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Εισαγωγή 

      Χάρτης υγροτόπων Κρήτης 
 

1. Λίµνη φράγµατος Μπραµιανών Ιεράπετρας 
2. Έλος Αλµυρού Αγίου Νικολάου 
3. Κόλπος και αλυκές Ελούντας-χερσόνησος Σπιναλόγκας 
4. Καλαµιώνας Μαλίων 
5. Εκβολή Αποσελέµη-αλµυρόβαλτος-εποχιακά τέλµατα 
6. Εκβολές Καρτερού ποταµού 
7. Αλµυρός Ηρακλείου 
8. Λιµνοδεξαµενή (έλος) Λιβάδα Θραψανού 
9. Φράγµατα Παρτίρων και Αµουργελλών 
10. Λιµνοδεξαµενές Σκινιά και Καραβάδω 
11. Φράγµα Πλακιώτισσας και ποταµός Αναποδάρης 
12. Λίµνη ∆ιγενή και λιµνοδεξαµενή Γέργερης 
13. Φαιστός, Αγία Τριάδα και Γεροπόταµος 
14. Αγία Γαλήνη και εκβολή ποταµού Πλατύ 
15. Μονή Πρέβελη, εκβολή και κοιλάδα Μεγαλοπόταµου 
16. Εκβολή και πηγές Γεροπόταµου Ρεθύµνου 
17. Ποταµός Πετρές και φαράγγι 
18. Λίµνη Κουρνά 
19. Λίµνη και έλη Γεωργιούπολης 
20. Φραγκοκάστελλο 
21. Κόλπος Σούδας-Βλήτες 
22. Λίµνη Αγιάς 
23. Ποταµός, εκβολή και Παραλία Κερίτη 
24. Ποταµός Ταυρωνίτης 
25. Φαλάσαρνα 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι µια γης κατάµεσα του µελανού  πελάγου, 

Η Κρήτη,  η ώρια κι η παχειά κι η τριγυρολουσµένη. 
Κατοίκους έχει αρίθµητους, και χώρες ενενήντα. 

Κάθε λαός κι η γλώσσα του. Ζουν Αχαιοί στον τόπο, 
  Ζούνε νησιώτες Κρητικοί, παληκαριάς ξεφτέρια, 

Και Κύδωνες, και ∆ωρικοί, και Πελασγοί λεβέντες. 
Κι είν’ η Κνωσό, χώρα τρανή που ο Μίνωας του µεγάλου 

∆ία σύντροφος εννιά, κι εννιά κυβέρναε χρόνους. 
 

Οµήρου Οδύσσεια, τ. 172-79 

 
 

Η
ΦΥ

 Κρήτη απλώνεται στο κέντρο της Ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου. Το µήκος της από 

το ακρωτήριο ∆ίον µέχρι το ακρωτήριο Λίθινον ανέρχεται σε 260 χλµ. Γύρω από την 

Κρήτη υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός µικρότερων ή µεγαλύτερων νησιών τα κυριότερα από τα 

οποία είναι: Ποντικονήσι, Γραµβούσα,  ∆ία, Ψείρα, Παξιµάδα, Κουφονήσι, Χρυσή, Παξιµάδια, 

Γαύδος, Γαυδοπούλα και το Ελαφονήσι. Η Κρήτη είναι ένα από τα µεγάλα νησιά της Μεσογείου 

αλλά δεν µοιάζει µε κανένα από αυτά, ούτε στη γεωλογική διαµόρφωση, ούτε στην ιστορία, ούτε 

στην αρχαιολογία ούτε στο ανθρωπολογικό στοιχείο. Σε όλα έχει τη δική της, ξεχωριστή 

ιδιοµορφία, από την προϊστορική εποχή µέχρι σήµερα. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο κόσµο. Ο Όµηρος 

δεν την αναφέρει σαν νησί αλλά σαν γαία περίρρυτο.  

ΣΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΛΙΜΑ 

Ανάµεσα στις τρεις ηπείρους του παλαιού κόσµου, έχει πάρει και από τις τρεις ορισµένα 

χαρακτηριστικά, τα έχει ανακατώσει όλα µαζί και δηµιούργησε κάτι το ξεχωριστό και µοναδικό, 

που δεν υπάρχει στα άλλα νησιά ή στις άλλες χώρες της Μεσογείου.   

Το κλίµα της Κρήτης είναι τυπικά Μεσογειακό. Συγκεκριµένα το κλίµα των ορεινών περιοχών 

λόγω της ύπαρξης των τεσσάρων µεγάλων ορεινών όγκων και του σηµαντικού υψοµέτρου µοιάζει 

µε εκείνο της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ οι παράκτιες περιοχές έχουν τα θερµοκρασιακά 

χαρακτηριστικά της νησιωτικής. Η θέση της Κρήτης και ο ορεινός χαρακτήρας του εδάφους της 



συνεπάγεται συχνές καιρικές µεταβολές όσον αφορά την ένταση ή τη διεύθυνση των 

επικρατούντων ανέµων. Οι βόρειες ακτές επηρεάζονται το καλοκαίρι από τους ετήσιους ανέµους 

(µελτέµια) που είναι Β.Α. ή Β.∆. θερµοί και ξηροί. Οι νότιες περιοχές επηρεάζονται τον χειµώνα 

από νότιους ξηρούς και θερµούς ανέµους που προέρχονται από την Αφρική. Από βιοκλιµατική 

άποψη η νοτιοανατολική πλευρά της Κρήτης θεωρείται ότι έχει ηµίξηρο µεσογειακό κλίµα και 

είναι η ξηρότερη περιοχή της Ελλάδας. Οι υπόλοιπες παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα οι 

βορειοδυτικές έχουν ύφυγρο µεσογειακό κλίµα.  

 

Π
ΒΛΑΣΤ

υκνά δάση, όπως στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν υπάρχουν στην Κρήτη. Η 

κυρίως βλάστηση αποτελείται από φρύγανα και θάµνους τα οποία ανάλογα µε τις συνθήκες 

αποκτούν θαµνώδη ή δενδρώδη µορφή. Τα φρύγανα καλύπτουν τα ξηρότερα και περισσότερο 

βοσκηµένα εδάφη της Κρήτης, από το ύψος της θάλασσας µέχρι ψηλά την ορεινή ζώνη. 

Χαρακτηριστικό ακόµα των περιοχών της Κρήτης είναι η πληθώρα ενδηµικών ειδών που 

συναντώνται σε κάθε µέρος. Τα κυπαρίσσια σχηµατίζουν εκτεταµένα δάση στον Αποκόρωνα, τα 

πεύκα στην Ιεράπετρα και τα κέδρα στον κόλπο του Μεραµπέλου. Συστάδες ακόµα φυλλοβόλων 

βελανιδιών συναντώνται στη δυτική Κρήτη που µειώνονται καθώς κατευθυνόµαστε προς τα 

ανατολικά. Στην ορεινή ζώνη του Ψηλορείτη βρίσκεται το πιο εκτεταµένο δάσος πουρναριών.  

ΗΣΗ – ΧΛΩΡΙ∆Α - ΠΑΝΙ∆Α 

Η χλωρίδα της Κρήτης είναι από τις σηµαντικότερες της Ευρώπης τόσο σε αριθµό ειδών όσο και 

σε ενδηµισµό. Έχει περίπου 1750 είδη και υποείδη µε ποσοστό ενδηµισµού περίπου 10%. Η 

θεωρία της φυσικής διαδοχής δεν φαίνεται να έχει εφαρµογή στο σκληρό έδαφος του νησιού. 

Καθαρά διαµορφωµένες βλαστικές ζώνες, και µάλιστα ζώνες σε «ώριµο στάδιο», όπως 

ονοµάζεται η κατάσταση σταθερής ισορροπίας, δεν φαίνεται να υπάρχουν πουθενά. ∆εν φαίνεται 

να υπάρχουν καν σταθερές «φυτοκοινωνίες», δηλαδή συναθροίσεις φυτών µε οµογενή 

συγκρότηση. Η βλάστηση είναι σε κάθε τόπο διαφορετική και η σύστασή της µοιάζει λίγο ως 

πολύ τυχαία. Η θεωρία της φυσικής διαδοχής, στις συνθήκες αυτές φαίνεται να χάνει το 

αντικείµενό της: τις ίδιες δηλαδή βλαστικές ζώνες, που ίσως ουδέποτε υπήρξαν ως διακριτές 

οντότητες στο νησί. Αυτό που τελικά βλέπουµε είναι ένα εκπληκτικό µωσαϊκό µε χιλιάδες 

πρόσωπα, αλλά και ένα µωσαϊκό που επαναλαµβάνεται µε παραλλαγές σε όλα σχεδόν τα 

υψόµετρα και στους τέσσερις µεγάλους ορεινούς όγκους. Η γεωλογική ιστορία, ο ανταγωνισµός, η 

τύχη και τα µυριάδες µικροκλίµατα µαζί µε τον ανθρώπινο παράγοντα έχουν συµβάλλει 

καθοριστικά σε αυτή την εκπληκτική βλαστική αναρχία που χαρακτηρίζει το κρητικό τοπίο.   

Η πανίδα είναι λιγότερο γνωστή από την χλωρίδα και επικρατούν κυρίως είδη µε µεσογειακή 

εξάπλωση αλλά και αρκετά νοτιοευρωπαϊκά, µικρασιατικά και βαλκανικά. Όλα τα είδη των 

ερπετών συναντώνται στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις ακτές. Το ανάγλυφο και ο 

προσανατολισµός της Κρήτης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υδρολογία του νησιού. Η αλυσίδα 



των ορεινών όγκων χωρίζει την Κρήτη σε δύο υδατικά διαµερίσµατα: ένα βόρειο και ένα νότιο. 

Ποτάµια που να έχουν συνεχή ροή όλο τον χρόνο είναι λίγα. Ακόµα και ο Γεροπόταµος που είναι 

ο µεγαλύτερος ποταµός της Κρήτης στην πεδιάδα της Μεσσαράς το καλοκαίρι δεν έχει καθόλου 

νερό λόγω της υπεράντλησης για αρδευτικούς σκοπούς και εξαιτίας της ανάπτυξης που γνωρίζει ο 

τουριστικός τοµέας. Στις εκβολές σχηµατίζονται αβαθείς λίµνες και έλη γλυκού ή υφάλµυρου 

νερού. Εκεί αποθέτουν τα ποτάµια την άργιλο που µεταφέρουν στεγανοποιώντας τον πυθµένα 

τους. Συχνά οι λίµνες αυτές ξεραίνονται τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι υγρότοποι αυτοί είναι 

αναντικατάστατοι σταθµοί για τα αποδηµητικά πουλιά στο ταξίδι τους προς την Αφρική. Η 

ορνιθοπανίδα της Κρήτης είναι πολύ πλούσια τόσο γιατί η Κρήτη έχει µεγάλη ποικιλία βιοτόπων 

όσο και γιατί αποτελεί πέρασµα για τα µεταναστευτικά πουλιά. 

 

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Η θάλασσα αποτέλεσε ευλογία και κατάρα για την Κρήτη και επηρέασε άµεσα την πορεία 

της στην Ιστορία. Στη θάλασσα οφείλει τη δόξα της, αλλά και η ίδια η θάλασσα της έφερε 

και τόσες καταστροφές. Η Κρήτη έχει µια µακρόχρονη παρουσία στο χρόνο και την ιστορία. Από 

τη νεολιθική εποχή, πριν από 9000 χρόνια, µέχρι σήµερα ο άνθρωπος κατοίκησε την Κρήτη και 

επηρέασε µε τις δραστηριότητες του το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Σηµαντικότερη επίδραση 

είχε η καταστροφή των δασών που σύµφωνα µε παλιούς περιηγητές ήταν πολύ πιο εκτεταµένα απ’ 

ότι σήµερα. Η Κρήτη κατέχει προνοµιούχα θέση στην ιστορία χάρη στον αρχαιότατο Μινωικό 

πολιτισµό της αλλά και χάρη στους αγώνες της και τις θυσίες της για την ελευθερία και την 

ανεξαρτησία. Η άνοδος του τουρισµού, η εκβιοµηχάνιση και η αστικοποίηση ώθησαν τον 

ανθρώπινο πληθυσµό προς τις παράκτιες περιοχές έτσι ώστε σήµερα πάνω από το 50% του 

πληθυσµού της Κρήτης να ζει σ’ αυτές. Ιδιαίτερα ωφεληµένοι παρουσιάζονται ο δευτερογενής και 

ο τριτογενής τοµέας ενώ ο πρωτογενής παρουσιάζει κάµψη.  

   



 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

  



Επιστροφή στο χάρτη 

1. ΛΙΜΝΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΡΑΜΙΑΝΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ιεράπετρα απλώνεται στη νότια ακτογραµµή 38 χλµ από τον Άγιο Νικόλαο. Η 

λίµνη του φράγµατος των Μπραµιανών βρίσκεται στα βορειοδυτικά της πόλης και η κατασκευή 

ολοκληρώθηκε το 1986 προκειµένου να αρδεύσει τον κάµπο της Ιετράπετρας. Για να πάτε στην 

τεχνητή λίµνη στρίψτε δεξιά στο πρώτο χιλιόµετρο του δρόµου Ιεράπετρα - Βιάννος προς τα 

δυτικά. Μπορείτε επίσης να την προσεγγίσετε από τη βόρεια ακτή µέσω Καλαµαύκας από το 

Ίστρο.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ιεράπετρα είναι κτισµένη στα ερείπια της αρχαίας πόλης που άκµασε ιδιαίτερα 

τα αρχαϊκά και ελληνορωµαϊκά χρόνια. Ιδρυτής της σύµφωνα µε τη µυθολογία ο Κύρβας που ήρθε 

από τη Ρόδο µαζί µε τη Ρέα. Από τον ιδρυτή της προέρχεται και το όνοµα της Κύρβα – Πύτνα – 

Ιεράπυτνα. Τον 2ο π.χ. αιώνα είχε υπό την κυριαρχία της τόσες εκτάσεις όσες καµιά άλλη Κρητική 

πόλη. Υπέκυψε στους Ρωµαίους το 66 π.χ. και καταστράφηκε. Ανοικοδοµήθηκε έπειτα και έφτασε 

σε µεγάλη οικονοµική ακµή. Κατά την βυζαντινή περίοδο διατήρησε την σπουδαιότητα της και 

αποτέλεσε ιδιαίτερη επισκοπή που ίδρυσε ο Απόστολος Τίτος. Καταστράφηκε από τους 

Σαρακηνούς το 828 και ξαναοικοδοµήθηκε για την εξυπηρέτηση των πειρατικών τους 

επιχειρήσεων. Με το σεισµό του 1508 «ανετράπη εξ’ ολοκλήρου». 

Τεχνητή λίµνη: Προσεγγίστε το φράγµα στη δυτική του πλευρά όπου υπάρχει θέση θέας. Είναι 

δυνατό να κάνετε το γύρο της λιµνοδεξαµενής κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού ή 

αντίστροφα ανάλογα µε τη θέση του ήλιου για να υπάρχει καλύτερη θέαση. Σχεδιάζεται η 

κατασκευή µονοπατιού και παρατηρητηρίων. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η παραλία της Ιεράπετρας µπορεί να προσελκύσει γλάρους, γλαρόνια 

κορµοράνους ενώ στη θαλάσσια περιοχή παρατηρούνται αρτέµηδες. Η τεχνητή λίµνη προσελκύει 

τους µεγαλύτερους πληθυσµούς υδροβίων πτηνών που ξεχειµωνιάζουν στην Κρήτη. Επίσης 

ερωδιοί,. παρυδάτια και γλαρόνια τη χρησιµοποιούν τη µεταναστευτική τους πορεία. Στη λίµνη 

φωλιάζουν νανοβουτηχτάρια, φαλαρίδες και πρασινοκέφακλες. Η γύρω περιοχή ελκύει µεγάλη 

ποικιλία αρπακτικών, στρουθιοµόρφων και άλλων οµάδων πτηνών.  Συνολικά έχουν καταγραφεί 

215 είδη, πολύ µεγάλος αριθµός για τα λίγα χρόνια λειτουργίας του φράγµατος. Από τα 

απειλούµενα είδη ξεχωρίζει η βαλτόπαπια που διαχειµάζει, η χαλκόκοτα, ο ήταυρος κατά την 

µετανάστευση ενώ άλλα χαρακτηριστικά είδη είναι: λευκοτσικνιάς, σαρσέλα, λασπότρυγγας, 

καλαµοκανάς, νανοσκαλίδρα, µαχητής, ακτίτης, µουστακογλάρονο, σφυριχτάρι, καπακλής, 

κιρκίρι, ψαλίδα, σαρσέλα, χουλιαρόπαπια, γκισάρι, µαυροκέφαλη, πορφυροτσικνιάς, 

µαυροπετρίτης, στιχταετός, φιλάδελφος, φιδαετός, σταυραετός, αετογερακίνα, κατσουλιέρης, 

χαµοκελάδα, κιτρινοσουσουράδα, κοκκινοκεφαλάς, τσαλαπετεινός, µελισσοφάγος, 

δεντροχελίδονο, κάργια, νησοπέρδικα.    



ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Και τα τρία αµφίβια της Κρήης παρατηρούνται και ειδικά ο φρύνος (Bufo 

viridis), παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλους αριθµούς τις χρονιές που το φράγµα υπερχειλίζει µετά 

από κάποια χρόνια µε χαµηλότερη στάθµη. Από τα ερπετά αρατηρείται η νεροχελώνα (Mauremys 

rivulata), και το  νερόφιδο (Natrix tessellata), εντός του νερού ενώ τριγύρω τα: σπιτικό σαµιαµίθι 

(Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), 

δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), όφις (Telescopus fallax). Από τα 

θηλαστικά ξεχωρίζοει ο  λαγός (Lepus europaeus), µε µεγάλους αριθµούς και διάφοαρα είδη 

νυχτερίδων. Ακόµα παρατηρούνται µεταξύ άλλων: άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela 

nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura 

suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), αγκαθοποντικός (Acomys minous). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Στην κορυφή του φράγµατος σε ένα ρυάκι συνεχούς ροής έχει αναπτυχθεί 

παραποτάµια βλάστηση µε συστάδες από καλάµια (Arundo donax) καθώς και πλατάνια (Platanus 

orientalis) ακρέβατους, (Smilax aspera) βάτα (Rubus sanctus) και ιπουρίδες (Equisetum 

ramossisimum). 

Στο εποχιακό τέλµα Ν.Α. του φράγµατος µπορεί να παρατηρήσει κανείς πολλά παρυδάτια είδη 

φυτών όπως: Αλµυρίκια (Τamarix parviflora),Ψαθί (Typha domigensis), βούρλα (Juncus 

subulatus.), λύθρα (Lythrum hissopifolia) και καλαµιές (Phragmites australis) (Saccharum 

ravenae).. 

 Μέσα στο νερό της λίµνης µπορούν να παρατηρηθούν υφυδατικά ριζόφυτα  όπως οι 

ποταµογείτονες Potamogeton perfoliatus και Potamogeton pectinatus. Καθώς και είδη του γένους 

Chara.  

Η περιοχή γύρω από το φράγµα περιλαµβάνει χαρακτηριστικά φρύγανα της θερµής µεσογειακής 

ζώνης µε κυρίαρχα τις Αλαδανιές (Cistus creticus) (Cistus parviflorus) και τις αστοιβίδες 

(Sarcopoterium spinosum) ενώ ανάµεσά τους φυτρώνει το όχι πολύ κοινό αγρωστώδες  Lygium 

spartum. 

ΕΠΟΧΗ:   Κάθε εποχή είναι κατάλληλη για παρατήρηση πτηνών ενώ για τη χλωρίδα προτιµήστε 

την άνοιξη. 

 

 



Χάρτης 1. Τεχνητή λίµνη Μπραµιανών 

 
 

 
Γενική άποψη από τα βορειοανατολικά 

 



 
Φράγµα 

 

 
Χαµηλή στάθµη 

 

 



 
Υδρόβια πουλιά το χειµώνα 

 

 
Βαλτόπαπιες και γκισάρι 

 



 
Εποχιακό τέλµα δυτικά της τεχνητής λίµνης το καλοκαίρι 

 

 
Εποχιακό τέλµα δυτικά της τεχνητής λίµνης την άνοιξη 

 

 



 
Παρατήρηση πουλιών 

 

 
Υδρορροή από τους ποταµούς Μύρτου και Καλαµαύκας 

 



 
Φοινικόπτερο 

 
 

 
Συγκέντρωση διαχειµαζόντων υδροβίων πουλιών 

 
 



 
Τεχνητή φωλιά 

 
 
 

 
Φώλιασµα Φαλαρίδας 

 



 
Η λίµνη σε πολύ χαµηλό σηµείο στάθµης 

 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

2. ΕΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ο Άγιος Νικόλαος βρίσκεται 65 χλµ ανατολικά του Ηρακλείου. Το έλος του 

Αλµυρού βρίσκεται 3 χλµ νότια της πόλης στο δρόµο προς τη Σητεία. Είναι δυνατή η πεζοπορία 

κατά µήκος της ακτής από το σταθµό των λεωφορείων στο έλος, στάθµευση προσφέρεται επίσης 

παράλληλα κατά µήκος του υγροτόπου στο ανατολικό τµήµα της εθνικής οδού.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Άγιος Νικόλαος άρχισε να συνοικίζεται ύστερα από την επανάσταση του 1866 

από κατοίκους της γειτονικής Κριτσάς. Βρίσκεται στη θέση της αρχαίας πόλης Λατώ και το όνοµα 

του το πήρε από την οµώνυµη µονόκλιτη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Αµµούδι 

που ανάγεται στον 9ο αι κατά την διάρκεια της εικονοµαχίας.  

Το έλος Αλµυρού έχει ένα µικρό καλαµιώνα, µια υφάλµυρη πηγή µεγάλης παροχής που τον 

τροφοδοτεί όπως και µια  επιµήκη λίµνη που τα νερά της µετά χύνονται µε ορµή στον κόλπο νότια 

της αµµουδερής παραλίας. Ιδιαίτερη η παρουσία ειδών τυπικής µεσογειακής βλάστησης ανάµεσα 

και δίπλα στις καλαµιές αυξάνοντας την ποκιλότητα των ενδιαιτηµάτων. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η πόλη είναι πολύ τουριστική αλλά το λιµάνι αξίζει να το επισκεφθεί κανείς 

για τους αιγαιόγλαρους και τις αλκυόνες που κουρνιάζουν σε σωλήνες στον τοίχο του λιµανιού. 

Βουνοσταχτάρες φωλιάζουν στα βράχια κάτω από το Mirabello Hotel στον δρόµο προς την 

Ελούντα. Στο έλος φωλιάζουν νερόκοτες, ωχροστριτσίδες και ψευταηδόνια. Σε θάµνους κοντά 

φωλιάζει ο κοινός µαυροτσιροβάκος πιθανά και ο σπανιότερος συγγενής του ο 



µουστακοτσιροβάκος ενώ  στις κοντινές νησίδες ο µαυροπετρίτης, ο θαλασσοκόρακας, ο αρτέµης 

και ο µύχος. Μεγάλη ποικιλία πουλιών παρατηρείται την άνοιξη µε σηµαντικότερα είδη τα: 

νυκτοκόρακας, καλαµοποταµίδα, ποταµογλάρονο, νανογλάρονο, λασπότρυγκας, σαρσέλα, 

χουλιαρόπαπια, αβοκέτα, σιγλίγουρος, λιµόζα, κισσόκουκος, καλαµόκιρκος, δρεπανοσκαλίδρα, 

µικροπουλάδα και κιτρινοσουσουράδα. Στα διαχειµάζοντα περιλαµβάνονται ο µελανόγλαρος, ο 

µελανοκέφαλος γλάρος, ο κορµοράνος, ο λευκοτσικνιάς, ο ακτίτης, η σακκουλοπαπαδίτσα, το 

νανοβουτηχτάρι και η αλκυόνη, µερικές χρονιές η λαγγόνα και ο µουστακαλής .  

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Μεγάλοι πληθυσµοί της νεροχελώνας (Mauremis rivulata) 

παρατηρούνται να κουρνιάζουν στις καλαµιές. Παρόντα και τρία είδη αµφιβίων, επίσης τα: 

σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides 

occelatus), δενδρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix 

tessellata), όφις (Tellescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), 

ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), 

νανοµυγαλή (Suncus etruscus),  

ΧΛΩΡΙ∆Α: Επικρατούν οι καλαµιές µε χαρακτηριστικό είδος το Phragmites australis, επίσης 

βούρλα (Juncus sp), βλάστηση αµµώδους παραλίας, αλµυρίκια (Ταµαριχ παρωιφλορα), φυτεµένοι 

ευκάλυπτοι. Σχίνα, χαρουπιές και άλλα τυπικά  µεσογειακά είδη στην περίµετρο. 

ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερες εποχές επίσκεψης είναι η άνοιξη, από τις αρχές Μαρτίου ως τα µέσα 

του Μάη και το φθινόπωρο προς τα τέλη της τουριστικής περιόδου Οκτώβριο - Νοέµβριο. Όµως 

τόσο οι χειµωνιάτικοι όσο και οι καλοκαιρινοί µήνες προσφέρουν καλές ευκαιρίες για 

παρατήρηση πουλιών. Τους καλοκαιρινούς µήνες συνιστάται επίσκεψη πολύ νωρίς το πρωί. 



Χάρτης 2. Άγιος Νικόλαος Λιµάνι – Έλος Αλµυρού 

 
 
 

 
Γενική όψη υγρότοπου Αλµυρού 

 
 



 
Κύκνοι (Cygnus olor) διαχειµάζουν περιστασιακά στον υγρότοπο 

 

 
Κύκνος στην εκβολή του υγροτόπου 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας 

Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που σχηµατίζει η χερσόνησος και 

το νησί Σπιναλόγκα. Οι αλυκές της Ελούντας βρίσκονται µεταξύ του χωριού και της χερσονήσου 

της Σπιναλόγκας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Ολούς ήταν αυτόνοµη και ανεξάρτητη πόλη µε δικά της νοµίσµατα. Κατά 

διαστήµατα βρισκόταν σε αντιπαλότητα µε την γειτονική Λατώ στα περίχωρα του Αγίου 



Νικολάου. Σε σωζόµενη επιγραφή του 134 π.χ. αναφέρεται συµφωνία µεταξύ Λατούς και 

Ολούντος αναγνωρίζοντας το δικαίωµα στην Κνωσσό να είναι διαιτητής σε κάθε µεταξύ τους 

διαφορά. Στα νοµίσµατα της παριστανόταν η Βριτόµαρτις Άρτεµης έργο του ∆αιδάλου σύµφωνα 

µε τον Παυσανία (ΙΧ 40, 3-4) και στην άλλη µεριά ο αετοφόρος Ζευς ή το δελφίνι µε την 

επιγραφή Ολοντίων. 

 Βγείτε από τον καινούργιο δρόµο στο τέλος του Αγίου Νικολάου. Οι παλιές αλυκές βρίσκονται 

στο δρόµο από το χωριό προς τον Άγιο Νικόλαο στρίβοντας αριστερά προς την Σπιναλόγκα. 

Περπατήστε γύρω από το πίσω µέρος των αλυκών για να ελέγξετε τις στεγνές περιοχές. Μετά 

συνεχστο µονοπάτι στο πίσω µέρος των αλυκών ακολουθώντας τον τοίχο και το µονοπάτι πίσω 

στο δρόµο απέναντι από την χερσόνησο. Στην Ελούντα µπορείτε επίσης να φτάσετε µέσω 

Νεάπολης. Πάρτε τον παλιό δρόµο από την Νεάπολη και ακολουθήσετε τα σήµατα. Σε αυτή την 

περιοχή υπάρχει µια µικρή λιµνούλα κοντά στο χωριό Λίµνες όπου η περιοχή είναι καλή για 

βραχοκιρκίνεζα, χρυσογέρακα και για άλλα αρπακτικά. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Οι αλυκές προσφέρουν καλές ευκαιρίες παρατήρησης πολλών υδροβατικών 

και παρυδάτιων πουλιών σχεδόν όλο το χρόνο. Τα χωράφια στα δεξιά πριν την γέφυρα αξίζει να 

ελεγχθούν για τσιχλόνια,  κελάδες, ασπροκόλες και ορτύκια. Η χερσόνησος της Σπιναλόγκα µε 

τυπική µεσογειακή βλάστηση επίσης διαθέτει ενδιαφέροντα φωλιάζοντα και µεταναστευτικά 

πουλιά. Τα µονοπάτια στην χερσόνησο οδηγούν σε µικρά χωράφια και σε βραχώδεις κόλπους. Η 

νήσος Κολοκύθα αποτελεί χώρο αναπαραγωγής για απειλούµενα είδη (µαυροπετρίτης, 

αιγαιόγλαρος και άλλα) και είναι καλό να αποφεύγεται η προσέγγισή της την περίοδο από Απρίλιο 

ως Οκτώβριο. Ο οικισµός της Ελούντας θα µπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα πολύ καλό κέντρο 

για παρατήρηση. Τα µονοπάτια κατά µήκος του ακρωτηρίου Αγίου Ιωάννη και στους 

ανεµόµυλους πάνω από την Πλάκα είναι ένα καλό µέρος για παρατήρηση και κατάλληλο µέρος 

για µεταναστευτικά και για αετούς. Στα κάθετα βράχια  βόρεια του οικισµού παρατηρούνται 

συχνά όρνια να κουρνιάζουν και περιστασιακά να φωλιάζουν. Ο κόλπος της Πλάκας αποτελεί 

ακόµα κατάλληλο µέρος για ξεκούραση ερωδιών και για πάπιες. Οι κοιλάδες πίσω από την 

Ελούντα στα δυτικά και στα βόρεια παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μερικά είδη πουλιών της 

περιοχής: 

Αλυκές: νυχτοκόρακας, κρυπτοτσικνιάς, µικροτσικνιάς, καλαµοκανάς, λασπότρυγκας, 

δασότρυγκας, ακτίτης, νανοσκαλίδρα, σταχτοσκαλίδρα, µαχητής, δρεπανοσκαλίδρα, 

ποταµοσφυριχτής, αµµοσφυριχτής, θαλασσοσφυριχτής, σιγλίγουρος, µαυρογλάρονο, 

αργυρογλάρονο, µουστακογλάρονο, ορτύκι, αλκυόνη, κατσουλιέρης, µικρογαλιάνδρα, 

χαµοκελάδα, κοκκινοκελάδα, κιτρινοσουσουράδα, µαυροτσιροβάκος, µουστακοτσιροβάκος, 

βλάχος, τσιφτάς, φοινικόπτερο. 



Υπόλοιπες περιοχές (κόλπος, ακτές, λόφοι): διπλοσάινο, κόρακας, όρνιο, χρυσαετός, 

βραχοκιρκίνεζο, πετρίτης, δεντρογέρακο, συκοφάγος, αιγαιόγλαρος, θαλασσοκόρακας, 

κορµοράνος, λοφοπρίστης, µαυροπετρίτης, φιδαετός. 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Ξεχωρίζουν τα: Φρύνος (Bufo viridis), µαυριτάνικο σαµιαµίθι 

(Tarentola mauritanica), σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta 

trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe 

situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura 

suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus 

sylvaticus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Στο χώρο των αλυκών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διάφορα αλόφυτα 

(φυτά µε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στα αλάτια της θάλασσας) Αρµυρίθρες (Salicornia) Αλµυρίκια 

(Tamarix)  Θαλασάγκαθο (Salsola cali) καθώς και το υδρόβιο φυτό Ποσειδώνια (Posidonia 

oceanica). Στο χώρο της Χερσονήσου της Σπιναλόγκας, αξίζει να προσεχθεί  η βλάστηση, η οποία 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα εγκαταλελειµµένων σιταγρών (κάτι που µαρτυριέται από τα 

πολλά αλώνια της περιοχής) στους  οποίους ελλείψει άλλων ανθρωπίνων επεµβάσεων έχει 

επιστρέψει η φυσική βλάστηση (Ανάµικτα φρύγανα και Μακί) Χαρουπιές, Σκίνα  

Θαµνοκυπάρισσα, Αγκαραθιές Θυµάρια. 

ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερη εποχή η άνοιξη από Μάρτιο ως αρχές Μαΐου και το φθινόπωρο από 

Αύγουστο ως Νοέµβριο αλλά και ο χειµώνας προσφέρει καλές ευκαιρίες. 

 



Χάρτης 3. Αλυκές Ελούντας και χερσόνησος Σπιναλόγκας 

 
 
 

 
Ελούντα 



 
Αλυκές Ελούντας 

 

 
Αποικίες γλάρων και αιγαιόγλαρος 



 
Λευκοτσικνιάς 

 

 
Φοινικόπτερο 

Επιστροφή στο χάρτη 
 

4.  ΚΑΛΑΜΙΩΝΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στη βόρεια ακτή ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. 2 χλµ ανατολικά των 

Μαλίων. Από την εθνική οδό ακολουθείστε τη διαδροµή αριστερά και κατευθυνθείτε προς τη 

θάλασσα περνώντας τον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων. Υπάρχει κατάλληλος χώρος για 

στάθµευση στον χώρο των αρχαιοτήτων.  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι µια περιοχή µε καλλιεργούµενα χωράφια και ένα αρκετά µεγάλο έλος µε 

ένα πρόσφατα ασφαλτοστρωµένο δρόµο µεταξύ του καλαµιώνα και της παραλίας. Ένας µικρός 

χείµαρρος τρέχει διαµέσου αυτής της περιοχής και βρίσκει διέξοδο προς τη θάλασσα. 

Πιθανολογείται ότι υπήρχαν αλυκές στο έλος κατά την µινωική εποχή. Στην περιοχή έχει 

ανασκαφεί µινωικό ανάκτορο το οποίο έχει πολλές οµοιότητες µε αυτά της Κνωσσού, Φαιστού 

και Ζάκρου. Κατά το Μαρινάτο εδώ βασίλευε η δυναστεία του Σαρπηδόνα, στην Κνωσσό η 

δυναστεία του Μίνωα και στη Φαιστό η δυναστεία του Ραδάµανθυ. Από τα ευρήµατα 

πιστοποιείται ανθρώπινη εγκατάσταση στην περιοχή από την νεολιθική εποχή. Οικισµός υπήρχε 

στην περιοχή µέχρι την πρώτη βυζαντινή περίοδο, τον οποίο εγκατέλειψαν οι κάτοικοι τον 

Μεσαίωνα για να απαλλαγούν από τον κίνδυνο της πειρατείας. Η αρχαιότερη µνεία του ονόµατος 

Μάλια αναφέρεται σε έγγραφο του 1390 και το 1577 από τον Fr. Barozzi και τον Καστροφύλακα. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Καθώς προχωρείτε δυτικά από τον αρχαιολογικό χώρο τα χωράφια και στις 

δυο πλευρές του µονοπατιού αξίζουν ιδιαίτερης παρατήρησης. ∆ενδροκελάδες, χαµοκελάδες, 

αρτικοκελάδες, κιτρινοσουσουράδες υπάρχουν στη γύρω περιοχή κατά τις µεταναστευτικές 

περιόδους. Κατευθυνθείτε στη θάλασσα και µετά περπατείστε ανατολικά. Στην περιοχή αυτή µε 

τα καλλιεργηµένα χωράφια και τη θαµνώδη έκταση παρατηρούνται πετροτριλίδες, τσαλαπετεινοί, 

µικρογαλιάνδρες, ασπροκόλες, καστανολαίµηδες και νεροχελίδονα την άνοιξη. Σε περίπτωση 

κακοκαιρίας υπάρχουν µύχοι και αρτέµηδες κοντά στην ακτή. Νωρίς το πρωί η παραλία είναι 

καλή για παρυδάτια και ερωδιούς. Στον καλαµιώνα είναι δυνατόν να παρατηρηθούν µεταξύ 

άλλων: καλαµόκιρκος, βαλτόκιρκος, µαυροκιρκίνεζο, ήταυρος, σταχτοτσικνιάς, πορφυροτσικνιάς, 

λευκοτσικνιάς, σαρσέλα, λασπότρυγκας, µπεκατσίνι, διπλοµπεκάτσινο, µαχητής, ακτίτης, 

αετοµάχος, κοκκινοκεφαλάς, γαϊδουροκεφαλάς, κατσουλιέρης, διάφορα είδη χελιδονιών, 

ψευταηδόνι, κιστικόλη, καλαµοποταµίδα, αλκυόνη, βραχοκιρκίνεζο, σακουλοπαπαδίτσα, 

καλαµοτσίχλονο. Στον καλαµιώνα φωλιάζουν ωχροστριτσίδες και πιθανά καλαµοποταµίδες και 

τσιχλοποταµίδες.  

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Αρκετές νεροχελώνες (Mauremis rivulata) , νερόφιδα (Natrix tessellata) και 

δεντροβάτραχοι (Hyla arborea), επίσης παρατηρούνται τα: τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), 

λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), 

άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalisσκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), 

µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), 

δασοποντικός (Apodemus sylvaticus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Πλούσια υγροτοπική βλάστηση µε καλαµιές, αλµυρίκια, βούρλα, νεραγκούλες και 

αρκετά είδη ετησίων φυτών σε βραχώδεις επιφάνειες και στην αµµώδη ακτή. 

ΕΠΟΧΗ: Ξεχωρίζει η άνοιξη (Μάρτιος-Μάιος) όταν τα νερά πληµµυρίζουν τη γύρω περιοχή και 

υπάρχουν πολλά ανθισµένα φυτά.  

 



Χάρτης 4.  Καλαµιώνες Μαλίων 
 

 
 
 

 
Καλαµιώνες Μαλίων 



 
Καλαµιώνες Μαλίων 

 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

5. ΕΚΒΟΛΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ - ΑΛΜΥΡΟΒΑΛΤΟΣ - ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΤΕΛΜΑΤΑ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στη βόρεια ακτή 21 χλµ ανατολικά του Ηρακλείου βόρεια του παλιού 

παραλιακού εθνικού δρόµου. Αλλάξτε δρόµο στη νέα εθνική οδό µε κατεύθυνση τις Κάτω Γούβες. 

Για τον αλµυρόβαλτο στρίψτε προς την θάλασσα προς το Creta Sun Hotel. Για τον ποταµό 

συνεχίστε τον κύριο δρόµο για άλλο ένα χιλιόµετρο, σταµατήστε στην παλιά γέφυρα και 

περπατήστε  ακολουθώντας τον παράλληλο χωµατόδροµο. Η ανατολική όχθη του ποταµού και η 

τριγύρω περιοχή µπορεί να προσεγγιστεί από το χωριό Ανάληψη αµέσως ανατολικά. 

Ακολουθείστε τον ασφαλτοστρωµένο παραλιακό δρόµο προς τα δυτικά κατά µήκος της ακτής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός Αποσελέµης τρέχει µόνιµα µόνο στο τµήµα της εκβολής του µετά την 

γέφυρα. Το χειµώνα και κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης µπορεί να παρατηρηθεί 

πληµµυρισµός. Αν και υπάρχουν πολλά σκουπίδια και οικοδοµικά µπάζα όπως επίσης η στάθµη 

του νερού µπορεί να είναι πολύ χαµηλή πολλά µεταναστευτικά εξακολουθούν να συρρέουν σε 

αυτή την περιοχή. Στα δυτικά της εκβολής σχηµατίζονται εποχιακά τέλµατα και ένας αρκετά 

µεγάλος εποχιακός αλµυρόβαλτος. Επίσης δευτερεύουσες πηγές υπάρχουν στα νοτιοδυτικά των 

εκβολών κοντά στο γήπεδο Γουβών. Ειδικά αυτός ο αλµυρόβαλτος δέχεται µια πλούσια ποικιλία 

από παρυδάτια πουλιά καθώς και αρκετούς ενδιαφέροντες τυχαίους επισκέπτες και είναι συνήθως 

ξερός από το τέλος Μαΐου. Μην αναβάλλετε την επίσκεψη σε αυτή την περιοχή λόγω της γενικής 

κακής εµφάνισης. Παρά την αισθητική ρύπανση υπάρχουν υπόγειες πηγές πράγµα που σηµαίνει 

ότι υπάρχουν µικρές κρυµµένες εποχιακές λιµνούλες. Πολλοί διαφορετικοί τύποι οικοτόπων 



συναντώνται σε αυτόν το µικρό, υποβαθµισµένο αλλά πολύ σηµαντικό υγρότοπο. Στα νότια της 

γέφυρας υπάρχει µια ενδιαφέρουσα για περιήγηση κοιλάδα και µετά τη νέα εθνική οδό το φαράγγι 

του ποταµού, όπου υπάρχουν φωλιές γυπών και άλλων αρπακτικών πουλιών. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α:. Ο κατάλογος καταγραµµένων ειδών πουλιών ξεπερνά τα 200. Από τα 

φωλιάζοντα είδη ξεχωρίζει ο ποταµοσφυριχτής, η κιτρινοσουσουράδα, η ωχροστριτσίδα, ο 

κοκκινοκεφαλάς, ο µαυρολαίµης, ο κότσυφας και ο κατσουλιέρης. Στα τακτικά διαχειµάζοντα 

περιλαµβάνεται η αλκυόνη, το κιρκίρι, το βραχοχελίδονο, ο µαυροσκούφης, η  µουστακοποταµίδα 

και το καλαµοτσίχλονο. Την άνοιξη προσφέρονται ευκαιρίες για παρατήρηση πολλών ειδών 

µεταξύ άλλων των: αρτέµης, µύχος, πετρίτης, µαυροπετρίτης, µικροπουλάδα, πορφυροτσικνιάς, 

σταυραετός, σφηκιάρης, µπεκατσίνι, σιγλίγουρος, γελογλάρονο, καρατζάς, χαλκόκοτα, µαχητής, 

καλαµοποταµίδα, βουρλοποταµίδα, νεροποταµίδα, τσιχλοποταµίδα, σαρσέλα, ψαλίδα, 

µαυροκέφαλη πάπια, βαλτόπαπια, λευκόουρη καληµάνα, φοινικόπτερο, βαλτότρυγγας, 

λασπότρυγγας, σταχτοσκαλίδρα, αµµοσφυριχτής, καστανολαίµης, βουνοφυλλοσκόπος, 

µυγοχάφτης, κοκκινοκελάδα, κιστικόλη, κηποτσιροβάκος, κρικοµυγοχάφτης, στραβολαίµης, 

µικρογαλιάντρα, δεντροχελίδονο, βαλτόκιρκος, καλαµόκιρκος, στεπόκιρκος, µαυροκιρκίνεζο, 

νυκτιοκόρακας, γελαδάρης, κρυπτοτσικνιάς, ήταυρος, νεροχελίδονο, πετροτριλίδα. 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Σηµαντικός ο πληθυσµός της νεροχελώνας (Mauremys rivulata), του 

δενδροβάτραχου (Hyla arborea), του φρύνου (Bufo viridis), της τρανόσαυρας (Lacerta 

trillineata), του λιακονιού (Chalcides occelatus), και της δενδρογαλιάς (Coluber gemonensis). 

Επίσης παραουσιάζονται τα:µαυριτάνικο σαµιαµίθι (Tarentola mauritanica), σπιτικό σαµιαµίθι 

(Hemidactylus turcicus), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Tellescopus 

fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), 

σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus 

etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus 

musculus), αρουραίος (Rattus rattus) και πολλά είδη νυχτερίδων.  Στην παραλία αναφέρεται 

ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Υγροτοπική βλάστηση µε καλαµιές, αλµυρίκια, βούρλα, νεραγκούλες και αρκετά 

είδη ετησίων φυτών σε βραχώδεις επιφάνειες και στην αµµώδη ακτή. 

ΕΠΟΧΗ: Η άνοιξη από τα τέλη Φεβρουαρίου ως τα τέλη Μαΐου και ειδικά η περίοδος αρχών 

Απριλίου ως την πρώτη εβδοµάδα του Μάη είναι πλέον κατάλληλη για επίσκεψη. Ο ποταµός έχει 

αρκετό ενδιαφέρον και το φθινόπωρο ενώ η µετανάστευση ξεκινά νωρίς, ήδη από τα µέσα του 

Ιουλίου. Ιούλιο ως Οκτώβριο προτιµήστε τις πρώτες πρωινές ώρες. Και το χειµώνα υπάρχουν 

πιθανότητες  παρατήρησης σηµαντικών ειδών πουλιών. 



Χάρτης 5. Σύστηµα εκβολών ποταµού Αποσελέµη 

 
 
 

 
Εκβολή Αποσελέµη 



 
Όψη εκβολής ποταµού µε τη νήσο ∆ία στο βάθος 

 

 
Υφάλµυρο εποχιακό τέλµα Αποσελέµη 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

6.  ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 8 χλµ ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου από τον παλιό παραλιακό δρόµο 

αµέσως µετά το αεροδρόµιο. Η εκβολή του και η µικρή ελώδης έκταση βρίσκεται στο δυτικό 

τµήµα της αµµώδους παραλίας της Αµνισού. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στην αρχαιότητα το όνοµα του ξηροπόταµου Καρτερός ήταν Αµνισός. Η παραλία 

ήταν πρόσφορη για την ανέλκυση των πλοίων και κατάλληλο καταφύγιο για τον στόλο της 

Μινωικής Κρήτης όπως αναφέρει ο Στράβων. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Όµηρο στην παραλία 

αυτή αποβιβάστηκε ο Θησέας και ο Οδυσσέας κατά τις περιπλανήσεις του, «Στην Αµνισό την 

κακολίµανη, πλάι στης θεάς Λεχούσας το σπήλιο, εµπόδισε, το δρόλαπα µεβιάς για να γλιτώσει», 

Μετάφραση Καζαντζάκη-Κακριδή. Στην ίδια παραλία αποβιβάστηκε µε το στρατό του και ο 

βυζαντινός στρατηγός Καρτερός για την ανάκτηση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς. Η 

παλαιότερη µνεία του οικισµού αναφέρεται σε συµβόλαιο του συµβολαιογράφου από το Χάνδακα 

Benv. De Brixano το 1302. Επί τουρκοκρατίας το χωριό και ο ποταµός ονοµαζόταν Hiyarli Dere = 

ποταµός των αγγουριών. 

Μικρή εκβολή, ελώδεις εκτάσεις και ζώνη αµµοθινών που προσελκύουν πολλά µεταναστευτικά 

πουλιά. Η µικρή νησίδα της Αµνισού, οι ρηχές θαλάσσιες εκτάσεις, οι βραχώδεις ακτές στα δυτικά 

αλλά και η παραλία και οι γύρω γεωργικές εκτάσεις προσελκύουν επίσης πτηνά.  

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Στο ποτάµι (καλαµιές) φωλιάζει η ωχροστριτσίδα και στη ζώνη αµµοθινών ο 

ποταµοσφυριχτής και ο κατσουλιέρης. Στη µικρή νησίδα της Αµνισού η σουσουράδα και η 

σταχτάρα. Το χειµώνα παρατηρούνται η σταρήθρα, το χωραφοσπούργιτο, η κοκκινοκελάδα, ο 

κορµοράνος, ο σταχτοτσικνιάς, η λασποσκαλίδρα, η τουρλίδα και η φαλαρίδα, σπανιότερα ο 

µαυροπελαργός και το φοινικόπτερο. Μεταξύ των περαστικών κατά τη µετανάστευση ξεχωρίζουν: 

λευκοτσικνιάς, νυχτοκόρακας, κρυπτοτσικνιάς, πορφυροτσικνιάς σαρσέλα, κιτρινοσουσουράδα, 

µικρογαλιάνδρα, καλαµόκιρκος, τσιχλοποταµίδα, ακτίτης, λασπότρυγκας, βαλτότρυγκας, 

καλαµοκανάς, νανοσκαλίδρα, δρεπανοσκαλίδρα, µπεκατσίνι.   

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Υπάρχει καλός πληθυσµός νεροχελωνών (Mauremis rivulata) και στην 

αµµουδιά φτιάχνουν φωλιές οι θαλάσσιες χελώνες (Caretta caretta). Αναφέρονται επίσης τα: 

Σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides 

occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix 

tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), 

ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), 

νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), 

δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Υποβαθµιοσµένη υγροτοπική βλάστηση µε καλαµιές, αλµυρίκια, βούρλα, και έτσι 

ξεχωρίζουν τα είδη ετησίων φυτών της αµµώδους ακτής. 

ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερη εποχή η άνοιξη (Μάρτιος ως µέσα Μαϊου) αλλά και το φθινόπωρο 

(Σεπτέµβριος-Οκτώβριος).  Ορισµένες χρονιές ο χειµώνας κρατάει σηµαντική ποικιλία πτηνών.  

 

 

 



Χάρτης 6. Εκβολή Καρτερού ποταµού 

 
 

 

 
Εκβολή Καρτερού ποταµού 

 

 



 
Κορµοράνοι στην ακτή 

Επιστροφή στο χάρτη 

7.   ΑΛΜΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρίσκεται 10 χλµ δυτικά της πόλης του Ηρακλείου µε πρόσβαση τόσο από παλιό 

παραλιακό δρόµο (Αµµουδάρα) είτε και από τη νέα εθνική οδό.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός δέχεται τα νερά µιας καρστικής υφάλµυρης πηγής µε µεγάλη παροχή. 

Μεγάλος όγκος από αυτά κατακρατούνται από τσιµεντένιο φράγµα και στη συνέχεια ο ποταµός 

ελίσσεται και χύνεται µε ορµή στη θάλασσα. Παράλληλα υπάρχει ένα κανάλι που διοχετεύει 

µέρος αυτών των νερών στις εγκαταστάσεις του ηλεκτρικού σταθµού και ακόµη πλήθος 

εποχιακών τελµάτων, καλαµιώνες, υγρολίβαδα και αµµοθίνες. ∆υτικά ξεχωρίζει ο βραχώδης 

όγκος της Κέρης και το φαράγγι του Αλµυρού µε θέσεις φωλιάσµατος αρπακτικών πτηνών. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η µοναδική περιοχή στην Ελλάδα όπου έχει καταγραφεί το φώλιασµα της 

εξαφανισµένης πλέον στιχτόπαπιας, είδος απειλούµενο σε παγκόσµιο επίπεδο. Σήµερα ολόκληρη 

η περιοχή, παρά την υποβαθµισµένη εικόνα της και τη σηµαντική όχληση κατά τη διάρκεια της 

µέρας εξακολουθεί να προσελκύει υδρόβια και παρυδάτια πτηνά κυρίως κατά τις µεταναστευτικές 

περιόδους. Από τα φωλιάζοντα ξεχωρίζουν ο ποταµοσφυριχτής, η νερόκοτα, το ψευταηδόνι η 

κιστικόλη,, ο µαυροτσιροβάκος, ο κοκκινοκεφαλάς και η ωχροστριτσίδα ενώ παρατηρούνται στη 

γειτονική περιοχή το όρνιο, ο πετρίτης, η τυτώ, ο γκιώνης, η κάργια και ο γαλαζοκότσυφας. Το 

χειµώνα ο γειτονικός θαλάσσιος χώρος και η παραλία χρησιµοποιούνται ως τόπος κουρνιάσµατος 

και διατροφής για αλκυόνες, παρυδάτια, ερωδιούς, κορµοράνους, γλάρους και γλαρόνια. Την ίδια 

εποχή καταγράφονται µεταξύ άλλων το κιρκίρι, το σφυρυχτάρι, η νεροκοτσέλα, ο βαλτόκιρκος και 

σπανιότερα η λαγγόνα και ο γελαδάρης. Συνολικά περισσότερα από 200 είδη πουλιών έχουν 

καταγραφεί µε τα περισσότερα από αυτά µεταναστευτικά όπως τα ακόλουθα: λευκοτσικνιάς, 



νυχτοκόρακας, κρυπτοτσκνιάς, ήταυρος, µικροστικνιάς, σαρσέλα, µελανοκέφαλος γλάρος, 

µελανόγλαρος, καστανοκέφαλος, χειµωνογλάρονο, αργυρογλάρονο, µουστακογλάρονο,  

νανοσκαλίδρα, δρεπανοσκαλίδρα, µαχητής, λασπότρυγκας, κουφοµπεκάτσινο, καλαµοκανάς, 

κοκκινοσκέλης, θαλασσοσφυριχτής, µαυροπετρίτης, µαυροκιρκίνεζο, τσιχλογέρακο, 

καλαµόκιρκος, βαλτόµπουφος, σκαρθάκι, κιτρινοσουσουράδα, δεντροκελάδα, µικρογαλιάντρα, 

σακουλοπαπαδίτσα, καλαµοτσίχλονο. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Η νεροχελώνα (Mauremys rivulata) κρατάει στο βιότοπο ένα από τους 

µεγαλύτερους γνωστούς πληθυσµούς του είδους. Παρόνυτα τα τρία είδη αµφιβίων της Κρήτης σε 

µεγάλους αριθµούς δηλαδή ο φρύνος (Bufo viridis), ο κρητικός βάτραχος (Rana cretensis) και ο 

κρητικός δεντροβάτραχος (Hyla arborea). Επίσης έχουν καταγραφεί τα: σπιτικό σαµιαµίθι 

(Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), 

δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις 

(Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes 

foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus 

etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus 

sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Τέλος ο υγρότοπος είναι 

σηµαντικός για πολλά είδη νυχτερίδων. 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Eνδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληθυσµοί του Φοίνικα του Θεόφραστου (Phoenix 

theophrasti) δίπλα στο φράγµα του ποταµού αλλά λκαι ψηλότερα στις πλαγιέςύ. Παρατηρούνται 

επίσης τα ενδηµικά της Κρήτης: (Allium burgeaui ssp. creticum Centaurea idaea ,Cyclamen 

creticum Dianthus fruticosus ssp. Creticums, Ferulago thyrsifoli,a Petromarula pinnata Phlomis 

lanata Scutelaria sieberi Staehelina petiolata)  και κάποια ενδηµικά είδη του Νοτίου Αιγαίου 

(Alyssoides cretica, Ornithogalum creticum, Sedum creticum, Valeriana asarifolia). Στην 

Παραλιακή ζώνη στις κινούµενες θίνες της ακτογραµµής, µπορεί να παρατηρήσει κανείς είδη 

αµµοθινών όπως τα (Ammophila arenaria, Elymus ferctus και Otanthus maritimus). Σε 

ασβεστούχους βάλτους της περιοχής κυριαρχούν τα είδη: Cladium mariscus, Carex davalliana. 

ΕΠΟΧΗ: Κυρίως η άνοιξη (Μάρτιος-Ιούνιος), αλλά και το φθινόπωρο (Αύγουστος-Νοέµβριος) 

και συχνά και ο χειµώνας είναι κατάλληλες για επίσκεψη προς παρατήρηση πτηνών. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης 7. Αλµυρός ποταµός 
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Εποχιακά τέλµατα και καλαµιές στον υγρότοπο του Αλµυρού 

 

 
Κοπάδι γλάρων στην παραλία 

 



 
Νεροχελώνες (Mauremis rivula) 

 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

8. ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ (ΕΛΟΣ) ΛΙΒΑ∆Α ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στην ανατολική πλευρά του οικισµού Θραψανού, που βρίσκεται στο δυτικό 

τµήµα του υψιπέδου του Καστελίου Πεδιάδας, δυτικά-βορειοδυτικά του ορεινού όγκου της 

∆ίκτης. Πρόσβαση µέσω του οικισµού στρίβοντας αριστερά στην έξοδο προς το Καστέλι. 

Ακολουθείστε τον ασφαλτοστρωµένο δρόµο για 1 περίπου χλµ προς τη λιµνοδεξαµενή. Επίσης 

από τους Αποστόλους στον επαρχιακό δρόµο Ηρακλείου – Καστελίου, στρίβωντας δεξιά µέσα 

στον οικισµό στο δρόµο του δηµοτικού σχολείου και προχωρόντας νότια για 4 χιλιόµετρα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η αρχαιότερη µνεία του οικισµού αναφέρεται σε έγγραφα του δουκικού αρχείου 

του Χάνδακα το 1379. Αναφέρεται από τον Fr. Barozzi το 1577, από τον Καστροφύλακα το 1583 

και από το Βασιλικάτα το 1630. Στην τουρκική απογραφή του 1671 αναφέρεται σαν 

Comlekci=χωριό των αγγειοπλαστών. Η ονοµασία Θραψανό προέρχεται από το ρήµα θάλπω από 

το οποίο έγινε το θλάπω και θράψω = ζεσταίνω, θερµαίνω. Θραψανός λοιπόν είναι ο καµηνιάρης, 

εκείνος δηλαδή που ψήνει τα αγγεία. Την περίοδο της Βενετοκρατίας το Θραψανό ήταν φέουδο 

της οικογένειας των Κορνάρων. Σε µικρή απόσταση από το Θραψανό είναι η εκκλησία της 

παναγίας της Πηγαϊδιώτισσας. Την προσωνυµία την πήρε από το πηγάδι που υπάρχει και σήµερα 

στη µέση του δρόµου, δίπλα στην εκκλησία. Κατά την παράδοση η Παναγία δεν άφηνε κανένα να 

πνιγεί γιατί αν έπεφτε κανείς τον νερό αµέσως πλήθαινε και τον έβγαζε σώο και αβλαβή. Η 

περιοχή µε την άργιλο αγγειοπλαστικής  ανήκε επί τουρκοκρατίας στο φέουδο του τούρκου 

Ελχάτζ Αλή  στην περιοχή Λιβάδα, ο οποίος κατόρθωσε να πάρει φιρµάνι από τον σουλτάνο, οι 



αγγειοπλάστες του Θραψανού να πληρώνουν δεκάτη από τις εισπράξεις  που θα είχαν από την 

πώληση των αγγείων. 

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω το έλος προέκυψε από τις εσκαφές στο αργιλώδες έδαφος 

της Λιβάδας και για εκατοντάδες χρόνια  γεµίζει µε τις χειµερινές βροχές. Η στάθµη του νερού 

κυµαίνεται ανάλογα µε την εποχή. Και συχνά το χειµώνα και την άνοιξη δηµιουργούνται εποχιακά 

έλη στα παρακείµενα χωράφια. Πλέον το έλος έχει εκβαθυνθεί και διπλασιαστεί σε µέγεθος, µε 

σκοπό να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά και σαν λιµνοδεξαµενή άρδευσης. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Περισσότερα από 120 είδη έχουν καταγραφεί κυρίως κατά τη µετανάστευση. 

Χρακτηριστικά: Λευκοτσικνιάς, µικροτσικνιάς, νυχτοκόρακας, µπεκατσίνι, λασπότρυγκας, 

νερόκοτα, καλαµοκανάς, νανοσκαλίδρα, σταχτοσκαλίδρα, ακτίτης, γκιώνης, δεντροχελίδονο, 

βουρλοποταµίδα, τσιχλοποταµίδα, µουστακογλάρονο, αργυρογλάρονο, µαχητής, βουνοσταχτάρα, 

χαλκόκοτα, λευκόουρη καληµάνα, καληµάνα, στεπόκιρκος, πετρίτης, πετρτριλίδα, βαλτόπαπια, 

γκισάρι, φαλαρίδα. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Παρουσία και των τριών αµφιβίων της Κρήτης: κρητικός βάτραχος (Rana 

cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea) και φρύνος (Bufo viridis), καθώς και της  νεροχελώνας 

(Mauremys rivulata) σε καλούς πληθυσµούς. Ακόµα έχουν καταγραφεί τα: σπιτικό σαµιαµίθι 

(Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), 

δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις 

(Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes 

foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus 

etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus 

musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Οι έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις και οι µεγάλες διακυµάνσεις της στάθµης του 

νερού έχουν σαν αποτέλεσµα την έλλειψη καλά ανεπτυγµένων υδρόφιλων κοινωνιών. 

Στη δυτική περιοχή της λιµνοδεξαµενής σε λασπώδη εδάφη ή σε εδάφη µε περιοδική κάλυψη µε 

νερό συναντάµε ελόφυτα όπως Cyperus fuscus και C. Longus τα οποία συνοδεύονται από τα είδη 

Mentha plegium, Plantago lanceolata, Scirpoides holoschoenus και Heliotropium supinum. 

Στις πιο ανοιχτές περιοχές συναντάµε κυρίως ανθρωπόχωρα ετήσια είδη µε κυρίαρχα τα Echium 

plantagineum ,όπως επίσης τα Galactites tomentossum,Cynodon dactylon, Ater squamatus, 

Lythrum junceum, Bellis perennis, Solanum nigrum, Dittrichia graveolens.Υπάρχει µια θαµνώδης 

περιοχή µε αλµυρίκια στη νότια πλευρά του υγροτόπου. Από τα υπόλοιπα είδη χαρακτηριστικά 

είναι τα: Echium plantagineum, Mentha pulegium, Plantago lanceolata. 

ΕΠΟΧΗ: Ιδανικότερη η άνοιξη, τέλη Μαρτίου ως αρχές Ιούνη, αλλά επίσης φθινόπωρο και 

χειµώνα. 

 

 



Χάρτης 8. Λιµνοδεξαµενή Θραψανού 

 

 
Όψη πριν το διπλασιασµό της έκτασης 



 
Περιοχή που πληµµυρίζει εποχιακά 

 

 
Πινακίδα ενηµέρωσης για το LIFE ENVIRONMENT 

 



 
Κοκκινολαιµόχηνα (Branta ruficolis) 

 

 
Λευκόουρη καληµάνα (Vanellus leucurus) 

 



Επιστροφή στο χάρτη 

9. ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΡΤΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥΡΓΕΛΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πρόκειται για δύο νέα φράγµατα που έχουν κατασκευαστεί κοντά στους 

οµώνυµους οικισµούς. Το φράγµα Παρτίρων βρίσκεται βορείως του οικισµού και προσεγγίζεται 

από το δρόµο Αρκλοχώρι-Αγία Σεµνή-Πάρτιρα ακολουθώντας το δρόµο στα δεξιά προς τον 

οικισµό της Μικράς Επισκοπής. Συνεχίζοντας δυτικά από το φράγµα προσεγγίζεται και το φράγµα 

των Αµµουργελών που βρίσκεται στα ανατολικά του οικισµού. Σε όλη τη διαδροµή υπάρχουν 

πινακίδες κατεύθυνσης. Προσέγγιση του φρ. Αµµουργελών γίνεται και από τον κάθετο άξονα 

Ηρακλείου – Πύργου στρίβοντας αριστερά κοντά στο χωριό Αρµανώγεια. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ∆ήµος Αρκαλοχωρίου είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση δήµος του Νοµού 

Ηρακλείου και καλύπτει περίπου το 9% της συνολικής έκτασης του Νοµού. Εκτείνεται στο µέσο 

του νοµού και το νότιο άκρο του φτάνει µέχρι το Λιβυκό πέλαγος. Η κύρια απασχόληση των 

κατοίκων σε συντριπτικό ποσοστό, περίπου 90%, αφορά την γεωργία και την κτηνοτροφία και ένα 

µικρό µόνο τµήµα της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας αφορά τον δευτερογενή τοµέα και 

αυτό σε συνάρτηση πάντα µε τις δραστηριότητες στον πρωτογενή τοµέα (µονάδες µεταποίησης 

αγροτικών προϊόντων, µικρές κατασκευαστικές και επισκευαστικές επιχειρήσεις κ.λ.π.). Ο 

τριτογενής τοµέας γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στο Αρκαλοχώρι που 

είναι και έδρα του ∆ήµου. Σε όλη την έκταση του ∆ήµου υπάρχουν διάσπαρτες βυζαντινές 

εκκλησίες που παραµένουν όµως αναξιοποίητες. Μνηµείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας είναι η 

ενετική γέφυρα στο ∆εµάτι. Στο Πανόραµα και στα Καστελλιανά υπάρχουν αποµεινάρια 

βυζαντινών φρουρίων σε σχετικά καλή κατάσταση, τα οποία όµως είναι εγκατελειµµένα. 

Ιδιαίτερης αξίας είναι το κάστρο Belvedere (Καλιθέα) στα Καστελλιανά που κτίστηκε το 1206-

1210 µ.Χ. από τον Γενοβέζο αρχιπειρατή Enrico Pescatore. Ακόµα στον παραλιακό οικισµό του 

Τσούτσουρα υπήρχε η αρχαία πόλη Ίνατος που ήταν λιµάνι της Πριάνσου.  Το µικρό φράγµα των 

Παρτίρων βρίσκεται σε µια όµορφη µικρή κοιλάδα περιστοιχιζεται από αµπέλια και ελιές. Το 

ποταµάκι που τροφοδοτεί το φράγµα έχει δεντρώδη βλάστηση. Το φράγµα των Αµµουργελών 

είναι αρκετά µεγαλύτερο και τροφοδοείται από ένα ποτάµι και τρία ρέµατα εποχιακής ροής. Τα 

δύο φράγµατα υπερχειλίζουν το χειµώνα και η στάθµη τους πέφτει το καλοκαίρι. Μέσα στο µικρό 

χρόνο ζωής τους κατάφεραν να προσελκύσουν µεταναστευτικά πτηνά και άλλα υδρόβια είδη. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Εντυπωσιακά πλούσια για το µικρό χρόνο ζωής των φραγµάτων: Στα 

διαχειµάζοντα πουλιά περιλαµβάνεται η απειλούµενη Βαλτόπαπια, επίσης η πρασινοκέφαλη, η 

χουλιαρόπαπια και το σφυριχτάρι. Φωλιάζουν µεταξύ άλλων το ψευταηδόνι, η ωχροστριτσίδα, ο 

µυγοχάφτης, το τρυγόνι, το νανοβουτηχτάρι, η νερόκοτα και η φαλαρίδα και περιµετρικά η 

φάσσα, το δεντροχελίδονο, ο Γκιώνης, η πετροτριλίδα και η ασπροκώλα. Μεταξύ των 

περαστικών: µελισσοφάγος, τσαλαπετεινός, αλκυόνη, στραβολαίµης, βαλτόκιρκος, λιβαδόκιρκος, 

σφηκιάρης, δεντρογέρακας, µικροτσικνιάς, κρυπτοτσικνιάς, νυκτοκόρακας, λευκοτσικνιάς, 



πορφυροτσικνιάς, χαλκόκοτα, καληµάνα, λιµόζα, λασπότρυγγας, κοκκινοσκέλης, βαλτότρυγγας, 

ακτίτης, νανοσκαλίδρα, λασποσκαλίδρα, µπεκατσίνι, µαχητής, µουστακογλάρονο, νανόγλαρος, 

κηποτσιροβάκος, κιτρινοσουσουράδα, δεντροκελάδα, κιτρινοστριτσίδα. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Μεγάλοι αριθµοί του κρητικού βάτραχου (Rana cretensis), του 

δενδροβάτραχου (Hyla arborea), του φρύνου (Bufo viridis), και της νεροχελώνας (Mauremys 

rivulata). Επίσης παρατηρούντια: σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα 

(Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα 

(Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), 

καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), 

µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), 

δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Στα Πάρτηρα διατηρείται σε καλό βαθµό η παραποτάµια βλάστηση µε καλαµιώνες 

(Phragmites australis) Βούρλα (Juncus sp.) Βάτα (Rubus sanctus),  Μυρτιές (Myrtus communis) 

Αλµυρίκια (Tamarix parviflora) και Λεύκες (Populus alba).  

 Στη δυτική πλευρά του φράγµατος εκτός από τα βούρλα παρατηρούνται τα είδη (Lythrum 

hysopifolia) και (Polygonon maritimus) καθώς και διάφορα ανθρωπόχωρα είδη όπως οι ακονιζές 

(Dittrichia viscosa) 

Σε αβαθείς λασπώδεις περιοχές σε βάθος µέχρι 40 cm κυριαρχούν τα χαρόφυτα (Chara sp.) 

Μεταξύ της όχθης και του ελαιώνα αναπτύσσονται διάφορα τριφύλλια (Trifolium sp.) 

συνοδευόµενα από Λύθρα (Lythrum junceum) και τα είδη (Ammi majus) και (Imperata cylindrica) 

ενώ στα αλατούχα έλη αναπτύσονται φυτοκοινωνίες µε τα είδη Juncus heldreichianus, Schoenus 

nigricans,  και Scirpoides holoschoenus. 

Στις Αµµουργέλες τα τµήµατα φυσικής παρόχθιας βλάστησης είναι µάλλον περιορισµένα. Και 

στις δύο περιοχές παρατηρούνται πολλά αγριολούλουδα την άνοιξη όπως ορχιδέες, ίριδες και 

τουλίπες.Στα Πάρτηρα διατηρείται σε καλό βαθµό η παραποτάµια βλάστηση µε ιτιές, πλατάνια, 

βάτα, µυρτιές,πικροδάφνες, αλµυρίκια, καλαµιές και βούρλα ενώ υπάρχουν και αρκετές λεύκες. 

Στις Αµµουργέλες τα τµήµατα φυσικήξς παρόχθιας βλάστησης είναι µάλλον περιορισµένα. Και 

στις δύο περιοχές παρατηρούνται πολλά αγριολούλουδα την άνοιξη όπως ορχιδέες, ίριδες και 

τουλίπες. 

ΕΠΟΧΗ: Άνοιξη, φθινόπωρο αλλά και χειµώνας δείχνουν ιδανικά για επίσκεψη. Και το 

καλοκαίρι όµως είναι δυνατόν να παρατηρηθούν αρκετά είδη πουλιών. 

 

 

 

 

 



  Χάρτης 9. Φρ. Παρτίρων και φρ. Αµµουργελών    
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Εισαγωγή ιχθυοπληθυσµών στην λιµνοδεξαµενή Αµουργελλών 

 



 
Φαλαρίδες (Fulica atra) 

 

 
Γερακοληστόγλαρος (Long tailed scua) 

 

 

 



Επιστροφή στο χάρτη 

10. ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΚΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΒΑ∆Ω 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η λιµνοδεξαµενή Σκινιά βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισµού. Στο δρόµο 

Πύργος - Άνω Βιάννος χωµατόδροµος οδηγεί δυτικά σε αυτή. Υπάρχει µονοπάτι κατά µήκος της 

νότιας όχθης. ∆υστυχώς η πρόσβαση προκαλεί όχληση στα πουλιά γι’ αυτό προσέξτε καθώς 

πλησιάζετε. Το µικρό φράγµα του Καραβάδω βρίσκεται 2 χιλιόµετρα βορειοανατολικότερα, νότια 

του οικισµού. Στο χωριό στρίψτε δεξιά και διασχίστε τον ποταµό Μπαρίτη προς το φράγµα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η παλιότερη µνεία του οικισµού Σκινιά αναφέρεται σε έγγραφο του δουκικού 

αρχείου του Χάνδακα το 1373. Το τοπωνύµιο αυτό είναι φυτωνυµικό. Η τοπική παράδοση για να 

εξηγήσει αυτό το όνοµα, αναφέρει ότι στη στέγη της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου  υπήρχε ένας 

σκίνος που όταν συµβαίνανε λυπηρά γεγονότα  στο χωριό ο σκίνος µαραίνονταν, σαν να 

συµµετείχε στην λύπη των κατοίκων. Όταν περνούσε η περίοδος των λυπηρών γεγονότων 

αποκτούσε ξανά τη θαλερότητα του. 

Ο ποταµός Μπαρίτης τροφοδοτεί τη λιµνοδεξαµενή Σκινιά και ένας παραπόταµός του αυτή του 

Καραβάδω. Η περιοχή βρίσκεται σε κοµβική θέση για τα µεταναστευτικά πουλιά και η καλή 

κατάσταση των οικοτόπων του ποταµού Μπαρίτη βοηθά στην παρουσία αξιόλογης 

βιοποικιλότητας.  

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Κυρίως η λιµνοδεξαµενή του Σκινιά προσελκύει πάπιες το χειµώνα, 

παρυδάτια και ερωδιούς την άνοιξη στο µεταναστευτικό πέρασµα τους. Στα φωλιάζοντα της 

περιοχής είδη περιλαµβάνονται η πετροτριλίδα, ο γκιώνης, η τυτώ, ο µαυρολαίµης, ο 

κοκκινοκεφαλάς και το τρυγόνι. Στα διαχειµάζοντα η φαλαρίδα, το µαυροβουχτάρι, η 

πρασινοκέφαλη, η ψαλίδα, το γκισάρι, ο βαλτόκιρκος, το τσιχλογέρακο, το βραχοχελίδονο, η 

λιβαδοκελάδα, η σουσουράδα, η σταχτοσουσουράδα, η τσίχλα και η σταρήθρα. Μεταξύ των 

περαστικών ο καλαµοκανάς, η αβοκέττα, η δρεπανοσκαλίδρα, η σταχτοσκαλίδρα, η καληµάνα, ο 

ποταµοσφυριχτής, ο λευκοτσικνιάς, ο σταχτοτσικνιάς, ο νυχτοκόρακας, ο κρυπτοτσικνιάς, η 

σαρσέλα, ο ροδοπελεκάνος, ο µαυροπελαργός, ο µελισσοφάγος, ο σταυραετός, ο σφηκιάρης, η 

αλκυόνη, ο αετοµάχος, η κοκκινοκελάδα, ο καστανολαίµης, η βουνοσταχτάρα και το 

οχθοχελίδονο.  

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Σηµαντικοί πληθυσµοί για τον κρητικός βάτραχο (Rana cretensis), τον 

δενδροβάτραχο (Hyla arborea) το φρύνο (Bufo viridis) και τη νεροχελώνα (Mauremys rivulata). 

Παρόντα επίσης τα: µαυριτανικό σαµιαµίθι (Tarentola mauritanica), σπιτικό σαµιαµίθι 

(Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), 

δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις 

(Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes 

foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus 



etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus 

sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Μέσα στη λιµνοδεξαµενή συναντάµε ποταµογείτονες και µάλιστα τη φυτοκοινωνία 

Potamogeton perfoliati που αναφέρεται πρώτη φορά στην Κρήτη. Η παραποτάµια βλάστηση στον 

ποταµό Μπαρίτη είναι από τις καλύτερα διατηρηµένες στην Κρήτη. 

ΕΠΟΧΗ: Όλες τις εποχές αξίζει η επίσκεψη αλλά κυρίως Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέµβριο-

Οκτώβριο παρατηρούνται τα περισσότερα µεταναστευτικά είδη πτηνών. 

 

Χάρτης 10. Λιµνοδεξαµενή του Σχινιά και φράγµα του Καραβάδου 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ποταµός Μπαρίτης ενώ κυλά στο πλάι της λιµνοδεξαµενής του Σκινιά 

 

 



 
Λιµνοδεξαµενή Σκινιά 

 
 

 
Λιµνοδεξαµενή Σκινιά µε ουράνιο τόξο 

 



 
Βαλτότρυγγας (Trynga erythropus) µε αναπαραγωγικό πτέρωµα 

 
 

 
Ροδοπελεκάνοι στη λιµνοδεξαµενή Σκινιά 

 



 
Λιµνοδεξαµενή Καραβάδω 

 
Επιστροφή στο χάρτη 
 

11. ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΑΠΟ∆ΑΡΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Από τον δρόµο Ηράκλειο-Πύργος µετά τη Λιγόρτυνο πάρτε το δρόµο για το 

χωριό της Πλακιώτισσας. Ακολουθείστε τον κύριο δρόµο που περνά µέσα από το χωριό και 

συνεχίστε στον χωµατόδροµο. Το παλιό φράγµα βρίσκεται σε στενό σηµείο του άνω ρου του 

ποταµού Αναποδάρη που είναι ο µακρύτερος της Κρήτης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το χωριό Πλακιώτισσα αναφέρεται στην επαρχία Μονοφατσίου το 1577 από τον 

Fr. Barozzi και το 1583 από τα Βασιλικάτα. Το φράγµα βρίσκεται καλά κρυµµένο στην κοιλάδα 

του ποταµού Αναποδάρη. Προγραµµατίζεται η κατασκευή ενός µεγαλύτερου σε µια βαθύτερη 

θέση. Τα πουλιά ελκύονται από τον ποταµό και τους καλαµιώνες που τροφοδοτούν το φράγµα. 

Ιδιαίτερα καλή θέση είναι αυτή κατάντη του φράγµατος. Από τον χωµατόδροµο είναι αρκετά 

εύκολη η παρατήρηση στην περιοχή χωρίς ιδιαίτερη όχληση.  

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Μεγάλη ποικιλία. Φωλιάζοντα είδη: νερόκοτα, ωχροστριτσίδα, ψευταηδόνι, 

κοκκινοκεφαλάς, βραχοκιρκίνεζο, γερακίνα, γαλαζοκότσυφας. ∆ιαχειµάζοντα: µπεκατσίνι, 

φαλαρίδα, σταυραετός, καλαµόκιρκος, τσίχλα. Μεταναστευτικά: ήταυρος, πορφυροτσκνιάς, 

λιβαδόκιρκος, σαρδέλα. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Μέσα και κοντά στο νερό: Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), 

δενδροβάτραχος (Hyla arborea), φρύνος (Bufo viridis), νεροχελώνα (Mauremys rivulata), ), 

νερόφιδο (Natrix tessellata). Στη γύρω περιοχή µεταξύ άλλων: µαυριτανικό σαµιαµίθι (Tarentola 

mauritanica), σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), 



λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), άρκαλος (Meles meles), 

καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), 

µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: 
 
Υδρόφιλη βλάστηση κοντά στο φράγµα 

Μέσα στο νερό κοντά στο φράγµα τα χαρόφυτα (Chara spp.) εµφανίζονται σε αβαθείς λασπώδεις 

περιοχές σε βάθος µέχρι 40 cm. ‘Όταν υποχωρούν  τα νερά, εµφανίζονται ετήσια είδη όπως : 

Ακονυζές Dittrichia viscosa, Ηλιοτρόπιο Heliotropiun supinun, Αγριάδα  Cynodon, dactylon, 

Βλήτα Amaranthus retroflexus. 

Υδρόφιλη βλάστηση έξω από το φράγµα 
 
Σε µικρά τέλµατα και σε βάθος µικρότερο του 1 µέτρου κοντά στις όχθες του ποταµού 

εµφανίζεται µία µικρή ‘πλέουσα’ φυτοκοινωνία µε το εφυδατικό  Potamogeton nodosus. Η µικρή 

αυτή φυτοκοινωνία που δεν καλύπτει περισσότερο από 4 m2 κινδυνεύει από τις έντονες 

ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή 

Κοντά στις ακτές  

Γύρω από τον ταµιευτήρα συναντάµε πολύ πυκνές συστάδες µε καλαµιώνες (Arundo donax)  

Phragmites australis), (Arundo plniiana), µυρτιές ( Myrtus communis), και βάτα (Rubus sanctus). 

Κοντά ή γειτονικά στις συστάδες αυτές φυτρώνουν πεντάνευρα Plantago major, λύθρα Lythrun 

junceum, φλισκούνι Mentha pulegium,  Pulicaria dysenterica  και το αγρωστώδες Lolium perenne. 

Η βλάστηση αυτή σχετίζεται µε τις  ανθρώπινες δραστηριότητες (µονοπάτια ,δροµάκια κλπ) στην 

περιοχή.  

Σε περισσότερο ανοικτές εκτάσεις εµφανίζονται τα είδη ∆ορίκνιο Dorycniun rectun, 

Πεντάνευρο Plantago lanceolata, Λάπαθο  Rumex pulcher, και Ιππουρίδες Equistem arvense. 

Παρόχθια βλάστηση 

Κάτω από το  φράγµα εµφανίζονται πλατάνια (Platanus orientalis) και σε µικρές υγρές  

αµµώδεις περιοχές. στις όχθες του ποταµού παρατηρούνται βούρλα  Juncus articulatus, J. 

bufonius J.subulatus, Λύθρα Lytrum hyssopofila, Ιππουρίδες Equisetun arvense και άλλα είδη 

όπως, Doricniun rectun, Pitatherun miliaceum.  

Πριν και µετά το φράγµα στην παραποτάµια βλάστηση κυριαρχούν. πικροδάφνες  Neriun 

oleander, Αλµυρίκια Tamarix parviflora, Λυγαριές Vitex agnus-cactus, Λάπαθα Rumex pulcher, 

Pulicaria dysenterica, Βάτα Rubus sanctus καθώς και παρόχθιες κοινωνίες καλαµιώνων  Arundo 

donax και Phragmites australis. 



Ακόµη στο ποτάµι πάνω από το φράγµα στην ∆υτική όχθη συναντάµε κοινωνίες µε το καλάµι 

(Saccharun ravenae) του οποίου οι πληθυσµοί είναι γνωστοί µόνο από την ανατολική Κρήτη. 

Νοτιοανατολικά του φράγµατος υπάρχει µια περιοχή µε φρύγανα που διατηρεί µεγάλη 

βιοποικιλότητα ξυλωδών φυτών. Πολύ κοινός το πλουµί (Ebenus cretica), ενδηµικό φυτό της 

Κρήτης.  

Αξιόλογη παρυδάτια και παραποτάµια βλάστηση εντοπίζεται στο τµήµα νότια (κατάντη) του 

φράγµατος. Ιτιές, πλατάνια, πικροδάφνες, µυρτιές, βούρλα, αλµυρίκια, µέντες και άλλα είδη. 

Νοτιοανατολικά του φράγµατος υπάρχει µια περιοχή µε φρύγανα που διατηρεί µεγάλη 

βιοποικιλότητα ξυλωδών φυτών. Πολύ κοινός ο κρητικός έβενος, ενδηµικό φυτό της Κρήτης. 

ΕΠΟΧΗ: Όλες οι εποχές είναι κατάλληλες για επίσκεψη  αλλά νωρίς την άνοιξη και το 

φθινόπωρο παρατηρούνται τα περισσότερα είδη µεταναστευτικών πουλιών.    

Χάρτης 11. Φράγµα Πλακιώτισσας. 
 

 
 



 
Το παλιό φράγµα της Πλακιώτισσας σε χειµερινή υπερχείλιση 

 

 
Αναποδάρης ποταµός µετά το φράγµα της Πλακιώτισσας 

 



 
Λειβαδίτης ποταµός 

Επιστροφή στο χάρτη 

12. ΛΙΜΝΗ ∆ΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΓΕΡΗΣ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ο οικισµός της Γέργερης που αποτελεί και την έδρα του ∆ήµου Ρούβα βρίσκεται 

39 χλµ. νοτιοδυτικά του Ηρακλείου και η σύνδεση του γίνεται µέσω της επαρχιακής οδού 

Ηρακλείου – Αγίας Βαρβάρας – Γέργερης.  Η λιµνοδεξαµενή και η φυσική µικρή εποχιακή λίµνη 

βρίσκονται ένα χιλιόµετρο πριν τον οικισµό και υπάρχει σχετική πινακίδα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ∆ήµος του Ρούβα βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του Ψηλορείτη. Ο 

οικισµός της Γέργερης που αποτελεί και την έδρα του ∆ήµου έχει κηρυχθεί από την εφορία 

νεότερων µνηµείων παραδοσιακός οικισµός. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλές εκκλησίες 

µε σηµαντικότερες την Παναγιά την Κερά ή Χανουτιά µε σπουδαίες βυζαντινές τοιχογραφίες που 

χρονολογούνται από το 1443 και την εκκλησία της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος µε µαρµάρινα 

µέλη αρχαίου ναού.  Το δάσος του Ρούβα στα βόρεια αποτελεί συνέχεια του δάσους του Ζαρού 

και πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα πρινοδάση στην Ελλάδα, ενώ στην έκταση του 

συναντάµε πολλά σπάνια ενδηµικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Η ευρύτερη περιοχή του δάσους 

περιλαµβάνεται στη ζώνη Natura 2000 και παράλληλα είναι κηρυγµένη σαν περιοχή ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. Η ‘‘λίµνη στου ∆ιγενή το µνήµα’’ και η λιµνοδεξαµενή της Γέργερης 

βρίσκονται σε ένα λόφο µε εξαιρετική θέα.  

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η θέση προσελκύει πολλά µεταναστευτικά αρπακτικά πουλιά. Επίσης είναι 

ιδανική για την παρατήρηση των µεγάλων αρπακτικών του όρους Ίδη (Ψηλορείτη). Μεταξύ των 



ειδών: Γυπαετός, όρνιο, χρυσαετός, πετρίτης, βραχοκιρκίνεζο, γερακίνα, βαλτόκιρκος, 

σταχτοτσικνιάς, νυχτοκόρακας, νερόκοτα. Από τα φωλιάζοντα: ασπροκώλα, φανέτο, τσιφτάς. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Καλή παρουσία της νεροχελώνας (Mauremys rivulata). Επίσης απαντάται ο 

κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), ο δενδροβάτραχος (Hyla arborea),  ο φρύνος (Bufo viridis), 

και το νερόφιδο (Natrix tessellata). Άλλα είδη στη γύρω περιοχή: σπιτικό σαµιαµίθι 

(Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), 

δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος 

(Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus 

concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus 

europaeus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Η Λιµνοδεξαµενή στην περιοχή της Γέργερης δεν έχει αναπτύξει καµία µορφή  

υδρόβιας βλάστησης αλλά µόνο µερικά ανθρωπόχωρα κυρίως είδη εµφανίζονται στα πρανή. Στην 

γειτνιάζουσα περιοχή της «Βρωµολίµνης» που χρησιµοποιείται και σαν υπερχειλιστής, η 

βλάστηση αποτελείται κυρίως από φρύγανα, (ανάµεσα στα οποία φυτρώνουν πολλές ορχιδέες και 

πολλά ενδηµικά της Κρήτης) και λίγα δενδρώδη είδη, όπως αγριοαµυγδαλιές και αγριελιές. 

ΕΠΟΧΗ: Άνοιξη και φθινόπωρο προτιµούνται για παρατήρηση πουλιών αν και ευκαιρίες 

προσφέρονται όλο το χρόνο.  

Χάρτης 12. Λιµνοδεξαµενή Γέργερης 

 



 

 
Λιµνοδεξαµενή Γέργερης 

 
 

 
Η λίµνη στου ∆ιγενή το µνήµα 

 
 
 
 



Επιστροφή στο χάρτη 
 

13. ΦΑΙΣΤΟΣ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΚΑΙ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το περίφηµο µινωικό ανάκτορο της Φαιστού βρίσκεται 62 χλµ νότια της πόλης 

του Ηρακλείου στρίβωντας αριστερά στο δρόµο Μοιρών - Τυµαπκίου. Χώρος για στάθµευση 

στον αρχαιολογικό χώρο. Ακολουθείστε το µονοπάτι προς τα δεξιά από το χώρο στάθµευσης µε 

κατεύθυνση την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα βρίσκεται 3 χλµ παρακάτω προς τα νότια. Ο 

ποταµός Γεροπόταµος κυλά βόρεια των δύο αρχαιολογικών χώρων και εισχωρεί σε στρατιωτική 

ζώνη χωρίς ελεύθερη πρόσβαση. Όµως τόσο βόρεια όσο και νότια υπάρχουν εποχιακά τέλµατα 

που αποτελούν σηµαντικότατα σηµεία διατροφής των µεταναστευτικών υδρόβιων και παρυδάτιων 

πουλιών ενώ οι αµµόλοφοι και οι παράκτιες ζώνες προσελκύουν πλήθος χερσόβιων ειδών πανίδας 

και χλωρίδας. Στα βόρεια ξεχωρίζει το έλος της Καταλυκής κοντά τον Κόκκινο Πύργο (οδική 

πρόσβαση και από το Τυµπάκι) και στα νότια δύο µεγάλα εποχιακά έλη, καλαµιώνες και 

αµµοθίνες από την εκβολή του ποταµού ως τα όρια του οικισµού Καλαµάκι (πρόσβαση από το 

χωµατόδροµο στα δεξιά του δρόµου Τυµπάκι-Καλαµάκι). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το δέλτα του Γεροπόταµου µε τις εποχιακές του λίµνες και τα εκτεταµένα 

υγρολίβαδα και καλαµιώνες κάποτε αποτελούσε το µεγαλύτερο υγροτοπικό σύστηµα της Κρήτης. 

Σήµερα υπάρχει σοβαρή µείωση των υγροτοπικών εκτάσεων και γενικότερη υποβάθµιση αλλά 

εξακολουθεόι να είναι ο σηµαντικότερος χώρος στη νότια Κρήτη για τα µεταναστευτικά πουλιά. 

Ο χώρος στάθµευσης στη Φαιστό είναι ένα καλό σηµείο παρατήρησης για αρπακτικά πουλιά, 

µεταναστευτικά, διαχειµάζοντα και επιδηµητικά και οι λόφοι κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο 

στα αριστερά καλύπτεται από χαµηλή θαµνώδη βλάστηση για τσιροβάκους και φυλλοσκόπους και 

πεύκα για σπίζες. Στα ανατολικά βρίσκεται µια περιοχή µε ελεύθερα χωράφια και µικρές 

εποχιακές λιµνούλες. Οι λόφοι της Φαιστού είναι καλοί για ορχιδέες. Από το χώρο στάθµευσης το 

µονοπάτι που κάθε του πλευρά είναι γεµάτη από ορχιδέες οδηγεί στους πορτοκαλεώνες και στον 

Γεροπόταµο. Στην κοίτη µπορείτε να ακολουθήσετε µονοπάτια κατά µήκος της ανατολικής όχθης 

προς την θάλασσα. Η περιοχή γίνεται από ένα σηµείο και µετά στρατιωτική ζώνη. 

Η Φαιστός αποτελεί µια από τις αρχαιότερες και σηµαντικότερες πόλεις της προϊστορικής Κρήτης. 

Η θέση του ανακτόρου λεγόταν Καστρί και η πόλη εκτεινόταν στην πεδιάδα στους πρόποδες του 

λόφου νοτιοανατολικά. Εκεί κυλά ο Γεροπόταµος ή Μαλωνίτης των Βενετών που άλλοι τον 

αναφέρουν λανθασµένα και Ληθαίο. Η αρχαιότερη µνεία του ονόµατος αναφέρεται από τον 

Όµηρο, τον Στέφανο Βυζάντιο και τον ∆ιόδωρο τον Σικελιώτη. Το όνοµα Φαιστός έχει την ίδια 

ρίζα µε την οµηρική λέξη φάος= φως, φέγγος, φάω=λάµπω, φωτίζω και φαέθω, Φαέθων είναι το 

επίθετο του ήλιου. Επίνειο της Φαιστού ήταν τα Μάταλα και ο Κοµµός. Η Φαιστός ήταν πατρίδα 

του µάντη και θεοσοφιστή Επιµενίδη σύγχρονου του Σόλωνα  που προσκλήθηκε στην Αθήνα για 

να καθαρίσει την πόλη από το Κυλώνειο άγος το 596 π.χ. Απέθανε σε ηλικία 150 ή κατ’ άλλους 

299 ετών και θεωρούνταν ένας από τους επτά σοφούς της Ελλάδας.  



Βρέθηκε πολλές φορές σε πόλεµο µε την γείτονα της Γόρτυνα και στο τέλος οι Γορτύνιοι την 

κατέστρεψαν συθέµελα γύρω στο 200 π.χ. Στη Φαιστό βασίλεψε η δυναστεία του γιου του ∆ία 

Ραδάµανθυ. Η Φαιστός είχε δικά της νοµίσµατα και τα περισσότερα απεικόνιζαν την Ευρώπη µε 

χιτώνα, καθισµένη πάνω σε ταύρο. Πήρε µέρος µε τις άλλες κρητικές πόλεις στον Τρωικό πόλεµο 

µε αρχηγό τον Ιδοµενέα. Επίσης έλαβε µέρος στη συµµαχία των τριάντα πόλεων της Κρήτης µε το 

βασιλιά της Περγάµου Ευµένη τον Β΄, τον 2ο αι. π.χ.  Οι Φαίστιοι εόρταζαν τα Εκδύσια προς τιµή 

της Φυτίης Λατούς που µεταµόρφωσε την κόρη της Γαλάτειας σε νεανίσκο. Το ανάκτορο της 

Φαιστού είχε περίπου την ίδια έκταση µε αυτό της Κνωσσού και έχει την κύρια πρόσοψη 

γυρισµένη προς τη δύση. Ο όµοιος προσανατολισµός των µινωικών ανακτόρων όπως και οι ναοί 

των ορθόδοξων χριστιανών µας κάνει να σκεφτούµε ότι τα µινωικά ανάκτορα σαν τόπος διαµονής 

των βασιλέων – αρχιερέων είχαν και ορισµένο λειτουργικό χαρακτήρα που θα είχε σχέση µε την 

µινωική λατρεία. Το ανάκτορο χτισµένο σε αλλεπάλληλα επίπεδα χαρακτηρίζεται από τον πλούτο 

στη διακόσµηση και στην πολυτέλεια. Χαρακτηριστικό εύρηµα ο δίσκος της Φαιστού όπου 

απεικονίζεται είδος γραφής, πιθανότατα ελληνικής άγνωστης µέχρι σήµερα.  

Στην Αγία Τριάδα αποκαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αι. από Ιταλούς αρχαιολόγους βασιλική 

έπαυλη µε πλούσια ευρήµατα. Χαρακτηριστικό δείγµα αυτών των ευρηµάτων η σαρκοφάγος της 

Αγίας Τριάδος µε παραστάσεις λατρείας νεκρών και πλούσια διακόσµηση µε φυτικό διάκοσµο. Το 

χωριό της Αγίας Τριάδας αναφέρεται από τον Fr. Barozzi, τον Καστροφύλακα και τα Βασιλικάτα 

και µε πληθυσµό κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας µεγαλύτερο από αυτόν του Τυµπακίου. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Ο κατάλογος των ειδών ξεπερνά τα 230 είδη. Μεταξύ αυτών που φωλιάζουν: 

γερακίνα, τρυγόνι, σακουλοπαπαδίτσα, κιστικόλη, κατσουλιέρης, νερόκοτα, ποταµοσφυριχτής, 

σουσουράδα, ψευταηδόνι. Στα διαχειµάζοντα: καλαµοτσίχλονο, τσιφτάς, γελαδάρης, σταυραετός, 

φιδαετός, στιχταετός, αετογερακίνα, τσιχλογέρακο, κιρκίρι, µελανόγλαρος, νανόγλαρος,  

σταρήθρα, σταχτοτσικνιάς, κορµοράνος, αλκυόνη. Μεταξύ των διαβατικών και των ειδών που 

φωλιάζουν σε άλλα σηµεία της Κρήτης: κρυπτοτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, λιβαδόκιρκος, 

στεπόκιρκος, σφηκιάρης, χρυσαετός, όρνιο, µαυροπετρίτης, πρασινοσκέλης, ασπροκόλλα, αηδόνι, 

σκαρθάκι, ακτίτης, λασπότρυγκας, βαλτότρυγκας, νανοσκαλίδρα, µαχητής, διπλοµπεκάτσινο, 

βουνοσταχτάρα, συκοφάγος, νεροχελίδονο, µελισσοφάγος, µαυροκιρκίνεζο.  

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Μεγάλοι αριθµοί της νεροχελώνας (Mauremis rivulata), και των τριών 

αµφιβίων της Κρήτης: κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), ο δενδροβάτραχος (Hyla arborea),  ο 

φρύνος (Bufo viridis). Από τα υπόλοιπα είδη σπονδυλωτών ξεχωρίζει η θαλάσσια χελώνα (Caretta 

caretta) που αναπαράγεται στην παραλία και τα: νερόφιδο (Natrix tessellata), τρανόσαυρα 

(Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα 

(Elaphe situla), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), 

σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), ), νανοµυγαλή (Suncus 



etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), καθώς και η εισαγµένη 

κρασπεδοχελώνα (Testudo marginata). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Στο χώρο γύρω από το ανάκτορο της Φαιστού υπάρχουν φυτεµένα  πεύκα (Pinus 

brutia) και αµυγδαλιές (Prunus webbii), ενώ ανάµεσά τους αυτοφύονται  πολλά φρύγανα χαµηλών 

υψοµέτρων όπως Φασκοµηλιές (Salvia fruticosa), Θρύµπα (Satureja thymbra) και πολλά 

αγρωστώδη και ετήσια είδη ανθρωπόφιλης βλάστησης λόγω της γειτνίασης των ανακτόρων µε 

καλλιεργούµενες περιοχές. Η χλωρίδα των παραποτάµιων περιοχώνς και η υδρόβια δεν 

έχειµελετηθεί επαρκώς αλλά δείχνει µεγάλη ποικιλοµορφία. 

ΕΠΟΧΗ: Όλες οι εποχές έχουν να προσφέρουν αλλά κυρίως Μάρτιος-Απρίλιος και Οκτώβριος-

∆εκέµβριος. 

 
Χάρτης 13. Φαιστός, Αγία Τριάδα και Γεροπόταµος 
 

 
 



 
Καταλυκή Τυµπακίου 

 
 

 
Τέλµατα και αµµοθίνες 

 



 
Γελαδάρηδες (Bubulcus ibis) 

 
Επιστροφή στο χάρτη 
 

14. ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ  ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΛΑΤΥ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στην Νότια ακτή, 62 χλµ από την πόλη του Ρεθύµνου στο βορειοδυτικό τµήµα 

του κόλπου της Μεσσαράς. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Αγία Γαλήνη είναι ένα τουριστικό χωριό. Ο ποταµός Αµαριανός ή Πλατύς και 

στην αρχαιότητα ποταµός της Ηλέκτρας που εκβάλλει κοντά στο χωριό στα ανατολικά αναφέρεται 

και σε παλιούς χάρτες Santo Galini fiume κλπ. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η εκβολή του ποταµού προσελκύει ερωδιούς και, παρυδάτια πουλιά και η 

διαδροµή µέχρι τη γέφυρα του δρόµου για Ρέθυµνο είναι ιδανική για πολλά µεταναστευτικά είδη 

πουλιών. Στα δέντρα και τους πυκνούς θάµνους των όχθων φωλιάζουν η ωχροστριτσίδα και το 

ψευταηδόνι, πόπε πότε και η νερόκοτα. Η κοιλάδα πίσω από την περιοχή αξίζει για εξερεύνηση 

καθώς παρατηρούνται πολλά αρπακτικά και ο κόλπος της περιοχής µπορεί να διατηρήσει κοπάδια 

από σαρσέλες την Άνοιξη και νωρίς το φθινόπωρο. Υπάρχει ένα µονοπάτι κοντά στα βράχια της 

ακτής όπου φωλιάζει η βουνοσταχτάρα. Άλλα είδη που παρατηρούνται κατά τη µετανάστευση: 

Μικροτσικνιάς, διπλοµπεκάτσινο, πορφυροτσικνιάς, τσιχλοποταµίδα, ποταµοσφυριχτής, 

λασπότρυγκας, βαλτότρυγκας, δασότρυγκας, οχθοχελίδονο, κιτρινοσουσουράδα. Το χειµώνα 

συχνάζει ο ποταµότρυγγας και η αλκυόνη. Αναφέρεται και η γαλιάντρα χωρίς να έχει αποδειχθεί 

το φώλιασµά της. 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), 

φρύνος (Bufo viridis), νεροχελώνα (Mauremis rivulata), τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), λιακόνι 

(Chalcides occelatus), δενδρογαλιά (Coluber gemonensis), νερόφιδο (Natrix tessellata), άρκαλος 

(Meles meles), καλιλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus 

concolor). 



ΧΛΩΡΙ∆Α: Παραποτάµιας βλάστηση µε συστάδες πλατάνου, ιτιάς. Πικροδάφνες, µυρτιές, 

καλαµιές συνορεύουν µε τυπική µεσογειακή µακκία (σχίνα κ.α.) 

ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερη εποχή επίσκεψης είναι η άνοιξη, τέλη Μαρτίου ως µέσα Μάη. 

 

Χάρτης 14. Αγία Γαλήνη και Πλατύς ποταµός 

 
 
 

 
Αγία Γαλήνη-Πλατύς ποταµός 

 



 
Πλατύς ποταµός 

Επιστροφή στο χάρτη 
 

15. ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ, ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στην νότια ακτή 35 χλµ νότια του Ρεθύµνου και 8 χλµ ανατολικά του Πλακιά 

βρίσκεται η κοιλάδα του Μεγαλοπόταµου που καταλήγει στο φαράγγι και την εκβολή «Λίµνη 

Πρέβελη» όπου δεσπόζουν τα  ενδηµικά φοινικόδεντρα Phoenix theophrastii. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η µορφολογία της περιοχής ευνοεί την βιοποικιλότητα. Ξεκινώντας από την 

παλιά Τούρκικη γέφυρα κοντά στο δρόµο για τη µονή Πρέβελη και το παλιό µοναστήρι αρκετά 

µονοπάτια και αγροτικοί δρόµοι οδηγούν στην παραλία, στο φαράγγι και στις γύρω κορυφές όπως 

και στο νέο µοναστήρι της Πρέβελης το οποίο έχει µια υπέροχη θέα στο Λιβυκό πέλαγος. Τα 

λόγια περιττεύουν σε αυτό το τοπίο όπου οι παραποτάµιες βιοκοινωνίες γειτονεύουν µε τα µακί 

και τα φρύγανα, το πλήθος των αγριολούλουδων και τους βραχώδεις σχηµατισµούς του φαραγγιού 

και της ακτής. Οι φοίνικες δίνουν ένα διαφορετικό, εξωτικό,  χρώµα στην παραλία και την 

εκβολή, περιοχή που σταθµεύουν άφθονα µεταναστευτικά πουλιά. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Οι γύπες (όρνια) φωλιάζουν στην περιοχή (Κουρταλιώτικο φαράγγι και 

φαράγγι Φρατίου) και µπορεί να τους παρατηρήσει κανείς αργά το πρωί  να πετούν µε την 

βοήθεια των θερµών ανοδικών ρευµάτων. Η περιοχή του παλιού µοναστηριού είναι κατάλληλη 

για µεταναστευτικά πουλιά από πάρα πολλά είδη κυρίως την άνοιξη. Ένας παρακείµενος χώρος 

στάθµευσης επιτρέπει τη θέα πάνω από το παλιό µοναστήρι. Χώρος φωλιάσµατος για τον 

γαλοζοκότσυφα, το µουστακοτσιροβάκο, το µαυροτσιροβάκο, το δεντροτσιροβάκο, το 

δεντροχελίδονο, το βραχοχελίδονο, τον κόρακα, τον βλάχο, την ασπροκώλα, το τρυγόνι, το 

αγριοπερίστερο, η φάσσα και το αηδόνι, ενώ έρχονται να τραφούν από άλλες περιοχές ο 

σπιζαετός, ο πετρίτης και ο χρυσαετός, ενίοτε και ο απειλούµενος γυπαετός. Μεταξύ των 

µεταναστευτικών: λευκοτσικνιάς, συρλοτσίχλονο, σκουρόβλαχος, κούκος, κοκκινονούρης, 

δασοφυλλοσκόπος, δενδροκελάδα, µυγοχάφτης, κρικοµυγοχάφτης, µαυροµυγοχάφτης, πελαργός, 

σταυραετός, λιβαδόκιρκος, φιδαετός, µελισσοφάγος, σταχτοσουσουράδα.  

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Αµφίβια: κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla 

arborea), φρύνος (Bufo viridis). Ερπετά: νεροχελώνα (Mauremys rivulata), σπιτικό σαµιαµίθι 



(Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta �rilineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), 

δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις 

(Telescopus fallax). Θηλαστικά εκτός χειροπτέρων: άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού 

(Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή 

(Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), 

αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus 

musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Η εκβολή του ποταµού αποτελεί  το δεύτερο µεγαλύτερο  πληθυσµό  (µετά από αυτόν 

του Βάι) του ενδηµικού της Ν.Α. Μεσογείου Φοίνικα του Θεόφραστου (Phoenix Theophrasti), 

γνωστού και σαν Κρητικού φοίνικα ο οποίος επεκτείνεται περίπου µέχρι 600µ. από την παραλία. 

Όσο αποµακρυνόµαστε από τη θάλασσα, ο Φοίνικας αντικαθίσταται από άλλα είδη παραποτάµιας 

βλάστησης, όπως Ιτιές (Salix alba), Πλατάνια (Platanus orientalis), Λυγαριές (Vitex angus–

castus), Αστύρακες (Styrax officinalis), Πικροδάφνες (Nerium oleander). Αρρνητική εικόνα 

δίνουν οι φυτεµένοι ευκάλυπτοι. Στις πλαγιές του φαραγγιού όσο αποµακρυνόµαστε από την 

κοίτη η παρυδάτια βλάστηση αντικαθίσταται από την τυπική  φρυγανώδη και  µακκία βλάστηση. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και ο νάρκισσος (Narcissus serotinus). 

ΕΠΟΧΗ: Μάρτιος-Μάιος και Οκτώβριος οι καταλληλότερες περίοδοι αν και κάθε εποχή έχει 

κάτι να προσφέρει. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χάρτης 15. Μονή Πρέβελη και κοιλάδα του Μεγαλοπόταµου 
 

 
 
 

 
Λίµνη Πρέβελη 

 



 
Παλιά γέφυρα στο Μεγαλοπόταµο 

 

 
Πρέβελη 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

16. ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στο 15ο χιλιόµετρο της εθνικής οδού Ρεθύµνου – Ηρακλείου συναντάµε τη 

γέφυρα του ποταµού Γεροπόταµου. Λίγο πριν τη γέφυρα µια στροφή δεξιά µας φέρνει στη µικρή 

εκβολή. Ο ποταµός Γεροπόταµος έχει µόνιµη ροή από το ύψος των πηγών δύο χιλιόµετρα 

εσωτερικά των εκβολών. Η προσέγγιση των πηγών και των εποχιακών µικρών τελµάτων κατά 

µήκος του ποταµού, ανάντη των πηγών, γίνεται από το δρόµο Πάνορµο προς Πέραµα. Στο πρώτο 

περίπου χιλιόµετρο µετά τη διακλάδωση επί της εθνικής οδού υπάρχει χωµατόδροµος που 



διασχίζει τον ποταµό και η διάβαση του είναι δυνατή τους περισσότερους µήνες του χρόνου. 

Στρίψτε δεξιά και ακολουθήστε τον παραποτάµιο δρόµο ως τις πηγές, κατά προτίµηση 

περπατώντας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός ακολουθεί υπόγεια διαδροµή ως τις πηγές εκτός από την περίοδο των 

βροχών, συνήθως ∆εκέµβριο ως Απρίλιο. Παραµένουν όµως µικρές λιµνούλες µε καλαµιώνες ως 

το καλοκαίρι. Συχνά υπάρχει έντονη ρύπανση από απόβλητα ελαιουργείων στο τµήµα αυτό. Όµως 

η µορφή των ενδιαιτηµάτων και ιδίως οι µικρές λιµνούλες, τα πλατάνια και η γενικότερη 

µορφολογία της περιοχής βοηθούν στην προσέλκυση πολλών ειδών πουλιών. Η περιοχή των 

πηγών διαθέτει αυξηµένη βλάστηση µε καλαµιές και άλλα υδροχαρή είδη, επίσης ιδιαίτερης αξίας 

φυτοκοινωνίες. Από τις πηγές ως τη θάλασσα η διαδροµή του ποταµού µε µόνιµη ροή µέσα σε µια 

στενή κατάφυτη κοιλάδα προσφέρει άφθονα ενδιαιτήµατα. Τέλος η εκβολή δηµιουργεί µια µικρή, 

κάπως βαθιά, λίµνη στην αµµουδερή παραλία και οι βραχώδεις σχηµατισµοί των ακτών 

δηµιουργούν ενδιαιτήµατα για φωλεοποίηση πουλιών. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Χαρακτηριστικά είδη: Μικροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, πορφυροτσικνιάς, 

σαρσέλα, ποταµοσφυριχτής, νανοσκαλίδρα, ακτίτης, κούκος, τσαλαπετεινός, δενδροκελάδα, 

αρτικοκελάδα, κιτρινοσουσουράδα, λευκοσουσουράδα, αηδόνι, δεντροτσιροβάκος, 

κρικοµυγοχάφτης, µαυροµυγοχάφτης, ψευταηδόνι, λασπότρυγκας, µαυροπελαργός, πελαργός 

ακτίτης, ποταµοσφυριχτής, νανογλάρονο, αργυρογλάρονο, θαµνοφυλλοσκόπος, χελιδόνι, 

κισσόκουκος, κοκκινοχελίδονο, χαµοκελάδα, κιτρινοσουσουράδα, ασπροκόλλα. 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta ωοτοκεί στην παραλία. Πολύ 

µεγάλοι αριθµοί της νεροχελώνας (Mauremys rivulata) του Κρητικού βάτραχου (Rana cretensis), 

του δενδροβάτραχου (Hyla arborea), και του φρύνου (Bufo viridis). Άλλα είδη: µαυριτανικό 

σαµιαµίθι (Tarentola mauritanica), σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα 

(Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα 

(Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), 

καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), 

µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), 

αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus 

musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Πλούσια υδρόβια και παραποτάµια βλάστηση µε χαρακτηριστικά υγροτοπικά είδη 

όπως ο πλάτανος, η πικροδάφνη, η µυρτιά και διάφορα είδη βούρλων. Μέσα στο νερό 

ποταµογείτονες και νεραγκούλες. 

ΕΠΟΧΗ: Προτιµητέα περίοδος για πτηνά, αµφίβια και λουλούδια είναι η άνοιξη, Απρίλιος-

Μάιος αλλά και ο χειµώνας και το φθινόπωρο προσφέρουν καλές ευκαιρίες στην παρατήρηση 

πουλιών. 



Χάρτης 16. Ποταµός Γεροπόταµος 

 
 

 

 
Εκβολές Γεροποτάµου Ρέθυµνο 

 



 
Η εκβολή του ποταµού από ψηλά  

 

 
Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis) 

 



Επιστροφή στο χάρτη 
 

17. ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στον κεντρικό δρόµο 10 χλµ δυτικά του Ρεθύµνου µεταξύ 46 και 47 χλµ. Υπάρχει 

κατάλληλος χώρος για στάθµευση κατά µήκος της παραλίας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μια ελώδης περιοχή και µικρή λίµνη στην πλευρά του δρόµου προς την στεριά 

που προσελκύει µια ποικιλία ερωδιών, παρυδάτιων και µεταναστευτικών πουλιών. Ένα καλό 

σηµείο παρατήρησης είναι αυτό που βρίσκεται πάνω  από τη µικρή λίµνη στην ανατολική πλευρά 

του ποταµού. Μια µικρή εκκλησία κατασκευάζεται στην είσοδο του δρόµου. Το φαράγγι στο 

οποίο έχουµε πρόσβαση µέσω ενός µονοπατιού στην δυτική πλευρά του ποταµού διαθέτει όρνια 

και άλλα αρπακτικά. Το ποτάµι στην αρχαιότητα ονοµαζόταν Μέλας ποταµός. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Φωλιάζουν µεταξύ άλλων ο κόρακας,  το βραχοχελίδονο, η σουσουράδα, ο 

ποταµοσφυριχτής, το ψευταηδόνι, ο πετρίτης, το όρνιο, το βραχοκιρκίνεζο, η νησοπέρδικα και η  

δεντροσταρήθρα. Κατά τη µετανάστευση: λευκοτσικνιάς, κιτρινοσουσουράδα, λασπότρυγκας, 

δασότρυγκας, δεντροσπουργίτης, δεντροφυλλοσκόπος, θαµνοφυλλοσκόπος, δασοφυλλοσκόπος, 

µαχητής, ποταµογλάρονο, αηδόνι, ασπροκόλλα, χρυσογέρακο, µαυροπελαργός, αλκυόνη. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Αξιοσηµείωτη βιοποικιλότητα: Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), 

δενδροβάτραχος (Hyla arborea), φρύνος (Bufo viridis), νεροχελώνα (Mauremys rivulata), σπιτικό 

σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), σαύρα (Podarcis erchardii), 

λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), 

νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού 

(Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή 

(Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), 

αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus 

musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta ωοτοκεί στην παραλία. 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Ποικιλία αγριολούλουδων στο φαράγγι, ο ποταµός διατηρεί καλή ποικιλία υδρόβιας 

και παρόχθιας βλάστησης µε χαρακτηριστικά είδη την πικροδάφνη, το πλατάνι και βαθύτερα τη 

µυρτιά και την ιτιά.  

ΕΠΟΧΗ: Από τον Ιανουάριο παρατηρείστε τα όρνια που φωλιάζουν, Μάρτιος-Μάιος και 

Σεπτέµβριος-Νοέµβριος καλές περίοδοι για τα µεταναστευτικά πουλιά. 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης 17. Ποταµός Πετρές και φαράγγι 

 

 

 
Νεραγκούλες (Ranunculus) 



 
Ποταµίσιος κάβουρας  

Επιστροφή στο χάρτη 

18. ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νότια της Γεωργιούπολης. Υπάρχει σήµανση στο 40ο χιλιόµετρο της εθνικής 

οδού Χανίων - Ρεθύµνου.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η µοναδική φυσική λίµνη µε γλυκό και µόνιµο νερό στην Κρήτη. Εντυπωσιακό 

τοπίο σε συνδυασµό µε τη µορφολογία των βουνών στα δυτικά και νότια καθώς και τη γύρω 

βλάστηση. Στην αρχαιότητα ο οµώνυµος οικισµός υπήρχε µε το όνοµα Κόριον και η λίµνη 

ονοµαζόταν Κορησία. Στην περιοχή υπήρχε και ιερό της Αθηνάς Κορησίας. Ο Εµ. Γενεράλις 

πιστεύει ότι το όνοµα προέρχεται από το αραβικό kurna που σηµαίνει λουτρό. Η περιοχή 

αναφέρεται στην επαρχία Αποκορώνου το 1577 από τον Fr. Barozzi και τον Καστροφύλακα. Στον 

Κουρνά σώζονται βυζαντινές εκκλησίες µε υπολείµµατα βυζαντινών τοιχογραφιών.  

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η λίµνη προσελκύει σηµαντικό αριθµό υδροβίων πτηνών αλλά ελάχιστα 

µένουν για να φωλιάσουν. Η περιοχή είναι ξακουστή για τα µαυροβουτηχτάρια που φτιάχνουν 

εντυπωσιακές οµάδες το χειµώνα.  Άλλα ενδιαφέροντα πουλιά µπορούν να παρατηρηθούν τόσο 

στην επιφάνεια της λίµνης όσο και στην γύρω περιοχή. Υπάρχει µια σχετική όχληση από τα 

θαλάσσια ποδήλατα γι’ αυτό η καλύτερη ώρα παρατήρησης είναι νωρίς το πρωί εκτός τις 

Κυριακές, παρόλο που ο τρέχων κατάλογος πουλιών ξεπερνά τα 150 είδη. Φωλιάζουν το 

νανοβουτηχτάρι, η ωχροστριτσίδα, το ψευταηδόνι, ο τρυποφράχτης, η γαλαζοπαπαδίτσα και στις 

γύρω περιοχές ο κόρακας, η γερακίνα, ο γαλαζοκότσυφας και η ασπροκώλα.  Άλλα σηµαντικά 

είδη: βαλτόπαπια, ψαλίδα, σαρσέλα, σκουφοβουτηχτάρι, φαλαρίδα, κορµοράνος, λαγγόνα, 

αλκυόνη, νυκτοκόρακας, λασπότρυγγας. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Στη λίµνη υπάρχουν επτά είδη ιχθύων, από τα οποία η ποταµοσαλιάρα 

(Blennius fluviatilis) και η αθερίνα (Atherina boyeri) υπάρχουν µόνο εδώ από όλα τα γλυκά νερά 



της Κρήτης. Ακόµα συναντάµε τα: κουνουπόψαρο (Gamboyssia affinis), κέφαλος (Liza ramada), 

χέλι (Anquilla anquilla), πεταλούδα (Carassius auratus gibelio) και ιριδίζουσα πέστροφα 

(Onkorhynchus mykiss). Τα τρία είδη αµφιβίων της Κρήτης: κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), 

δενδροβάτραχος (Hyla arborea) και φρύνος (Bufo viridis) αλλά επίσης η νεροχελώνα (Mauremys 

rivulata) και το νερόφιδο (Natrix tessellata) σε µεγάλους πληθυσµούς. Έχει εισαχθεί η  

αµερικάνικη ποταµοχελώνα (Trachemys scripta elegans). Στην περίµετρο της λίµνης παρατηρείται 

σε αφθονία η σαύρα Podarcis erchardii και, µαταξύ άλλων, τα: µαυριτανικό σαµιαµίθι (Tarentola 

mauritanica), σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), 

λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), όφις 

(Telescopus fallax), , άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes 

foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus 

etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus 

sylvaticus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Γύρω από τη λίµνη υπάρχουν φυσικοί φράκτες από Λυγαριές, (Vitex agnus–castus) 

Αστύρακες (Styrax officinalis), Βάτα (Rubus sanctus), πικροδάφνες (Νeium oleander), Μυρτιές 

(Myrtus communis) και συκιές (Ficus carica). Nοτιοανατολικά της λίµνης υπάρχει δάσος πρίνου 

(Quercus coccifera) µαζί µε αστύρακες (Styrax officinalis), λιοπρίνια (Phillyrea latifolia), 

ασπαλάθους (Calicotome villosa) και δενδρώδεις φλώµους (Euphorbia dendroides). 

ΕΠΟΧΗ. Η καλύτερη περίοδος για παρατήρηση πουλιών είναι αργά το φθινόπωρο, το χειµώνα 

και νωρίς την άνοιξη. 

 



Χάρτης 18. Λίµνη Κουρνά 

 
 
 

 
Γενική όψη λίµνης Κουρνά 



 
Νερόφιδο (Natrix tesselata) 

 
Ηµίπτερο αρπακτικό έντοµο 



Επιστροφή στο χάρτη 

19. ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ  

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στα βόρεια παράλια και στο µέσον της διαδροµής Ρεθύµνου Χανίων. Από το 

Ρέθυµνο κατευθυνθείτε δυτικά  µεταξύ 36 και 37 χλµ. Στρίψτε αριστερά από την πλατεία και η 

λίµνη βρίσκεται προς τα κάτω δίπλα από ένα δρόµο µε ευκαλύπτους. Από τα Χανιά κατευθυνθείτε 

προς τα ανατολικά και στο 35ο χιλιόµετρο συνεχίστε στον παλιό δρόµο για 4 ακόµη χλµ. Το 

καλύτερο µέρος για παρατήρηση είναι από το δρόµο πάνω από τη γέφυρα της εθνικής οδού όπου 

υπάρχει και µικρό καθιστικό. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η λίµνη τροφοδοτείται από υφάλµυρες πηγές που δηµιουργούσαν έλος και πριν 

κατασκευαστεί το µικρό υδροηλεκτρικό φράγµα. Τα νερά της υπερχείλισης οδηγούνται µέσα από 

ένα κανάλι στον ποταµό Αλµυρό. Ο τελευταίος διατηρεί καλαµιώνες και σύστηµα εκβολών παρά 

την υποβάθµισή τους λόγω τουριστικής ανάπτυξης. Η περιοχή στα ανατολικά και νότια του 

οικισµού έχει επίσης µικρές εκβολές, καλαµιώνες και πολλές πηγές µε σηµαντικότερο υγρότοπο 

τον ποταµό Περαστικό. Επίσης αναπτυγµένες αµµοθίνες και εποχιακά τέλµατα. Μια εκβολή και 

ορισµένα τέλµατα υπάρχουν στα βόρεια του οικισµού. Λίγο βορειότερα στις βραχώδεις ακτές 

υπάρχει συστάδα µε φοίνικες του Θεόφραστου. Η περιοχή περιλαµβάνεται στον κατάλογο των 

προστατευόµενων περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και αποτελεί επιπλέον µια από τις 

σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά στην  Ελλάδα. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Ο κατάλογος ξεπερνά τα 200 είδη πουλιών. Από τα φωλιάζοντα είδη µέσα 

και περιµετρικά από τις υγροτοπικές εκτάσεις ξεχωρίζουν το νανοβουτηχτάρι, η νερόκοτα, η 

φαλαρίδα, ο ποταµοσφυριχτής, η καλαµοποταµίδα, ο µυγοχάφτης και το σκαρθάκι. Στη γύρω 

περιοχή φωλιάζουν επίσης µεταξύ άλλων ο θαλασσοκόρακας, η γερακίνα, ο πετρίτης, ο γκιώνης, 

η τυτώ, η σουσουράδα, η δεντροσταρήθρα, ο τρυποφράχτης, ο κοκκινοκεφαλάς και ο βλάχος. Από 

τα διαχειµάζοντα ξεχωρίζουν το µαυροβουτηχτάρι, ο καλαµόκιρκος, ο σταυραετός, ο τσίφτης, ο 

κορµοράνος, η λασποσκαλίδρα, η νεροκοτσέλα, ο ακτίτης, η αλκυόνη, ο µαυροσκούφης, η 

µουστακοποταµίδα, η σακουλοπαπαδίτσα και το καλαµοτσίχλονο. Μερικές χρονιές 

παρατηρούνται σηµαντικοί πληθυσµοί υδροβίων όπως κύκνοι, χήνες και αγριόπαπιες ενώ 

σπανιότερα αναφέρεται ο ήταυρος, ο στικταετός και η χουλιαροµύτα. Μεταξύ των περαστικών 

κατά τις µεταναστεύσεις τους µπορούν να σηµειωθούν τα: µικροτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, 

πορφυροτσικνιάς, κραυγαετός, λιβαδόκιρκος, µικροπουλάδα, στιχτοπουλάδα, µουστακογλάρονο, 

µαυρογλάρονο, αργυρογλάρονο, αµµοσφυριχτής, σιγλίγουρος, µαχητής, πετροτριλίδα, 

νεροχελιδονο, θαµνοψάλτης, αηδόνι, τσαλαπετεινός, κούκος, τσιχλοποταµίδα, συκοφάγος, 

καλαµοκανάς, βαλτότρυγγας, νυκτοκόρακας, µαυροπετρίτης, χαλκόκοτα, µαυροπελαργός, 

χελιδόνι, οχθοχελίδονο, κιτρινοσουσουράδα, και πολλά άλλα. Στη περιοχή έχουν καταγραφεί πολύ 

σπάνια για την Ελλάδα είδη όπως ο πράσινος µελισσοφάγος, η αγελοκαληµάνα, ο 

ερηµοσφυριχτής, ο σαρδοτσιροβάκος, η νεροποταµίδα και η στιχτόπαπια. 



ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Μεγάλοι πληθυσµοί της  νεροχελώνας (Mauremys rivulata) ενώ στην 

παραλία φτιάχνει φωλιές και η θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta). Επίσης συναντάµε τα: 

κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), φρύνος (Bufo viridis), 

σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides 

occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix 

tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), 

ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), 

νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), 

δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Στη λίµνη της Γεωργιούπολης, παρατηρούνται διάφορα υδρόβια φυτά όπως Μυρτιές 

Λυγαριές, Βάτα , Πικροδάφνες, Αγριοσέλινα (Apium graveolens)  Mελιγκάρια (Dorycnium 

rectum) Λϋθρα (Lythrum junceum) Ενώ στα υφάλµυρα έλη και τις πηγές της περιοχής, φύονται 

αλόφιλα είδη όπως: Βούρλα (Juncus subulatus) Ξιφάρες (Carex extensa) Σκίρποι (Scirpus 

maritimus) και πολλά αγριοκάλαµα (Fragnites australis). 

ΕΠΟΧΗ: Όλες οι εποχές προσφέρουν δυνατότητα παρατήρησης σηµαντικών ειδών 

ορνιθοπανίδας και λοιπής πανίδας ή χλωρίδας αλλά µεγαλύτερη ποικιλία παρατηρείται Απρίλιο-

Μάιο και Σεπτέµβριο-Οκτώβριο. 

          

Χάρτης 19. Λίµνη Γεωργιούπολης 

 



 
Αγριόκυκνοι και Βουβόκυκνοι 

 

Επιστροφή στο χάρτη 
 

20. ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στα νότια παράλια 12 χλµ ανατολικά της Χώρας Σφακίων. Είναι δυνατή επίσης η 

πρόσβαση από τον Πλακιά µέσω µιας όµορφης διαδροµής δυτικά προς τα νότια παράλια. Η 

περιοχή ενδιαφέροντος περιλαµβάνει την παραλιακή ζώνη δυτικά του κάστρου του 

Φραγκοκάστελλου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Υπάρχουν µικρές εκβολές ρεµάτων και υφάλµυρες πηγές  διάσπαρτες, ζώνη µε 

καλαµιώνες, αµµοθίνες, ρηχός θαλάσσιος κόλπος, βραχώδεις σχηµατισµοί και µικρές εποχιακές ή 

µόνιµες νερολακούβες που προσελκύουν µεταναστευτικά πουλιά για να πιουν νερό και να 

τραφούν.  Ο κάποτε µεγαλύτερος βάλτος έχει αρχίσει πλέον να οικοδοµείται. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον δίνουν τα µεταναστευτικά πουλιά την άνοιξη. 

Μεγάλη ποικιλότητα και καλή αφθονία. Στον καλαµιώνα και την παραλία φωλιάζει το 

ψευταηδόνι, η σουσουράδα και ο µαυρολαίµης. Από τα φωλιάζοντα της ευρύτερης περιοχής 

αξιόλογα είναι η πετροτριλίδα, ο θαλασσοκόρακας, ο πετρίτης, το όρνιο, ο φιλάδελφος, η 

βουνοσταχτάρα, η ωχροσταχτάρα, η ασπροκώλα, ο µουστακοστιροβάκος, ο κοκκινοκεφαλάς και ο 

βλάχος. Το χειµώνα παρατηρείται η νεροκοτσέλα, η αλκυόνη, ο δασσότρυγγας, ο βαλτόκιρκος και 

ο κορµοράνος. Μεταξύ των µεταναστευτικών ειδών αξίζει να αναφερθούν τα: χαλκόκοτα,  

νεροχελίδονο, νανοσκαλίδρα, λασπότρυγκας, ακτίτης, σταχτοτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, 

στραβολαίµης, µαυροµυγοχάφτης, κρικοµυγοχάφτης, πορφυροτσικνιάς, µικρογαλιάνδρα, 



κιτρινοσουσουράδα, κοκκινοκελάδα, δενδροκελάδα, σαρσέλα, ποταµοσφυριχτής, αµµοσφυριχτής, 

χαλικοκυλιστής, οχθοχελίδονο, δεντροχελίδονο, χελιδόνι, βραχοχελίδονο, λευκοχελίδονο, 

θαµνοτσιροβάκος, δασοφυλλοσκόπος, αετοµάχος.  

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), 

φρύνος (Bufo viridis), νεροχελώνα (Mauremys rivulata), σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus 

turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber 

gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), 

άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος 

(Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός 

(Lepus europaeus), αγκαθοποντικός (Acomys minous), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), 

ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Στην ανοιχτή θάλασσα δελφίνια και 

φυσητήρες. 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Στη µικρή αυτή περιοχή υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία ειδών των υγροτόπων, της 

παραλίας, των βραχωδών ακτών και των φρυγανικών οικοσυστηµάτων. 

ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερη εποχή επίσκεψης είναι η άνοιξη από τέλη Φεβρουαρίου µέχρι τα µέσα 

Μαΐου. Και οι άλλες εποχές έχουν ενδιαφέρον αλλά προτιµήστε επίσκεψη νωρίς το πρωί. 

Χάρτης 20. Φραγκοκάστελλο 

 
 



 
Νανοσκαλίδρα 

 

 
∆ρεπανοσκαλίδρα 

Επιστροφή στο χάρτη 

21. ΚΟΛΠΟΣ ΣΟΥ∆ΑΣ – ΒΛΗΤΕΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στο µυχό του κόλπου της Σούδας 9 χλµ ανατολικά της πόλης των Χανίων. Στη 

Σούδα ακολουθείστε τη σήµανση για το βρετανικό νεκροταφείο και το αεροδρόµιο. Τα σηµεία 

ενδιαφέροντος βρίσκονται κυρίως στο ποτάµι Μορώνης και στην παραλιά βόρεια της εκβολής 

του. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η Σούδα είναι νέος οικισµός. Οι Τούρκοι έδωσαν το 1872 το όνοµα 

Τούζλα=αλυκές στην περιοχή γιατί κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας η περιοχή ήταν γεµάτη µε 

αλυκές. Το όνοµα Σούδα κατάγεται από τη λατινική λέξη sudis-is = palo=πάσσαλος, χαράκωµα, 

οχυρό. Όπως αναφέρει ο βυζαντινός ιστορικός Γ. Φραντζής, ο άραβας κατακτητής της Κρήτης 

Abu Hafs Umar, ο Απόχαψ των βυζαντινών προσωρµίσθη στο Χάρακα δηλαδή κατά πάσα 

πιθανότητα στη Σούδα. Ποτάµι και περιοχή που παλιότερα καταλάµβαναν µεγάλες εκτάσεις αλλά 

πλέον έχουν οικοδοµηθεί. Η εκβολή του ποταµού και η ρηχή θαλάσσια περιοχή στο µυχό ρτου 

κόλπου έχουν χαρακτηριστικά λιµνοθάλασσας µε υψηλή παραγωγικότητα και δυναµικότητα. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Όλο το χρόνο µπορούν να παρατητηθούν ο κοκκινοσκέλης, η αλκυόνη, ο 

λευκοτσικνιάς, και ο σταχτοτσικνιάς. Επίσης ο αργυροτσικνιάς, σπάνιος στην Κρήτη, 

παρουσιάζεται µε µεγάλη επιµονή το χειµώνα όπως και ο κορµοράνος, το σκουφοβουτηχτάρι, ο 

ακτίτης και πότε πότε ο ψαραετός και το χειµωνογλάρονο. Μεταξύ των υπολοίπων: 

µαυροσκούφης, στραβολαίµης, βουνοφυλλοσκόπος, ασπροκόλλα, σταχτάρα, βουνοσταχτάρα, 

κούκος, δενδροκελάδα, κοκκινοκεφαλάς, αετοµάχος, δασοφυλλοσκόπος, σπίνος, 

µαυροτσιροβάκος, δεντροσπουργίτης, κρυπτοτσικνιάς, σαρσέλα, νερόκοτα, νανοσκαλίδρα, 

δρεπανοσκαλίδρα, µελανόγλαρος. Στον οικισµό φωλιάζει το λευκοχελίδονο. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), 

φρύνος (Bufo viridis), νεροχελώνα (Mauremys rivulata), σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus 

turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber 

gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), 

αµερικάνικη ποταµοχελώνα (Trachemys scripta elegans), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού 

(Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή 

(Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus),  δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), 

ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Αλοφυτική βλάστηση µε βούρλα, σλικόρνιες και άλλα είδη στην παραλία 

ξεχωρίζουν. 

ΕΠΟΧΗ: Άνοιξη, φθινόπωρο και χειµώνας κατάλληλες εποχές για παρατήρηση πουλιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης 21. Κόλπος Σούδας – Βλήτες 

 
 

 
Αργυροτσικνιάς (Εgreta alba) στην θαλάσσια περιοχή του Βλητέ 



 
Αλκυόνη στον ποταµό Μορώνη (Alcedo atthis) 

 
Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus) στο λιµάνι της Σούδας 

Επιστροφή στο χάρτη 

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό – φαράγγι 

Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του 

οικισµού, στα νότια της λίµνης, εντός ενός αλσυλίου µε ευκαλύπτους. Επίσης στον επαρχιακό 

δρόµο από Αγιά προς τον Κιρτώµαδο στα δυτικά αφού περάσουµε µια µικρή γέφυρα µε σιδερένια 



κιγκλιδώµατα. Χωµατόδροµοι οδηγούν στη λίµνη και από τις δύο πλευρές αλλά η νότια είναι 

περιφραγµένη αν και συχνά µε ανοιχτή πόρτα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το χωριό Αγιά αναφέρεται στο Καστροφύλακα  και από το Βασιλικάτα το 1630. 

Η ετυµολογία προέρχεται µάλλον από την αραβική λέξη άια=νερό και οφείλεται στις πλούσιες 

πηγές που αναβλύζουν στην περιοχή και σχηµατίζουν τον παραπόταµο του Πλατανιά. Αν η 

ετυµολογία είναι σωστή το χωριό είναι κτίσµα των Αράβων. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Η λίµνη αποτελεί την καταλληλότερη περιοχή παρατήρησης υδροβίων και 

υδροβατικών πουλιών στην δυτική Κρήτη. Ιδιαίτερα καλή περιοχή για µεταναστευτικά αλλά 

επίσης προσφέρει ενδιαιτήµατα αναπαραγωγής µέσα στις καλαµιές. Το χειµώνα κρατάει αξιόλογο 

πληθυσµό από αγριόπαπιες και φαλαρίδες και θεωρείται η σηµαντικότερη περιοχή διαχείµασης 

της απειλούµενης µε εξαφάνιση βαλτόπαπιας στην Ελλάδα. Νωρίς το πρωί η θέα από το φράγµα 

εµποδίζεται από την θέα του ήλιου έτσι τα µονοπάτια κοντά στην εκκλησία είναι καλύτερα για 

παρατήρηση. Τα δέντρα και η θαµνώδης περιοχή τριγύρω στην λίµνη διατηρούν επίσης αριθµό 

µεταναστευτικών πουλιών.  

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Ο κατάλογος καταγραµµένων ειδών πουλιών ξεπερνά τα 200. Μεταξύ των 

µεταναστευτικών ξεχωρίζουν τα: µαυροπετρίτης, σαρσέλα, µικροπουλάδα, σταχτοπουλάδα, 

νανοπουλάδα, καλαµόκιρκος, µικροτσικνιάς, νυχτοκόρακας, κρυπτοτσικνιάς, µουστακογλάρονο, 

αργυρογλάρονο, µαχητής, λασπότρυγκας, πρασινοσκέλης, θαµνοφυλλοσκόπος, καλαµοποταµίδα, 

βουρλοποταµίδα, κοκκινοκεφαλάς, οχθοχελίδονο, δεντροχελίδονο, νεροχελίδονο, 

κιτρινοσουσουράδα, και σπανιότερα ο κραυγαετός και ο φιδαετός. Στα διαχειµάζοντα 

περιλαµβάνονται ο σταυραετός, ο καπακλής, το µαυροβουχτάρι και µερικές φορές ο τσίφτης, η 

λαγγόνα και η µουστακοποταµίδα. Μεταξύ των αναπαραγόµενων αξίζει να αναφερθούν το 

νανοβουτηχτάρι, η φαλαρίδα, το γυδοβύζι, το αηδόνι και ο  µυγοχάφτης. 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Σηµαντικοί πληθυσµοί για τον κρητικό βάτραχο (Rana cretensis), 

δενδροβάτραχο (Hyla arborea), φρύνο (Bufo viridis) και νεροχελώνα (Mauremys rivulata). Έχει 

καταγραφεί σε µεγάλους αριθµούς και το εισαχθέν είδος βατράχου Rana catesbiana. Επίσης 

συνατάµε τα: σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trilineata), λιακόνι 

(Chalcides occelatus), δενδρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο 

(Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλιλιγιαννού (Mustela 

nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura 

suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus 

sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: H λίµνη της Αγιάς φιλοξενεί υδροχαρείς φυτοκοινωνίες πχ. Potamogeton spp.  

Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum. Την άνοιξη µπορούµε να δούµε την ανθισµένη 

υδρόβια αγριονεραγκούλα Ranunculus trichophyllus ενώ περιφερειακά του υγρότοπου υπάρχουν 

µεγάλες συστάδες  µε αγριοκαλαµιές (Phragmites  australis) και καλάµια (Arundo donax). Γύρω 



από η λίµνη παρατηρούµε την τυπική παρυδάτια βλάστηση µε Μυρτιές,(Myrtus communis) 

Πικροδάφνες, (Nerium oleander) Βάτα (Rubus sanctus) Ιτιές (Salix alba) και στα πιο υγρά σηµεία 

Ιπουρίδες (Equisetum telmateia) 

ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερη εποχή επίσκεψης είναι η άνοιξη, από τα µέσα Μαρτίου ως τα τέλη 

Μάη και το φθινόπωρο από νωρίς τον Αύγουστο ως τα τέλη του Οκτώβρη. Όµως τόσο οι 

χειµωνιάτικοι όσο και οι καλοκαιρινοί µήνες προσφέρουν καλές ευκαιρίες για παρατήρηση 

πουλιών. 

          

Χάρτης 22. Λίµνη Αγιάς 

 
 
 



 
Λίµνη Αγιάς 

 

 
Λίµνη Αγιάς 

 



 
Πελεκάνοι 

 
Αγιά- ∆εκέµβριος 2002 

 



 
Φαλαρίδες και υδρόβια πουλιά τον χειµώνα 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

23. ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΚΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΕΡΙΤΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 13 χλµ δυτικά των Χανίων, για την εκβολή προτιµούµε τον παλιό εθνικό δρόµο. 

Για την κοιλάδα µπορύµε να πάρουµε το δρόµο για το χωριό Πατελάρι στα δυτικά ή για Αγιά στα 

ανατολικά. Η κοιλάδα συνεχίζει νότια µε δύο διαδροµές, στα µεν ανατολικά προς τα Μεσκλά στα 

δε δυτικά προς την κοιλάδα του Φασά, παραπόταµου του Κερίτη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός Κερίτης αναφέρεται από τον Όµηρο σαν Ιάρδανος ονοµασία που 

επανέρχεται σήµερα για το κοµµάτι της εκβολής του. Ένας µεγάλος ποταµός µε αµµώδεις όχθες 

τον οποίο µπορούµε να παρατηρήσουµε από τη γέφυρα. Μονοπάτια οδηγούν προς τη θάλασσα. Η 

παραλία, η εκβολή του ποταµού και η θαµνώδης έκταση δυτικά και ανατολικά είναι 

ενδιαφέρουσες περιοχές κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης των πουλιών. Όλη η κοιλάδα έχει 

ενδιαφέρον λόγω της σηµαντικής δεντρώδους ανάπτυξης. Η κοιλάδα του Φασά έχει ενδηµικές 

φτέρες και συστάδες µε καστανιές.  

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Και οι δυο όχθες του ποταµού κοντά στην εκβολή είναι καλυµµένες από 

γιγάντια καλάµια Arundo donax όπου µπορούν να βρουν καταφύγιο ερωδιοί, µυγοχάφτες, 

τσιροβάκοι, ποταµίδες, φυλλοσκόποι. Στην παραλία αλλά και στο ποτάµι  φωλιάζει ο 

ποταµοσφυριχτής, στις καλαµιές των όχθεων η καλαµοποταµίδα και η ωχροστριτσίδα και στα 

πλατάνια της κοίτης το αηδόνι. Μεταξύ των ειδών που έχουν καταγραφεί: σταυραετός, φιδαετός, 

σφηκιάρης, τσίφτης, µαυροπετρίτης, µαυροκιρκίνεζο, θαλασσοσφυριχτής, πετροτριλίδα, 



διπλοµπεκάτσινο, σταχτοτσικνιάς, µικροτσικνιάς, κιστικόλη, µαυρολαίµης, καστανολαίµης, 

δεντροσπουργίτης, συρλοτσίχλονο, µαυροµυγοχάφτης, ψευταηδόνι, ακτίτης, κορµοράνος, 

αρτέµης, µύχος, ασπροκόλα, δεντροφυλλοσκόπος, τρυποφράχτης, σκαρθάκι. 

ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Σηµαντικοί πληθυσµοί για τον κρητικό βάτραχο (Rana cretensis), 

δενδροβάτραχο (Hyla arborea), φρύνο (Bufo viridis) και νεροχελώνα (Mauremys rivulata). Έχει 

καταγραφεί και το εισαχθέν είδος βατράχου Rana catesbiana. Επίσης συνατάµε τα: σπιτικό 

σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), λιακόνι (Chalcides 

occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), νερόφιδο (Natrix 

tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού (Mustela nivalis), 

ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή (Crocidura suaveolens), 

νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός (Apodemus sylvaticus), 

ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). Στην παραλία αναπαράγεται η θαλάσσια 

χελώνα (Caretta caretta). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Στις ακτογραµµές   υπάρχουν θίνες  µε τα αγρωστώδη (Ammophila arenaria). Στo 

τµήµα της κοιλάδας του Φασά παρατηρούνται στα ποτάµια υδροχαρείς φυτοκοινωνίες µε 

επιπλέουσα   βλάστηση. Στις απότοµες σχιστολιθικές πλαγιές επικρατούν τα αγρωστώδη Scirpus 

cernuus και πολλά σπάνια βρυόφυτα. Οι φτέρες καλύπτουν µεγάλη έκταση της περιοχής και 

ξεχωρίζει απ΄ αυτές το σπάνιο είδος  Woodwardia radicans. 

ΕΠΟΧΗ: Παρά την ανοιξιάτικη αφθονία όλες οι εποχές έχουν κάτι να προσφέρουν! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χάρτης  23. Ποταµός, εκβολή και παραλία Κερίτη 

 

 
Ποταµός Κερίτης 



 
Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax) 

 

Επιστροφή στο χάρτη 

24. ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 20 χλµ ανατολικά των Χανίων. Ο ποταµός έχει ηµιµόνιµη ροή και τις χρονιές µε 

άφθονες βροχές εξακολουθεί να τρέχει και το καλοκαίρι. Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι βόρεια 

γέφυρας της παλιάς εθνικής οδού, δηλαδή η εκβολή του ποταµού και εποχιακά τέλµατα γύρω από 

αυτήν αλλά και κοµµάτι στα νότια της εθνικής οδού όσο τρέχει ο ποταµός. Η νέα εθνική οδός 

διασχίζει τώρα τον ποταµό αρκετά πιο πάνω. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ: Προς τον πάνω ρου: Μετά τη 

γέφυρα οδηγώντας προς τα δυτικά ή στην ανατολική πλευρά του ποταµού. Οι δρόµοι προς τη 

δυτική πλευρά έχουν τώρα ασφαλτοστρωθεί. Προς τον κάτω ρου: αµέσως µετά τη γέφυρα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο ποταµός αποτελεί µια πολύ καλή τοποθεσία για τα παρυδάτια µεταναστευτικά 

πουλιά. Περιλαµβάνει εκταταµένους καλαµιώνες, εποχιακές λιµνούλες, εκβολικό τέλµα, µόνιµα 

λιµνάζοντα ύδατα και ανοιχτές περιοχές µε υγρολίβαδα στα ανατολικά που όµως είναι 

στρατιωτική περιοχή µε µη επιτρεπόµενη είσοδο. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Στα φωλιάζοντα ξεχωρίζει ο ποταµοσφυριχτής, η κιστικόλη, το ψευταηδόνι, 

η ωχροστριτσίδα, ο κατσουλιέρης και ο Γκιώνης. Στα διαχειµάζοντα το κιρκίρι, ο κορµοράνος, το 

µπεκατσίνι, ο καλαµόκιρκος και η σουσουράδα. Ανάµεσα στα είδη που περνούν κατά τις 

µεταναστεύσεις τους περιλαµβάνονται τα: Σαρσέλα, βαλτόπαπια, κρυπτοτσκνιάς, νυχτοκόρακας, 

µικροτσικνιάς, σταχτοτσικνιάς, πελαργός, χαλκόκοτα, κοκκινοσκέλης, ακτίτης, δασότρυγκας, 

λασπότρυγκας, λιµόζα, νανοσκαλίδρα, δρεπανοσκαλίδρα, σταχτοσκαλίδρα, λασποσκαλίδρα, 

τουρλίδα, αµµοσφυριχτής, τσίφτης, ψαραετός, µαυροκιρκίνεζο, καστανολαίµης, τσιχλοποταµίδα, 

κιτρινοσουσουράδα, οχθοχελίδονο, δεντροχελίδονο, σταχτάρα, µελισσοφάγος, χαλκοκουρούνα. 



ΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Σηµαντικοί πληθυσµοί για τον κρητικό βάτραχο (Rana cretensis), 

δενδροβάτραχο (Hyla arborea), φρύνο (Bufo viridis) και νεροχελώνα (Mauremys rivulata). Επίσης 

συνατάµε τα: σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta trillineata), 

λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe situla), 

νερόφιδο (Natrix tessellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού 

(Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή 

(Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός 

(Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Αρκετή ποικιλία ειδών των υγροτόπων όπως ιτιά, πλατάνι, αλµυρίκι, βούρλο, καλάµι, 

τύφα. Την εικόνα συµπληρώνουν οι άκοµψοι φυτεµένοι ευκάλυπτοι. 

ΕΠΟΧΗ: Ενδύκνειται η άνοιξη για µεταναστευτικά πουλιά και ανθισµένα λουλούδια. Κατάλληλη 

εποχή και το τέλος καλοκαιριού µέχρι το Νοέµβριο. 

 

Χάρτης 24. Ποταµός Ταυρωνίτης 

 
 
 
 
  
 
 



 
 

 
Ποταµοσφυριχτής (Charadrius dubius.) Χαρακτηριστικό αναπαραγώµενο είδος στον 

Ταυρωνίτη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ζυγόπτερο έντοµο σε ψαθί 



 
Βουρλοποταµίδα (Acrocephalus schoenobaenus) σε αρµυρίκι 

Επιστροφή στο χάρτη 

25. ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στη δυτική ακτή, 25 χλµ δυτικά από το Καστέλλι Κισσάµου. Παίρνετε το δρόµο 

για Πλάτανο και στρίβετε δεξιά  µόλις περάσετε ένα πρατήριο βενζίνης στα όρια του οικισµού. 

Στην περιοχή σώζονται τα ερείπια από την οµώνυµη αρχαία πόλη. Ήταν λιµάνι της Πολυρρήνιας 

από την οποία απείχε 60 στάδια και το όνοµα της είναι προελληνικό και κατά πάσα πιθανότητα το 

πήρε από την νύφη Φαλασάρνη. Η ύπαρξη της αναφέρεται από το Σκύλακα, τον έλληνα Σικελό 

φιλόσοφο ∆ιονύσιο Καλλιφόντη, από τον Στέφανο Βυζάντιο και τον Πλίνιο. Το λιµάνι της ήταν 

κλειστό περιβαλλόταν µε τείχος και συνδεόταν µε την θάλασσα µε διώρυγα. Η εξαιρετική 

ασφάλεια του λιµανιού της, το απόρθητο φρούριο της και ο πλούσιος κάµπος της περιφέρειας της 

δείχνουν ότι ήταν σπουδαίο εµπορικό και ναυτικό κέντρο.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι περιοχές που αξίζει να επισκεφθεί κανείς για την παρατήρηση πουλιών είναι ο 

καλαµιώνας στα νότια, κοντά στο λιµάνι και η περιοχή κοντά στον αρχαιολογικό χώρο στα βόρεια 

αλλά µικρές λιµνούλες και εποχιακά τέλµατα υπάρχουν και σε άλλα σηµεία κατά µήκος της 

ακτογραµµής. Η σηµαντικότητα της περιοχής φαίνεται από τους πολλούς τύπους οικοτόπων που 



απαντώνται σε µια µικρή έκταση. Καλαµιώνας, εποχιακά τέλµατα, αµµοθίνες µε θαλασσόκεδρα, 

µακκία βλάστηση, φρυγανότοποι, βραχώδεις σχηµατισµοί, απόκρηµνες ακτές, νησίδες και 

καλλιέργειες δηµιουργούν ένα µωσαϊκό που προσφέρει ποικιλία ενδιαιτηµάτων για πολλά είδη 

πανίδας και χλωρίδας. Η πλειονότητα των ειδών συναντάται στον καλαµιώνα και τα γύρω 

τέλµατα. Μπορεί κανείς όµως να παρατηρήσει µεταναστευτικά πουλιά στις αµµοθίνες κατά µήκος 

της ακτογραµµής, στους θαµνώνες και τις κάθετες πλαγιές προς τα βόρεια καθώς και στις µικρές 

νησίδες. 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆Α: Ο κατάλογος ξεπερνά τα 150 είδη τα περισσότερα από τα οποία είναι 

µεταναστευτικά πουλιά που σταθµεύουν για να τραφούν και να ξεκουραστούν. Από τα 

φωλιάζοντα ξεχωρίζουν όσα χρησιµοποιούν τις νησίδες και τις κάθετες ακτές: µύχος, 

θαλασσοκόρακας, αρτέµης, πετρίτης, µαυροπετρίτης, αγριοπερίστερο, βουνοσταχτάρα, 

γαλαζοκότσυφας και κόρακας. Η θαµνώδης έκταση γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και το 

ελληνιστικό λιµάνι είναι κατάλληλη για φώλιασµα δεντροσταρήθρων, ασπροκόλλων, 

µαυροτσιροβάκων, κοκκινοτσιροβάκων, καλόγερων και γαλαζοπαπαδίτσων. Στον καλαµιώνα και 

τις κοντινές αµµοθίνες φωλιάζουν το ψευταηδόνι, ο κατσουλιέρης, ο  κοκκινοκεφαλάς και ο 

ποταµοσφυριχτής. Οι πλαγιές των κοντινών βουνών είναι κατάλληλες για φώλιασµα αρπακτικών 

και αναφέρονται στην περιοχή ο φιλάδελφος, ο χρυσαετός και ακόµη ο γυπαετός. Το χειµώνα 

έρχονται πολλά νεροπούλια όπως το µπεκατσίνι, η καληµάνα, το κιρκίρι, ο κορµοράνος και 

σπανιότερα ο γελαδάρης, ο κύκνος και η βαρβάρα, καθώς επίσης και αρπακτικά όπως ο 

καλαµόκιρκος και ο βαλτόκιρκος. Μεταξύ των περαστικών  πουλιών ο κατάλογος περιλαµβάνει 

τα ακόλουθα: ήταυρος, µικροτσικνιάς, κρυπτοτσικνιάς, λευκοτσικνιάς, σταχτοτσικνιάς, 

τσιχλογέρακο, διπλοσάϊνο, ακτίτης, µικρογαλιάνδρα, δεντροχελίδονο, οχθοχελίδονο, 

καστανολαίµης, αηδόνι, τσιχλοποταµίδα, µαυροµυγοχάφτης, αµπελουργός, κηποτσιροβάκος, 

θαµνοτσιροβάκος, µαυροσκούφης, νανοσκαλίδρα, δρεπανοσκαλίδρα, χαλικοκυλιστής, 

ψαλιδιάρης, αετοµάχος, χωραφοσπουργίτης, πετροτριλίδα. 

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΑΝΙ∆Α: Κρητικός βάτραχος (Rana cretensis), δενδροβάτραχος (Hyla arborea), 

φρύνος (Bufo viridis), σπιτικό σαµιαµίθι (Hemidactylus turcicus), τρανόσαυρα (Lacerta 

trillineata), λιακόνι (Chalcides occelatus), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis), όχεντρα (Elaphe 

situla), νερόφιδο (Natrix setellata), όφις (Telescopus fallax), άρκαλος (Meles meles), καλλιγιαννού 

(Mustela nivalis), ζουρίδα (Martes foina), σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor), µυγαλή 

(Crocidura suaveolens), νανοµυγαλή (Suncus etruscus), λαγός (Lepus europaeus), δασοποντικός 

(Apodemus sylvaticus), ποντικός (Mus musculus), αρουραίος (Rattus rattus). 

ΧΛΩΡΙ∆Α: Η παραλία είναι ένα από τα 3 µέρη της Κρήτης οπου µπορεί κανείς να παρατηρήσει 

το πολύ όµορφο ενδηµικό της Κρήτης κρινάκι Androcymbium Reichingeri (Ανδροκύµβιο)  Η 

σπανιότητά του το κατατάσσει στα κινδυνεύοντα και προστατεύεται από προεδρικά διατάγµατα 

και διεθνείς συνθήκες. 



ΕΠΟΧΗ: Καταλληλότερες εποχές η άνοιξη από Μάρτιο ως αρχές Μαΐου και το φθινόπωρο από 

Αύγουστο ως Νοέµβριο αλλά τόσο ο χειµώνας όσο και το καλοκαίρι  προσφέρουν καλές ευκαιρίες 

παρατήρησης πουλιών και ειδών χλωρίδας.  

Χάρτης 25. Φαλάσαρνα 

 
 



 
Τµήµα του έλους στα Φαλάσαρνα – Βόρειο τµήµα 

 
 

 
Κύκνοι στα Φαλάσαρνα 

 



 
Φαλάσαρνα 

 
 
 


