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Περιήγηση µε τζίπ µέσα από το όρος ∆ίκτη,
απο το Γεράκι έως το Καµινάκι/Λασίθιου
Gonepteryx cleopatra
Από τα νοτιοδυτικά, υπάρχει ένας πολύ ωραίος ανώµαλος δρόµος, ο οποίος περνάει µέσα απο το όρος ∆ίκτη(απο
το Γεράκι έως τι Καµινάκι), και καταλήγει στη νότια άκρη του οροπεδίου Λασιθίου.
Η µήκους 20 χιλιοµέτρων, διαδροµή από την αρχή (πριν την είσοδο του Γερακίου, δεξιά πλευρά) ακολουθεί µια
στεγνή κοίλη ποταµού που ‘’σκαρφαλώνει’’ στα βουνά. Αφού η κατεύθηνση του δρόµου δεν είναι
‘’σηµαδεµένη’’ (εκτός από κάποιες στιβαγµένες πέτρες) µε πινακίδες, για αυτό το ταξίδι απλά θα πρέπει να
ανεβείτε στο βουνό αν και το 90% τον δρόµων τελικώς καταλίγουν σε κάπιο βοσκοτόπι - ή ακόµα
και στο "τίποτα". Μόνο όταν θα έχετε διανύσει τα 2/3 της διαδροµής δεν θα ισχύει πια αυτός ο κανόνας.Όταν θα
έχετε προσπεράσει το µικρό εκκλησάκι που είναι χτισµενο στην βουνοπλαγιά του όρους Βηργοµενού, θα έχετε
ακόµα µια ανηφορική διαδροµή περίπου 2 χιλιοµέτρων - εκέι αρχίζει η κατάβαση προς ένα αποµονοµένο
αγρόκτηµα το οποίο θα σας είναι είδη ορατό απο µεγάλη, όπου ο χωµατόδροµος συναντά ένα
πλακόστρωτο δρόµο (που οδηγεί στο Καµινάκι). Κάτω από το παρεκκλήσι,στο δεξί µέρος του δρόµου (βλ.
επίσης www.kreta-umweltforum.de/kloesterkirchenkapellen14.htm), µια πλαισιοµένη πηγή, όπου µπορείτε να
αναζωογονηθείτε από την σκόνη του πρώτου κοµµατιού της διαδροµής. Στην αριστερή πλευρά του δρόµου στο
συγκεκριµένο σηµείο της βουνοπλαγιάς υπάρχουν κτήσµατα απο πέτρες τοποθετηµένες η µια πάνω στην αλλή,το
οποίο θα µπορούσε να είναι τα αποµινάρια ενός παλιού οικισµού. Εκτός από ένα γεωργικό κτίριο (περίπου 5χλµ
από το Γεράκι), σε αυτή την διαδροµή δεν θα συναντησεται ‘’ψυχή’’ οπότε καλό θα ήταν να κάνετε αυτη την
διαδροµή µε το ντεπόζιτο σας γεµάτο και µε αρκετή ποσότητα νερού.Μετά τους χειµερινούς µήνες (τον Απρίλιο ή
ακόµη και το Μάιο), πρέπει επίσης να είστε έτοιµοι να αντιµετοπίσετε απροσδόκητα εµπόδια,
κατολισθήσεις όπως και πληµήρες θα µπορύσαν να σας εµποδίσουν απο το να συννεχίσεται την πορεια
σας.Συνήθως αποµακρύνονται γρήγορα, ώστε µέχρι τον Ιούλιο η υπέροχη αυτή διαδροµή να είναι προσβάσιµη µε
το κατάληλλο όχηµα.

Το αριστερό σχήµα δίχνει τα αποµηνάρια ενώς κτήσµατος κάτω απο το παρεκκλήσι του Βιργοµενού,στο πάνω µέρος της
εικόνας φαίνεται η συνέχεια του δρόµου.Η εικόνα στην µέση παρουσιάζει την πρόσοψη της εκκλησίας µαζί µε την είσοδο. Η

εικόνα δέξια δίχνει τον Κρητικό έβενο (Ebenus cretica) λογο του σχήµατος και της µαλακιάς τους αίσθησης τα παλαιότερα
χρόνια χρησηµοποιούνταν στο γέµισµα των µαξιλαριών.Τα φυτά αυτα της χλορίδας του αιγαίου τα συναντάµε µέχρι το
υψόµετρο των 1000 µέτρων.

Gonepteryx cleopatra
Η Gonepteryx cleopatra, συµπεριλαµβανοµένης της Gonepteryx rhamni, ανήκει στην οικογένεια των Λευκών
(Pieridae). Το αρσενικό του παρόντος Μεσογείακού είδους (Gonepteryx rhamni) έχει χαρακτηριστικά
πορτοκαλοκόκκινα µπροστινά φτερά. Το θηλυκό είναι παρόµοιο, µε την ευρωπαϊκή Gonepteryx rhamni. Το ίδιο
ισχύει και για την κάµπια, η οποία ζει στην περιοχή της Μεσογείου σε αειθαλή δέντρα (Rhamnus alathernus), το
κύριο χρώµα είναι το πράσινοµπλέ, η γραµµές στο πλάι ωστόσο είναι σε πιο κλειστή απόχροση. Το
κουκούλι είναι πράσινο µε κίτρινες της πλευρές. 6 χαρακτηριστικά διακρίνουν τα θηλυκά του Gonepteryx rhamni
– βλέπε επίσης NAOM ∆ελτίο Πληροφοριών 40●02 από τη σειρά της, UMWELTbürgerinfo στο www.naom.de από εκείνες της Gonepteryx cleopatra: Η µπροστινή πτέρυγα του Gonepteryx rhamni είναι πρασινοκίτρινα στο
χρώµα, σε αντίθεση µε της Gonepteryx cleopatra που είναι κιτρινόλευκα. Στο µπροστινό µέρος τον φτερών της
υπάρχει µια εσοχή σε αντίθεση µε της Gonepteryx cleopatra που είναι ίσια. Το πορτοκαλί χρώµα (στο κάτω
µέρος των φτερών) στο Gonepteryx cleopatra φαίνεται ξεκάθαρα σε αντίθεση µε του Gonepteryx rhamni
. Τα φτερά του Gonepteryx rhamni έχουν την ίδια απόχρωση , στην Gonepteryx cleopatra οστόσω το πίσω µέρος
είναι πιο σκούρο. Το µπροστινό άκρο της πίσω πτέρυγας είναι καµπυλοτό,και της Gonepteryx rhamni
ίσια.Το βασικό σχήµα είναι µακρύτερο πάρα φαρδύτερο, σε αντίθεση µε της Gonepteryx cleopatra, τα
φτερά αυτού του τύπου είναι µόνο ελαφρώς στενότερα.

Η φωτογραφία της πεταλούδας δίχνει την Gonepteryx cleopatra,
αριστερά, πάνω είναι το αυγό της.Το καλά κρυµένο κουκουλι της,
οπως και η κάµπια ανήκουν στο είδος Gonepteryx rhamni. Τα
οποία δεν εχουν µεγάλη διαφορά απο της Gonepteryx cleopatra.

Η φωτογραφία δείχνει ένα αρσενικό του Philaeus chrysops της οικογένιας
των Salticidae . Το τυπικό χαρακτηριστικό είναι η κόκκινες ρίγες στο πίσω
µέρος της. Είναι ένα από τα πιο πολύχρωµα είδη και φτάνει έως και τα 15
mm σε µέγεθος ανήκει στης µεγαλύτερες αράχνες άλτες της Ευρώπης. Στη
νότια Ευρώπη(αλλά και στην Κρήτη) απαντώνται συχνότερα, είναι αυστηρά
προστατευόµενα στη Γερµανία µετά την BArtSchV. Οι αράχνες άλτες της
της οικογένειας Salticidae είναι ζώα που κυνηγούν το θήραµα της, µε
εντυπωσιακά µεγάλα µάτια. Το θήραµα πιάνεται µετά απο ένα άλµα το οποίο
ειναι ο τρόπος κυνηγιού τους. Το µετάξι της αράχνης χρησιµοποιείται
µόνο για την κατασκευή των φωλιών και των κουκουλιών, καθώς και για τη
«γραµµή ασφαλείας ». Φωτογραφία: U. Kluge 2004
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