Το Γιγάντιο Δεινοθήριο (11) είναι ένα εντυπωσιακό
έκθεμα που λόγω μεγέθους καταλαμβάνει δύο
ορόφους. Πρόκειται για αναπαράσταση σε
φυσικό μέγεθος του τρίτου μεγαλύτερου
χερσαίου θηλαστικού που έζησε στη Γη, απολιθώματα του οποίου έχουν βρεθεί στην Κρήτη.
The Giant Deinotherium of Crete (11) is an
impressive exhibit standing two floors tall.
Based on fossil bones found on Crete, it is
a life-size reconstruction of the third largest
mammal ever to live on Earth.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

OPENING HOURS:

Χειμερινή Περίοδος (1 Νοεμβρίου - 30 Απριλίου)
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 15:00
Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 18:00

Winter opening hours (1 November - 30 April)
Monday - Friday: 09:00 - 15:00
Saturday - Sunday: 10:00 - 18:00

Θερινή Περίοδος (1 Ιουνίου - 30 Σεπτεμβρίου)
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 21:00
Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 21:00

Summer opening hours (1 June - 30 September)
Monday - Friday: 09:00 - 21:00
Saturday - Sunday: 10:00 - 21:00

Μάιος & Οκτώβριος
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 18:00
Σάββατο - Κυριακή 10:00 - 18:00

May & October
Monday - Friday: 09:00 - 18:00
Saturday - Sunday: 10:00 - 18:00

Κλειστά: 1η Ιανουαρίου, Κυριακή του Πάσχα,
25η Δεκεμβρίου

Closed: 1st January, Orthodox Easter Sunday,
25th December

Το Πωλητήριο ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου
και δεν απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου.

Access to the Museum Shop is free. Its opening times correspond
to those of the Museum.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ADDRESS:

Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου,
71202 Ηράκλειο, Κρήτη
τηλ. 2810282740, 2810393630

Leoforos Sofokli Venizelou
71202 Heraklion, Crete
tel. +30 2810282740, 2810393630
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Η ποικιλότητα των υδάτινων και ερημικών
οικοσυστημάτων αναδεικνύονται στις νησίδες
αυτού του ορόφου. Συγκριτικά παρουσιάζεται
ένας υγρότοπος της Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και μία κρητική παραλία
με φώκια (7). Στις ερήμους (6) συγκρίνεται η
ημιέρημος της Κρήτης, με μια αμμώδη και μια
βραχώδη έρημο της Βόρειας Αφρικής .
The diversity of aquatic and desert ecosystems is
highlighted in the free-standing display islands
on this level. Here you can compare a wetland
on Crete to one on mainland Greece, next to
which is a Cretan beach with a seal (7). On the
desert display island (6), visitors can compare the
semi-desert of Crete with the sandy and rocky
desert of North Africa.

Φίλοι του Μ.Φ.Ι.Κ./Friends of NHMC
Website: http://www.nhmcfriends.gr
Visiting as a group: it is essential for all groups planning to visit the Museum to make a
booking. Please contact our bookings service on +30 2810 393630 or info@nhmc.uoc.gr

Facebook: Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης/FriendsofNHMC
Twitter: @friendsofNHMC

Ο χώρος στέγασης του Μουσείου παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου και τη ΔΕΗ Α.Ε. Το κτήριο του Μουσείου χρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα URBAN II και Ελλάδα 2004.
Η εσωτερική διαμόρφωση χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κρήτης, τις Δημόσιες Επενδύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, το πρόγραμμα INTERREG III και το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».
The Natural History Museum of Crete is housed in premises ceded by the Municipality of Heraklion and the Public Power Corporation SA. The building was funded as part of the Urban II
and Greece 2004 initiatives, and the exhibition halls by the Regional Operational Programme for Crete, the University of Crete Public Investments and the “Stavros Niarchos” Foundation.

The “Erevnotopos” Discovery Centre (9) is an
area specially designed for our younger visitors, where they can dig for fossils and explore
Cretan nature hands-on.

Στην Αίθουσα Πολυμέσων
προβάλλονται καθημερινά ταινίες
για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.
The Multimedia Room offers daily
showings of eco-oriented films.
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Το επίπεδο αυτό είναι αφιερωμένο στην
ενημέρωση για τους σεισμούς.
Στη σεισμική τράπεζα, τον «Εγκέλαδο»
(12), πραγματοποιούνται προσομοιώσεις
γνωστών και ισχυρών σεισμών.
Σε αυτό το επίπεδο φιλοξενούνται και
περιοδικές έκθεσεις (14).

The ”Living Museum” (8) is a display
of animals typical of Crete and the
Mediterranean Basin, such as the
vipers of Milos and Cyprus, the
much-maligned ocellated skinks,
the spiny mice and many others.
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Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
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Στο «Ζωντανό Μουσείο» (8)
παρουσιάζονται χαρακτηριστικά
ζωντανά ζώα της Κρήτης και της
μεσογειακής λεκάνης, όπως οι
οχιές της Μήλου και της Κύπρου,
το παρεξηγημένο λιακόνι, οι αγκαθοπόντικες και πολλά άλλα.

Website: http: //www.nhmc.uoc.gr

e-mail: info@nhmc.gr
Facebook: Natural History Museum of Crete
Twitter: @nhmcrete

Ο «Ερευνότοπος» (9) είναι ένας χώρος ειδικά
διαμορφωμένος για τους νεαρούς επισκέπτες,
όπου μπορούν να σκάψουν για απολιθώματα
και να εξερευνήσουν τη φύση της Κρήτης μέσα
από διαδραστικά παιχνίδια.

ΕΠΙΠΕΔΟ
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The basement is dedicated to promoting earthquake awareness.
On “Enceladus”, the earthquake simulator (12), you can experience powerful
earthquakes known to have occurred in
the past.
This level also hosts temporary exhibitions (14).

Natural History Museum of Crete
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Ανακαλύψτε τη φύση της Κρήτης
και της Μεσογείου!
Explore the nature of Crete
and the Mediterranean!
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ο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο της
παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας του Ηρακλείου, που βρίσκεται στον κόλπο Δερματά. Στα 3.500 m2 εκθεσιακού χώρου,
ο μεγαλύτερος στη Μεσόγειο, αναδεικνύονται με πρωτοποριακό και καινοτόμο
τρόπο το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης
και της ανατολικής Μεσογείου.
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NATURA 2000 Κρήτης / NATURA 2000 in Crete

Εισιτήρια - Πληροφορίες /
Ιnformation - Tickets

2

Ψηλά βουνά / High mountains

3

Κωνοφόρα δάση / Coniferous forests

4

Θαμνότοποι / Shrublands

5

Φυλλοβόλα δάση / Deciduous forests

6

Έρημοι / Deserts

7

Οικοσυστήματα νερού / Aquatic ecosystems

8

Ζωντανό Μουσείο / Living Museum

9

Ερευνότοπος / Discovery Centre
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WC

14

9

Ανελκυστήρες / Lifts

10 Βοτανικός κήπος / Botanical garden

Σκάλες / Stairs

11 Γιγάντιο Δεινοθήριο / Giant Deinotherium

WC Τουαλέτες / Τoilets

Τουαλέτες ΑμεΑ / Disabled Toilets

10

Αίθουσα θηλασμού /
Breast feeding area
Αίθουσα Πολυμέσων /
Multimedia Room
Δωρεάν Wi Fi / WiFi tablet
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housed in the renovated former premises
of the Heraklion Electricity Corporation, on
Dermatas Bay. At 3,500 m2 it is the largest
exhibition space of its kind in the Mediterranean, showcasing the natural environment of Crete and the eastern Mediterranean in an innovative, original way.

Είσοδος - Έξοδος / Entrance - Exit

Πωλητήριο / Museum Shop
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Τhe Natural History Museum of Crete is

12 Σεισμοί / Earthquakes
13 Κέντρο Περιβαλλοντικής Κατάρτισης /
Environmental Education Centre
14 Περιοδική έκθεση / Temporary exhibition

Τα οικοσυστήματα της Κρήτης παρουσιάζονται σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της
Μεσογείου μέσω διοραμάτων, δηλαδή αναπαραστάσεις της φύσης σε πραγματικό μέγεθος.
Παράλληλα, στους άλλους χώρους, υπάρχουν
ειδικά αφιερώματα, όπως το γιγάντιο
Δεινοθήριο της Κρήτης, η σεισμική τράπεζα,
ο βοτανικός κήπος κ.ά. Ειδικά για τους νεαρούς
επισκέπτες υπάρχει ο Ερευνότοπος. Επιπλέον,
λειτουργούν και περιοδικές εκθέσεις.
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Cretan ecosystems are presented alongside
their equivalents in mainland Greece and elsewhere in the Mediterranean via dioramas, i.e.
full-scale models of natural landscapes. Other
areas are dedicated to exhibits such as the
Giant Deinotherium, the earthquake simulator,
the botanical garden etc. The Discovery Centre
is specially designed for younger visitors. We
also hold temporary exhibitions.

Οι οικοσυστημικές νησίδες του ισογείου είναι αφιερωμένες
στα δάση και τους θαμνότοπους. Στη μία νησίδα συγκρίνεται ένας θαμνότοπος της Κρήτης (4), με τα χαρακτηριστικά
ζώα και φυτά του, με αντίστοιχο οικοσύστημα της Κυρηναϊκής (Βόρεια Αφρική) και της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
Στην άλλη νησίδα (5) παρουσιάζονται τα δάση της Ηπειρωτικής Ελλάδας: φυλλοβόλο δάσος με αγριόχοιρο, μικτό
δάσος με αρκούδα και δάσος κωνοφόρων με λύκο.
Απέναντι από τις νησίδες υπάρχει μια περιοδική έκθεση,
με πληθώρα εκθεμάτων και μικροδιοραμάτων για τη
βιοποικιλότητα και γεωποικιλότητα της Κρήτης (14).

The ecosystem display islands on the ground floor are
dedicated to deciduous forests and shrublands. On one
island (4) a Cretan shrubland with its typical plants and
animals is compared to equivalent ecosystems on the
Greek mainland and in Cyrenaica (North Africa).
The second island (5) features the woodlands of mainland
Greece: a deciduous forest with a wild boar; a mixed forest with a bear; and a coniferous forest with a wolf.
Opposite these islands is a temporary display featuring a
whole host of exhibits and micro-dioramas on the biodiversity and geodiversity of Crete (14).
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Στις νησίδες αυτού του επιπέδου φιλοξενούνται
τα ορεινά οικοσυστήματα της Μεσογείου:
τα κωνοφόρα δάση ελάτων, κυπαρισσιών και
κέδρων της νότιας Βουλγαρίας, της νότιας Τουρκίας
και του Λιβάνου αντίστοιχα (3), και τα ορεινά οπληφόρα της Κύπρου (το αγρινό), του Ολύμπου
(το αγριόγιδο) και των Άλπεων (ο αίγαγρος) (2).
The display islands on this level feature Mediterranean mountain ecosystems: the pine, cypress
and cedar forests of southern Bulgaria, southern
Turkey and the Lebanon respectively (3), as well as
the ungulates of Cyprus (the Cypriot mouflon), Mt.
Olympus (the chamois) and the Alps (the ibex) (2).
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Η βιοποικιλότητα της
Κρήτης και οι οικολογικές, κοινωνικές και
οικονομικές παροχές
των προστατευόμενων
περιοχών του νησιού
αναδεικνύονται μέσα
από διαδραστικές εφαρμογές (1).
The biodiversity of Crete
and the ecological,
social and economic
provisions applying
to protected areas on
Crete are highlighted
in a range of interactive
apps (1).

