
Γλσξίδνληαο ην Γεσπάξθν

ηεο  εηείαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζην  Γεσπάξθν

Βαγγζλθσ Περάκθσ 
υντονιςτισ Γεωπάρκου θτείασ 



Παγκόςμιο Γεωπάρκο τθσ θτείασ 

Σο ςφγχρονο γεωλογικό εργαςτιρι τθσ Ευρϊπθσ!



Περιοχή

Δίλαη θπξίσο νξεηλή  κε εληππσζηαθέο όκσο αθηνγξακκέο

Γηνηθεηηθά αλήθεη ζην  Γήκν εηείαο Έθηαζε: 517 km2



Σν πιενλέθηεκα  ηνπ Γεσπάξθνπ ηεο 

εηείαο  είλαη όηη δηαζέηεη κεγάιν 

αξηζκό ηα Γεώηνπσλ πνπ δηαθξίλνληαη 

γηα ηε γεσινγηθή ηνπο αμία, ιόγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, όπσο 

εμάιινπ θαη όιεο ηεο Κξήηε.

Βξίζθεηαη ζην ζεκείν ζπλάληεζεο 

δύν ιηζνζθαηξηθώλ πιαθώλ, κε ηελ 

πιάθα ηεο Αθξηθήο λα ππνβπζίδεηαη

θάησ από ηελ επξαζηαηηθή, πνπ 

ζεκαίλεη όηη ε γεσινγία ηεο Κξήηεο 

είλαη ελεξγή θαη πνιύ πινύζηα. 

Ζ έιιεηςε βιάζηεζεο είλαη έλα 

επηζπκεηό ζηνηρείν κηα θαη ε γεσινγία 

ηνπ ηόπνπ είλαη νξαηή θαη ηελ βιέπεηο 

κπξνζηά ζνπ.



ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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Γεσινγία

ηελ πεξηνρή ηνπ Γεσπάξθνπ 

κπνξνύκε λα βξνύκε από ηα 

παιαηόηεξα πεηξώκαηα ηεο 

Κξήηεο. 

Κπξηαξρνύλ νη αζβεζηόιηζνη 

θαη νη ζρηζηόιηζνη

Καξζηηθά ηνπία ζπλαληώληαη παληνύ, 

ελώ ηα ζεκαληηθόηεξα γεσινγηθά κλεκεία 

απνηεινύλ ηα κεγάια ζπζηήκαηα 

ζπειαίσλ

νη βπζζηλί θπιιίηεο θαη ηα

απνιηζώκαηα ζειαζηηθώλ.



Πιαθώδεηο Αζβεζηόιηζνη

Η ενότθτα των «Πλακωδϊν Αςβεςτολίκων», γνωςτι 
και ωσ «Plattenkalk» ι ωσ «Μάνθσ – Κριτθσ» είναι θ 
ραχοκοκαλιά τθσ Κριτθσ πάνω ςτθν οποία 
βρίςκονται τοποκετθμζνεσ όλεσ οι υπόλοιπεσ
ομάδεσ των πετρωμάτων του νθςιοφ.

Σα πετρϊματα αυτά ςχθματίςτθκαν 
από τα 140 ζωσ τα 30 εκατομμφρια 
χρόνια πριν από ςιμερα .
Tα ςυναντάμε ςτο βορειοδυτικό άκρο 
του Γεωπάρκου και ειδικότερα ςτθ 
χερςόνθςο Κάβο ίδερο.



Φπιιίηεο – Υαιαδίηεο 

τθν περιοχι του Γεωπάρκου τα πιο χαρακτθριςτικά πετρϊματα είναι οι μωβ φυλλίτεσ, οι 
ςχιςτόλικοι και οι χαλαηίτεσ με εντυπωςιακζσ εμφανίςεισ πάνω από το χωριό Καρφδι και 
ςτισ παραλίεσ νοτίωσ του Βάι.



Σξίπνιε
Τα πεηξώκαηα όκσο πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ πεξηνρή είλαη απηά ηεο ελόηεηαο 

ηεο Σξίπνιεο, ηα νπνία ζθεπάδνπλ ηα αληίζηνηρα πεηξώκαηα ησλ Φπιιηηώλ –

Χαιαδηηώλ. 

Παξνπζηάδνπλ πνιύ έληνλα θαηλόκελα θαξζηηθήο δηάβξσζεο θηινμελώληαο 

ζρεδόλ ην ζύλνιν ησλ θαξζηηθώλ γεσκνξθώλ όπσο ηα ζπήιαηα θαη ηα θαξάγγηα, 

ελώ δεκηνπξγνύλ ηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο ηεο πεξηνρήο.



ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξθνπ έρεη βξεζεί κηα κεγάιε πνηθηιία 

απνιηζσκάησλ πνπ θαιύπηεη κεγάιν αξηζκό εηδώλ θαη πεξηόδσλ

Τα παιηόηεξα απνιηζώκαηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ βξεζεί κέζα ζε θπιιίηεο

ζηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηθάζηξνπ θαη απνηεινύληαη από θπηηθά 

ππνιείκκαηα (~300 εθαη. ρξόλσλ).

Απνιηζώκαηαηνθόξνη Γεώηνπνη



Απνιηζώκαηα Αιπηθήο ΖιηθίαοΡνπδηζηέο

Πνιύ ραξαθηεξηζηηθά 

θαη θνηλά γηα ηελ

πεξηνρή είλαη ηα 

απνιηζώκαηα 

ξνπδηζηώλ, ειηθίαο 

πεξίπνπ 70 εθαη, 

(απνιηζσκέλα θειύθε 

δηζύξσλ) πνπ 

εληνπίδνληαη ζε

αξθεηέο ζέζεηο εληόο 

ησλ αζβεζηνιίζσλ

ηεο ελόηεηαο ηεο 

Τξίπνιεο, κε 

ραξαθηεξηζηηθόηεξε 

εκθάληζε εληόο ηνπ

θαξαγγηνύ πάλσ από 

ηελ πεγή ηεο Δπάλσ 

Εάθξνπ.



Ζ επνρή ηνπ κεηόθαηλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ πάξθνπ εθπξνζσπείηαη από έλα 

από ηα πην εληππσζηαθά θαη ζεκαληηθά απνιηζώκαηα, ην δεηλνζήξην

(Deinotherium Giganteum), ή Deinotherium proavum έλα είδνο 

πξσηόγνλνπ ειέθαληα. 

Τα πξώηα απνιηζώκαηα Γεηλνζεξίσλ ζηελ Κξήηε βξέζεθαλ ην 2002 ζηελ 

πεξηνρή Γθέια, Αγίαο Φσηηάο Σεηείαο . Τα Γεηλνζήξηα ηεο Κξήηεο έδεζαλ ζην λεζί 

πξηλ από 8-9 εθαηνκκύξηα ρξόληα. Τν ύςνο ηνπ ήηαλ κεηαμύ 4,5 – 5 κέηξσλ θαη 
ην κήθνο ηνπ ζηα 6 κέηξα.

Απνιηζώκαηα κεηόθαηλνπ



Κάτω γνάκοσ

Ο μεγαλύτερος τασλιόδοντας δεινοθηρίοσ ποσ 
βρέθηκε ποτέ



Απνιηζώκαηα ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ ηεο πεξηόδνπ απηήο έρνπλ βξεζεί ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο εληόο ηνπ Πάξθνπ.

Κνξάιιηα, κε ραξαθηεξηζηηθέο εκθαλίζεηο εληόο πθαινγελώλ αζβεζηνιίζσλ

βνξείσο ηεο παξαιίαο Καξνύκεο

Απνιηζώκαηα κεηόθαηλνπ



Απνιηζώκαηα κεηόθαηλνπ

Αχινοί (Clypeaster) και δίκυρα (Chlamys), εντόσ μαργϊν και μαργαϊκϊν αςβεςτολίκων με 
χαρακτθριςτικζσ εμφανίςεισ βορείωσ τθσ παραλίασ Καροφμεσ



τισ χαμθλότερεσ αναβακμίδεσ τθσ περιοχισ Ζάκρου – Ξερόκαμπου ζχουν βρεκεί 
απολικϊματα από : Ελάφια (Candiacervus cretensis), Ιπποπόταμουσ (Hippopotamus 
creutzburgi) , Ελζφαντεσ (Elephas antiquus), Σρωκτικά ( Kritimys catreus). 
Σα οςτά των ηϊων παραςφρκθκαν από το νερό μετά το κάνατο των οργανιςμϊν και 
μεταφζρκθκαν ςτθν τότε ακτογραμμι όπου και καφκικαν μζςα ςτθν άμμο και 
απολικϊκθκαν.

Απνιηζώκαηα Πιεηζηόθαηλνπ



Οι νάνοι ιπποπόταμοι

Είδος: Hippopotamus creutzburgi
Θέζη: 9 θέζεις ζηα όρια ηοσ 
Γεωπάρκοσ
Κάηω Ζάκρος Ι και ΙΙ, Σηηεία Ι,
Καρούμπες Ι, Καρούμπες IV,
Καρούμπες VΙ, Φανγκρόμοσρο Ι και ΙΙ, 
Ξηρόκαμπος



Σαθόλη Μαύξν Μνπξί θαη  Μνλήο Σνπινύ

Τα ηαθόλη είλαη κηθξέο θνηιόηεηεο, πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε δηαβξσηηθή δξάζε 

ηνπ αλέκνπ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο.

Απηέο νη κνξθέο δεκηνπξγνύληαη ζπλήζσο ζε εθαηζηεηαθά πεηξώκαηα ή

ζε ςακκίηεο θαη επεηδή εμειίζζνληαη δηαξθώο κπνξεί λα θαηαζηξαθνύλ γξήγνξα.

Γεσκνξθνινγηθνί Γεώηνπνη



Υαιαδηηηθά ηείρε

Βξίζθνληαη βνξεηνδπηηθά ηνπ Καξπδίνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ππνιεηκκαηηθά ραιαδηηηθά

ζηξώκαηα

Γεσκνξθνινγηθνί Γεώηνπνη

Λόθνο Καζηξί 

Γνκείηαη από πεηξώκαηα Μεηνθαηληθήο ειηθίαο 

ηα νπνία δεκηνπξγνύλ εληππσζηαθέο 

γεσκεηξηθέο κνξθέο



Παξάθηηνη Γεώηνπνη

Ακκνζίλεο Φηιήο Άκκνπ & Καηζνπλάθη

Γεσκνξθνινγηθνί Γεώηνπνη



Αιπθή Ξεξόθακπνπ & Υηώλαο

Γεσκνξθνινγηθνί Γεώηνπνη Παξάθηηνη Γεώηνπνη



Καξζηηθνί Γεώηνπνη

Ζ δηάιπζε ησλ αζβεζηνιίζσλ, δνινκηηώλ θαη καξκάξσλ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 

πιήζνο θαξζηηθώλ Γεώηνπσλ, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην αλάγιπθν ηνπ νξεηλνύ ηνπίνπ ηνπ 

Γεσπάξθνπ. Αθνξνύλ επηθαλεηαθέο θνηιόηεηεο πνηθίισλ δηαζηάζεσλ όπσο κηθξά 

βαζνπιώκαηα (αξόιηζνη), θαηαβόζξεο, κηθξά ή κεγάια νξνπέδηα, δνιίλεο θαη ηα 

πεξηζζόηεξα ζπήιαηα ηεο πεξηνρήο. 



πήλαια

Πάνω από 300 ςπιλαια ζχουν
καταγραφεί ςτο Γεωπάρκο και από
αυτά ζχουν εξερευνθκεί και
χαρτογραφθκεί τα 160 με το ςφνολο
τουσ να ξεπερνά τα 12.000 μζτρα



Σα ςπιλαια τθσ περιοχισ δεν ζχουν 
αξιοποιθκεί τουριςτικά και θ πρόςβαςθ ςε 
αυτά απαγορεφεται από τθν Αρχαιολογικι 
νομοκεςία. Σο γεγονόσ αυτό, όχι μόνο δεν 
τουσ ςτερεί, αλλά αντικζτωσ μεγιςτοποιεί 
τθν απόλαυςθ τθσ περιιγθςθσ ςε αυτά, 
κακϊσ ο επιςκζπτθσ που μπαίνει ςε ζνα 
τζτοιο «απείραχτο» περιβάλλον, βιϊνει θ 
μαγεία και το δζοσ τθσ εξερεφνθςθσ και τθσ 
ανακάλυψθσ.







Φαξάγγηα

Γλσζηό θαη σο θαξάγγη ησλ Νεθξώλ, ην νπνίν εθηόο από ην εληππσζηαθό ηνπ 

αλάγιπθν, ηελ πινύζηα ρισξίδα θαη ηελ άθζνλε παξνπζία λεξνύ, θηινμελεί θαη 

αξθεηέο ζέζεηο αξραηνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο.

Φαξάγγη Κάησ Εάθξνπ 



Φαξάγγη Υνριαθηώλ
Φαξάγγηα



Φαξάγγη Μνλήο Σνπινύ

Φαξάγγηα



Φαξάγγη Ρίρηε



Φαξάγγη Ξεξόθακπνπ 



Φαξάγγη Αγίσλ Πάλησλ  



Γεωλογικοί Γεϊτοποι

Η παραλία Άργιλοσ ςτθν οποία 
εμφανίηονται οι Πλειοκαινικζσ
μάργεσ, που περιζχουν υψθλό 
ποςοςτό αργίλου και είναι ζντονα 
κερματιςμζνεσ. Αποςπϊνται εφκολα 
με το χζρι και χρθςιμοποιοφνται από 
τουσ λουόμενουσ για επάλειψθ του 
ςϊματόσ τουσ με φυςικι άργιλο!

Πάνω από τθν παραλία τθσ 
Ερθμοφπολθσ παρατθροφνται κόκκινα 
μάρμαρα που είναι μοναδικά για τθν 
περιοχι και ανικουν ςτθν ενότθτα 
των Φυλλιτϊν – Χαλαηιτϊν.



Αρχαία λατομεία , παλιζσ κρινεσ , κάςτρα  
ιςτορικοί και αρχαιολογικοί χϊροι 



Γεω-λαογραφικοί γεϊτοποι

Σο ςφνολο των παραδοςιακϊν οικιςμϊν με ζμφαςθ ςτουσ ιςτορικοφσ οικιςμοφσ 
όπωσ πχ. τα καλιά 



Γεω-λαογραφικοί γεϊτοποι



Γεω-ιςτορικοί Γεϊτοποι

Ενετικό καςτζλι και θ κρινεσ Βόιλα

τθ κζςθ Βόιλα, ανατολικά του Χαντρά βρίςκονται υπολείμματα ενετικοφ κάςτρου, το 
οποίο περιλαμβάνει τμιματα του πφργου, των αποκθκϊν και άλλων κτιςμάτων κακϊσ 
και δφο κρινεσ που ακόμα και ςιμερα τροφοδοτοφν τθσ περιοχι με νερό. Νότια από το 
ενετικό κάςτρο ςτθ Βόιλα υπάρχει μια κρινθ με ανάγλυφεσ παραςτάςεισ πάνω ςτο 
μαργαϊκό αςβεςτόλικο του Μειοκαίνου



Γεω-ιςτορικοί Γεϊτοποι
Μοναςτιρια  - ιςτορικά μουςεία 



ΠΑΛΑΗΟΑΚΣΔ

Πνπζελά αιινύ ζηελ Κξήηε, όζν ζηε Σεηεία, δελ είλαη ηόζν εκθαλείο νη θαηαθόξπθεο 

κεηαθηλήζεηο ηεο μεξάο. Οη παιαηέο αθηνγξακκέο εκθαλίδνληαη σο παξάιιειεο κε 

ηελ αθηή, επίπεδεο δώλεο ή αλαβαζκίδεο, ζαλ δηαδνρηθά ζθαινπάηηα. 



Άνκρωποσ και Γεωπάρκο 



Οικοζυζηήμαηα: Χλωρίδα

Σν ζύλνιν ηεο πεξηνρήο αλήθεη ζηελ Μεζνγεηαθή Εώλε Βιάζηεζεο κε 

θπξίαξρεο ηελ θξπγαληθή θαη ηελ καθία βιάζηεζε.

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη πάλσ 

από 60 ελδεκηθά είδε, πνιιά από ηα

νπνία ηεινύλ ππό θαζεζηώο πξνζηαζίαο, ελώ πέληε εμ απηώλ 

πεξηιακβάλνληαη ζην 

«Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ησλ πάλησλ θαη Απεηινπκέλσλ 

Φπηώλ ηεο Διιάδαο»



Οηθνζπζηήκαηα : Οξληζνπαλίδα

Ζ επξύηεξε πεξηνρή παξνπζηάδεη κεγάιν αξηζκό νξληζνπαλίδαο ε νπνία

πεξηιακβάλεη πάλσ από 200 είδε εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 είλαη

ραξαθηεξηζκέλα σο παγθνζκίσο απεηινύκελα

Υξπζαεηόο ή Βηηζίια Aquila chrysaetos Gyps fulvus Όξλην ή γύπαο ή ζθάξα Falco peregrinus brookei

Falco eleonoraea

Μαπξνπεηξίηεο ή γεξάθη ηεο Διενλόξαο 

Phalacrocorax aristotelis

Θαιαζζνθόξαθαο
Gypaetus Barbatus
Γυπαετόσ, Κοκαλάσ



ηελ γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ Πάξθνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 14 είδε ζειαζηηθώλ

ηα ηξία από απηά είλαη θεηώδε 8 είδε εξπεηώλ θαη 2 είδε ακθίβησλ

Caretta caretta καλάςςια χελϊνα Chalcides ocellatus Λιακόνι

Hierophis gemonensis Δενδρογαλιά Zamenis Situla πιτόφιδο

Laudakia stellio

Acomys cahirinus minous Αγκακοποντικόσ



Τγξνηνπηθνί Γεώηνπνη

Οη πγξόηνπνη ηνπ Γεσπάξθνπ εηείαο είλαη ζρεηηθά κηθξνί ζε κέγεζνο θαη 

δηάζπαξηνη, αιιά απνηεινύλ έλα θαιό παξάδεηγκα δηθηύνπ λεζησηηθώλ πγξόηνπσλ.

Οη θπζηθνί πγξόηνπνη απνηεινύλ είηε ζύλζεηα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα (όπσο ν 

πγξόηνπνο Βάη, ζηνλ Κνπξεκέλν θαη ζηηο Καξνύκεο), είηε είλαη εθβνιέο, επνρηθά 

ηέικαηα γιπθνύ, αικπξνύ λεξνύ. Δληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αλαηνιηθό παξάθηηα 

δώλε.



Οη ππνδνκέο ηνπ Γεσπάξθνπ

Κέληξν Δλεκέξσζεο  θαη Φηινμελίαο 



Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Εάθξνπ

Τν Μνπζείν είλαη αθηεξσκέλν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

ηνπ Πάξθνπ. Μέζα από κηθξέο αλαπαξαζηάζεηο νηθνηόπσλ (δηνξάκαηα), πξνζήθεο, 

ηαξηρεπκέλα δώα, πεηξώκαηα, απνιηζώκαηα θαη πόζηεξο, παξνπζηάδνληαη ηα ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία ηεο ρισξίδαο, παλίδαο θαη γεσινγίαο ηεο πεξηνρήο. 



Υάξαμε θαη ζήκαλζε 

Γεσηνπξηζηηθώλ δηαδξνκώλ

πνπ  ζπλδένπλ κεηαμύ ηνπο 

ελδηαθέξνληεο 

γεσκνξθνινγηθνύο

ζρεκαηηζκνύο θαη νηθόηνπνπο, 

αιιά θαη  ζέζεηο όπνπ έρνπλ 

ηαπηηζηεί κε παιαηνληνινγηθά

επξήκαηα ηνπ 

Γεσπάξθνπ θαη ηελ ηζηνξία ηεο 

πεξηνρήο 





5 θπιιάδηα Γεσ- δηαδξνκώλ 











Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο  

Πηλαθίδεο θαηεύζπλζεο (έλδεημεο)





Δθπαηδεπηηθό πιηθό / πξνγξάκκαηα

Τν Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο ζρεδίαζε γηα ην Φπζηθό Πάξθν Σεηείαο δύν 

εθπαηδεπηηθέο Μνπζεηνζθεπέο, κηα γηα ην Τνπηθό Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο

Εάθξνπ θαη κηα γηα ην Σπειαηνινγηθό Κέληξν Καξπδίνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ πιήξε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζε καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαη ησλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ.



Δπνπηηθό πιηθό Μνπζεηνζθεπήο



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΕΩΝ ΖΑΚΡΟΤ – ΚΑΡΤΔΙ  



Δραςτθριότθτεσ 

Εκπαιδευτικι διαδρομι Ζάκρου  







Εκπαιδευτικά επιτραπζηια παιχνίδια 





Επιςκζψεισ,  ςυνεργαςίεσ  με ςχολεία

18 ςχολεία επιςκζφτθκαν το Γεωπάρκο θτείασ το 2017 



Φιλοξενία  ςτο Κζντρο ενθμζρωςθσ ςτο καρφδι



Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ομάδες στόχου 



Διαρκι ςυνεργαςία με το Κ Π Ε Ιεράπετρασ –
Νεάπολθσ Λαςικίου

Διιμερο ςεμινάριο ςτθν Αειφόρο Εκπαίδευςθ 
το άββατο 25 και τθν Κυριακι 26 Νοεμβρίου 
2017, με κζμα: 
«Γνωρίηοντασ το Γεωπάρκο θτείασ, τα 
ςπιλαια και τισ εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ 
του» 



Μεγάλη επισκεψιμότιτα, τα τελευταία χρόνια  από μαθητές σχολείων 

σπηλαιολογικές ομάδες , γεωλόγους,  ορειβατικές ομάδες   



Δραςτθριότθτεσ

Σο Γεωπάρκο τθσ θτείασ προςφζρεται για πολυάρικμεσ δραςτθριότθτεσ που καλφπτουν ζνα 
ευρφτατο φάςμα προτιμιςεων, από εκείνουσ που απλϊσ επικυμοφν να ξεκουραςτοφν ςε 
ζνα παραδοςιακό και μοναδικό μζροσ τθσ Κριτθσ μζχρι και τουσ πιο απαιτθτικοφσ που 
αποηθτοφν τθν περιπζτεια. 

Πεηοπορία 



Birdwatching



Ακλθτικι ςπθλαιολογία ςε μια από τισ πολλζσ ςπθλιζσ και τα υπόγεια ποτάμια είναι μια 
μοναδικι εμπειρία. 



Αναρρίχθςθ ςτο βράχο, ςτθν είςοδο του «φαραγγιοφ των νεκρϊν» από τθν Κάτω Ζάκρο ι 
ςτουσ κατακόρυφουσ αςβεςτολικικοφσ βράχουσ πολλϊν άλλων φαραγγιϊν



Canyoning (διάςχιςθ φαραγγιϊν)



Ιςτιοςανίδα - Windsurfing 



Γεω – δράςεισ για όλουσ ςτο «Γεωπάρκο τθσ θτείασ» ςτο φαράγγι Ρίχτθ







2ο ϋϋ Sitia Geopark Trailϋϋ
Αγϊνεσ ορεινοφ τρεξίματοσ, ανωμάλου δρόμου και πεηοπορίασ

30-επτεμβρίου 2018  

Διαδρομι:  Πλατεία Ζιρου – Κάνεβα - Ζάκακοσ – ίτανοσ – καλιά                                                                                                             

Μαφροσ Κάμποσ - Ζάκροσ – Φαράγγι νεκρϊν - Αρχαιολογικόσ χϊροσ Κάτω Ζάκρου Μικοσ διαδρομισ : 24 χιλιόμετρα

Αγϊνασ ανωμάλου δρόμου 6 χιλιομζτρων ςτθν Κάτω Ζάκρο 

Παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ: Πεηοπορία , αναρρίχθςθ, αγϊνεσ για παιδιά , πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 





υναυλία τθσ Γισ ςτον Γεϊτοπο
τθσ πθγισ Ζάκρου 

Παρουςίαςθ βιβλίου του Γεωλόγου / 
Ερευνθτι τζλιου Μανωλιοφδθ

Γιορτι ανταλλαγισ ςπόρων  







Δπραξηζηώ


