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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Πολλοί δρόµοι οδηγούν στο οροπέδιο του Λιµνάκαρου  
Η εξερεύνηση του σπηλαίου της Περιστεράς  παραµένει µία πρόκληση  
 

 
Στο ενηµερωτικό µας φυλλάδιο 262-08 (βλ.και στην ιστοσελίδα µας: [ http://www.kreta-
umweltforum.de/Merkblaetter/262-08%20Jeep-Tour%20Limnakaro-Plateau.pdf ]) µιλήσαµε για πρώτη φορά για 
το οροπέδιο του Λιµνάκαρου και το εκεί σπήλαιο της Περιστεράς. Σε αυτό το ενηµερωτικό φυλλάδιο θέλουµε να 
διευρύνουµε και να εµβαθύνουµε τις προ τετραετίας αναφορές µας και να γνωστοποιήσουµε νέα στοιχεία.   
Ένα νέο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν εντωµεταξύ 3 προσβάσεις προς το οροπέδιο του Λιµνάκαρου. Μία «αρκετά 
δύσκολη» (που αντιµετωπίζεται µόνο µε τζιπ, βλ.σύνδεσµο στο ενηµερωτικό φυλλάδιο 262-08), µία «δύσκολη» 
(7,1 χλµ, την οποία ακολουθήσαµε αυτή τη φορά ξεκινώντας από τον Άγιο Γεώργιο) και µία «εύκολη» (4 χλµ 
δρόµος από µπετόν, που πήραµε στην «επιστροφή» και η οποία τερµατίζει στο χωριό Κουδουµαλιά).   
Για τη «δύσκολη» διαδροµή παίρνουµε στον Άγιο Γεώργιο την «παράκαµψη» προς το οικολογικό πάρκο· στη 
µισή διαδροµή υπάρχει µία απότοµη διακλάδωση (σηµατοδοτηµένη), η οποία οδηγεί µετά από 7,1 χλµ στο 
οροπέδιο του Λιµνάκαρου. Η διαδροµή είναι προσβάσιµη µόνο µε τζιπ και µε αντίστοιχη εµπειρία: στενός 
χωµατόδροµος, πετρώδης, κατά τόπους πολύ ανώµαλος από εγκάρσια αυλάκια. Η διαδροµή οδηγεί ανηφορικά 
µέσα από κοιλάδες, κατά µήκος ενός φαραγγιού µε κοίτη ποταµού στα δεξιά (βλ.εικ.αρ.), που πρέπει αργότερα 
να περάσουµε, και η οποία τερµατίζει µετά από µία εκ νέου ανάβαση στο οροπέδιο (βλ.εικ.δε.).  
 

    
 

Για την «επιστροφή» στο οροπέδιο του Λασιθίου µπορούµε να πάρουµε 
την «εύκολη» διαδροµή, η οποία οδηγεί από το βόρειο άκρο του 
Λιµνάκαρου σαν στενό δροµάκι από µπετόν στην πλατεία των 
Κουδουµαλίων. Εάν επιλέξετε αυτόν το δρόµο (προσβάσιµος µε 
κανονικό Ι.Χ.) για το οροπέδιο, πρέπει να στρίψετε στα Κουδουµαλιά 
(π.χ.ερχόµενοι από το Πλατύ/Ψυχρό) στην πλατεία (βλ.εικ.αρ.) στην 
κεντρική βρύση δεξιά και στον πρώτο δρόµο αριστερά (µε 
σηµατοδότηση). 
 

Γεωλογικές πληροφορίες για το οροπέδιο του Λασιθίου (KULL 2012): 
Το οροπέδιο του Λασιθίου είναι το µεγαλύτερο οροπέδιο (25 χλµ2) των 

κρητικών ορέων. Οι γύρω πλαγιές έχουν σχηµατιστεί εν µέρει από Πλακώδεις Ασβεστόλιθους, αλλιώς κυρίως από 
Ασβεστόλιθους  της Τρίπολης, κάτω από τους οποίους εµφανίζεται στα ανατολικά και µία µικρή ζώνη  µε 
πετρώµατα των Φυλλιτών-χαλαζιτών.   
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Ο Πλακώδης Ασβεστόλιθος του κεντρικού τµήµατος της µεγάλης αντίκλισης της ∆ίκτης εµφανίζεται κυρίως στην 
περιοχή των δυτικών και νότιων πλαγιών της ορεινής µάζας της ∆ίκτης. Η διαφορά µεταξύ ασβεστόλιθων και 
πετρωµάτων Φυλλιτών-Χαλαζιτών γίνεται εµφανής την άνοιξη έως τις αρχές του καλοκαιριού και στη βλάστηση, 
όπου στα τελευταία είναι πολύ πιο πλούσια.   
 

 
Σπήλαιο Περιστεράς   
Το σπήλαιο Περιστεράς βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του οροπεδίου 
Λιµνάκαρου στο ύψος των 1200 µέτρων και είναι εµφανές ως 
σπηλαιοβάραθρο (βλ.εικ.δε.) Για την ανάβαση και την κατάβαση (µία 
αναρρίχηση µέσα από φρύγανα και βράχους) θα χρειαστείτε γύρω 
στα 45 λεπτά. Η είσοδος του σπηλαίου είναι προσβάσιµη επίσης µόνο 
µέσω µίας «κατηφορικής» αναρρίχησης· αποτελείται από δύο 
«τµήµατα εισόδου» που τα χωρίζει ένας µεγάλος βράχος. Η αριστερή 
πλευρά είναι πολύ στενή και προσπελάσιµη µόνο έρποντας. Η δεξιά 
πλευρά αποτελεί µάλλον την κεντρική είσοδο (6 x 3 µ.). Στον πόρο 
(και στο εσωτερικό του σπηλαίου) φτάνουµε όµως µόνο µε «σχοινί»· 
πρέπει να ξεπεράσουµε άλλα 4 µε 5 µ. κατάβασης, για να φτάσουµε 
στο εσωτερικό του σπηλαίου. Σύµφωνα µε τις έρευνές µας το σπήλαιο δεν έχει ακόµα εξερευνηθεί (κατανοητό 
λόγω του δύσκολου και ανώµαλου εδάφους) – και έτσι η εξερεύνηση του σπηλαίου παραµένει και για εµάς µία 
πρόκληση, την οποία  καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε µόνο µε µία οµάδα έµπειρων σπηλαιολόγων.  
 

    
 

Η ανάβαση                                    Η πρόσβαση του σπηλαίου (N 35°14.5918; E 25°47.9932) 
 

    
 

Ο πόρος του σπηλαίου…                      Η κατάβαση…  
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