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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κεντρικός στόχος της ήταν η συλλογή στοιχείων που αφορούν στη φαινολογία των

ερωτικών καλεσμάτων των τριών άνουρων αμφιβίων της Κρήτης, , τον πρασινόφρυνο Bufo
viridis (Laurenti, 1768),τον δενδροβάτραχο Hyla arborea (Linnaeus, 1758), και τον κρητικό
βάτραχο Pelophylax cretensis (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell, 1994).

Η μελέτη των παραπάνω ειδών στα πλαίσια των αναπαραγωγικών καλεσμάτων αποτελεί
πολύ σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση της αναπαραγωγής αλλά και των διαφορών
στα χαρακτηριστικά των ήχων που συνθέτουν ένα κάλεσμα, ανάμεσα σε ίδια είδη
διαφορετικών περιοχών αλλά και ανάμεσα σε συγγενικά είδη. Ο σχεδιασμός της παρούσας
εργασίας έγινε με στόχο την κατανόηση της φαινολογίας της αναπαραγωγής των τριών
ειδών Άνουρων αμφιβίων που βρίσκονται στην Κρήτη

Για τη μελέτη της φαινολογίας της αναπαραγωγής  πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε
πέντε σταθμούς δειγματοληψίας στον Νομό Ηρακλείου κατά την περίοδο Ιανουάριος –
Ιούνιος του 2012. Για τη μελέτη της φαινολογίας της αναπαραγωγής πραγματοποιήθηκαν
ηχογραφήσεις κοασμάτων τα οποία αναλύθηκαν ακολούθως με ειδικό λογισμικό
επεξεργασίας ήχων στο εργαστήριο. Στην αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της θερμοκρασίας του αέρα και του νερού, προκειμένου να
εξετάσουμε κατά πόσο αυτή επιδρά στη φαινολογία των ειδών υπό μελέτη. Για τον τελικό
υπολογισμό της θερμοκρασίας του νερού υπολογίστηκε ο μέσος όρος σε κάθε επίσκεψη.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν συγκρίθηκαν με αντίστοιχα από περιοχές με διαφορετικά
γεωγραφικά πλάτη, οπού αναμένεται να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση λόγω των
διαφορετικών κλιματικών συνθηκών. Η επιλογή των περιοχών μελέτης έγινε με την
προϋπόθεση και τα τρία είδη να βρίσκονται σε καθεμία από αυτές για να μπορεί να ληφθεί
μία ολοκληρωμένη εικόνα για την αναπαραγωγική δραστηριότητά τους στο Νομό
Ηρακλείου. Επιλέχθηκαν τρεις  σταθμοί με λίμνες , δυο τεχνητές και μια φυσική και δύο
σταθμοί με εκβολή ποταμού για να μελετηθεί παράλληλα εάν διαφέρει η αναπαραγωγική
δραστηριότητα και όσον αφορά το είδος του υγροτόπου.

Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των πληθυσμών κάθε είδους για κάθε υπό μελέτη βιότοπο
με στόχο να βρεθεί εάν υπάρχει κάποιος απομονωμένος φωνητικά πληθυσμός, η οποία δεν
οδήγησε σε κάποια διαφοροποίηση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ
ίδιων ειδών σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας αλλά και περιοχές της Ευρώπης. Η
σύγκριση αυτή έλαβε τόπο για τα είδη Bufo viridis και Hyla arborea, ενώ για το ενδημικό
είδος της Κρήτης Pelophylax cretensis εφ’ όσον δεν ήταν δυνατή αυτή η σύγκριση,
χρησιμοποιήθηκαν μελέτες πάνω σε συγγενικά είδη (Pelophylax ridibunda, Pelophylax
epeirotica, Pelophylax balcanica ) με στόχο την εύρεση ομοιοτήτων των φωνητικών
χαρακτηριστικών των ερωτικών καλεσμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, για το είδος
Bufo viridis μεγαλύτερη ομοιότητα εμφανίζει ο πληθυσμός της Κρήτης με  αυτόν του
Ισραήλ, ενώ μεγαλύτερες διαφορές με τον πληθυσμό του Καζακστάν . Το είδος Pelophylax
cretensis εμφανίζει ομοιότητες όσον αφορά τον αριθμό των ριπών ανά κάλεσμα με το
συγγενικό του είδος Pelophylax epeiroticus αλλά περισσότερες ομοιότητες στα
χαρακτηριστικά των καλεσμάτων παρουσιάζονται με το είδος Pelophylax ridibunda.
Μικρότερες διαφορές εμφανίζει το είδος Hyla arborea με τα συγγενικά του είδη στο
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Ισραήλ, την Τουρκία ,την Αυστρία και τη Γερμανία. Οι περισσότερες ομοιότητες
εμφανίζονται με τους πληθυσμούς του είδους στην Κεντρική Ευρώπη. καθώς δύο από τα
φωνητικά χαρακτηριστικά του καλέσματος παρουσιάζουν αξιοσημείωτη διαφοροποίηση.
Τέλος παρατηρείται μία τάση των καλεσμάτων και των χαρακτηριστικών τους για μεταβολή
ανάλογα με τη θερμοκρασία και όχι ακριβής αλληλεξάρτηση, όπως συμβαίνει σε είδη
άλλων περιοχών. Η λήψη και η ανάλυση περισσότερων ηχογραφήσεων για την απόκτηση κι
άλλων δεδομένων μπορεί να αποτελέσει λύση για μελλοντικές έρευνες, έτσι ώστε να είναι
πιο πιθανό να παρατηρηθεί μεγαλύτερη συσχέτιση της θερμοκρασίας με τα μελετώμενα
χαρακτηριστικά.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.1 ΑΜΦΙΒΙΑ

Η λέξη «αμφίβιο» προκύπτει από τη σύνθεση των λέξεων «αμφί» και «βίος» δίνοντάς της
την έννοια του «όντος με διπλή ζωή». Παρόλο που τα αμφίβια ήταν η πρώτη ομάδα
σπονδυλωτών που αναδύθηκαν από το υδάτινο περιβάλλον και έζησαν στην ξηρά,  κάποια
στάδια της ζωής τους είναι στενά συνδεδεμένα με το νερό. Η πλειονότητα των αμφίβιων
έχει δυο διαφορετικά στάδια ζωής. Το ένα στο νερό ως προνύμφη και το άλλο στην ξηρά ως
ενήλικο άτομο. Η γενική μορφολογία των αμφιβίων είναι σπονδυλωτά με τέσσερα άκρα και
δέρμα υγρό χωρίς λέπια. Σήμερα, το τάξο «αμφίβια» περιέχει πάνω από 6.200 ζωντανά
είδη, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε τροπικές  περιοχές. Από αυτά, πάνω από
5.470 είναι βάτραχοι και φρύνοι (τάξη Anura) , περίπου 558 είδη είναι κερκοφόρα και
ανήκουν στην τάξη Caudata ( Urodela) και 172 είδη ανήκουν στην τάξη Apoda. Ενώ τα είδη
της τελευταίας τάξης που μοιάζουν με φίδια ή γαιοσκώληκες και ζουν σε τρύπες στο χώμα
κατανέμονται κυρίως σε τροπικές περιοχές, τα είδη των άνουρων και των κερκοφόρων
συναντώνται σε όλες τις ηπείρους πλην της Ανταρκτικής.

Τα περισσότερα Κερκοφόρα μοιάζουν με σαύρες αλλά έχουν δέρμα υγρό χωρίς φολίδες.
Τα αυγά γονιμοποιούνται εσωτερικά και μπορούν να εμφανίσουν είτε άμεση ανάπτυξη είτε
υδρόβιες προνύμφες. Στην Ελλάδα υπάρχουν 7 είδη Κερκοφόρων.

Η τάξη Άνουρα, συνίσταται από βάτραχους και φρύνους. Η μορφή του σώματός τους είναι
προσαρμοσμένη έτσι ώστε να διευκολύνει τα άλματα και το κολύμπι. Για το λόγο αυτό δεν
έχουν ουρά και τα πίσω άκρα τους είναι μακρύτερα από τα μπροστινά. Η γονιμοποίηση
είναι εξωτερική και τα θηλυκά γεννούν αυγά τα οποία εκκολάπτονται σε γυρίνους που στη
συνέχεια μεταμορφώνονται σε ενήλικα άτομα. Οι βάτραχοι έχουν απαλό δέρμα και μακριά
πίσω άκρα, ενώ οι φρύνοι έχουν μικρότερα πίσω άκρα και τραχύ δέρμα. Όλα τα Άνουρα
αρσενικά παράγουν ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να
χρησιμοποιηθεί για την διάκριση διαφορετικών ειδών. Οι φρύνοι χρειάζονται νερό μόνο για
την αναπαραγωγή και σε σχέση με τους βάτραχους είναι ανεξαρτητοποιημένοι απ’ αυτό.
Δεκαπέντε είδη Άνουρων κατανέμονται στην Ελλάδα (Valakos et al. 2008).
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2.2 ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

2.2.1 Bufo viridis (LAURENTI, 1768)

ΕΥΡΟΣ

Το είδος Bufo viridis είναι συνώνυμο του είδους Pseudepidalea viridis (Laurenti 1768). Η
κοινή του ονομασία στην ελληνική γλώσσα είναι «πρασινόφρυνος». Το είδος αυτό
εκτείνεται από τη Βόρεια Αφρική, τη Μεσόγειο, την κεντρική και νότια Ευρώπη έως τη
δυτική Ασία και τη Μογγολία. Παρατηρείται σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα , στην
Πελοπόννησο, Εύβοια, Κρήτη, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Θάσο, Σαμοθράκη,
Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο, Σύμη, Τήλο, Κως, Λέρο, Κάλυμνο, Πάτμο, στα περισσότερα
νησιά των Κυκλάδων (εκτός του συμπλέγματος Μήλου), στο Καστελλόριζο, πιθανόν και σε
άλλα νησιά.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ

Ο πρασινοφρύνος ζει σε μια μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων ξεκινώντας από το επίπεδο
παράλληλο με τη στάθμη της θάλασσας και κατάλήγοντας σε υψόμετρο 2,500 μέτρων.
Είναι πιο ανεκτικός σε συνθήκες ξηρασίας σε σχέση με άλλα αμφίβια. Παρατηρείται να ζει
σε βαλτώδεις περιοχές, αλλά και σε ξηρές περιοχές διάφορων τύπων. Σε δασικές ζώνες,
έχει παρατηρηθεί ότι το είδος προτιμά ξέφωτα και θάμνους για να επιβιώσει, μακρυά από
το νερό, ενώ σε πιο βόρειες και πιο ξηρές ζώνες, προτιμά περιοχές με περισσότερη υγρασία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

Φύλο:                      Χορδωτά

Υποφύλο : Αμφίβια

Κλάση : Άνουρα

Οικογένεια : Bufonidae

Γένος : Bufo

Είδος : Bufo viridis
Εικόνα 1 : ενήλικο άτομο του είδους Bufo viridis

(LAURENTI, 1768), Φεβρουάριος 2012, λίμνη
Κηπερά
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όπως μικρές και μεγάλες λίμνες. Η αναπαραγωγική διαδικασία ευνοείται από δροσερό και
καθαρό νερό, καθώς και από υφάλμυρο νερό. Η αναπαραγωγή λαμβάνει τόπο σε ένα
μεγάλο εύρος υγρότοπων όπως λίμνες (μικρές και μεγάλες), χαντάκια με νερό, δεξαμενές,
λακκούβες με λάσπη, πισίνες, αρκεί το νερό να μην ξεπερνάει το βάθος των 50 εκατοστών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο πρασινόφρυνος  δραστηριοποιείται κυρίως στο ημίφως και τη νύχτα και κρύβεται την
ημέρα. Σε ξηρές περιοχές, μπαίνει στο νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας για να
αποκαταστήσει την υγρασία που έχει χάσει όλη την ημέρα. Συχνές είναι οι μετακινήσεις
από την λίμνη αναπαραγωγής σε αποστάσεις 2-5 χιλιομέτρων. Όταν η θερμοκρασία δεν
είναι ευνοϊκή για την αναπαραγωγή και την επιβίωση των ατόμων πέφτουν σε χειμέρια
νάρκη είτε πολλά άτομα μαζί, είτε κάθε άτομο ξεχωριστά στην ξηρά, αλλά μερικές φορές
και στο νερό, όπως για παράδειγμα σε ρυάκια, πηγάδια και χαντάκια.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους διαφέρει ανάλογα με διάφορους
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Κυμαίνεται ανάμεσα στον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο. Κάθε
γέννα συμπεριλαμβάνει 2.000-30.000 αυγά τα οποία σχηματίζουν μια μεγάλου μήκους
ζελατινώδη ακολουθία. Η μεταμόρφωση λαμβάνει τόπο από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι.
Ένα συνηθισμένο θέαμα είναι η μαζική εμφάνιση νεομεταμορφωμένων ατόμων . Σε αυτή
την περίπτωση, οι όχθες των λιμνών είναι γεμάτες με χιλιάδες μικρά άτομα τα οποία θα
φύγουν σύντομα από τη λίμνη. Ζουν 7 με 10 χρόνια.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι γυρίνοι τρέφονται κυρίως με άλγη και πιο σπάνια με ασπόνδυλα. Τα ενήλικα άτομα
τρέφονται κυρίως με έρποντα ασπόνδυλα όπως σκαθάρια και αράχνες. Τα άτομα του
είδους Bufo viridis είναι με τη σειρά τους θήραμα αρπακτικών σπονδυλωτών.

Εικόνα 2: αυγά του είδους Bufo viridis
(LAURENTI, 1768), Μάρτιος 2012, Θραψανό

Εικόνα 3 :ζευγάρωμα ενήλικων ατόμων του είδους
Bufo viridis (LAURENTI, 1768), Μάρτιος 2012, λίμνη

Κηπερά
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μέγεθος των ενήλικων ατόμων του είδους Bufo viridis κυμαίνεται από 5 εκατοστά μέχρι
12. Οι παρώτιοι αδένες πίσω από τα μάτια είναι χαρακτηριστικοί. Η κόρη του ματιού είναι
οριζόντια. Υπάρχει μια τυμπανική μεμβράνη και τα αρσενικά έχουν φωνητικούς σάκους. Το
ραχιαίο δέρμα είναι τραχύ, έχει γκρι ή πράσινο χρώμα με γκρι ή πράσινες κηλίδες. Επίσης
το δέρμα παρουσιάζει κόκκινα ή πορτοκαλοκόκκινα σημεία στα πλευρά. Τα αρσενικά
διαφέρουν από τα θηλυκά. Τα αρσενικά έχουν γαμήλια πέλματα στη βάση του πρώτου
δαχτύλου των μπροστινών άκρων, επίσης διαφέρουν ως προς το μέγεθος καθώς τα
αρσενικά είναι μικρότερα και τέλος, το χρώμα της ράχης τους γίνεται πιο πράσινο (στα
θηλυκά είναι γκρι) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου (Valakos et al. 2008).
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2.2.2 Hyla arborea (LINNAEUS, 1758)

ΕΥΡΟΣ

Το είδος Hyla arborea είναι συνώνυμο των ειδών Rana arborea (Linnaeus, 1758) και Hyla
viridis (Laurenti,1768). Στην ελληνική γλώσσα είναι κοινώς γνωστό με το όνομα
«δενδροβάτραχος». Το είδος παρατηρείται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη εκτός από τα
ανατολικά και νότια μέρη της Ιβηρικής χερσονήσου και την Νότια Γαλλία. Συναντάται στην
ηπειρωτική Ελλάδα και σε κάποια από τα μεγαλύτερα και με μεγάλο ποσοστό υγρασίας
νησιά.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ

Ο δενδροβάτραχος ζει σε πλατύφυλλα και σε μικτής βλάστησης δάση, σε θάμνους,
καλλιεργούμενες περιοχές, σε ακτές λιμνών με βλάστηση και σε όχθες που σχηματίζονται
από ρυάκια. Σκοτεινά και πυκνά δάση που εμποδίζουν το φως του ήλιου δεν είναι ευνοϊκά
για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του είδους, επομένως αποφεύγονται. Η
αναπαραγωγή λαμβάνει τόπο σε στάσιμα νερά, όπως λίμνες, βάλτοι και μερικές φορές και
σε λακκούβες με νερό.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο δενδροβάτραχος Hyla arborea κάθεται πάνω στους
βλαστούς των φυτών και στα φύλλα δέντρων. Δραστηριοποιείται κυρίως το απόγευμα και
το βράδυ, και πηγαίνει στο έδαφος για να τραφεί και να αποκαταστήσει την υγρασία του

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

Φύλο : Χορδωτά

Υποφύλο : Αμφίβια

Οικογένεια : Άνουρα

Γένος : Hylidae

Είδος : Hyla arborea

Εικόνα 4 :ενήλικο άτομο του είδους Hyla arborea
(LINNAEUS, 1758), Μάρτιος 2012, λίμνη Κηπερά
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σώματός του η οποία ελαττώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η χειμέρια νάρκη λαμβάνει
τόπο στο έδαφος και όχι στο νερό και παρατηρείται από το Νοέμβρη ή από το Δεκέμβρη
μέχρι τον Φεβρουάριο.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η αναπαραγωγική διαδικασία  χρονολογείται από το Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. Η
παρατήρηση περισσότερων αρσενικών μέσα στο νερό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
δικαιολογείται γιατί τα θηλυκά μπαίνουν στις λίμνες μετά τα αρσενικά και εναποθέτουν τα
αυγά τους απευθείας. Μία γέννα μπορεί να παράγει 200-2.000 αυγά. Η μεταμόρφωση
γίνεται από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Σε μερικές περιπτώσεις οι γυρίνοι παραμένουν σε
αυτή τη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα και μεταμορφώνονται το επόμενο
καλοκαίρι.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το είδος Hyla arborea τρέφεται στο έδαφος και κυνηγάει κυρίως έντομα. Τα μεγάλα του
άλματα το βοηθούν να αιχμαλωτίζει γρήγορα ιπτάμενα έντομα τα οποία αποτελούν το
μεγαλύτερο μέρος της διατροφής του.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μέγεθος των ώριμων ατόμων του είδους Hyla
arborea φτάνει τα 5 εκατοστά. Η κόρη του ματιού
τους είναι οριζόντια και τα δάχτυλά τους είναι
υμενώδη. Τα άκρα των δαχτύλων και των τεσσάρων
άκρων καταλήγουν σε μορφή βεντούζας. Η τυμπανική
μεμβράνη είναι μικρότερη από τα μάτια. Το ραχιαίο
δέρμα είναι μαλακό ενώ το κοιλιακό είναι κοκκώδες

Εικόνα 5: Czech Republic, Zlaté Hory,okr.Jeseník
(22/05/2004)

Εικόνα 6 : Γυρίνος του είδους Hyla arborea
(LINNAEUS, 1758) ;Czech Republic, Stará
Červená Voda, okr.Jeseník (03/07/2006)

Εικόνα 7: Ενήλικο άτομο του είδους Hyla arborea
(LINNAEUS, 1758)Czech Republic, Pozlovice,

Zlínský kraj/Czech Republic, Pozlovice, Zlínský kraj
2008/06/08
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και τραχύ. Ο ραχιαίος χρωματισμός ποικίλει από πράσινο σε ανοιχτό γκρι, καφέ ή σχεδόν
μαύρο, ανάλογα με τη θερμοκρασία και το περιβάλλον. Η κοιλιά είναι άσπρη ή κιτρινωπή.
Η ραχιαία επιφάνεια διαχωρίζεται από την κοιλιακή με μια λεπτή σκούρα και συνεχόμενη
γραμμή με ένα άσπρο περιθώριο. Τα αρσενικά διαφέρουν από τα θηλυκά καθώς έχουν ένα
μεγάλο εξωτερικό  φωνητικό σάκο, ο οποίος είναι εμφανής από τους πιο σκουρόχρωμους
σχηματισμούς στο σημείο αυτό και από τις πτυχές που σχηματίζονται στο λαιμό. (Valakos et
al. 2008)

Εικόνα 8 : Ενήλικο άτομο του είδους Hyla arborea
(LINNAEUS, 1758); Slovenia, Sromlje, Blaž Šegula
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2.2.3 Pelophylax cretensis   (Beerli, Hotz, Tunner,
Heppich & Uzzell, 1994)

ΕΥΡΟΣ

Το είδος Pelophylax cretensis γνωστό και ως «κρητικός βάτραχος», είναι συνώνυμο με το
είδος Rana cretensis (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell , 1994). Ο κρητικός βάτραχος
είναι ενδημικό είδος της Κρήτης, όπου παρατηρείται  σε όλη την έκταση του νησιού σε
χαμηλά υψόμετρα. Είναι το μοναδικό είδος βατράχου του νερού που έχει βρεθεί στην
Κρήτη.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ

Το Pelophylax cretensis πιστεύεται ότι υπάρχει σε υψόμετρο μέχρι και 330 μέτρα από την
επιφάνεια της θάλασσας. Παρατηρείται σε υγροτόπους στους οποίους υπάρχουν ποτάμια
με πολύ χαμηλή ροή νερού, ρυάκια, λίμνες και έλη, καθώς εκεί ευνοείται σε μεγάλο βαθμό
η αναπαραγωγή και η ανάπτυξη των γυρίνων που στη συνέχεια θα μεταμορφωθούν σε
ώριμα άτομα.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το είδος αυτό είναι μεσαίου μεγέθους και το μέγεθος των ώριμων ατόμων φτάνει μέχρι
και τα 8 εκατοστά. Ο ραχιαίος του χρωματισμός είναι από  ανοιχτό γκρι προς καφέ με καφέ
ή πράσινες κηλίδες και μερικές φορές πράσινο με διακριτές κηλίδες. Η κοιλιακή επιδερμίδα
και ο λαιμός έχουν συνήθως άσπρο χρώμα με μια ελαφριά γκρι απόχρωση. Τα πίσω πλευρά
και η εσωτερική πλευρά του μηριαίου οστού και του οστού της κνήμης έχουν ένα διακριτό
κίτρινο χρώμα. Τα αρσενικά άτομα έχουν ηχητικούς σάκους με γκρι σκούρο χρώμα.
(Valakos et al. 2008)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

Φύλο :            Χορδωτά

Υποφύλο :      Αμφίβια

Οικογένεια : Άνουρα

Γένος : Ranidae

Είδος : Pelophylax cretensis

Εικόνα 9 : Ενήλικο άτομο του είδους Pelophylax
cretensis   (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell,

1994), Κρήτη, λίμνη Κουρνά ; Michal Hroneš
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2.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα Άνουρα, το κάλεσμα παράγεται στον λάρυγγα. Κατά τη διάρκεια της αναπνοής
μέσω του πνεύμονα, υπάρχει και ένα εναλλακτικό ρεύμα αέρα ανάμεσα στη στοματική
κοιλότητα και στους πνεύμονες. Έτσι ήταν πολύ ευνοϊκή η τοποθέτηση ,σε αυτό το ρεύμα
αέρα, παλλόμενων δομών -ηχητικών χορδών- και η χρήση τους για την παραγωγή
καλεσμάτων. Η χρήση του λάρυγγα ως μέσου παραγωγής ήχου, ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης , το οποίο αργότερα χρησιμοποιήθηκε και από άλλα
σπονδυλωτά και επίσης και από τον άνθρωπο. Μια διαφορετική πορεία της εξέλιξης όσον
αφορά την παραγωγή ήχου παρατηρούμε στα πουλιά, τα οποία έχουν ένα ειδικό όργανο γι
αυτή τη λειτουργία μέσα στο θώρακά τους .

2.3.1  ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΗΧΟΥ

Ο λάρυγγας είναι το βασικό όργανο παραγωγής ήχου. Οι ηχητικοί σάκοι είναι
δευτερεύουσες δομές οι οποίες ενισχύουν τους ήχους που παράγει ο λάρυγγας. Στα
περισσότερα είδη ,κατά τη διάρκεια ενός καλέσματος, ο αέρας κινείται από τους πνεύμονες
μέσω του λάρυγγα στην στοματική κοιλότητα και στους ηχητικούς σάκους. Αμέσως μετά, ο
αέρας γυρνάει πίσω στους πνεύμονες , αλλά η κίνησή του γίνεται αθόρυβα. Αυτά τα
κοάσματα μπορούν να αντιπροσωπεύουν και κοάσματα εκπνοής καθώς σχετίζονται με την
αναπνοή. Τα αρσενικά άτομα, μπορούν και κοάζουν για μερικά λεπτά χωρίς διακοπή και
κατά τη διάρκεια του κοάσματος, ο αέρας πραγματοποιεί παλινδρομικές κινήσεις από το
τους πνεύμονες στο στόμα και επιστρέφει πίσω στους πνεύμονες. Κάθε κίνηση παράγει ήχο
(Weber,1974).

2.4  ΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΦΡΥΝΩΝ

Μερικά άνουρα έχουν σχετικά περιορισμένα ρεπερτόρια τύπων καλέσματος, ενώ άλλα
έχουν ένα ποικίλο φάσμα καλεσμάτων τα οποία χρησιμοποιούν σε διαφορετικά κοινωνικά
πλαίσια. Τα περισσότερα άνουρα έχουν καλέσματα που χρησιμοποιούνται από τα αρσενικά
για να κάνουν γνωστές τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται, στα θηλυκά και σε άλλα αρσενικά
και ονομάζονται κοάσματα αναγγελίας (Wells 1977). Αρκετά είδη, έχουν καλέσματα που
παράγονται και από τα θηλυκά και από τα αρσενικά, ενώ σε άλλα είδη τα αρσενικά
παράγουν χαρακτηριστικά ερωτικά καλέσματα όταν αντιλαμβάνονται θηλυκά κοντά τους.
Λιγότερο συχνά είναι τα καλέσματα των θηλυκών, συχνά ως απάντηση σε αυτά των
αρσενικών. Επιθετικά κοάσματα είναι συχνά, παρ’ όλο που σε άνουρα σε μερικά κλαδιά
των γενεαλογικών δέντρων λείπουν ( για παράδειγμα στο γένος Bufo ). Μερικά άνουρα
επίσης παράγουν κοάσματα δυσφορίας όταν απειλούνται από άρπαγες, παρ’ όλο που
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υπάρχουν λίγες αποδείξεις ότι αυτά λειτουργούν σε επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών
ειδών. (Wells 2007)

2.4.1 ΚΟΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ (ADVERTISEMENT CALLS )

Τα κοάσματα αναγγελίας των άνουρων μεταβιβάζουν μηνύματα του ίδιου τύπου με
μηνύματα με τα σήματα αναγγελίας πολλών άλλων ζώων: στέλνουν σήματα για την
ταυτότητα του είδους, τη σεξουαλική δεκτικότητα, τη θέση, το μέγεθος, και σε μερικές
περιπτώσεις την ιδιαίτερη ταυτότητα των αρσενικών όταν βρίσκονται στο σύνολο μιας
χορωδίας από άνουρα αμφίβια. Σε είδη στα οποία τα αρσενικά κοάζουν για μεγάλη χρονική
περίοδο και τα θηλυκά βρίσκονται στο ίδιο ενδιαίτημα, τα κοάσματα αναγγελίας μπορούν
να διεγείρουν την παραγωγή μιας ορμόνης στα θηλυκά και να διατηρήσουν συνθήκες
αναπαραγωγής στα θηλυκά, παρ’ όλο που αυτό πολύ σπάνια έχει αποδειχθεί πειραματικά
(Lea et al.  2001). Τα κοάσματα αυτά, μπορούν επίσης να δείξουν τη θέση κάποιου
αρσενικού ατόμου στα υπόλοιπα αρσενικά και να βοηθήσουν έτσι τη διατήρηση της
απαραίτητης απόστασης ανάμεσα σε ατομικά καλέσματα, με την διακριτή ένταση του
καλέσματος να δίνει πληροφορία για το πόσο κοντά είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικά
αρσενικά (Brenowitz et al.  1984; Wilczynski and Brenowitz 1988 Brenowitz, 1989; Gerhardt
et al. 1989).

Τα αρσενικά μερικών ειδών μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τόνο του ήχου των
καλεσμάτων άλλων αρσενικών, για να εκτιμήσουν το μέγεθος των ανταγωνιστών τους
(Davis and Halliday 1978; Arak, 1983; Robertson 1984; Given 1987; Wagner 1989). Τα
αρσενικά είναι πιο συνηθισμένο να πλησιάσουν ή να επιτεθούν σε ηχεία που εκπέμπουν
κοάσματα μικρών αρσενικών σε υψηλό τόνο , και να υποχωρήσουν σε ήχους χαμηλού
τόνου μεγάλων αρσενικών. Τα αρσενικά σε μερικά είδη αλλάζουν τον τόνο της φωνής τους
ως απάντηση σε άλλα γειτονικά αρσενικά (για παράδειγμα το είδος Rana catesbeina; Bee
and Bowling 2002), αλλά δεν είναι  πάντα ξεκάθαρο ότι παρέχει πιο ακριβή πληροφορία
για το μέγεθος του σώματός τους στους αντιπάλων ( Bee et al. 2000; Bee 2002).

2.4.2 ΕΡΩΤΙΚΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ

Τα αρσενικά βατράχια συχνά αλλάζουν τη φωνητική τους συμπεριφορά όταν τα θηλυκά
είναι κοντά τους παράγοντας ήχους που απευθύνονται αποκλειστικά στα θηλυκά (Wells
1977b, 1988). Τα αρσενικά των γκρι δενδροβάτραχων (Hyla versicolor) όταν τα πλησιάζουν
θηλυκά, παράγουν ηχητικές «δονήσεις» (thrills) που είναι σαν πολλαπλά κοάσματα
αναγγελίας( Wells and Taigen 1986; Klump and Gerhardt 1987).

Συχνά τα αρσενικά απλά αυξάνουν τους ρυθμούς των κοασμάτων με το πλησίασμα των
θηλυκών (reviewed by Wells 1988 and Gerhardt and Huber 2002). Άλλα παράγουν
χαρακτηριστικά ερωτικά καλέσματα, ειδικά τα είδη στα οποία το αρσενικό οδηγεί το
θηλυκό σε μέρος για ωοτοκία κατά τη διάρκεια του καλέσματος. (Wells 1977,
1988;Townsend and Stewart 1986; Hoskin 2004). Τα ερωτικά καλέσματα κάποιες φορές
έχουν χαμηλότερη ένταση από τα κοάσματα αναγγελίας μάλλον για να αποφευχθεί η
προσέλκυση και άλλων αρσενικών προς το θηλυκό.
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2.4.3 ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ

Πολλά αρσενικά βατράχια, υπερασπίζονται τις τοποθεσίες που κοάζουν από άτομα του
ίδιου είδους και συχνά παράγουν χαρακτηριστικά επιθετικά κοάσματα. Τα καλέσματα
αναγγελίας και τα επιθετικά έχουν συνήθως όμοιες κυρίαρχες συχνότητες, αλλά διαφέρουν
στη δομή τους ανάλογα με τη εποχή και τη θερμοκρασία. Όμως υπάρχει μια κοινή δομή για
τα επιθετικά καλέσματα. Μερικά εμπόδια στην παραγωγή ήχου είναι πολύ πιθανό να
περιορίσουν τις διαφορές ανάμεσα στα ερωτικά καλέσματα και στα καλέσματα αναγγελίας
ανάμεσα στα είδη. Βάτραχοι που παράγουν ήχους μεγάλου εύρους μπορούν τυπικά να
παράγουν σχετικά μικρής διάρκειας ηχητικούς παλμούς και δεν είναι ικανοί να παράγουν
ήχους μεγάλης διάρκειας, ενώ βάτραχοι που παράγουν κοάσματα στενού εύρους
,παράγουν κοάσματα μεγάλης διάρκειας (Gerhardt and Huber, 2002). Για παράδειγμα, στο
είδος Pseudacris crucifer, το κάλεσμα αναγγελίας είναι ένα «τιτίβισμα» ενός τόνου, ενώ το
επιθετικό κάλεσμα είναι σαν ένας τρεμάμενος ήχος μεγάλης διάρκειας που αποτελείται
από μία σειρά από επιμέρους παλμούς. Σε άλλα είδη του γένους Pseudacris το κάλεσμα
αναγγελίας αποτελείται από μια σειρά υπερβολικά μικρών παλμών, ενώ το επιθετικό
κάλεσμα είναι μεγαλύτερης διάρκειας σειρές από παλμούς του ίδιου τύπου, και αρκετές
φορές παρατηρείται και πιο γρήγορος ρυθμός (Owen 2003).

Μερικά βατράχια, αλλάζουν την κυρίαρχη συχνότητα των καλεσμάτων αναγγελίας τους
όταν απαντούν σε καλέσματα άλλων αρσενικών. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα αρσενικά
χαμηλώνουν την κυρίαρχη συχνότητα των καλεσμάτων τους. Αυτό συχνά ερμηνεύεται ως
επιθετική απάντηση, επίσης μπορεί να σημαίνει και προσπάθεια να μεταφέρουν
πληροφορίες για το μέγεθος του ατόμου που κοάζει (Bee 2002) (Wells 2007)

Εικόνα 10 : Ηχητικά φασματογραφήματα ενός (Α) καλέσματος αναγγελίας και
ενός (Β) ερωτικού καλέσματος του είδους Mannophryne trinitatis
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Παρακάτω απεικονίζεται ένα διάγραμμα (εικόνα 12) με όλους τους πιθανούς τύπους
φωνητικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε γειτονικά άτομα σε μια «χορωδία» βατράχων. (Α)
Καλέσματα που αποτελούνται από σχετικά μακράς διάρκειας ήχους, με τα καλέσματα του
δεύτερου αρσενικού να είναι διαφοροποιημένα από αυτά του πρώτου. (Β) Καλέσματα
αποτελούνται από σχετικά μεγάλης διάρκειας νότες με κανονικές αποστάσεις ανάμεσα σε
δυο διαδοχικά καλέσματα, με το κάλεσμα του δεύτερου αρσενικού να ξεκινάει αμέσως
μετά το τέλος του πρώτου.(C) Καλέσματα που αποτελούνται από έναν ποικίλο αριθμό με
μικρά μεταξύ των νοτών κενά, με ξεχωριστές νότες του καλέσματος του δεύτερου
αρσενικού να εναλλάσσονται με αυτές του πρώτου. Το αποτέλεσμα είναι ελάχιστη
ακουστική παρεμβολή και σχετικά ακριβής εναρμονισμός του αριθμού των παλμών των
καλεσμάτων. (D) Τα καλέσματα αποτελούνται από ένα ποικίλο αριθμό μικρής διάρκειας
παλμών. Τα καλέσματα του δεύτερου αρσενικού ατόμου ξεκινούν αμέσως μετά το τέλος
ολόκληρης της ακολουθίας των παλμών του καλέσματος του πρώτου, με αρκετά ακριβή
εναρμονισμό του αριθμού των παλμών. (Ε) Τα καλέσματα είναι πολύ γρήγορες σειρές από
μικρής διάρκειας παλμούς. Τα καλέσματα αλληλεπικαλύπτονται και έτσι δεν αποφεύγεται
η ακουστική παρεμβολή. (Wells 2007)

Εικόνα 11 : Φασματογραφήματα των καλεσμάτων του είδους
Colostethus panamensis. (Α) επιθετικό κάλεσμα ενός παλμού. (Β)

επιθετικό κάλεσμα δύο παλμών. (C) στάδιο αλλαγής του επιθετικού
καλέσματος σε κάλεσμα αναγγελίας. (D) κάλεσμα αναγγελίας δύο

τόνων.
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Εικόνα 12



17

2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα καλέσματα των Άνουρων διαφέρουν από είδος σε είδος όπως φαίνεται από ότι είναι
μέχρι τώρα μελετημένο. Το μοτίβο που ακολουθείται είναι κληρονομήσιμο. Παρ’ όλα αυτά,
ανεξάρτητα από την εξειδίκευση κάθε είδους στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου ήχου, τα
καλέσματα διαφέρουν καθώς είναι συνδεδεμένα με παράγοντες όπως η περιβαλλοντική
θερμοκρασία. Γι αυτό το λόγο παρατηρούνται αξιοσημείωτες αλλαγές στο εύρος της
δραστηριότητας των καλεσμάτων. Επιπλέον, μερικές παράμετροι των καλεσμάτων
συνδέονται με το μέγεθος των ζώων. Σημειώθηκε ότι σχεδόν όλες οι αλλαγές είναι
συστηματικές, άρα παρά τις διακυμάνσεις τα καλέσματα διατηρούν τα χαρακτηριστικά που
καθορίζει το είδος τους. (Schneider, 1999).

Bufo viridis

Τα αρσενικά τραγουδούν τη νύχτα ομαδικά και κάθονται πάνω στις όχθες των ποταμών
και στα ρηχά νερά και ανάμεσα από υδρόβια φυτά με τους φωνητικούς τους σάκους να
φουσκώνουν καθώς κοάζουν. Ο ήχος του είδους αυτού είναι μία υψηλής τονικότητας
ακολουθία από ‘ ρ-ρ-ρ-ρ-ρ-ρ…’. Ξεκινάει σιγά και πολύ συχνά διαρκεί μέχρι και δέκα
δευτερόλεπτα και μπορεί να επαναλαμβάνεται τέσσερεις φορές μέσα σε ένα λεπτό. Είναι
πολύ δύσκολο να μπερδευτεί με καλέσματα άλλων αμφιβίων, όμως μπορεί να θεωρηθεί
κατά λάθος με κάλεσμα κάποιου εντόμου, για παράδειγμα με το κάλεσμα Μεσογειακών
γρύλων ή κάποιων πουλιών. (Schneider, 1999)

Hyla arborea

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου , σχεδόν πάντα το απόγευμα και το
βράδυ ακούγεται ένας γρήγορος ήχος ‘κρακ,κρακ,κρακ’, με τρεις έως έξι παλμούς το
δευτερόλεπτο. Το κάλεσμα, το οποίο επαναλαμβάνεται με παύσεις, τείνει να επιταχύνεται
στην αρχή του και να επιβραδύνεται στο τέλος. Τα καλέσματα συνίστανται από διαδοχικές
φωνητικές ριπές, συνήθως από  15-30 ριπές. Όμως στην έξαρση της αναπαραγωγικής
περιόδου μπορεί να φτάσουν και τις 40-80 ριπές ανά κάλεσμα. Σχεδόν όλες οι ριπές
αποτελούνται από 9 παλμούς. Το εύρος των παλμών αυξάνεται μέχρι μια μέγιστη τιμή και
στη συνέχεια μειώνεται απότομα. Οι ριπές είναι πρακτικά πανομοιότυπες. Οι
δενδροβάτραχοι σχηματίζουν μεγάλες ομάδες και κοάζουν από τα ρηχά νερά ή όταν
επιπλέουν κοντά σε υδρόβια βλάστηση. Ο φωνητικός τους σάκος φουσκώνει όταν
τραγουδούν και ξεφουσκώνει στις ενδιάμεσες παύσεις. Τα ομαδικά καλέσματα είναι
αρκετά ηχηρά και μπορούν να ακουστούν από ένα χιλιόμετρο μακριά σε ήσυχες βραδιές.
Όταν δεν είναι στην αναπαραγωγική περίοδο, πολλοί δενδροβάτραχοι κοάζουν από  δέντρα
ή από άλλα φυτά κυρίως το καλοκαίρι και τις περιόδους με έντονες κατακρημνίσεις.

Rana ridibunda

Το είδος Pelophylax cretensis ,είναι πολύ συγγενικό με το είδος Pelophylax ridibunda, γι
αυτό το λόγο πληροφορίες για τα καλέσματα του δεύτερου μπορούν να βοηθήσουν στην
αναγνώριση των καλεσμάτων του μελετώμενου είδους. Το αναπαραγωγικό κάλεσμα του
είδους αυτού αποτελείται από ριπές ήχων οι οποίες διαχωρίζονται η μια από την άλλη με
μεγάλης διάρκειας παύσεις. Ο ρυθμός επανάληψης των παλμών σε κάθε ριπή είναι
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μεγάλος και έτσι μόνο οι μεγάλες αποκλίσεις των παλμών είναι ορατοί στα
παλμογραφήματα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του ήχου. Το κυρίαρχο εύρος
συχνότητας είναι ανάμεσα σε 1800 και 2200 Hz, παρ’ όλα αυτά παρατηρούνται και άλλες
συχνότητες. Άτομα του είδους τραγουδούν και την ημέρα και τη νύχτα. Η δραστηριότητα
είναι πιο έντονη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, όμως συνεχίζει και το
καλοκαίρι. Το κάλεσμα είναι ένα από τα πιο ποικίλα καλέσματα στα άνουρα αμφίβια της
Ευρώπης καθώς παρατηρείται μεγάλη ποικιλία ήχων όπως ένα επαναλαμβανόμενο και
συνεχές «βρε-κε-κε-κε-κε-κε-κεκ», επίσης ένα μεταλλικό «πινκ-πινκ» και «κροαξ-κροαξ». Ο
ήχος του καλέσματος συνήθως αλλάζει ανάλογα με την εποχή.

2.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ

Για την επικοινωνία αρσενικού και θηλυκού ατόμου μέσω των καλεσμάτων δηλαδή των
ήχων που εκπέμπουν τα αρσενικά άτομα, είναι πολύ σημαντική η σχέση μεταξύ ενέργειας
και αρμοστικότητας. Η διαδικασίες του καλέσματος καθώς και του τραγουδιού είναι και οι
δύο πολύ απαιτητικές και έχει αποδειχτεί μία θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ποσό της
ακουστικής ενέργειας που δέχεται το θηλυκό άτομο και στην θελκτικότητα του αρσενικού
στο θηλυκό. (Ryan 1988)

Εικόνα 13 Απεικόνιση των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν το ποσό της αντιλαμβανόμενης
ακουστικής ενέργειας από το θηλυκό: Αερόβιος μεταβολισμός στο αρσενικό άτομο και η μορφολογία και

φυσιολογία του μυϊκού συστήματος, το μήκος κύματος του ήχου που παράγεται και η δομή της
ακτινοβολίας, το περιβάλλον όσον αφορά τη διαφορά ενέργειας ανάμεσα σε αυτήν που παράγεται και σε
αυτήν που δέχεται το θηλυκό άτομο και τέλος η ένταση του ήχου και το ακουστικό σύστημα του θηλυκού,

για το ποσοστό της ενέργειας που θα αντιληφθεί τελικά το θηλυκό άτομο.
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2.6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κεντρικός στόχος της ήταν η συλλογή στοιχείων που αφορούν στη φαινολογία των
ερωτικών καλεσμάτων των τριών άνουρων αμφιβίων της Κρήτης, Bufo viridis, Hyla arborea,
Pelophylax cretensis με το τελευταίο να είναι ενδημικό είδος. Για το σκοπό αυτό, τα τρία
αυτά είδη μελετήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου,
καθώς η αναπαραγωγική περίοδος είναι έντονη τους μήνες της άνοιξης και του
καλοκαιριού.

Η μελέτη των παραπάνω ειδών στα πλαίσια των αναπαραγωγικών καλεσμάτων αποτελεί
πολύ σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση της αναπαραγωγής αλλά και των διαφορών
στα χαρακτηριστικά των ήχων που συνθέτουν ένα κάλεσμα, ανάμεσα σε ίδια είδη
διαφορετικών περιοχών αλλά και ανάμεσα σε συγγενικά είδη. Έρευνες με αντικείμενο τη
βιοακουστική ανάλυση των ερωτικών καλεσμάτων στην Κρήτη δεν είναι μέχρι τώρα
γνωστές. Για το λόγο αυτό απώτερος σκοπός είναι μία πρώτη προσέγγιση της
συμπεριφοράς των ειδών της Κρήτης κατά την αναπαραγωγική περίοδο, με βάση τα
φωνητικά χαρακτηριστικά των καλεσμάτων έτσι ώστε να αποτελέσει βάση για εκτενέστερη
έρευνα στο μέλλον.
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3. ΥΛΙΚΑ	ΚΑΙ	ΜΕΘΟΔΟΙ
3.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο σχεδιασμός της παρούσας εργασίας έγινε με στόχο την κατανόηση της φαινολογίας της
αναπαραγωγής των τριών ειδών Άνουρων αμφιβίων που βρίσκονται στην Κρήτη , τον
πρασινόφρυνο Bufo viridis (Laurenti, 1768),τον δενδροβάτραχο Hyla arborea (Linnaeus,
1758), και τον κρητικό βάτραχο Pelophylax cretensis (Beerli, Hotz, Tunner, Heppich & Uzzell,
1994) και την επιρροή της θερμοκρασίας σε αυτήν. Η μελέτη αυτή μπορεί να συμβάλει στην
κατανόηση του κύκλου ζωής τους και στην γεωγραφική διαφοροποίηση της εποχικής τους
δραστηριότητας.

Για τη μελέτη της φαινολογίας της αναπαραγωγής  πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε
πέντε σταθμούς δειγματοληψίας στον Νομό Ηρακλείου κατά την περίοδο Ιανουάριος–
Ιούνιος του 2012. Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος των επισκέψεων προέβλεπε
μία επίσκεψη σε κάθε σταθμό για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριο) και τρεις επισκέψεις για
κάθε μήνα για το επόμενο διάστημα, καθώς τον Ιανουάριο και μέχρι τα μέσα του
Φεβρουαρίου εξ αιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών δηλαδή της χαμηλής θερμοκρασίας
και των έντονων κατακρημνίσεων, η αναπαραγωγή δεν αναμενόταν να ξεκινήσει την
περίοδο αυτή. Οι επισκέψεις ξεκινούσαν μία ώρα πριν το ηλιοβασίλεμα και διαρκούσαν
δύο ώρες. Για τη μελέτη της φαινολογίας της αναπαραγωγής πραγματοποιήθηκαν
ηχογραφήσεις κοασμάτων τα οποία αναλύθηκαν ακολούθως με ειδικό λογισμικό
επεξεργασίας ήχων στο εργαστήριο. Παράλληλα με τις ηχογραφήσεις έγινε παρατήρηση και
καταγραφή στο πεδίο της ημερομηνίας πρώτης εμφάνισης ενήλικων ατόμων μετά από την
περίοδο της μειωμένης χειμερινής δραστηριότητας, γυρίνων και ακολούθως
μεταμορφωμένων ατόμων των τριών ειδών. Στην αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της θερμοκρασίας του αέρα και του νερού, προκειμένου να
εξετάσουμε κατά πόσο αυτή επιδρά στη φαινολογία των ειδών υπό μελέτη. Για τον τελικό
υπολογισμό της θερμοκρασίας του νερού υπολογίστηκε ο μέσος όρος σε κάθε επίσκεψη.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν συγκρίθηκαν με αντίστοιχα από περιοχές με διαφορετικά
γεωγραφικά πλάτη, οπού αναμένεται να υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση λόγω των
διαφορετικών καιρικών συνθηκών. Η επιλογή των περιοχών μελέτης έγινε με την
προϋπόθεση και τα τρία είδη να βρίσκονται σε καθεμία από αυτές για να μπορεί να ληφθεί
μία ολοκληρωμένη εικόνα για την αναπαραγωγική δραστηριότητά τους στο Νομό
Ηρακλείου. Επιλέχθηκαν τρεις  σταθμοί με λίμνες , δυο τεχνητές και μια φυσική και δύο
σταθμοί με εκβολή ποταμού για να μελετηθεί παράλληλα εάν διαφέρει η αναπαραγωγική
δραστηριότητα και όσον αφορά το είδος του υγροτόπου.



21

3.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η συλλογή υλικού και η επεξεργασία του πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο του
2012 μέχρι και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς από θέσεις στο νομό Ηρακλείου. Για τη μελέτη
της φαινολογίας της αναπαραγωγής των ειδών Bufo viridis, Pelophylax cretensis και Hyla
arborea πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε πέντε σταθμούς δειγματοληψίας στους
οποίους βρίσκονταν και τα τρία είδη προς μελέτη. Εκτός από τους σταθμούς αυτούς, έγιναν
τρεις δειγματοληψίες ήχων και από άλλους τρεις σταθμούς στο νομό Ηρακλείου και στο
νομό Ρεθύμνου. Παρακάτω παρουσιάζονται αρχικά οι πέντε κύριοι σταθμοί και στη
συνέχεια οι σταθμοί στους οποίους έγινε μόνο μια δειγματοληψία.

Πίνακας 3.1 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΟ
(μ)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
(Β)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
(Α)

Αλμυρός 3 35°20'0.31" 25° 3'7.59"

Θραψανό 333 35°10'48.08" 25°17'5.25"

Λίμνη Κηπερά 347 35°10'32.32" 25°18'16.07"

Τύλισος 97 35°18'1.87" 25° 2'10.73"

Βαθύπετρο 344 35°11'44.60" 25° 9'3.45"

Εικόνα 14 : Κρήτη και σταθμοί δειγματοληψίας
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3.2.1 ΑΛΜΥΡΟΣ

Η πηγή του Αλμυρού βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού Ηρακλείου (25° 3'7.59"Α,
35°20'0.31"Β) και συγκεκριμένα στη βάση της απόκρημνης ασβεστολιθικής πλαγιάς του
ρήγματος του Αλμυρού, το οποίο διαχωρίζει το ύψωμα της Κέρης από τη νεογενή λεκάνη
του Ηρακλείου. Βρίσκεται 8 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου και σε απόσταση 1
χιλιομέτρου από τη θάλασσα και σε υψόμετρο περίπου 3 μέτρων. Είναι μια περιοδικά
υφάλμυρη καρστική πηγή. Οι δειγματοληψίες των ήχων έλαβαν τόπο όχι στην πηγή αλλά
στην σχηματιζόμενη χοανοειδή λίμνη και στα παράπλευρα ρυάκια νερού που είχαν
σχηματιστεί . Η περιοχή αυτή γύρω από την
πηγή και από τη λίμνη χαρακτηρίζονται από
πολύ πυκνή βλάστηση (επικάλυψη) που
καθιστά το μέρος αρκετά δύσβατο σε πολλά
σημεία. Το έδαφος αποτελείται από χώμα και
πέτρες. Η κυρίαρχη βλάστηση της περιοχής
απαρτίζεται από τα είδη(). Εκτός από τα
μελετώμενα είδη, η παρουσία αιγοπροβάτων
είναι αισθητή στην περιοχή, καθώς και
(πάπιες χελώνες). Το βάθος του νερού σε

πολλά σημεία είναι αρκετά μικρό και η ροή
του ποταμού αργή, δημιουργώντας έτσι ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για την αναπαραγωγή
των μελετώμενων ειδών.

Εικόνα 16: Τοποθεσία της περιοχής μελέτης: Η περιοχή του Αλμυρού
στο Ηράκλειο της Κρήτης (Arfib et al. 2007)

Εικόνα 15 : Η λίμνη του Αλμυρού, Κρήτη,
Απρίλιος 2012
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3.2.2 ΘΡΑΨΑΝΟ

Το χωριό Θραψανό βρίσκεται στον νομό Ηρακλείου, περίπου 30 χιλιόμετρα
νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Η λίμνη που χρησιμοποιήθηκε ως σταθμός
δειγματοληψίας , βρίσκεται νότια του χωριού σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Το
γεωγραφικό πλάτος του σταθμού είναι 35°10'48.08"Β και το γεωγραφικό μήκος
25°17'5.25"Α. Βρίσκεται σε υψόμετρο 333 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.
Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη μακρόστενου σχήματος και μήκους περίπου 550 μέτρων.

Η βλάστηση είναι χαμηλή στις όχθες της λίμνης και κατά μήκος της υπάρχουν
καλλιεργούμενες εκτάσεις. Το νερό είναι αρκετά θολό και ανακατεμένο με το κόκκινο χώμα
που βρίσκεται στον πυθμένα της λίμνης και στις όχθες. Η περιοχή που είναι η λίμνη είναι
περιφραγμένη με συρματόπλεγμα και έχει λίγα σημεία στα οποία είναι εύκολη η πρόσβαση
για τη δειγματοληψία. Το έδαφος στις όχθες είναι αρκετά κατηφορικό και λασπώδες,
χαρακτηριστικά που το καθιστούν αρκετά δύσβατο.

Εικόνα 17 : Λίμνη στο Θραψανό, Κρήτη , Απρίλιος 2012

Εικόνα 18 : Λίμνη στο Θραψανό, Κρήτη ,
Απρίλιος 2012
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3.2.3 ΚΗΠΕΡΑ

Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Ευαγγελισμός και Θραψανό στο νοτιοανατολικό
μέρος του Νομού Ηρακλείου (35°10'32.32"Β, 25°18'16.07"Α). Πρόκειται για μία μικρού
μεγέθους λίμνη με έντονη βλάστηση. Το υψόμετρο της περιοχής είναι 345 μέτρα από τη
στάθμη της θάλασσας. Η λίμνη είναι φυσική και η στάθμη της μεταβάλλεται ανάλογα με τη
χρονική περίοδο. Τους χειμερινούς μήνες και την άνοιξη, έχει μεγαλύτερο βάθος από το
καλοκαίρι καθώς οι κατακρημνίσεις είναι εντονότερες το χειμώνα. Δειγματοληψία έγινε
στην κεντρική λίμνη αλλά και σε σχηματιζόμενα ρυάκια σε χαντάκια δίπλα στη λίμνη. Τα
χαντάκια αυτά έχοντας σταθερά νερά και με υψηλότερη θερμοκρασία νερού από ότι το
νερό της λίμνης, ευνοούν απόλυτα την αναπαραγωγή των άνουρων. Η βλάστηση επικρατεί
γύρω από τη λίμνη αλλά και στο εσωτερικό της, αφού παρατηρείται η ύπαρξη υδρόβιων
φυτών, όπως καλαμιές .Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα σε καλλιεργούμενα εδάφη και δίπλα σε
έναν οικισμό. Η εμφάνιση το καλοκαίρι αιγοπροβάτων είναι πολύ συνηθισμένη. Εκτός από
τα μελετώμενα είδη, υπάρχουν και πολλά πτηνά που τρέφονται με τη χλωρίδα και την
πανίδα που τους προσφέρει η λίμνη.

Εικόνα 19 : Η λίμνη
Κηπερά ,Κρήτη, Μάρτιος

2012

Εικόνα 20 :Λίμνη Κηπερά,
Κρήτη, Ιούνιος 2012
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3.2.4 ΒΑΘΥΠΕΤΡΟ

Το χωριό Βαθύπετρο βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νοτιότερα από την πόλη του Ηρακλείου και
ανήκει στο Δήμο Αρχανών. Η λίμνη όπου έγινε η δειγματοληψία απέχει 2,5 χιλιόμετρα από
το Βαθύπετρο (35°11'44.60"Β, 25° 9'3.45"Α) και έχει υψόμετρο 344 μέτρα.

Η λίμνη προς παρατήρηση είναι τεχνητή και είναι περιφραγμένη με
συρματόπλεγμα. Υπάρχει αρκετή βλάστηση στις όχθες της και βαθαίνει αρκετά καθώς
απομακρυνόμαστε από την όχθη. Βρίσκεται σε ένα ύψωμα σε σχέση με τα καλλιεργούμενα
εδάφη που την περιβάλλουν, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά εκτεθειμένη στον αέρα,
γεγονός που καθιστά την ηχογράφηση των καλεσμάτων χρονοβόρα και πιθανότατα να
επηρεάζεται και η δραστηριότητα των ατόμων.

Η χλωρίδα που επικρατεί είναι τα είδη Calycotome villosa και Tamarix parviflora

3.2.5  ΤΥΛΙΣΟΣ

Η περιοχή αυτή βρίσκεται περίπου στα
5 χιλιόμετρα από το Καβροχώρι, χωριό
του βορειοδυτικού Ηρακλείου και σε
υψόμετρο 97μ και ακριβείς
συντεταγμένες 35°18'1.87"Β και 25°
2'10.73" Α. Η περιοχή διαρρέεται από
ποτάμι και η δειγματοληψία έγινε σε
διάφορα σημεία κατά μήκος του
ποταμού. Κοντά στο ποτάμι βρίσκονται
καλλιεργούμενες εκτάσεις και κατοικίες
με κοντινότερη απόσταση αυτή των 200
μέτρων. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα
τα νερά του ποταμού είναι πιο ορμητικά

Εικόνες 21-22: Λίμνη στο Βαθύπετρο, Κρήτη, Μάρτιος 2012

Εικόνα 23 : Ποτάμι στην Τύλισο, Κρήτη , Μάρτιος 2012
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και με μεγαλύτερο βάθος, ενώ κατά τη διάρκεια της άνοιξης και ιδιαίτερα στην  αρχή του
καλοκαιριού το περιβάλλον γίνεται ευνοϊκό για την αναπαραγωγική δραστηριότητα των
Άνουρων αμφιβίων.

Η κύρια βλάστηση που παρατηρείται είναι πλάτανος του είδους Platanus orientalis,
λυγαριά Vitex agnus-castus, κισσός Hedera helix, πικροδάφνη Nerium oleander, συκιά Ficus
carica και μυρτιά Myrtus comunis.

3.3 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

3.3.1 Χρονική περίοδος – Διάρκεια

Οι επισκέψεις στους επιλεγμένους σταθμούς διήρκησε έξι μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι
και τον Ιούνιο του 2012. Οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν στα μέσα Φεβρουαρίου όπου έγινε η
πρώτη εμφάνιση ώριμου ατόμου και τελείωσαν τον Ιούνιο. Οι επισκέψεις ξεκινούσαν μία
ώρα πριν το ηλιοβασίλεμα και διαρκούσαν δύο ώρες. Στις δύο αυτές ώρες ηχογραφούνταν
τα καλέσματα των αμφιβίων όταν γίνονταν διακριτά.

3.3.2 Διαδικασία και μέσα ηχογράφησης

Για να πραγματοποιηθεί η ηχογράφηση κάποιου καλέσματος με τέτοια απόδοση ώστε να
μπορέσει να επεξεργαστεί αργότερα στο εργαστήριο, σημαντική ήταν η όσο πιο δυνατόν
κοντινή απόσταση από το άτομο που κόαζε. Σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιούνταν πάνω
από μία ηχογραφήσεις για να επιλεχθεί στο εργαστήριο η καταλληλότερη για την
απαιτούμενη επεξεργασία. Για τη σύλληψη των ήχων χρησιμοποιήθηκε ένα μαγνητόφωνο
το μοντέλο DDR-5100 της  «Diasonic Τechnology Co, Digital Voice Recorder» με
ενσωματωμένο μικρόφωνο. Οι ηχογραφήσεις αποθηκεύονταν στη μνήμη του
μαγνητοφώνου για να επεξεργαστούν στο εργαστήριο.

3.3.3 Ανάλυση του ήχου

Για την ανάλυση του ήχου απαραίτητη ήταν η επιλογή δύο διαδοχικών καλεσμάτων του
ίδιου ατόμου για το κάθε μελετώμενο είδος. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση του
Ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό BatSound 1.2 (Pettersson
Elektronik AB, Uppsala) . Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε μορφή παλμογράφων και
φασματογραφημάτων. Σε κάθε ηχογράφηση μετρήθηκαν δέκα παράμετροι που
χαρακτηρίζουν το αναπαραγωγικό κάλεσμα των υπό μελέτη ειδών :
 Διάρκεια ακολουθίας/καλέσματος (call duration) [ms]
 Χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικές ακολουθίες (call interval) [ms]
 Περίοδος ακολουθίας (call period) [ms]
 Διάρκεια φωνητικών ριπών (pulse group duration) [ms]
 Χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικές ριπές (pulse group interval) [ms]
 Περίοδος ριπής (pulse group period) [ms]
 Αριθμός ριπών ανά κάλεσμα (pulse groups / call) [N]
 Αριθμός παλμών σε κάθε ριπή (pulses / pulse group) [N]
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a

 Αριθμός ριπών ανά δευτερόλεπτο (pulse group / sec) [N]
 Συχνότητα Μέγιστης Ενέργειας (FMAXE) [kHz]

Επίσης καταγράφηκε η Θερμοκρασία του νερού που αντιστοιχούσε σε κάθε ηχογράφηση
επομένως σε κάθε ακολουθία καλεσμάτων. Οι μέσες αριθμητικές τιμές για τις παραπάνω
παραμέτρους υπολογίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τη Θερμοκρασία του
νερού για περαιτέρω αναλύσεις.

Εικόνες 24-25 :Παραδείγματα αναλύσεων ακολουθιών στο λογισμικό BatSound 1.2 του
είδους Pelophylax cretensis και α) μια ακολουθία και οι διαδοχικές ριπές που την
αποτελούν, β) παράδειγμα δυο διαδοχικών ακολουθιών και διαφορά ανάμεσα στο
φασματογράφημα και το παλμογράφημα. γ) Μεγέθυνση ριπής, αποτελείται από 5
παλμούς.
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4	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 Bufo viridis

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δέκα παράμετροι των αναπαραγωγικών καλεσμάτων του
είδους Bufo viridis που επεξεργάστηκαν στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω του
προγράμματος BatSound 1.2 (Pettersson Elektronik AB, Uppsala) σε σχέση με τη
θερμοκρασία του νερού σε βαθμούς Κελσίου( °C) κατά τη διάρκεια των επισκέψεων  στους
σταθμούς δειγματοληψίας.

Στα γραφήματα που
ακολουθούν, παρατηρείται η
μεταβολή των παραμέτρων των
καλεσμάτων σε σχέση με τη
θερμοκρασία του νερού. Σε όλα
τα γραφήματα ο κάθετος
άξονας (άξονας y) απεικονίζει
τη θερμοκρασία του νερού σε
βαθμούς Κελσίου (°C) η οποία
κυμαίνεται από 9,5 έως 22,9
και παραμένει σταθερή
παράμετρος. Ο οριζόντιος
άξονας σε κάθε γράφημα
διαφέρει και απεικονίζει τις 10
παραμέτρους που
χαρακτηρίζουν το αναπαρα-
γωγικό κάλεσμα του είδους. Η
ευθεία γραμμή απεικονίζει την
μείωση ή την αύξηση των
παραμέτρων που παρουσιά-
ζονται σε κάθε γράφημα
ανάλογα με την μεταβολή της
θερμοκρασίας και ο
συντελεστής r2 δείχνει εάν
υπάρχει σημαντική σχέση
αλληλεξάρτησης μεταξύ των
παραμέτρων των δυο αξόνων.
Αύξηση της θερμοκρασίας του
νερού παρατηρήθηκε με το
πέρασμα από τους χειμερινούς
μήνες στους μήνες της άνοιξης
και στη συνέχεια στους μήνες
του καλοκαιριού.

Γράφημα 1

Γράφημα 2
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Γράφημα 2

Γράφημα 3 Γράφημα 4

r2 =  0,26
Γράφημα 5

r2 =  0,28
Γράφημα 6

r2 = 0,24
Γράφημα 7

r2 = 0,32
Γράφημα 8
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Οι συντελεστές r2 με τιμή πάνω από 0,26 αναγράφονται στα παραπάνω διαγράμματα.
Οι τιμές αυτές δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία εξάρτηση των παραμέτρων από τη
θερμοκρασία αλλά ότι σε κάθε διάγραμμα υπάρχει μια τάση για εξάρτηση αναλόγως
μείωση ή αύξηση με την άνοδο της θερμοκρασίας.

Στα γραφήματα 1,4,7,9, παρατηρείται μια ανοδική ευθεία γραμμή η οποία υποδεικνύει
αύξηση. Έτσι παρατηρείται αντίστοιχα αύξηση της μέσης διάρκειας του αναπαραγωγικού
καλέσματος με ελάχιστη τιμή τα 1331 ms για θερμοκρασία νερού 16,2 °C και μέγιστη τιμή
6020 ms για θερμοκρασία 14,6 °C αλλά είναι μια μικρής σημασίας αύξηση καθώς οι
περισσότερες τιμές γι αυτό το εύρος θερμοκρασίας κυμαίνονται ανάμεσα σε 4000-5000
ms.Στη συνέχεια, έντονη είναι η αύξηση του μέσου αριθμού ριπών ανά κάλεσμα με
ελάχιστη τιμή 21 για θερμοκρασία 16,2 °C και μέγιστη 115 για 21,5 °C, αύξηση της μέσης
συχνότητας της μέγιστης ενέργειας με ελάχιστη τιμή 1,25 kHz για θερμοκρασία νερού 9,2
°C και μέγιστη 1,44 kHz για θερμοκρασία 14,6 °C και τέλος του μέσου αριθμού ριπών ανά
δευτερόλεπτο με ελάχιστη τιμή 11 για θερμοκρασία 9,5 °C και μέγιστη τιμή 29 για
θερμοκρασία νερού ίση με 14,6 °C .

Στα υπόλοιπα γραφήματα,2,3,5,6,8,10 αυτό που παρατηρείται είναι μία καθοδική ευθεία
γραμμή που υποδεικνύει μία σχέση μείωσης. Στο γράφημα 2 παρατηρείται απότομη
μείωση της μέσης περιόδου των καλεσμάτων με ελάχιστη τιμή 7.780 ms για θερμοκρασία
νερού 21 °C και μέγιστη τιμή 37.728 ms για θερμοκρασία 14,6 °C και καταλήγει σε ελάχιστη
τιμή 7.780 ms για θερμοκρασία 22,8 °C. Στο γράφημα 3 απεικονίζεται πάλι μείωση, αυτή τη
φορά του μέσου διαστήματος μεταξύ δύο διαδοχικών καλεσμάτων με την αύξηση της
θερμοκρασίας με μέγιστη τιμή 31.708 ms για θερμοκρασία νερού 14,6 °C και ελάχιστη τιμή
4.282 ms για θερμοκρασία 22,8 °C. Εκτός από το διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικά
καλέσματα, μείωση των τιμών παρατηρούνται και στα μέσα διαστήματα ανάμεσα σε δυο
διαδοχικές ριπές (γράφημα 10) . Το μέσο διάστημα μεταξύ των δυο διαδοχικών ριπών
ξεκινάει με μέγιστη τιμή 51 ms σε θερμοκρασία 9,5°C κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου
και μειώνεται μέχρι τα 10 ms σε θερμοκρασία 14,6 °C, με τις περισσότερες τιμές να
κυμαίνονται στα 30-40 ms , δηλαδή για θερμοκρασίες από 14,6 – 16,2 °C. Οι υπόλοιπες
παράμετροι που χαρακτηρίζουν τις ριπές, εκτός από το διάστημα ανάμεσα σε δυο
διαδοχικές, είναι η διάρκεια της κάθε ριπής αλλά και η περίοδός της. Και τα δυο αυτά
χαρακτηριστικά παρουσίασαν μείωση. Στο γράφημα 5 η μέση διάρκεια ριπής ξεκινάει με
μέγιστη τιμή 36 ms για θερμοκρασία νερού 14,6 °C και ελάχιστη τιμή 15 ms για 22,8 °C με
τις περισσότερες τιμές να κυμαίνονται στο ενδιάμεσο διάστημα (20-30 ms). Στο γράφημα 6

Γράφημα 9 Γράφημα 10
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παρατηρείται η μέση περίοδος ριπής να μειώνεται από 88 ms για 9,5 °C, σε 40 ms για 22,8
°C. Τέλος, στο γράφημα 8 εμφανίζεται ο μέσος αριθμός παλμών σε κάθε ριπή να μειώνεται
από μια μέγιστη τιμή των 40 παλμών σε θερμοκρασία 9,5 °C σε 17 παλμούς για 22,8 °C.

Παρακάτω φαίνονται οι θερμοκρασίες σε αντιστοίχηση με τις ημερομηνίες των
ηχογραφήσεων του είδους :

Πίνακας 1 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των χαρακτηριστικών των καλεσμάτων του είδους
Bufo viridis στο σύνολο των βιότοπων σε θερμοκρασίες ίδιου εύρους

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ MEAN
STANDARD
DEVIATION

Θερμοκρασία Νερού (°C ) 15,81 4,46

Διάρκεια καλέσματος (ms) 4278,15 1321,49

Περίοδος καλέσματος (ms) 13303,23 7815,83

Διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικά καλέσματα (ms) 9025,08 7181,86

Διάρκεια ριπής (ms) 28,23 6,83

Διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικές ριπές (ms) 31,85 10,88

Περίοδος ριπής (ms) 59,92 14,23

Αριθμός παλμών ανά ριπή 25,77 6,17

Αριθμός ριπών ανά κάλεσμα 76,15 27,67

Αριθμός ριπών ανά δευτερόλεπτο 18,00 4,81

Μέση συχνότητα μέγιστης ενέργειας (kHz) 1,38 0,09

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ( °C )
2   Φεβρουαρίου 9,5
4   Μαρτίου 9,7
8   Μαρτίου 13,6
21 Μαρτίου 14,9
22 Μαρτίου 16,6
22 Μαρτίου 16,2
23 Μαρτίου 14,6
23 Μαρτίου 14,6
25 Μαρτίου 11,5
31 Μαρτίου 17,1
3   Μαΐου 22,9
4   Ιουνίου 22,8
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4.2 Hyla arborea

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δέκα παράμετροι των αναπαραγωγικών καλεσμάτων του
είδους Hyla arborea όπως παρουσιάστηκαν και παραπάνω για τον πρασινόφρυνο (Bufo
viridis) που επεξεργάστηκαν στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω του προγράμματος
BatSound 1.2 (Pettersson Elektronik AB, Uppsala) σε σχέση με τη θερμοκρασία του νερού σε
βαθμούς Κελσίου ( °C) κατά τη διάρκεια των επισκέψεων  στους σταθμούς δειγματοληψίας.
Οι θερμοκρασίες που φαίνονται στα γραφήματα διαφέρουν από τις προηγούμενες καθώς
δεν εμφανίστηκαν και τα ίδια είδη ακριβώς τις ίδιες ημερομηνίες.

Στα γραφήματα που
ακολουθούν (10-20),
παρατηρείται η μεταβολή των
παραμέτρων των καλεσμάτων
σε σχέση με τη θερμοκρασία
του νερού. Σε όλα τα
γραφήματα ο κάθετος άξονας
(άξονας y) απεικονίζει τη
θερμοκρασία του νερού σε
βαθμούς Κελσίου (°C) η οποία
κυμαίνεται από 9,7 έως 25 (°C)
και παραμένει σταθερή
παράμετρος. Ο οριζόντιος
άξονας (άξονας χ ) σε κάθε
γράφημα διαφέρει και
απεικονίζει τις 10 παραμέτρους
που χαρακτηρίζουν το αναπα-
ραγωγικό κάλεσμα του είδους.
Η ευθεία γραμμή απεικονίζει
την μείωση ή την αύξηση των
παραμέτρων που
παρουσιάζονται σε κάθε
γράφη- μα ανάλογα με την
μεταβολή της θερμοκρασίας.
Αύξηση της θερμοκρασίας του
νερού παρατηρήθηκε με το
πέρασμα από τους χειμερινούς
μήνες στους μήνες της άνοιξης
και στη συνέχεια στους καλο-
καιρινούς μήνες.Ο  συντελεστής
r2 δείχνει εάν υπάρχει
σημαντική σχέση άλληλε-
ξάρτησης μεταξύ των
παραμέτρων των δυο αξόνων.

Γράφημα 11

Γράφημα 12
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Γράφημα 13 Γράφημα 14

Γράφημα 16

r2 = 0,34
Γράφημα 15

Γράφημα 17 Γράφημα 18
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Στα παραπάνω γραφήματα, όπως και στο είδος Bufo viridis , τα χαρακτηριστικά των
κοασμάτων δεν μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία καθώς ο συντελεστής r2 είναι
χαμηλότερος από 0,30.

Στα γραφήματα 11,12,13,14 παρατηρούνται οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη γενική
μορφολογία ενός καλέσματος , δηλαδή η διάρκεια και η περίοδός του, αλλά και το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί από το ένα κάλεσμα στο αμέσως επόμενό του και τέλος ο
αριθμός των ριπών από τις οποίες αποτελείται. Και στα τέσσερα γραφήματα αυτά
φαίνονται οι τιμές των διαφορετικών παραμέτρων να μειώνονται με την άνοδο της
θερμοκρασίας. Στο γράφημα 11, η μέση διάρκεια καλέσματος ξεκινάει με μια μέγιστη τιμή
των 6.904 ms για θερμοκρασία 13,6 °C και καταλήγει στην τιμή των 1.661 ms για
θερμοκρασία 19,8 °C. Στο γράφημα 13, η μέγιστη τιμή της μέσης περιόδου καλέσματος
είναι 82.586 ms για θερμοκρασία 13,6 °C και μειώνεται αποκτώντας τιμές που κυμαίνονται
από 9.000 μέχρι 13.000 ms για θερμοκρασίες από 15 μέχρι και 25 °C. Το μέσο χρονικό
διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικά καλέσματα ξεκινάει από μία μέγιστη τιμή 75.662 ms
σε θερμοκρασία 13,6 °C και φτάνει να κυμαίνεται ανάμεσα στις τιμές 3.000 με 16.000 ms σε
θερμοκρασίες  15 έως και 25 °C. Τέλος, ο μέσος αριθμός των ριπών ξεκινάει με μέγιστη τιμή
τις 29 ριπές για 22 °C και καταλήγει στις 12 για θερμοκρασία 25 °C.

Στα γραφήματα 15,16,17,18,20 απεικονίζονται οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη
μορφολογία μιας ριπής, δηλαδή η περίοδος και η διάρκειά της, το χρονικό διάστημα
ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ριπές, ο αριθμός των ριπών που ακούγονται σε ένα
δευτερόλεπτο και τέλος ο αριθμός των ηχητικών παλμών από τους οποίους αποτελείται. Η
μόνη παράμετρος που παρουσιάζει κάποια σημαντική μεταβολή με την αλλαγή της
θερμοκρασίας είναι ο μέσος αριθμός παλμών ανά ριπή (γράφημα 15) ο οποίος παρουσιάζει
μεγάλη αύξηση καθώς αυξάνεται και η θερμοκρασία. Ξεκινάει με ελάχιστη τιμή τους 6
παλμούς και φτάνει τους 9 σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 23 °C. Οι υπόλοιπες
παράμετροι παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα στις μέσες τιμές με τη μεταβολή της
θερμοκρασίας . Η μέση διάρκεια ριπής (γράφημα 18) κυμαίνεται από 80 έως 120 ms, η
μέση περίοδος ριπής (γράφημα 16) από 150 έως 300 ms, ο μέσος αριθμός ριπών ανά
δευτερόλεπτο (γράφημα 17) παρουσιάζει μια ελάχιστη μείωση ξεκινώντας από τις 7 ριπές

Γράφημα 19 Γράφημα 20
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και καταλήγοντας στις 2 αλλά με τις περισσότερες τιμές να κυμαίνονται από 4 έως 6 ριπές
το δευτερόλεπτο, και τέλος το μέσο διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ριπές (γράφημα
20)  παραμένει σχεδόν σταθερό λαμβάνοντας τιμές από 64 έως 160 ms.
Τέλος , στο γράφημα 19 παρατηρείται σχετική μείωση της μέσης συχνότητας της μέγιστης
ενέργειας. Οι τιμές ξεκινούν με μέγιστη τα 2,5 kHz για θερμοκρασία 21,5 °C και καταλήγουν
στα 1,16 kHz για θερμοκρασία 18,2 °C. Στις ενδιάμεσες θερμοκρασίες αλλά και στις πιο
χαμηλές μέχρι τους 9,5 °C η μέση συχνότητα της μέγιστης ενέργειας λαμβάνει ενδιάμεσες
τιμές με μικρή μεταξύ τους διαφορά, κάνοντας έτσι την ευθεία γραμμή του γραφήματος να
μην έχει μεγάλη κλίση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας.
Παρακάτω φαίνονται οι θερμοκρασίες σε αντιστοίχηση με τις ημερομηνίες των
ηχογραφήσεων του είδους :

Πίνακας 2 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των χαρακτηριστικών των καλεσμάτων του είδους
Hyla arborea

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ( °C )
4   Μαρτίου 9,7
8   Μαρτίου 13,6
25 Μαρτίου 11,5
31 Μαρτίου 17,1
23 Απριλίου 22,0
26 Απριλίου 21,2
3   Μαΐου 19,8
10 Μαΐου 23,0
22  Μαΐου 23,0
4    Ιουνίου 21,5
7    Ιουνίου 18,4
18  Ιουνίου 25,0

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΑΝ STANDARD DEVIATION

Θερμοκρασία Νερού (°C) 18,25 5,11

Διάρκεια Καλέσματος (ms) 3700,31 1556,09

Διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικά καλέσματα (ms) 12031,54 19432,70

Περίοδος καλέσματος (ms) 15731,85 20386,03

Διάρκεια ριπής (ms) 94,23 18,25

Διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ριπές (ms) 135,69 48,21
Περίοδος ριπής (ms) 229,77 57,05

Αριθμός ριπών ανά κάλεσμα 17,92 4,87

Αριθμός παλμών ανά ριπή 7,38 0,96

Αριθμός ριπών ανά δευτερόλεπτο 4,85 1,46

Μέση συχνότητα μέγιστης ενέργειας (kHz) 1,99 0,53
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4.3 Pelophylax cretensis

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δέκα παράμετροι των αναπαραγωγικών καλεσμάτων του
είδους Pelophylax cretensis που επεξεργάστηκαν στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω του
προγράμματος BatSound 1.2 (Pettersson Elektronik AB, Uppsala) σε σχέση με τη
θερμοκρασία του νερού σε βαθμούς Κελσίου( °C) κατά τη διάρκεια των επισκέψεων  στους
σταθμούς δειγματοληψίας.

Στα γραφήματα που
ακολουθούν, (21-30)  παρα-
τηρείται η μεταβολή των
παραμέτρων των καλεσμά-
των σε σχέση με τη
θερμοκρασία του νερού. Σε
όλα τα γραφήματα ο κάθετος
άξονας (άξονας y) απεικονίζει
τη θερμοκρασία του νερού σε
βαθμούς Κελσίου (°C) η
οποία κυμαίνεται από 16,2
έως 25 και παραμένει
σταθερή παράμετρος.
Συγκρίνοντας με τα άλλα δύο
είδη παρατηρείται ότι ο
κρητικός βάτραχος του νερού
έκανε την πρώτη εμφάνισή
του σε πιο υψηλές
θερμοκρασίες. Ο οριζόντιος
άξονας σε κάθε γράφημα
διαφέρει και απεικονίζει τις
10 παραμέτρους που
χαρακτηρίζουν το αναπαρα-
γωγικό κάλεσμα του είδους.
Η ευθεία γραμμή απεικονίζει
την μείωση ή την αύξηση των
παραμέτρων που παρουσιά-
ζονται σε κάθε γράφημα
ανάλογα με την μεταβολή της
θερμοκρασίας και ο
συντελεστής r2 δείχνει εάν
υπάρχει σημαντική σχέση
αλληλεξάρτησης μεταξύ των
παραμέτρων των δυο
αξόνων.

r2= 0,12
Γράφημα 21

Γράφημα 22
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Γράφημα 23 Γράφημα 24

Γράφημα 25
Γράφημα 26

Γράφημα 27 r2= 0, 34
Γράφημα 28
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Στα γραφήματα που φαίνονται παραπάνω, παρατηρείται ξανά ότι δεν υπάρχει σχέση
μεταξύ της θερμοκρασίας και των παραμέτρων, αλλά μια μικρή τάση για κάποια συσχέτιση
όπως φαίνεται για τις δύο τιμές r2 που αναγράφονται.
Στο γράφημα 30 φαίνεται η μέση συχνότητα της μέγιστης ενέργειας να λαμβάνει μια
ανοδική πορεία, ξεκινώντας από ελάχιστη τιμή 1,47 kHz για θερμοκρασία 18,4 °C και
καταλήγοντας στη μέγιστη τιμή των 2,33 kHz για θερμοκρασία 25 °C. Ανοδική πορεία
παρουσιάζει και ο μέσος αριθμός ριπών ανά δευτερόλεπτο όπως φαίνεται στο γράφημα 27.
Η ελάχιστη τιμή για θερμοκρασία 17 °C είναι 11 ριπές το δευτερόλεπτο και αυξάνεται
καταλήγοντας στις 25 ριπές σε θερμοκρασία 25 °C. Στο γράφημα 23 απεικονίζεται ο μέσος
αριθμός ριπών ανά κάλεσμα. Παρατηρείται ότι δεν παρουσιάζει κάποια αξιοσημείωτη
μεταβολή με την αύξηση της θερμοκρασίας, και οι τιμές κυμαίνονται από 9 έως 18 ριπές
ανά κάλεσμα στο συνολικό εύρος που καταλαμβάνει η θερμοκρασία, δηλαδή από 16,2 έως
25 °C.

Τα υπόλοιπα γραφήματα, (21,22,24.25,26,28,29) παρατηρείται μια καθοδική πορεία των
τιμών καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού. Στα γραφήματα 21,22,25 απεικονίζονται
τρία από τα γενικά χαρακτηριστικά ενός καλέσματος. Στο γράφημα 21 παρουσιάζεται η
μεταβολή της μέσης διάρκειας ενός καλέσματος η οποία μειώνεται με την ελάττωση της
θερμοκρασίας. Ξεκινά με μέγιστη τιμή τα 952 ms για θερμοκρασία 19,2 °C και καθώς η
θερμοκρασία φτάνει τους 21,5 °C η διάρκεια μειώνεται στα 557 ms. Παρατηρούνται και
μικρότερης διάρκειας καλέσματα σε μεγάλη θερμοκρασία αλλά δεν αποτελούν πλειοψηφία
έτσι ώστε να ληφθούν υπ’ όψη για κάποιο συμπέρασμα. Στο γράφημα 22 παρατηρείται η
μείωση του μέσου διαστήματος ανάμεσα σε δυο διαδοχικά καλέσματα από την τιμή των
2.000 ms στους 19,2 °C , μέχρι τα 761 ms για θερμοκρασία 25 °C. Εμφανίζονται και τιμές
που κυμαίνονται από 700 – 800 ms για διάφορες θερμοκρασίες. Στο γράφημα 25 είναι
εμφανής η μείωση της μέσης περιόδου καλέσματος από την τιμή των 2.820 ms για
θερμοκρασία19,2°C έως την τιμή των 1.370 ms στους 25 °C. Στις υπόλοιπες θερμοκρασίες οι
τιμές αυξομειώνονται, βρίσκονται όμως ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή.

Στο γράφημα 24 παρουσιάζεται η μείωση του μέσου αριθμού παλμών ανά ριπή , από την
τιμή των 81 παλμών σε θερμοκρασία 17 °C έως την τιμή των 20 παλμών στη μέγιστη
θερμοκρασία παρατήρησης. Στη συνέχεια, στο γράφημα που παρουσιάζεται η μέση

Γράφημα 29 r2= 0,44
Γράφημα 30
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περίοδος ριπής (γράφημα 26), είναι εμφανής η μεγάλη πτώση των τιμών, από τα 79 ms σε
θερμοκρασία 19 °C ,στα 41ms για 25 °C. Στο γράφημα 28, το μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ
δύο διαδοχικών ριπών, κυμαίνεται ανάμεσα στις τιμές 34 ms και 16 ms για θερμοκρασίες
αντίστοιχα 16,2 και 25 °C. Στο τελευταίο γράφημα (γράφημα 29), η μέση διάρκεια των
ριπών, κυμαίνεται μεταξύ των 57 ms και 24 ms για θερμοκρασίες νερού 19,2 και 25 °C
αντίστοιχα.

Παρακάτω φαίνονται οι θερμοκρασίες σε αντιστοίχηση με τις ημερομηνίες των
ηχογραφήσεων του είδους :

Πίνακας 3 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των χαρακτηριστικών των καλεσμάτων του είδους
Pelophylax cretensis

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ MEAN STANDARD DEVIATION

Θερμοκρασία νερού (°C ) 20,27 2,86
Διάρκεια Καλέσματος (ms) 732,21 155,31
Διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικά καλέσματα
(ms)

1282,89 585,98

Περίοδος καλέσματος (ms) 2015,11 679,01
Διάρκεια ριπής (ms 40,47 13,78
Διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ριπές (ms) 23,47 7,55
Περίοδος ριπής (ms) 64,11 11,43
Αριθμός ριπών ανά κάλεσμα 12,58 2,91
Αριθμός ριπών ανά δευτερόλεπτο 17,74 4,45
Μέση συχνότητα μέγιστης ενέργειας (kHz) 2,03 0,27
Αριθμός παλμών ανά ριπή 41,74 17,01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ( °C )
22 Μαρτίου 16,2
27 Μαρτίου 19,2
31 Μαρτίου 17,1
21 Απριλίου 19,6
23 Απριλίου 22,0
23 Απριλίου 21,8
25 Απριλίου 17,0
26 Απριλίου 21,2

2   Μαΐου 17,1
3   Μαΐου 19,8
10 Μαΐου 17,2
16 Μαΐου 23,3
16 Μαΐου 25,0
22 Μαΐου 19,2
4   Ιουνίου 25,0
4   Ιουνίου 21,5
7   Ιουνίου 18,4
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5 	ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ

Για να γίνει η σύγκριση των φωνητικών χαρακτηριστικών των αναπαραγωγικών
καλεσμάτων, ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τη θερμοκρασία, υπολογίστηκε ο μέσος
όρος του κάθε χαρακτηριστικού σε κάθε είδος ξεχωριστά και σε κάθε σταθμό μελέτης. Έτσι
παρακάτω παρουσιάζονται οι τιμές των μέσων όρων για να παρατηρηθεί εάν το κάθε είδος
έχει διαφορετική συμπεριφορά , λόγω περιβαλλοντικών ή μορφολογικών παραγόντων των
βιοτόπων.

Για το είδος Pelophylax cretensis :
Παρακάτω απεικονίζεται ένας πίνακας με τους διαφορετικούς βιότοπους στους οποίους

εμφανίστηκε το είδος και ο μέσος όρος κάθε χαρακτηριστικού που μελετήθηκε, με τη
θερμοκρασία να κυμαίνεται στο ίδιο εύρος σε όλους τους βιότοπους.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΚΗΠΕΡΑ ΘΡΑΨΑΝΟ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟ ΑΛΜΥΡΟΣ ΤΥΛΙΣΟΣ

Διάρκεια Καλέσματος (ms) 639 547 806 952 800

Διάστημα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικά καλέσματα (ms)

1037 735 1369 1868 1641

Περίοδος καλέσματος (ms) 1675 1301 2175 2820 2441

Διάρκεια ριπής (ms) 33 28 43 57 51

Διάστημα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικές ριπές (ms)

23 28 24 21 22

Περίοδος ριπής (ms) 56 56 67 79 73

Αριθμός ριπών ανά κάλεσμα 12,3 9,5 14 12 12,5

Αριθμός ριπών ανά
δευτερόλεπτο

19 18 17 13 16

Μέση συχνότητα μέγιστης
ενέργειας (kHz)

2,14 2,25 1,95 2,05 1,84

Αριθμός παλμών ανά ριπή 32 33 42 60 51

Πίνακας 4
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Στον παραπάνω πίνακα, παρατηρούνται πολύ μικρές διαφορές ανάμεσα στις μέσες  τιμές
των παραμέτρων, με τη μοναδική αξιοσημείωτη, τη λίμνη στον Αλμυρό. Στο βιότοπο αυτό,
παρατηρούνται οι μεγαλύτερες τιμές από όλους τους βιότοπους, όχι όμως για όλα τα
χαρακτηριστικά των καλεσμάτων, αλλά για τη διάρκεια καλέσματος, το διάστημα ανάμεσα
σε δύο διαδοχικά καλέσματα, την περίοδο καλέσματος, τη διάρκεια της ριπής και τέλος
των παλμών ανά ριπή. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η μέση
θερμοκρασία που επικρατούσε κατά τις ηχογραφήσεις στον Αλμυρό, ήταν αυξημένη σε
σχέση με αυτήν στους υπόλοιπους βιότοπους. Επομένως είναι αναμενόμενες οι μικρές
διαφορές που εμφανίζονται.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται πάλι οι βιότοποι και οι τιμές των χαρακτηριστικών
που αντιστοιχούν στον καθένα, για το είδος Hyla arborea:

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΚΗΠΕΡΑ ΘΡΑΨΑΝΟ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟ ΤΥΛΙΣΟΣ

Διάρκεια Καλέσματος (ms) 3262 5353 2828 2798

Διάστημα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικά καλέσματα (ms)

5527 6923 6874 4345

Περίοδος καλέσματος (ms) 8789 11759 9702 10750

Διάρκεια ριπής (ms) 96 85 92 114

Διάστημα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικές ριπές (ms)

106 173 124 128

Περίοδος ριπής (ms) 201 259 216 242

Αριθμός ριπών ανά κάλεσμα 17 23 16 14

Αριθμός ριπών ανά
δευτερόλεπτο

7 7 8 8

Μέση συχνότητα μέγιστης
ενέργειας (kHz)

2,13 2,21 1,77 1,75

Αριθμός παλμών ανά ριπή 6 5 5 5

Πίνακας 5

Με βάση τον παραπάνω πίνακα, συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες
διαφορές για τον δενδροβάτραχο στους διαφορετικούς βιότοπους όπου έγινε η
ηχογράφηση, επομένως πρόκειται για ίδιους πληθυσμούς με κοινά φωνητικά
χαρακτηριστικά και όχι απομονωμένους φωνητικά.
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Στον τελευταίο πίνακα γι αυτό το υποκεφάλαιο εμφανίζονται τα φωνητικά χαρακτηριστικά
σε σχέση με τους υπό μελέτη βιότοπους για το τρίτο είδος, Bufo viridis :

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΚΗΠΕΡΑ ΘΡΑΨΑΝΟ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟ ΑΛΜΥΡΟΣ

Διάρκεια Καλέσματος (ms) 3805 3998 4645 3895

Διάστημα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικά καλέσματα (ms)

8346 6424 17338 5285

Περίοδος καλέσματος (ms) 12152 10422 21983 9180

Διάρκεια ριπής (ms) 33 27 31 32

Διάστημα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικές ριπές (ms)

44 29 36 10

Περίοδος ριπής (ms) 77 55 67 42

Αριθμός ριπών ανά κάλεσμα 48 71 74 112

Αριθμός ριπών ανά
δευτερόλεπτο

32 25 26 24

Μέση συχνότητα μέγιστης
ενέργειας (kHz)

1,33 1,04 1,37 1,28

Αριθμός παλμών ανά ριπή 13 18 16 29

Πίνακας 6

Οι μοναδικές διαφορές που παρατηρούνται στον παραπάνω πίνακα, είναι στον βιότοπο
στο χωριό Βαθύπετρο. Διαφορές παρατηρούνται στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικά καλέσματα, στην περίοδο καλέσματος και τέλος στη διάρκεια του καλέσματος.
Οι τιμές του είδους για το βιότοπο αυτό, είναι πιο μεγάλες από τις τιμές για τους
υπόλοιπους. Παρ’ όλο που υπάρχουν οι διαφορές αυτές στις τιμές, δεν αποτελούν λόγο να
θεωρηθεί κάποιος από τους πληθυσμούς φωνητικά απομονωμένος.
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5.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Με σκοπό να γίνει πιο κατανοητή η συγκεκριμένη έρευνα των τριών ειδών άνουρων
αμφιβίων, θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των αποτελεσμάτων, με έρευνες που έχουν λάβει
τόπο σε διαφορετικές περιοχές στις οποίες εμφανίζονται τα προς μελέτη είδη.

Ξεκινώντας με το είδος Bufo viridis, ακολουθούν τα αποτελέσματα ερευνών που έχουν
γίνει στο Ισραήλ, το Καζακστάν και την Αυστρία. Ο ερευνητής H. Schneider (1976) μελέτησε
έναν πληθυσμό της λίμνης Neusiedler στην Αυστρία και απέδειξε ότι τα αναπαραγωγικά
καλέσματα αποτελούνται από ριπές παλμών με αρμονική δομή, συχνά πάνω από 100 σε
κάθε κάλεσμα. Το 1976, οι ερευνητές Nevo και Schneider απέκτησαν συγκριτικά
βιοακουστικά δεδομένα για το ίδιο είδος στο Ισραήλ, αλλά και μορφολογικά, καθώς
αποδείχθηκε ότι οι φρύνοι ήταν αρκετά μεγαλύτεροι από αυτούς που συναντώνται στην
κεντρική Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια ερευνών στο πεδίο στα περίχωρα της περιοχής Guryev
του Καζακστάν, τα αναπαραγωγικά καλέσματα του είδους Bufo viridis ηχογραφήθηκαν σε
διάφορες θερμοκρασίες και αναλύθηκαν. ( Schneider and Egiasaryan 1995) Έτσι με τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν, έγινε δυνατή η σύγκριση των αναπαραγωγικών καλεσμάτων
του είδους στο Ισραήλ, την Αυστρία και το Καζακστάν και στη συνέχεια θα συζητηθεί η
σχέση τους με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω (4.1)

Εικόνα 26 :Συσχέτιση των σημαντικών παραμέτρων των καλεσμάτων με τη θερμοκρασία του νερού για το
B.viridis στο Καζακστάν (κόκκινες γραμμές), στο Ισραήλ (πράσινες γραμμές) και στην Αυστρία (μπλε γραμμές).
Διάρκεια καλέσματος (α), αριθμός ριπών ανά κάλεσμα (b), διάρκεια ριπής (c), διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών
ριπών (d), περίοδος ριπής (e), ριπές ανά δευτερόλεπτο (f).



44

Συγκρίνοντας τα παραπάνω γραφήματα με τα γραφήματα που περιγράφουν τις ίδιες
παραμέτρους σε σχέση με τη θερμοκρασία για το είδος του πρασινόφρυνου στην Κρήτη,
παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες. Στο γράφημα (α) παρατηρείται ότι η διάρκεια του
αναπαραγωγικού καλέσματος μειώνεται σε σχέση με την αύξηση της θερμοκρασίας και στις
τρεις περιοχές, όπως φαίνεται από τις τρεις χρωματιστές γραμμές. Οι περισσότερες τιμές
για τα είδη του Καζακστάν, του Ισραήλ και της Αυστρίας κυμαίνονται ανάμεσα σε 3 και 7
δευτερόλεπτα περίπου και για θερμοκρασία αντίστοιχα 20 και 11°C σύμφωνα με την
παραπάνω έρευνα και ανάμεσα σε 1,3 και 6 δευτερόλεπτα για το είδος που βρίσκεται στην
Κρήτη σε θερμοκρασία αντίστοιχη με 16,2 και 14,6°C. Επομένως παρατηρείται μικρή
διαφορά στις τιμές, άρα η συμπεριφορά του καλέσματος όσον αφορά το εύρος της
διάρκειας μπορεί να θεωρηθεί αρκετά όμοιο. Παρ’ όλο που το εύρος εμφανίζει αυτή την
ομοιότητα, το είδος στην Κρήτη δεν παρουσιάζει τόσο έντονες μεταβολές των τιμών με τη
μεταβολή της θερμοκρασίας, καθώς από το συντελεστή r2 που αποδεικνύει την εξάρτηση
της διάρκειας των καλεσμάτων με τη θερμοκρασία είναι αρκετά μικρός. Μεγαλύτερη
ομοιότητα εμφανίζει ο πληθυσμός της Κρήτης με  αυτόν του Ισραήλ, ενώ μεγαλύτερες
διαφορές με τον πληθυσμό του Καζακστάν. Σε πίνακα που παρουσιάζεται στην έρευνα
αυτή, τα χαρακτηριστικά των ήχων παρουσιάζουν
συντελεστή r2 μεγαλύτερο από 0,60 , γεγονός που
δείχνει μια σημαντική εξάρτησή τους με τη θερμοκρασία
του νερού και συνεπώς και τη μεταβολή της.

Ομοιότητα παρατηρείται και στα υπόλοιπα γραφήματα
και για τις τέσσερεις περιοχές όσον αφορά την
αυξομείωση των τιμών, εκτός από τον αριθμό ριπών ανά
κάλεσμα. Παρατηρείται ότι στο Καζακστάν, οι τιμές
κυμαίνονται από 90 έως 110 ριπές με καθοδική πορεία
αντίθετη από την άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Αυστρία
οι τιμές έχουν μια πιο σταθερή πορεία και μειώνονται με
την άνοδο της θερμοκρασίας από τις 90 στις 80 ριπές ανά
κάλεσμα. Στο Ισραήλ, η τιμή τους είναι κατά μέσο όρο
σταθερή στις 68 ριπές ανά κάλεσμα και δεν επηρεάζεται
καθόλου από την αλλαγή θερμοκρασίας. Στην Κρήτη, οι τιμές κυμαίνονται από 21 έως 115
όμως με τις περισσότερες να παίρνουν τιμές από 50 έως 100. Παρατηρείται άνοδος των
τιμών με την αύξηση της θερμοκρασίας αντίθετα με το ίδιο είδος στο Καζακστάν ( κόκκινη
γραμμή). Στην εικόνα 27 απεικονίζεται η συχνότητα σε σχέση με τη θερμοκρασία. Αυτό που
παρατηρείται είναι ότι υπάρχει διαφορά στις τιμές μεταξύ των διαφορετικών περιοχών. Στο
Καζακστάν η τιμή της συχνότητας είναι περίπου 1,22 kHz, στο Ισραήλ και στην Αυστρία
είναι περίπου 1,31 kHz, και τέλος, στην Κρήτη η τιμή της συχνότητας είναι κατά μέσο όρο
ίση με 1,38 kHz.

Συμπερασματικά, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και στις τέσσερεις περιοχές, η
παράμετρος που παρουσιάζει μεγαλύτερη απόκλιση είναι ο αριθμός των ριπών ανά
κάλεσμα. Παρ’ όλο που τα διαφορετικά καλέσματα αποτελούνται από διαφορετικό αριθμό
ριπών, το εύρος της διάρκειάς τους είναι αρκετά όμοιο. Απόκλιση παρατηρείται και στη
συχνότητα, η οποία όμως από το διάγραμμα δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη
θερμοκρασία όσο τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι οι διαφορές στο
αναπαραγωγικό κάλεσμα των τεσσάρων Bufo viridis είναι ελάχιστες, αποδεικνύει τη

Εικόνα 27 Συχνότητα του είδους στο
Καζακστάν ( κόκκινη γραμμή), στο
Ισραήλ (πράσινη γραμμή) και στην

Αυστρία (μπλέ γραμμή).
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συντηρητικότητα του συστήματος καλεσμάτων του είδους. Για τον προσδιορισμό της
απόκλισης της συχνότητας έχουν γίνει έρευνες για τα είδη της κεντρικής Ευρώπης και του
είδους του Ισραήλ και έχει αποδειχθεί ότι η συχνότητα μεταβάλλεται αντίστροφα στις
περιοχές αυτές, ανάλογα με το μέγεθος του ατόμου, το οποίο ποικίλει ανάλογα με τις
κατακρημνίσεις, την υγρασία και γενικότερα με το κλίμα της περιοχής ( Schneider and
Egiasaryan 1995). Έτσι, μπορεί να ερμηνευτεί και η διαφορά στη συχνότητα στο Καζακστάν
αλλά και στην Κρήτη.

Συνεχίζοντας με το είδος Hyla arborea, έρευνες που έγιναν στην Κεντρική Ευρώπη
(Ελβετία, Γερμανία) (Schneider 2004), και στην Τουρκία (Schneider 2000) , μπορούν να
δώσουν κάποια δεδομένα για να γίνει η σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα της παρούσης
εργασίας. Στις έρευνες αυτές, γίνεται ανάλυση όχι όλων των χαρακτηριστικών του
αναπαραγωγικού καλέσματος αλλά της διάρκειας των ριπών, του χρονικού διαστήματος
ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ριπές και στον αριθμό των παλμών ανά ριπή. Στην Ελβετία και
στη Γερμανία, ο αριθμός των παλμών ανά ριπή είναι 9,10, η διάρκεια της ριπής είναι 79,80
ms και τέλος, μεσολαβούν κατά μέσο όρο 118,70 ms ανάμεσα σε δυο διαδοχικές ριπές

(πίνακας 7 ). Στην έρευνα που έλαβε
τόπο στην Τουρκία, ο αριθμός των
παλμών ανά ριπή είναι 9,10±0,92
δηλαδή συμπίπτει με τον αριθμό
των παλμών του είδους στην
Κεντρική Ευρώπη. Σε μία δεύτερη
έρευνα που έγινε μόνο με δείγματα
από τη Γερμανία και όχι και από την
Ελβετία, για  9,10±0,92 παλμούς ανά
ριπή, η διάρκεια των ριπών είναι
97,65 και ο χρόνος που μεσολαβεί

ανάμεσα σε δυο ριπές είναι 166,92 ms. Έτσι φαίνεται ότι οι τιμές στην Γερμανία
κυμαίνονται για τη διάρκεια των ριπών από 79,80 έως 97,65 ms. Ο ερευνητής Schneider
διεξήγαγε έρευνα στην Κρήτη για να συμπεράνει εάν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στα είδη
Hyla arborea kretensis , και το Hyla arborea arborea. ( Schneider 2000) .Τα αποτελέσματα
αναγράφονται στον πίνακα 8 :

Πίνακας 8

Στην προκείμενη εργασία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για το σύνολο των βιότοπων και
των θερμοκρασιών στην περιοχή του Ηρακλείου της Κρήτης, οι τιμές για τα παραπάνω
χαρακτηριστικά είναι:
 94,23±18,25 ms διάρκεια ριπής
 7,38±0,96 παλμοί ανά ριπή
 135,69±48,21 ms χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δυο διαδοχικές ριπές.

Πίνακας 7
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Οι τιμές των ίδιων παραμέτρων στο είδος Hyla a.kretensis είναι αρκετά όμοιες με τις τιμές
που μετρήθηκαν σε αυτή την εργασία επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα του Schneider
(2000).

Συμπεραίνοντας από τα παραπάνω,
μεγάλες διαφορές μεταξύ των
πληθυσμών δεν παρουσιάζονται.
Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η
διαφορά του ενός παλμού ανά ριπή
ανάμεσα στους πληθυσμούς της
Γερμανίας και της Κρήτης, και η κατά
14,83 ms μεγαλύτερης διάρκειας ριπή
του πληθυσμού της Κρήτης όταν
λαμβάνει τη μεγαλύτερη τιμή του

εύρους της. Το χρονικό διάστημα
ανάμεσα σε δύο ριπές δεν παρουσιάζει
κάποια ουσιαστική και αξιοσημείωτη
διαφορά.

Το τρίτο και τελευταίο είδος που μελετάται σε αυτή την εργασία είναι το είδος Pelophylax
cretensis. Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.4.3, εκτός από τα ερωτικά
καλέσματα των βατράχων υπάρχουν και επιθετικά καλέσματα τα οποία είναι
χαρακτηριστικά για κάθε είδος και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση άλλων αρσενικών
ατόμων για την εξασφάλιση της αποκλειστικότητας της περιοχής κοάσματος του ατόμου,
και μετέπειτα την επιτυχημένη προσέλκυση του θηλυκού ατόμου χωρίς παρεμβολές άλλων
ατόμων ,ανταγωνιστικών. Με τη μελέτη του είδους στο πεδίο, και  μετά την ανάλυση των
κοασμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα
κοάσματα του ίδιου είδους, τα οποία απέκλιναν σε όλα τα χαρακτηριστικά που
προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3.3.3. Tο συμπέρασμα είναι ότι τα ηχογραφημένα
καλέσματα δεν ήταν μόνο ερωτικά αλλά και επιθετικά. Παρακάτω φαίνονται τα επιθετικά
καλέσματα του είδους σε συνδυασμό με τα ερωτικά, όπως μελετήθηκαν στην εργασία
αυτή.

Εικόνα 28 : Ενήλικα άτομα του είδους Hyla arborea; Jiří
Mařík /Czech Republic, okr. Cheb/vocal

sac/2006/04/25
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Στην εικόνα 29 διακρίνονται τα καλέσματα δύο ατόμων, τα οποία σε κάποια σημεία
αλληλεπικαλύπτονται. Τα τέσσερα καλέσματα που φαίνεται να διαρκούν περισσότερο
(οριζόντιος άξονας απεικονίζει το χρόνο) είναι ερωτικά καλέσματα του είδους, και τα
υπόλοιπα έξι είναι επιθετικά και όπως απεικονίζεται παραπάνω διαρκούν λιγότερο. Μετά
το πέμπτο επιθετικό κάλεσμα παρατηρείται μία αλληλοεπικάλυψη του ενός με το κάλεσμα
του δεύτερου ατόμου. Έτσι είναι πιθανή μια σχέση ανταγωνιστικότητας των δύο αρσενικών
ατόμων για την προσέλκυση των θηλυκών. Στην εικόνα που ακολουθεί (Pace 1974),
απεικονίζονται τα ερωτικά (A) και τα επιθετικά (C) καλέσματα ενός άλλου βατράχου του
νερού του γένους Rana, το Rana pipiens και είναι εμφανής η μορφολογική ομοιότητά τους
με το είδος Pelophylax cretensis. Και στο είδος αυτό, τα επιθετικά καλέσματα είναι
μικρότερης διάρκειας από τα ερωτικά και αποτελούνται από λιγότερους παλμούς. (Pace
1974)

Καθώς το μελετώμενο είδος είναι ενδημικό είδος της Κρήτης, δεν έχουν πραγματοποιηθεί
έρευνες για τη φαινολογία των αναπαραγωγικών καλεσμάτων του όπως έχουν γίνει για τα
άλλα δύο είδη που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Η σύγκριση των φωνητικών
καλεσμάτων θα γίνει με τα πιο συγγενικά του είδη, το Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
το οποίο συναντάται και στην Ελλάδα στην περιοχή της Θράκης και της ανατολικής
Μακεδονίας ,το Pelophylax epeiroticus (Schneider, et al. 1984) και τέλος το Pelophylax
balcanica,όπου αναφέρεται ως είδος των Βαλκανίων (H Schneider, Sinsch, and Sofianidou
1991).

Εικόνα 29 : παλμογράφημα και φασματογράφημα του επιθετικού καλέσματος του είδους Pelophylax
cretensis

Εικόνα 30 : Είδη καλεσμάτων του είδους Pelophylax pipiens
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Παρατηρήσεις και ηχογραφήσεις έγιναν στη λίμνη των Ιωαννίνων και σε ένα κανάλι στην
βόρεια ακτή της λίμνης, από τις 28 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου του 1984 (B. H. Schneider and
Sofianidou 1984). Τα δεδομένα αναλύθηκαν από φασματογραφήματα και από
παλμογραφήματα και έγιναν και παρατηρήσεις στη στάση του σώματος των ατόμων κατά
τη διάρκεια των καλεσμάτων. Τα Pelophylax ridibunda όπως και τα Pelophylax cretensis
είναι ξαπλωμένα στο νερό με ένα μεγάλο μέρος του σώματός τους πάνω από την
επιφάνεια. Αντιθέτως, τα Rana epeirotica είναι μέσα στο νερό αλλά το κεφάλι τους βγαίνει
στην επιφάνεια. Όσον αφορά το ερωτικό κάλεσμα, αυτό του Pelophylax epeirotica
παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά όπως φαίνονται στην εικόνα (31) (Schneider,
et al. 1984).

Μία ακόμη έρευνα για τους βατράχους του νερού έγινε και στην περιοχή της Θράκης και
της Σαμοθράκης Βαλκανίων ( Schneider et al. 1991), αλλά και σε μια δεύτερη που έλαβε
τόπο στην Αλβανία ( Schneider and Haxhiu 1994), μελετήθηκε το είδος Pelophylax ridibunda
σε σχέση με το είδος Pelophylax balcanica.

Εικόνα 31 : Pelophylax epeirotica
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‘ Εικόνα 31: Pelophylax ridibunda ( Schneider and Sofianidou 1984)

Εικόνα 32 : Σχέσεις θερμοκρασίας με χαρακτηριστικά ερωτικού καλέσματος του είδουςRana balcanica στην Αλβανία
(συνεχόμενη γραμμή), στην Γιουγκοσλαβία (- - - - ) και στον ποταμό Αξιό στην Ελλάδα (-.-.-.-.-)  . Αντίστοιχα φαίνονται η

διάρκεια των ριπών, τα διαστήματα μεταξύ δυο διαδοχικών ριπών , η περίοδος των ριπων και ο αριθμός των ριπών
ανά δευτερόλεπτο( Schneider and Sofianidou 1984)
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Όσον αφορά το είδος Pelophylax epeirotica , παρατηρείται ότι η διάρκεια του κάθε
καλέσματος και το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δυο καλέσματα μειώνονται με την
αύξηση της θερμοκρασίας και οι τιμές κυμαίνονται αντίστοιχα από 650-480 ms και από
800-500 ms κατά μέσο όρο. Ο αριθμός των παλμών ανά κάλεσμα ξεκινάει από τις 30 και
καταλήγει σε 47 ριπές για τη μέγιστη θερμοκρασία. Ο αριθμός που δείχνει τις  ριπές ανά
δευτερόλεπτο αυξάνεται επίσης από 45 ριπές στις 76 για τη μέγιστη θερμοκρασία των 25
°C. Για το είδος Pelophylax ridibunda στη μελέτη που έγινε στη λίμνη των Ιωαννίνων
παρατηρείται μία μείωση της διάρκειας του ερωτικού καλέσματος από τα 700 ms στα 500
κατά μέσο όρο, μία μικρή μείωση της διάρκειας των ριπών από τις 100 στις 80 με την
αύξηση της θερμοκρασίας, και τέλος μείωση του χρονικού διαστήματος ανάμεσα σε δυο
καλέσματα, από τα 170 στα 120 ms. Στην έρευνα που έγινε πάνω στο ίδιο είδος σε δεκαέξι
περιοχές της Ελλάδας όπου βρέθηκε το είδος αλλά και στην έρευνα στην Αλβανία, τα
αποτελέσματα είναι 20,3±3,5 παλμοί ανά ριπή, 6,7±1,6 ριπές ανά κάλεσμα, 603±156 ms
διάρκεια καλέσματος, 1314±740 ms διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών καλεσμάτων και
1915±724 ms η περίοδος καλέσματος. Τέλος, στην ίδια έρευνα τα αποτελέσματα για το
είδος Pelophylax balcanica και στις δύο έρευνες είναι, 26,7±4,4 παλμοί ανά ριπή, 3,9±0,6
ριπές ανά κάλεσμα, 562,4±126,0 ms διάρκεια καλέσματος, 1292,7±571,7 ms διάστημα
ανάμεσα στα δύο καλέσματα και τέλος 1845,6±627,6 ms περίοδος καλέσματος.

Στον πίνακα 3 στο κεφάλαιο 4.3, φαίνονται τα αποτελέσματα για το μελετώμενο είδος
Pelophylax cretensis για τα χαρακτηριστικά αυτά, σε αρκετά όμοιο εύρος θερμοκρασιών.
Επίσης, παρατηρώντας τα διαγράμματα 21-30 στο ίδιο κεφάλαιο συμπεραίνεται ότι και στα
τέσσερα είδη (Pelophylax ridibunda, Pelophylax epeirotica Pelophylax balcanica, Pelophylax
cretensis) η διάρκεια καλέσματος και η διάρκεια των ριπών μειώνονται με την άνοδο της
θερμοκρασίας. Το ίδιο συμβαίνει και με το είδος της Κρήτης. Ο αριθμός των ριπών ανά
δευτερόλεπτο στο είδος Pelophylax cretensis όπως και στο P.epeirotica αυξάνεται. Τα
αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 3 είναι 732,21±155,31 ms μέση διάρκεια
καλέσματος, 1282,89±585,98 ms διάστημα ανάμεσα σε δυο καλέσματα, 41,47±17,01
παλμοί ανά ριπή, 2015,11±679,01 ms περίοδος καλέσματος και 12,58±2,91 ριπές ανά
κάλεσμα..

Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να είναι αναμενόμενα καθώς συγκρίνονται
τέσσερα διαφορετικά είδη του γένους Pelophylax και το είδος P.cretensis είναι ενδημικό
είδος της Κρήτης και δεν εμφανίζεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή της Ευρώπης με
αποτέλεσμα να έχουν διαμορφωθεί χαρακτηριστικά των ερωτικών καλεσμάτων με
διαφορετικές τιμές. Η μεγαλύτερη ομοιότητα του μελετώμενου είδους εμφανίζεται με το

Πίνακας 9
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είδος Pelophylax epeirotica όσον αφορά τον αριθμό των ριπών ανά δευτερόλεπτο, με το P.
Ridibunda όσον αφορά τη διάρκεια και την περίοδο καλέσματος, και  το διάστημα μεταξύ
δύο διαδοχικών καλεσμάτων. Επομένως τα P. Ridibunda και P.cretensis φαίνεται να έχουν
αρκετές ομοιότητες στα ερωτικά τους καλέσματα.
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5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Με την παρατήρηση των αποτελεσμάτων του κεφαλαίου 4 και των παραπάνω
συμπερασμάτων και όλες τις έρευνες που προαναφέρθηκαν, τα χαρακτηριστικά τα οποία
έχουν χρησιμοποιηθεί για σύγκριση, παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό συσχέτισης με τη
θερμοκρασία, δηλαδή μεγαλύτερη από 0,60. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στον
μικρό αριθμό κοασμάτων που επεξεργάστηκαν σε σχέση με παρόμοιες έρευνες. Με την
αύξηση του αριθμού των τιμών για τις διάφορες παραμέτρους που μελετήθηκαν, είναι
πιθανή η μεταβολή από τάση σε φανερή στατικά σημαντική συσχέτιση με τη θερμοκρασία.
Ένας επίσης παράγοντας που μπορεί να επηρέασε το αποτέλεσμα είναι το κλίμα της
Κρήτης. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας δεν είναι τόσο απότομες όσο σε περιοχές της
βόρειας Ελλάδας όπου συναντάται το είδος Pelophylax ridibunda, με αποτέλεσμα τα
καλέσματα να επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από τη θερμοκρασία του νερού. Η
έρευνα αυτή έγινε με στόχο την πρώτη παρατήρηση των τριών ειδών άνουρων αμφιβίων
της Κρήτης για να αποδειχθεί εάν πρόκειται για είδη με μεγάλες διαφορές από πληθυσμούς
άλλων περιοχών

ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας που απεικονίζει συγκεντρωτικά τη δραστηριότητα
των τριών ειδών και τελικά τη φαινολογία της αναπαραγωγής τους. Στην πρώτη στήλη
φαίνονται οι ημερομηνίες έναρξης των κοασμάτων του κάθε είδους ξεχωριστά σε κάθε
βιότοπο και στη δεύτερη η πρώτη εμφάνιση γυρίνων πάλι σε κάθε βιότοπο. Το είδος των
εμφανιζόμενων γυρίνων δεν αναγράφεται καθώς για κάποιες ημέρες μετά από την πρώτη
εμφάνισή τους δεν μπορούν να διαχωριστούν ανά είδος στο πεδίο.

Πίνακας 10 : Χρονολόγηση της έναρξης των καλεσμάτων και της πρώτης εμφάνισης γυρίνων στους
πέντε υπό μελέτη  βιότοπους.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΑΣΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΤΟΠΟΙ
ΕΙΔΗ

Bufo viridis Pelophylax cretensis Hyla arborea

Κηπερά 11 Φεβρουαρίου 22 Μαρτίου 11 Φεβρουαρίου

Θραψανό 8 Μαρτίου 23 Απριλίου 23 Απριλίου

Τύλισος 25 Απριλίου 22 Μαΐου

Αλμυρός 10 Μαρτίου 10 Μαρτίου 10 Μαρτίου

Βαθύπετρο 23 Μαρτίου 23 Μαρτίου 31 Μαρτίου
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Η έναρξη των κοασμάτων παρατηρήθηκε πρώτα στη λίμνη Κηπερά στις 11 Φεβρουαρίου
από άτομα του είδους Bufo viridis και Hyla arborea. Με την εμφάνιση γυρίνων στις 10
Μαρτίου, μετά από 20 ημέρες, μπορεί να υποτεθεί ότι η αναπαραγωγή ξεκίνησε
παράλληλα με την έναρξη των κοασμάτων, συνέχισε η εναπόθεση αυγών και ύστερα από
ένα διάστημα περίπου 20 ημερών τα αυγά εκκολάφθηκαν και εμφανίστηκαν οι πρώτοι
γυρίνοι. Τα κοάσματα όπως φαίνεται στον πίνακα ξεκίνησαν με τη σειρά στη λίμνη του
Θραψανού, μετά στον Αλμυρό, στη συνέχεια στη λίμνη στο Βαθύπετρο και τέλος στην
Τύλισο. Παρατηρείται μια τάση έναρξης της αναπαραγωγικής περιόδου σε περιοχές με
στάσιμα νερά( λίμνες) όπου το νερό θερμαίνεται πιο γρήγορα από τα ποτάμια καθώς δεν
ανανεώνεται από το νερό των πηγών. Με τη στασιμότητα αυτή του νερού, οι συνθήκες για
την εναπόθεση των αυγών είναι πιο ευνοϊκές καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος να
παρασυρθούν από τα ρεύματα του νερού. Εξαίρεση αποτελεί ο Αλμυρός ποταμός. Αυτό
ίσως οφείλεται στο ότι η περιοχή μελέτης ήταν κοντά στις εκβολές του ποταμού, σε χαμηλό
υψόμετρο όπου η θερμοκρασία νερού πλησίασε τους 20 οC στις 27/03/2012 σε σχέση με
τον ποταμό της Τυλίσου που πλησίασε αυτές τις θερμοκρασίες περίπου ένα μήνα μετά
(25/04/2012). Επίσης το υπό μελέτη σημείο ήταν τυφλό του ποταμού και έτσι δεν υπήρχαν
ρεύματα νερού τα οποία να δυσχεραίνουν την εναπόθεση αυγών.   Όπως παρατηρείται στο
διάγραμμα, τον Μάρτιο ξεκινούν τα καλέσματα στις περισσότερες περιοχές και η
παρατήρηση στο πεδίο επιβεβαίωσε την έναρξη της αναπαραγωγής. Η περίοδος
αναπαραγωγής διήρκησε πάνω από δύο μήνες σε κάθε βιότοπο, με μέγιστη δραστηριότητα
στις λίμνες τους μήνες Μάρτιο ,Απρίλιο, Μάιο  και Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο για τα ποτάμια.
Βάση των ηχογραφήσεων τα είδη Bufo viridis και Hyla arborea φαίνεται να ξεκινούν την
αναπαραγωγική τους δραστηριότητα νωρίτερα από το είδος Pelophylax cretensis με
εξαίρεση την περιοχή της Τυλίσου όπου η σειρά έναρξης είναι πρώτα το Pelophylax
cretensis και στην συνέχεια το Hyla arborea.
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