχληση ειδών της πανίδας.

Βασικός σκοπός της θεσμοθέτησης των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 είναι η αποτελεσματική 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, ως μια πολύτιμη, αναντικατάστατη και σπουδαίας σημασίας 
φυσική αξία. Για τον λόγο αυτό, η άσκηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού εντός των περιοχών 
αυτών επιτρέπεται υπό όρους οι οποίοι εξασφαλίζουν τους στόχους της αειφόρου διαχείρισής τους, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει τις απαγορεύσεις και τις σχετικές επιπτώσεις που 
οφείλει να έχει υπόψη του ο επισκέπτης των ευαίσθητων προστατευόμενων περιοχών.
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1 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ* ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000

1 Γραμβούσα GR4340001 - ΕΖΔ, GR4340017 - ΖΕΠ
2 Ελαφόνησος - Άγιος Δίκαιος GR4340002 - ΕΖΔ, GR4340004 - ΕΖΔ, GR4340015 - ΕΖΔ, GR4340016 - ΖΕΠ
3 Γαύδος GR4340013 - ΕΖΔ, GR4340023 - ΖΕΠ
4  Χερσόνησος Ροδωπού GR4340003 - ΕΖΔ, GR4340021 - ΖΕΠ
5 Θέρισο - Αγυά - Κερίτης GR4340006 - ΕΖΔ, GR4340007 - ΕΖΔ, GR4340020 - ΖΕΠ
6 Σούγια - Λισσός GR4340005 - ΕΖΔ
7 Λευκά Όρη GR4340008 - ΕΖΔ, GR4340014 - ΖΕΠ
8 Λίμνη Κουρνά - Δράπανο και Φρες GR4340010 - ΕΖΔ, GR4340022 - ΖΕΠ, GR4340011 - ΕΖΔ

9 Ασφένδου - Καλλικράτης GR4340019 - ΖΕΠ, GR4340012 - ΕΖΔ

10 Όρος Κέδρος - Φαράγγια Πατσού, Πρασιών και παραλία Ρεθύμνου GR4330002 - ΕΖΔ, GR4330004 - ΕΖΔ, GR4330006 - ΖΕΠ, GR4330008 - ΖΕΠ

11 Κουρταλιώτης - Πρέβελη GR4330003 - ΕΖΔ, GR4330007 - ΖΕΠ

12 Όρος Ίδη (Ψηλορείτης) GR4330005 - ΕΖΔ, GR4310009 - ΖΕΠ, GR4330009 - ΖΕΠ

13 Γιούχτας - Αγία Ειρήνη GR4310002 - ΕΖΔ, GR4310010 - ΖΕΠ

14 Αστερούσια Όρη και παραλία Μεσαράς GR4310005 - ΕΖΔ, GR4310004 - ΕΖΔ, GR4310013 - ΖΕΠ, GR4310012 - ΖΕΠ

15 Όρος Δίκτη και ευρύτερη περιοχή GR4320002 - ΕΖΔ, GR4320010 - ΖΕΠ, GR4310006 - ΕΖΔ, GR4310011 - ΖΕΠ, 
GR4320013 - ΖΕΠ

16 Όρος Θρυπτή - Νήσος Χρυσή GR4320005 - ΕΖΔ, GR4320014 - ΖΕΠ

17 Ακρωτήριο Σίδερο - Ζάκρος - Φαράγγι Μονής Καψά GR4320006 - ΕΖΔ, GR4320009 - ΖΕΠ, GR4320011 - ΖΕΠ, GR4320016 - ΖΕΠ

Νησί ή νησίδα

Ορεινή περιοχή (υψόμετρο > 800 μ.)
 
Πεδινή ή ημιορεινή περιοχή (υψόμετρο 0-800μ.)

Θαλάσσια περιοχή

Τα ακόλουθα σύμβολα, 
που εμφανίζονται 
στο κεφάλαιο 3, 
περιγράφουν 
τα τμήματα 
που περιλαμβάνονται 
στην έκταση 
κάθε περιοχής:

* Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)   |   Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
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Οικοτουρισμός: Οι περιοχές NATURA 
2000 της Κρήτης προσφέρονται για 

άσκηση οικολογικού τουρισμού, ιδιαίτερα 
σε ό,τι αφορά στην εξερεύνηση των 
βοτανολογικών παραδείσων του νησιού και 
την παρατήρηση πουλιών (bird watching) στο 
φυσικό τους περιβάλλον.

Αγροτουρισμός: Σε πολλούς αγροτικούς 
οικισμούς που βρίσκονται εντός 

των περιοχών NATURA 2000 λειτουργούν 
παραδοσιακοί αγροτουριστικοί ξενώνες, οι 
οποίοι δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να 
απολαύσουν τη φημισμένη κρητική φιλοξενία 
και να έρθουν σε επαφή με τις κατά τόπους 
περιβαλλοντικές και πολιτισμικές αξίες.

Γεωτουρισμός: Η Κρήτη είναι ιδανικός 
προορισμός για γεωτουρισμό, μια 

νέα μορφή πολιτιστικού-περιβαλλοντικού 
τουρισμού, που συνδέει τη γεωλογική 
κληρονομιά με τα πολιτιστικά μνημεία και τις 
παραδόσεις της κάθε περιοχής.

Πολιτιστικός τουρισμός: Η απόλαυση 
της εμπειρίας που προσφέρει ο 

αρχαιολογικός, ιστορικός, λαογραφικός, 
γευσιγνωστικός και θρησκευτικός πλούτος 
της Κρήτης, μπορεί να συμπληρώνεται με 
τη συμμετοχή σε σύγχρονες πολιτιστικές 
δραστηριότητες υψηλού επιπέδου.

Οινοτουρισμός: Τα τελευταία χρόνια, 
με την ανάπτυξη των αποκαλούμενων 

«Δρόμων του Κρασιού» σε διάφορες περιοχές, η 
Κρήτη έχει αναδειχθεί σε σημαντικό προορισμό 
οινοτουρισμού στην ελλαδική επικράτεια. 
Οι «Δρόμοι του Κρασιού» συμβάλλουν στη 
γνωριμία με έναν από τους αρχαιότερους 
αμπελώνες της Ευρώπης, όπου καλλιεργούνται 
εξαιρετικές ντόπιες ποικιλίες.

Το πλούσιο φυσικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον της Κρήτης και ο τέλειος 
συνδυασμός βουνού και θάλασσας, 
ειδικά στις περιοχές NATURA 2000 με 
το ποικίλο γεωμορφολογικό ανάγλυφο 
και το πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, 
αποτελούν εξαιρετικό πεδίο άσκησης 
πλήθους εναλλακτικών τουριστικών 
δραστηριοτήτων. 

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που 
έχουν αναπτυχθεί στην Κρήτη, και που 
μπορεί ο επισκέπτης να αναζητήσει μέσω 
εξειδικευμένων γραφείων που προσφέρουν 
ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα ή να 
δοκιμάσει και από μόνος του, είναι οι 
παρακάτω (αποτυπώνονται στους χάρτες με 
το αντίστοιχο εικονίδιο):  

Περιοχές NATURA 2000 & εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην Κρήτη

Στον παρόντα Οδηγό παρέχονται 
πληροφορίες για τις περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη, τόσο στο 
σύνολο της ενδοχώρας όσο και σε πολλές 
παραθαλάσσιες περιοχές, δεδομένου 
ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται 
εντυπωσιακά οι δραστηριότητες του 
θαλάσσιου τουρισμού στο νησί. Οι περιοχές 
αυτές είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμες 
και επισκέψιμες, ενώ δεν ισχύουν 
απαγορευτικές διατάξεις και ασάφειες όσον 
αφορά στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

Οδική διαδρομή

Ποδηλατική διαδρομή

Πεζοπορική διαδρομή

Οδική με 4x4

Υπόμνημα διαδρομών



9 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!

Πεζοπορία - trekking: Ιδανικός 
τρόπος εξερεύνησης των περιοχών 

NATURA 2000 είναι η πεζοπορία μέσα από 
μονοπάτια που διασχίζουν περιοχές πλούσιες 
σε χλωρίδα και πανίδα, καθώς και σε μνημεία 
διαφορετικών εποχών και πολιτισμών.

Σπηλαιολογία: Η Κρήτη, με 
περισσότερους από 4.500 σπηλαιώδεις 

σχηματισμούς, θεωρείται ένας παράδεισος 
για τους σπηλαιολόγους. Ανάμεσα στους 
σχηματισμούς αυτούς περιλαμβάνονται 
μερικά από τα βαθύτερα βάραθρα της 
Ελλάδας.

Αναρρίχηση: Στις αναρίθμητες 
ορθοπλαγιές των βουνών και των 

φαραγγιών της Κρήτης υπάρχουν εξαιρετικά 
αναρριχητικά πεδία.

River Trek - Διάσχιση ποταμών: Αν 
και νησί, η Κρήτη διαθέτει ποτάμια 

ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, με ροή καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατάλληλα για 
River Trek. 

Διάσχιση φαραγγιών και 
Canyoning: Τα επιβλητικά φαράγγια 

της Κρήτης προσφέρουν μεγάλο πλούτο από 
φυσικούς και γεωλογικούς σχηματισμούς και 
πλούσια οικοσυστήματα. Αρκετά από αυτά 
είναι εύκολα προσβάσιμα, ενώ ορισμένα 
απαιτούν ειδικό εξοπλισμό και τεχνικές για 
τη διάσχισή τους.

Διάσχιση βουνών με 4x4: 
Πρόκειται για έναν εύκολο τρόπο 

εξερεύνησης των ορεινών όγκων και της 
φύσης του νησιού, ο οποίος όμως πρέπει να 
συνοδεύεται από πολύ αυστηρούς κανόνες 
συμπεριφοράς κατά τη διάσχιση ευαίσθητων 
προστατευόμενων περιοχών.

2 
Αιωροπτερισμός - Αλεξίπτωτο   
πλαγιάς (parapente): Σε πολλές 

περιοχές της Κρήτης υπάρχουν ιδανικές 
συνθήκες για πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς. 

Ποδήλατο βουνού: Οι πολυάριθμοι 
αγροτικοί και δασικοί δρόμοι της 

Κρήτης συνθέτουν ένα εξαιρετικά πλούσιο 
δίκτυο από πανέμορφες διαδρομές ανάμεσα 
σε ποικίλα τοπία. 

Χιονοδρομία: Η γεωμορφολογία των 
βουνών της Κρήτης σε συνδυασμό 

με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες 
ευνοούν τις μεγάλες χιονοπτώσεις στα ορεινά, 
όπου υπάρχει η δυνατότητα για ορειβατικό σκι 
καθώς και για Ski de fond.

Ιππασία: Αρκετές περιοχές διαθέτουν 
φάρμες και οργανωμένα ιππικά κέντρα 

που προσφέρουν μαθήματα ιππασίας και 
εκδρομές σε ποικιλία διαδρομών.

Ιστιοπλοΐα: Η ανοικτή θάλασσα της 
Κρήτης προσφέρεται ιδανικά για 

ιστιοπλοΐα, μια δραστηριότητα που συνδέεται 
με τη μακραίωνη θαλασσινή παράδοση του 
νησιού. 

Θαλάσσιο καγιάκ: Η ακτογραμμή 
και οι κόλποι της Κρήτης προσφέρουν 

εξαιρετικά πεδία άσκησης θαλάσσιου καγιάκ, 
σε καθαρά γαλαζοπράσινα νερά.

Καταδύσεις: Η διαφάνεια των κρητικών 
θαλασσών, ο πολυποίκιλος βυθός τους 

και η πλούσια θαλάσσια ζωή που φιλοξενείται 
εντός τους, αποτελούν ιδανικό πεδίο για 
υποβρύχια εξερεύνηση. 
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Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Γραμβούσα 

Η περιοχή περιλαμβάνει τη χερσόνησο 
Γραμβούσα, τα νησιά Ήμερη και Άγρια 
Γραμβούσα στα ανοιχτά του βόρειου άκρου 
του ακρωτηρίου, και τη νησίδα Ποντικονήσι 
δυτικότερα. 

Στον εκπληκτικής ομορφιάς κόλπο και τη 
μικρή λιμνοθάλασσα του Μπάλου, στα 
βορειοδυτικά, υπάρχουν αμμοθίνες. Γενικά, 
η περιοχή είναι σημαντική για 
στενοενδημικά φυτά όπως η ανθεμίδα 
(Anthemis glaberrima). Σπάνια και 
κινδυνεύοντα αρπακτικά παρατηρούνται 
κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους, 
άνοιξη και φθινόπωρο. Υπάρχουν επίσης 
ενδείξεις για παρουσία της μεσογειακής 
φώκιας (Monachus monachus) 
στα βόρεια τμήματα της χερσονήσου. 

Στα Φαλάσαρνα, στα νοτιοδυτικά της περιοχής, 
που είναι και η πλέον ανεπτυγμένη τουριστικά 
ζώνη, αναπτύσσονται εκτεταμένες αμμώδεις 
παραλίες, βορειότερα των οποίων βρίσκονται 
τα ερείπια της αρχαίας Φαλάσαρνας. Στους 
μικρούς οικισμούς της ενδοχώρας, στα νότια 
της χερσονήσου, υπάρχουν ήπιες τουριστικές 
υποδομές. Στην Ήμερη Γραμβούσα σώζεται σε 
σχετικά καλή κατάσταση οχυρό κάστρο της 
Βενετσιάνικης περιόδου.

Σχεδόν σε όλο το μήκος της, η χερσόνησος 
Γραμβούσα αποτελείται από απόκρημνες 
ακτές, απροσπέλαστες από τη θάλασσα, με 
ενάλια σπήλαια. Η δράση ρηγμάτων σε ποικίλες 
διευθύνσεις είναι η βασική αιτία για το ιδιαίτερο 
σχήμα των μικρονησιών και για τη δημιουργία 
της λιμνοθάλασσας του Μπάλου, που αναδύθηκε 
ουσιαστικά μετά τον μεγάλο σεισμό του 365 μ.Χ.

Kitesurf στα Φαλάσαρνα



3 
Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

Πεζοπορία στη Γραμβούσα

Παραλία Μπάλος

Το κρινάκι της θάλασσας
Pancratium maritimum
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Ελαφόνησος – Άγιος Δίκαιος 
Η περιοχή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη 
της Χρυσοσκαλίτισσας έως το ακρωτήριο 
Κριός και την Ελαφόνησο στον νότο, καθώς 
και το μικρό ορεινό συγκρότημα του Αγίου 
Δικαίου και την ευρύτερη περιοχή της 
κοιλάδας του Βλάτους στον βορρά.  

Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 
επικεντρώνεται κυρίως στην επιμήκη 
κοιλάδα του Βλάτους. Τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται οικιστικά, με παράλληλες 
τουριστικές δραστηριότητες, η ευρύτερη 
περιοχή της Μονής Χρυσοσκαλίτισσας και 
της Ελαφονήσου, η οποία είναι μεγάλης 
αισθητικής αξίας και αποτελεί φημισμένο 
προορισμό διακοπών και αναψυχής. Πάνω 
στο νησί υπάρχουν τα ίχνη αρχαίου ναού 
του Απόλλωνα. Η οικιστική ανάπτυξη 
συνδυάζεται με την ανάπτυξη καλλιεργειών 
και θερμοκηπίων στην πεδινή περιοχή.

Η Ελαφόνησος θεωρείται πολύ σημαντική 
θέση, τόσο για τους οικότοπους όσο και 
για τα σπάνια και ενδημικά είδη φυτών που 
συναντάμε σ’ αυτήν, όπως το ανδροκύμβιο 
(Androcymbium rechingeri). 
Στη σχετικά ορεινή περιοχή του Αγίου Δικαίου 
βρίσκουμε τους σπάνιους για την Κρήτη 
καστανιώνες και τα εκτεταμένα μακκί με 
κουμαριές. Χαρακτηριστική παρουσία στην 
περιοχή έχουν τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά 
της Κρήτης, όπως ο χρυσαετός, το όρνιο και 
ο γυπαετός. Την άνοιξη, ο αριθμός των ειδών 
πτηνών αυξάνεται κατακόρυφα, καθώς η 
περιοχή είναι από τους σημαντικότερους 
διαδρόμους μετανάστευσης που διέρχονται 
από την Κρήτη.

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Ποδηλατικοί αγώνες στο χωριό Έλος

Ελαφονήσι



3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

13 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Γαύδος

Η περιοχή περιλαμβάνει τη Γαύδο και τη 
Γαυδοπούλα, που βρίσκονται 21 μίλια νότια 
της ακτογραμμής της Κρήτης. Η Γαύδος, 
παρά το χαμηλό της υψόμετρο, παρουσιάζει 
ένα σχετικά πλούσιο ανάγλυφο με αρκετές 
μικρές κοιλάδες και εποχιακά ρέματα. Παρά 
τη μικρή της έκταση, φιλοξενεί μεγάλη 
ποικιλία πετρωμάτων, με πολύχρωμες 
λάβες, ασβεστόλιθους και αρκετούς τύπους 
ιζημάτων. Θεωρείται τόπος μεγάλης σημασίας 
για τα μεταναστευτικά πουλιά και τα 
προστατευόμενα θαλασσοπούλια. 

Η βλάστηση στη Γαύδο αποτελείται από μακκί 
(άρκευθοι), αραιά δάση (πεύκα) και φρύγανα, 
ενώ στη Γαυδοπούλα κυριαρχούν κυρίως 
φρύγανα και πολύ λίγες συστάδες σχίνων. 
Τα δύο νησιά είναι ιδιαίτερα σημαντικά λόγω 
της θέσης τους. 

Τρυπητή 

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Απολαμβάνοντας τον βυθό της Γαύδου

Θεωρούνται από τους σπουδαιότερους 
τόπους βοτανικού ενδιαφέροντος της 
Ευρώπης, καθώς ένας αναλογικά μεγάλος 
αριθμός αφρικανικών φυτικών ειδών 
εντοπίζονται εδώ, όπως η αρτεμισία 
(Artemisia herba-alba). Στα παράλια σπήλαια 
των νησιών συναντάται η μεσογειακή φώκια 
(Monachus monachus).



3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

Η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή 
χρονολογείται ήδη από τους Νεολιθικούς 
χρόνους. Σημαντικές είναι οι αρχαίες 
τοποθεσίες που έχουν αποκαλυφθεί κατά τις 
ανασκαφές που διενεργούνται τα τελευταία 
χρόνια. Σήμερα κατοικείται μόνο η Γαύδος. 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει 
αυξηθεί η τουριστική δραστηριότητα σε 

αυτήν, και ειδικά στο βόρειο τμήμα της, στις 
περιοχές Σαρακήνικο, Καραβές, Κόρφος και 
Άη Γιάννης, όπου βρίσκονται οι περισσότερες 
τουριστικές υποδομές. Οι καλλιέργειες 
είναι ελάχιστες λόγω της εγκατάλειψης 
των παραδοσιακών αναβαθμίδων. Στη 
Γαυδοπούλα, η μόνη δραστηριότητα που 
ασκείται, είναι η βόσκηση.

15 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε!

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Χερσόνησος Ροδωπού

Η περιοχή περιλαμβάνει τη χερσόνησο 
Ροδωπού και την παράκτια περιοχή από 
το Κολυμπάρι έως τον Πλατανιά. Εξαιτίας 
της δράσης ρηγμάτων, οι ακτές της 
χερσονήσου είναι εξαιρετικά απότομες, ενώ 
τα ασβεστολιθικά πετρώματα φιλοξενούν 
πλήθος καταβοθρών, βαθιών χαράδρων και 
θαλάσσιων αναβαθμίδων. 

Οι οικισμοί που αναπτύσσονται στο 
παραλιακό τμήμα από τον Πλατανιά έως και 
το Κολυμπάρι (ένα από τα σπουδαιότερα 
σημεία αναπαραγωγής της θαλάσσιας 
χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη) 
διαθέτουν σημαντικές τουριστικές υποδομές. 
Ο αρχαιολογικός χώρος του Δικτυνναίου στο 
βορειότερο άκρο της χερσονήσου και η Μονή 
Οδηγητρίας Γωνιάς στο Κολυμπάρι αποτελούν 
τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής. 

Η περιοχή είναι πολύ σημαντική για την 
ορνιθοπανίδα της Κρήτης, καθώς αποτελεί 
βασικό μεταναστευτικό διάδρομο και 
διαθέτει σημαντικές θέσεις φωλιάσματος για 
απειλούμενα είδη πουλιών.

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 



Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

Περιήγηση με ιστιοπλοϊκό σκάφος

17 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Θέρισο – Αγυά – Κερίτης

Στο αγροτικό τοπίο νότια και νοτιοδυτικά της 
πόλης των Χανίων αναπτύσσονται οι περιοχές 
του Θέρισου, της Αγυάς, της κοιλάδας 
του Κερίτη ποταμού και της κοιλάδας του 
Φασά, που καταλήγουν στην περιοχή του 
Πλατανιά. Και οι τέσσερις θέσεις συνδέονται 
γεωγραφικά, υδρολογικά και οικολογικά με τα 
Λευκά Όρη. 

Το παράκτιο τμήμα της περιοχής περιλαμβάνει 
τον Πλατανιά (με αμμώδη παραλία και 
σημαντικές τουριστικές υποδομές) και τις 
εκβολές του Κερίτη ποταμού. Στην ενδοχώρα 
η τοποθεσία συνεχίζει κατά μήκος του Κερίτη 
και περιλαμβάνει την τεχνητή λίμνη της 
Αγυάς, η οποία υποστηρίζει διαφορετικές 
υγροτοπικές φυτοκοινωνίες. Τα χωριά Μεσκλά 
και Ζούρβα νότια της κοιλάδας, καθώς και 
το ιστορικό χωριό Θέρισος, διαθέτουν ήπιες 
τουριστικές υποδομές.

Ο υγρότοπος της Αγυάς αποτελεί 
σημαντικό βιότοπο για μεγάλη ποικιλία 
μεταναστευτικών πουλιών, ενώ στην κοιλάδα 
του Φασά εξαπλώνεται η απειλούμενη φτέρη 
Woodwardia radicans. 

Το φαράγγι του Θέρισου, παρά το μικρό 
του μέγεθος, φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία 
ενδημικών χασμόφυτων. 

Παρατηρώντας πουλιά στη λίμνη της Αγυάς

Θέρισο



19 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ
3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Σούγια – Λισσός

Στα δυτικά του ορεινού όγκου των Λευκών 
Ορέων βρίσκεται η περιοχή της Λισσού 
με κυρίαρχα τα βραχώδη τοπία και τους 
απότομους γκρεμούς, ένα φυσικό καταφύγιο 
για πολλά σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας. 
Χαρακτηριστική είναι η παρουσία ενάλιων 
σπηλαίων στην παράκτια ζώνη. 

Δάση πεύκων, χαμηλοί θαμνώνες άρκευθων, 
φρύγανα, μακκί, υδρόφιλη παρόχθια και 
χασμοφυτική βλάστηση, εναλλάσσονται από 
την ενδοχώρα προς την ακτογραμμή. 

Η θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνει υφάλους και 
εκτεταμένα λιβάδια ποσειδωνίας.

Η οικολογική αξία της περιοχής ενισχύεται 
από την παρουσία αρχέγονων συστάδων 
μακκίας βλάστησης με θαμνοκυπάρισσα 
(Juniperus phoenicea), καθώς και την 
Ελληνιστική αρχαιολογική θέση της Λισσού, 
από τα πιο σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία της 
περιοχής. Ο σύγχρονος οικισμός της Σούγιας 
διαθέτει σημαντικές τουριστικές υποδομές.  



21 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

Πάνω: Stand up paddle

Αριστερά: Διάσχιση του 
φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης

Διασχίζοντας το Ε4 στη Σούγια

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Λευκά Όρη

Τα Λευκά Όρη, το μεγαλύτερο σε 
έκταση ορεινό συγκρότημα της Κρήτης, 
χαρακτηρίζεται από ένα έντονο και 
ποικιλόμορφο ανάγλυφο. Οι χαράδρες, τα 
σπήλαια, οι δολίνες και τα οροπέδια του 
ορεινού όγκου επιτρέπουν την εμφάνιση 
μεγάλης ποικιλίας οικοτόπων.

Στα νότια του μεγάλου αυτού ορεινού όγκου 
αναπτύσσονται, εξαιτίας της έντονης και 
σχετικά πρόσφατης ανύψωσης της ξηράς, 
μεταξύ άλλων, τα φαράγγια της Σαμαριάς, 
της Αράδαινας, του Κλάδου και της Τρυπητής. 
Στις έντονα διαβρωμένες ορθοπλαγιές των 
φαραγγιών αποτυπώνονται οι εντυπωσιακές 
πτυχώσεις των πετρωμάτων που δημιούργησαν 
τα βουνά της Κρήτης και η μεγάλη ποικιλία των 
μαρμάρων των Λευκών Ορέων.

Το μεγαλειώδες φαράγγι της Σαμαριάς, με 
βάθος που υπερβαίνει τα 400 μ., είναι το 
«βασίλειο» του κρητικού αγριμιού (Capra 
aegagrus cretica), το οποίο είναι ενδημικό 
υποείδος της Κρήτης, των μεγάλων 
αρπακτικών πτηνών όπως ο γυπαετός, και 
πλήθους ενδημικών ειδών φυτών και ζώων. 
Οι υψηλές κορυφές των Λευκών Ορέων είναι η 
πλουσιότερη σε στενοενδημικά φυτά περιοχή 
της Κρήτης και μία από τις πλουσιότερες της 
Ελλάδας.

Οι οικισμοί Λάκκοι στα βόρεια και Βρύσες 
στα βορειοανατολικά αποτελούν τις κύριες 
εισόδους στον ορεινό όγκο των Λευκών 
Ορέων. Οι παραλιακοί οικισμοί Χώρα 
Σφακίων, Λουτρό και Αγία Ρουμέλη είναι 
ανεπτυγμένοι τουριστικά. Ήπιες τουριστικές 
υποδομές αναπτύσσονται επίσης στο 
οροπέδιο του Ομαλού, στις ανατολικές 
πλαγιές του οποίου βρίσκεται το καταφύγιο 
Καλλέργη, ιδανική αφετηρία για τη διάσχιση 
των Λευκών Ορέων. Στο ανατολικό όριο της 
περιοχής δεσπόζει το οροπέδιο του Ασκύφου 
με τα μικρότερα οροπέδια του Νιάτου και 
της Ίμπρου απ’ όπου ξεκινάει το ομώνυμο 
φαράγγι, για να καταλήξει νοτιότερα στην 
περιοχή του χωριού Κομητάδες.

Μαθήματα χιονοδρομίας 



23 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

Διαδρομή από Πάχνες προς Άη Γιάννη

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη



Λίμνη Κουρνά – Δράπανο – Φρες

Στην περιοχή του Αποκόρωνα συναντώνται οι 
προστατευόμενες περιοχές Φρε-Τζιτζιφέ και 
Δράπανου-Γεωργιούπολης-Κουρνά.

Η μεγάλη ποικιλία οικοτόπων επιτρέπει 
σημαντική παρουσία αναπαραγόμενων, 
περαστικών και διαχειμαζόντων ειδών 
πουλιών.

Στην εκβολή του Αλμυρού κυριαρχούν η 
παρόχθια βλάστηση και τα υγρά λιβάδια, 
ενώ στις εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες 
της Γεωργιούπολης εντοπίζεται αμμοθινική 
βλάστηση. Στο παραλιακό αυτό μέτωπο 
έχει παρατηρηθεί παρουσία της θαλάσσιας 
χελώνας (Caretta caretta). 

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Πάνω: 
Λίμνη Κουρνά

Δεξιά: 
Περιοχή Φρε

Αριστερά: 
Αργυροτσικνιάς, 

Ardea alba



25 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ

Η λίμνη Κουρνά είναι η μόνη φυσική λίμνη 
γλυκού νερού της Κρήτης. Όλο το υδρολογικό 
σύστημα, περιλαμβανομένης της λίμνης, των 
βάλτων, του ρέματος και των εκβολών του 
Αλμυρού στη Γεωργιούπολη, είναι μία από τις 
σπουδαιότερες οικολογικά περιοχές στα νησιά 
της Μεσογείου και τροφοδοτείται από τον 
ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων. Όλη η περιοχή 
διαθέτει πληθώρα τουριστικών υποδομών.

Η ημιορεινή περιοχή που περιλαμβάνει 
τα χωριά Τζιτζιφές και Φρες αποτελεί 
τους πρόποδες των Λευκών Ορέων, με 
χαρακτηριστικά βραχώδη ασβεστολιθικά 
πετρώματα με απότομες κλίσεις, οι οποίες 
καλύπτονται από μικρά δάση κυπαρισσιού και 
τις –σπάνιες για την Κρήτη– συστάδες δάφνης 
(Laurus nobilis). 

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Ασφένδου – Καλλικράτης 

Το ανατολικότερο τμήμα της οροσειράς των 
Λευκών Ορέων περιλαμβάνει τα φαράγγια 
Καλλικράτη, Αργουλιανό και Ροδάκινο, το 
οροπέδιο Μανικά και όλη την παράκτια ζώνη 
νότια του ορεινού όγκου. Η κυριαρχία των 
ανθρακικών πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, 
μάρμαρα) καθορίζει το έντονο ανάγλυφο. 
Το ορεινό τμήμα χαρακτηρίζεται από χαράδρες, 
σπήλαια, βάραθρα και οροπέδια, κυρίως στα 
μεγαλύτερα υψόμετρα, συνδυαζόμενα με 
χαμηλή ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Πάνω: Η θέα προς 
το Λιβυκό πέλαγος 

και την πεδιάδα του 
Φραγκοκάστελου, 

από το φαράγγι του 
Καλλικράτη

 Δεξιά:  Εκδρομή με 
μοτοσυκλέτες εκτός 

δρόμου

Το γεγονός αυτό έχει συμβάλει στη δημιουργία 
και συντήρηση πολύ σημαντικών φυσικών 
οικοτόπων.

Στα πεδινά τμήματα της νότιας περιοχής 
βρίσκεται το Φραγκοκάστελλο με το 
ομώνυμο φρούριο. Στο παραλιακό 
τμήμα αναπτύσσονται ήπιας μορφής 
τουριστικές δραστηριότητες, ενώ οι οικισμοί 
διαθέτουν ιδιαίτερης αξίας χαρακτηριστικά 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.



27 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜ
ΝΟΥ

Ποδήλατο βουνού

Κυρίαρχη βλάστηση είναι τα φρύγανα και 
τα μακκί, με συστάδες πρίνων κυρίως στο 
οροπέδιο του Καλλικράτη. Στην περιοχή του 
Ασφένδου συναντούμε απότομες χαράδρες 
και σπήλαια (ένα από αυτά με πρώιμα 
Νεολιθικά ακιδογραφήματα). 

Η ευρύτερη περιοχή, η οποία φιλοξενεί 
μερικά ενδημικά και στενοενδημικά είδη 
φυτών, θεωρείται σημαντικός τόπος για τα 
αρπακτικά πουλιά και τα είδη πτηνών που 
ζουν στους θαμνώνες.

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Ανάμεσα στον Ψηλορείτη και στα Λευκά Όρη 
κυριαρχεί ο ορεινός όγκος του Κέδρου (κορυφή 
1.777 μ.). Βορειότερα σχηματίζονται: το φαράγγι 
της Πατσού, που καταλήγει στο φράγμα 
Ποταμών, το φαράγγι των Πρασιών, που 
καταλήγει στα βόρεια παράλια του Ρεθύμνου, 
και το φαράγγι των Μύλων, δίπλα στο ομώνυμο 
χωριό. Ιδιαίτερο χλωριδικό ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το οροπέδιο Γιους Κάμπος.

Τα φαράγγια και οι βραχώδεις σχηματισμοί 
αποτελούν ιδανικό τόπο φωλιάσματος 
αρπακτικών πτηνών. 

Στην αμμώδη παραλία ανατολικά του 
Ρεθύμνου εντοπίζεται μία από τις πιο 
σημαντικές θέσεις αναπαραγωγής της 
θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta). 

Οι εκβολές του Γεροπόταμου σχηματίζουν 
σημαντικό υγρότοπο για τα μεταναστευτικά 
πουλιά, ενώ στις γύρω βραχώδεις ακτές 
δημιουργούνται μικρά παράλια σπήλαια.

Η περιοχή του φαραγγιού των Πρασιών 
συνδυάζει την οικολογική σπουδαιότητα με 
την αρχαιολογική, ιστορική και αισθητική 
αξία, με μνημεία όπως τα χωριά Πρασιές 
και Μαρουλάς, σπάνιο δείγμα Μεσαιωνικής 
αρχιτεκτονικής στην Κρήτη, και οι παλαιοί 
νερόμυλοι στο ακατοίκητο σήμερα χωριό 
Κάτω Μύλοι, χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
παραδοσιακής χρήσης του νερού στο νησί. 
Στα νότια της περιοχής, στην κοιλάδα του 
Αμαρίου, τουριστικές υποδομές διαθέτουν τα 
χωριά Αμάρι, Ασώματος, Γερακάρι, Μέρωνας 
και Σύβριτος.

Όρος Κέδρος – Φαράγγια Πατσού, Πρασιών και παραλία Ρεθύμνου  

Φαράγγι Πατσού

Εξερεύνηση σε ενάλιες σπηλιές



29 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Περιφερειακή Ενότητα ΡΕΘΥΜ
ΝΟΥ

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Κουρταλιώτης – Πρέβελη

Στα νότια παράλια του Ρεθύμνου βρίσκεται 
η περιοχή που περιλαμβάνει το φαράγγι του 
Πρέβελη και το Κουρταλιώτικο. 
Ο ποταμός Μέγας που τα διασχίζει, είναι 
ένα από τα λίγα συστήματα γλυκού νερού 
με διαρκή ροή στην Κρήτη και στην εκβολή 
του παίρνει το όνομα Λίμνη Πρέβελη. Μέσα 
στο Κουρταλιώτικο φαράγγι εκβάλλουν οι 
σημαντικές πηγές του Αγίου Νικολάου.

Το Κουρταλιώτικο φαράγγι και η περιοχή του 
Πρέβελη διαθέτουν μεγάλη βιολογική και 
γεωλογική ποικιλότητα. Η οικολογική και 
αισθητική σημασία της περιοχής οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στο δεύτερο μεγαλύτερο 
φοινικόδασος της Κρήτης (με φοίνικες του 
Θεόφραστου – Phoenix theophrasti) και στην 
ύπαρξη σημαντικού πληθυσμού αρπακτικών και 
πουλιών των χαμηλών μεσογειακών θαμνώνων.



31 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Περιφερειακή Ενότητα ΡΕΘΥΜ
ΝΟΥ

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται οι 
οικισμοί Πλακιάς, Σελλιά, Μύρθιος, Μαριού, 
Ασώματος και Λευκώγεια, που διαθέτουν 
σημαντικές τουριστικές υποδομές. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το οικοσύστημα 
με τις αμμοθίνες στην ανατολική πλευρά της 
παραλίας του Πλακιά. 

Αξίζει να αναφερθούν και τα ιδιαίτερου 
θρησκευτικού ενδιαφέροντος μοναστήρια 
του Πρέβελη και Κάτω Πρέβελη. 

Παρατήρηση αρπακτικών πουλιών στο Κουρταλιώτικο φαράγγι Η παραλία του Πρέβελη

Κατεβαίνοντας τις πλαγιές του Κουρταλιώτη

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Όρος Ίδη (Ψηλορείτης)

Ο συμπαγής ορεινός όγκος της Ίδης 
(Ψηλορείτης) βρίσκεται στο κέντρο της Κρήτης, 
με υψηλότερη κορυφή στα 2.456 μ. (Τίμιος 
Σταυρός). Χαρακτηρίζεται από ποικιλία τοπίων, 
μεγάλη βιοποικιλότητα και παρουσία πολλών 
ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, αρκετά 
από τα οποία είναι σπάνια ή/και απειλούμενα. 
Η οροσειρά του Ψηλορείτη έχει τη μεγαλύτερη
γεωποικιλότητα του νησιού, με μεγάλη 
ποικιλία πετρωμάτων, μορφών του αναγλύφου 
και καρστικών τοπίων, όπου κυριαρχούν τα 
οροπέδια (μικρά και μεγάλα) και τα σπήλαια. 
Για τον λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί από την 
UNESCO ως Γεωπάρκο.

Στο κέντρο του βουνού κυριαρχεί το 
εντυπωσιακό οροπέδιο της Νίδας, όπου 
βρίσκεται το αρχαιολογικής σημασίας σπήλαιο 
Ιδαίον Άντρο. Άλλες σημαντικές αρχαιολογικές 
θέσεις είναι η Μινωική Ζώμινθος, το σπήλαιο 
Καμαρών, η Αγία Ειρήνη στον Κρουσώνα, το 
σπήλαιο Σφεντόνι στα Ζωνιανά, κ.λπ. 
Η περιοχή περιβάλλεται από αρκετά χωριά 
που διαχρονικά συνδέονται με τον Ψηλορείτη, 

όπως είναι τα: Ανώγεια, Ζωνιανά, Βισταγή, 
Φουρφουράς, Κουρούτες, Καμάρες, Ζαρός, 
Γέργερη, Ασίτες, κ.ά., τα οποία διαθέτουν 
τουριστικές υποδομές και λειτουργούν σαν 
πύλες εισόδου στο βουνό.

Οι νότιες πλαγιές καλύπτονται από αραιά 
πρινοδάση με συστάδες κυπαρισσιών και 
αμπελιτσιάς. Στη Ζώμινθο αναπτύσσεται ένα 
εντυπωσιακό αραιό δάσος σφενταμιών. 
Πάνω από τα 1.600 μ. κυριαρχούν τα 
οροφρύγανα.

Κρητικός αγριόγατος
Felis silvestris cretensis

Πορεία στο χιόνι, από Κουρούτες για Παρδί



Περιφερειακή Ενότητα ΡΕΘΥΜ
ΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

33 Ζούμε μαζί της, την προστατεύουμε! 

Ψηλορείτης, οροπέδιο 
της Νίδας

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Γιούχτας – Αγία Ειρήνη

Ο μικρός ορεινός όγκος του Γιούχτα που 
κυριαρχεί στο λοφώδες αγροτικό τοπίο 
νότια του Ηρακλείου, μαζί με το φαράγγι 
της Αγίας Ειρήνης, χαρακτηρίζονται από 
υψηλή βιοποικιλότητα, με παρουσία 
πολλών κρητικών και ευρύτερων ελληνικών 
ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην 
περιοχή εμφανίζονται από την πρώιμη 
Νεολιθική εποχή. Στην κορυφογραμμή του 
όρους υπάρχει εκκλησία και Μινωικό ιερό 
κορυφής. Τα ίχνη Μινωικού ανακτόρου 
στον οικισμό των Αρχανών, το Μινωικό 
νεκροταφείο στο Φουρνί, ο ναός στα 
Ανεμόσπηλια και η Μινωική αγρέπαυλη 
του Βαθύπετρου, είναι ορισμένες από τις 
σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις της 
περιοχής. Οι Αρχάνες διαθέτουν τουριστικές 
υποδομές και Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα αποτελούν 
τη βασική πύλη εισόδου στην ευρύτερη 
περιοχή του Γιούχτα και του φαραγγιού της 
Αγίας Ειρήνης.

Σημείο παρατήρησης στη θέση Χωστό Νερό στον Γιούχτα

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη 



Περιφερειακή Ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Απολαμβάνοντας το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης 

Ο ορεινός όγκος οριοθετείται 
από τη δράση ρηγμάτων τα οποία 
σχηματίζουν τους απότομους γκρεμούς 
στα δυτικά και ανατολικά του περιθώρια. 
Οι βραχώδεις, απότομες ασβεστολιθικές 
πλαγιές αποτελούν ιδανικό τόπο 
αναπαραγωγής του όρνιου 
(Gyps fulvus), αλλά και εξάπλωσης 
ενδημικών χασμόφυτων.
Στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα της 
περιοχής, ένα μικρό ποτάμι, ο Μυριστής, 
σχηματίζει το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης με 
πλούσια παραποτάμια βλάστηση.

Όρνιο ή Σκάρα
Gyps fulvus

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Αστερούσια Όρη και παραλία 
Μεσαράς

Η οροσειρά των Αστερουσίων καλύπτει 
τη νότια ακτογραμμή της Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου. Οι χαρακτηριστικές 
εναλλαγές ασβεστολιθικών πετρωμάτων 
και φλύσχη δημιουργούν ιδιαίτερες 
συνθήκες κατανομής και διαθεσιμότητας 
του επιφανειακού νερού συμβάλλοντας 
στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων της 
περιοχής. Πρόκειται για μια σχετικά χαμηλή 
οροσειρά, με υψηλότερη κορυφή τον Κόφινα 
(1.231 μ.). Οι χείμαρροι και τα ρυάκια που 
διαρρέουν τις νότιες πλαγιές καταλήγουν, 
μέσα από εντυπωσιακά φαράγγια μεγάλης 
αισθητικής και οικολογικής αξίας, στο Λιβυκό 
πέλαγος. Παρά την έντονη υπερβόσκηση, 
η χλωρίδα εξακολουθεί να είναι αρκετά 
ενδιαφέρουσα.

Άνοιγμα αναρριχητικής πίστας στον Τράφουλα
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Περιφερειακή Ενότητα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις της 
ευρύτερης περιοχής είναι η Φαιστός, η Αγία 
Τριάδα, ο Κομμός, τα Μάταλα, ο Λέντας, η 
Τρυπητή, κ.λπ., που φέρουν ίχνη κατοίκησης 
από τη Μινωική έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο. 
Διάσπαρτα είναι στην περιοχή τα θρησκευτικά 
μνημεία, με πιο χαρακτηριστικά τα 
μοναστήρια των Απεζανών, της Οδηγήτριας, 
του Κουδουμά και του Αγίου Νικήτα. Τα 
Καπετανιανά στα ανατολικά, ο Λέντας στα 
νότια και η περιοχή των Ματάλων-Κόκκινου 
Πύργου στα δυτικά, διαθέτουν σημαντικές 
τουριστικές υποδομές.

Διάσχιση Αστερουσίων με άλογα

Τα Αστερούσια παρέχουν ποικίλες θέσεις 
φωλιάσματος για αρπακτικά πτηνά, ενώ η 
παραλία από τον Κομμό έως τον Κόκκινο 
Πύργο είναι από τις σημαντικότερες θέσεις 
αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας 
(Caretta caretta) στην Ελλάδα.

Στις εκβολές του Γεροπόταμου σχηματίζονται 
αλμυρόβαλτοι, υγρά λιβάδια και εποχιακά 
λιμνία, που αποτελούν μεταναστευτικούς 
σταθμούς μεγάλης ποικιλίας πουλιών.

Οι αμμόλοφοι της παραλίας είναι οι πιο 
εκτεταμένοι της Κρήτης. 

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη



Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Όρος Δίκτη και ευρύτερη περιοχή

Το ορεινό συγκρότημα της Δίκτης καλύπτει 
ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής Κρήτης. 
Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει το φαράγγι 
του Σεληναρίου στα βόρεια και το οροπέδιο 
του Ομαλού της Βιάννου και την κορυφή 
Κούπα στα νοτιοδυτικά.

Ο ορεινός όγκος της Δίκτης είναι πλούσιος σε 
στενοενδημικά είδη φυτών και ζώων. 
Οι νότιες πλαγιές είναι από τις πλέον 
σημαντικές περιοχές της Κρήτης για τα μεγάλα 
αρπακτικά πουλιά.

38 
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Εκτός από το οροπέδιο του Λασιθίου 
που κατοικείται ανελλιπώς ήδη από την 
Προϊστορική περίοδο, χαρακτηριστικά τοπία 
με διαχρονική ανθρώπινη παρουσία είναι το 
οροπέδιο Καθαρού, όπου εντοπίζονται θέσεις 
με σημαντικά απολιθώματα θηλαστικών 
της Πλειστοκαινικής εποχής, τα μικρότερα 
οροπέδια του Νίσιμου, του Λιμνάκαρου, 
του Ομαλού της Βιάννου, καθώς και του 
Σελάκανου. Διάσπαρτοι στον ορεινό όγκο 
της Δίκτης είναι οι αρχαιολογικοί χώροι που 
επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα 
στην περιοχή. Το Ιερό του Ερμή και της 
Αφροδίτης στη Σύμη Βιάννου, το σπήλαιο 

Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Παλαιοντολογική ανασκαφή στο οροπέδιο Καθαρού

Περίπατος στο οροπέδιο Ομαλού της Βιάννου

Δικταίο Άντρο, το σπήλαιο Τραπέζα (Κρόνιο), 
ο Υστερομινωικός οικισμός στην κορυφή 
Καρφί και η αρχαία Λατώ στην περιοχή της 
Κριτσάς, είναι κάποιες από τις σημαντικότερες 
θέσεις. Οι οικισμοί της Βιάννου στα νότια, 
της Κριτσάς στα βορειοανατολικά, της 
κοιλάδας του Χριστού στα νοτιοανατολικά, 
της Νεάπολης στα βόρεια και της περιοχής 
του Αβδού στα βορειοδυτικά, αποτελούν 
τα σημεία εισόδου στην ορεινή περιοχή της 
Δίκτης.

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη 

Όρος Θρυπτή – Νήσος Χρυσή

Ο ορεινός όγκος της Θρυπτής, όπου κυριαρχεί 
το επιβλητικό φαράγγι του Χα, είναι το 
υψηλότερο βουνό του ανατολικού τμήματος 
της Κρήτης και παρουσιάζει σημαντικό 
οικολογικό ενδιαφέρον. Η νήσος Χρυσή (ή 
Γαϊδουρονήσι) βρίσκεται 10 μίλια νότια της 
Ιεράπετρας. 

Υπάρχει ποικιλία από καλοδιατηρημένα 
οικοσυστήματα σε μια σχετικά μικρή έκταση 
που δεν έχει εύκολη πρόσβαση. Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από πλούσια βιολογική 
ποικιλότητα και έντονο ενδημισμό, τόσο σε 
φυτικά όσο και σε ζωικά είδη.

Κατεβαίνοντας από το όρος Θρυπτή με φόντο το χωριό Καβούσι

Όρος Θρυπτή

Η οροσειρά της Θρυπτής παρουσιάζει 
μεγάλο ορνιθολογικό ενδιαφέρον λόγω της 
αναπαραγωγής σπάνιων και απειλούμενων 
ειδών.

Η Χρυσή είναι ένα σχετικά επίπεδο, 
ακατοίκητο νησί που συνδυάζει ηφαιστειακά 
πετρώματα στο ανατολικό και δυτικό τμήμα, 
αμμοθίνες κατάφυτες με παράλιες άρκευθους 
στην κεντρική ζώνη και αμμώδεις παραλίες 
στον βορρά και στον νότο. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι 
το έντονο ανάγλυφο που οφείλεται στη 
δράση ενεργών κυρίως ρηγμάτων, όπως του 
Χα και της Λάστρου, και στην επακόλουθη 
δημιουργία των φαραγγιών. Φαράγγια και 
μικρές κοιλάδες με πεζούλες από ξερολιθιές 
για καλλιέργεια αμπελιού πλαισιώνονται από 
μικρές παραδοσιακές αγροικίες (μετόχια) τις 
οποίες χρησιμοποιούσαν εποχιακά οι κάτοικοι 
των γύρω χωριών. Οι οικισμοί Μόχλος, 
Καβούσι και Παχειά Άμμος στα βόρεια, καθώς 
και το Κουτσουνάρι, τα Φέρμα, ο Μαύρος 
Κόλυμπος και το Ορεινό στα νότια, μπορούν 
να αποτελέσουν αφετηρία για την επίσκεψη 
στην περιοχή. 
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Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Στις αμμοθίνες 
της Χρυσής

3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 
στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη



Μία από τις πλέον ιδιαίτερες περιοχές της 
Κρήτης είναι το ανατολικό άκρο του νησιού, 
όπου συναντούμε τέσσερις περιοχές NATURA 
2000. Σε αυτές περιλαμβάνονται η χερσόνησος 
Σίδερο, το ακρωτήριο Πλάκα με την ενδοχώρα, 
οι νήσοι Διονυσάδες, Ελάσα και Γράντες, 
τα χαμηλά όρη που αναπτύσσονται νότια 
και δυτικά της περιοχής της Ζάκρου, και το 
φαράγγι της Μονής Καψά.

Η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη, με τους 
περισσότερους μικρούς οικισμούς στα ορεινά 
να έχουν εγκαταλειφθεί. Στην παράκτια 
ζώνη εμφανίζεται ήπια τουριστική κίνηση, 
με διάφορες αρχαιολογικές θέσεις μεγάλης 
σπουδαιότητας, ήδη από τη Μινωική περίοδο, 

όπως είναι η αρχαία Ίτανος, το Παλαίκαστρο 
και το Μινωικό ανάκτορο της Ζάκρου. 
Η εικόνα της περιοχής συμπληρώνεται 
από διάσπαρτες θέσεις Παλαιοντολογικού 
ενδιαφέροντος, κυρίως στην παράκτια 
ζώνη. Τα ιδιαίτερα, πολύχρωμα σχιστολιθικά 
πετρώματα, οι πανέμορφες ακτογραμμές με 
τις εντυπωσιακές παλαιοακτές στην Κάτω 
Ζάκρο και η ποικιλία των καρστικών μορφών 
(σπήλαια, σπηλαιοβάραθρα, φαράγγια, κ.λπ.) 
ήταν η αιτία της δημιουργίας του Φυσικού 
Πάρκου Σητείας, με στόχο τη λειτουργία του ως 
Ευρωπαϊκού Γεωπάρκου. Οι οικισμοί Ζάκρος, 
Ξερόκαμπος, Παλαίκαστρο και η πόλη της 
Σητείας μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία 
για τη γνωριμία με την περιοχή.

Πάνω: Φημισμένος 
προορισμός για wind 
serfing η παραλία του 
Κουρεμένου

Αριστερά: 
Μαυροπετρίτης
Falco eleonorae

Ακρωτήριο Σίδερο – Ζάκρος – Φαράγγι Μονής Καψά

Σε ένα κλίμα που θεωρείται από τα πιο ξηρά 
της Ευρώπης, αναπτύσσεται το διάσημο 
φοινικόδασος του Βάι, με φοίνικες του 
Θεόφραστου (Phoenix theophrasti).

Στο σύμπλεγμα των Διονυσάδων 
αναπαράγονται σημαντικοί πληθυσμοί 
πουλιών (αρπακτικών και θαλασσοπουλιών).

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη 
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Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
3 Προτάσεις εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη
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Σε γενικές γραμμές, οι περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 της Κρήτης προσφέρονται για 
επίσκεψη και εξερεύνηση καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, χάρη στο ήπιο κλίμα και τις ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το 
νησί. Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι οι 
ιδανικές εποχές, καθώς τότε αποφεύγουμε 
τις χιονοπτώσεις του χειμώνα (που μπορεί να 
διαρκέσουν έως και τον Απρίλιο), όπως και τις 
υπερβολικά ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

•	Τουριστικές εξυπηρετήσεις: Όλα τα χωριά 
που βρίσκονται στις περιοχές NATURA 2000 
της Κρήτης διαθέτουν καφενεία, ενώ σε αρκετά 
από αυτά υπάρχουν ταβέρνες και καταλύματα 
για την εξυπηρέτησή σας. Πληροφορίες 
για οτιδήποτε χρειαστείτε, μπορείτε να 
αναζητήσετε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και τον Δήμο της κάθε περιοχής.

•	Μετεωρολογική πρόγνωση: Αναλυτικές 
μετεωρολογικές πληροφορίες ανά περιοχή 
παρέχονται στο Διαδίκτυο (Ιστότοπος: www.
meteo.gr). 

•	Προτεινόμενος εξοπλισμός: Στις καθαρά 
ορεινές διαδρομές της Κρήτης απαιτείται 
πλήρης ορειβατικός εξοπλισμός, ενώ στις 
πεδινές και τις ημιορεινές είναι επαρκής ο 
ελαφρύς εξοπλισμός. Σε χειμερινές διαδρομές, 
αλλά και σε ορισμένες καλοκαιρινές, μέσα σε 
φαράγγια με νερό, χρήσιμη είναι η πρόβλεψη 
για ειδικό εξοπλισμό.

Γενικές οδηγίες άσκησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων

•	Νερό: Αποφύγετε να πιείτε νερό από 
ποτάμια, πηγάδια ή πηγές που δεν έχουν 
σήμανση πόσιμου νερού. 

•	Δυσκολίες: Μην υποτιμάτε τον ορεινό 
χαρακτήρα των βουνών της Κρήτης. 
Σε διαδρομές που διασχίζουν ποιμενικές 
περιοχές, είναι πιθανόν να συναντήσετε 
κλειστούς φράχτες. Φροντίστε να κλείσετε 
ξανά τις πόρτες, αφού περάσετε. Επίσης, 
κρατήστε απόσταση από τυχόν ποιμενικά 
σκυλιά και αποφύγετε οποιαδήποτε κίνηση η 

οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί από 
αυτά ως επιθετική.

Οδηγός οικοτουρισμού σε περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη 
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•	Χρόνος διάσχισης: Ο χρόνος διάσχισης, 
όπου αναφέρεται, είναι ενδεικτικός και 
αντιστοιχεί στον ρυθμό και τις δυνατότητες 
του μέσου περιπατητή (περίπου 4 χιλιόμετρα/
ώρα, στις συνήθεις ομαλές διαδρομές). Τα 
δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τον προσωπικό ρυθμό και τη 
φυσική κατάσταση του περιπατητή, τις 
καιρικές συνθήκες, το βάρος του σακιδίου, κ.ά.

•	Αλλαγές στις διαδρομές: Οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στον παρόντα Οδηγό 
είναι ακριβείς κατά τη στιγμή της έκδοσής 
του και δεν δεσμεύουν τον εκδότη για 
πιθανές μελλοντικές αλλαγές. Πιθανές 
αλλαγές στην πορεία των διαδρομών ή 
στην κατάσταση των μονοπατιών μπορεί 
να οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση 
(γεωργία, κτηνοτροφία, δημόσια έργα) ή στις 
κλιματικές συνθήκες (τοπικές καταρρακτώδεις 
βροχές μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές 
αλλοιώσεις στα μονοπάτια).

4 
•	Ασφάλεια: Σε γενικές γραμμές, οι 
διαδρομές της Κρήτης είναι βατές, χωρίς 
ιδιαίτερες δυσκολίες και τεχνικές απαιτήσεις. 
Σημειώνεται ότι ο πεζοπόρος ακολουθεί 
τις διαδρομές που περιγράφονται με δική 
του ευθύνη. Φέρει ευθύνη όχι μόνο έναντι 
πιθανών ατυχημάτων που μπορεί να υποστεί, 
αλλά και έναντι ζημιών που ενδέχεται να 
προκαλέσει, όπως δασικές πυρκαγιές, 
ρύπανση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κ.ά. 
Η ασφάλεια στη φύση εξαρτάται αποκλειστικά 
από την προσωπική κρίση, την εκπαίδευση 
και την πείρα του πεζοπόρου, καθώς και από 
τη σωστή εκτίμηση των δυνατοτήτων του. 
Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
στον Οδηγό αυτό πρέπει να συνδυάζεται με 
την κατανόηση, εκ μέρους του επισκέπτη, 
των κινδύνων που περιλαμβάνει η παρουσία 
σε άγνωστες περιοχές, καθώς και με την 
αναγνώριση της ευθύνης που φέρει ο ίδιος 
όσον αφορά σε προσωπικές επιλογές οι οποίες 
σχετίζονται με την ασφάλειά του.

Υπεύθυνος ταξιδιώτης…

Οι διαδρομές και τα σημεία 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζονται 
στον παρόντα Οδηγό βρίσκονται 
σε προστατευόμενες περιοχές, που 
αποτελούν ενδιαιτήματα για ευαίσθητα 
είδη πανίδας και χλωρίδας. Η ύπαρξη 
αυτών των ειδών είναι ένδειξη υγιούς 
φυσικού περιβάλλοντος. Το λιγότερο 
που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 
τα σεβαστούμε ελαχιστοποιώντας τα 
σημάδια της παρουσίας μας κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης και μετά την 
αποχώρησή μας.

Στις προστατευόμενες περιοχές 
απαγορεύεται η κατασκήνωση και 
διανυκτέρευση σε σημεία εκτός των ειδικά 
διαμορφωμένων χώρων. Επιτρέπεται η 
προσωρινή διαμονή και ανάπαυση, με 
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κατά την 
αναχώρησή μας φροντίζουμε ώστε να 
πάρουμε μαζί μας απορρίμματα ή άλλα 
αντικείμενα που δεν ανήκουν στο τοπίο. 
Απολαμβάνουμε τις μυρωδιές και την 
εικόνα των αρωματικών και άλλων φυτών, 
τα φωτογραφίζουμε, σε καμία περίπτωση 
όμως δεν τα κόβουμε. Φεύγοντας, 
αφήνουμε πίσω τα βήματά μας, και κρατάμε 
μόνο τις αναμνήσεις μας... 
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Κρήτης – Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ). 
Η παράθεση όλων των Ειδικών Περιβαλλοντικών 
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