ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚﬁ ·ÁÎ¿ÏÈ·ÛÂ ÙËÓ ¤ÙÚ·
Ίσως, το πιο όµορφο κοµµάτι του ταξιδιού µου είναι εκείνο στα βάθη της γης.
Όταν η βροχή πέφτει, το χώµα σαν σφουγγάρι τη ρουφάει και τη στέλνει βαθιά
µέσα στη γη, όπου εκεί µαζεύεται σε µεγάλες υπόγειες δεξαµενές και αποθηκεύεται.
Το πιο φανταστικό, όµως, είναι ότι περνώντας η βροχή µέσα από το έδαφος συναντάει στο δρόµο της µεγάλες σειρές από πέτρες, τις οποίες παρασύρει, χαϊδεύει,
αγκαλιάζει και σαν γνήσιος γλύπτης τις σµιλεύει. Με τη βοήθεια του νερού τα
πετρώµατα διαβρώνονται, τρίβονται δηλαδή, σπάνε, διαλύονται, µεταφέρονται και
έτσι αποκτούν υπέροχα φανταστικά σχήµατα, µεταµορφώνονται σε σπήλαια,
καταβόθρες, δολίνες, πόλγες και άλλους γεωλογικούς σχηµατισµούς.

δύναµη µου είναι τόσο µεγάλη, όταν περνάω µέσα στη γη, ώστε όχι
µόνο τις πέτρες διαβρώνω, αλλά και µεγάλες υπόγειες σπηλιές δηµιουργώ.
Η

Σπήλαιο ονοµάζεται κάθε φυσική κοιλότητα, τρύπα δηλαδή, του εδάφους, η
οποία είναι τόσο µεγάλη, ώστε να χωράει ένας άνθρωπος. Τα σπήλαια µπορεί να
είναι τελείως κλειστά ή να έχουν µια είσοδο προς την επιφάνεια της γης. Aνάλογα
µε το πέτρωµα ή το υλικό µε το οποίο έχουν δηµιουργηθεί, τα σπήλαια χωρίζονται
σε διάφορους τύπους. Έτσι, υπάρχουν τα σπήλαια µε ασβεστολιθικό πέτρωµα, το
οποίο, αν και σκληρό πέτρωµα, διαλύεται στο νερό, όπως το αλάτι. Τέτοια σπήλαια συναντάµε πολλά στην Κρήτη.
Υπάρχουν, ακόµα, τα σπήλαια λάβας, που σχηµατίζονται από την λάβα των
ηφαιστείων. Κάθε φορά που ένα ηφαίστειο εκρήγνυται, η
λάβα εκτοξεύεται από τον κρατήρα, κυλάει από τις πλαγιές του
ηφαιστείου, κρυώνει και σκληραίνει. Κάτω από τη σκληρή επιφάνεια, όταν η λιωµένη λάβα σταµατήσει να κυλάει, δηµιουργούνται σπήλαια.
Τα σπήλαια πάγου δηµιουργούνται µέσα σε παγετώνες. Ο
παγετώνας είναι σαν ένα παγωµένο ποτάµι. Ο πάγος κυλάει
πολύ αργά προς τα κάτω, τρίβοντας τα πετρώµατα και ανοίγοντας σπήλαια.
Τέλος, τα παράκτια σπήλαια δηµιουργούνται στις βραχώδεις ακτές των θαλασσών εξαιτίας των ανέµων και της δύναµής τους να διαβρώνουν τα πιο µαλακά πετρώµατα.
Η

Ελλάδα και κυρίως η Κρήτη είναι γεµάτη από µεγάλα

και µικρά σπήλαια, µοναδικά σε οµορφιά, που σε κάνουν να
πιστεύεις ότι το

νερό είναι ένας µεγάλος καλλιτέχνης
™‹Ï·ÈÔ §¿‚·˜

της Φύσης. Βέβαια, σε αυτά τα φυσικά αριστουργήµατα
µεγάλη σηµασία έχει και το είδος του πετρώµατος, το οποίο
διαβρώνεται.
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Σχεδόν η µισή Ελλάδα καλύπτεται από ασβεστόλιθο, πέτρωµα το οποίο, όπως
είπαµε, διαλύεται από το νερό. Ο ασβεστόλιθος είναι ένα ιζηµατογενές πέτρω-

µα, δηµιουργήθηκε, δηλαδή, από κοµµάτια άλλων πετρωµάτων, όπως βότσαλα,
άµµο και λάσπη, στο βυθό των θαλασσών πριν από εκατοµµύρια χρόνια. Όλα
ξεκίνησαν, όταν άλλα πετρώµατα θρυµµατίστηκαν από το νερό ή τον αέρα,
κοµµατιάστηκαν, και µεταφέρθηκαν από τα ποτάµια στο βυθό των θαλασσών ή
των λιµνών. Εκεί κατακάθισαν, συµπιέστηκαν από άλλα κοµµάτια, που συνεχώς
µεταφέρονταν και έτσι σιγά σιγά σχηµατίστηκε ένα ιζηµατογενές πέτρωµα.
Ο ασβεστόλιθος είναι ένα πολύ σκληρό πέτρωµα, το οποίο αρχικά το νερό δεν
µπορεί να διαπεράσει. Με την βοήθεια, όµως, της αποσάθρωσης και της διάβρωσης το πέτρωµα θα «µαλακώσει». Η αποσάθρωση θα φροντίσει το πέτρωµα
να χάσει την σκληρότητά του ως στερεό υλικό και η διάβρωση να διαλυθούν όλα
τα µαλακά µέρη του και να µεταφερθούν εύκολα αλλού. Όλα αυτά, βέβαια, γίνονται µε τη βοήθεια του νερού, του αέρα και του χρόνου. Είδατε

τη ...δύναµη
µου! Όταν, λοιπόν, το νερό «αγκαλιάσει» έναν ασβεστόλιθο, γεννιέται ένα µοναδικό δηµιούργηµα: το σπήλαιο.

∫·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ…ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ
Θέλετε να µάθετε πως γεννιέται ένα ασβεστολιθικό σπήλαιο; Ακούστε λοιπόν…
Χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να δηµιουργηθεί ένα σπήλαιο. Όλα ξεκινούν, όταν
το νερό της βροχής περνάει µέσα από το έδαφος και µετατρέπεται σε ανθρακικό οξύ.
Το ανθρακικό οξύ είναι ένα ελαφρύ οξύ, που µπορεί και διαλύει τον ασβεστόλιθο
δηµιουργώντας έτσι ανοίγµατα, διαδρόµους και τελικά σπήλαια. Καθώς, τώρα, το νερό περνάει µέσα στον ασβεστόλιθο
διαλύει το ορυκτό του πετρώµατος, τον ασβεστίτη. Πολύ απλά,
θα λέγαµε ότι ο ασβεστίτης είναι το «υλικό» εκείνο από το οποίο
σχηµατίζεται ο ασβεστόλιθος. Κάθε σταγόνα, λοιπόν, νερού,
που στάζει µέσα στο «νεογέννητο» σπήλαιο αφήνει ένα µικροσκοπικό κοµµάτι ασβεστίτη, έτσι σχηµατίζεται σιγά σιγά ένας
κώνος, ο οποίος κρέµεται προς τα κάτω και από όπου τελικά
µετά από εκατοντάδες χρόνια σχηµατίζονται οι σταλακτίτες. Οι
σταλαγµίτες δηµιουργούνται, επίσης, από σταγόνες νερού, που πέφτουν στο δάπεδο του σπηλαίου. Ψηλώνουν, καθώς οι σταγόνες εξατµίζονται, και αφήνουν πολύ
µικρά κοµµάτια ασβεστίτη. Οι σταλακτίτες κρέµονται από την οροφή των

σπηλαίων, ενώ οι σταλαγµίτες βρίσκονται κάτω στο δάπεδο.
Μερικές φορές ένας σταλακτίτης και ένας σταλαγµίτης ενώνονται και δηµιουργούν µια

κολώνα. Όλα αυτά βέβαια χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για να γίνουν,

καθώς η αποσάθρωση των πετρωµάτων και η διάβρωση τους είναι µια πολύ αργή
διαδικασία.
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√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ, Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË˜
ελληνικά σπήλαια, χιλιάδες σε αριθµό σε όλη την Ελλάδα αλλά και
στην Κρήτη, µοναδικά και σπάνια σε όψη, είναι τόσο παλαιά όσο η
δηµιουργία της γης, η εµφάνιση των µεγάλων ζώων και του ανθρώπου
Τα

αργότερα.
Τα σπήλαια κατοικήθηκαν από πολύ νωρίς αρχικά από προϊστορικά ζώα,
τα οποία έβρισκαν καταφύγιο σε αυτά από τους διάφορους κινδύνους, όπως ο
καιρός, αλλά και για να γεννήσουν τα µικρά τους.
Αργότερα, και ο

προϊστορικός άνθρωπος χρησιµοποίησε τα σπήλαια

σαν τόπο κατοικίας αλλά και ως χώρο λατρείας του, όπου λάτρευε τους σταλαγµίτες ως θεότητες. Αυτό το ξέρουµε, γιατί οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει
µέσα στα σπήλαια, ακόµα και στην Ελλάδα

εργαλεία, κοσµήµατα,

αγγεία, οστά, ίχνη φωτιάς και άλλα, που φανερώνουν ότι ο άνθρωπος έµενε
σε αυτά από τα παλαιά χρόνια. Με την βοήθεια των ευρηµάτων αυτών, τώρα,
ξέρουµε ότι ο προϊστορικός άνθρωπος κυνηγούσε,

ψάρευε, ζωγράφιζε,

και ότι η τροφή του ήταν ψάρια, πουλιά, ρίζες, χόρτα, φρούτα, σπόροι.
Οι προϊστορικοί άνθρωποι ήταν άνθρωποι µε

καλλιτεχνική φύση. Αυτό

τουλάχιστον φανερώνουν οι ζωγραφιές µε τις οποίες στόλιζαν τα σπήλαια στα
οποία έµεναν ή λάτρευαν τις θεότητες τους. Οι σπηλαιογραφίες ή βραχο-

γραφίες, όπως ονοµάζονται οι ζωγραφιές αυτές, παρίσταναν κυρίως άγρια
ζώα και σκηνές κυνηγιού από την καθηµερινή τους ζωή.
Ως χρώµατα για τις ζωγραφιές τους χρησιµοποιούσαν το κάρβουνο, τον
άργιλο, χυµούς φρούτων και αίµα ζώων. Ζωγράφιζαν µε τέσσερα βασικά χρώµατα το

µαύρο, το άσπρο, το κόκκινο και το κίτρινο . Τα χρώµατά τους

τα άπλωναν πάνω στα τοιχώµατα του σπηλαίου τρίβοντας τα ή χρησιµοποιώντας πινέλα από ζωικές τρίχες ή φυτικές ίνες. Όταν πάλι ήθελαν να φυσήξουν το
χρώµα στο βράχο, χρησιµοποιούσαν κούφια κόκαλα. Οι βραχογραφίες δεν
ήταν µόνο διακοσµητικές, αλλά και ένας τρόπος, για να µεταφέρουν γνώση και
για να τη διαφυλάξουν.
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∆Ô π‰·›ÔÓ ÕÓÙÚÔÓ

Ακόµα, όµως και, όταν οι προϊστορικοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπήλαια για
να κατοικήσουν στα πρώτα σπίτια, τα σπήλαια εξακολουθούσαν να είναι Ιεροί
Τόποι για εκείνους. Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο πατέρας των Ολύµπιων
θεών, ο ∆ίας, ανατράφηκε σε ένα σπήλαιο στον Ψηλορείτη ή Ίδη, το
Ιδαίον Άντρον.
Σύµφωνα µε το µύθο, όταν γεννήθηκε ο ∆ίας, η µητέρα του η Ρέα,
τον έκρυψε στη σπήλια αυτή για να τον προστατεύσει από τον πατέρα
του τον Κρόνο, που έτρωγε τα παιδιά του, επειδή φοβόταν µη του
πάρουν τη βασιλεία. Όταν ο Κρόνος έµαθε για τη γέννηση του µικρού, ζήτησε να
το δει. Η µητέρα του γνωρίζοντας τι επρόκειτο να συµβεί, σπαργάνωσε ένα βράχο
και το έδωσε στον Κρόνο. Εκείνος τον

καταβρόχθισε, νοµίζοντας ότι είναι το

µωρό. Η Ρέα επέστρεψε στον Όλυµπο και έδωσε στους γίγαντες Κουρήτες (Κορύβαντες) το µικρό ∆ία για να τον µεγαλώσουν.
Εκείνοι µε τη σειρά τους εµπιστευτήκαν το βρέφος σε δύο νύµφες του σπηλαίου, την Αδράστεια και την Ίδη, για να τον φροντίζουν. Τοποθέτησαν το µικρό σε
µια ολόχρυση κούνια και τον τάΐζαν άγριο µέλι και γάλα από την κατσίκα Αµάλθεια για να µεγαλώσει... Όταν έκλαιγε και υπήρχε κίνδυνος να τον ακούσει ο Κρόνος, οι Κουρήτες χτυπούσαν δυνατά τις ασπίδες µε τα ξίφη τους και κάλυπταν
µε το θόρυβο το κλάµα του µικρού. Το Ιδαίον Άντρον υπήρξε σπουδαίος τόπος
λατρείας του ∆ία στα αρχαία χρόνια και ο Ψηλορείτης, το Ιερό τους βουνό. Αυτό
φανερώνουν τα πολλά αρχαιολογικά ευρήµατα, που έφεραν στο φως οι ανασκαφές στο σπήλαιο.

∏ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È…
κόσµος των σπηλαίων είναι ένας κόσµος σκοτεινός και
υγρός γι’ αυτό και η ζωή, που φιλοξενούν είναι µοναδική.
Οι σπηλαιολόγοι, οι επιστήµονες, που µελετούν τα σπήλαια, συνηθίζουν να
Ο

τα χωρίζουν σε 3 ζώνες ανάλογα µε το φως, τη θερµοκρασία και την υγρασία. Η
πρώτη ζώνη είναι η εύφωτη, ξεκινάει από την είσοδο του σπηλαίου και φτάνει µέχρι
εκεί, που υπάρχει φως. Σ΄αυτήν τη ζώνη το φως, η θερµοκρασία και η υγρασία
αλλάζουν ανάλογα µε την ώρα και την εποχή. Η δεύτερη ζώνη είναι η µεταβατική,
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µε ελάχιστο ή καθόλου φως, τη θερµοκρασία και την υγρασία να αλλάζουν ανάλογα µε την ώρα και τη εποχή. Η τρίτη και τελευταία ζώνη η σκοτεινή, δεν έχει
καθόλου φως, ενώ η θερµοκρασία και η υγρασία είναι πάντα σταθερές.
Μέσα, λοιπόν, στον σκοτεινό, υγρό και κρύο κόσµο των σπηλαίων γεννιούνται,
ζουν και πεθαίνουν τα τρωγλόβια ή σπηλαιόβια ζώα, όπως ονοµάζονται. Τα βρίσκουµε βαθιά στη σκοτεινή ζώνη του σπηλαίου. Όλα τους είναι άχρωµα, µικροσκοπικά, λεπτοκαµωµένα,

τυφλά και ασπόνδυλα, χωρίς σπονδυλική στήλη,

δηλαδή. Το σκοτάδι δεν τα ενοχλεί καθόλου καθώς έχουν πολύ δυνατή όσφρηση
και αφή. Τρέφονται µε µύκητες, κλαδιά ή ξύλα και φύλλα, που έχουν µεταφερθεί
µε τη βροχή και τον αέρα µέσα στη σπηλιά και έχουν σαπίσει. Κανένα τους δεν
µπορεί να ζήσει έξω από στο σπήλαιο, γιατί δεν αντέχει την αλλαγή του κλίµατος,
ενώ αντίθετα αντέχουν για πολύ καιρό χωρίς τροφή.
Μέσα στο σπήλαιο όµως θα συναντήσουµε και τα τρωγλόφιλα ή σπηλαιόφιλα ζώα, τα οποία µπορούν να ζήσουν και µέσα και έξω από την σπηλιά. Τέτοια
είναι οι αράχνες, τα διπλόποδα, τα ισόποδα, οι ψευδοσκορπιοί και τα βρίσκουµε
στην µεταβατική και εύφωτη ζώνη του σπηλαίου.
Υπάρχουν, όµως και ζώα, τα οποία αν και δεν περνούν όλη τους τη ζωή µέσα
στο σπήλαιο, το χρησιµοποιούν, για να φωλιάσουν, να γεννήσουν, να κουρνιάσουν. Είναι τα τρωγλόξενα ή σπηλαιόξενα ζώα και σε αυτά ανήκουν οι νυχτερίδες, τα πουλιά και κάποια έντοµα, όπως οι νυχτοπεταλούδες.

∆Ô ÎÔÎ·Ï¿ÎÈ ÙË˜ Ó˘¯ÙÂÚ›‰·˜…
Τώρα, φίλοι µου, αξίζει να σας µιλήσω για το πιο διάσηµο και
παρεξηγηµένο κάτοικο των σπηλαίων, τη νυχτερίδα. Παρεξηγηµένο, γιατί πολλά παιδιά από εσάς σίγουρα το έχουν συνδέσει µε
τροµαχτικές ιστορίες και διαβολικά πνεύµατα. Τίποτα από όλα

αυτά δεν είναι αλήθεια, διαβάστε και θα καταλάβετε…
Οι νυχτερίδες υπάρχουν στη Γη εδώ και 50.000.000 χρόνια.

Ναι,

καλά ακούσατε! Είναι τα µόνα θηλαστικά, που πετούν και µάλιστα µε τα χέρια.
Κοιµούνται την ηµέρα κρεµασµένες ανάποδα από την οροφή του σπηλαίου,
τυλιγµένες µε την µεµβράνη τους, για να µην χάνουν θερµότητα. Ξυπνάνε το
βράδυ και βγαίνουν κατά εκατοντάδες έξω από τη σπηλιά για να φάνε έντοµα,
που είναι και η βασική τους τροφή.

Όταν τρώνε, όµως, δεν αστειεύο-

νται… Η κάθε µία τρώει τόσα έντοµα όσο είναι και το βάρος της… όταν επιστρέφουν στη σπηλιά παράγουν τεράστιες ποσότητες κοπράνων, τα οποία είναι
η καλύτερη τροφή των σπηλαιόβιων ζώων…
Ζευγαρώνει µια φορά, το φθινόπωρο, και αν δεν προλάβει να γεννήσει, πριν
πέσει σε χειµερία νάρκη, τότε το αφήνει για την άνοιξη, όταν ξυπνήσει… Γεννάει 13 µικρά το χρόνο. Η νυχτερίδα ζει περισσότερο από 30 χρόνια.
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Έχει τροµερή ακοή, καθώς µπορεί να ακούσει και το παραµικρό θόρυβο
ακόµα και το πέταγµα της µύγας σε απόσταση 10 µ. τη νύχτα. ∆ιαθέτει, επίσης, µια
έκτη αίσθηση, τον ηχοεντοπισµό. Από τη µύτη και το στόµα βγάζει υπερηχητικούς
ήχους, οι οποίοι όταν συναντήσουν εµπόδια επιστρέφουν πίσω στα αυτιά της και
έτσι καταλαβαίνει το χώρο, την απόσταση, τα εµπόδια, αλλά και αν
υπάρχει φαγητό εκεί κοντά.
Οι άνθρωποι, όταν θέλουν να πουν ότι κάποιος είναι πολύ τυχερός,
λένε ότι έχει «το

κοκαλάκι της νυχτερίδας»… Τα κόκαλα της νυχτε-

ρίδας διαφέρουν γιατί δεν είναι κούφια, αλλά ολόγιοµα, λεπτά και ευλύγιστα, γι΄αυτό ίσως να θεωρούνται και «γουρλίδικα». Αλήθεια, τώρα δεν

νιώθετε θαυµασµό γι’ αυτό το ζωάκι;

∏ ¯ÏˆÚ›‰· ÙˆÓ ÛËÏ·›ˆÓ
Στα σπήλαια και ιδιαίτερα κοντά στην είσοδο τους, όπου το φως είναι περισσότερο, αναπτύσσονται ορισµένα είδη φυτών, όπως λειχήνες, φτέρες και βρύα και
διάφορα είδη φυκών. Είναι η χλωρίδα του σπηλαίου. Ο αριθµός των φυτών
αυτών είναι µικρός, γιατί το φως του ήλιου φτάνει σε ορισµένα µόνο σηµεία του
σπηλαίου και µόνο εκεί µπορεί να γίνει

φωτοσύνθεση.

Τα σπήλαια, που η φύση χρειάστηκε εκατοµµύρια χρόνια για να δηµιουργήσει,
αποτελούν ένα µοναδικό αριστούργηµα της, το οποίο εσείς, φίλοι µου, πρέπει να
προφυλάξετε σαν τα µάτια σας.
Η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει χιλιάδες ασβεστολιθικά σπήλαια, φυσικά

Χώροι γεµάτοι µυστήριο και µαγεία αιχµαλωτίζουν από την πρώτη στιγµή τον επισκέπτη.

κοσµήµατα, που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Η Κρήτη, µάλιστα, διαθέτει τα περισσότερα, τα οποία άλλοτε είναι εύκολο να τα
επισκεφτεί κανείς και άλλοτε όχι. Μερικά από τα πιο γνωστά είναι: το Σπήλαιο του
Μελιδονίου, το Σπήλαιο του Σφεντόνη, το ∆ιπλοτάφκι, το Ιδαίον Άντρον, το
∆ικταίον Άντρον, το Σπήλαιο Μιλάτου.

æËÏÔÚÂ›ÙË˜…ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙﬁÏÈıÔ˘
Στον Ψηλορείτη υπάρχουν δύο µορφές ασβεστόλιθου, ο πλακώδης και ο
µαζώδης ασβεστόλιθος. Στον πλακώδη ασβεστόλιθο, όπως ακριβώς λέει και η
λέξη, τα πετρώµατα είναι τοποθετηµένα το ένα πάνω στο άλλο σε πλάκες.
Στον ασβεστόλιθο οι γεωλόγοι, οι επιστήµονες, που µελετούν τα πετρώµατα
της γης, βρίσκουν συχνά απολιθώµατα, τα οποία τους βοηθούν να ανακαλύψουν την ηλικία του και την προέλευσή του. Απολίθωµα είναι ότι έχει µείνει από ένα
ζωντανό οργανισµό, φυτό ή ζώο, που έζησε πριν από χιλιάδες χρόνια, πέθανε και
ο σκελετός του διατηρήθηκε µέσα στο πέτρωµα. Στον Ψηλορείτη υπάρχουν απο-
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∞ÔÏÈıˆÌ¤Ó· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ·

λιθώµατα θαλάσσιων σφουγγαριών από την εποχή που το βουνό βρισκόταν στο βυθό της θάλασσας, πριν από εκατοµµύρια χρόνια δηλαδή.
Ο Ψηλορείτης, βέβαια, είναι ένας τόπος, όπου κυριαρχούν όχι µόνο τα σπήλαια, αλλά και άλλοι γεωλογικοί σχηµατισµοί, όπως είναι οι καταβόθρες, οι δολίνες, οι πόλγες, που, επίσης, δηµιουργήθηκαν από τη διάβρωση των ασβεστολιθικών πετρωµάτων.

Καταβόθρα ονοµάζουν οι γεωλόγοι µια κοιλότητα, τρύπα δηλαδή, στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία δηµιουργείται από τη δύναµη της βροχής, καθώς
διαλύει τον ασβεστόλιθο. Το βρόχινο νερό, συγκεντρώνεται στην καταβόθρα και
περνάει σιγά- σιγά µέσα στο έδαφος µέσα από µια υπόγεια φυσική σήραγγα. Η
καταβόθρα, συνήθως, ενώνεται υπόγεια µε άλλα σπήλαια.

Πόλγη είναι ένα οροπέδιο, µια µεγάλη πεδινή έκταση δηλαδή, σε µεγάλο υψόµετρο, η οποία περιβάλλεται από κορυφές βουνών ή απότοµες πλαγιές και δηµι∫·Ù·‚ﬁıÚ·

ουργείται από τη διάλυση ασβεστολιθικών πετρωµάτων.

∆ολίνη ονοµάζεται µια κοιλότητα, τρύπα δηλαδή, στην επιφάνεια του εδάφους, η οποία δηµιουργείται, όταν το νερό διαβρώνει τον ασβεστόλιθο, διαλύοντας και τον σίδηρο, που µπορεί να υπάρχει στο πέτρωµα, αφήνοντας πίσω ένα
υπέροχο κόκκινο χρώµα στο χώµα, την terra rosa (κόκκινη γη), όπως ονοµάζεται.

§›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜…
Φίλοι µου, εδώ

¶ﬁÏÁË

το ταξίδι µας τελείωσε… Ελπίζω

να µην είναι και το τελευταίο µου…Αστειεύοµαι, βέβαια!
§ίγο πριν

ξαναγίνω το αµίλητο…νερό, που όλοι
γνωρίζετε, θέλω κάτι ακόµα να πω.
Εύχοµαι, τώρα, που γνωριστήκαµε καλύτερα, να µη µε
αφήσετε να στερέψω, αλλά να µε προστατεύσετε και να µε προφυλάξετε σαν τα µάτια σας. Είστε η µόνη µου ελπίδα… Μόνο έτσι θα συνεχίσω να υπάρχω και να δίνω ζωή σε εσάς και στον πλανήτη Γη. Γιατί µη
ξεχνάτε, φίλοι µου, προστατεύοντας το νερό, προστατεύετε τη ζωή
σας και τη ζωή του πλανήτη σας…

¢ÔÏ›ÓË

∏ ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È ‰ÈÎ‹ Û·˜…
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ŸÙ·Ó ÙÔ ÓÂÚﬁ
·ÁÎ¿ÏÈ·ÛÂ ÙËÓ ¤ÙÚ· . . .
∆Ô ˘ﬁÁÂÈÔ ÓÂÚﬁ

«Όπως ένα γέρικο δέντρο
διατηρεί όλες τις καταγραφές της
ανάπτυξης και της ζωής του,
η Γη διατηρεί µνήµες
του παρελθόντος της...
Το παρελθόν της Γης δεν είναι
λιγότερο σηµαντικό από αυτό
των ανθρώπων. Τώρα είναι καιρός
να µάθουµε να το προστατρεύουµε...»
από την «Παγκόσµια ∆ιακήρυξη
των ∆ικαιωµάτων της Μνήµης
της Γης», Digne 1991

Τα πετρώµατα είναι τα στερεά υλικά του φλοιού της Γης. Αποτελούνται από
κρυστάλλους ορυκτών, κοµµάτια άλλων πετρωµάτων ή και απολιθωµάτων.
Ανάλογα µε τον τρόπο σχηµατισµού τους διακρίνονται σε µαγµατικά ή πυριγενή, όταν προέρχονται από τη στερεοποίηση των λιωµένων υλικών του εσωτερικού της γης (π.χ.γρανίτης), σε ιζηµατογενή, όταν δηµιουργούνται από συµπαγοποίηση ιζηµάτων, όπως οι ασβεστόλιθοι και οι ψαµµίτες και µεταµορφωµένα,
όταν κάποια πετρώµατα θαφτούν µέσα στη γη και θερµανθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως οι σχιστόλιθοι.
Η υπόγεια διαδροµή του νερού συνδέεται άµεσα µε τους ασβεστόλιθους και
τα µάρµαρα, ενώ η υπόγεια διακοπή της παραπάνω διαδροµής συχνά συνδέεται µε τη συνύπαρξη αργιλικών και σχιστολιθικών πετρωµάτων.
Το νερό αποκτά σηµαντική διαλυτική δράση, όταν εµπλουτίζεται µε διάφορα
συστατικά (CO2, HNO2, HNO3).To νερό εµπλουτίζεται κυρίως σε CO2, που προέρχεται από την ατµόσφαιρα και το έδαφος και µετατρέπεται σε σπουδαίο δια-
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λυτικό µέσο, το οποίο συντελεί
στη χηµική αποσάθρωση-διάλυση
επιδεκτικών πετρωµάτων. Τέτοια
πετρώµατα είναι κυρίως τα ανθρακικά,
τα συστατικά των οποίων (άλατα ασβεστίου και µαγνησίου) µετατρέπονται σε διαλυτά
όξινα ανθρακικά άλατα. Η διάλυση των ανθρακικών πετρωµάτων µε αυτόν τον τρόπο, κυρίως ασβεστόλιθων και µαρµάρων λέγεται καρστική διάβρωση.
Η διάβρωση των πετρωµάτων είναι µια διεργασία που προϋποθέτει την αποσάθρωση. Η διάβρωση είναι η απόπλυση των
πετρωµάτων από τα σαθρά υλικά και η µεταφορά τους µέσω του νερού ή
του αέρα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή συσσωρεύονται και τα ιζήµατα που στη
συνέχεια δηµιουργούν τα ιζηµατογενή πετρώµατα. Όλα τα πετρώµατα που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης δέχονται την επίδραση της αποσάθρωσης και
στη συνέχεια της διάβρωσης, που καταστρέφει τη συνοχή τους και µεταβάλει το
ανάγλυφο της επιφάνειας (πετρολογικός κύκλος).
Τα πετρώµατα που σήµερα σχηµατίζουν τα βουνά της Μεσογείου ήταν ιζήµατα µέσα στη θάλασσα πριν από εκατοντάδες εκατοµµύρια χρόνια. Στη συνέχεια,
τα ιζηµατογενή αυτά πετρώµατα ανασηκώθηκαν εξαιτίας της παραπάνω ορογένεσης και σχηµάτισαν τις βασικές οροσειρές των περιοχών γύρω από τη Μεσόγειο. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω οροσειρές αποτελούνται από πολλά ανθρακικά πετρώµατα στα οποία η καρστική αποσάθρωση έχει παίξει καθοριστικό
ρόλο στη δηµιουργία του αναγλύφου.
Στην Ελλάδα πολλές περιοχές της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης χαρακτηρίζονται από την εµφάνιση ανθρακικών
πετρωµάτων. Οι καρστικές περιοχές στην Κρήτη καταλαµβάνουν σχεδόν το 45%
της επιφάνειάς της.
Με το πέρασµά του από την ατµόσφαιρα το νερό ενώνεται µε το διοξείδιο του
άνθρακα και µετατρέπεται σε ένα ασθενές οξύ, το οποίο διαλύει και διαβρώνει
τα ανθρακικά πετρώµατα. Σε αυτή τη σχέση του νερού µε το πέτρωµα οφείλεται και το ιδιαίτερο ανάγλυφο των ορεινών όγκων.
Στα ανθρακικά πετρώµατα σχηµατίζονται µικρές κοιλότητες και τρύπες, που
µε το χρόνο και τη συνεχή διάλυση των πετρωµάτων µεγαλώνουν περισσότερο.
Μπορεί να βαθύνουν, να µεγαλώσουν ή να ενωθούν µε άλλες γειτονικές τους
και να δηµιουργηθούν καταβόθρες, βάραθρα, δολίνες, οροπέδια και σπήλαια.
Τα µάρµαρα ανήκουν στα µεταµορφωµένα πετρώµατα, αφού έχουν υποστεί
µεταµόρφωση, και έχουν κοκκώδη ιστό. Οι ασβεστόλιθοι είναι θαλάσσια ιζήµατα
ανθρακικού ασβεστίου που δεν έχουν µεταµορφωθεί και έχουν έντονη την παρουσία απολιθωµάτων.
Οι ασβεστόλιθοι είναι θαλάσσια ιζήµατα που σχηµατίζονται σε βάθη 0-1000
µέτρων. Η χηµική σύσταση των ασβεστόλιθων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως
προς τις ξένες προσµίξεις που περιέχουν. Ανάλογα µε τις διάφορες ουσίες που
περιέχουν χαρακτηρίζονται σαν αµιγείς όταν CaCO3 >90% και µη αµιγείς όταν
CaCO3 <90%.
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∆ολίνη στον Ψηλορείτη

Oροπέδιο της Nίδας (Πόλγη)

16|

Ο ασβεστόλιθος είναι λίγο διαλυτός στο καθαρό νερό. Η διαλυτική του δράση
αυξάνεται µε τον εµπλουτισµό του σε νερό και CO2. Ο εµπλουτισµός του γίνεται
είτε απευθείας από την ατµόσφαιρα κατά την πτώση της βροχοσταγόνας είτε
από το βιογενές του εδάφους CO2, όταν το νερό της βροχής διηθηθεί πρώτα
µέσα σε αυτό. Η αντίδραση διάλυσης του διοξειδίου του άνθρακα στο νερό είναι
η εξής: CO2+H20 ↔ H2CO3.
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάλυση των ασβεστόλιθων είναι η
θερµοκρασία και η πίεση. Η διαλυτική ικανότητα του ασβεστόλιθου αυξάνεται
µε την πτώση της θερµοκρασίας. Η µερική πίεση του CO2 όταν αυτή αυξάνεται
στο νερό τότε αυξάνει και τη διαλυτική του ικανότητα. Έτσι το κρύο νερό χειµερινών βροχοπτώσεων είναι πλουσιότερο σε διοξείδιο του άνθρακα και συνεπώς η επιφανειακή διάλυση των ασβεστόλιθων είναι µεγαλύτερη στις ψυχρές
περιοχές παρά στις θερµές. Η διάλυση των ασβεστόλιθων δεν εξαρτάται µόνο
από τους φυσικούς και χηµικούς παράγοντες, αλλά και από την καθαρότητα του
ασβεστόλιθου σε ανθρακικό ασβέστιο CaCO3.
Τα σπήλαια, τα φαράγγια και τα µικρά και τα µεγάλα οροπέδια (πόλγες)
είναι προϊόν της διάλυσης των ασβεστόλιθων. Όσο ψηλώνουν τα βουνά τόσο το
νερό τα διαλύει περισσότερο: ένας κόκκος ασβεστολιθικής άµµου διαλύεται από
το νερό σε πέντε µήνες!
H ύπαρξη των δολινών αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της καρστικής µορφολογίας. Η δολίνη είναι σλαβική λέξη και χαρακτηρίζει µια κλειστή λεκάνη, σε
σχήµα κυκλικό ή ελλειπτικό, µε διαστάσεις που φτάνουν µέχρι τα 100 µέτρα και
βάθος 2-100 µέτρα. Ο πυθµένας των δολινών είναι σχετικά επίπεδος και καλύπτεται από χηµικά ιζήµατα. Η εξέλιξη µιας δολίνης εξαρτάται από τη διαλυτότητα των ασβεστόλιθων, του πάχους τους, του υδροφόρου ορίζοντα και του
κλίµατος της περιοχής. Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρχουν ασβεστολιθικά πετρώµατα συναντάµε δολίνες, από τις οροσειρές του Παρνασσού,
της Γκιόνας και των Βαρδουσίων µέχρι την Κρήτη,
Οι πόλγες είναι τα µεγάλα καρστικά έγκοιλα. Είναι κλειστές κοιλότητες-λεκά-

νες. Έχουν µεγάλη επιφάνεια,
που κυµαίνεται από λίγα έως
εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα. Περιβάλλονται από όρη και βρίσκονται σε διάφορα υψόµετρα. Οι πόλγες
που βρίσκονται σε χαµηλά υψόµετρα κατακλύζονται από νερά και µετατρέπονται σε λίµνες και
έλη. Η πόλγη µπορεί να οφείλεται στη συνένωση δολινών. Στην Ελλάδα µια χαρακτηριστική πόλγη, η µεγαλύτερη της Ελλάδας, είναι της Κοπαίδας. Στην Κρήτη υπάρχουν πόλγες, όπως το οροπέδιο της Νίδας στην Ίδη σε υψόµετρο 1360 µέτρων,
του Οµαλού στα Λευκά Όρη σε υψόµετρο 1050 µέτρων, του Λασιθίου, κ.α.,
Οι υπόγειες καρστικές µορφές είναι οι καταβόθρες οι µικροί και µεγάλοι οχετοί, τα σπήλαια. Σχηµατίζονται από την είσοδο του επιφανειακού νερού προς το
εσωτερικό του πετρώµατος.
Καταβόθρες λέγονται τα έγκοιλα που ανεβαίνουν µέχρι την επιφάνεια του
εδάφους κατακόρυφα ή µε µεγάλη κλίση. ∆έχονται µόνιµα ή περιοδικά επιφανειακά και υπόγεια νερά, προχωρούν στο εσωτερικό των ασβεστολιθικών
πετρωµάτων και σχηµατίζουν ένα σύστηµα αγωγών µε πολύπλοκο προσανατολισµό. Οι καταβόθρες µεταφέρουν το νερό της επιφάνειας.

Kαταβόθρα τον Ψηλορείτη

Aρόλιθος

Το νερό δηµιουργεί, εντυπωσιακά
σπήλαια που κατοικούν µέσα τους θεοί
και νεράιδες. Στο Ιδαίον Άντρο
(το σπήλαιο της Ίδης), λατρευτικό µε
πλούσια αρχαιολογικά ευρήµατα,
ανατράφηκε ο πατέρας των θεών, ο
∆ίας, αφού, σύµφωνα µε την παράδοση,
τον έφερε εδώ η µητέρα του, η Ρέα,
για να τον γλυτώσει από τον πατέρα
του, τον Κρόνο. Επίσης, το σπήλαιο
των Καµαρών µε τα περίφηµα καµαραϊκά αγγεία, το σπήλαιο Κορίτσι στη Νίδα
και το Σφεντόνη στα Ζωνιανά, µε
πλούσιο σταλαγµιτικό και σταλακτιτικό
διάκοσµο.

Σπήλαιο λέγεται κάθε φυσική κοιλότητα του εδάφους, αρκετά µεγάλη, ώστε
να χωράει ένας άνθρωπος. Η Ελλάδα καλύπτεται κατά 60% από ασβεστολιθικά
πετρώµατα που είναι η βασική αιτία σπηλαιογέννεσης. Έχουν καταγραφεί
περισσότερα από 8000 σπήλαια από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, στην
Κρήτη 5000, έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά 18. Όλα αποτελούν φυσικά µουσεία
για πολλές και ενδιαφέρουσες εµπειρίες.
Τα περισσότερα σπήλαια βρίσκονται σε περιοχές µε ασβεστολιθικά πετρώµατα. Η διαδικασία για να δηµιουργηθεί ένα σπήλαιο κρατάει χιλιάδες χρόνια.
Αρχίζει, όταν το επιφανειακό νερό εισδύει στο υπέδαφος από µικρές ρωγµές.
Συστήµατα σπηλαίων λέγονται υπόγειοι σχηµατισµοί και συνδέονται µεταξύ
τους µε σήραγγες και διαδρόµους. Αυτά τα υπόγεια τοπία έχουν καταπληκτική
οµορφιά και µας δείχνουν ασυνήθιστους σχηµατισµούς βαθιά στο υπέδαφος.
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Άλλοι τύποι σπηλαίων είναι τα σπήλαια λάβας σχηµατίζονται από τη διάπυρη λάβα των ηφαιστείων. Τα σπήλαια πάγου σχηµατίζονται µέσα σε παγετώνες
Στις βραχώδεις ακτές σχηµατίζονται παράκτια σπήλαια, καθώς τα κύµατα και
οι σφοδροί άνεµοι κατατρώνε τα πιο ευδιάλυτα πετρώµατα.
Καθώς το νερό διεισδύει µέσα στον ασβεστόλιθο από τις διάφορες ρωγµές
του διαλύει ένα ορυκτό του πετρώµατος, που λέγεται ασβεστίτης. Αφού διαβρώσει τον ασβεστόλιθο και ανοίξει ένα σπήλαιο, το νερό εξακολουθεί να σταλάζει από τα τοιχώµατα. Ένα µέρος του εξατµίζεται αφήνοντας πάνω στο
πέτρωµα ένα λεπτό στρώµα ασβεστίτη. Με το πέρασµα χιλιάδων χρόνων σχηµατίζονται λεία στρώµατα από ασβεστίτη, τα οποία σε ορισµένες περιοχές
καλύπτουν τα τοιχώµατα των σπηλαίων. ∆ηµιουργούν παράδοξους σχηµατισµούς που λέγονται σταλακτικοί στύλοι και είναι σταλακτίτες ή σταλαγµίτες. Οι
σταλακτίτες κρέµονται από την οροφή σαν παγοκρύσταλλοι, ενώ οι σταλαγµίτες είναι στύλοι που υψώνονται από το δάπεδο. Μερικές φορές ένας σταλακτίτης και ένας σταλαγµίτης ενώνονται δηµιουργώντας µια κολώνα.

H °ÂˆÔÈÎÈÏﬁÙËÙ· ÛÙÔÓ æËÏÔÚÂ›ÙË
Πλακώδεις ασβεστόλιθοι στον Ψηλορείτη
(Ρούσσα λίµνη)

Ασβεστόλιθοι της ζώνης της «Τρίπολης»
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Ο Ψηλορείτης, το πιο ψηλό βουνό στην Kρήτη (2456 µ.), ξεπήδησε πριν από
εκατοµµύρια χρόνια µέσα από τη Μεσόγειο µε τη σύγκρουση δύο λιθοσφαιρικών
πλακών, της Αφρικής και της Ευρώπης. Έχει πέντε κορυφές πάνω από τα
2000µ., µε τον Τίµιο Σταυρό να φτάνει στα 2456µ., αλλά και άλλες µικρότερες.
Ανάµεσά τους απλώνονται φαράγγια, σπήλαια, οροπέδια, γκρεµνά. Ωστόσο, σε
ολόκληρη την Κρήτη απλώνονται σα ραχοκοκαλιά οι σκληροί, τοποθετηµένοι
σαν πλάκες, πλακώδεις ασβεστόλιθοι, τα υπολείµµατα του πυθµένα ενός
πανάρχαιου ωκεανού. Την οµάδα αυτή συνθέτουν µάρµαρα διαφορών ηλικιών.
Τα παλιότερα είναι ηλικίας 300 περίπου εκατοµµυρίων χρόνων, ενώ τα νεότερα

φτάνουν µέχρι τα 30 εκατοµµύρια χρόνια από σήµερα. Τα
θαλάσσια ιζήµατα είναι πλούσια σε
ανθρακικό ασβέστιο, γι αυτό και τα
πετρώµατα της Κρήτης είναι κατά 60-70%
ανθρακικά στη σύστασή τους. Αποτελούνται
από ασβεστόλιθους, δολοµίτες και µάρµαρα.
Αυτά τα πετρώµατα που συναντούµε σε όλο τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη µέχρι την κορυφή ακόµη είναι
στην πραγµατικότητα σκούρα µάρµαρα που ξεχωρίζουν µεταξύ
τους από λεπτές, άσπρες ή καστανοκόκκινες λουρίδες πυριτικού
υλικού. Οι πιέσεις που ανασήκωσαν τα πετρώµατα αυτά και δηµιούργησαν
τα βουνά είναι αποτυπωµένες σαν πτυχές που τσαλακώνουν τα στρώµατα,
όπως φαίνονται στη διαδροµή προς στο Οροπέδιο της Νίδας. Τριγύρω από την
κεντρική οροσειρά διάφορες άλλες οµάδες πετρωµάτων σκεπάζουν τους πλακώδεις ασβεστόλιθους και δολοµίτες της ζώνης της Τρίπολης από τους οποίους
αποτελούνται πολλοί από τους χαµηλότερους ορεινούς όγκους. Μέσα σε αυτά
υπάρχουν απολιθωµάτα ψαριών, κογχυλιών, κ.ά.
Η περιοχή του Ψηλορείτη είναι η µοναδική στην Κρήτη που φιλοξενεί όλες τις
οµάδες των πετρωµάτων του νησιού. Ωστόσο, τα ασβεστολιθικά πετρώµατα
που αποτελούν την πλειονότητα στην περιοχή του Ψηλορείτη-80% του συνολικού όγκου των πετρωµάτων- καθόρισαν το ανάγλυφο της επιφάνειάς του. Με
τον ίδιο τρόπο που το νερό σκάβει τα φαράγγια στις πλευρές των βουνών,
µεγαλώνει τρύπες της επιφάνειας φτιάχνοντας οροπέδια ή σχηµατίζοντας τοπία
από γυµνό ασβεστόλιθο, αφού το χώµα µεταφέρεται στα οροπέδια για να φτιάξει την ερυθρή γη (terra rosa). Πολλά από τα µικρά οροπέδια και τα φαράγγια
αποτελούν οάσεις ενδηµισµού και βιοποικιλότητας.
Καταβόθρες και βάραθρα οδηγούν το νερό από την επιφάνεια στο εσωτερικό
των πετρωµάτων συνεχίζοντας τη διαλυτική του δράση υπόγεια. Όπου το νερό
βρει ρωγµή εισχωρεί και τη µεγαλώνει, σκάβοντας τα βουνά, δηµιουργώντας
υπόγεια ποτάµια. Γι αυτό η Κρήτη δεν έχει επιφανειακά νερά, ποτάµια ή λίµνες,
αλλά υπόγεια που καταλήγουν στη θάλασσα ή τροφοδοτούν τις πηγές στη ρίζα
των βουνών. Ο ορεινός όγκος του Ψηλορείτη αποτελεί τον υδροσυλλέκτη της
κεντρικής Κρήτης και έχει ένα µεγάλο αριθµό σπηλαίων και υπόγειων ποταµών,
οι οποίοι εκβάλλουν σε µικρές και µεγάλες πηγές, όπως της Γέργερης και του
Ζαρού, ενώ άλλες φορές ανακατεύονται µε τη θάλασσα, όπως στον Αλµυρό Ηρακλείου, τη µεγαλύτερη πηγή της Κρήτης, ή τις υποθαλάσσιες πηγές στο Μπαλί.
Ο µεταφλύσχης, ένα µεταµορφωµένο πέτρωµα µε αρκετή άργιλο και
κροκάλες ασβεστόλιθων, είναι η αιτία για την εµφάνιση πολλών πηγών στον
Ψηλορείτη.
Τα σπήλαια είναι εντυπωσιακά στοιχεία του αναγλύφου της περιοχής τόσο
λόγω του αριθµού τους όσο και των µορφών τους. Από απλά βυθίσµατα της επιφάνειας (τάφκοι και βουλίσµατα), µέχρι απύθµενα βάραθρα, όπως η Ταφκούρα στη Νίδα που φτάνει σε 960µ.

Πτυχές στον Ψηλορείτη

Πιθανά απολιθώµατα θαλάσσιων
σφουγγαριών στον Ψηλορείτη

Προϊόν καρστικής διάβρωσης στο Χώνος

Μεγάλο Ρήγµα και η πηγή
του Αγίου Φανουρίου
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Εξαιτίας αυτής της γεωλογικής κληρονοµιάς και της ποικιλίας των γεωτόπων του, ο Ψηλορείτης ως Φυσικό Πάρκο έχει ενταχθεί από το 2001 στο
∆ίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και πρόσφατα αριθµείται και στα
Παγκόσµια Γεωπάρκα της UNESCO. Ακόµη, λόγω της ποικιλίας των ενδηµικών
ειδών ζωής που φιλοξενεί στα σπλάχνα του, ανήκει στο ∆ίκτυο Natura 2000.
Στην Κρήτη έχουν καταγραφεί 5.000 σπήλαια. Στον Ψηλορείτη είναι καταγεγραµµένα 800 σπήλαια, εξερευνηµένα 400. Η εξερεύνηση και τα ευρήµατα
τους µας δίνουν πολύτιµες πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων στην Κρήτη
αλλά και για την πανίδα της, όπως για παράδειγµα για την απολιθωµένη πανίδα, καθώς έχουν βρεθεί κόκκαλα από ελάφια, ηλικίας πάνω από 100.000
ετών.
Η περιοχή του ∆ήµου Ανωγείων, στο N. Pεθύµνης, είναι µια από τις πλουσιότερες περιοχές σε σπήλαια. Το πιο γνωστό σπήλαιο της περιοχής των Ανωγείων είναι το «Ιδαίον Άντρο», το οποίο έχει πολύ µεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Tα σηµαντικότερα σπήλαια της περιοχής σχετικά µε το µέγεθος και το
υδρογεωλογικό ενδιαφέρον είναι η «Ταφκούρα» µε κατακύρυφο βάθος (860µ.) µε µήκος πάνω από 6.500µ., ο «Τάφκος στα Πετραδολάκια» (-475µ.),
Σπηλαιοθέµατα: Tα γλυπτά του νερού
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το«∆ιπλοτάφκι» (-400µ.) και
το «Κορίτσι»µε βάθος (-225µ.),
το σπήλαιο Σφεντόνι στα Ζωνιανά,
το ιστορικό σπήλαιο του Μελιδονίου,
το σπήλαιο της Ειλείθυιας που ήταν αφιερωµένο στην προστάτιδα θεά του τοκετού,
το σπήλαιο των Καµαρών, όπου βρέθηκαν τα
καµαραϊκά αγγεία, κ.ά. Τα σπήλαια αυτά διατρέχονται από υπόγειους ποταµούς οι οποίοι συσχετίζονται µε
την πηγή «Αλµυρός» του Ηρακλείου, ο οποίος εκβάλλει κοντά
στη θάλασσα.
Τα σπήλαια είναι κρύα, υγρά και σκοτεινά. Έχουν συνήθως τρεις ζώνες.
Στην είσοδο του σπηλαίου, όπου πέφτει το φως του ήλιου, βρίσκεται η «ζώνη
φωτός», όπου η θερµοκρασία και η υγρασία αλλάζουν, ανάλογα µε την ώρα
και την εποχή. Εδώ αναπτύσσονται πράσινα φυτά όπως οι φτέρες.

Τα τρωγλόξενα ή σπηλαιόξενα ζώα είναι εκείνα που ζουν, κυρίως, έξω από τα
σπήλαια. Όµως, χρησιµοποιούν τα σπήλαια για να φωλιάσουν, να γεννήσουν ή
να περάσουν εκεί τη ζεστή καλοκαιρινή περίοδο. Τέτοια ζώα είναι οι νυχτερίδες, τα πουλιά και κάποια έντοµα όπως, οι νυχτοπεταλούδες, τα δίπτερα και τα
τριχόπτερα.
Πιο µέσα είναι η «ζώνη του ηµίφωτος», η µεταβατική ζώνη, στην οποία η
θερµοκρασία και η υγρασία αλλάζουν ανάλογα µε την ώρα και την εποχή, αλλά
έχει ελάχιστο φως. Στη µεταβατική ζώνη των σπηλαίων θα συναντήσουµε τα
τρωγλόφιλα ή σπηλαιόφιλα ζώα. Τους αρέσει η υγρασία της σπηλιάς, µπορούν
όµως να ζήσουν και έξω από αυτήν. Τέτοια ζώα είναι οι αράχνες, οι ψευδοσκορπιοί, τα διπλόποδα, τα ισόποδα, κ.ά.
Πιο βαθιά στο σπήλαιο απλώνεται η «ζώνη του σκότους», όπου η θερµοκρασία και η υγρασία είναι σταθερές και δεν υπάρχει καθόλου φως. Στη σκοτεινή ζώνη ζουν µόνο τα τρωγλόβια ή σπηλαιόβια ζώα. Είναι άχρωµα, κουφά
και τυφλά, αλλά µε δυνατή όσφρηση και αφή. Έχουν προσαρµοστεί στη ζωή
µέσα στα σπήλαια. Πολλά από τα ζώα που ζουν εδώ είναι άσπρα, καθώς δεν
υπάρχει λόγος να έχουν λαµπερά χρώµατα, ούτε υπάρχει φως για να επηρεάζει το χρώµα του δέρµατος τους. Μερικά από αυτά µάλιστα είναι τυφλά. Έχουν
όµως εξαιρετικά ανεπτυγµένες τις αισθήσεις της ακοής και της αφής, χάρη στις
οποίες µπορούν να κινούνται µέσα στο σπήλαιο και να βρίσκουν τροφή.
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Οι νυχτερίδες ζουν στα
σπήλαια σε τεράστιες αποικίες.
Την ηµέρα κοιµούνται κρεµασµένες από την
οροφή και το σούρουπο βγαίνουν για αναζήτηση τροφής. Οι νυχτερίδες είναι
σχεδόν τυφλές, αλλά πετούν µε ακρίβεια στο σκοτάδι χάρη στην εξαιρετικά ανεπτυγµένη ακοή τους. Χρησιµοποιούν ένα σύστηµα ηχοεντοπισµού που λειτουργεί
σα ραντάρ. Εκπέµπουν συνεχείς οξείς ήχους, που δεν τις ακούει το ανθρώπινο
αυτί. Όταν αυτοί οι ήχοι συναντήσουν εµπόδια, δηµιουργούν ηχώ, την οποία συλλαµβάνουν οι νυχτερίδες, εντοπίζουν τα εµπόδια και τα αποφεύγουν.
Η Ελλάδα διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό σπηλαίων που αποτελούν καταφύγιο ή
χώρο διαβίωσης πολλών ειδών ζώων. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και στην ησυχία, τα τρωγλόβια ζώα, σιγοπερπατούν ή έρπουν αναζητώντας τη λιγοστή τροφή
τους. Τυφλά και άχρωµα, µε µακριά άκρα και ευαίσθητα αισθητήρια ψάχνουν το
ταίρι τους για να ζευγαρώσουν. Τα περισσότερα σπηλαιόβια ασπόνδυλα είναι
ενδηµικά της Κρήτης και ζουν σε µια µόνο σπηλιά και πουθενά αλλού στον
κόσµο.
Τα σπήλαια έχουν µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση των ιπτάµενων θηλαστικών, γιατί χρησιµοποιούνται σα χώρος αναπαραγωγής, διηµέρευσης και
διαχείµασης. Πετούν µε τα χέρια και γι' αυτό λέγονται χερόπτερα. Υπάρχουν
1000 είδη στον κόσµο, 36 στην Ευρώπη και εννέα από αυτά έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα στα σπήλαια της Κρήτης. Οι νυχτερίδες κυνηγούν τη νύχτα,
ενώ τη µέρα αναπαύονται. Πολλές νυχτερίδες κοιµούνται σε σκοτεινές σπηλιές. Κουρνιάζουν ανά εκατοντάδες ανάποδα, η µία πάνω στην άλλη. Όταν
σουρουπώνει, οι νυχτερίδες βγαίνουν για να αναζητήσουν την τροφή τους.
Μερικές τρέφονται µε έντοµα, άλλες µε καρπούς και νέκταρ λουλουδιών.
H νυχτερίδα µοιάζει µε ποντίκι που έχει φτερά. Η λαϊκή παράδοση µας λέει
ότι ήταν ένα ποντίκι που µια µέρα µπήκε στην εκκλησία και βρήκε κάτω ένα
κοµµάτι αντίδωρο, το οποίο από ευλάβεια δεν έφαγε, αλλά το πήρε από εκεί
και το φύλαξε σα φυλαχτό πολύτιµο. Ο Θεός για να το ανταµείψει του έδωσε
φτερά να πετά στον ουρανό.
Ανάλογα µε το είδος της τροφής τους οι νυχτερίδες χωρίζονται σε εντοµοφάγες, σαρκοφάγες, φρουτοφάγες κ.τ.λ. Η νυχτερίδα της Κρήτης, και
γενικά της Ελλάδας, είναι κυρίως εντοµοφάγος, µικρόσωµη φτάνοντας τους
10-13 πόντους στο µήκος. Όταν, κατά τη διάρκεια της ηµέρας, κοιµούνται
κρεµασµένες από την οροφή του σπηλαίου, τυλίγονται µε τα µεµβρανώδη φτερά
τους, για να περιορίσουν την απώλεια θερµότητας από το σώµα τους. Οι νυχτερίδες παράγουν τεράστιες ποσότητες κοπράνων, γιατί κάθε βράδυ τρώνε τόση
ποσότητα εντόµων όση και το βάρος τους.
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Τα ελληνικά σπήλαια χρησιµοποιήθηκαν πριν από την Παλαιολιθική
εποχή από διάφορα ζώα, ενώ υπήρξαν κατοικίες των πρωτόγονων
ανθρώπων. Ακόµη, χρησιµοποιήθηκαν και ως χώροι λατρείας. Μέσα σε
αυτά λατρεύτηκαν από τους πρωτόγονους ανθρώπους οι σταλαγµίτες ως
θεότητες. Παραδόσεις και θρύλοι για νεράιδες και δράκους συνδέονται µε
τα σπήλαια. Πολλά από αυτά αποτελούσαν χριστιανικά µοναστήρια και
εκκλησάκια ή ασκητάρια για µοναχούς. Ακόµα, πολλά από αυτά αποτελούσαν καταφύγια για τους αγωνιστές της ελευθερίας, όπως κρησφύγετα, νοσοκοµεία, κ.ά.
Πριν από 30.000 χρόνια οι άνθρωποι άρχισαν να χαράζουν και να
ζωγραφίζουν στα τοιχώµατα των σπηλαίων. Έφτιαχναν τα χρώµατα τους
µε κάρβουνο, άργιλο, χυµούς φρούτων και αίµα ζώων. Ζωγράφιζαν µε
τέσσερα βασικά χρώµατα: µαύρο, άσπρο, κόκκινο και κίτρινο. Μερικές
φορές έτριβαν τα χρώµατα στην επιφάνεια του βράχου ή χρησιµοποιούσαν απλά πινέλα από ζωικές τρίχες ή φυτικές ίνες. Επίσης, χρησιµοποιούσαν κούφια κόκαλα για να φυσούν το χρώµα στο βράχο. Οι περισσότερες από αυτές τις πρώτες βραχογραφίες απεικόνιζαν ζώα. Οι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι επιτελούσαν ειδικές
τελετουργίες που πίστευαν ότι τους βοηθούσαν στο κυνήγι. Ίχνη από
τους πρώτους κατοίκους των σπηλαίων έχουν βρεθεί στη νότια Γαλλία
και στην Κίνα, κοντά στο Πεκίνο. Οι προϊστορικοί άνθρωποι κατοίκησαν
σε αυτά τα σπήλαια στο διάστηµα από 500.000-250.000 χρόνια πριν.
Σήµερα ελάχιστοι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν
στα σπήλαια στην Αφρική, Ασία, Ευρώπη και
Εγγύς Ανατολή. Οι περισσότερες βραχογραφίες απεικόνιζαν ζώα. Στην Κρήτη
έχουν βρεθεί βραχογραφήµατα στο σπήλαιο "Σκορδολάκια" στο χωριό Ασφένδου στα Σφακιά.
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