
 

 

We took part in GeoExplorers—project 25.-30.11.2018 in Crete. There we get to know Cre-

te’s nature and culture. Our trip was full of different experiences. Four students and two 

 

 

 

Olimme 25.-30.11.2018 Kreetalla osana GeoExplorers -

sältää näkemiämme eläimiä, kasveja, geologisia muodostumia ja ennen kaikkea maisemia.  

  

Exploring Crete 



 

 

Crete is the largest island in Greece and is located in the Eastern Mediterranean Sea. The 

area of Crete is 8,303 square kilometers and Crete has about 620 000 inhabitants (2011). 

 

 

Kreeta on  on Kreikan saarista suurin ja se sijaitsee Välimerellä. Kreetan pinta-ala on 8 

itäosissa ja siellä on noin 18 300 asukasta (2011). 

 



GEOGRAPHY 

 

THE GORGE OF PEFKI 

 

gorges of Eastern Crete with its different kinds of 

path that goes across the gorge, follows the river 

bed almost all the way 

down. It is well-

formed with a few 

benches and stairs 

along the journey to 

easier. The gorge 

starts from the south 



PEFKIN ROTKO 

 

villisuuden ja upeiden kivimuodostumien kera. Polku, joka kulkee rotkon halki, 

la on muutamia penkkejä ja portaita, jotka tekevät matkanteosta helpompaa. 

moksen asutusalueelle (2 kilometriä Makrigialosista pohjoiseen) ja sieltä 

Analapsin rannalle. Se on pituudeltaan noin 4.5 kilometriä ja myös osa Euroo-



E CANYON OF DEAD IN ZAKROS 

 

on its wall where tombs from the Minoan era has been found. Every 

year many visitors come to experience the beauty of its landscape and 

its historical significance. The canyon of dead in Zakros starts from al-

most 100 kilometers southeast of Agios Nikolaos and ends in Kato Zak-

ros. The gorge is part of the European path E4.  



KUOLLEIDEN ROTKO, ZAKROS 

 

aikakauden hautoja. Joka vuosi monet vierailijat tulevat kokemaan sen kauniit maisemat ja historiallisen merkityksen.  
Kuolleiden rotko alkaa melkein 10



 GORGE OF RICHTIS 

 

you are walking the path, you can also see some old water mills and waterfalls. The biggest waterfall is 20 

The length of the route is 3 kilometres.  



 

 

RICHTIKSEN ROTKO 

 

sällä. Polkua kulkiessasi voit nähdä vanhoja vesimyllyjä ja vesiputouksia. Suurin 

3 kilometriä. 



THE  GEOPARK IN SITIA 



 

ZOOLOGY / ELÄIMET 

 

many of Crete’s animals are endemic. Crete’s mammals consist mainly of donkeys, sheep 

and goats. The island has a diverse birdlife. Despite the diversity of fauna, there are no ani-

mals that are dangerous to humans. 

Koska Kreeta on eristyksissä mantereesta, sille on syntynyt monipuolinen eläimistö ja mo-

net eläimistä ovat endeemisiä. Nykyään Kreetalta ei löydy enää monia nisäkkäitä, vaan lä-

hinnä aaseja, lampaita ja vuohia. Saarella on monipuolinen linnusto. Kreetalla ei ole yh-

tään myrkyllistä eläintä  

-rotkolla) 

-rotkolla) 

 



Homoptera (seen at Zakros Gorge / nähty 

Zakros-rotkolla) 

Curculionidae (seen at Zakros Gorge): The Cur-

culionidae are the largest animal family. They 

typically have a long snout, and many of them 

are considered pests.  

Curculionidae (nähty Zakros-rotkolla): Kärsäk-

käät on eläinkunnan suurin heimo. Niille tyypil-

listä on pitkä kärsä, ja monet niistä on tuholais-

eläimiä.  

Reduviidae (seen at Zakros Gorge / nähty Zakros-rotkolla) 

Diplopoda (seen at Zakros Gorge / nähty Zakros

-rotkolla) 



Mammalia 

Bovidae (seen at Zakros Gorge): The Bovidae are a family of mammals that in-

cludes for example goats and antelopes. All species of the family are herbi-

vores. 

Bovidae (nähty Zakros-

 



exude bad-

with ants. 

-rotkolla): Lyhytsiipiset on kovakuoriaisheimo. Lyhytsiipi-

usein muurahaisten kanssa.  

Brachyura (seen at Zakros Gorge / nähty Zakros-rotkolla) 



  

GEOLOGY / GEOLOGIA  

almost everywhere in Crete. 

 

 

Kreetan maasto ja ympäristö on todella monipuolista. Esimerkiksi Kreetalla on paljon 

vuoria, pystysuuntaisia kallionjyrkänteitä, kapeita ja syviä kanjoneita sekä rotkoja, 

jyrkkiä rannikkoja sekä paljon erilaisia kivilajeja. Geologiset kerrokset, halkeamat ja 

poimut ovat yleisiä lähes kaikkialla maassa. 

  



Zakros  gorge of  the dead  (Day 2)/ Zakrosin rotko (2.päivä)  

 

 

Fossil / Fossiili  

Limestone / Kalkkikivi  



 

 
’  

Limestone / Kalkkikivi  

Limestone / Kalkkikivi  



BOTANICAL / KASVISTO 

 

Crete is located in the Mediterranean sea climate 

are not common. Wild trees usually occur in moist areas. Olive trees are general plant be-

 

 

reesta on muovannut kasvustoa. Kasvisto on pääasiassa matalaa ja puita on vähän. Luon-

 

 

           

Oxalis pes caprae - – Nuokkukäenkaali 

’s Geopark 

 

 

Mandragora officinarum - Mandragora - Rohtomandrake 

 



Arisarum vulgare - friar's cowl - Munkin-

hiipat 

- sea squill - merisipuli 

 

’s Geopark 

Hedera helix - common ivy –  

’s Geopark 

Bellis sylvestris - Southern daisy – 

isokaunokainen 

 ’s Geopark 



Clematis cirrhosa – winter clematis – 
pallekärhö 

 

Salvia trilobal – sage – salvia  

 

 ’s Geopark 

Euphorbia characias - Mediterranean spurg –  

välimerentyräkki 

  

-  -  

 



Olea europaea – olive tree - 
oliivipuu 

gorge 

Quercus coccifera - kermes oak- kermestammi 

gorge 

– Turkish pine - 

turkinmänty 

’s Geopark 

Platanus orientalis -  Old World sycamore – 

Idänplataani 

gorge 



– -  

Seen at Zakros gorge 

ficus carica - common fig – aitoviikuna  

 



Feelings from Crete—Tunnelmia Kreetalta  


