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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Περιοχή απολιθωµάτων στην Αγία Φωτιά / Σητεία 
Μαλάκια και θηλαστικά από την Μειόκαινο της Κρήτης 
 
 

 

Τον Μάιο του 2006 ήµασταν σε θέση να εξερευνήσουµε µια ενδιαφέρουσα περιοχή στην Αγία Φωτιά οπού υπάρχουν 
απολιθώµατα από το Μειόκαινο της Κρήτης τον προσδιορισµό της στρωµατογραφίας των τόπων στην Παχιά Άµµο / Βόρεια 
Κρήτη (βλ. Πληροφορίες Αρ. Φύλλου 71-05) και Ποταµίδα / ∆υτική Κρήτη (βλ. πληροφορίες Φύλλο πληροφοριών Όχι 
υπενθυµίζει 97-05). Ακόλουθες οδηγίες αναφέρονται στο δελτίο πληροφοριών αριθ. 140-06. 
 

6 χλµ  ανατολικά της Σητείας προς το Βάι, κατά µήκος του κόλπου της Σητείας φτάνετε στην Αγία Φωτιά. Στα 
περίχωρα της Αγίας Φωτιάς µια πινακίδα στα δεξιά δείχνει προς τα αριστερά στην „Αρχαιολογική ανασκαφή της 
Αγίας Φωτιάς“| 300 µέτρα µετά την αριστερή στροφή φτάνετε στο σηµείο τερµατισµού.Τα απολιθώµατα 
βρίσκονται περίπου 200 µ. Πριν τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Οτανφτάσετε στον τελικό προορισµό σας στα 
δεξιά θα δείτε ένα ύψοµααπο γκρί χώµα και κίτρινη άµµο, οι οποίες ενοποιούνται στα χαµηλότερα στρώµατα. Το 
µέρος οπου βρίσκονται τα απολιθώµατα απλώνεται  300 µέτρα µέχρι την θάλασσα.(βλέπε φωτο.)Στα αρεάιζήµατα 
(υδατοδιαλυτοί γκρι άργιλοι) βρέθηκαν κυρίως µαλάκια, επίσης σε µια επιφανειακή έρευνα βρέθηκαν(ακόµη 
απροσδιόριστο) 7 κοχύλια και 3 σαλιγκάρια. Βάσει των πληροφοριών (στο συµπιεσµένη,καφέ-κίτρινο ίζηµα) 
βρέθηκε το δόντι ενός θηλαστικού  που αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογένειας των γουρουνιών (Suidae) στα 
τέλη της Μειόκαινου εποχή στην  Κρήτη. Αυτό είναι πιθανώς το δόντι ενός χοίρου της στέπας του 
είδους Microstonyx PILGRIM, 1926. Σε συνεργασία µε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Πανεπιστήµιο 
Ηρακλείου (∆ρ Γ. Ηλιόπουλος) θα γίνει συγκεκριµένη αναζήτηση και στρωµατογραφική ταξινόµηση (βλ. το 
δελτίο πληροφοριών αριθ. 83-05 της Κρήτης). 
Για τα ορυκτά και τα απολιθώµατα που υπάρχουν "in situ", ακολουθούν φωτογραφίες(µε σύντοµη περιγραφή) για 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες αποσύνθεσης. 
 

 

 
Η φωτογραφία δίχνει τον χώρο που βρίσκονται τα απολιθώµατα προς τα βόρεια, 
µε θέα προς τη θάλασσα. Στα ιζήµατα και στην βάση τους, βρίσκονται κυρίως 
κοχύλια (απεικονίζεται δεξιά). Το είδος αυτό περιορίζεται σε επτά είδη, κατά 
πάσα πιθανότητα όσο πιο ψηλά στο ίζηµα κοιτάξουµε τόσο λιγότερα είδη θα 

βρούµε. Επίσης, όσοχαµηλοτερα βρίσκονται τόσο πιο καλοδιατηρηµένα ειναι. 
 
Φωτογραφίες: U. Kluge / Η. Eikamp (05/10/2006) 
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Τα στοιχεία δείχνουν τις πληροφορίες από τη θάλασσα προς το 
νότο,κοιτάζοντας προς το εσωτερικό. Στα κίτρινα ιζήµατα (µε 
βάσητιςδηλώσεις) βρίσκονται επίσης (τουλάχιστον τρία) είδη 
σαλιγκαριών (βλ. κάτω δεξιά). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η αριστερή εικόνα δείχνει τα δόντια του χοίρου της στέπας "in situ" το µήκος των οπίων είναι περίπου 9 ίντσες. Η 
εικόνα δεξιά δείχνειτοδόντι µέτα την αποµάκρυνση του απο το χώµα, το µέγεθός του είναι µόνο περίπου 5 cm. 
Περίπου 3 εκατοστά από την άκρη των δοντιών και 1 εκατοστά από τη ρίζα του δοντιού χάθηκαν. 
Φωτογραφίες: U. Kluge / Η. Eikamp (05/10/2006) 
 
 

      
 

Η εικόνα δείχνει δύο  γεωλογικούς σχηµατισµούς: που µαρτυρούν την ύπαρξη για ‘’Gebirgsfaltunǵ’ (. Εικ. 
δεξιά), Επίστρωση (Εικ. ιβ) Στην Κρήτη, βλ. επίσηςτο δελτίο πληροφοριών αριθ. 101-05 της Κρήτης Πληροφορίες 
για το περιβάλλον, γεωλογία τίτλο Navigator / παλαιοντολογία. Η αριστερή εικόνα δίχνει γεωλογικούς 
σχηµατισµούς που βρίσκονται στο χωριό Ανώγεια, περίπου 300 µέτρα από την είσοδο του χωριού, στα δεξιά. Το 
σχήµα δεξιά δείχνει ένα γεώτοπο στην ∆ροσιά, περίπου 800 µέτραµετάτην έξοδο προς το Ρέθυµνο πριν από µια 
αριστερή στροφή.          Φωτογραφίες: H. Eikamp 
 
Μετάφραση από τα γερµανικά: Manos Karabinakis         impr. eik.amp 04/2012 


