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1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός της παρούσας µελέτης 

Τα νησιά ασκούσαν πάντα ξεχωριστή γοητεία στους ανθρώπους. Από τη µια η αποµόνωση και από 

την άλλη η σχετική ασφάλεια που προσφέρουν τα καθιστά ιδανικούς τόπους για την ανάπτυξη 

πολιτισµών (Braudel, 2000), αλλά και µοναδικούς προορισµούς για απόδραση από την 

πραγµατικότητα. Για πολλούς τα νησιά αποτελούν πραγµατική πρόκληση αφού προσφέρουν µια 

αίσθηση ανεξαρτησίας αλλά και πολλές δυσκολίες επιβίωσης µιας και οι πηγές πάνω σε αυτά είναι 

περιορισµένες (Patton, 1996). Πολλές φορές η αίσθηση των κοινωνιών για το νησιωτικό τρόπο ζωής 

εξαρτάται από το µέγεθος του νησιού. ∆ύσκολα θα ακούσει κανείς τον κάτοικο της Κρήτης ή της 

Κύπρου να αναφέρεται στην πατρίδα του σα να είναι νησί. Αντίθετα, ο κάτοικος της Αµοργού, της 

Σερίφου, της Καλύµνου θα πει: “…κατεβαίνω στο νησί για λίγες µέρες”. Η εµπειρία αυτή γίνεται 

ακόµη πιο έντονη στους ανθρώπους που κατοικούν σε ακόµη µικρότερα και πιο αποµακρυσµένα 

νησιά του Αιγαίου, όπως αυτά της άγονης γραµµής. 

Αρχαιολόγοι και ιστορικοί ακούµπησαν πάνω στην  ιστορία των νησιών θεωρώντας πως τα νησιά 

πέρα από την απόσταση που τα χωρίζει από τις µεγάλες ηπειρωτικές µάζες, συνιστούν και εξαιρετικό 

πεδίο µελετών, ένα εργαστήρι για τη µελέτη διαφόρων πολιτισµικών διεργασιών (Patton, 1996), µιας 

και ο νησιωτισµός διαφοροποιεί σε σηµαντικό βαθµό τις παραµέτρους – βιοτικές και αβιοτικές - σε 

σύγκριση µε τις ηπειρωτικές περιοχές, η επίδραση των οποίων πολλές φορές είναι δύσκολο να 

εκτιµηθεί. Βασισµένη στην ίδια λογική προχώρησε και η παρούσα µελέτη! Ο χώρος του νοτίου 

Αιγαίου αποτέλεσε ένα ανοιχτό αλλά συνάµα καλά καθορισµένο βιολογικό εργαστήρι, στο οποίο µε 

σκέψη και έχοντας τις ανάλογες εµπειρίες από το παρελθόν, είναι δυνατό να αποκαλυφθούν, περίπου 

όπως και στους αρχαιολόγους, νέες γνώσεις και πρότυπα. Το κυριότερο “σκαπτικό εργαλείο”, το 

µέσο δηλαδή για την αποκάλυψη κρυµµένων συστηµατικών, βιογεωγραφικών και οικολογικών 

στοιχείων, αποτέλεσε µια από τις πλέον ποικιλόµορφες οµάδες εδαφόβιων αρθροπόδων στον χώρο 

του Αιγαίου, η οµάδα των χειλοπόδων. 

Συνεπώς, πρώτος στόχος της παρούσας µελέτης είναι η αποσαφήνιση της συστηµατικής κατάστασης 

των χειλοπόδων στο νότιο αιγαιακό χώρο και η καταγραφή των ειδών, όχι για την απλή εκτίµηση 

της χειλοποδοπανίδας της περιοχής και την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου καταλόγου ειδών, αλλά 

για την ανάδειξη των ιδιαίτερων πανιδικών στοιχείων κάθε γεωγραφικής ενότητας, κάθε νησιού στο 

µέτρο του δυνατού. Για την αντιµετώπιση των περισσότερων ταξινοµικών προβληµάτων έγιναν 

συγκρίσεις των πρόσφατων δειγµάτων µε σχετικό κάθε φορά µουσειακό υλικό που ανήκει σε 

συλλογές άλλων Εργαστηρίων Ζωολογίας ή Ζωολογικών Μουσείων. Πλέον, η εικόνα που αποκτάται 

για τη χειλοποδοπανίδα του νοτίου αιγαιακού αρχιπελάγους θεωρείται ικανοποιητική και συνάµα 

συµπληρώνει την πανιδική και χλωριδική εικόνα που έχει διαµορφωθεί από παλιές και νεότερες 
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µελέτες για τη συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό ενισχύει, πέρα από την υπάρχουσα γνώση, 

την προσπάθεια κατανόησης των πανιδικών στοιχείων του Αιγαίου µε συγκριτικό βλέµµα. 

Το ερώτηµα ωστόσο που γεννάται είναι διττό και αφορά από τη µια το κριτήριο επιλογής του 

συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου και από την άλλη το κριτήριο επιλογής της συγκεκριµένης 

οµάδας. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε το Αιγαίο και όχι µια ηπειρωτική περιοχή; Γιατί δεν 

προτιµήθηκε µια συγκριτική µελέτη ανάµεσα σε ηπειρωτικές περιοχές ή ακόµη περισσότερο 

ανάµεσα σε ηπειρωτικά και νησιωτικά τµήµατα; Αν δε ληφθεί υπόψη ο χώρος µελέτης στη διάρκεια 

του χρόνου τότε οι όποιες απαντήσεις µπορεί να αποδειχθούν ελάχιστα πειστικές, δίχως 

επιστηµονική βαρύτητα. Ο χώρος του νοτίου Αιγαίου αποτελεί χωρίς αµφιβολία πόλο έλξης και 

µοναδικό πεδίο πανιδικών µελετών, εξαιτίας κυρίως του έντονου νησιωτισµού και των πολύπλοκων 

και συνεχών γεωλογικών διεργασιών. Επιπλέον, η γεωγραφική αποµόνωση που παρατηρείται στις 

διάφορες νησιωτικές οµάδες αποτελεί ξεχωριστό παράγοντα για τη σύνθεση της χειλοποδοπανίδας 

στο Αιγαίο. Εξάλλου, αν θεωρηθεί ότι το Αιγαίο αποτελεί µια µικρογραφία, ένα κοµµάτι από το 

γεωλογικό παρελθόν της ανατολικής Μεσογείου, τότε δικαιολογηµένα τα λόγια του Braudel (2000) 

για τη Μεσόγειο «…η Μεσόγειος που συµπεριλαµβάνεται στο µεγαλύτερο σύνολο αναδυόµενων 

γαιών που υπάρχει στον κόσµο …αποτελεί µια γιγαντιαία ενωτική ήπειρο, την ευρω – αφρικανο – 

ασιατική, ένα είδος πλανήτη από µόνη της, όπου τα πάντα διακινήθηκαν πρόωρα», µπορούν εύκολα 

να ταιριάξουν και στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του αιγαιακού χώρου. 

Συγχρόνως, ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής της συγκεκριµένης οµάδας αρθροπόδων; Τα 

χειλόποδα, τα διπλόποδα και ορισµένες οµάδες εντόµων ή αραχνιδίων αποτελούν σε µεγάλο βαθµό 

ανεξερεύνητες οµάδες. Άλλες οµάδες χερσαίων ασπονδύλων, όπως τα µαλάκια, τα κολεόπτερα, τα 

ισόποδα, οι αράχνες, έχουν συζητηθεί σε βάθος τόσο στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου 

όσο και σε διάφορα επιµέρους νησιωτικά συµπλέγµατα. Αναλυτικότερα, τα χειλόποδα που είναι µια 

οµάδα µε σχετικά µεγάλη διαφοροποίηση στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα στην 

περιοχή της Βαλκανικής και της Ανατολίας, δεν είναι γνωστά στο βαθµό που θα περίµενε κανείς. 

Πρόκειται για εδαφόβια ζώα µε διαφορετικές δυνατότητες µετακίνησης, των οποίων ο 

καταλληλότερος τρόπος σύλληψης διαφέρει από οµάδα σε οµάδα και που οι ενδιαιτηµατικές τους 

προτιµήσεις παρουσιάζουν µεγάλο εύρος. Συνεπώς, το παρθένο έδαφος και η πληθώρα των 

αναπάντητων ερωτηµάτων αποτέλεσαν την κύρια αιτία επιλογής της παραπάνω οµάδας. 

Μια πρώτη προσέγγιση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωµατικής µου εργασίας 

(Σηµαιάκης, 1999) όπου για πρώτη φορά συλλέχθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές γύρω από τα 

χειλόποδα του ελλαδικού χώρου ενώ έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν στο επίπεδο του είδους 

δείγµατα από τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της µεταπτυχιακής µου διατριβής (Σηµαιάκης, 2001) αναγνωρίστηκαν τα περισσότερα 
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είδη της Κρήτης µε έµφαση στα αλπικά οικοσυστήµατα και δόθηκε προσοχή και στις εποχικές τους 

δραστηριότητες. 

Στο πλαίσιο αυτής της διδακτορικής διατριβής, πέρα από τη συστηµατική προσέγγιση, γίνεται 

προσπάθεια να αναδειχθούν βιογεωγραφικά πρότυπα που σχετίζονται µε την παλαιογεωγραφική 

ιστορία του νοτίου Αιγαίου και/ή από τις οικολογικές απαιτήσεις της οµάδας. ∆ιαφορετικές θεωρίες 

και στατιστικές προσεγγίσεις χρησιµοποιήθηκαν για το λόγο αυτό, ενώ τα πρότυπα κατανοµής 

ελέγχθηκαν και µε βάση το εύρος του αριθµού ποδιών που εµφανίζεται στα χειλόποδα. Τέλος, το 

οικολογικό σκέλος της παρούσας µελέτης καλύπτεται τόσο από την εξέταση και παρουσίαση των 

εποχικών προτύπων αρκετών ειδών του νοτίου Αιγαίου όσο και από την καταγραφή και ανάλυση των 

περισσοτέρων ενδιαιτηµατικών προτιµήσεων. 

1.2 Γενικά για τα χειλόποδα 

Τα χειλόποδα (Chilopoda) ή πιο κοινά τα εκατοντάποδα (Centipedes), συνιστούν µια έντονα 

ποικιλόµορφη οµάδα εδαφόβιων αρθροπόδων, µε πιο γνωστούς αντιπροσώπους τη 

σαρανταποδαρούσα και την οικιακή σκουτίγκερα. Η σαρανταποδαρούσα, ή αλλιώς σκολόπενδρα 

(Scolopendra), την οποία ακολουθούν δεκάδες µύθοι, παραµύθια και ανέκδοτες ιστορίες, είναι το 

πλέον ογκώδες χειλόποδο (στα τροπικά δάση του Αµαζονίου φτάνει τα 33 εκ.) (Lewis, 1981) µε 

ισχυρές δηλητηριώδεις δαγκάνες, τα οποία τη βοηθούν να ακινητοποιήσει και τελικά να θανατώσει 

το θήραµά της περνώντας του σηµαντική ποσότητα δηλητηρίου. Η λαϊκή ρήση που θέλει τη 

σαρανταποδαρούσα να έχει 40 πόδια δεν είναι τυπικά ορθή µιας και τα πόδια της αν τα µετρήσει 

κανείς είναι 42. Ωστόσο, το τελευταίο ζεύγος δε βοηθά τόσο στη βάδιση όσο στην αναπαραγωγή και 

την άµυνα. Η οικιακή σκουτίγκερα από την άλλη συναντάται πολύ συχνά σε οικισµούς, σε στάβλους 

και αγροτόσπιτα αλλά και σε κάθε είδους ανθρώπινη κατασκευή. Είναι ένα από τα ταχύτερα 

εδαφόβια αρθρόποδα (διανύει περίπου 42 εκατοστά το δευτερόλεπτο) (Wilson, 2001) και τρέφεται 

µε άλλα οικιακά αρθρόποδα, όπως αράχνες και έντοµα. Πρώτος ο Αριστοτέλης αναφέρει σε κείµενα 

του το όνοµα Σκολόπενδρα, ενώ µεταγενέστερα συγγράµµατα αναφέρονται στο δηλητηριώδες 

τσίµπηµα της σαρανταποδαρούσας, στις επιπτώσεις και στους τρόπους αντιµετώπισής του. Το 

επίµηκες σχήµα του σώµατός της, οι αδιάκοπες σπασµωδικές κινήσεις όταν ενοχληθεί και η 

γρήγορη οφιοειδής κίνησή του το καθιστούν ένα από τα πιο αποκρουστικά ζώα. Τα αρνητικά 

συναισθήµατα µε τα οποία διακατέχονται πολλοί άνθρωποι συνδέονται συνήθως µε προηγούµενες 

άσχηµες εµπειρίες δαγκωµάτων. Πάντως, παρά τις όποιες φοβίες, οι σαρανταποδαρούσες και τα 

υπόλοιπα συγγενικά χειλόποδα παραµένουν ουσιαστικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο. 

Πιο αναλυτικά, η οµοταξία των χειλοπόδων που αποτελεί υποοµάδα µέσα στα µυριάποδα 

(διπλόποδα, σύµφυλα, παυρόποδα) αποτελείται περίπου από 3000 είδη, τα οποία κατανέµονται σε 

όλες τις ηπείρους, από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι και την αλπική ζώνη (Dobroruka, 1961; 
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Lewis, 1981). Είναι νυχτερινοί θηρευτές που ζουν κάτω από πέτρες, µέσα στο χώµα, κάτω από 

πεσµένους κορµούς δέντρων, στο φλοιό των δέντρων, ανάµεσα στα φύλλα αλλά και µέσα σε σπηλιές. 

Το µήκος τους κυµαίνεται συνήθως από 1 έως και 10 εκατοστά, ενώ ο αριθµός των ποδιών τους στα 

ώριµα άτοµα ξεκινά από τα 15 και φτάνει µέχρι τα 191 ζεύγη (Minelli, 1993). Συνολικά µέχρι 

σήµερα, 5 τάξεις χειλοπόδων έχουν αναγνωριστεί: τα Γεωφιλόµορφα (Geophilomorpha), τα 

Σκολοπενδρόµορφα (Scolopendromorpha), τα Λιθοβιόµορφα (Lithobiomorpha), τα 

Σκουτιγκερόµορφα (Scutigeromorpha) (Σχ. 1.1) και τα Κρατεροστιγµόµορφα 

(Craterostigmomorpha). Μια έκτη τάξη, τα ∆εβονοβιόµορφα (Devonobiomorpha) είναι γνωστή 

µόνο από απολιθώµατα (Boruki, 1996). 

 

Σχήµα 1.1. Κυριότερες τάξεις χειλοπόδων. Α) Σκολοπενδρόµορφα, B) Γεωφιλόµορφα, Γ) Σκουτιγκερόµορφα 

και ∆) Λιθοβιόµορφα (τροποποιηµένο από Eason, 1964). 

Η τάξη των γεωφιλόµορφων περιλαµβάνει επιµήκη, νηµατοειδή χειλόποδα, που είναι 

προσαρµοσµένα να ζουν στο έδαφος, σε µικρά ή µεγάλα βάθη. Οι τάξεις των λιθοβιόµορφων και 

των σκολοπενδρόµορφων περιλαµβάνουν νωτοκοιλιακά πεπιεσµένα ζώα, αξιόλογου µεγέθους και 

βάρους, τα οποία ζουν σε σχισµές βράχων, στο χώµα και κάτω από ριγµένα κλαδιά ή κορµούς 

δέντρων. Τέλος, τα σκουτιγκερόµορφα είναι ζώα µε λεπτά, µακριά πόδια, µερικά από τα οποία ζουν 

κοντά σε ανθρώπινες κατοικίες.  

Το κεφάλι των σκουτιγκερόµορφων είναι κυρτό, ενώ των υπόλοιπων τάξεων επίπεδο, και φέρει ένα 

ζεύγος κεραιών στο πρόσθιο τµήµα. Το ζεύγος των κάτω γνάθων εκτείνεται κάτω από το πλαγιο-
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κοιλιακό επίπεδο του κεφαλιού και φέρει δόντια και ένα λεπτό κρόσσι τριχών. Κάτω από τις 

σιαγώνες υπάρχουν δυο ζευγάρια κάτω γνάθων. Συµπληρώνοντας τα στοµατικά εξαρτήµατα πρέπει 

να αναφερθεί και η παρουσία του ισχυρού ζεύγους δηλητηριωδών αγκίστρων, που αποτελούν 

ουσιαστικά το ζεύγος εξαρτηµάτων του πρώτου σωµατικού µεταµερούς. Οι δηλητηριώδεις δαγκάνες 

καταλήγουν σε οξείες άκρες, από τις οποίες διοχετεύεται µέσω αγωγού το δηλητήριο προς το θύµα. 

Τα µεγάλα ισχία που φέρουν οι δηλητηριώδεις δαγκάνες και ο συνδεόµενος στερνίτης αυτού του 

µεταµερούς φτιάχνουν µια µεγάλη και ισχυρή πλάκα που καλύπτει το κάτω µέρος του κεφαλιού (Σχ. 

1.2). 

 

Σχήµα 1.2. Ανατοµικά χαρακτηριστικά του σώµατος και του κεφαλιού των χειλοπόδων (Α: κοιλιακή άποψη 

κεφαλιού, Β: εγκάρσια τοµή σώµατος, Γ: πλευρική όψη µεταµερούς) (τροποποιηµένο από Eason, 1964). 
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Τα µέρη στα οποία κρύβονται τα χειλόποδα τους παρέχουν την απαραίτητη προστασία από τους 

φυσικούς τους εχθρούς, αλλά κυρίως από την ξηρασία και τις απότοµες µεταβολές του καιρού. Τις 

νύχτες αναδύονται από το χώµα για να κυνηγήσουν την τροφή τους ή για να βρουν καινούργιες 

θέσεις κατοικίας. Τα σκολοπενδρόµορφα κατασκευάζουν ιδιόµορφες υπόγειες σήραγγες στο χώµα ή 

κάτω από πέτρες και ξερά κλαδιά, µε έναν θάλαµο στο τέλος, όπου αποσύρονται την κατάλληλη 

ώρα. Μολονότι είναι εφοδιασµένα µε δηλητηριώδεις δαγκάνες, έχουν αναπτύξει και άλλες 

προσαρµογές για άµυνα. Συγκεκριµένα, το τελευταίο ζεύγος ποδιών στις σαρανταποδαρούσες είναι 

το µεγαλύτερο και φέρει κοιλιακά µυτερά αγκάθια που βοηθούν τόσο στην άµυνα, τσιµπώντας 

οτιδήποτε ανεπιθύµητο, όσο και στην αναπαραγωγή. 

∆υο από τις τάξεις των χειλοπόδων έχουν προσαρµοστεί να κινούνται ταχύτατα. Τα 

σκολοπενδρόµορφα έχουν ισχυρά πόδια, όλα µε το ίδιο περίπου µήκος, γεγονός που τους επιτρέπει 

να κάνουν µεγάλα βήµατα. Τα Σκουτιγκερόµορφα διαθέτουν πολύ µακριά πόδια και µπορούν να 

τρέχουν τρεις φορές ταχύτερα από τις Σκολόπενδρες, ενώ αρκετές από τις ανατοµικές τους 

ιδιοµορφίες σχετίζονται µε την εξέλιξή τους για γρήγορη κίνηση. Τα σκωληκόµορφα γεωφιλόµορφα 

έχουν ειδικές προσαρµογές για να διεισδύουν στο χαλαρό έδαφος και στο χούµο. Παρακάτω 

παρουσιάζονται διάφορα σχέδια µε ανατοµικές όψεις χειλοπόδων, που αναφέρονται στα κυριότερα 

τµήµατα του σώµατός τους (Σχ. 1.3). 

 

δηλητηριώδης δαγκάνα 

Σχήµα 1.3. Κυριότερα ανατοµικά χαρακτηριστικά, Α) το κεφάλι από µια Scutigera coleoptrata (πλευρική όψη). 

Β) σχέδιο που παρουσιάζει ένα τµήµα του αναπνευστικού συστήµατος. Γ) κοιλιακή άποψη του κεφαλιού του 

γένους Lithobius, διακρίνεται µόνο η µια δηλητηριώδης δαγκάνα. ∆) εγκάρσια τοµή ενός Lithobius και 

πλευρική άποψη δυο µεταµερών (διακρίνεται η βάση των άκρων) (τροποποιηµένο από Eason, 1964). 

Σε όλα τα γεωφιλόµορφα και σε αρκετά σκολοπενδρόµορφα απουσιάζουν τα µάτια. Οι υπόλοιπες 

τάξεις διαθέτουν από λίγα ως αρκετά οµαττίδια. Στα σκουτιγερόµορφα τα οµαττίδια είναι τόσο καλά 
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οµαδοποιηµένα και οργανωµένα που δοµούν ουσιαστικά σύνθετα µάτια. Στα χειλόποδα συναντάται 

και ένα όργανο το οποίο απουσιάζει από τις άλλες οµάδες των Μονοεξαρτηµατικών. Πρόκειται για 

το όργανο του Tömösvary το οποίο βρίσκεται στο κεφάλι, στη βάση περίπου των κεραιών των 

λιθοβιόµορφων. Οι µελέτες που έχουν γίνει πάνω σ’ αυτό το ζεύγος οργάνων είναι ελάχιστες, γι’ αυτό 

και ο ρόλος τους είναι ακόµη άγνωστος. Πολλοί πιστεύουν πάντως πως πρόκειται για αισθητήριο 

όργανο που εντοπίζει δονήσεις και υπολογίζει την υγρασία (Petykó et al., 1996). 

Τα γεωφιλόµορφα και τα σκολοπενδρόµορφα αναπτύσσονται επιµορφικά, δηλαδή το νέο άτοµο 

µετά την εκκόλαψη έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη του αριθµού των µεταµερών διατηρώντας τον 

αριθµό των µεταµερών που φέρει και το ενήλικο άτοµο. Αντίθετα, η ανάπτυξη στα 

σκουτιγκερόµορφα και τα λιθοβιόµορφα καλείται αναµορφική, δηλαδή το νέο άτοµο µετά την 

εκκόλαψη δεν έχει τον αριθµό µεταµερών που έχει το ώριµο. Περνώντας από αρκετά προνυµφικά 

στάδια µε συνεχείς εκδύσεις αποκτά τον τελικό αριθµό µεταµερών του ενήλικου ατόµου 

(Dobroruka, 1961; Lewis, 1981). Τέλος, η γνώση για το πρότυπο που ακολουθούν τα 

κρατεροστιγµόµορφα είναι ακόµη ασαφής, αφού αποκτούν τον τελικό αριθµό µεταµερών µετά µια 

και µοναδική έκδυση και γι’ αυτό πολλοί τα θεωρούν συγγενικά µε τα επίµορφα (Shinohara, 1970, 

Dohle, 1985, Shear & Bonamo, 1988, Prunescu, 1996). 

 

Σχ. 1.4. Τροποποιηµένο περιληπτικό κλαδόγραµµα από Edgecombe & Giribet, 2002, στο οποίο 

διακρίνονται οι τάξεις µε επιµορφική ανάπτυξη και οι οµάδες που διαθέτουν πλευρικά αναπνευστικά στίγµατα. 

H µέχρι πριν από µερικά χρόνια άποψη ότι οι στενότεροι συγγενείς των µυριαπόδων µέσα στα 

αρθρόποδα είναι τα έντοµα, οδήγησε τελικά σε ερωτήµατα σχετικά µε τη µονοφυλετικότητα ή όχι 

αυτής της οµάδας (Dohle, 1974, 1985). Με αρχή αυτή την υπόθεση, αρκετές µελέτες γύρω από τη 
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σχέση των µυριαπόδων και των εντόµων έχουν κατατεθεί (Giribet et al., 1999). Κάποιοι υποστήριξαν 

σε πρόσφατες εργασίες την ύπαρξη εξελικτικού κλάδου που ενώνει τα µυριάποδα µε τα Έντοµα, 

θεωρία που τελικά εγκαταλείφθηκε µε βάση πιο σύγχρονες κλαδιστικές αναλύσεις (Zrzavy et al., 

1998, Paulus, 2000, Giribet et al., 2001). Πιο πρόσφατα µορφολογικά και µοριακά δεδοµένα 

συνηγορούν στην κοινή εξελικτική γραµµή εντόµων και Καρκινοειδών, τα οποία δοµούν µια 

µονοφυλετική οµάδα, ενώ τα µυριάποδα εξαιρούνται από αυτή την οµαδοποίηση, συνιστώντας 

ξεχωριστό κλαδί (Shultz & Regier, 1997, Friedrich & Tautz, 2001, Hwang et al., 2001, Regier & 

Shultz, 2001a, b). Νεότερα ακόµα δεδοµένα υποστηρίζουν τη µονοφυλετικότητα των µυριαπόδων 

(Edgecombe et al., 2000, Giribet & Ribera, 2000). Μοριακές αναλύσεις σε συνδυασµό µε 

µορφολογικά χαρακτηριστικά ενισχύουν την άποψη ότι το κλαδί των µυριαπόδων είναι ένα 

(Edgecombe & Giribet, 2002), συµφωνώντας έτσι µε συµπεράσµατα παλαιότερων µελετών 

(Manton, 1964). Αναλυτικότερα, οι τέσσερις οµάδες των µυριαπόδων (χειλόποδα, διπλόποδα, 

σύµφυλα και παυρόποδα) φαίνεται να αποτελούν µονοφυλετικά κλαδιά (Giribet et al., 1999, 

Edgecombe & Giribet, 2002), παρά το γεγονός ότι σε παλαιότερες εργασίες τα µυριάποδα 

παρουσιάζονταν σαν ένα σύνολο αφύσικα ταιριασµένων οµάδων. “…Modern zoologists do not generally 

recognize the myriapods as a natural group” (Snodgrass, 1952). Ειδικότερα για τα χειλόποδα µια σειρά 

µελετών έχει οδηγήσει σε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τη µονοφυλετικότητα κάθε τάξης 

(Dohle, 1985, Schileyko & Pavlinov, 1997, Foddai, 1998, Foddai & Minelli, 2000). 

Η οµοταξία των χειλοπόδων είναι µαζί µε τα διπλόποδα η πιο γνωστή οµάδα σκωληκόµορφων µέσα 

στα αρθρόποδα. Η εξελικτική γραµµή των δυο αυτών οµάδων φαίνεται να χώρισε πριν από 442 ± 

50 εκατ. χρόνια (Pisani et al., 2004). Το πρώτο ταξινοµικά αναγνωρισµένο απολίθωµα (χειλόποδο) 

χρονολογείται από το ανώτερο Σιλούριο, περίπου 419 εκατ. χρόνια πριν, ενώ τα πλέον αρχαιότερα 

ίχνη δραστηριότητας διπλόποδου χρονολογούνται πριν από 450 εκατ. χρόνια (Almond, 1985; 

Jeram et al., 1990; Pisani et al., 2004), δηλαδή στα τέλη του Ορδοβίσιου. Παρά το µικρό αριθµό 

καταγεγραµµένων απολιθωµάτων που οφείλεται τόσο στο λεπτοκαµωµένο εξωσκελετό των 

χειλοπόδων όσο και στον τρόπο διαβίωσής τους (µέσα στο χώµα ή στα πεσµένα φύλλα), το πρώτο 

αναγνωρισµένο απολίθωµα σκουτιγκερόµορφου χρονολογείται από το µέσο ∆εβόνιο (Shear & 

Bonamo, 1988). Συγχρόνως, εντοπίστηκαν σε περιοχή της Βραζιλίας και άλλα απολιθώµατα 

σκουτιγκερόµορφων που χρονολογικά ανήκουν στο κατώτερο Κρητιδικό (Wilson, 2001). Τέλος, η 

µοναδική απολιθωµένη τάξη των χειλοπόδων περιγράφηκε πρόσφατα, ανήκει στο µέσο ∆εβόνιο και 

γι’ αυτό πήρε το όνοµα ∆εβονοβιόµορφα (Giribet et al., 1999). 

1.3 Ιστορική Αναδροµή 

Πέρα από τις παρατηρήσεις του Έλληνα φιλοσόφου και φυσιογνώστη Αριστοτέλη (384 – 322 π.Χ), 

ο οποίος έκανε εκτεταµένες αναφορές σε µορφές αυτής της ζωικής οµάδας, η πρώτη νεότερη 

κατάθεση γνώσης πάνω στη χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας χρονολογείται από το πρώτο µισό του 
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19ου αιώνα χάρις στην εργασία του Γάλλου φυσιογνώστη Gaspard Auguste Brullé (1832). Μέσα από 

αυτή τη δουλειά, εκτός των άλλων, παρουσιάζονται αποτελέσµατα που αφορούν τα µυριάποδα που 

συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορικής - επιστηµονικής εξόρµησης στο Μοριά - “Expedition 

scientifique de Morée” που οργανώθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση µεταξύ 1829 – 1831 και 

κάλυπτε τις περιοχές της Αθήνας, της Ολυµπίας, των Μυκηνών, τη νήσο Αίγινα, µερικά νησιά των 

Κυκλάδων και κάποιες άλλες περιοχές. H συγκεκριµένη επίσηµη εξόρµηση, µε σαφείς 

γεωγραφικούς, αρχαιολογικούς, φυσιογνωστικούς αλλά και στρατιωτικούς σκοπούς µπορεί να 

θεωρηθεί ως το σηµείο εκκίνησης της πανιδικής έρευνας στην Ελλάδα. Τα δεδοµένα που 

συλλέχθηκαν για τα χειλόποδα στο πλαίσιο αυτής της εξόρµησης δεν ήταν πολλά και αφορούσαν ένα 

είδος του γένους Scolopendra (αναφέρεται ως Scolopendra morsitans Linné, 1758) και δυο είδη της τάξης 

των γεωφιλόµορφων  (αναφέρονται ως “Cryptops” [sic1], “Cryptops gabrielis Fabr.” και “Cryptops 

laevigatus Br.” που µάλιστα θεωρήθηκε νέο είδος). Τα ελάχιστα αυτά δεδοµένα δε συνοδεύονται από 

ακριβή στοιχεία για την τοποθεσία συλλογής τους. 

Μέσα στην εικοσαετία που ακολούθησε ελάχιστες αναφορές δηµοσιεύτηκαν από τους 

µυριαποδολόγους (C. L. Koch, 1835 – 1844, 1863, G. Newport, 1844, 1845, 1856, P. Gervais, 

1847 και L. Koch, 1862, 1867). Μέχρι τότε οι πανιδικές πληροφορίες ήταν πολύ γενικές και 

παρουσιάζονταν κυρίως υπό µορφή γενικών καταλόγων και ταξινοµικών αναθεωρήσεων. Μεταξύ 

αυτών των εργασιών ξεχωρίζει αυτή του Hippolyte Pierre Lucas (1853) που περιλαµβάνει την πρώτη 

αναφορά χειλοπόδου από την Κρήτη, το οποίο συλλέχθηκε το 1845 κατά τη διάρκεια εξερευνητικού 

ταξιδιού του V. Raulin (1856). Μόνο δυο είδη συγκαταλέγονται σε αυτή την εργασία: Scolopendra 

cretica Lucas, 1853 και Scutigera coleoptrata (Linné, 1758). 

Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα τα δεδοµένα για τη χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας εξακολουθούν 

να είναι φτωχά και γενικόλογα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες του Kohlrausch (1881) για τα 

σκολοπενδρόµορφα καθώς επίσης του Pocock (1891) και του Daday (1889). 

Όσον αφορά τις ερευνητικές αποστολές και τα αποτελέσµατα αυτών που πραγµατοποιήθηκαν την 

ίδια περίοδο, ο Karsch (1888) παρουσίασε τα αποτελέσµατα του κολεοπτερολόγου Eberhard von 

Oertzen στην ηπειρωτική Ελλάδα (Αττική, Πελοπόννησο), Ιόνια νησιά (Κεφαλονιά), Κυκλάδες 

(Νάξος) και Κρήτη το διάστηµα µεταξύ 1884 – 1885. Ο Daday (1889) µε τη σειρά του δηµοσίευσε 

τα είδη που συλλέχθηκαν από το Μοραβό κολεοπτερολόγο Edmund Reitter στα Ιόνια νησιά 

(Κέρκυρα, Ζάκυνθος) και στην Πελοπόννησο. Τέλος, ο Ιταλός εντοµολόγος Giacomo Cecconi 

(1895) κάνει αναφορά στα χειλόποδα της Κρήτης, δείγµατα που συνέλεξε ο ίδιος τον Ιούνιο του 

1893. 

Οι πρώτες πληροφορίες για τα χειλόποδα των Ιόνιων νήσων έρχονται στο τέλος του 19ου αιώνα από 

το Filippo Silvestri (1896). O συγκεκριµένος µυριαποδολόγος µελέτησε τα ελάχιστα δείγµατα που 
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συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας στάσης στη Ζάκυνθο, στο πλαίσιο ενός µακρινού ταξιδιού 

στην Ερυθρά Θάλασσα που πραγµατοποιήθηκε από τον Giacomo Doria, διευθυντή του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας της Γένοβας και το βοτανολόγο Odoardo Beccari από τη Φλωρεντία. Λίγα 

χρόνια αργότερα ένας ακόµη Ιταλός φυσιογνώστης, ο Domenico Sangiorgi, γεωλόγος του 

Πανεπιστηµίου της Πάρµα, πραγµατοποίησε ένα ταξίδι στην Κεφαλονιά το χρονικό διάστηµα 

µεταξύ Αυγούστου – Σεπτεµβρίου 1899 και τα λίγα χειλόποδα που συνέλεξε µελετήθηκαν µερικά 

χρόνια αργότερα (1901) από τον ίδιο. 

Πραγµατική άνθιση όσον αφορά τη γνώση της χειλοποδοπανίδας στην Ελλάδα σηµειώνεται από το 

Γερµανό µυριαποδολόγο Karl Wilhelm Verhoeff. Από τα τέλη του 19ου αιώνα µέχρι την πρώτη 

τριακονταετία του 20ου, ο συγκεκριµένος επιστήµονας δηµοσίευσε µια µακρά σειρά από εργασίες 

που σχετίζονται εκτός των άλλων και µε την πανίδα της Ελλάδας. Στην πρώτη από τις εργασίες του 

(Verhoeff, 1899) καταγράφει την παρουσία χειλοπόδων από την Κέρκυρα, την Αττική και την 

Πελοπόννησο, ενώ τις επόµενες τρεις δεκαετίες δηµοσιεύει πολλά περισσότερα από περιοχές της 

Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία και οι Κυκλάδες. Πολλά από αυτά τα δείγµατα είχαν συλλεχθεί από τον 

Έλληνα εντοµολόγο Χρήστος Λεονής (Verhoeff, 1901, 1902, 1905, 1925, 1928). Μεταξύ των 

σηµαντικότερων άρθρων του Verhoeff είναι αυτό που δηµοσιεύεται το 1901, το οποίο συγκεντρώνει 

και αναλύει για πρώτη φορά τα χειλόποδα της Ελλάδας. Επιπλέον, το υλικό που συλλέχθηκε από τον 

Τσέχο φυσιογνώστη J. Storkan στις αρχές του ‘30 αναλύεται και συζητείται από τον Verhoeff 

(1934). Επίσης, τα λίγα δείγµατα που συλλέχθηκαν από το Γερµανό φυσιογνώστη Otto Wohlberedt 

από τη Ρόδο συµπεριλαµβάνονται στην εργασία του Verhoeff (1941) λίγα χρόνια αργότερα. Ο 

Verhoeff (1943), εκτός των άλλων, δηµοσιεύει τα πρώτα δεδοµένα για τη σπηλαιόβια 

χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας, µε αναφορά στο υλικό που συλλέχθηκε στη Μακεδονία από τους 

Γάλλους ζωολόγους Paul A. Remy και Roger Husson τον Αύγουστο του 1933 (Remy, 1951). 

Τον ίδιο χρόνο ο Αυστριακός µυριαποδολόγος Carl Graaf von Attems δηµοσιεύει αρκετές 

εργασίες για τα χειλόποδα της Ελλάδας συλλεγµένα κυρίως από επιστήµονες του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας της Βιέννης, όπως ο αραχνολόγος Max Beier, o κολεοπτερολόγος Gustav Paganetti – 

Hümmler και µερικοί άλλοι. Αυτά τα άρθρα παρουσιάζουν την πανίδα της Κρήτης (εξερευνήθηκε 

το Μάιο του 1900), των Ιονίων νήσων, αλλά και της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου 

(εξερευνήθηκαν µεταξύ των αρχών του 20ου αιώνα και της δεκαετίας του ’30) (Attems, 1902, 1903a, 

b, 1929b, 1935). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’20, εξαιρετικής επιστηµονικής και ιστορικής σηµασίας είναι η 

ζωολογική έρευνα στις «Νότιες Σποράδες» (∆ωδεκάνησα) (που σηµειωτέον βρίσκονται υπό ιταλική 

κυριαρχία) που οργανώθηκε από τον Ιταλό ζωολόγο Alessandro Ghigi (Ghigi, 1928, 1929). 

Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας, εκτός από ένα µικρό κοµµάτι που δηµοσιεύτηκε από 

τον Silvestri (1933), θα δηµοσιευτούν 60 χρόνια αργότερα από τον Zapparoli (1989a, 1994b). 
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Ξεχωριστή επίσης είναι και η συµβολή των Τσέχων ζωολόγων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της 

Πράγας, K. Tábroský, J. Mařan και O. Štĕpánek το διάστηµα µεταξύ 1934 και 1938, οι οποίοι 

συνέλεξαν υλικό από τον Όλυµπο και την Κρήτη και το οποίο δηµοσιεύτηκε 40 χρόνια αργότερα 

από τον Τσέχο µυριαποδολόγο Ludĕk J. Dobroruka (1977). Μετά το 2ο Παγκόσµιο πόλεµο µια 

πρώτη εικόνα για τη συνολική πανίδα της Ελλάδας δηµοσιεύεται από τους Έλληνες ζωολόγους 

Kanellis & Hatzissarantos (1950). Αυτός ο κατάλογος ανανεώνεται λίγες δεκαετίες αργότερα από 

τους Kanellis & Legakis (1979). Ο Κανέλλης υπήρξε ο πρώτος Έλληνας ζωολόγος που ασχολήθηκε 

συστηµατικά µε τη χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας καταθέτοντας µια συνολική εργασία το (Kanellis, 

1959), η οποία συµπεριλάµβανε εκτός των άλλων και µια πρώτη κλείδα αναγνώρισης των ειδών της 

περιοχής. 

Στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’50 ο Αµερικάνος µυριαποδολόγος Ralph V. Chamberlin 

δηµοσίευσε µερικά δεδοµένα για τη σπηλαιόβια χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας (Chamberlin, 1956). 

Το υλικό συλλέχθηκε στην Κρήτη από το Σουηδό ζωολόγο Κ. Lindberg, του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας του Lund, σε µια από τις πολλές βιοσπηλαιολογικές εξερευνήσεις στην Ελλάδα µεταξύ 

Απριλίου και Μαΐου 1955 (Lindberg, 1955). Λίγα χρόνια αργότερα, ο Έλληνας ζωολόγος Α. 

Κανέλλης ολοκληρώνει τον πρώτο µοντέρνο κατάλογο των χειλοπόδων µε στοιχεία που αφορούν 

στην περίοδο µέχρι το 1939. Μόνο κάποιες αναφορές του Ghigi (1929) και του Silvestri (1933) δεν 

περιλαµβάνονται σ’ αυτή τη µελέτη. Επιπλέον, καινούργια στοιχεία προστίθενται για τη 

χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας από υλικό που συλλέχθηκε στην Αττική (1935 – 1937) από τον ίδιο 

τον Κανέλλη και τους συνεργάτες του. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, πολλές άλλες πανιδικές µελέτες δηµοσιεύτηκαν και η γνώση 

πάνω στα χειλόποδα τόσο της ηπειρωτικής Ελλάδας (Matic, 1970; Matic et al., 1968; Matic & 

Stavropoulos, 1990a; Zapparoli, 1984, 1994b), όσο και της νησιωτικής (Dobroruka, 1965, 1977; 

Matic, 1976, 1980; Matic & Stavropoulos, 1988, 1990a, b, 1993; Stavropoulos & Matic, 1990; 

Zapparoli, 1994b) αυξήθηκε σηµαντικά. 

Μια από τις σηµαντικότερες παρουσίες την περίοδο αυτή είναι και ο Βρετανός ταξινόµος Edward 

H. Eason, o οποίος έλυσε αρκετά ταξινοµικά προβλήµατα, κυρίως σε ότι αφορά τα λιθοβιόµορφα 

(Eason, 1970, 1972, 1974b, 1981, 1982, 1983, 1990, 1992). Υπήρξαν βέβαια και άλλες εργασίες που 

αναθεώρησαν ριζικά το ταξινοµικό καθεστώς στα χειλόποδα (Jeekel, 1967; Minelli, 1982; Zapparoli, 

1984, 1994b; Zapparoli & Minelli, 1993). Κι ενώ καµιά ολοκληρωµένη ζωογεωγραφική δουλειά δεν 

έχει παρουσιαστεί, ωστόσο δε λείπουν εργασίες που να αναλύουν κυρίως τη χειλοποδοπανίδα των 

νησιών του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους (Matic & Stavropoulos, 1990b, 1993; Zapparoli, 1986, 

1990a, b, 1993). Πάντως εργασίες σχετικές µε ενδιαιτηµατικές προτιµήσεις εξακολουθούν να είναι 

ελάχιστες (Zapparoli, 1993b, 1994b, 1996a). 
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Ξεκινώντας από τη δεκαετία του ‘60 µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’80, πολλές είναι οι εργασίες 

που παρουσιάζονται από το Ρουµάνο ειδικό Zachiu Matic. Σ’ αυτές τις εργασίες αναφέρονται τα 

δείγµατα που ανήκουν σε διάφορα ευρωπαϊκά Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και τα οποία 

αποκτήθηκαν σε περιόδους ερευνητικών αποστολών στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών άξιες λόγου είναι 

οι αποστολές στην κεντρική Ελλάδα από τον S. Sichel του Ινστιτούτου Ζωολογίας του 

Πανεπιστηµίου της Catania (Ιταλία), το διάστηµα µεταξύ Μαρτίου – Απριλίου 1964 (Matic et al., 

1968), στην Κρήτη από τον P. Beron του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Βουλγαρικής 

Ακαδηµίας Επιστηµών, τον Ιανουάριο του 1968 (Matic, 1980), στα Ιόνια νησιά από τον C. 

Besuchet του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Γενεύης (Ελβετία), τον Απρίλιο του 1970 και το 

Μάρτιο του 1971 (Matic, 1976). 

To πιο πρόσφατο άρθρο του Matic αναφέρεται στα αποτελέσµατα της ελληνοβουλγαρικής 

ζωολογικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από τους P. Beron, P. Beshkov, S. Andreev, Γ. 

Ματσάκης και Α. Μπαρτσιώκας µεταξύ του ’70 – ’80, τόσο στην επίγεια όσο και στη σπηλαιόβια 

πανίδα της Ελλάδας (Beron, 1986). Χειλόποδα συλλέχθηκαν κυρίως στη Θράκη και στις Κυκλάδες 

(10/1974), στις Βόρειες Σποράδες (12/1982, 5/1984), Σποράδες και ∆ωδεκάνησα (5/1987) και τα 

δεδοµένα παρουσιάζονται κυρίως στις εργασίες Matic & Stavropoulos (1988, 1990a, b, 1993), 

Stavropoulos & Matic (1990), Stoev & Beron (2000). Αδηµοσίευτα στοιχεία για τη 

χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας συλλεγµένα τόσο στο πλαίσιο της παραπάνω ερευνητικής εργασίας 

όσο και από άλλες ζωολογικές εξορµήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας της Βουλγαρικής Ακαδηµίας Επιστηµών στη Σόφια και µελετώνται από τον P. Beron. 

Τη δεκαετία του ’60 – ’70 ζωολογικά ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 

1960, από τον B. Hauser του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Γενεύης (Ελβετία). Την ίδια περίοδο 

ζωολογικές έρευνες έγιναν από τον H. Schmalfuss του Ζωολογικού Μουσείου της Στουτγάρδης στη 

Σαντορίνη (Κυκλάδες) και στην Κρήτη (Zapparoli, 1994b). Επίσης, δεδοµένα από την Πίνδο και 

την Πελοπόννησο συλλέχθηκαν από το Ζωολογικό Μουσείο της Κοπεγχάγης, ∆ανία (Eason, 1983, 

1992a).  

Μέχρι το 1966 ζωολογικά ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο προγραµµάτων 

για τη συλλογή πληροφοριών για την πανίδα της ανατολικής Μεσογείου. Πολλά από τα ταξίδια 

χρηµατοδοτήθηκαν µερικώς από το Συµβούλιο Εθνικών Ερευνών της Ιταλίας και το Υπουργείο 

Τεχνολογικών και Επιστηµονικών Ερευνών, ενώ οι φορείς υλοποίησης του ερευνητικού έργου 

υπήρξαν πολλά Πανεπιστήµια και Μουσεία Φυσικής Ιστορίας της Ιταλίας (Zapparoli, 2002). 

Μεγάλη συµµετοχή είχαν ερευνητές και συνεργάτες από το Πανεπιστήµιο της Ρώµης, το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας της Βερόνα, το Μουσείο Φυσικών Επιστηµών του Τορίνο. Μεταξύ των ιταλικών 

ινστιτούτων που έλαβαν µέρος τις τελευταίες δεκαετίες σε ζωολογικές εξορµήσεις στην Ελλάδα 

πρέπει να αναφερθεί το Ίδρυµα Εντοµολογίας Romano, η Σπηλαιολογική Εταιρεία και η Οµάδα 
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Σπηλαιολογικών Ερευνών (Zapparoli, 2002). Τα χειλόποδα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 

όλων αυτών των αποστολών δηµοσιεύονται κυρίως στις εργασίες του Matic (1970) και του Zapparoli 

(1984, 1986, 1994b). 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 σηµαντική ήταν η ιταλική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στα 

∆ωδεκάνησα τη διετία 1988 – 1989, µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου της Σιένα και την 

υποστήριξη του ωκεανογραφικού σκάφους του Ιταλικού Ινστιτούτου Ερευνών. Σ’ αυτή την 

ερευνητική φάση έλαβαν µέρος και Έλληνες ζωολόγοι, όπως ο Γ. Ματσάκης του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Τα χειλόποδα που συλλέχθηκαν τη διετία 1988 – 1989 µελετήθηκαν και τα αποτελέσµατα 

δηµοσιεύτηκαν διαδοχικά από τον Zapparoli (1990a, 1990b, 1994b, 1998). Τελικά, ο Stoev (1997) 

περιλαµβάνει τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία στον κατάλογο για τα χειλόποδα της 

Βαλκανικής. 

Στην τελευταία και πιο πρόσφατη εργασία για τα χειλόποδα της Ελλάδας (Zapparoli, 2002) 

συµπεριλαµβάνονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από µια σειρά ερευνητικών Ινστιτούτων, 

Πανεπιστηµίων και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας της Ιταλίας και άλλων χωρών την τελευταία 

τριακονταετία. Ενδεικτικά αναφέρονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Μπέργκαµο, Ιταλία, το 

Πανεπιστήµιο της Πάντοβα, Ιταλία, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Καρµανιόλα, Ιταλία, το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Τορίνο, Ιταλία, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Μπρέσια, Ιταλία 

και το Ζωολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου του Innsbruck, Αυστρία (Zapparoli, 2002). 

Παρά την πληθώρα των βιβλιογραφικών αναφορών και του συλλεγµένου υλικού από την περιοχή της 

Ελλάδας και της περιοχής του Αιγαίου, πάνω στα οποία στηρίχθηκε η πιο πρόσφατη εργασία για τα 

χειλόποδα της Ελλάδας, πολλές ασάφειες και ελλείψεις εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά µε την 

ταξινοµική αρκετών γενών. Επιπλέον, οι κατανοµές πολλών ειδών παραµένουν ελλιπείς ενώ αρκετές 

γεωγραφικές αναφορές είναι υπό αµφισβήτηση. Η µεγαλύτερη έλλειψη όµως εντοπίζεται σε σχέση µε 

τα οικολογικά στοιχεία των ειδών (ενδιαιτηµατικές προτιµήσεις) και την εποχική τους 

δραστηριότητα. 

1.4 Βιογεωγραφική και οικολογική µελέτη των ασπονδύλων στο Αιγαίο 

Σίγουρα πριν από 20 χρόνια οι εργασίες που σχετίζονταν µε τη µελέτη των αρθροπόδων ή άλλων 

χερσαίων ασπονδύλων στο χώρο του Αιγαίου ήταν πρακτικά ανύπαρκτες. Μόνο κατάλογοι ειδών 

ήταν διαθέσιµοι, δίνοντας µετρηµένες πληροφορίες γύρω από την ποικιλότητα των ειδών. Η πρώτη 

ουσιαστικά µελέτη πάνω στη ζωογεωγραφία και την οικολογία χερσαίων ασπονδύλων ήταν η 

διδακτορική διατριβή του Μ. Μυλωνά (1982), η οποία ταξινοµεί όσο το δυνατό πληρέστερα τα 

χερσαία σαλιγκάρια των Κυκλάδων. Στο κλείσιµο της δεκαετίας του ’80 και στην αυγή της δεκαετίας 

του ’90 παρουσιάστηκαν µια σειρά εργασιών µε οικολογικό προσανατολισµό, σχετικά µε την 

οικολογία των διπλοπόδων σε µεσογειακούς βιότοπους κωνοφόρων της νοτίου Ελλάδας 
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(Καραµαούνα, 1987), τις αράχνες σε οικοσυστήµατα της νότιας Ελλάδας (Παράσχη, 1988) και την 

οικολογία εδαφικών αρθροπόδων σε νησιωτικά οικοσυστήµατα φρυγάνων και µακί (Μαγγιώρης, 

1991). Ο Σφενδουράκης (1994) και η Βαρδινογιάννη (1994) συνέχισαν στα ίδια χνάρια 

παρουσιάζοντας σύνθετες βιογεωγραφικές µελέτες στο πλαίσιο εκπόνησης των διδακτορικών 

διατριβών τους, ο µεν πρώτος πάνω στα χερσαία ισόποδα του κεντρικού Αιγαίου, ενώ η δεύτερη 

πάνω στα χερσαία µαλάκια του νησιωτικού αιγαιακού τόξου. Είχε προηγηθεί η µελέτη της 

οικολογίας των Ορθοπτέρων της Κρήτης από τον ∆. Κολλάρο (1993). 

Ακολούθως, οι βιογεωγραφικές, οικολογικές αλλά και κλαδιστικές εργασίες δείχνουν νέα δυναµική 

µε επόµενους σταθµούς τις διατριβές των Μπότσαρη (1996), Τριχά (1996) και Γκιώκα (1996), οι 

οποίοι συνθέτουν για πρώτη φορά την πιο πλήρη εικόνα γύρω από τα χερσαία µαλάκια του 

Αργοσαρωνικού, τα εδαφόβια κολεόπτερα του νότιου Αιγαιακού τόξου και το γένος Albinaria στον 

ελλαδικό χώρο. Με την είσοδο στον 21ο αιώνα, τρεις ακόµα διδακτορικές διατριβές ολοκληρώθηκαν 

στο Τµήµα Βιολογίας και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε 

αντικείµενο τη διαφοροποίηση του γένους Mastus στον ελλαδικό χώρο (µια συγκριτική µελέτη µε 

µεθόδους οικολογίας, µορφοµετρίας και µοριακής ανάλυσης) (Παρµακέλης, 2003), τη συστηµατική, 

οικολογική και βιογεωγραφική µελέτη της εδαφικής αραχνοπανίδας της Κρήτης (Χατζάκη, 2003) 

και την υψοµετρική διαφοροποίηση της πανίδας των Λευκών Ορέων της Κρήτης (Λυµπεράκης, 

2003). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται πως τρεις ήταν οι κρίσιµες περίοδοι όπου οι 

ζωογεωγραφικές µελέτες στα ασπόνδυλα συνέβαλαν τα µέγιστα στην καλύτερη κατανόηση των 

δοµών των νησιωτικών οικοσυστηµάτων στο νότιο Αιγαίο. Η µια οριοθετείται από τις αρχές του ’80 

έως και τις αρχές του ’90, η δεύτερη περιορίζεται στα µέσα της δεκαετίας του ’90 και η τρίτη 

σηµατοδοτείται από το πέρασµα στον 21ο αιώνα. Γίνεται επίσης φανερό πως η δυναµική έχει 

αλλάξει, τα θέµατα προς διερεύνηση γίνονται από περίοδο σε περίοδο πιο απαιτητικά. Τέλος, αν και 

οι τρεις περίοδοι µοιάζουν χρονικά διακριτές, παρόλα αυτά εµφανίζουν επιστηµονική συνέχεια, αφού 

τα ίχνη των παλαιότερων µελετών διαφαίνονται ξεκάθαρα στις πιο πρόσφατες. 

1.5 Σύγχρονη έρευνα γύρω από τα χειλόποδα 

Πέρα από τη βασική έρευνα που επιτελείται µε πιο εντατικούς ρυθµούς σε ταξινοµικό (Eason, 1982; 

Lewis, 2003), πανιδικό (Zapparoli, 2003) και οικολογικό επίπεδο (Ruiz & Serra, 2003), τα 

τελευταία χρόνια τα χειλόποδα αποτέλεσαν εξαιρετικό βιολογικό “εργαλείο” για την κατανόηση και 

άλλων φαινοµένων. Η φυλογένεση των µυριαπόδων και ειδικότερα των χειλοπόδων είναι στο 

επίκεντρο τα τελευταία 5 χρόνια µε µελέτες που προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το συστηµατικό 

καθεστώς σε µεγάλες οικογένειες και να συνδέσουν τα αποτελέσµατα µε τις γνωστές παγκόσµιες 

κατανοµές (Edgecombe & Giribet, 2002). Οι φυλογενετικές συγγένειες µε τις υπόλοιπες οµάδες των 
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αρθροπόδων εξετάζονται σε νέα βάση και τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά όσο και 

αντικρουόµενα. Η συγγένεια των εντόµων µε τα µυριάποδα αµφισβητείται πλέον σοβαρά, αφού 

θεωρείται ότι τα µυριάποδα συνιστούν παραφυλετική οµάδα που περιλαµβάνει και τα έντοµα, 

(Giribet & Ribera, 2000), ενώ τα έντοµα µοιάζουν να είναι στενότεροι συγγενείς µε τα καρκινοειδή 

(Giribet et al., 2001). Συγχρόνως, υπάρχουν µοριακά δεδοµένα που δείχνουν στενή συγγένεια των 

µυριαπόδων µε τα χηληκεραιωτά (Hwang et al., 2001). 

Η κατανόηση εµβρυακών διαδικασιών και η µελέτη ανάπτυξης των χειλοπόδων στο στάδιο του 

αυγού έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την επιστηµονική κοινότητα των µυριαποδολόγων µε 

σηµαντικές µελέτες γύρω από το εξελικτικό – αναπτυξιακό πρότυπο που αναπτύσσουν πολλά είδη 

(Kettle et al., 2000; Kettle et al., 2003; Minelli, 2003; Minelli & Fusco, 2004). Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία προκύπτουν σηµαντικά στοιχεία για τα γεωγραφικά πρότυπα που αναπτύσσονται στα 

γεωφιλόµορφα εξαιτίας της µεταβολής που παρουσιάζει ο αριθµός των ποδιών µεταξύ συµπάτριων 

και αλλοπάτριων πληθυσµών (Arthur & Kettle, 2001). Μια πρώτη προσπάθεια για την κατανόηση 

των γεωγραφικών προτύπων που αναφέρθηκαν έγινε και στην παρούσα εργασία για το γεωφιλόµορφο 

Pachymerium ferrugineum insularum. 

Τέλος, σύγχρονες οικολογικές µελέτες πραγµατοποιούνται στην κεντρική Ευρώπη, σε δασικά κυρίως 

οικοσυστήµατα όπου τα χειλόποδα εµφανίζουν µεγάλη ποικιλοµορφία και τα δεδοµένα αντλούνται 

εύκολα κυρίως εξαιτίας των ιδανικών κλιµατικών συνθηκών που ευνοούν τα υγρόφιλα είδη. Έτσι, 

πρόσφατες µελέτες προσεγγίζουν θέµατα όπως η µεταβολή των κοινοτήτων των χειλοπόδων σε 

δασικά οικοσυστήµατα που βρίσκονται σε διαφορετική φάση ανάπτυξης (Grgic & Kos, 2003), η 

οριζόντια και κάθετη κατανοµή πληθυσµών χειλοπόδων σε µεσογειακά δάση (Serra & Miquel, 

2003), οι αλλαγές που παρατηρούνται στη σύνθεση των πληθυσµών των χειλοπόδων στα δάση της 

κεντρικής Ευρώπης µετά φαινόµενα πληµµύρας (Tuf, 2003). 
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2. Περιοχή Μελέτης 

2.1 Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Αιγαίου 

Η γεωλογική εξέλιξη του νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης από το Μειόκαινο µέχρι σήµερα είναι 

αποτέλεσµα 2 κυρίων γεωδυναµικών συνιστωσών: της συνεχούς σύγκλισης των πλακών της Αφρικής 

και της Ευρασίας µε την ταυτόχρονη οπισθοχώρηση της ζώνης υποβύθισης και της τεκτονικής 

διαφυγής προς τα ανατολικά της µικροπλάκας της Ανατολίας (Fassoulas, 2000). H 

παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Αιγαίου αποτελεί σηµείο αναφοράς πολλών γεωλογικών και 

παλαιολογικών µελετών τα τελευταία πενήντα χρόνια στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου (Furon, 

1950; Meulenkamp, 1971; ∆ερµιτζάκης & Παπανικολάου, 1981; Gautier et al., 1999; Fassoulas, 

2000; Perissoratis & Conispoliatis, 2003). Επιπλέον, πληθώρα βιογεωγραφικών προτύπων 

εξηγούνται µε βάση τα παλαιογεωγραφικά δεδοµένα του σηµερινού αιγαιακού χώρου (Μυλωνάς, 

1982; Σφενδουράκης, 1994; Βαρδινογιάννη, 1994; Γκιώκας, 1996; Τριχάς, 1996; Welter-Schultes, 

1999; Stathi & Mylonas, 2001; Fattorini, 2002; Χατζάκη, 2003; Chatzimanolis et al., 2003; 

Poulakakis et al., 2003). 

Η ιστορία του Αιγαίου ξεκινά στις αρχές του Νεογενούς (Meulenkamp, 1971) και πιο συγκεκριµένα 

κατά το Ολιγόκαινο (Dermitzakis, 1987), όταν από τη θάλασσα του Ηώκαινου – τουλάχιστον πριν 

από 35 εκατ. χρόνια - αναδύθηκε ξηρά για πρώτη φορά. «…αυτή η ορογένεση, κοµµάτι της 

συνολικής αλπικής ορογένεσης στη νότια Ευρώπη ολοκληρώθηκε ουσιαστικά στο τέλος του 

Ολιγοκαίνου και στην αρχή του Μειοκαίνου (περίπου 25 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα), 

οπότε µια εκτεταµένη ορεινή ζώνη ξηράς κάλυπτε ολόκληρο το νότιο Αιγαίο, ενώνοντας τη 

σηµερινή Πελοπόννησο και το κατώτερο τµήµα της ηπειρωτικής Ελλάδας µε την Κρήτη και τη 

Μικρά Ασία. Σήµερα θεωρείται ότι η Κρήτη αποτελούσε το νοτιότερο τµήµα αυτής της συνεχούς 

ζώνης, που ένωνε από τη µία πλευρά τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα και από την άλλη πλευρά την 

Τουρκία µε την Κρήτη. Η ενιαία ξηρά που κάλυπτε το Αιγαίο κατά την περίοδο αυτή, όπως 

αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ονοµάζεται Αιγαιίδα» (Τριχάς, 2004, απόσπασµα από το βιβλίο Η 

φύση της Γεωγραφίας). Έτσι, παρά την πρώτη συγκροτηµένη µελέτη για την ενιαία ξηρά που υπήρχε 

στο χώρο του Αιγαίου (Philippson, 1898), ελάχιστα δεδοµένα έχουν προστεθεί ως προς τις 

λεπτοµέρειες της γεωλογικής εξέλιξης των νησιών, τουλάχιστον µετά το Ολιγόκαινο (Τριχάς, 1996) 

(Χάρτης 2.1). 

 21



 

Χάρτης 2.1. Σχηµατική απεικόνιση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της Μεσογείου και της ευρύτερης 

περιοχής της Παρατηθύος κατά τη διάρκεια του Ολιγοκαίνου και του Νεογενούς (φάσεις Α έως και Η) από 

τους Roegl & Steininger (1983), όπως τροποποιήθηκε από τον Μουντράκη (1987) και επανασχεδιάστηκε από 

τους Stathi & Mylonas (2000). 

Συγκεκριµένα, το νότιο ελληνικό τόξο σχηµατίστηκε κατά τα τελικά στάδια της αλπικής ορογένεσης 

(Creutzburg, 1963), ως αποτέλεσµα της καταστροφής των υπολειµµάτων του ωκεανού της νέο-

Τηθύος, που υπήρχε ανάµεσα στην αφρικανική και την ευρασιατική ήπειρο κατά τη διάρκεια της 

Ιουρασικής και Κρητιδικής περιόδου (Hsü et al., 1977). Ένωνε την ελληνική γη µε τη χερσόνησο 

της Ανατολίας µέχρι και πριν 23 – 30 εκατ. χρόνια (Angelier, 1979). 

 22



To νότιο Αιγαίο και κυρίως η περιοχή των Κυκλάδων, το κέντρο ενός ενεργού ηφαιστειακού τόξου, 

υπέστη δραµατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του µέσου και ανώτερου Μειόκαινου, ως αποτέλεσµα 

τόσο των συνεχών τεκτονικών αλλαγών όσο και των αδιάκοπων θαλάσσιων εισχωρήσεων. Συνεχή 

τεκτονικά γεγονότα που έλαβαν χώρα µεταξύ Σερραβαλλίου και Μεσηνίου και χρονολογούνται πριν 

από 13 – 14 εκατ. χρόνια έως και πριν από 6 εκ. χρόνια αντίστοιχα (Dermitzakis, 1989), οδήγησαν 

στον κατακερµατισµό της χερσαίας µάζας του νοτίου Αιγαίου και στον αποχωρισµό των Κυκλάδων 

από τα ανατολικά (∆ωδεκάνησα) και τα νότια (Κρήτη), εξαιτίας της δηµιουργίας εκτεταµένων 

θαλάσσιων καναλιών (Anastasakis & Dermitzakis, 1990). Η διαµόρφωση της παλαιογεωγραφίας του 

νοτίου Αιγαίου αλλάζει εντελώς στο µεσοδιάστηµα µεταξύ Σερραβαλλίου και Τορτονίου, τότε που η 

ηπειρωτική χέρσος του νοτίου Αιγαίου, η οποία συνέδεε την Κρήτη µε την ηπειρωτική Ελλάδα, 

άρχισε να καταβυθίζεται (Dermitzakis, 1989). 

Έτσι, κι ενώ η ιστορία του νησιού της Κρήτης ξεκινά κατά το Μειόκαινο, όπου ακόµα η Κρήτη 

ήταν µέρος της λεγόµενης Αιγαιΐδας, σε όλη τη διάρκεια του Τορτονίου παρατηρούνται βυθίσεις 

µεγάλων εκτάσεων του σηµερινού περιγράµµατος της Κρήτης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται 

µια εικόνα νησιωτικού µωσαϊκού (Dermitzakis, 1987). Η Κρήτη παρέµεινε ένα σύνολο νησιών µέχρι 

το τέλος του Μειοκαίνου  (Fassoulas, 2000) (Χάρτης 2.2). Συγχρόνως, στα τέλη του Μειοκαίνου, 

παροδικές συζεύξεις ένωναν την Κρήτη µε την Πελοπόννησο και τη Μικρά Ασία, παρά το γεγονός 

ότι οι απόψεις διίστανται σχετικά µε τη διάρκεια και το εύρος αυτών των συνδέσεων. Λίγο αργότερα, 

την περίοδο του Πλειοκαίνου, µέχρι και τα 3,5 εκ. χρόνια η Κρήτη αποτελείται από µια σειρά 

νησιών (∆ερµιτζάκης & Παπανικολάου, 1981). 
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Χάρτης 2.2. Απεικόνιση της βαθµιαίας παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της Κρήτης κατά τη διάρκεια του αν. 

Μειοκαίνου, του Πλειοκαίνου και του κατ. Πλειστοκαίνου, όπως τροποποιήθηκε από τους ∆ερµιτζάκη & 

Παπανικολάου (1981) και επανασχεδιάστηκε από τη Χατζάκη (2003). 

Αιτία για αυτή τη διαµερισµατοποίηση της Κρήτης που ξεκινάει από το Τορτόνιο, αποτελεί η 

µαζική είσοδος της θάλασσας στο βόρειο και το νότιο τµήµα του Αιγαίου (∆ερµιτζάκης & 

Παπανικολάου, 1981) (Χάρτης 2.3). Πιο συγκεκριµένα, στην αρχή του Πλειόκαινου µια µεγάλη 

επίκλυση της θάλασσας κάλυψε όλες τις χαµηλές περιοχές της Κρήτης, ενώ ο νησιωτισµός στην 
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περιοχή έφτασε στη µέγιστη ανάπτυξή του, µε τη δηµιουργία µικρών και µεγαλύτερων νησιών 

(Fassoulas, 2000). Κατά το κατώτερο Πλειόκαινο, η Κρήτη αποτελείται από έξι τουλάχιστον νησιά 

που αντιστοιχούν στους σηµερινούς ορεινούς όγκους του νησιού. Έτσι, τα Λευκά Όρη είναι ενωµένα 

µε τον Ψηλορείτη µέσω χέρσου που υπάρχει στα νότια, η θάλασσα που υπάρχει από τον κόλπο του 

Ηρακλείου µέχρι την πεδιάδα της Μεσσαράς δεν επιτρέπει την επικοινωνία του Ψηλορείτη µε τη 

∆ίκτη, ενώ ανατολικότερα η επικοινωνία των βουνών της ∆ίκτης µε τα βουνά της Σητείας έχει 

διακοπεί λόγω της ύπαρξης θάλασσας από τον κόλπο Μιραµπέλλου µέχρι την Ιεράπετρα. Κατά τη 

διάρκεια του Πλειστόκαινου, λόγω των ευρύτατων ανυψωτικών κινήσεων (Angelier, 1979; Fassoulas, 

2000), η Κρήτη απέκτησε το σχήµα και τη µορφή που έχει σήµερα χωρίς καµία σύνδεση µε την 

ηπειρωτική χέρσο (Dermitzakis, 1989). 

 

Χάρτης 2.3. Παλαιογεωγραφικός χάρτης της Ελλάδας κατά το Πλειόκαινο (3,5 εκ. χρόνια πριν), όπως 

παρουσιάζεται από τους ∆ερµιτζάκη και Παπανικολάου (1981) (επανασχεδιασµένο από Κασαπίδη, 2002). 
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Οι ανατολικές Κυκλάδες διαχωρίζονται στα ανατολικά από τα ∆ωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία από 

την ισοβαθή των 600µ, ενώ τα νησιά των δυτικών Κυκλάδων ξεχωρίζουν στα δυτικά από την 

ηπειρωτική Ελλάδα µέσω του Μυρτώου Πελάγους µε ισοβαθείς που σε κάποια σηµεία αγγίζουν τα 

800µ (Anastasakis & Dermitzakis, 1990). 

Στο µέσο και κατώτερο Πλειόκαινο, πριν από 4 – 3 εκατ. χρόνια διάφορα τεκτονικά γεγονότα 

οδήγησαν στην ανύψωση του νησιωτικού τόξου του νοτίου Αιγαίου που ακολουθήθηκε από µια 

σηµαντική καταβύθιση στην Κρητική λεκάνη και στα βόρεια των Κυκλάδων (Dermitzakis, 1989). 

Κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου ξεκίνησε το σπάσιµο του Κυκλαδικού χώρου, ενώ κατά το 

ανώτερο Πλειόκαινο τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν ενιαία ηπειρωτική µάζα. Αυτή 

ξεκινά από την Πάρο και τη Νάξο, συµπεριλαµβάνει την Αµοργό, τα νησιά Ίο, Σίκινο, 

Φολέγανδρο, Σαντορίνη και πιθανότατα δυτικά τη Μήλο. Με βάση τους Anastasakis & 

Dermitzakis (1990), µπορεί το ίδιο διάστηµα να υπήρξε σύνδεση της Μήλου µε την Πελοπόννησο, 

άποψη που αµφισβητείται έντονα από αρκετούς επιστήµονες. Τέλος, οι βόρειες Κυκλάδες (Άνδρος, 

Τήνος, Μύκονος) ενώνονται µε την Εύβοια, η Κέα είναι στενά συνδεδεµένη µε την Αττική, ενώ η 

Κύθνος και η Σέριφος καθώς επίσης η Σύρος και η Γυάρος αποτελούν ξεχωριστές ενότητες 

(Anastasakis & Dermitzakis, 1990) (Χάρτης 2.4). 

 

Χάρτης 2.4. Παλαιογεωγραφικός χάρτης των Κυκλάδων κατά το Αν. Πλειόκαινο – Κατ. Πλειστόκαινο 

(περίπου 2 εκ. χρόνια πριν), όπως παρουσιάζεται από τους Anastasakis and Dermitzakis, 1990 

(επανασχεδιασµένο από Κασαπίδη, 2002). 
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Με βάση τα παλαιογεωγραφικά σκαριφήµατα κατά το µέσο Πλειστόκαινο, 800.000 χρόνια πριν 

(Dermitzakis, 1987), οι Κυκλάδες φαίνεται να διατηρούν µια χερσαία σύνδεση µε τη χερσόνησο της 

Ανατολίας και τα νησιά των ∆ωδεκανήσων µεταξύ Αµοργού και Πάτµου. Ο χρόνος που συµβαίνει ο 

πλήρης αποχωρισµός των Κυκλάδων από τις ανατολικές ηπειρωτικές µάζες διαφέρει σε αρκετές 

µελέτες. Έτσι, η κύρια Κυκλαδική µάζα φαίνεται να αποµονώνεται πλήρως κατά το ανώτερο 

Πλειστόκαινο (200.000 – 40.000 χρόνια πριν) (Dermitzakis, 1989), ή ακόµη νωρίτερα, 450.000 

χρόνια πριν (Dermitzakis, 1987). 

Τα ∆ωδεκάνησα τόσο κατά το Πλειόκαινο όσο και κατά το µεγαλύτερο µέρος του Πλειστόκαινου 

αποτελούν ενιαία ξηρά µε την Μικρά Ασία (Creutzburg, 1963; Dermitzakis, 1987, 1989; Fassoulas, 

2000; Perissoratis & Conispoliatis, 2003). Ιδιαίτερα τα βορειότερα νησιά (Πάτµος, Λειψοί, Λέρος, 

Κάλυµνος, Κως) φαίνεται να είναι ενωµένα µε την Μικρά Ασία µέχρι και πριν 21.500 χρόνια 

(Perissoratis & Conispoliatis, 2003) (Χάρτης 2.5), ενώ τα νοτιότερα νησιά (Τήλος, Νίσυρος, 

Χάλκη, Ρόδος) έχουν αποχωριστεί από τις τουρκικές ακτές πολύ νωρίτερα, πριν από 800.000 χρόνια 

(Fassoulas, 2000), κατά άλλους πριν από 400.000 χρόνια (Dermitzakis, 1987) ή και αργότερα πριν 

από 200.000 χρόνια (Dermitzakis, 1989). 

 

Χάρτης 2.5. Απεικόνιση της ακτογραµµής στον Ελλαδικό χώρο πριν από 21.000 χρόνια, όπως παρουσιάζεται 

από τους Perissoratis & Conispoliatis, 2003. 
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Συγκεκριµένα, η Κως φαίνεται να διατηρεί στενές γεωλογικές συνδέσεις µε την Τουρκία µέχρι και 

πρόσφατα, πριν από 11.500 χρόνια (Perissoratis & Conispoliatis, 2003) (Χάρτης 2.6). Την ίδια 

περίοδο η Κάσος και η Κάρπαθος παραµένουν ενωµένες και ταυτόχρονα αποκοµµένες από την 

Κρήτη (Dermitzakis & Sondaar, 1979; Sondaar et al., 1986), ενώ µε βάση τις ενδείξεις το ίδιο 

συµβαίνει και µε τα νησιά των βορείων ∆ωδεκανήσων (Πάτµος, Λέρος, Κάλυµνος) που συνιστούν 

ενιαία χέρσο (Perissoratis & Conispoliatis, 2003). Ισχυρή φαίνεται να είναι και η ένδειξη για ύπαρξη 

γέφυρας επικοινωνίας µεταξύ Ρόδου και Τήλου κατά τη διάρκεια του µέσου - ανώτερου 

Πλειστόκαινου (Dermitzakis, 1989). 

 

Χάρτης 2.6. Απεικόνιση της ακτογραµµής στον Ελλαδικό χώρο πριν από 11.500 χρόνια, όπως παρουσιάζεται 

από τους Perissoratis & Conispoliatis, 2003. 

Αρκετά εκατοµµύρια χρόνια νωρίτερα, κατά το µέσο και ανώτερο Μειόκαινο, η Κάσος και η 

Κάρπαθος αποτελούσαν ηπειρωτικά τµήµατα των χερσαίων µαζών που εκτείνονταν στα βόρεια και 

ανατολικά. Στην αρχή του Πλειόκαινου η Κάρπαθος είναι ενωµένη µε την Ανατολία (Sondaar et al., 

1986), ενώ κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου εξακολουθεί να αποτελεί τµήµα της ηπειρωτικής 

περιοχής (Dermitzakis, 1990). Η ίδια περίπου εξέλιξη συναντάται και στο νησί της Ρόδου, όπου 

κατά το Μειόκαινο και µέχρι τα τέλη του Πλειόκαινου αποτελεί τµήµα ηπειρωτικής γης. 
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Τέλος, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, τα οποία αποτελούσαν µέρος του Ελληνικού τόξου και 

ένωναν την ηπειρωτική Ελλάδα µε τη Μικρά Ασία πριν από 23 – 30 εκατ. χρόνια (Angelier, 1979). 

Στο µέσο και ανώτερο Μειόκαινο υπήρξαν ενιαίο κοµµάτι της Πελοποννησιακής χέρσου, ενώ 

υπάρχουν ενδείξεις για µερική καταβύθιση του χώρου νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων και δηµιουργία 

θαλάσσιου διαύλου µεταξύ Αντικυθήρων – Κρήτης κατά το ανώτερο Μειόκαινο (Anastasakis & 

Demitzakis, 1990). Την περίοδο του κατώτερου Πλειοκαίνου τα Κύθηρα παραµένουν ενωµένα µε 

την Πελοπόννησο, ενώ τα Αντικύθηρα αποκόπτονται (Creutzburg, 1963; Fassoulas, 2000). Ωστόσο, 

η πρώτη θαλάσσια δίαυλος µεταξύ Κυθήρων και Πελοποννήσου δηµιουργείται κατά τα τέλη του 

Πλειοκαίνου (πριν από περίπου 1,5 εκ. χρόνια). Πάντως, κατά τη διάρκεια του µέσου 

Πλειστόκαινου, πριν από 800.000 χρόνια, φαίνεται ότι το συγκρότηµα Κυθήρων – Αντικυθήρων 

αποκτά και πάλι σύνδεση µε την Πελοπόννησο (Fassoulas, 2000), ενώ το σύγχρονο νησιωτικό τους 

χαρακτήρα αποκτούν στη διάρκεια του κατώτερου Πλειστοκαίνου (Dermitzakis, 1987), πριν από 

450.000 χρόνια. 

Ανεξάρτητα από τις επιµέρους παλαιογεωγραφικές ιστορίες κάθε µεγάλου ή µικρού νησιωτικού 

συµπλέγµατος είναι σηµαντικό να τονιστεί πως σε παγκόσµιο επίπεδο κατά το µέσο τεταρτογενές 

καταγράφονται γρήγορες εναλλαγές ψυχρών και θερµών περιόδων. Αποτέλεσµα αυτού είναι η 

δέσµευση των θαλάσσιων υδάτων κατά τις παγετώδεις περιόδους και η δηµιουργία αρκετών γεφυρών 

επικοινωνίας µεταξύ πολλών νησιών στην ανατολική Μεσόγειο. Πολλά νησιά ενώθηκαν µεταξύ τους, 

αφού υποστηρίζεται πως στην τελευταία παγετώδη περίοδο (15.000 χρόνια πριν) η στάθµη της 

θάλασσας υποχώρησε περίπου 100µ. Ο χάρτης που ακολουθεί βοηθά στην αναγνώριση του 

κυριότερου ανάγλυφου των ισοβαθών στο χώρο του νοτίου Αιγαίου (Χάρτης 2.7). 
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Χάρτης 2.7. Απεικόνιση των ισοβαθών στον Ελλαδικό χώρο, όπως παρουσιάζεται από την Ελληνική 

Υδρογραφική Εταιρεία και τα Βρετανικά Ναυαρχεία (Α: Άνδρος και ηπειρωτική Ελλάδα, Β: Λέρος, 

Κάλυµνος, Κως και ακτές Τουρκίας, Γ: Μήλος, Σίφνος, Φολέγανδρος, ∆: Πάρος, Νάξος και δορυφορικά 

νησιά, Ε: Ρόδος, Τήλος, Σύµη, Ζ: Σίκινος, Ίος, Θήρα, Ανάφη). 
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2.2 Γεωγραφία - Γεωµορφολογία 

Η περιοχή µελέτης του νοτίου αρχιπελάγους του Αιγαίου περιλαµβάνει τρία µεγάλα νησιωτικά 

συγκροτήµατα, το νότιο αιγαιακό  νησιωτικό τόξο (γνωστό και σαν Ελληνικό νησιωτικό τόξο – 

Hellenic Island Arc), τις Κυκλάδες (Kyklades) και τα ∆ωδεκάνησα (Dodekanisa). Εκτείνεται 

µεταξύ των παραλλήλων 340 και 380 βόρειο πλάτος και των µεσηµβρινών 220 και 290 ανατολικό 

µήκος (Χάρτης 2.8). 

 

Χάρτης 2.8. Γεωγραφικός χάρτης της περιοχής µελέτης. 

2.2.1 Νότιο αιγαιακό τόξο 

Συγκεκριµένα, το νότιο αιγαιακό  νησιωτικό τόξο εκτείνεται από το νότιο άκρο της Πελοποννήσου 

µέχρι τα νοτιοδυτικά παράλια της Μ. Ασίας και αποτελείται από ένα σύµπλεγµα νησιών, σε τοξοειδή 

σχηµατισµό, ορίζοντας ταυτόχρονα τα νοτιότερα όρια του Αιγαίου και του Ελληνικού χώρου. Τα 

µεγαλύτερα κατοικηµένα νησιά του τόξου είναι από δυτικά προς ανατολικά τα Κύθηρα, τα 

Αντικύθηρα, η Κρήτη, η Γαύδος, η Κάσος, η Κάρπαθος, η Σαρία, η Ρόδος και η Χάλκη. Η έκτασή 

τους ξεπερνά τα 20 km2, ενώ µικρότερα από 1 km2 είναι τα περισσότερα δορυφορικά νησιά της 

Κρήτης αλλά και τα υπόλοιπα µικρά νησιά του τόξου, όπως ο Λαγουβάρδος και το Πρασονήσι που 

βρίσκονται ανάµεσα σε Κύθηρα και Αντικύθηρα. 
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2.2.2 Κρήτη και δορυφορικά νησιά 

Η Κρήτη, το µεγαλύτερο νησί του τόξου έχει περίπου 34 δορυφορικά νησιά και νησίδες και πολλούς 

βράχους. Μερικά από τα σπουδαιότερα δορυφορικά νησιά είναι τα εξής: Άγρια Γραµβούσα, Ήµερη 

Γραµβούσα, ∆ία, ∆ιονυσάδες, Ελάσα, Κουφονήσι, Χρυσή, Γαύδος, Γαυδοπούλα. Η Κρήτη µε 

κεντρική θέση στο τόξο (µεταξύ 340.50’ και 350.40’ βόρειο πλάτος και 230.30’ και 260.20’ ανατολικό 

µήκος) έκταση περίπου 8261 χλµ2 και περίµετρο 1046 χλµ είναι το πέµπτο σε µέγεθος νησί της 

Μεσογείου (µετά τη Σικελία, Σαρδηνία, Κύπρο, Κορσική). Απέχει περίπου 100 χλµ. από την 

Πελοπόννησο, 180 χλµ. από τη Μ. Ασία και περίπου 300 χλµ από τις ακτές της Αφρικής. Το 

µέγιστο µήκος της φτάνει τα 260 χλµ ενώ το µέγιστο πλάτος της αγγίζει τα 60 χλµ. Έχει 3 κύριους 

ορεινούς όγκους που ξεπερνούν τα 2000µ, τα Λευκά Όρη στα δυτικά (2452µ), τον Ψηλορείτη στο 

κέντρο (2456µ), και τα Λασιθιώτικα Όρη στα ανατολικά (2148µ). Η γεωµορφολογία διαβάθµιση της 

Κρήτης και των υπόλοιπων νησιωτικών περιοχών παρουσιάζεται παρακάτω (Χάρτης 2.9). 

 

Χάρτης 2.9. Υψοµετρικός χάρτης της περιοχής µελέτης (ισουψείς των 600µ, 1200µ και 2000µ). 

Οι ηµιορεινές και ορεινές περιοχές της Κρήτης καλύπτουν τα 3/5 της συνολικής της έκτασης 

(Τριχάς, 1996), ενώ οι µεγαλύτερες πεδιάδες είναι αυτές της Μεσσαράς (στην νότια και κεντρική 

Κρήτη) και της Ιεράπετρας (στη νοτιοανατολική Κρήτη). Το νησί διαθέτει αρκετά οροπέδια, 

κυριότερα των οποίων είναι τα: Ασκύφου, Οµαλού και Νιάτου στη δυτική Κρήτη, Νίδας στην 

κεντρική Κρήτη, Λασιθίου, Λιµνάκαρου, Καθαρού και Ζήρου στην ανατολική Κρήτη. Πολυάριθµα 
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είναι και τα φαράγγια που συναντά κανείς κυρίως στο νότιο τµήµα του νησιού και συγκεκριµένα στις 

νότιες πλαγιές των Λευκών Ορέων (δυτική Κρήτη), στα Αστερούσια Όρη που εκτείνονται σε µεγάλη 

έκταση στα νότια του νοµού Ηρακλείου και στην ανατολική Κρήτη, στη Θρυπτή και τη ∆ίκτη. 

Τα νερά της βροχής δεν συγκρατούνται λόγω του απότοµου ανάγλυφου της Κρήτης στο νότιο 

τµήµα, όσο και εξαιτίας της παρουσίας ασβεστολιθικών πετρωµάτων. Βεβαίως υπάρχουν πολλά 

υπόγεια νερά, αλλά χωρίς να µπορούν να διατηρηθούν σε µόνιµες υδάτινες λεκάνες. Υπάρχει µια 

µόνο φυσική λίµνη (η λίµνη του Κουρνά στη δυτική Κρήτη) και ελάχιστα µικρά ποτάµια, όπως ο 

Γεροπόταµος και ο Αναποδάρης. 

2.2.3 Κυκλάδες 

Το νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων σύµφωνα µε ιστορικές πηγές φαίνεται να πήρε το όνοµα 

του εξαιτίας του κύκλου που σχηµατίζουν τα νησιά γύρω από το ιερό κέντρο της ∆ήλου (Barber, 

1994). Στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται για µια οµάδα νησιών που απλώνονται από την 

ηπειρωτική Ελλάδα νοτιοανατολικά στο Αιγαίο και που δεν είναι παρά οι κορυφές βυθισµένων 

βουνών που τα δυτικά τους όρια είναι η Εύβοια και οι χερσόνησοι της Αττικής και των Μεθάνων. Το 

Κυκλαδικό νησιωτικό σύµπλεγµα βρίσκεται µεταξύ των παραλλήλων βορείου πλάτους 380.05’ και 

360.20’ και των µεσηµβρινών 240 και 260 ανατολικού µήκους και ορίζεται δυτικά από το Μυρτώο 

πέλαγος, ανατολικά από το Ικάριο, νότια από το Κρητικό και στα βόρεια από τη θάλασσα του 

κεντρικού Αιγαίου (Θεοχαράτος, 1978). Τα κυριότερα νησιά των Κυκλάδων µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σύµφωνα µε τη γεωγραφική τους διάταξη σε τρεις σειρές (Μυλωνάς, 1982): α) τη 

βορειοανατολική που αποτελεί προέκταση της Εύβοιας και περιλαµβάνει τα νησιά, Άνδρο, Τήνο 

Μύκονο, Νάξο και Αµοργό, β) τη νοτιοδυτική που θεωρείται προέκταση της Αττικής και 

αποτελείται από την Κέα, Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Μήλο και Κίµωλο και γ) την κεντρική που 

αποτελείται από τη Σύρο, Πάρο, Αντίπαρο, Ίο, Θήρα και Ανάφη. 

Η συνολική έκταση του νοµού των Κυκλάδων είναι 2572 χλµ2 και σύµφωνα µε την απογραφή του 

2001 έχουν πληθυσµό 111.181 κατοίκους (πυκνότητα 43,22 κάτοικοι/ χλµ2) που κατοικούν στα 25 

από τα 34 νησιά των Κυκλάδων. Σύµφωνα µε το Μυλωνά (1982), το 75% της έκτασης των 

Κυκλάδων είναι ορεινά και ηµιορεινά και το υπόλοιπο 25% είναι πεδινό. Συγκεκριµένα, το 48,6% 

είναι ηµιορεινό, το 27,8% είναι ορεινό και το 23,6% είναι πεδινό. Σε µέγεθος τα νησιά ποικίλουν, 

από τη ∆ήλο (ένα από τα µικρότερα νησιά των Κυκλάδων) µε έκταση 3,6 χλµ2 έως τη Νάξο µε 

έκταση 430 χλµ2. Η ψηλότερη κορυφή βρίσκεται στη Νάξο και είναι ο Ζας µε 1004 µ. και µερικές 

από τις σηµαντικότερες που ακολουθούν είναι το Πέταλο της Άνδρου µε 994 µ, ο Κρίκελος της 

Αµοργού µε 821 µ, ο Προφήτης Ηλίας της Μήλου µε 751 µ, και ο Τσικνιάς της Τήνου µε 730 µ. 

Ακόµα και µέσα στα ίδια τα νησιά υπάρχουν αντιθέσεις, τόσο στη διαµόρφωση του εδάφους όσο και 

στην ποιότητα της βλάστησης. Η έντονη µωσαϊκότητα του Κυκλαδικού χώρου αντικατοπτρίζεται σε 
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πολλά νησιά, όπως η βόρεια Σύρος που είναι γυµνή και απότοµη ενώ η νότια είναι πολύ πιο οµαλή 

µε πολλές καλλιέργειες. Παρόµοια είναι και η αντίθεση που διαπιστώνεται ανάµεσα στη βόρεια και 

τη νότια Άνδρο, µε πλουσιότερη περιοχή την κοιλάδα της Χώρας (Barber, 1994). Στις Κυκλάδες οι 

ακτές είναι συνήθως απότοµες και ψηλές. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τις ανατολικές ακτές της 

Αµοργού και τις βόρειες ακτές της Σίκινου και της Φολεγάνδρου. 

Η ενδοχώρα των Κυκλάδων είναι σχεδόν πάντα ορεινή, αλλά όχι οµοιόµορφη. Έτσι, η Νάξος έχει 

µεγάλες πεδινές εκτάσεις στα δυτικά, όπως η Τραγαία, ενώ η Πάρος έχει απότοµη ορεινή 

ραχοκοκαλιά και χαµηλότερες περιοχές στην περιφέρεια (Barber, 1994). Η Σέριφος οµοιάζει µε την 

Πάρο ενώ διαθέτει µόνο µια εκτεταµένη πεδιάδα πίσω από το λιµάνι, στην περιοχή Λιβάδι. Το 

κύριο χαρακτηριστικό των ηµιορεινών και ορεινών περιοχών των Κυκλάδων είναι οι πεζούλες ή 

αλλιώς ξερολιθιές (αναλήµµατα) που επιτρέπουν την καλλιέργεια σε εδάφη µε µεγάλη κλίση. Οι πιο 

εντυπωσιακές κατασκευές είναι αυτές της Άνδρου, όπου οι ξερολιθιές διακόπτονται από τα στήµατα, 

πλάκες µαρµαρυγιακού σχιστόλιθου που τοποθετούνται κατακόρυφα (Γεωργούσης, 1997). 

Στις Κυκλάδες το σύνολο σχεδόν των πετρωµάτων είναι µεταµορφωµένα (Αττικοκυκλαδική µάζα), 

αλλά δεν παύουν να υπάρχουν τόσο ιζηµατογενή όσο και πυριγενή. Αναλυτικότερα, µεταµορφωµένα 

πετρώµατα συναντώνται στην κεντρική Αµοργό, στα ανατολικά της Ανάφης, στην Αντίπαρο, στη 

∆ονούσα, στην Άνδρο (µαρµαρυγιακός σχιστόλιθος), στην Ίο (γνεύσιοι, µάρµαρα, µαρµαρυγιακοί 

σχιστόλιθοι), στην Κέα, στο Κουφονήσι, στη Σχοινούσα, στην Κύθνο, στα βορειοανατολικά της 

Μυκόνου, στην ανατολική Νάξο, στην Πάρο (γνεύσιοι, µάρµαρα, µαρµαρυγιακοί σχιστόλιθοι), στη 

Σέριφο, στη Σίκινο, στη Σίφνο, στη Σύρο (γνεύσιοι, µάρµαρα, µαρµαρυγιακοί σχιστόλιθοι), στην 

Τήνο και στην Φολέγανδρο. Ιζηµατογενή πετρώµατα υπάρχουν στα παρακάτω νησιά: Αµοργός 

(ασβεστολιθικοί δολοµίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι), Ανάφη (δυτικά), Ίος (ασβεστόλιθος στα 

ανατολικά), Κουφονήσι, Σχοινούσα, Μήλος (καολίνης, µπεντονίτης), Νάξος (ασβεστόλιθος στα 

δυτικά), Σχοινούσα (ψαµµίτες). Γρανιτικά πετρώµατα συναντώνται σε αρκετά σηµεία, όπως στην 

κεντρική Ανάφη, στην Ίο, στη Μύκονο και στην ανατολική και βόρεια Πάρο. Πυριγενή πετρώµατα 

έχουν σηµειωθεί από τη βόρεια Άνδρο, την Αντίπαρο, τη Μήλο (οψιδιανός, περλίτης, βασάλτης, 

ανδεσίτης), τη Μύκονο (πλουτώνια), τη δυτική Νάξο (πλουτώνια), τη Σέριφο, τη Σύρο (γρανίτες, 

γάββροι) και την Τήνο (γρανίτες, σερπεντίνη) (Γεωργούσης, 1997) (Χάρτης 2.10). Τέλος, η έντονη 

ηφαιστειακή δραστηριότητα στη νότια Κυκλαδική µάζα (ηφαιστειακό τόξο) είχε ως αποτέλεσµα τον 

εµπλουτισµό της περιοχής µε ηφαιστειακά πετρώµατα κυρίως στα νησιά Μήλο, Κίµωλο, Πολύαιγο 

και Θήρα. 
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Χάρτης 2.10. Γεωµορφολογικός χάρτης νοτίου Αιγαίου (Νάκος, 1977). 

2.2.4 ∆ωδεκάνησα 

Ο νοµός ∆ωδεκανήσου είναι το νησιωτικό σύµπλεγµα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, που ορίζεται 

βόρεια από τη Σάµο, βορειοδυτικά από το νοµό των Κυκλάδων, δυτικά από το Κρητικό Πέλαγος, 

νότια από το Λιβυκό και ανατολικά από τις Μικρασιατικές ακτές. Τα ∆ωδεκάνησα αποτελούνται από 

18 µεγάλα νησιά, πολλά µικρότερα και πλήθος βραχονησίδες. Τα µεγαλύτερα νησιά της 

∆ωδεκανήσου είναι: η Ρόδος, η Κως, η Κάρπαθος, η Κάλυµνος, η Αστυπάλαια, η Κάσος, η Τήλος, 

η Σύµη, η Λέρος, η Νίσυρος, η Πάτµος, το Καστελόριζο, η Χάλκη, οι Λειψοί, το Αγαθονήσι και οι 

Αρκοί. Ο νοµός ∆ωδεκανήσου έχει έκταση 2.705 τ. χλµ. και πληθυσµό 187.564 κατοίκους σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001. Πρωτεύουσα είναι η Ρόδος. ∆ιοικητικά διαιρείται σε 

τέσσερις επαρχίες: Καλύµνου µε πρωτεύουσα την Κάλυµνο, Καρπάθου µε πρωτεύουσα την 

Κάρπαθο, Κω µε πρωτεύουσα την Κω και Ρόδου µε πρωτεύουσα τη Ρόδο.  

Το έδαφος των νησιών στα ∆ωδεκάνησα είναι άγονο και πετρώδες. Το 42% της συνολικής έκτασης 

είναι πεδινό, το 26% ηµιορεινό και το 32% ορεινό. Όρη: Το κέντρο της Ρόδου καλύπτει ο ορεινός 

όγκος του Αταβυρίου (1.240 µ.). Στην Κω υπάρχει η οροσειρά Ωροµέδων ή ∆ίκαιος (875 µ.), στην 

Κάρπαθο η οροσειρά Κυµαράς (1.290 µ.), στην Κάλυµνο τα βουνά Προφήτης Ηλίας (752 µ.) και 
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Κυρά Ψηλή (650 µ.), στην Κάσο το Τρούπουλας (508 µ.), στην Τήλο ο Άη-Λιάς (612 µ.), στη Σύµη 

η Βίγλα (550 µ.), στη Λέρο το Κλειδί (350 µ.) και στην Πάτµο ο Προφήτης Ηλίας (270 µ.). 

Ποτάµια δεν υπάρχουν στα ∆ωδεκάνησα, παρ’ όλο που έχουν άφθονα νερά σε χειµάρρους και 

ρυάκια. Τέσσερα από τα νησιά έχουν ιαµατικές πηγές. Στη Ρόδο υπάρχει η πηγή της Καλλιθέας, 

στην Κω υπάρχουν οι χλωρονατριούχες θερµές πηγές του Αγίου Φωκά. Στη Νίσυρο είναι η πηγή 

Μανδρακίου, θερµή αλιπηγή και στην Κάλυµνο η οµοιόθερµη αλιπηγή της Καλύµνου. Πολλά από 

τα νησιά των ∆ωδεκανήσων είναι ηφαιστειογενή και ως εκ τούτου διαθέτουν σηµαντικές ποσότητες 

ορυκτού πλούτου. Στη Ρόδο υπάρχουν γύψος, χρωµίτης και λιγνίτης, στην Κω χαλκός, σίδηρος, 

µόλυβδος και λιγνίτης, στην Νίσυρο θειάφι και στην Κάρπαθο και την Κάσο γύψος. 

Εκθέτοντας µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στοιχεία για τη γεωλογική ιστορία ορισµένων νησιών των 

∆ωδεκανήσων, γνωρίζουµε πως η Κάλυµνος καλύπτεται κυρίως από ανθρακικά πετρώµατα που 

ανήκουν στη γεωτεκτονική ζώνη της Τρίπολης, ενώ εξαιτίας των ανθρακικών πετρωµάτων το νησί 

διαθέτει µεγάλο αριθµό σπηλαίων. Στην Κω συναντώνται µαύροι σχιστοποιηµένοι ασβεστόλιθοι που 

περιβάλλονται από αργιλικούς σχιστόλιθους και ψαµµίτες µε πληθώρα απολιθωµάτων, στη  Νίσυρο 

κυριαρχεί ένα σύµπλεγµα ηφαιστειακών πετρωµάτων φτιαγµένο από εναλλαγές ροής λάβας και 

ηφαιστειακά υλικά, ενώ στη Ρόδο συναντώνται κυρίως ασβεστολιθικά πετρώµατα των ζωνών 

Γαβρόβου και Ιονίου, µολασσικές αποθέσεις καθώς επίσης και Πλειο – Πλειστοκαινικές θαλάσσιες 

και λιµναίες αποθέσεις. 

2.3 Κλίµα 

Το νότιο Αιγαίο έχει τα γενικά χαρακτηριστικά του τυπικού Μεσογειακού κλίµατος, µε ξηρά 

καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες. Η γεωγραφική διαβάθµιση της θερµοκρασίας εξαρτάται πάντα από 

τον οριζόντιο και κατακόρυφο διαµελισµό, τη γεωγραφική θέση της υπό µελέτης περιοχής, τη 

βλάστηση αλλά και την επίδραση των θαλάσσιων ρευµάτων.  

Παρά τον περιορισµένο αριθµό κλιµατολογικών µελετών για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, για 

την Κρήτη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου υπάρχουν επαρκή στοιχεία 

σχετικά µε τη θερµοκρασία, το ύψος της βροχόπτωσης και την υγρασία (Πέννας, 1977; Κοτίνη-

Ζαµπάκα, 1983) (Χάρτης 2.11). Έτσι, από το Μάρτιο έως και τον Ιούλιο παρατηρείται οµαλή 

αύξηση της θερµοκρασίας, ενώ από τον Αύγουστο έως το ∆εκέµβριο µια επίσης οµαλή µείωση. Οι 

θερµοκρασιακές διαφορές µεταξύ δυτικής και ανατολικής Κρήτης δεν είναι τόσο έντονες, όσο είναι 

οι διαφορές που καταγράφονται µεταξύ βορείου και νοτίου µετώπου (Πέννας, 1977), όπου η µέση 

θερµοκρασία είναι κατά 2°C υψηλότερη στα νότια, ενώ σε σχέση µε το υψόµετρο η θερµοκρασία 

πέφτει περίπου 0,6 °C κάθε 100 µ (Βαρδινογιάννη, 1994). Έτσι, οι ορεινές περιοχές της Κρήτης 

οµοιάζουν θερµοκρασιακά µε τις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Επίσης, τα νοτιοανατολικά της 

παράλια χαρακτηρίζονται από µέση ετήσια θερµοκρασία µεγαλύτερη των 20°C και µαζί µε την 
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Κάσο και την Κάρπαθο αποτελούν τις θερµότερες και ξηρότερες περιοχές της Ευρώπης (Τριχάς, 

1996).  

 

Χάρτης 2.11. Μέσες ετήσιες ισόθερµες στον Ελλαδικό χώρο (Κοτίνη-Ζαµπάκα, 1983). 

Σηµαντικό επίσης είναι το δίπολο που παρουσιάζεται µεταξύ δυτικής και ανατολικής Κρήτης σε 

σχέση µε το ύψος βροχόπτωσης, µε το δυτικό τµήµα να δέχεται σηµαντικότερα ποσά βροχής 

(Χάρτης 2.12). 
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Χάρτης 2.12. Βροχοµετρικός χάρτης νοτίου Αιγαίου (Μαριολόπουλος - Καραπιπέρης, 1955). 

Πιο συγκεκριµένα, ο τύπος κλίµατος της Κρήτης, είναι ένας µεταβατικός ενδιάµεσος τύπος µεταξύ 

του χερσαίου Μεσογειακού και του ερηµοειδούς Μεσογειακού, στον οποίο υπάγεται κυρίως η 

νοτιοανατολική Κρήτη. Το κύριο χαρακτηριστικό του κλίµατος είναι η γλυκύτητα και η ηπιότητα. Η 

ψυχρή εποχή είναι ήπια και σε αυτό συντελεί η συχνή άφιξη στην περιοχή των θερµών και υγρών Ν∆ 

αερίων µαζών. Σύµφωνα µε τα συνοπτικά για τον Ελληνικό χώρο κλιµατολογικά χαρακτηριστικά η 

περιοχή µελέτης καλύπτει ένα ευρύ φάσµα βιοκλιµατικών ορόφων µε σηµαντικές διακυµάνσεις από 

τα ανατολικά προς τα δυτικά και από τα πεδινά προς τα ορεινά (Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης - 

∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων): 

Η ανατολική Κρήτη υπάγεται στον ηµίξηρο βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα ήπιο ή θερµό. Οι 

ηµιορεινές περιοχές ανήκουν στον ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα ψυχρό, ενώ οι ορεινές 

περιοχές (οροπέδιο Λασιθίου) ανήκουν στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα ψυχρό. Από τον 

Νοµό Ηρακλείου, µόνο το βόρειο τµήµα του ανήκει στον ηµίξηρο βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα 

θερµό. Το υπόλοιπο του νοµού ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα ήπιο ή θερµό. 

Ο νοµός Ρεθύµνου ανήκει, στις πεδινές και ηµιορεινές περιοχές του, στον ύφυγρο βιοκλιµατικό 

όροφο µε χειµώνα ήπιο ή θερµό. Οι ορεινές περιοχές του ανήκουν στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο 

µε χειµώνα ήπιο ή ψυχρό. Ένα πολύ µικρό µέρος των πολύ ορεινών περιοχών του νοµού ανήκει 

στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα δριµύ. Ο νοµός Χανίων ανήκει στις πεδινές και 
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ηµιορεινές περιοχές του, στον ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα θερµό ήπιο ή ψυχρό. Οι 

ορεινές περιοχές του ανήκουν στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο µε χειµώνα ήπιο ή ψυχρό. Ένα πολύ 

µικρό µέρος των πολύ ορεινών περιοχών του νοµού ανήκει στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο µε 

χειµώνα δριµύ (Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης - ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, Τµήµα 

∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων). 

Η µέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 927 mm που αντιστοιχεί σε 7,69 δισ. κυβικά µέτρα 

κατακρηµνισµάτων σε µέση ετήσια βάση, ενώ η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι στην ανατολική 

Κρήτη κατά 23% µικρότερη σε σχέση µε τη ∆υτική (Χάρτης 2.13).  

 

Χάρτης 2.13. Γεωγραφική διανοµή του ετήσιου κανονικού υετού στον Ελλαδικό χώρο (Κοτίνη-Ζαµπάκα, 

1983). 

Ειδικότερα, η µέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει αύξηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά και 

από νότια προς βόρεια. Στην πόλη της Σητείας η µέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε 490 mm, 

στο Ηράκλειο σε 470 mm ενώ στους δυτικούς σταθµούς του Αλικιανού και της Σούδας οι µέσες 

ετήσιες βροχοπτώσεις ανέρχονται σε 824 και 600 mm αντίστοιχα. Η µικρότερη µέση ετήσια 

βροχόπτωση καταγράφεται στον σταθµό της Ιεράπετρας (440 mm) ενώ στους ορεινούς σταθµούς οι 

τιµές της βροχόπτωσης διαφοροποιούνται σηµαντικά. Στο σταθµό Τζερµιάδο η µέση ετήσια 

βροχόπτωση ανέρχεται σε 1157 mm (Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης - ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και 

Ανάπτυξης, Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων).  
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Η µέση µηνιαία βροχόπτωση είναι µέγιστη τον ∆εκέµβριο ή τον Ιανουάριο και ελάχιστη τον Ιούλιο 

και τον Αύγουστο οι οποίοι είναι σχεδόν άνοµβροι σε ολόκληρη την πεδινή Κρήτη. Το 25% 

περίπου της ετήσιας βροχόπτωσης καταγράφεται στους περισσότερους σταθµούς της Κρήτης στη 

διάρκεια του βροχερότερου µήνα. Αντίστοιχα, ο µηνιαίος αριθµός ηµερών βροχής κυµαίνεται 

µεταξύ 15 ηµερών περίπου κατά τους µήνες ∆εκέµβριο και Ιανουάριο και 0,3 ηµέρες τον Ιούλιο και 

τον Αύγουστο. Ο αριθµός των ηµερών βροχής δεν διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των ορεινών και των 

πεδινών σταθµών. Στους ορεινούς µάλιστα σταθµούς ο αριθµός ηµερών βροχής εµφανίζεται ίσος ή 

και µικρότερος του αριθµού ηµερών βροχής στους πεδινούς σταθµούς, ιδιαίτερα κατά τους 

χειµερινούς µήνες. Ο µέσος αριθµός ηµερών βροχής στην Κρήτη ανέρχεται σε 90 περίπου ηµέρες 

(25% του έτους) (Πηγή: Περιφέρεια Κρήτης - ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, Τµήµα 

∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων). 

Ο ψυχρότερος µήνας του έτους είναι ο Φεβρουάριος που διαφέρει ελάχιστα θερµοµετρικά από τον 

Ιανουάριο. Θερµότερος µήνας του έτους είναι ο Ιούλιος µε µέση υπερετήσια θερµοκρασία περίπου 

25 οC. Στην Ιεράπετρα η µέση υπερετήσια θερµοκρασία του Ιουλίου είναι ιδιαίτερα υψηλή 

ανερχόµενη στους 28 οC. Ο Ιούνιος εµφανίζει χαµηλότερη θερµοκρασία τόσο από τον Ιούλιο όσο 

και από τον Αύγουστο, παρουσιάζει όµως τα ίδια επίπεδα θερµοκρασίας µε τον Σεπτέµβριο. Η 

µέση υπερετήσια θερµοκρασία του τελευταίου ανέρχεται σε 23 oC για τους σταθµούς Σητείας και 

Ηρακλείου ενώ είναι χαµηλότερη στον Αλικιανό (21,5 oC) και υψηλότερη στην Ιεράπετρα (25 oC). 

Οι θερµοκρασίες αυτές προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό και τη χρονική διάρκεια της καλοκαιρινής 

περιόδου, η οποία σε ολόκληρη την περιοχή µελέτης καλύπτει 4 τουλάχιστον µήνες (Ιούνιος, 

Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέµβριος). Η εικόνα διαφοροποιείται σηµαντικά στα ορεινά στα οποία οι 

µέσες θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες, οι θερµοκρασιακές αποκλίσεις εντονότερες και οι 

θερµοκρασίες ιδιαίτερα των χειµερινών µηνών σηµαντικά χαµηλότερες. Στο κλιµατολογικό σταθµό 

των Ανωγείων (+740µ) η µέση ετήσια θερµοκρασία ανέρχεται σε 15,2 oC, ο Φεβρουάριος είναι ο 

ψυχρότερος µήνας µε µέση µηνιαία θερµοκρασία 7,3 oC, ο Ιούλιος είναι ο θερµότερος µήνας µε 

µέση θερµοκρασία 23,7 oC ενώ το ετήσιο θερµοκρασιακό εύρος αγγίζει τους 22 oC (Πηγή: 

Περιφέρεια Κρήτης - ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών 

Πόρων).  

Στην ευρύτερη περιοχή του τόξου, το κλίµα χαρακτηρίζεται από ήπιους θερµοκρασιακά και 

βροχερούς χειµώνες µε σχετικά ξηρές και ζεστές τις υπόλοιπες εποχές, ενώ η κλιµατική αυτή 

συµπεριφορά µεταβάλλεται ελαφρά από τα παράλια προς τα µεγάλα υψόµετρα µε περισσότερη µέση 

ετήσια βροχόπτωση και αρκετά χαµηλότερες θερµοκρασίες, σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (Τριχάς, 

1996). Στα Κύθηρα επικρατούν ολόκληρο το χρόνο οι βορειοανατολικοί άνεµοι, ενώ στην 

ανατολική περιοχή του τόξου και συγκεκριµένα στην Κάρπαθο επικρατούν οι βορειοδυτικοί άνεµοι 

(Κοτίνη-Ζαµπάκα, 1983). Συγχρόνως, η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στο 
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δυτικό κοµµάτι του νησιωτικού τόξου, µε τα Κύθηρα να εµφανίζουν 570 χιλ. βροχής ετησίως ενώ η 

Κάρπαθος 430 χιλ. βροχής (Ανδρεάκος, 1978). 

Τα νησιά των Κυκλάδων εµφανίζουν και αυτά τυπικό µεσογειακό κλίµα, µε δροσερά καλοκαίρια και 

ήπιους χειµώνες. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα το Αιγαίο βρίσκεται ως επί των πλείστον υπό την 

επίδραση των αντικυκλωνικών συστηµάτων µε αποτέλεσµα την επικράτηση ανέµων βορείου 

κατεύθυνσης που µεταφέρουν ψυχρές αέριες µάζες (Θεοχαράτος, 1978). Κατά τη θερµή περίοδο, 

και συγκεκριµένα τους µήνες Ιούνιο έως Σεπτέµβριο, η συχνότητα και η ένταση των ανέµων είναι 

εξίσου µεγάλη, κυρίως εξαιτίας της επικράτησης των µελτεµιών. Σχετικά µε τις βροχές στις 

Κυκλάδες προκύπτει το συµπέρασµα ότι το µικρότερο µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 

παρατηρείται στις νοτιοανατολικές νήσους και αγγίζει περίπου τα 300 χιλ. (Θεοχαράτος, 1978). 

Μάλιστα, συγκρίνοντας τα ύψη βροχής των Κυκλάδων και αυτά των ∆ωδεκανήσων, παρατηρείται ότι 

οι κατακρηµνίσεις αυξάνουν από δυτικά προς ανατολικά την ψυχρή περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου, 

ενώ κατά τη θερµή εποχή όχι µόνο δεν παρουσιάζονται σηµαντικές διαφορές αλλά τα ύψη βροχής 

είναι άλλοτε µικρότερα και άλλοτε µεγαλύτερα σε σχέση µε τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 

(Θεοχαράτος, 1978). Με βάση τα ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδοµένα, στη Σύρο, µε εξαίρεση το 

µήνα Οκτώβριο, η επικρατούσα διεύθυνση ανέµων είναι η βόρεια. Παροµοίως, στη Νάξο, την Πάρο 

και την Αντίπαρο όλο το έτος οι επικρατείς άνεµοι είναι οι βόρειοι (Κοτίνη-Ζαµπάκα, 1983). 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Μήλος, στην οποία την περίοδο του χειµώνα και συγκεκριµένα του 

µήνες ∆εκέµβριο και Φεβρουάριο επικρατούν νοτιοδυτικοί άνεµοι. Τα κυριότερα κλιµατολογικά 

δεδοµένα για τα σηµαντικότερα νησιά του νοτίου Αιγαίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. 

Πίν. 2.1. Κλιµατολογικά δεδοµένα για µια σειρά νησιών του νοτίου Αιγαίου, όπως παρουσιάζονται από τον 

Σφενδουράκη (1994). 

 

Στα ∆ωδεκάνησα, η διεύθυνση των ανέµων δεν φαίνεται να εµφανίζει κάποιο σταθερό πρότυπο. 

Ενδεικτικά, στο δυτικότερο νησί των ∆ωδεκανήσων (Αστυπάλαια) επικρατούν οι βόρειοι άνεµοι καθ’ 
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όλη τη διάρκεια του χρόνου, στην Κω οι νοτιάδες επικρατούν το χειµώνα και οι βορειοδυτικοί 

άνεµοι όλο τον υπόλοιπο χρόνο, ενώ στη Ρόδο οι δυτικοί άνεµοι κυριαρχούν σχεδόν όλο το έτος 

(Κοτίνη-Ζαµπάκα, 1983). Η µέση ετήσια θερµοκρασία και η µέση ετήσια βροχόπτωση στην 

Αστυπάλαια είναι 18°C και 410 χιλ. αντίστοιχα, στην Κω αντίστοιχα είναι 18,7°C και 750 χιλ., ενώ 

στη Ρόδο η µέση ετήσια θερµοκρασία αγγίζει τους 19°C και η µέση ετήσια βροχόπτωση φτάνει στα 

790 χιλ. (Ανδρεάκος, 1978). Γίνεται φανερό πως στο χώρο του νοτιοανατολικού Αιγαίου η µέση 

ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις, από 300 περίπου χιλ. βροχής στη Λέρο 

(Πανίτσα, 1997) έως και 790 χιλ. βροχής στη Ρόδο. 

2.4 Φυτογεωγραφικά δεδοµένα του Αιγαίου 

Στη Μεσογειακή λεκάνη, διαδικασίες υποβάθµισης των οικοσυστηµάτων εξαιτίας ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων έχουν παρατηρηθεί για χιλιετηρίδες, µε αποτέλεσµα  η φυσική βλάστηση να έχει 

υποβαθµιστεί δραστικά από τη συνεχή χρήση της φωτιάς, της βόσκησης και της ξύλευσης. Η 

υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων αντανακλάται στη σύνθεση των φυτοκοινοτήτων και των κύριων 

χαρακτηριστικών τους, ενώ οι συνεχείς και έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή έχουν 

υποβαθµίσει τη φυσική βλάστηση και έχουν συµβάλει στη δηµιουργία ενός µωσαϊκού 

οικοσυστηµάτων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια υποβάθµισης (Τσιουρλής, 1996, 1997). 

Στην Ελλάδα τέτοια φαινόµενα παρατηρούνται πιο εκτεταµένα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας 

και ειδικότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φυσικά αείφυλλα δάση βελανιδιών (Quercus spp.) 

και πεύκων (Pinus spp.) έχουν αντικατασταθεί από µακί και φρύγανα. Τα δάση έχουν περιοριστεί και 

µόνο σχετικά µικρές δασικές περιοχές έχουν αποµείνει ανέπαφες και σε καλή οικολογική - βιολογική 

κατάσταση (Τσιουρλής, 1996, 1997). Η υπερβόσκηση και οι φωτιές σε συνδυασµό και µε την 

αποψίλωση υπήρξαν ιστορικά, και εξακολουθούν να είναι, οι κυριότερες αιτίες υποβάθµισης της 

βλάστησης στην Κρήτη, µε αποτέλεσµα την επικράτηση χαµηλών φυτικών διαπλάσεων. Έτσι, τα 

φρύγανα καταγράφονται ως ο πιο κοινός τύπος βλάστησης της Κρήτης αφού καλύπτει περίπου το 

25% του νησιού (Χάρτης 2.14). 

 42



 Χάρτης 2.14. Χάρτης βλάστησης νοτίου Αιγαίου (Μαυροµάτης, 1978). Το υπόµνηµα εξυπηρετεί την 

κατανόηση των νησιωτικών περιοχών µόνο. 

Με βάση τα φυτογεωγραφικά δεδοµένα (Rechinger, 1950), η περιοχή του Αιγαίου µπορεί να 

διαµερισµατοποιηθεί σε τέσσερις επιµέρους φυτογεωγραφικές ενότητες: α) τα νησιά του νοτίου 

αιγαιακού τόξου που χαρακτηρίζονται από υψηλό ενδηµισµό, όπως η Κρήτη και η Κάρπαθος, β) τα 

νησιά του δυτικού Αιγαίου τα οποία µαρτυρούν στενές σχέσεις µε την Αττική και την Πελοπόννησο, 

γ) η περιοχή του ανατολικού Αιγαίου µε ισχυρά χλωριδικά στοιχεία της Ανατολίας και δ) το 

κεντρικό Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες, που χαρακτηρίζονται από φτωχή χλωρίδα όπου κυριαρχούν 

τα Ευρωπαϊκά είδη. Σε αντίθεση µε τον Rechinger (1950), ο Greuter (1970) θεωρεί ότι οι 

Κυκλάδες, η Κρήτη, µερικά από τα νησιά των νότιων - νοτιοδυτικών ∆ωδεκανήσων (Κάσος, 

Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Σύρνα) και τα Αντικύθηρα αποτελούν ενιαία φυτογεωγραφική περιοχή, που 

ονόµασε και «καρδιά του Αιγαίου» (Strid, 1972). 

Η χλωρίδα και η κατανοµή των φυτών στα νησιά του Αιγαίου έχει µελετηθεί πιο καλά από κάθε 

άλλη περιοχή της Ελλάδας και πιο διεξοδικά από οποιαδήποτε ζωική οµάδα. Η χλωρίδα του 

Αιγαίου αποτέλεσε  αντικείµενο συνεχών µελετών από τον Rechinger (1943, 1950, 1951), ενώ οι 

πολυάριθµες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα κυρίως από Γερµανούς 

φυτογεωγράφους απλά επιβεβαίωσαν τα πρότυπα που αναφέρει ο Rechinger (Strid, 1993). 
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Συγκεκριµένα, η χλωρίδα της Κρήτης είναι ιδιαιτέρως φτωχή σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 

φυτογεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας (Strid, 1993), ενώ οι πλουσιότερες περιοχές είναι αυτές της 

Πίνδου εξαιτίας της µεγάλης βιοτοπικής διαφοροποίησης και του ισορροπηµένου της χαρακτήρα. 

Το 25% της ορεινής βλάστησης της Κρήτης αποτελείται από ενδηµικά, ενώ περίπου το 11% της 

χλωρίδας της Κρήτης αποτελούν ενδηµικά των ορεινών όγκων του νησιού (Strid, 1993). 

Στα νησιά του Αιγαίου, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων το υψόµετρο δεν ξεπερνά τα 

1000µ, τα ορεινά οικοσυστήµατα περιορίζονται, ενώ το ορεινό στοιχείο συναντάται µόνο στα 

µεγάλα νησιά του αρχιπελάγους, όπως είναι η Άνδρος, η Νάξος, η Ικαρία, η Κάρπαθος, η Ρόδος 

(Runemark, 1971). Η χλωρίδα των Κυκλάδων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ενδηµισµούς είτε στο 

επίπεδο του είδους είτε στα υποείδη, µιας και οι περισσότερες ενδηµικές µορφές δείχνουν ευρύτερη 

εξάπλωση στον αιγαιακό χώρο, ενώ αντίθετα οι τοπικοί ενδηµισµοί είναι λιγότεροι. Το παραπάνω 

συµπέρασµα έρχεται σε συµφωνία µε τις βασικές παλαιογεωγραφικές αναφορές για το Αιγαίο, µε 

βάση τις οποίες πρώτα αποχωρίστηκε η Κυκλαδική µάζα από τις ηπειρωτικές περιοχές της 

Ανατολίας και την Ελλάδας και στη συνέχεια η ενότητα αυτή κατακερµατίστηκε σε µικρότερα νησιά, 

δηµιουργώντας τελικά τα σηµερινά νησιωτικά συγκροτήµατα. 

Οι δασικές περιοχές στο Αιγαίο είναι λιγοστές και οι µόνες µαρτυρίες για την ανάπτυξη δασών στο 

Αιγαίο προέρχονται από την Κέα, τη Νάξο, την Άνδρο, την Ικαρία (Runemark, 1971), αλλά και την 

Κω, την Τήλο, την Ρόδο, όπου διαπλάσεις µε Quercus coccifera κυριαρχούν σε πεδινές και ηµιορεινές 

περιοχές. Επιπλέον, διαπλάσεις µε βελανιδιές (Quercus ilex) είναι πολύ συχνές στην Κρήτη, την 

Κάρπαθο και το ηφαιστειακό νησί της Νισύρου. Τα πευκοδάση εξαπλώνονται κυρίως στο ανατολικό 

και το νότιο Αιγαίο, σε νησιά όπως η Κως, η Σύµη, η Κρήτη αλλά και σε ένα δορυφορικό νησί της 

Κρήτης, τη Γαύδο. ∆άση από κυπαρίσσια υπάρχουν σε µεγάλα νησιά του νοτίου αιγαιακού  τόξου, 

όπως η Κρήτη (από τα 1000 έως τα 1800 µέτρα) και η Ρόδος, αλλά και στη νοτιοανατολική γωνιά 

των ∆ωδεκανήσων, στη Σύµη. 

Οι περιοχές µε µακία βλάστηση είναι αρκετές στο χώρο του Αιγαίου, ως αποτέλεσµα κυρίως της 

υποβάθµισης των δασών, ενώ παρατηρούνται τόσο στην Άνδρο (Runemark, 1971), όσο και σε 

περιοχές της Νάξου, της Πάρου, της Σίφνου, της Αµοργού, της Αστυπάλαιας και της Κω. Τα 

φρυγανικά οικοσυστήµατα επικρατούν στις περιοχές του νοτίου Αιγαίου, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες 

(Μυλωνάς, 1982) και την Κρήτη. Σε µεσαίου µεγέθους  νησιά, όπως η Σίκινος, η Φολέγανδρος, η 

Ανάφη (Runemark, 1971), αλλά και σε µικρότερα νησιά οι φρυγανικές διαπλάσεις αποτελούν τη 

µοναδική βλάστηση των νησιών. 
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2.5 Περιγραφή Σταθµών 

Στο παράρτηµα (παράγραφος §1) ακολουθεί όσο το δυνατό πιο λεπτοµερής περιγραφή των 

περιοχών δειγµατοληψίας στο νότιο Αιγαίο. Παρουσιάζονται αποκλειστικά και µόνο οι πρόσφατοι 

σταθµοί δειγµατοληψίας που πραγµατοποιήθηκαν από το συγγραφέα της διατριβής στο πλαίσιο 

εκπόνησης της. Οι σταθµοί που δε συλλέχθηκαν χειλόποδα συµβολίζονται µε το ∄ (καταµετρούνται 

για να εξαχθεί ένα ενδεικτικό ποσοστό συλληψιµότητας των χειλοπόδων την υγρή περίοδο), ενώ οι 

σταθµοί που παρά το ότι συλλέχθηκαν χειλόποδα δεν µελετήθηκαν για διάφορους λόγους 

συµβολίζονται µε το @. Η αρίθµηση ξεκινά από το 226 και ολοκληρώνεται µε το σταθµό 456. Οι 

προηγούµενοι και οι επόµενοι αριθµοί αντιστοιχούν σε σταθµούς που δεν πραγµατοποιήθηκαν από 

το συγγραφέα αλλά συµπεριλήφθησαν στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής (αναλυτική περιγραφή 

περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα, Πίνακας Α). 
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Συλλογή βιβλιογραφικών δεδοµένων 

Η συλλογή των απαραίτητων βιβλιογραφικών πηγών αποτελεί µακρόχρονη διαδικασία που δεν 

ξεκινά και σαφώς δεν τελειώνει µέσα στo πλαίσιo µιας διδακτορικής διατριβής. Αποτελεί κοµµάτι 

της ερευνητικής διαδικασίας µε συνέχεια, για το οποίο αφιερώνεται ανυπολόγιστος χρόνος. 

Επιπλέον, δε συνδέεται άµεσα µε την εκπόνηση κάποιας εργασίας, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ενώ 

πρακτικά δεν ολοκληρώνεται σε καθορισµένο χρόνο. Ελάχιστες πάντως ήταν οι διαθέσιµες 

βιβλιογραφικές αναφορές που σχετίζονταν µε τη χειλοποδοπανίδα των νησιών του Αιγαίου και του 

ελλαδικού χώρου και που υπήρχαν διαθέσιµες στις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της 

Κρήτης και στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το µεγαλύτερο κοµµάτι των εργασιών 

αποκτήθηκε σταδιακά, µε µαζικές παραγγελίες άρθρων από βιβλιοθήκες τις Μεγάλης Βρετανίας και 

της Γερµανίας. Το ίδιο συνέβη και µε σειρά βιβλίων που αφορούσαν την ανατοµία, τη φυσιολογία, 

τη συστηµατική και την οικολογία των χειλοπόδων. Συγκεκριµένα, συγγράµµατα που 

χρονολογούνται από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα έως και τα τέλη του 20ου αποκτήθηκαν µε 

δανεισµό από τη Βρετανική βιβλιοθήκη αλλά και από τη βιβλιοθήκη του Βερολίνου. Συγχρόνως, 

µεγάλη σειρά δηµοσιεύσεων που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο αποκτήθηκε 

ταχυδροµικώς και αντλήθηκε µέσα από προσωπικές συλλογές καθηγητών, ερευνητών αλλά και 

ερασιτεχνών απ’ όλο τον κόσµο (A. Minelli, J.G.E. Lewis, M. Zapparoli, E.H. Eason, L. 

Dobroruka, S. Negrea, G. Edgecombe, J. Adis). Καθοριστική στον εµπλουτισµό της επιστηµονικής 

γνώσης ήταν η διάθεση σπάνιων µονογραφιών και δυσεύρετων άρθρων στo πλαίσιo διοργάνωσης 

παγκόσµιων συνεδρίων, ευρωπαϊκών και άλλων συναντήσεων. Μεγάλη ποικιλία άρθρων διατίθεται 

από Βρετανούς µυριαποδολόγους και ισοποδολόγους, οι οποίοι διοργανώνουν ετήσιες συναντήσεις 

σχετικά µε το ρόλο των µυριαπόδων στο φυσικό περιβάλλον. 

Ουσιαστικά όµως, ο µεγαλύτερος όγκος των βιβλιογραφικών πηγών αποκτήθηκε από την επίσκεψη 

στο Ζωολογικό Μουσείου της Κοπεγχάγης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης και στο 

Εθνικό Μουσείο της Πράγας. Συγκεκριµένα, µέσω του προγράµµατος “Improving Human 

Potential” που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική και 

ερευνητική επίσκεψη στο πρώτο Μουσείο όπου εκτός των άλλων αποκτήθηκε µεγάλος αριθµός 

συστηµατικών κυρίως άρθρων. Αντίστοιχα, στην Τσεχία µελετήθηκε µεγάλο κοµµάτι των συλλογών 

των χειλοπόδων του Ludek Dobroruka, ενώ ορισµένα δείγµατα αποκτήθηκαν µε δανεισµό από τις 

συλλογές του Εθνικού Μουσείου της Πράγας. Με την ευκαιρία αυτή αποκτήθηκαν πολλές εργασίες 

του Ludek Dobroruka από τις δεκαετίες ’60 και ’70, ενώ το ίδιο σηµαντική υπήρξε και η απόκτησης 

άρθρων από την προσωπική συλλογή του Henrik Enghoff, διευθυντή του Ζωολογικού Μουσείου 

της Κοπεγχάγης. Σαφέστατα πάντως, η διάθεση αρκετών εργασιών επετεύχθη µέσα από την 
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αναζήτηση των ηλεκτρονικών βάσεων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης και διαφόρων 

άλλων ηλεκτρονικών διευθύνσεων. 

3.2 ∆ειγµατοληπτική µέθοδος 

Πριν ξεκινήσει η προσπάθεια συλλογής των χειλοπόδων υπήρξε προβληµατισµός για το 

δειγµατοληπτικό τρόπο κάλυψης του νοτίου Αιγαίου. Από προηγούµενες µελέτες σε νησιωτικά 

συγκροτήµατα του Αιγαίου (Μυλωνάς, 1982; Βαρδινογιάννη, 1994; Σφενδουράκης, 1994; Τριχάς, 

1996; Λυµπεράκης, 2003; Χατζάκη, 2003) υπήρχε η απαιτούµενη γνώση (τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα κάθε µεθόδου) και συνεπώς η επιλογή έγινε χωρίς χρονοτριβή. Συγκεκριµένα 

αναφέρεται πως η δειγµατοληψία µε παγίδες εδάφους χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα για τη 

µελέτη της εδαφόβιας αρθροποδοπανίδας (Williams, 1959; Greenslade, 1964; Gist & Crossley, 

1973; Adis, 1979; Trichas & Legakis, 1991; Punzo, 1997; Chatzaki et al., 2002), κυρίως για την 

εξαγωγή ποσοτικών συµπερασµάτων. Οι παγίδες είναι κατάλληλες για κινητικά ζώα, όπως είναι 

ορισµένες οικογένειες κολεοπτέρων (Τριχάς, 1996) και οι σκορπιοί (Καλτσάς, 2004), ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρουν δυνατότητα κάλυψης µεγάλης έκτασης και διαφορετικών βιοτόπων. 

Συγχρόνως όµως είναι ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές (χιονόπτωση, διάβρωση εδάφους) ή 

ανθρώπινες δραστηριότητες (βόσκηση, φωτιά, όργωµα, διάνοιξη δρόµων, δηµιουργία περιφράξεων), 

ενώ είναι σχεδόν αδύνατη η παρακολούθηση µεγάλου αριθµού σταθµών µε παγίδες σε ευρύ 

γεωγραφικό πεδίο (ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε σε εποχικές ή µηνιαίες δειγµατοληψίες) και σαφώς, 

δεν αποτελούν το ενδεικνυόµενο µέσο σύλληψης για ορισµένα χειλόποδα (Μαγγιώρης, 1991) και πιο 

συγκεκριµένα για τα γεωφιλόµορφα (Lewis, 1981; Stoev, 2004). 

Με τη µέθοδο των τετραγώνων, όπως και µε τη χρήση παγίδων, εξάγονται ποσοτικά δεδοµένα. 

Ωστόσο, τα τετράγωνα είναι κατάλληλα για οµάδες εδαφικών ζώων που κινούνται αργά 

(Σφενδουράκης, 1994) και δεν επηρεάζονται από την παρουσία του ερευνητή (Χατζάκη, 2003). 

Επιπλέον, όπως και στη χρήση παγίδων, χρειάζεται προεργασία για τον εντοπισµό των 

καταλληλότερων περιοχών, έτσι ώστε να καλύπτονται διαφορετικές (γεωλογικά και βλαστητικά) 

γεωγραφικές ενότητες και συγχρόνως καλή γνώση της συγκεκριµένης εδαφικής οµάδας 

(Σφενδουράκης, 1994). 

Η τρίτη µέθοδος δειγµατοληψίας αφορά τη συλλογή ζώων µε το χέρι – λαβίδα και την εξαγωγή 

κυρίως ποιοτικών συµπερασµάτων. Εξαιτίας των περιορισµένων οικονοµικών πόρων, κατά τη 

διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν υπήρχαν αρκετές διαθέσιµες µέρες για 

εκτεταµένη εργασία στο πεδίο, µε αποτέλεσµα να περιοριστούν οι µέρες των δειγµατοληψιών σε 

κάθε νησί. Η µέθοδος µε το χέρι προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορων δειγµατοληψιών, την κάλυψη 

πολλών διαφορετικών οικοτόπων στη διάρκεια µιας µέρας και την ευκολία ευελιξίας και 

προσαρµογής ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη δυνατότητα µετακίνησης. Επίσης, η µέθοδος 
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δειγµατοληψίας µε το χέρι, παρότι προσφέρει ποιοτικά κυρίως στοιχεία, είναι αποδεκτή σε 

περιπτώσεις όπου η εξεταζόµενη πανίδα δεν είναι γνωστή και σίγουρα όταν η περιοχή µελέτης είναι 

εκτεταµένη, στοιχείο που συµφωνεί µε τα χαρακτηριστικά των χειλοπόδων. Η συλλογή των ζώων 

γίνεται σε πορείες καθορισµένες είτε από φυσικούς παράγοντες (όρια ακτογραµµής, πρανή 

χειµάρρου, περίµετρο οροπεδίου), είτε από τεχνητούς (διανοίξεις δρόµων, περιφράξεις, ξερολιθιές, 

αναλήµµατα, περίβολοι οικηµάτων, αγρών, κάστρων). Είναι όµως δυνατή και η πορεία πάνω σε 

διαδροµές ασαφείς που καθορίζονται µε βάση την ιδιοµορφία του εδάφους και την πυκνότητα της 

βλάστησης. Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου συγκαταλέγονται τόσο η έντονη όχληση όσο και η 

δυνατότητα απόδρασης των ευκίνητων αρθροπόδων που οδηγούν τελικά στην υποεκτίµηση της υπό 

µελέτης πανίδας. 

3.2.1 Σύγχρονο υλικό µελέτης 

Συγκεκριµένα, µετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών αποστολών καταγράφηκαν τα ακόλουθα 

στοιχεία: Συνολικά, στo πλαίσιo της διδακτορικής διατριβής, ερευνήθηκαν 276 σταθµοί σε διάστηµα 

81 δειγµατοληπτικών ηµερών σε 33 νησιά στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου (Κρήτη, 

Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Στερεά Ελλάδα) (3,4 σταθµοί ανά ηµέρα) (Χάρτης 3.1). Σε αυτή την 

περίοδο δεν υπολογίζονται τα 26 εικοσιτετράωρα (περίπου 625 ώρες) που κύλησαν εν πλω. Σε 239 

από το σύνολο των 276 σταθµών βρέθηκαν χειλόποδα (ποσοστό σύλληψης περίπου 87%). Παρόλα 

αυτά, οι 37 σταθµοί στους οποίους δε συλλέχθηκαν χειλόποδα περιγράφονται στην περιοχή µελέτης 

χωρίς να αριθµούνται (φέρουν το σύµβολο ∄) και δεν αποτελούν µέρος της ανάλυσης (οι αναλυτικές 

περιγραφές των σταθµών παρουσιάζονται στο 2ο κεφάλαιο). Συγχρόνως 8 από τους 239 σταθµούς 

που βρέθηκαν χειλόποδα δεν περιελήφθησαν τελικά στην ανάλυση, αφού τα δείγµατα προερχόταν 

από περιοχές της Κρήτης και της Αττικής δίχως καµία ιδιαίτερη πανιδική πληροφορία 

(συµβολίζονται µε το @) (βλέπε Παράρτηµα). 

Πιο συγκεκριµένα, 8 δειγµατοληψίες έγιναν στη Στερεά Ελλάδα (ν. Σαλαµίνα και σε περιοχές του 

νοµού Αττικής) σε διάρκεια 5 ηµερών (1,6 σταθµοί ανά ηµέρα). 223 δειγµατοληψίες 

πραγµατοποιήθηκαν σε 31 διαφορετικά νησιά των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων σε διάστηµα 53 

ηµερών (4,2 σταθµοί ανά ηµέρα). Αναλυτικότερα, 83 δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν σε 10 

νησιά των ∆ωδεκανήσων σε διάστηµα 14 ηµερών (5,9 σταθµοί ανά ηµέρα), ενώ σε 21 νησιά των 

Κυκλάδων αντίστοιχα έγιναν 140 δειγµατοληψίες σε διάστηµα 39 ηµερών (3,6 σταθµοί ανά ηµέρα). 

Τέλος, 45 δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στην Κρήτη σε περίοδο 23 ηµερών (2 σταθµοί ανά 

ηµέρα). Σε αρκετά από τα νησιά των Κυκλάδων έγιναν διπλές επισκέψεις (Άνδρος, Τήνος, Πάρος, 

Αντίπαρος, Νάξος, Αµοργός, Ίος, Μήλος), ενώ στη Σύρο έγινε τριπλή επίσκεψη. Στην Αττική και 

συγκεκριµένα στο νησί της Σαλαµίνας πραγµατοποιήθηκαν 2 δειγµατοληψίες. 
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Χάρτης 3.1. Πρόσφατες δειγµατοληψίες στο Αιγαίο στo πλαίσιo της παρούσας διατριβής. 

3.2.2 Συµπληρωµατικό υλικό µελέτης 

Εκτός από το προαναφερθέν υλικό, επιπλέον στοιχεία αντλήθηκαν από παλαιότερες δειγµατοληψίες 

που πραγµατοποιήθηκαν στo πλαίσιo µιας σειράς προγραµµάτων του ΜΦΙΚ, την περίοδο από τον 

Απρίλιο του 1991 έως και πρόσφατα τον Ιανουάριο του 2004, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να 

εξεταστούν συστηµατικά πολλά νέα δείγµατα χειλοπόδων, βελτιώνοντας τόσο τα βιογεωγραφικά 

πρότυπα όσο και τη γνώση για την εποχική δραστηριότητα πολλών ειδών (Πίνακας 3.1, Χάρτης 

3.2). Αναλυτικότερη περιγραφή των σταθµών κάθε προγράµµατος παρατίθεται στο Παράρτηµα 

(Πίνακας Α). Εκτός από τις συλλογές του ΜΦΙΚ παρουσιάστηκε η ευκαιρία να προσδιοριστούν 

δείγµατα από το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών προερχόµενα από µικρονήσια 

του νοτίου Αιγαίου (Ασκανιά, Παχειά, Γυαλί), αλλά και από µεγαλύτερα των Κυκλάδων  (Νάξος) και 

των ∆ωδεκανήσων (Αστυπάλαια, Κάλυµνος, Κως, Νίσυρος). 
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Πίν. 3.1. Προέλευση υλικού µελέτης από 27 διαφορετικά προγράµµατα (ερευνητικά προγράµµατα και 

αποστολές, διδακτορικές και µεταπτυχιακές διατριβές). 

Προέλευση Υλικού Μελέτης Σταθµοί Περίοδος Συλλέκτης-ες 
1. ARCHIMED 96 - 103 2001 Χατζάκη Μ. 
2. Dia - 1999 139 - 142 1999 - 2000 Νικολακάκης Μ. 
3. Gavdos - 1996 143 - 180 1996 - 1997 Παραγκαµιάν Κ. 
4. LIFE – ∆υτ. Κρήτη - 1996 181 - 186 1996 - 1997 Λυµπεράκης Π. 
5. Λυµπεράκης Π. – διδακτορική διατριβή 187 - 225 1990 - 1992 Λυµπεράκης Π. 
6. Σηµαιάκης Σ. – διδακτορική διατριβή 226 - 456 2002 - 2004 Σηµαιάκης Σ. 
7. Σηµαιάκης Σ. – µεταπτυχιακή διατριβή 73, 75, 78, 83 – 87,

104 - 138 
2000 - 2001 Σηµαιάκης Σ., Χατζάκη Μ., 

Νικολακάκης Μ. 
8. TERRA 457 - 631 1998 - 1999 Νικολακάκης Μ., 

Παπαδηµητράκης Μ., Roberts S.
9. Ζωολογικό Τµήµα Αθηνών 654-676 1991 Λεγάκης Α., Μυλωνάς Μ. 
10. Τριάντης Κ. – µεταπτυχιακή διατριβή 632 - 653 2002 Μυλωνάς Μ. 
11. Εκπαιδευτική αποστολή Αν. Κρήτη 49 – 51, 53, 54, 

67 - 69 
1998 - 2000 Μυλωνάς Μ., Στάθη Ι. 

12. Εκπαιδευτική αποστολή ∆υτ. Κρήτη 74 2001 Στάθη Ι. 
13. Ερευνητική αποστολή Αν. Κρήτη 1, 6 – 11, 36 – 38, 

41, 42, 47, 48, 94, 
95 

1991 - 2004 Βαρδινογιάννη Κ., Μυλωνάς Μ., 
Νικολακάκης, Μ., Λυµπεράκης 
Π., Στάθη Ι., ∆ρετάκης Μ. 

14. Ερευνητική αποστολή Ανάφη - 2003 92 2003 Μυλωνάς Μ. 
15. Ερευνητική αποστολή Αντικύθηρα - 1992 2 1992 Βαρδινογιάννη Κ. 
16. Ερευνητική αποστολή ∆ιονυσάδες - 2000 59, 61, 62 2000 Μυλωνάς Μ. 
17. Ερευνητική αποστολή ∆υτ. Κρήτη 16, 17, 34 1996 Βαρδινογιάννη Κ., Μυλωνάς, Μ. 
18. Ερευνητική αποστολή Θήρα - 2003 93 2003 Μυλωνάς Μ. 
19. Ερευνητική αποστολή Κάρπαθος - 2000 55 - 58 2000 Στάθη Ι. 
20. Ερευνητική αποστολή Καστελόριζο - 1996 18 - 33 1996 Μυλωνάς Μ. 
21. Ερευνητική αποστολή Κεντ. Κρήτη 35, 60, 63, 76 1997 - 2001 Μυλωνάς Μ., Στάθη Ι., 

Belardinelli A., Γεωργιακάκης Π.
22. Ερευνητική αποστολή Κουφονήσια - 1997 39, 40, 43 - 46 1997 - 1998 Τριχάς Α. 
23. Ερευνητική αποστολή Κύθηρα - 1992 3 - 5 1992 Μυλωνάς Μ. 
24. Ερευνητική αποστολή Κύθηρα - 1996 12 - 15 1996 Στάθη Ι., Νικολακάκης Μ., 

Κολλάρος ∆. 
25. Ερευνητική αποστολή Ντία - 1999 52 1999 Νικολακάκης Μ. 
26. Ερευνητική αποστολή Χίος - 2001 77 2001 Λυµπεράκης Π. 
27. Στάθη Ι. – διδακτορική διατριβή 64 – 66, 70 – 72, 

79 – 82, 88 - 91 
2000 - 2002 Στάθη Ι. 
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Χάρτης 3.2. ∆ειγµατοληψίες από τις οποίες προέκυψε το σύνολο των δεδοµένων της παρούσας διατριβής. Η 

αρίθµηση παραπέµπει στην κατηγοριοποίηση του υλικού που µελετήθηκε, όπως αυτό παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 3.1. 

3.3 Επεξεργασία Υλικού 

Το υλικό κάθε σταθµού συλλεγόταν σε µικρά σακουλάκια µέσα σε καθαρή αλκοόλη, έτσι ώστε τα 

δείγµατα να είναι κατάλληλα στο µέλλον για µοριακή επεξεργασία. Στο πεδίο κάθε σταθµός 

δειγµατοληψίας αποκτούσε έναν αριθµό πρωτοκόλλου, ο οποίος συνόδευε όλα τα ζώα που είχαν 

συλλεχθεί σε αυτόν. Τα ζώα, όχι µόνο χειλόποδα, µεταφέρονταν στο εργαστήριο αρθροπόδων του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), όπου και διαχωρίζονταν στις κυριότερες 

συστηµατικές οµάδες (µαλάκια, ερπετά, κολεόπτερα, αράχνες, σκορπιοί, χειλόποδα, διπλόποδα, 

ισόποδα). Όλες οι οµάδες ζώων, εκτός από τα χειλόποδα, φυλάσσονταν τελικά στις συλλογές του 

ΜΦΙΚ ή δίνονταν για µελέτη στους ειδικευµένους ερευνητές. Τα χειλόποδα κάθε σταθµού 

ταξινοµούνταν στο επίπεδο του είδους και όλα τα είδη ενός σταθµού φυλάσσονταν σε ξεχωριστά 

σωληνάκια σε µεγαλύτερη γυάλα. Σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα τοποθετούνταν δυο καρτελάκια µε 

τα στοιχεία του σταθµού και του είδους (βλέπε ανάλυση δεδοµένων). Όλοι οι προσδιορισµοί έγιναν 

στο εργαστήριο αρθροπόδων µε την  απλή χρήση στερεοσκοπίου και ψυχρού ή συµβατικού 

φωτισµού. 

Πιο ενδελεχής µελέτη της συστηµατικής των χειλοπόδων πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο 

διπλοπόδων του Ζωολογικού Μουσείου της Κοπεγχάγης (ZMUC), την περίοδο του Αυγούστου 

2003, στo πλαίσιo του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βελτίωση του ανθρώπινου 
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επιστηµονικού δυναµικού (Improving Human Potential - IHP). Έτσι, η ταξινοµική των χειλοπόδων 

του νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε σε µεγάλο βαθµό µετά την επίσκεψη στην Κοπεγχάγη. Για τους 

προσδιορισµούς χρησιµοποιήθηκαν δεκάδες µονογραφίες (Latzel, 1880; Verhoeff, 1899, 1905, 

1925; Attems, 1929a, 1930; Verhoeff, 1943; Chamberlin, 1956; Kanellis, 1959; Matic, 1966, 1972; 

Zaleskaja, 1978; Eason, 1964, 1970, 1972, 1974b, 1982; Zapparoli, 1999, 2002). Τελικά, τα 

δείγµατα αφού προσδιορίζονταν καταγράφονταν αναλυτικά σε ηλεκτρονική βάση, ανά άτοµο (βλέπε 

ανάλυση δεδοµένων). 

3.4 Ανάλυση δεδοµένων 

Τα προγράµµατα του Microsoft Office 2000 και συγκεκριµένα το Excel και η Access 

χρησιµοποιήθηκαν ευρύτατα τόσο για την παραγωγή γραφηµάτων όσο και για το σχεδιασµό βάσεων 

δεδοµένων. Πιο αναλυτικά, για τη στατιστική επεξεργασία µιας οµάδας δεδοµένων την αρχική 

µήτρα αποτελούσε συνήθως ένας πίνακας Excel. Για παράδειγµα, η εποχική δραστηριότητα των 

κυριότερων ειδών στην Κρήτη παρουσιάζεται µε γραφήµατα κατάλληλα διαµορφωµένα στο Excel. 

Αντίστοιχα, µε την Access κατασκευάστηκαν όλες οι βάσεις δεδοµένων, όπου και καταγράφονταν 

όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία. Έτσι, η Βάση των Βιβλιογραφικών Πηγών (Β.Β.Π) σήµερα αριθµεί 

πάνω από 1000 άρθρα λιγότερο ή περισσότερο σχετικά µε την οµάδα των χειλοπόδων (Πίνακας 

3.2). 

Πίν. 3.2. Ηλεκτρονική βάση βιβλιογραφικών πηγών (Β.Β.Π). 

 

Επιπλέον, η Βάση των Ειδών της περιοχής µελέτης που αναφέρονται σε Βιβλιογραφικές Πηγές 

(Β.Ε.Β.Π) περιέχει περίπου 1200 εγγραφές που προέκυψαν από την αποδελτίωση δεκάδων ειδών και 

 52



συνωνύµων που αναφέρονται σε µια σειρά εργασιών που χρονολογούνται από το 1830 έως και 

σήµερα. Απώτερος σκοπός αυτής της βάσης ήταν η αποτύπωση των βιβλιογραφικών αναφορών 

στους χάρτες κατανοµής για την όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των κατανοµών πολλών ειδών. 

Έτσι, για κάθε είδος που καταγραφόταν στη βάση, µε βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές 

σηµειωνόταν ταυτόχρονα ο συγγραφέας της εργασίας, τα συνώνυµα που πιθανόν να υπήρχαν και 

αναλυτικά τα µέρη από τα οποία συλλέχθηκε το συγκεκριµένο είδος (Πίνακας 3.3). 

Πίν. 3.3. Ηλεκτρονική βάση των Ειδών της περιοχής µελέτης που αναφέρονται σε βιβλιογραφικές πηγές 

(Β.Ε.Β.Π). 

 

Επιπλέον, η Βάση Πρωτοκόλλου (Β.Π), στην οποία καταγράφονται όλοι οι τόποι δειγµατοληψίας 

µε λεπτοµέρεια, περιέχει τόσο το σύνολο των δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν στο Αιγαίο 

στo πλαίσιo της παρούσας διδακτορικής διατριβής όσο και άλλες, από τις οποίες αντλήθηκαν 

στοιχεία για την πιο ολοκληρωµένη πανιδική εικόνα. Για κάθε σταθµό δειγµατοληψίας καταγράφεται 

αναλυτικά η περιφέρεια, ο νοµός, το νησί, η επαρχία, η ακριβής τοποθεσία δειγµατοληψίας, το 

υψόµετρο της περιοχής, οι συντεταγµένες και η ηµεροµηνία συλλογής. Σε ένα δεύτερο πεδίο 

συµπληρώνονταν ο τρόπος δειγµατοληψίας, το συντηρητικό µέσο, οι οµάδες ζώων που συλλέχθηκαν 

και το όνοµα του συλλέκτη (Πίνακας 3.4). 
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Πίν. 3.4. Ηλεκτρονική βάση πρωτοκόλλου στην οποία καταγράφονται όλοι οι σταθµοί δειγµατοληψίας στο 

νότιο Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή µελέτης (Β.Π). 

 

Τέλος, η Βάση ∆εδοµένων (Β.∆) , στην οποία καταγράφονται µε λεπτοµέρεια όλα τα δείγµατα που 

συλλέχθηκαν και προσδιορίστηκαν (ανά άτοµο) είτε κατά τη διάρκεια της διατριβής είτε σε άλλες 

χρονικές περιόδους (Πίνακας 3.5), αριθµεί πάνω από 9500 προσδιορισµένα άτοµα χειλοπόδων, το 

87% των οποίων προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου (Κρήτη, Κυκλάδες, 

∆ωδεκάνησα). Τελικά, µε τη δυναµική και την ασφάλεια που προσφέρει η Access έγινε δυνατός ο 

συνδυασµός των πληροφοριών και από τις τέσσερις παραπάνω βάσεις µε απώτερο στόχο την 

εξαγωγή πιο κατανοήσιµων και αφοµοιώσιµων αποτελεσµάτων. Επιπλέον δε, κανένας χάρτης 

κατανοµής (βλέπε Κεφάλαιο 3ο – χάρτες κατανοµές των ειδών) δεν θα ήταν δυνατό να αποκτήσει 

την παρούσα µορφή δίχως την κοινή διαχείριση των προαναφερθέντων ηλεκτρονικών δεδοµένων. 
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Πίν. 3.5. Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων (Β.∆), στην οποία καταγράφονται όλα τα δείγµατα που συλλέχθηκαν 

και προσδιορίστηκαν στo πλαίσιo αυτής της διατριβής. 

 

Για να γίνει πιο κατανοητή η σειρά των δεδοµένων που σηµειώνονται στη βάση δεδοµένων 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία που εισάγονται στη βάση για κάθε εγγραφή (Πίν. 3.6). 

Πίν. 3.6. ∆οµή µιας εγγραφής και παράδειγµα από ένα άτοµο. 

Αριθµός πρωτοκόλλου 1657 
Είδος Clinopodes flavidus 
Συγγραφέας Attems, 1895 
Φύλο Θηλυκό 
Ενήλικο  Ναι 
Ζεύγη ποδιών 69 
Συλλέκτης Σηµαιάκης Στέλιος 
Τρόπος δειγµατοληψίας Παγίδες 
Σχόλια Μήκος σώµατος 48χιλιοστά 
Τάξη Γεωφιλόµορφα 
Οικογένεια Geophilidae 
Χώρα ή Γεωγραφικό διαµέρισµα Κρήτη 
Νοµός Ρεθύµνου 
Επαρχία  
Υψόµετρο 2250 µέτρα 
UTM: KU99 
Ηµεροµηνία τοποθέτησης παγίδων 15-Σεπ-2000 
Ηµεροµηνία συλλογής παγίδων 31-Οκτ-2000 
Ακριβής τοποθεσία Όρος Ψηλορείτης, Λοχριά στα 2250 µέτρα 
Ακριβές στίγµα της περιοχής Ναι 
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Εν συνεχεία, και αφού είχε διασφαλιστεί (µέσω των βάσεων) η δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης και 

αποµόνωσης των πληροφοριών, πολλά ήταν τα στατιστικά “πακέτα” που χρησιµοποιήθηκαν για την 

περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων. Το πρόγραµµα NTSYS 2.0 χρησιµοποιήθηκε για όλες τις 

οµαδοποιήσεις των νησιών µε γνώµονα την πανιδική τους σύσταση (παρουσία / απουσία) (βλέπε 

Κεφάλαιο 5ο – οµαδοποιήσεις νησιωτικών συγκροτηµάτων). Ο εγκιβωτισµός του νησιωτικού 

πλέγµατος του νοτίου Αιγαίου µελετήθηκε µε τη βοήθεια του Nestedness Temperature Calculator 

Edition 1995 (βλέπε Κεφάλαιο 5ο – εγκιβωτισµός στο νότιο Αιγαίο). Πολλά οικολογικά και 

βιογεωγραφικά πρότυπα προσεγγίστηκαν µε τη βοήθεια του SPSS 12.0 for windows, το οποίο και 

αποτέλεσε το κυριότερο στατιστικό εργαλείο για µεγάλο αριθµό αναλύσεων (βλέπε Κεφάλαιο 6ο – 

χειλοποδοπανίδα παράκτιων οικοσυστηµάτων), ενώ το STATISTICA 6.0 µαζί µε τις 

προσφερόµενες δυνατότητες του Excel χρησιµοποιήθηκαν για την αποτύπωση των σχέσεων αριθµού 

ειδών – έκτασης νησιών (βλέπε Κεφάλαιο 5ο – σχέση αριθµού ειδών – έκτασης στο νότιο Αιγαίο). 

Το Excel, όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιήθηκε τόσο στην αποτύπωση των γεωγραφικών 

προτύπων κατανοµής ορισµένων ειδών γεωφιλοµόρφων (µε βάση των αριθµό των µεταµερών που 

φέρουν πόδια) µε την εφαρµογή των πινάκων συνάφειας, όσο και στη διαγραµµατική απεικόνιση των 

εποχικών δραστηριοτήτων ορισµένων ειδών. Τέλος, οι χάρτες κατανοµής κατασκευάστηκαν µε τη 

βοήθεια του προγράµµατος ArcGis 2002 (βλέπε Κεφάλαιο 4ο – χάρτες κατανοµής των ειδών), ενώ 

η επεξεργασία εικόνας πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των γραφικών προγραµµάτων Adobe 

Photoshop 7.0 και CorelDraw 10.0.
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4.1 Εισαγωγή 

Πολλές από τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην προσπάθεια να προσδιοριστούν τα είδη των χειλοπόδων 

οφείλονται σε υποκειµενικές παραλείψεις. Προβλήµατα δηµιουργούνται από την ανεπαρκή εξέταση των 

δειγµάτων, τις ελλιπείς περιγραφές, τις φτωχές βιβλιογραφικές αναφορές και τις βεβιασµένες περιγραφές 

ανήλικων ατόµων ως ενηλίκων. Επιπρόσθετα, ορισµένα από τα είδη τοποθετούνται άστοχα σε λάθος γένη µε 

αποτέλεσµα την ονοµασία πληθώρας εσφαλµένων ειδών. Ειδικό βάρος στις ανακριβείς και παραπλανητικές 

ταξινοµικές πληροφορίες παίζουν συχνά οι ανακριβείς µεταφράσεις εργασιών από τη µια γλώσσα στην άλλη 

και η ταυτόχρονη παρανόηση σηµαντικών όρων (Lewis, 2003). Επιπλέον, η απουσία απαραίτητων εικόνων 

από τις περισσότερες συστηµατικές εργασίες είναι κάτι που δυσκολεύει τους ορθούς προσδιορισµούς. Εκτός 

από τα παραπάνω προβλήµατα, η φύση και µόνο των χειλοπόδων µαρτυρά µια ταξινοµικά πολυσύνθετη 

οµάδα. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι τα περισσότερα γένη των χειλοπόδων, όπως τα γένη Scolopendra 

και Cryptops που συναντώνται στη νησιωτική Ελλάδα, χρειάζονται ριζική αναθεώρηση (Shelley, 2000). 

Για την αντιµετώπιση πολλών από τα προαναφερθέντα προβλήµατα, εκτός από την επανεξέταση των τύπων 

άλλων συλλογών, απαραίτητη κρίνεται η περαιτέρω µελέτη της ποικιλοµορφίας των ταξινοµικών 

χαρακτηριστικών διαφόρων οµάδων (γενών, ειδών) ειδικά αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε 

αναθεωρητικές εργασίες (Lewis, 2003). Συγκεκριµένα, η ενδοειδική ποικιλοµορφία στα λιθοβιόµορφα είναι 

τόσο αχανής που είναι σχεδόν αδύνατο να καταλήξει κανείς σε ακριβή συµπεράσµατα, ενώ συγχρόνως η 

κατασκευή ολοκληρωµένων κλειδών για τον ασφαλέστερο προσδιορισµό των ειδών είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

Οι πιο γνωστές κλείδες χειλoπόδων έχουν δηµιουργηθεί από Γερµανούς (L. Koch, 1862, 1863; Verhoeff, 

1925, 1937), Αυστριακούς (Latzel, 1880; Attems, 1929a, 1930), Άγγλους (Eason, 1964, 1982) και Ρουµάνους 

συστηµατικούς (Matic, 1966, 1972). Η µόνη κλείδα που γράφτηκε για τη χειλοποδοπανίδα της Ελλάδας 

ανήκει στον Έλληνα ζωολόγο Αντώνη Κανέλλη (Kanellis, 1959). Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από 

τα είδη της εργασίας αυτής αποτελούν συνωνυµίες, η συγκεκριµένη κλείδα βοηθά ως ένα βαθµό στην 

απόκτηση βασικών συστηµατικών γνώσεων. Ωστόσο, οι µελέτες που συνεισέφεραν στην καλύτερη 

συστηµατική εικόνα των χειλοπόδων και αποτέλεσαν τον κορµό για τον προσδιορισµό της πλειονότητας των 

δειγµάτων της διατριβής προέρχονται από το σηµαντικό επιστήµονα του 20ου αιώνα E. H. Eason (1970, 

1971, 1972, 1974a, b, 1976, 1982, 1983, 1990). Εκτός από την παραπάνω σειρά εργασιών, οι µελέτες του 

Zapparoli για την ευρωπαϊκή (2003), µεσογειακή (Zapparoli, 1984, 1993, 1994b, 1998, 2002) και ασιατική 

(Zapparoli, 1988, 1989a, b, 1991, 1992, 1993, 1994a, 1995, 1999; Zapparoli & Minelli, 1993) 

χειλοποδοπανίδα συνέδραµαν τα µέγιστα στη βελτίωση της πανιδικής εικόνας της περιοχής µελέτης αλλά και 

στην εξαγωγή ασφαλέστερων ταξινοµικών συµπερασµάτων. 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της συστηµατικής ανάλυσης των 

δειγµάτων που συλλέχθηκαν από το νότιο Αιγαίο, αλλά και αυτών που προϋπήρχαν στις συλλογές του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας από την ευρύτερη περιοχή µελέτης. Η ταυτοποίηση των δειγµάτων έλαβε χώρα 

το µεγαλύτερο χρόνο, στο Τµήµα Αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ενώ αρκετοί από 
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τους προσδιορισµούς πραγµατοποιήθηκαν στο Ζωολογικό Μουσείο της Κοπεγχάγης. Όλο το υλικό 

φυλάσσεται στις συλλογές των αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, εκτός από κάποια 

δείγµατα που αποκτήθηκαν από τη συλλογή του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 

αφορά σε συγκεκριµένες νησίδες του νοτίου Αιγαίου (Κεφάλαιο 2ο - Προέλευση υλικού & Παράρτηµα – 

Πίνακας Α). 

4.2 Μεθοδολογία 

Τα είδη και υποείδη ταξινοµούνται αλφαβητικά ανά τάξη, κατόπιν ανά οικογένεια, γένος και υπογένος. Για 

κάθε είδος παρουσιάζονται ξεχωριστά (Σχ. 4.1):  

i. το πλήρες όνοµα,  

ii. αριθµηµένα όλα τα συνώνυµα (αν υπάρχουν) και οι βιβλιογραφικές αναφορές, έτσι ώστε να µπορούν 

να συσχετιστούν µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που ακολουθούν. Με τον τρόπο αυτό µπορεί κανείς να 

ελέγξει µε ποιο όνοµα αναφέρεται κάθε είδος από τους διάφορους ερευνητές, 

iii. οι βιβλιογραφικές αναφορές του είδους (καταγραφή ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, νοµό, νησί και 

περιοχή συλλογής),  

iv. τα δεδοµένα από τους προσδιορισµούς των συλλογών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (καταγραφή 

ανά γεωγραφικό διαµέρισµα, νοµό, νησί, περιοχή δειγµατοληψίας), όπου αναφέρεται για κάθε σταθµό 

ο αριθµός των ατόµων που συλλέχθηκαν, το φύλο όταν είναι γνωστό (να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις 

που δεν ήταν δυνατό να ταυτοποιηθεί το φύλο δίνεται µόνο ο αριθµός των ατόµων), αν βρίσκεται σε 

ανώριµη (immature) ή προνυµφική (larvae) κατάσταση (να σηµειωθεί ότι τα θηλυκά άτοµα 

συµβολίζονται µε F, τα αρσενικά µε Μ, τα ανώριµα µε Α και τα προνυµφικά στάδια ορισµένων ειδών 

µε το γράµµα Π), 

v. η γεωγραφική του κατανοµή, 

vi. ο ορισµός των πανιδικών στοιχείων, 

vii. ταξινοµικά σχόλια που προκύπτουν από τη συγκριτική εξέταση κάθε είδους ή υποείδους µε συγγενικό 

υλικό άλλων συλλογών ή από τη µελέτη παλαιότερων βιβλιογραφικών περιγραφών και, 

viii. χάρτης κατανοµής. 

Να σηµειωθεί ότι για εξοικονόµηση χώρου και για την πιο οµαλή ροή του κειµένου τα σηµεία ii, iii, iv 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο §2 του παραρτήµατος, ενώ οι χάρτες (σηµείο viii) στην 

παράγραφο §3 του παραρτήµατος. 
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Σχ. 4.1. Σχέδιο παρουσίασης των ειδών. 

Όλοι οι σταθµοί δειγµατοληψίας που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη κωδικοποιήθηκαν µε έναν αύξοντα 

αριθµό, µε σκοπό την οικονοµία του κειµένου και την ευκολότερη ανάγνωσή του (Παράρτηµα – §1 

Περιγραφή σταθµών και Πίνακας Α). Επιπλέον, όσα είδη αναφέρονται από το νότιο Αιγαίο και προέρχονται 

από δειγµατοληψίες που έγιναν στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, από δειγµατοληψίες που 

πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο παλαιότερων ή νεότερων ερευνητικών αποστολών του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης ή άλλων Ιδρυµάτων, αλλά και από βιβλιογραφικές πηγές, αριθµήθηκαν κατά αύξουσα σειρά. 

Έτσι για παράδειγµα, ο κωδικός 261 (βλέπε Σχ. 4.1) αντιπροσωπεύει το σταθµό δειγµατοληψίας στην 

Αχιβαδολίµνη της Μήλου (Παράρτηµα – Περιγραφή σταθµών), ενώ ο αύξων αριθµός 1 στον κατάλογο των 

ειδών ανήκει στο είδος Dignathodon microcephalus (βλέπε Σχ. 4.1) κατέχει τον αριθµό 1 στον κατάλογο των 

ειδών. Ας ληφθεί υπόψη πως σε όλες σχεδόν τις αναλύσεις οµαδοποίησης των νησιών του νοτίου Αιγαίου 

συµπεριλαµβάνονται και δυο ανεξάρτητα νησιά, ένα από το βόρειο Αιγαίο (Σκύρος) και ένα από τον 

Αργοσαρωνικό (Σαλαµίνα). Το εγχείρηµα αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να εξετάζουµε την πανιδική 

συγγένεια των νησιών της περιοχής µελέτης σε σχέση µε δυο εξωτερικά νησιά «δορυφόρους». Το είδος 

Eupolybothrus werneri είναι το µοναδικό που δεν αριθµείται στον κατάλογο των ειδών της περιοχής αφού δεν 

εµφανίζεται στο νότιο Αιγαίο αλλά µόνο στο νησί της Σκύρου (Β. Σποράδες). 
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4.3 Αποτελέσµατα 

4.3.1 Τάξη Γεωφιλόµορφα (~1000 είδη παγκοσµίως) 

Οικογένεια Dignathodontidae Cook, 1895 

Γένος Dignathodon Meinert, 1870 

Το γένος εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ενώ  επεκτείνεται ανατολικά µέχρι την 

περιοχή της Ανατολίας και της Κασπίας θάλασσας. 

1 Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846) (Παράρτηµα - Χάρτης 4.9) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αλγερία, Αυστρία, Βαλεαρίδες, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εγγύς και Μέση Ανατολή, Ισπανία, Ιταλία, Κορσική, Κριµαία, Κροατία, Μαρόκο, 

Μαυροβούνιο, νότια Γαλλία, Πορτογαλία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σερβία, Σικελία, 

Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό - Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Η ταξινοµική αυτού του είδους δεν είναι προβληµατική αφού τα 

κύρια συστηµατικά χαρακτηριστικά το διαφοροποιούν σηµαντικά από τα υπόλοιπα είδη. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι δείγµατα του Ζωολογικού Μουσείου της Κοπεγχάγης που προέρχονται από την Ιταλία, 

τη νότια Ισπανία και την Αλγερία εµφανίζουν το ίδιο εύρος αριθµού ποδιών µε αυτά των πληθυσµών του 

νοτίου Αιγαίου. 

2 Dignathodon pachypus Verhoeff, 1943  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.9) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Κύπρος, Παλαιστίνη (Minelli, 2004: προσωπική επικοινωνία). 

Χωρότυπος: Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ευρώπη, 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. 

Έχει περιγραφεί από τον Verhoeff (1943), ο οποίος στηρίχθηκε σε ένα άτοµο από την περιοχή της 

Παλαιστίνης. Μεταγενέστερα, ο Zapparoli (αδηµοσίευτη εργασία για τα χειλόποδα της Κύπρου), περιέγραψε 

ένα παρόµοιο δείγµα από την Κύπρο, ενώ το δείγµα που συλλέχθηκε στο Αιγαίο (Λέρος) είναι µόλις το 

τρίτο. Με βάση τη µοναδική βιβλιογραφική πηγή (Verhoeff, 1943), τις πρόχειρες και αδηµοσίευτες 

περιγραφές αλλά και την επικοινωνία µε τους καθηγητές A. Minelli και M. Zapparoli, πιστεύεται ότι πρόκειται 

για το ίδιο είδος. Τα έως τώρα φτωχά στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το συγκεκριµένο είδος χρήζει 

µεγαλύτερης µελέτης στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. 

Γένος Henia C. L. Koch, 1847 

 60



Η εξάπλωση του γένους είναι µεσογειακή καλύπτοντας ολόκληρη την Μεσόγειο, ενώ  επεκτείνεται ανατολικά 

µέχρι την περιοχή της Ανατολίας και της Κασπίας θάλασσας.  

Υπογένος Henia C. L. Koch, 1847 

3 Henia athenarum Pocock, 1891  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.18) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, βόρεια Τουρκία, Καύκασος, Κριµαία (Zapparoli, 

2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα. Η διάκριση του από τα υπόλοιπα είδη του 

γένους Henia στηρίχτηκε στην περιγραφή και τα στοιχεία που παρουσίασε ο Minelli (1982). Συγχρόνως, δυο 

είδη, τα H. idomenei Attems, 1902 και Η. biconica Attems, 1903, οι τύποι των οποίων συλλέχθηκαν στην 

Ελλάδα, αποδείχθηκαν τελικά συνώνυµα του συγκεκριµένου είδους (Minelli, 1982; Zapparoli, 2002). 

4 Henia devia C. L. Koch, 1847  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.19) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό. 

Ταξινοµική: Προσφάτως το είδος H. minor L. Koch, 1867 αναγνωρίστηκε ως συνώνυµο του παραπάνω είδους. 

Με βάση τις αυθεντικές περιγραφές τα δυο είδη είχαν µια µόνο διαφορά, την παρουσία ισχιακών πόρων στα 

τελευταία πόδια του H. minor και την απουσία πόρων στο είδος H. devia (Attems, 1929a).  

5 Henia vesuviana Newport, 1845  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.19) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Αυστρία, Βαλεαρίδες νήσοι, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γαλλία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κορσική, Λουξεµβούργο, Μαδέρα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, ΠΓ∆ 

Μακεδονίας, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σικελία (Fauna Europea1). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό – Βόρειο Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Daday 

(1889) ανέφερε από την Ελλάδα δυο είδη, τα Chaetechelyne vesuviana Newport, 1845 και Chaetechelyne montana 

(Meinert, 1870), τα οποία αργότερα αναγνωρίστηκαν συνώνυµα του είδους Henia illyrica. Ο Zapparoli (2002) 

υποστηρίζει πως το είδος H. vesuviana δεν εξαπλώνεται πέρα από την Ιταλική χερσόνησο. ∆υστυχώς, τα 

ευρήµατα από τα ∆ωδεκάνησα δεν είναι πολλά, αλλά είναι αρκετά για να υποστηρίξουν την ύπαρξη αυτού του 

είδους στην ανατολική Μεσόγειο. Για τον προσδιορισµό του συγκεκριµένου είδους, χρησιµοποιήθηκε η 

                                                 
1 Για την πιο πλήρη εικόνα των κατανοµών των ειδών χειλοπόδων πολλά στοιχεία πάρθηκαν από τη βάση της Fauna 
Europea για την ευρωπαϊκή χειλοποδοπανίδα. 
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κλείδα του Minelli (1982) και η περιγραφή του Attems (1929a), ενώ τα δείγµατά µας συγκρίθηκαν µε τα 

δείγµατα του είδους H. illyrica από τις συλλογές του ZMUC. 

Υπογένος Scotophilus Meinert, 1870 

6 Henia bicarinata Meinert, 1870  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.18) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιβηρική, 

Ιταλία, Κανάρια νησιά, Καύκασος, Κορσική, Κροατία, Μάγκρεµπ, Μαδέρα, Ουγγαρία, Σαρδηνία, Σικελία, 

Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Κεντρικό Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Το συγκεκριµένο είδος συγχέεται εύκολα µε το H. pulchella Meinert, 1870. Τα δυο είδη έχουν 

περιγραφεί από τον Meinert (1870), τα δεδοµένα του οποίου συµφωνούν µε τα δικά µας. Συγκεκριµένα, το 

H. pulchella διαθέτει δυο επιµήκεις παράλληλες λωρίδες ραχιαία, ορατές στους πρόσθιους και µέσους τεργίτες. 

Οι δυο αυτές έγχρωµες λωρίδες δεν είναι ορατές στο H. bicarinata. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εµφανές σε 

πολλά από τα δείγµατα που προέρχονται από την Κρήτη. Επίσης, το εύρος των ποδιών διαφέρει σηµαντικά 

µεταξύ των δυο ειδών. Έτσι, ο αριθµός των ζευγών των ποδιών κυµαίνεται στο µεν H. bicarinata από 69 έως 

81, ενώ στο H. pulchella από 53 έως 63. Την ίδια εικόνα για το πρότυπο που ακολουθούν τα δυο είδη σε σχέση 

µε τον αριθµό των ποδιών τους έχει περιγράψει πολύ νωρίτερα ο Attems (1929c), µάλιστα το εύρος των 

ποδιών στο είδος H. bicarinata είναι µεγαλύτερο και φτάνει έως τα 97 ζεύγη ποδιών. Παρόλα αυτά ο Minelli 

(1982) θεωρεί πως η διάκριση των δυο ειδών δε µπορεί να βασιστεί στις αριθµητικές αποκλίσεις των ποδιών. 

7 Henia pulchella Meinert, 1870  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.20) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία (Kanellis, 1959). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό – Κεντρικό Βόρειο Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Στο Αιγαίο η σχέση αυτού του είδους µε το είδος H. bicarinata χρειάζεται περαιτέρω µελέτη. 

Στην Κρήτη φαίνεται να δικαιολογείται η διαφοροποίηση των δυο ειδών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πλήρη αποσαφήνιση της συστηµατικής εικόνας των δυο µορφών είναι η συνολική αναθεώρηση του γένους. 

Οικογένεια Geophilidae Cook, 1895 

Γένος Clinopodes C. L. Koch, 1847 

Το γένος εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ενώ  επεκτείνεται ανατολικά µέχρι την 

περιοχή της Ανατολίας και της Κασπίας θάλασσας. 
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8 Clinopodes flavidus C. L. Koch, 1847  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.3) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Ιταλία, Καύκασος, Κριµαία, Κροατία, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Παλαιστίνη, ΠΓ∆ Μακεδονίας, 

Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Σικελία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκεστάν, Τουρκία 

(Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Κεντρικό Νότιο Ευρωπαϊκό – ∆υτικό Ασιατικό. 

Ταξινοµική: Η ταξινοµική κατάσταση στο είδος αυτό είναι ξεκάθαρη και η µόνη αξιόλογη παρατήρηση 

σχετίζεται µε το εύρος του αριθµού των ποδιών που έχουν οι πληθυσµοί του στην Ελλάδα και στην Τουρκία. 

Έτσι, µε βάση τα δείγµατα του ΜΦΙΚ αλλά και του Ζωολογικού Μουσείου της Κοπεγχάγης, οι 

ανατολικότεροι πληθυσµοί εµφανίζουν µεγαλύτερο εύρος (τα ζεύγη ποδιών ξεκινούν από 57 και φτάνουν τα 

75), ενώ στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα το εύρος ποδιών κυµαίνεται από 63 έως και 77 ζεύγη. 

Γένος Geophilus Leach, 1815 

Η εξάπλωση του γένους είναι πολυσύνθετη. Εντοπίζεται σε ολόκληρη την Αµερικανική ήπειρο, την Ευρώπη, 

την Αυστραλία και την περιοχή της Κίνας.  

9 Geophilus carpophagus Leach, 1815  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.11) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αλγερία, Βαλεαρίδες, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κανάρια νησιά, Κορσική, Κροατία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, 

Νορβηγία, Ολλανδία, Παλαιστίνη, Πορτογαλία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σικελία, 

Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Τα ελάχιστα δείγµατα που εξετάστηκαν από τα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη συµφωνούν µε την 

περιγραφή του Eason (1964) για το είδος, µε µοναδική εξαίρεση το µικρό αριθµό ισχιακών πόρων στο 

τελευταίο ζεύγος ποδιών που εµφάνισαν τα δείγµατα της συλλογής, σε σύγκριση µε την πληθώρα (6-12) που 

εµφανίζει η τυπική µορφή. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ηλικιακό στάδιο του ζώου.  

10 Geophilus conjungens Verhoeff, 1898  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.12) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Κριµαία, Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Τα δείγµατα από το Αιγαίο δεν διαφέρουν σε ταξινοµικούς 

χαρακτήρες από τα δείγµατα που µελετήθηκαν στο ZMUC και προέρχονταν από την Τουρκία. Για 

παράδειγµα, η επιφάνεια µεταξύ του 20ου και του 30ου στερνίτη ήταν λεία χωρίς στίγµατα σε όλα τα δείγµατα. 
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11 Geophilus flavus De Geer, 1778  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.11) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αυστρία, βόρεια Αµερική, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, 

Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σαρδηνία, 

Σιβηρία, Σικελία, Σλοβενία, Σουηδία, Τυνησία, Φινλανδία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό. 

Ταξινοµική: Ο προσδιορισµός του έγινε µε βάση την περιγραφή του Attems (1929a), ενώ ελάχιστα δείγµατα 

εξετάστηκαν από τις συλλογές του ZMUC (προερχόµενα από την Αυστρία), χωρίς να διαπιστωθεί 

διαφοροποίηση από τη µορφή του Αιγαίου. Ωστόσο, το µοναδικό δείγµα που συλλέχθηκε από τα 

∆ωδεκάνησα δεν µας επιτρέπει να καταλήξουµε σε ασφαλή σχόλια για τη συστηµατική του. 

12 Geophilus fucorum Brölemann, 1902  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.13) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κορσική (Fauna Europea). 

Χωρότυπος: Βόρειο Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Η ταυτοποίηση του 

συγκεκριµένου ατόµου υπήρξε προβληµατική, ενώ ο προσδιορισµός του στηρίχθηκε στις περιγραφή του 

Brölemann (1909, 1930) και στη σύντοµη περιγραφή του Attems (1929a). Ο αριθµός των ποδιών και η 

διάταξη των ισχιακών πόρων συνέβαλαν στην τελική απόφαση. 

13 Geophilus insculptus Attems, 1895  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.13) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, 

Ευρωπαϊκή Ρωσία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κορσική, Κροατία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, 

Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σικελία, Σλοβενία, Σουηδία, Τυνησία (Zapparoli, 

2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό. 

Ταξινοµική: Το είδος Geophilus pygmaeus που περιγράφηκε από τον Attems (1902) για πρώτη φορά από τα 

Χανιά φαίνεται να ανήκει σε αυτό το είδος (Zapparoli, 2002). Επίσης, οι αναφορές του είδους G. nesiotes 

Attems, 1902 από την Κρήτη από αρκετούς συστηµατικούς (Attems, 1903b; Kanellis, 1959; Matic & 

Stavropoulos, 1993) ανήκουν στο συγκεκριµένο είδος (Zapparoli, 2002). 
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14 Geophilus l nearis C. L. Koch, 1835  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.14) i

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αγγλία, Αυστρία, Βουλγαρία, Γερµανία, ∆ανία, 

Ιταλία, Κορσική, Κροατία, νότια Γαλλία, Ολλανδία, Ουαλία, Πολωνία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σλοβενία, 

Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό - Βόρειο Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τη νησιωτική Ελλάδα, 1η αναφορά από τις Κυκλάδες, τα ∆ωδεκάνησα, την 

Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Η συστηµατική κατάταξη του συγκεκριµένου είδους ήταν µέχρι πρόσφατα 

περιπλεγµένη. Αιτία ήταν η παλαιότερη καταγραφή του στο γένος Clinopodes (Matic, 1976). Η εικόνα 

βελτιώθηκε από τον Zapparoli (1994b), ο οποίος τελικά το κατέταξε στο πολυποίκιλο γένος Geophilus. 

15 Geophilus naxius Verhoeff, 1901  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.14) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, νότια Τουρκία, Παλαιστίνη (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Η διάκριση του συγκεκριµένου είδους από το στενά συγγενικό του G. linearis είναι εξαιρετικά  

δύσκολη. Ο στερνίτης στον οποίο διαιρείται ο κοιλιακός πόρος και ο αριθµός των ζευγών των ποδιών 

αποτέλεσαν τα µοναδικά κριτήρια για το διαχωρισµό των δυο ειδών. Έτσι, στο παρόν είδος ο κοιλιακός 

πόρος χωρίζει σε δυο µικρότερους µετά τον 30ο στερνίτη, ενώ στο είδος G. linearis ο πόρος χωρίζει πριν από 

τον 30ο στερνίτη. Επίσης, ο αριθµός των ποδιών κυµαίνεται στο πρώτο µεταξύ 77 και 93, ενώ στο δεύτερο 

µεταξύ 65 και 75. 

16 Geophilus pygmaeus Latzel, 1880  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.13) 

Γεωγραφική κατανοµή: Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γερµανία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία (Verhoeff, 1925; Stoev, 

1997). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό – Κεντρικό Ευρωπαϊκό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από Ελλάδα, 1η αναφορά από την Κρήτη. Ο προσδιορισµός του συγκεκριµένου 

είδους έγινε από το Σλοβένο ερευνητή Ι. Κος, ενώ η πληροφορία επιβεβαιώθηκε µεταγενέστερα από τον A. 

Minelli.  

Γένος Insigniporus Attems, 1903 

17 Insigniporus sturanyi Attems, 1903  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.23) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, ΠΓ∆ Μακεδονίας (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό. 

 65



Ταξινοµική: 1η αναφορά από τη νησιωτική Ελλάδα, 1η αναφορά από την Κρήτη. Η διάκριση του από τα είδη 

Geophilus linearis και Geophilus naxius γίνεται µε βάση τον αριθµό ποδιών και το στερνίτη στον οποίο διχάζεται 

ο ωοειδής κοιλιακός πόρος σε δυο µικρότερους. Έτσι, ενώ στα δυο είδη του γένους Geophilus ο κοιλιακός 

στερνίτης διαιρείται πριν και µετά τον 30ο στερνίτη αντίστοιχα, στο συγκεκριµένο είδος το κοιλιακό 

ποροπεδίο διαιρείται κοντά στον 50ο στερνίτη. O προσδιορισµός του είδους έγινε και µε τη συνδροµή του A. 

Minelli. 

Γένος Pachymerium C. L. Koch, 1847 

Πρόκειται για γένος µε παλαιαρκτικά και νεαρκτικά χαρακτηριστικά. Εκτός από τις περιοχές της Ευρασίας 

και της Αµερικής  εντοπίζεται επίσης στην περιοχή της Ν. Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας. 

18 Pachymerium ferrugineum C. L. Koch, 1835  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.38) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα,  Αζόρες, Αλάσκα, Αλβανία, Αλγερία, Αυστρία, 

Βαλεαρίδες, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιράν, Ισπανία, Ιταλία, Κανάρια 

νησιά, Καύκασος, Κεντρική Σαχάρα, Κορσική, Κροατία, Κύπρος, Κυρηναϊκή, Λετονία, Λιβύη, Μαδέρα, 

Μαρόκο, Νησιά Πριµπίλοφ, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Παλαιστίνη, ΠΓ∆ Μακεδονίας, Πολωνία, 

Πορτογαλία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Ρωσία, Σαρδηνία, Σικελία, Σλοβενία, Τουρκεστάν, Τουρκία, 

Τυνησία, Φινλανδία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Κεντρική ∆υτική Παλαιαρκτική. 

Ταξινοµική: Το υποείδος P. ferrugineum insularum περιγράφηκε µε βάση δείγµατα που προέρχονταν από το 

νησί της Σύρου (Verhoeff, 1902), και έγινε αναφορά και από τα νησιά της Αίγινας και της Νάξου (Verhoeff, 

1902; Kanellis, 1959). Πάντως, ο Zapparoli (1994b) θεωρεί πως δεν υπάρχει σοβαρός ταξινοµικός λόγος για 

τη δηµιουργία υποείδους τοποθετώντας όλες τις σχετικές αναφορές στο είδος P. ferrugineum. Προγενέστερα ο 

Newport (1842), µε βάση υλικό που προήλθε από την Κέρκυρα, αναγνώρισε το είδος Mecistocephalum 

punctilabium που όµως δεν εξαπλώνεται στην περιοχή της Μεσογείου και του οποίου η κατανοµή αφορά τις 

περιοχές της κεντρικής Αφρικής, την Ασία και την Αυστραλία. Ο Zapparoli (1994b) πιστεύει πως το υλικό 

στο οποίο στηρίχθηκε ο Newport για το είδος M. punctilabium, αναφέρεται στο είδος Pachymerium ferrugineum. 

Επιπλέον, τα δυο αυτά είδη οµοιάζουν όσον αφορά το περιβάλλον διαβίωσης, γι’ αυτό και ο Zapparoli 

προτείνει την εξής συνωνυµία: Mecistocephalum punctilabium Newport, 1942 = Pachymerium ferrugineum (C. L. 

Koch, 1835). Ακόµη ένα πιθανό συνώνυµο του P. ferrugineum είναι το P. atticum Verhoeff, 1901, οντότητα που 

περιγράφηκε από υλικό που προερχόταν από την Κηφισιά. 

19 Pachymerium ferrugineum insularum Verhoeff, 1902  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.38) 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 
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Ταξινοµική: Ο Eason (1979) θεωρεί δικαιολογηµένη την απόφαση του Verhoeff (1902) να διακρίνει δυο 

διαφορετικές µορφές κατά µήκος του γεωγραφικού πλάτους µε βάση το διαφορετικό πρότυπο που 

ακολουθούν τον αριθµό των ποδιών. Η άποψη αυτή υιοθετείται, υποστηρίζοντας πως η κοντή µορφή, P. f. 

ferrugineum (εύρος ποδιών από 41 έως 49) εξαπλώνεται στις πεδινές, ηµιορεινές και ορεινές περιοχές του 

Αιγαίου, σε αντίθεση µε τη µακριά µορφή, P. ferrugineum insularum (εύρος ποδιών από 53 έως 65) που 

εξαπλώνεται στα παραλιακά οικοσυστήµατα. 

20 Pachymerium syriacum Attems, 1903  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.38) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Λίβανος, νότια Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Με βάση την περιγραφή του Attems (1929a) προσδιορίστηκαν τα 

ελάχιστα δείγµατα της συλλογής. Η ταξινοµική του είδους δεν παρουσιάζει προβληµατική και το είδος 

διακρίνεται εύκολα από το συγγενικό του P. ferrugineum. 

Γένος Pleurogeophilus Verhoeff, 1901 

21 Pleurogeophilus mediterraneus (Meinert, 1870)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.23) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλγερία, Αυστρία, Βαλεαρίδες, βόρεια Ιταλία, 

Βοσνία Ερζεγοβίνη, Καύκασος, νότια Γαλλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νότιο Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό. 

Γένος Tuoba Chamberlin, 1920 

22 Tuoba poseidonis (Verhoeff, 1901)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.23) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα,  Αίγυπτος (Ερυθρά Θάλασσα), Ιορδανία (Νεκρή 

Θάλασσα), Ιταλία, Κορσική, νότια Γαλλία, Σαρδηνία, Σικελία, Σλοβενία, Σοµαλία (Ινδικός Ωκεανός) 

(Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Μεσογειακό – Νότιο ∆υτικό Ασιατικό. 

Ταξινοµική: Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριµένο είδος ανήκει στο γένος Tuoba, η διάκρισή του από το G. 

carpophagus είναι εξαιρετικά δύσκολη και στηρίζεται σε ένα και µόνο χαρακτηριστικό, µιας και ο αριθµός 

ποδιών που θα µπορούσε σε ανάλογη περίπτωση να φανεί χρήσιµος δεν διαφέρει. Το χαρακτηριστικό αυτό 

αφορά την επιµήκη αύλακα (χιτινογραµµή) που διακρίνεται κοιλιακά στη βάση των δηλητηριωδών αγκίστρων. 

Στην περίπτωση του είδους που εξετάστηκε η γραµµή αυτή είναι ορατή σε όλο το µήκος του πλευρικού 

ισχίου του κεφαλιού µέχρι τη βάση των δηλητηριωδών αγκίστρων, ενώ στην περίπτωση του G. carpophagus η 

αύλακα είναι ορατή στο µισό της µήκος. 
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Οικογένεια Himantariidae Cook, 1895 

Γένος Bothriogaster Sseliwanoff, 1879 

Το γένος εξαπλώνεται στη Μεσόγειο και επεκτείνεται ανατολικά µέχρι την περιοχή της Αραβικής 

χερσονήσου και την Κασπία θάλασσα. 

23 Bothriogaster signata (Kessler, 1874)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.1) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αίγυπτος, Αλβανία, Βουλγαρία, Ιορδανία, Ιράκ, 

Ιράν, Ισραήλ, Καύκασος, Κύπρος, Κυρηναϊκή, Λιβύη, Ουζµπεκιστάν, Παλαιστίνη, ΠΓ∆ Μακεδονίας, 

Σαουδική Αραβία, Συρία, Τουρκεστάν, Τουρκία, Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό – Ανατολικό Μεσογειακό – ∆υτικό Ασιατικό. 

Ταξινοµική: Το είδος Bothriogaster signata, το οποίο περιλαµβάνει τρία υποείδη, εµφανίζει χαρακτηριστικούς 

δακτυλίους κοιλιακά (κοιλιακοί πόροι) που είναι µοναδικοί σε κάθε στερνίτη του µέσου τµήµατος του κορµού 

(Lewis, 1986). Το σχήµα των κοιλιακών πόρων καθώς και ο αριθµός των ποδιών είναι τα δυο κύρια 

χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων διαχωρίζονται τα διάφορα υποείδη. Με βάση τα έως τώρα εξεταζόµενα 

άτοµα, το παραπάνω υποείδος διακρίνεται σαφώς από τα δυο επόµενα υποείδη τόσο του ωοειδούς σχήµατος 

των κοιλιακών πόρων όσο και του αριθµού των ποδιών που φέρει. Ο Minelli, την περίοδο του 1982, και ο 

Zapparoli το 1998 εξέτασαν δείγµατα που ανήκουν στις συλλογές του Ζωολογικού Μουσείου της 

Κοπεγχάγης και προέρχονται από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και την Τουρκία, προσδιορίζοντας 

τα τελικά ως Bothriogaster signata. Πολύ περισσότερο ο Zapparoli (1991) υποστηρίζει ότι το γένος Bothriogaster 

είναι µονοτυπικό, µε µοναδικό εκπρόσωπο το Bothriogaster signata. Παρόλα αυτά παρατηρείται ότι ο κοιλιακός 

πόρος των δειγµάτων από την ηπειρωτική Ελλάδα είναι ολοστρόγγυλος σε αντίθεση µε το ωοειδές σχήµα που 

έχουν τα δείγµατα από τα νησιά του Αιγαίου και την Τουρκία. 

24 Bothriogaster signata graeca Verhoeff, 1901  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.2) 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Το υποείδος B. signata graeca και το ενδηµικό υποείδος Bothriogaster signata thesei συναντώνται στην 

Κρήτη (Σηµαιάκης, 2001; Simaiakis et al., 2004), αλλά σύµφωνα µε το Zapparoli (1994b) διαχωρίζονται από 

τους ερευνητές µε βάση χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν αβέβαιη διαγνωστική αξία. Θεωρώντας ταυτόχρονα πως 

η γεωγραφική κατανοµή των υποειδών δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη, η βαρύτητα των ίδιων µοιάζει αµφίβολη 

(Zapparoli, 1994b). Ωστόσο, εξετάζοντας τα µορφολογικά χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τα δυο υποείδη 

που συναντώνται στην Κρήτη, όπως το σχήµα του κοιλιακού πόρου κάθε µεταµερούς και ο αριθµός των 

µεταµερών του σώµατος, συµπεραίνεται πως αποτελούν ικανά στοιχεία για τον διαχωρισµό των δυο  µορφών. 

Συγκεκριµένα, ο βοθριακός κοιλιακός πόρος στο B. signata graeca είναι πιο επιµήκης σε σχέση µε αυτόν του B. 

signata thesei. Επίσης, ο αριθµός των µεταµερών που φέρουν πόδια κυµαίνεται στο µεν πρώτο από 97-121 στο 
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δε δεύτερο από 85-95. Τέλος, το βοθριακό αυτό άνοιγµα εµφανίζεται µεταξύ του 35ου και του 40ου κοιλιακού 

µεταµερούς στο υποείδος B. signata graeca και µεταξύ του 28ου και 32ου στο υποείδος B. signata thesei. 

25 Bothriogaster signata thesei Attems, 1902  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.1) 

Γεωγραφική κατανοµή: Κρήτη (Σηµαιάκης, 2001). 

Χωρότυπος: Ενδηµικό της Κρήτης. 

Ταξινοµική: Το υποείδος Bothriogaster signata thesei φέρει κυκλικούς κοιλιακούς πόρους σε κάθε στερνίτη του 

µέσου τµήµατος του κορµού (Attems, 1929a), περιγραφή που συµφωνεί µε τα σύγχρονα ευρήµατα. 

Γένος Himantarium C. L. Koch, 1847 

26 Himantarium gabrielis (Linné, 1767)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.21) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Βουλγαρία, δυτική Τουρκία, Ιταλία, Κορσική, Κροατία, Μαδαγασκάρη , Μαρόκο, 

Μαυροβούνιο, νότια Γαλλία, νότια Ρουµανία, ΠΓ∆ Μακεδονίας, Πορτογαλία, Σαρδηνία, Σικελία, Σλοβενία, 

Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό - Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Πρόκειται για το µεγαλύτερο σε µήκος χειλόποδο στον Ελλαδικό 

χώρο (φτάνει ή και ξεπερνά τα 15 εκ.). Φέρει επίσης το µεγαλύτερο αριθµό ζευγών ποδιών απ’ όλα τα 

υπόλοιπα γεωφιλόµορφα. Η συστηµατική του υπήρξε προβληµατική στις αρχές του 19ου αιώνα (Brullé, 1832), 

αλλά πολλά είδη του γένους Cryptops και Geophilus κατέληξαν συνώνυµα (Gervais, 1847) του είδους H. 

gabrielis. 

Γένος Stigmatogaster Latzel, 1880 

27 Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.21) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αλγερία, Βαλεαρίδες, Ιταλία, Κορσική, Κροατία, 

Μαυροβούνιο, νότια Γαλλία, Σαρδηνία, Σικελία, Τυνησία (Stoev, 1997; Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Το συγκεκριµένο είδος φαίνεται να συγχέεται συστηµατικά µε το είδος Bothriogaster signata και 

θεωρείται ότι λανθασµένα αναφέρεται από το Αιγαίο (Stoev, προσωπική επικοινωνία). Παρά την εξάπλωσή 

του στη δυτική Μεσόγειο, στην παρούσα εργασία καταγράφεται στα είδη του Αιγαίου. 

Οικογένεια Linotaeniidae Cook, 1904 
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Γένος Strigamia Gray, 1843 

Πρόκειται για γένος µε εξάπλωση στη βόρεια Αµερική, την Ευρώπη, τον Καύκασο και την Ιαπωνία. 

28 Strigamia acuminata (Leach, 1814)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.42) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ευρώπη, Καύκασος, Κροατία, 

Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Τουρκία (Kos, 1992; Zapparoli, 1999; Σηµαιάκης, 2001). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό – Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από την Κρήτη. Τα προβλήµατα στη συστηµατική του 

γένους δηµιουργούνται εξαιτίας των πολλών µορφολογικών οµοιοτήτων µεταξύ των ειδών. Το µόνο διακριτό 

χαρακτηριστικό είναι η µορφή των δηλητηριωδών αγκίστρων και το σχήµα του δοντιού που υπάρχει στο 

εσωτερικό µέρος της βάσης του άγκιστρου (Stoev, προσωπική επικοινωνία). 

Schendylidae Verhoeff, 1908 

Γένος Haploschendyla Verhoeff, 1900 

29 Haploschendyla europaea (Attems, 1903)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.15) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα (Κέρκυρα) (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νότιο Βαλκανικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από το Αιγαίο, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα 

δείγµατα από τη συλλογή ελέγχθηκαν µε βάση την περιγραφή του Attems (1929a) και συγκρίθηκαν µε 

δείγµατα που βρέθηκαν στις συλλογές του ZMUC. 

Γένος Hydroschendyla Brölemann & Ribaut, 1911 

30 Hydroschendyla submarina (Grube, 1872)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.22) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Βερµούδες, Γαλλία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Σαρδηνία, Σικελία, Σουηδία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ευρωπαϊκό – Βόρειο Μεσογειακό. 

Γένος Nannophilus Cook, 1895 

31 Nannophilus ariadnae Attems, 1902  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.37) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα (Zapparoli, 2002). 
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Χωρότυπος: Νότιο Βαλκανικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Ο Attems (1902) περιγράφει το συγκεκριµένο είδος από 

δείγµατα που προέρχονταν από την Κρήτη και την Κέρκυρα. Παρόλα αυτά δεν περιλαµβάνει το είδος στον 

κατάλογο των ειδών του από τα Ιόνια νησιά (Attems, 1929b). Παρά το γεγονός ότι η συστηµατική 

κατάσταση του είδος N. ariadnae και του συγγενικού του N. eximius παραµένει προβληµατική (Zapparoli, 

2002), σπουδαία συµπεράσµατα προέκυψαν από τη µελέτη µικρού αριθµού δειγµάτων του ZMUC από τις 

Κανάριες νήσους. Το πρότυπο των ποδιών που ακολουθεί κάθε είδος και τα χαρακτηριστικά στο τελευταίο 

ζεύγος ποδιών βοήθησαν στο σωστό διαχωρισµό των δυο ειδών. 

32 Nannophilus eximius (Meinert, 1870)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.37) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, βόρεια Αφρική, Κανάρια νησιά, Μαδέρα, νότια 

Ιταλία, Σικελία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τη νησιωτική Ελλάδα, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη. Ο 

Zapparoli (2002) το αναφέρει για πρώτη φορά από την Ελλάδα (Πελοπόννησος), θεωρώντας πάντως πως οι 

ταξινοµικές σχέσεις του συγκεκριµένου είδους και του προαναφερθέντος χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, σε 

σχέση µε τους πληθυσµούς της βορείου Αφρικής, της νότιας Ιταλίας και της Ελλάδας. 

Γένος Schendyla Bergsoe & Meinert, 1866 

Το γένος εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη – βόρειο Αφρική, ενώ κάποιοι το χαρακτηρίζουν 

κοσµοπολιτικό. 

33 Schendyla nemorensis C. L. Koch, 1836  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.22) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα,  Αζόρες, Αλγερία, Αυστρία, Βαλεαρίδες, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Μαρόκο, Νορβηγία, 

Ολλανδία, Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σικελία, Σλοβενία, Σουηδία, Τυνησία, 

Φινλανδία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.. Πρόβληµα υπήρξε στο διαχωρισµό του 

συγκεκριµένου είδους από το συγγενικό Schendyla mediterranea Silvestri, 1897. Από την εργασία των 

Brölemann & Ribaut (1912) αντλήθηκαν οι περισσότερες πληροφορίες που οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι 

στο νότιο Αιγαίο εξαπλώνεται µόνο το είδος S. nemorensis. 
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4.3.2 Τάξη Λιθοβιόµορφα (~1100 είδη παγκοσµίως) 

Οικογένεια Henicopidae Pocock, 1901 

Η συγκεκριµένη οικογένεια περιορίζεται αυστηρά στους τροπικούς και στο νότιο ηµισφαίριο, εκπροσωπείται 

στην Ευρώπη µε ελάχιστα είδη χωρίς κανένα ιδιαίτερο πανιδικό ή βιογεωγραφικό πρότυπο, αφού πιθανότατα 

όλοι οι εκπρόσωποι του γένους στην Ευρώπη έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο. Ξεχωριστή περίπτωση 

αποτελεί το αγνώστου ταυτότητας Rhodobius lagoi που συναντάται εκτός από το νότιο ηµισφαίριο και στη 

Ρόδο, όπου πιθανότατα εισήχθη µε τον Ευκάλυπτο ή την Οξαλίδα (Λεγάκις, προσωπική επικοινωνία). 

Γένος Rhodobius Silvestri, 1933 

34 Rhodobius lagoi Silvestri, 1933  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.10) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Αυστραλία, νότια Αµερική, νότια Αφρική (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νεοτροπικό – Νότιο Αφρικανικό - Αυστραλιανό. 

Ταξινοµική: Το συγκεκριµένο είδος ανήκει στην οικογένεια Henicopidae, υποοικογένεια Anopsobiinae 

Verhoeff, 1907 που φυσιολογικά κατανέµεται στη νότια Αµερική, τη νότια Αφρική και την Αυστραλία. Η 

παρουσία του εποµένως στο νησί της Ρόδου αποδίδεται σε εισαγωγή από τον άνθρωπο. 

Οικογένεια Lithobiidae Newport, 1844 

Γένος Eupolybothrus Verhoeff, 1907 

Το γένος περιλαµβάνει 22 είδη και εξαπλώνεται από την κεντρική και νότια Ευρώπη (µαζί µε τη Σικελία, 

Σαρδηνία και Κρήτη) έως τη δυτική Ανατολία, τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο και τη βορειοδυτική Αφρική 

(Zapparoli, 2003). Παρά το γεγονός ότι η συστηµατική κατάσταση του γένους έχει κατ’ επανάληψη 

απασχολήσει τους ερευνητές (Eason, 1970, 1972, 1982, 1983; Zapparoli, 1984, 1995, 2003) µερικά 

ταξινοµικά και πανιδικά ερωτήµατα εξακολουθούν να επηρεάζουν την οµάδα. Για παράδειγµα, αρκετά είδη 

της Βαλκανικής χερσονήσου πρέπει να αναθεωρηθούν άµεσα, ενώ 3 πολύ γνωστά είδη της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης (Eupolybothrus litoralis, E. grossipes, E. fasciatus) εξαιτίας των πολυάριθµων ταξινοµικών οµοιοτήτων 

τους, εξακολουθούν να δηµιουργούν συστηµατικές παρερµηνείες. 

Υπογένος Eupolybothrus Verhoeff, 1907 

35 Eupolybothrus litoralis (L. Koch, 1867)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.10) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Εγγύς 

και Μέση Ανατολή, Κροατία, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Σλοβενία, Τουρκία  (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό - Ανατολικό Μεσογειακό. 
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Ταξινοµική: Ο Κανέλλης (1959), από δείγµατα που προέρχονταν από την Αθήνα περιέγραψε το Polybothrus 

athenarum, οντότητα που ο Jeekel (1967) συµπεριέλαβε στο γένος Eupolybothrus Verhoeff, 1907 και πιο 

πρόσφατα στο E. litoralis. Αντιπαραβάλλοντας την αυθεντική περιγραφή του E. athenarum, την περιγραφή των 

τύπων του Ε. litoralis που δόθηκαν από τον Eason (1972), το υλικό που αναφέρεται σ’ αυτήν την παράγραφο 

και προέρχεται από το όρος Πάρνηθα και το υλικό του Zapparoli (2002) που σχετίζεται µε το E. litoralis, 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι δυο οντότητες δεν είναι σηµαντικά διαχωρισµένες µεταξύ τους, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνωνυµία που έχει προτείνει ο Eason (1983) και αργότερα ο Zapparoli (2002). 

Επιπλέον για το συγκεκριµένο γένος (Eupolybothrus) πρέπει να τονισθεί η πολυπλοκότητα που εµφανίζει 

ταξινοµικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά είδη και την ανάγκη διαλεύκανσης της ταυτότητάς του. 

Μοναδικές προσπάθειες για να τεθούν οι βάσεις ελέγχου αυτού του γένους, έχουν γίνει από τον Jeekel (1967) 

όσον αφορά το ταξινοµικό κοµµάτι και τους προσδιορισµούς και από τον Eason (1972) όσον αφορά την 

ταυτότητα των: E. litoralis (L. Koch, 1867), E. grossipes (C. L. Koch, 1847) και E. fasciatus (Newport, 1844). 

Το είδος E. litoralis θεωρείτε µέχρι πρόσφατα συνώνυµο του E. grossipes, όταν µετά νεότερη µελέτη του ο 

Eason (1972) το κατέταξε ως ξεχωριστό. Στην Ελλάδα φαίνεται τελικά µέσα από τις βιβλιογραφικές 

αναφορές ότι υπάρχουν 12 είδη του γένους Eupolybothrus των οποίων η συστηµατική κατάσταση δεν είναι 

ακόµα ξεκάθαρη. 

Είναι χρήσιµο να αναφερθεί πως ακόµη και σήµερα η γεωγραφική κατανοµή καθώς επίσης και η ταξινοµική 

εικόνα του είδους δεν είναι καλά καθορισµένα. Στο παρελθόν, ο Latzel (1880) θεωρούσε το E. litoralis 

συνώνυµο  µε το E. grossipes (C. L. Koch, 1847), ενώ ο Pocock είχε δεχθεί ως συνώνυµο του E. fasciatus το E. 

grossipes (Σηµαιάκης, 2001). Είναι αλήθεια πως µόνον ο Eason κατάφερε να αποδείξει, µε βάση τους τύπους, 

την ταξινοµική αξία των τριών  ειδών. Τελικά, το E. litoralis χαρακτηρίζεται είδος της Ανατολικής Μεσογείου 

που εµφανίζεται στα Βαλκάνια (από την Κροατία ως την Ηπειρωτική Ελλάδα), στη Βουλγαρία, στο νότιο 

Αιγαίο (συµπεριλαµβανοµένης της Κρήτης), στη χερσόνησο της Ανατολίας καθώς επίσης στην Κύπρο και τη 

Μέση Ανατολή. Ανατρεπτική είναι η θέση του Zapparoli (1994b, 2002), ο οποίος πιστεύει πως όλες οι 

µορφές του γένους στην Ανατολία αναφέρονται σε ένα και µόνο είδος, το E. litoralis. 

Υπογένος Propolybothrus Verhoeff, 1937 

Eupolybothrus werneri (Attems, 1902)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.10) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τη νησιωτική Ελλάδα, 1η αναφορά από το βόρειο Αιγαίο (Σκύρος). Η 

ταυτότητα του συγκεκριµένου είδους διαλευκάνθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 (Zapparoli, 1994b). 

Μέχρι τότε τα είδη E. nodulosus (Verhoeff, 1905) και E. werneri (Attems, 1902) θεωρούνταν ξεχωριστά 

(Jeekel, 1967). Αν συγκριθούν η περιγραφή του Zapparoli (1984) για το είδος E. nodulosus και η 1η περιγραφή 

του Attems (1902) για το είδος E. werneri, µε βάση πάντα τα συστηµατικά χαρακτηριστικά των δυο µορφών 
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(αριθµός οµαττιδίων, ισχιακοί πόροι, σχήµα τεργιτών, διάταξη και πλήθος τριχών στα δυο τελευταία ζεύγη 

ποδιών, δοµή γονοποδίων θηλυκού), διαπιστώνεται ότι οι δυο οντότητες δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν.  

Γένος Harpolithobius Verhoeff, 1904 

Εξαπλώνεται στον Καύκασο στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολία κατά µήκος του Πόντου, βορειότερα έως τα 

Καρπάθια και δυτικά στα Βαλκάνια και τις Άλπεις. Περίπου 30 είδη και υποείδη έχουν αναγνωριστεί, 15 στην 

Ευρώπη και 10 στην Ανατολία και τον Καύκασο. Η ταξινοµική του γένους χαρακτηρίζεται χαοτική 

(Zapparoli, 2003), ενώ αρκετά είδη περιγράφηκαν µε βάση µορφολογικούς χαρακτήρες, των οποίων ο 

βαθµός ποικιλοµορφίας είναι άγνωστος και συνεπώς ο αριθµός των ειδών και των υποειδών στις διάφορες 

περιοχές είναι µικρότερος. Το πιο κοινό είδος είναι το Harpolithobius anodus, η κατανοµή του οποίου 

ταυτίζεται µε αυτή του γένους, ενώ τα ευρήµατα από το Αιγαίο χρήζουν επανεξέτασης (Zapparoli, 2003). 

36 Harpolithobius anodus Latzel, 1880  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.16) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αυστρία, βόρεια και κεντρική Ιταλία, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, 

Ρουµανία, Σλοβενία, Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νότιο Ευρωπαϊκό – Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Μαζί µε την περιγραφή του τύπου από τον Latzel (1880), τα 

ταξινοµικά χαρακτηριστικά που αναφέρουν στις περιγραφές τους οι Matic (1966) και Eason (1982) βοήθησαν 

στον προσδιορισµό του συγκεκριµένου δείγµατος. Ο Dobroruka (1960) σηµειώνει 5 υποείδη στην κεντρική 

και νοτιοανατολική Ευρώπη µε το υποείδος H. anodus sulcatulus Verhoeff, 1901 να εξαπλώνεται στα νησιά του 

Ιονίου και συγκεκριµένα στην Κέρκυρα. Το υποείδος αυτό τοποθετήθηκε τελικά ως συνώνυµο του είδους 

(Zapparoli, 2002), ενώ και άλλα τέσσερα είδη που αναγνωρίστηκαν µεταγενέστερα από τα νησιά του βορείου 

Αιγαίου και την Εύβοια (H. beroni, H. andreevi, H. samothrakiensis και H. thasosensis) (Matic & Stavropoulos, 

1988; Stavropoulos & Matic, 1990) κρίθηκαν όλα συνώνυµα του παραπάνω είδους (Zapparoli, 1994b). 

Συγκεκριµένα, τα δυο πρώτα είδη αναγνωρίστηκαν από τις περιγραφές τριών µόνο δειγµάτων, ενός αρσενικού 

για το πρώτο και ενός αρσενικού και ενός θηλυκού για το δεύτερο που συλλέχθηκαν από την Εύβοια χωρίς 

καµία σηµαντική µορφολογική διαφοροποίηση (Zapparoli, 1994b). Η έλλειψη ενός δοντιού στη  µια πλευρά 

του ισχίου του κεφαλικού στερνίτη στο είδος H. andreevi οφείλεται σε ανατοµική ανωµαλία και δεν αποτελεί 

σοβαρή ταξινοµική παρέκκλιση. Επιπλέον, ο προσδιορισµός του είδους H. thasosensis στηρίχθηκε σε ένα µόνο 

αρσενικό άτοµο από το νησί της Θάσου µε βάση µετρήσιµα χαρακτηριστικά (µήκος σώµατος, αριθµός 

οµαττιδίων, αριθµός άρθρων κεραιών, αριθµός τριχών στα πόδια) που όµως δε διαφοροποιούνται σηµαντικά 

από το H. anodus. Πάνω στα ίδια χαρακτηριστικά αναγνωρίστηκε το είδος H. samothrakiensis, ενώ όλη η 

περιγραφή προήλθε από ένα αρσενικό άτοµο (Zapparoli, 1994b). 

Γένος Hessebius Verhoeff, 1941 
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Το γένος εξαπλώνεται από την κεντρική Ασία κατά µήκος της νότιας Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής, δυτικά 

µέχρι την Ανατολία, τα ∆ωδεκάνησα, την Κύπρο και τη βορειοανατολική Αφρική (Αίγυπτος, Λιβύη). 

Περιλαµβάνει 10 είδη ορισµένα από τα οποία έχουν εξαιρετικά εντοπισµένες εξαπλώσεις. Στην Ευρώπη µόνο 

2 είδη εξαπλώνονται εκ των οποίων το Hessebius barbipes είναι κοινό από το Ιράν µέχρι την ανατολική 

Μεσόγειο (συµπεριλαµβανοµένων των ∆ωδεκανήσων), όπου αγγίζει το δυτικότερό του όριο. 

37 Hessebius barbipes (Porat, 1893)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.16) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Αίγυπτος, βορειοδυτικό Ιράν, Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρος, 

νοτιοδυτική Τουρκία, Παλαιστίνη, Συρία, Τουρκµενιστάν (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ανατολικό Μεσογειακό – ∆υτικό Ασιατικό. 

Ταξινοµική: Το είδος Hessebius matsakisi που για πρώτη φορά αναφέρεται από τους Matic & Stavropoulos 

(1990a) από τα ∆ωδεκάνησα αλλά και αργότερα από τους Matic & Stavropoulos (1993) και Beron & Stoev 

(1997) αποτελεί συνώνυµο του παραπάνω είδους (Zapparoli, 2002).  

Γένος Lithobius Leach, 1814 

Το γένος Lithobius αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των ευρωπαϊκών λιθοβιοµόρφων και τα περισσότερα είδη 

εξαπλώνονται στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, υπάρχουν είδη που εξαπλώνονται στην Ευρώπη µε προεκτάσεις 

στην Ανατολία, τη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο όπως το Lithobius erythrocephalus, ενώ αρκετά 

χαρακτηρίζονται Βαλκανικά ή ανατολικό-Μεσογειακά (L. nigripalpis). Τέλος, στα είδη που εξαπλώνονται στη 

νότια Ευρώπη µε προεκτάσεις στον Καύκασο και τη βόρειο Αφρική συγκαταλέγεται και η ταξινοµική οµάδα 

“piceus”, µε γνωστούς αντιπροσώπους από το νότιο Αιγαίο και την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, όπως τα 

Lithobius nigripalpis, L. piceus, L. cretaicus, L. viriatus, των οποίων η ταξινοµική ταυτότητα και η γεωγραφική 

κατανοµή συνεχίζει να προβληµατίζει (Zapparoli, 2003). 

Υπογένος Lithobius Leach, 1814 

38 Lithobius agilis C. L. Koch, 1847  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.24) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, βόρεια Ιταλία, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Κροατία, νότια Σκανδιναβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 

Ουκρανία, Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σλοβενία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκή. 

Ταξινοµική: Η διάκρισή του από τα υπόλοιπα λιθοβιόµορφα γίνεται εύκολα χάρις στις οδοντωτές ακµές που 

παρουσιάζουν τα σκληρά αγκάθια στη βάση των γονοποδίων του θηλυκού. Ο 9ος, 11ος και 13ος τεργίτης  

παρουσιάζουν οπίσθιες γωνιώδεις προεξοχές. Υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στη διάκριση µεταξύ ώριµου L. 

agilis και ανώριµου L. nigripalpis, γι’ αυτό και πολλά δείγµατα από τις βόρειες Κυκλάδες συγκρίθηκαν µε 

 75



δείγµατα από το ZMUC που προέρχονταν από τη ∆ανία και τελικά προσδιορίστηκαν ως ανώριµα L. 

nigripalpis. Ο Eason (1972) σηµειώνει µικρή διαφοροποίηση µε βάση το σχήµα που εµφανίζουν οι άκανθες 

δειγµάτων από την Αυστρία, τη Γερµανία (τυπική περιοχή) και τη νότια Ευρώπη, δικαιολογώντας έτσι την 

ύπαρξη ορισµένων υποειδών. Συγκεκριµένα, η Αυστριακή µορφή φαίνεται να έχει άκανθες ενδιάµεσων 

διαστάσεων, µε τον τύπο να φέρει βραχείες άκανθες και τα δείγµατα από τη Νότια Ευρώπη να έχουν 

εξαιρετικά µακρόστενες (Brölemann, 1930; Eason, 1964, 1972). 

39 Lithobius carinatus L. Koch, 1862  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.25) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, νοτιοδυτική 

Τουρκία, Παλαιστίνη (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Θεωρείται πως εσφαλµένα αναφέρεται από την Κρήτη από τον Zapparoli (1991), πληροφορία 

όµως που επαναλαµβάνεται από το Stoev (1997). Από τα δείγµατα του ΜΦΙΚ δεν δικαιολογείται η αναφορά 

του είδους από την Κρήτη και τα γύρω βραχονήσια. Τα δείγµατα του Βρετανικού Μουσείου από την Ελλάδα 

που έχουν προσδιοριστεί ως L. macrops Karsch, 1888 αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο είδος (Eason,  1972). Ο 

Attems (1926) είναι ο πρώτος που αναγνώρισε το L. carinatus ως το ισχύον όνοµα για το είδος L. macrops. 

Αυτό που παρατηρείται στα δείγµατα της συλλογής από το Αιγαίο είναι η ξεκάθαρη διαφοροποίηση µεταξύ 

των Κυκλαδικών και των ∆ωδεκανησιακών µορφών. Αναλυτικότερα, η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στον 

αριθµό των αγκαθιών που υπάρχουν κοιλιακά στα γονοπόδια των θηλυκών ατόµων και που είναι περισσότερα 

στα άτοµα από το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επίσης, σε δείγµατα που εξετάστηκαν από τις συλλογές του 

ZMUC και προέρχονταν από την Τουρκία, σηµειώνεται έντονη διαφοροποίηση στα άρθρα των κεραιών. 

Έτσι, ενώ οι µορφές από το Αιγαίο έχουν κεραίες µε περίπου 29 άρθρα, τα άτοµα από την  Τουρκία 

εµφανίζουν περισσότερα από 39 άρθρα και οι άκανθες των γονοποδίων των θηλυκών είναι περισσότερες από 

αυτές των ∆ωδεκανήσων. Αναγνωρίζονται εποµένως τρεις διαφορετικές µορφές στην ανατολική Μεσόγειο που 

µελλοντικά πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος η ταξινοµική τους αξία. Πέρα απ΄ αυτά, ο Zapparoli (2002) 

θεωρεί ακόµα ένα είδος συνώνυµο µε το L. carinatus, το L. pubescens που συλλέχθηκε και προσδιορίστηκε από 

την Τήνο. 

40 Lithobius cretaicus Matic, 1980  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.26) 

Γεωγραφική κατανοµή: Κρήτη (Matic & Stavropoulos, 1993). 

Χωρότυπος: Ενδηµικό της Κρήτης. 

Ταξινοµική: Με βάση τον Eason (1990) το L. cretaicus θεωρείται συνώνυµο του L. sitianus, ενός τρωγλόφιλου 

είδους και µορφολογικά συγγενικό µε το L. nigripalpis. Η πραγµατική αξία του συγκεκριµένου είδους 

αποκαταστάθηκε από τον Zapparoli (1994b), ο οποίος επανεξέτασε τους τύπους των δυο ειδών και κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι το L. sitianus είναι νέο συνώνυµο του L. nigripalpis. Προγενέστερα, ο Matic (1980), µε 
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βάση τους ταξινοµικούς χαρακτήρες τοποθετεί το είδος στην οµάδα του Lithobius piceus, η οποία 

περιλαµβάνει µερικά από τα πιο κοινά είδη του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου, όπως τα L. nigripalpis, 

L. viriatus, L. piceus και L. peregrinus. Σύµφωνα µε την περιγραφή του είδους, το µήκος σώµατος φτάνει τα 15-

20 χιλ., ενώ το χρώµα είναι κίτρινο-καφέ. Το χρώµα των κεραιών και των ποδιών είναι πιο ανοικτό, δηλαδή 

πορτοκαλί. Το περίβληµά του είναι λείο, λαµπερό και σπάνια έχει τρίχες. Κεφάλι µεγάλο αλλά όχι µακρύ, 

χωρίς στίγµατα. Κεραίες µακριές που φτάνουν σε µήκος το µισό του σώµατος και αποτελούνται από 45-53 

άρθρα. Οµαττίδια κυρτωµένα που αριθµούν περίπου 10 έως 16. Στο προστέρνο φέρει 4+4 δόντια. Οι 

τεργίτες είναι µεγάλοι και οι γωνίες τους  είναι ορθές ή είναι ελαφρώς οξείες. Ο 9ος, 11ος και 13ος τεργίτης είναι 

σχετικά περιορισµένοι µιας και επικαλύπτονται από τους γειτονικούς τους. Οι ταρσοί έχουν δυο άρθρα και το 

ακραίο νύχι του 15ου ποδιού είναι διπλό. Σε κάθε ισχίο οι πόροι αριθµούν από 4 έως 5. Τα θηλυκά γενετικά 

εξαρτήµατα είναι εξοπλισµένα µε 2+2 σπιρούνια και µε ένα µεγάλο διχαλωτό ακραίο νύχι. 

41 Lithobius creticus Dobroruka, 1977  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.26) 

Γεωγραφική κατανοµή: Κρήτη (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ενδηµικό της Κρήτης. 

Ταξινοµική: Ο Dobroruka (1977) συνέκρινε το L. creticus µε άλλα είδη της Μεσογειακής λεκάνης, όπως το L. 

dahli Verhoeff, 1925, το L. lakatnicensis Verhoeff, 1926 και το L. erdschiasius Verhoeff, 1943. Με βάση τους 

χαρακτήρες που αναφέρονται στην αυθεντική περιγραφή, αυτό το είδος µορφολογικά ταιριάζει µε το L. 

pusillus Latzel, 1880. Στο L. creticus αποδίδεται και το υλικό που προσδιορίστηκε από τον Attems (1902) σαν 

L. dadayi Tömösvary, 1880 προερχόµενο από διάφορες περιοχές της Κρήτης (Χανιά, Μουρνιές, Σαµαριά, 

Ασκύφου, Ασελάκια). Το υλικό που εξέτασε ο Zapparoli (1994b) και προερχόταν από την περιοχή του τύπου, 

δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην αυθεντική περιγραφή του L. creticus. Μολαταύτα, ταυτίζεται µε τη δοµή των 

νυχιών (επιµήκη) και των γονοποδίων στα θηλυκά. ∆ιαφέρει ωστόσο στο µήκος του σώµατος (10-12mm αντί 

για 12-14mm), στον αριθµό των αρθρωτών τµηµάτων των κεραιών (33 έως 38 αντί για 45) και στον αριθµό 

των οµατιδίων. Επίσης, στο υπό εξέταση υλικό τα γονοπόδια των θηλυκών παρουσιάζουν τέσσερις τρίχες 

ραχιαιοπλευρικά, από τις οποίες δυο είναι κοντές και δυο µακριές. 

42 Lithobius e ythrocephalus C. L. Koch, 1847  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.27) r

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αζερµπαϊτζάν, Αλβανία, Αρµενία, Αυστρία, 

Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία (Άλπεις), Γερµανία, Γεωργία, ∆ανία, δυτική Ρωσία, Ελβετία, 

Ιορδανία, Ιράν, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ολλανδία, 

Ουγγαρία, Ουκρανία, ΠΓ∆ Μακεδονίας, Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σερβία, Σικελία, 

Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό – ∆υτικό Ασιατικό. 
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Ταξινοµική: Ο Chamberlin (1956)  περιέγραψε το είδος Sigibius creticola από ένα θηλυκό άτοµο που 

προερχόταν από την Κρήτη. Η περιγραφή υπήρξε προβληµατική και µάλιστα αρκετοί από τους χαρακτήρες 

(όπως µήκος σώµατος, αριθµός άρθρων κεραιών) το διαφοροποιούσαν από τα άλλα είδη του γένους Sigibius, 

ενώ φαίνεται πιο αληθής η απόδοσή του στο γένος Lithobius. H υπόθεση αυτή ενισχύεται επίσης από το 

γεγονός, ότι ο Chamberlin (1956) συγκρίνει το creticola µε το L. pusillus, είδος που προγενέστερα ανήκε στο 

γένος Sigibius και προσφάτως τοποθετήθηκε στο γένος Lithobius (Eason, 1974b). Σύµφωνα µε τις περιγραφές 

των Brölemann (1930), Matic (1964) και Eason (1983), το L. creticola εµφανίζεται στενά συγγενικό µε το L. 

erythrocephalus. Η συγγένεια αυτή στηρίχθηκε στη µελέτη των διαστάσεων του σώµατος, στον αριθµό των 

άρθρων στις κεραίες, στα οµαττίδια και στη λεπτοµερέστατη περιγραφή των ποδιών (αριθµός τριχιδίων και 

θέση τους σε κάθε τµήµα του ποδιού). Ο Zapparoli (1994b) πρότεινε εποµένως τη συνωνυµία Lithobius 

creticola (Chamberlin, 1956) = Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847. Οι Matic & Stavropoulos (1990a) 

περιέγραψαν το είδος L. seresensis από υλικό που προερχόταν από τη Μακεδονία. Μορφολογικά αυτό το είδος 

έµοιαζε µε το Lithobius erythrocephalus, αλλά οι δυο ερευνητές τα διαχώρισαν εξαιτίας της παρουσίας ενός 

επιπλέον νυχιού στη βάση των θηλυκών γονοποδίων. Ο χαρακτήρας αυτός δεν κρίνεται ταξινοµικά 

σηµαντικός και αποδίδεται σε κάποια δυσπλασία (Zapparoli, 1994b). Έτσι, προτείνεται η συνωνυµία Lithobius 

seresensis Matic & Stavropoulos (1990) = Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847. 

43 Lithobius intermissus (Chamberlin, 1952)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.28) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Τουρκία (δυτική Ανατολία) (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Τα δείγµατα από τη Μύκονο και την Αµοργό ήταν επαρκή για 

το σωστό προσδιορισµό µιας και υπήρχαν αρσενικά, θηλυκά και ανώριµα άτοµα. Για τον προσδιορισµό τους 

χρησιµοποιήθηκε η κλείδα του Chamberlin (1952). 

44 Lithobius lucifugus L. Koch, 1862  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.28) 

Γεωγραφική κατανοµή: Ηπειρωτική Ελλάδα, Αυστρία, βόρεια Ιταλία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γερµανία, 

Ελβετία, Καύκασος, Κριµαία, Κροατία, Μαυροβούνιο, νοτιοανατολική Γαλλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 

Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Ρωσία, Σκανδιναβία, Σλοβενία, Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό – ∆υτικό Ασιατικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τη νησιωτική Ελλάδα, 1η αναφορά από τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ο 

Zapparoli (2002) υποστηρίζει πως η αναφορά του είδους από τον Stoev (1997) χρήζει επιβεβαίωσης. 

Ουσιαστικά, προγενέστερα της διατριβής δεν υπήρχε κανένα στοιχείο για την εξάπλωση του είδους στο 

Αιγαίο. Σε αυτό το είδος ο αριθµός των δοντιών στο προστέρνο µεταβάλλεται, ενώ υπάρχει η τάση οι 

ισχιακοί πόροι των τελευταίων ποδιών να είναι στρογγυλοί και όχι ωοειδείς (Eason, 1982). Ο Verhoeff 

(1937) χρησιµοποίησε αυτά τα χαρακτηριστικά για τον καθορισµό τριών υποειδών (octodus, latzeli, varallensis), 
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χωρίς πριν να γνωρίζει την ποικιλοµορφία που εµφάνιζαν οι παραπάνω χαρακτήρες, ακόµα και στις δυο 

πλευρές του ίδιου ζώου. Τα δείγµατα της συλλογής από το νότιο Αιγαίο προσδιορίστηκαν µε βάση την κλείδα 

του Eason (1982), αλλά και την περιγραφή του Latzel (1880). Κύριο γνώρισµα για την ορθή αναγνώριση του 

είδους υπήρξε η καµπυλότητα που εµφανίζουν κοιλιακά τα τριχίδια των τελευταίων ποδιών. 

45 Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.29) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Βουλγαρία, ΠΓ∆ Μακεδονίας Ρουµανία, 

Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Κατανέµεται σε ολόκληρο τον αιγαιακό χώρο, ενώ τα είδη L. peregrinus circula, L. lindbergi και L. 

sitianus είναι συνώνυµά του (Zapparoli, 1993). Ο Chamberlin (1956), σε υλικό που συνέλεξε από σπηλιές της 

Κρήτης περιέγραψε το L. sitianus που αποδεικνύεται µορφολογικά πολύ κοντά στο L. nigripalpis. Από την 

παράθεση των ταξινοµικών στοιχείων του τύπου του L. sitianus και των πολυάριθµων δειγµάτων του L. 

nigripalpis από την περιοχή του Αιγαίου, οι δυο µορφές δεν αποδεικνύονται πραγµατικά διαχωρισµένες µεταξύ 

τους. Παρόλα αυτά ο Eason (1990) προτείνει ότι το L. sitianus είναι ξεχωριστό είδος, διαφορετικό από το L. 

nigripalpis και συνώνυµο µε το L. cretaicus. Η συστηµατική κατάσταση της οµάδας βελτιώνεται λίγα χρόνια 

αργότερα, όταν ο Zapparoli (1994b) υποστηρίζει πως οι χαρακτήρες που χρησιµοποιεί ο Εason (1990) µε 

σκοπό το διαχωρισµό των L. sitianus και L. nigripalpis εµπίπτουν στην ποικιλοµορφία που εµφανίζει το L. 

nigripalpis. Γι’ αυτό και προτείνει τελικά τη συνωνυµία: L. sitianus Chamberlin, 1956 = L. nigripalpis L. Koch, 

1867. 

46 Lithobius piceus L. Koch, 1862  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.24) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αυστρία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερµανία, 

Ελβετία, Ιταλία, Καύκασος, Κριµαία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πολωνία, πρώην 

Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σλοβενία (Zalesskaja, 1978). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από την Κρήτη. O προσδιορισµός των ελάχιστων 

ατόµων της συλλογής του ΜΦΙΚ βασίστηκε στην ύπαρξη διχαλωτού νυχιού στο τελευταίο τµήµα των 

γονοποδίων του θηλυκού (Eason, 1982). 

47 Lithobius pusillus Latzel, 1880  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.30) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ιταλία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία,  

(Latzel, 1880; Kos, 1992). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό - Νότιο Ευρωπαϊκό. 
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Ταξινοµική: 1η αναφορά από το Αιγαίο, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Το συγκεκριµένο είδος θεωρείται 

συνώνυµο του L. lapidicola. Με βάση τις περιγραφές των δυο ειδών από τον Latzel (1880), την περιγραφή του 

Meinert (1872) και τη νεότερη περιγραφή του Eason (1972) προκύπτει πιθανότατα πως λανθασµένα το L. 

pusillus τοποθετείται ως συνώνυµο του L. lapidicola. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετοί ταξινοµικοί χαρακτήρες 

ικανοί για τη διάκριση των δυο ειδών (αριθµός και διάταξη οµαττιδίων, σχήµα των αγκαθιών στα γονοπόδια 

του θηλυκού). Το συγκεκριµένο είδος δεν υπάρχει στην Τουρκία, ενώ έχει περιγραφεί µε διαφορετικές µορφές 

από τα Βαλκάνια (Stoev, προσωπική επικοινωνία). 

48 Lithobius reductus (Chamberlin, 1952)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.24) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Τουρκία (Chamberlin, 1956). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ευρώπη, 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Τα 

ελάχιστα δείγµατα που βρέθηκαν στη Νίσυρο προσδιορίστηκαν µε γνώµονα την κλείδα του Chamberlin 

(1956). Η περιγραφή αν και φτωχή, περιέχει χαρακτηριστικά όπως τη διάταξη των τριχών σε ορισµένα ζεύγη 

ποδιών, τα άρθρα των κεραιών, τον αριθµό των οµατιδίων και τους ισχιακούς πόρους, που βοήθησαν στην 

ταξινόµηση των δειγµάτων. 

49 Lithobius viriatus Sseliwanoff, 1878  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.31) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, βορειοδυτικό Ιράν, Βουλγαρία, 

Ιορδανία, Ισραήλ, Καύκασος, Κριµαία, νοτιοανατολική Ιταλία, Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό – ∆υτικό Ασιατικό. 

Ταξινοµική: Ο προσδιορισµός του είδους είναι πολύπλοκος εξαιτίας του ότι ανήκει στην οµάδα “piceus” 

(Zapparoli, 1988) και οµοιάζει σηµαντικά µε τα είδη L. nigripalpis, L. piceus και L. peregrinus. Εξαιρετικά 

δύσκολος είναι ο προσδιορισµός µε ακρίβεια των αρσενικών ατόµων. Ο Zapparoli (1988, 1994b) έχει 

προτείνει τρεις συνωνυµίες µε τα είδη L. piceiavus, L. diana και L. pseudoagilis, ενώ σηµειώνει την 

ποικιλοµορφία κρίσιµων ταξινοµικών χαρακτήρων, όπως είναι τα γεννητικά εξαρτήµατα του θηλυκού 

(άκανθες, νύχια και τρίχες γονοποδίων). 

Υπογένος Monotarsobius Verhoeff, 1905 

Εξαπλώνεται στην ευρασιατική πλάκα και στην Ευρώπη διαθέτει 25 – 30 είδη. Μερικά είδη δείχνουν ευρείες 

εξαπλώσεις και χαρακτηρίζονται Σιβηρο-Ευρωπαϊκά (Lithobius crassipes), κεντρικο-Ευρωπαϊκά (L. aeruginosus). 

Παρόλα αυτά τα περισσότερα ευρωπαϊκά είδη δείχνουν περιορισµένη εξάπλωση σε τρεις κύριες περιοχές της 

νότιας Ευρώπης. ∆έκα από αυτά έχουν περιγραφεί από τα Βαλκάνια. 
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50 Lithobius aeruginosus (L. Koch, 1862)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.32) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αυστρία, βόρεια Ιταλία, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Γερµανία, Ελβετία, Καύκασος, Κριµαία, Κροατία, Ολλανδία, Ουκρανία, πρώην 

Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σλοβενία, Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό – Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Σύµφωνα µε τον Stoev (1997), η παρουσία του είδους στην 

Κρήτη κρίνεται αµφίβολη. Το είδος συγκρίθηκε µε δείγµατα του ZMUC που προέρχονταν από την κεντρική 

Ευρώπη και βρέθηκαν όµοια µε τα δείγµατα τις δικής µας συλλογής. Πρόκειται για ένα από τα µικρότερα 

είδη χειλοπόδων, µε 20 άρθρα στις κεραίες και 3 έως 5 στρογγυλά οµαττίδια σε σειρά, µε το δεύτερο να είναι 

µεγαλύτερο από το πρώτο. Οι πόροι των ισχίων στα τέσσερα τελευταία ζεύγη ποδιών είναι συνήθως 2,3,3 και 

3. Στο ισχίο του κεφαλικού στερνίτη υπάρχουν 2 δόντια σε κάθε πλευρά.  

51 Lithobius catascaphius Verhoeff, 1901  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.32) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία. 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Τα δείγµατα 

από τη συλλογή ελέγχθηκαν µε βάση την περιγραφή του Verhoeff (1937). Το συγκεκριµένο είδος έχει 

περιγραφεί, µε βάση ένα µόνο θηλυκό άτοµο, για πρώτη φορά από την Ιταλία (Vehoeff, 1937) και ένα 

δεύτερο δείγµα βρέθηκε αργότερα στη Βουλγαρία (Matic & Golemansky, 1967). Τα δείγµατα που βρέθηκαν 

µεταγενέστερα στην Τουρκία τοποθετήθηκαν τελικά σε αυτό το είδος αλλά φαίνεται να εµφανίζουν 

διαφοροποίηση στον αριθµό των τριχών στα πόδια (Zapparoli, 1999). 

52 Lithobius c assipes (L. Koch, 1862)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.33) r

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλγερία, Αυστρία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιβηρική, Ιορδανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κανάρια 

νησιά, Καύκασος, κεντρική Ασία, Κριµαία, Κροατία, Μαδέρα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Ουκρανία, ΠΓ∆ 

Μακεδονίας, Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Ρωσία, Σαρδηνία, Σερβία, Σικελία, Σκανδιναβία, 

Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: ∆υτικό Παλαιαρκτικό. 

Ταξινοµική: Τα δείγµατα από τη συλλογή συγκρίθηκαν µε δείγµατα που βρέθηκαν στις συλλογές του ZMUC 

από την Τουρκία. Σε αυτό το είδος αλλά και σε άλλα του γένους Lithobius έχει σηµασία να εξεταστούν 

στοιχεία για τη διαφοροποίηση που σηµειώνεται µεταξύ των διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων 

(προνυµφικά, ενήλικα), των (ψευδο)-ενήλικων και των πραγµατικά ενήλικων ατόµων, των αρσενικών και 
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θηλυκών, καθώς και µεταξύ των ενηλίκων, γιατί έτσι διασφαλίζεται ο ορθός προσδιορισµός δειγµάτων που 

στηρίζεται σε µετρήσιµα ή ποιοτικά ταξινοµικά χαρακτηριστικά. Μια από τις πλέον εµπεριστατωµένες  

µελέτες είναι αυτή του Andersson (1979) που αναλύει όλα τα ταξινοµικά χαρακτηριστικά του L. crassipes. 

53 Lithobius nudus (Matic, 1976)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.32) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νότιο Βαλκανικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τη νησιωτική Ελλάδα, 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Ο προσδιορισµός του 

συγκεκριµένου είδους (συλλέχθηκε µόνο ένα άτοµο από τη Σίφνο) στηρίχθηκε στην αυθεντική περιγραφή από 

τον Matic (1976) και στο γεγονός ότι είναι το µοναδικό τυφλό χειλόποδο που ανήκει στο γένος Lithobius και 

στο υπογένος Monotarsobius. Η διάκρισή του από τη συγγενική µορφή του L. catascaphius έγινε χάρις στην 

απουσία του οργάνου Tömösvary από τη βάση των κεραιών. Σηµειώνεται επίσης, πως εκτός από το κεφάλι, 

το υπόλοιπο σώµα ήταν κατεστραµµένο. 

54 Lithobius peloponnesiacus (Matic, 1976)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.35) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νότιο Βαλκανικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Ελλάδα, 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Ο Zapparoli (2002) δεν 

αναγνωρίζει το είδος αυτό και το τοποθετεί στα συνώνυµα του L. brignolii. Από την περιγραφή του τελευταίου 

πάντως (Matic, 1970) προκύπτουν αρκετές διαφορές µε τις µορφές που συλλέχθηκαν από τα ∆ωδεκάνησα. 

Αντίθετα, εξετάζοντας τις περιγραφές του Matic (1976) για τα είδη L. peloponnesiacus και L. anacanthinus 

προκύπτουν σηµαντικές οµοιότητες µε τα δείγµατα της συλλογής. Η οµοιότητα όµως των οµαττιδίων του L. 

peloponnesiacus και των σύγχρονων δειγµάτων υπήρξε το κλειδί για το σωστό προσδιορισµό αρκετών ατόµων. 

Υπογένος Porobius Porat, 1893 

Εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, δυτικά κατά µήκος των Ταυρίδων µέχρι τα ∆ωδεκάνησα (Zapparoli, 2003) 

και την Κρήτη και νότια µέχρι την Κύπρο. Περιλαµβάνει 2 µόνο είδη (Lithobius pamukkalensis, L. parvicornis). 

55 Lithobius pamukkalensis Matic, 1980  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.36) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, νότια Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από την Κρήτη (Simaiakis et al., 2004). Ο προσδιορισµός του συγκεκριµένου είδους 

στηρίχθηκε στην αυθεντική περιγραφή του Matic (1980). Έχει σηµαντικές ταξινοµικές οµοιότητες µε το είδος 

L. carinatus, στη µορφή των οµαττιδίων και το σχήµα των τεργιτών, αλλά διαφέρει στον αριθµό των 
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αρθρώσεων των κεραιών και στη δοµή των τελικών τµηµάτων των γονοποδίων στα θηλυκά. Για την καλύτερη 

συστηµατική εικόνα εξετάστηκαν επιπλέον δείγµατα από το ZMUC που προέρχονταν από την Τουρκία. 

Υπογένος Sigibius Chamberlin, 1913 

Περιλαµβάνει περίπου 30 είδη και υποείδη και εξαπλώνεται κυρίως στα Βαλκάνια, στην Ιταλία και στην 

Ανατολία. Παρότι η ταξινοµική ταυτότητα πολλών ειδών εξετάστηκε πρόσφατα, είναι βέβαιο πως ολόκληρο 

το υπογένος χρειάζεται να επανεξεταστεί (Zapparoli, 2003). Τα πιο κοινά είδη στην Ευρώπη είναι τα Lithobius 

microps και L. micropodus αλλά η εξάπλωσή τους παραµένει αόριστη µιας και η εξάπλωση του πρώτου 

συγχέεται µε αυτή του δευτέρου (Eason, 1974b). Ωστόσο και τα 2 είδη είναι παρόντα στη νότια Ευρώπη και 

την Ανατολία. 

56 Lithobius micropodus (Matic, 1980)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.35) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ιταλία, 

Κροατία, Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Ρωσία, Σαρδηνία, Σερβία, Σικελία, Σλοβενία, Τουρκία (Zapparoli, 

2002). 

Χωρότυπος: Νότιο Ευρωπαϊκό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τη νησιωτική Ελλάδα, 1η αναφορά από τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ο 

Zapparoli (2002) υποστηρίζει πως η αναφορά του είδους από τον Stoev (1997) χρήζει επιβεβαίωσης. 

Ουσιαστικά, προγενέστερα της διατριβής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για την εξάπλωση του είδους στο 

Αιγαίο. Σε αυτό το είδος ο αριθµός των δοντιών στο προστέρνο µεταβάλλεται, ενώ υπάρχει η τάση οι 

ισχιακοί πόροι των τελευταίων ποδιών να είναι στρογγυλοί και όχι ωοειδείς (Eason, 1982). Ο Verhoeff 

(1937) χρησιµοποίησε αυτά τα χαρακτηριστικά για τον καθορισµό τριών υποειδών (octodus, latzeli, varallensis), 

χωρίς πριν να γνωρίζει την ποικιλοµορφία που εµφάνιζαν οι παραπάνω χαρακτήρες, ακόµα και στις δυο 

πλευρές του ίδιου ζώου. Τα δείγµατα της συλλογής προσδιορίστηκαν µε βάση την κλείδα του Eason (1982), 

αλλά και την περιγραφή του Latzel (1880). Κύριο γνώρισµα για την ορθή αναγνώριση του είδους υπήρξε η 

καµπυλότητα που εµφανίζουν κοιλιακά τα τριχίδια των τελευταίων ποδιών. 

57 Lithobius microps Meinert, 1876  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.34) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Βαλεαρίδες, Βέλγιο, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 

Κροατία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουκρανία, ΠΓ∆ Μακεδονίας, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σαρδηνία, 

Σερβία, Σικελία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ευρωπαϊκό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το είδος προσδιορίστηκε για πρώτη φορά από τον 

Meinert (1872). Συστηµατική σύγχυση προκλήθηκε όταν ο Verhoeff (1937) προσάρτησε το όνοµα “microps” 
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σε δείγµατα από τη Μεσόγειο που όµως έµοιαζαν και µε το κεντροευρωπαϊκό είδος L. biporus Silvestri, 1894. 

Φαίνεται τελικά πως ο Verhoeff (1937) αναφερόταν πραγµατικά στο είδος L. microps, για κάποιο λόγο όµως 

σηµείωσε λανθασµένα περισσότερα άρθρα στις κεραίες. Συνήθως, τα άρθρα των κεραιών κυµαίνονται από 22 

έως 25, ενώ σε µερικά δείγµατα από το Αιγαίο οι κεραίες έφτασαν τα 27 άρθρα, όµοια µε τα δείγµατα που 

εξετάστηκαν στο ZMUC. 

58 Lithobius tidissimus (Chamberlin, 1952)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.35) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Και αυτό το είδος, όπως και το παραπάνω εξετάστηκε µε βάση τα 

ευρήµατα του Chamberlin (1956). Επίσης, όλα τα δείγµατα που εξέτασε ο Zapparoli (2002) από τις 

προσωπικές του συλλογές και προέρχονται από τα ∆ωδεκάνησα, ταιριάζουν απόλυτα µε τις περιγραφές του 

Chamberlin (1956). Σε ορισµένες περιπτώσεις µόνο η τρίχα που βρίσκεται ραχιαία  στο ισχίο του 13ου, 14ου 

και 15ου ποδιού απουσιάζει, παρεκκλίνοντας έτσι από την  αυθεντική περιγραφή. Η ίδια ιδιοµορφία 

παρατηρήθηκε και στα σύγχρονα δείγµατα από την Αµοργό και τη Χάλκη. 

Γένος Pleurolithobius Verhoeff, 1899 

Το γένος εξαπλώνεται από τη δυτική Ανατολία έως τα νότια Βαλκάνια και τη νότια Ιταλία. Τα είδη 

Pleurolithobius patriarchalis και P. orientis, των οποίων η ταυτότητα συζητήθηκε πρόσφατα (Zapparoli & Minelli, 

1993), είναι οι µοναδικοί εκπρόσωποι του γένους. Το P. orientis αναφέρεται από το Βόσπορο, την κεντρική 

Ελλάδα και τα ∆ωδεκάνησα, ενώ το P. patriarchalis εξαπλώνεται στη δυτική Ανατολία, τα νότια Βαλκάνια, τη 

νότια Ιταλία, την Κυρηναϊκή (Zapparoli, 2003) και τα ∆ωδεκάνησα. 

59 Pleurolithobius orientis (Chamberlin, 1952)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.17) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, δυτική Τουρκία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βόρειο Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Η διάκρισή του από το P. patriarchalis έγινε µε βάση τις ογκώδεις προεξοχές που εµφανίζονται 

στους µηρούς των θηλυκών ατόµων. Αυτό το χαρακτηριστικό προέκυψε µετά τη µελέτη δειγµάτων από το 

ZMUC. 

60 Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.17) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, δυτική Τουρκία, Κυρηναϊκή, 

Μαυροβούνιο, νότια Βουλγαρία, νότια Ιταλία, ΠΓ∆ Μακεδονίας, Σικελία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Βαλκανικό – Ανατολικό Μεσογειακό. 
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Ταξινοµική: Η αναφορά των Matic & Stavropoulos (1993) από την Κάλυµνο θεωρείται λανθασµένη από τον 

Zapparoli (2002), ο οποίος υποστηρίζει πως πρόκειται για το είδος Pleurolithobius orientis (Chamberlin, 1952). 

Επίσης, µερικά από τα άτοµα που αναγνώρισε ο Daday (1889) σαν L. cyrtopus Latzel, 1880, ανήκουν και αυτά 

στο συγκεκριµένο είδος (Zapparoli, 2002). Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θεωρήθηκε ότι η παρουσία του 

είδους στο ανατολικό Αιγαίο είναι δικαιολογηµένη µε βάση τις περιγραφές του Berlese (1882), αλλά και τα 

δείγµατα που εξετάστηκαν στο ZMUC και προέρχονταν από την Τουρκία. 

4.3.3 Τάξη Σκολοπενδρόµορφα (~550 είδη παγκοσµίως) 

Οικογένεια Cryptopidae Newport, 1894 

Γένος Cryptops Linné, 1758 

61 Cryptops anomalans Newport, 1844  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.4) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αλγερία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ευρωπαϊκή Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Κριµαία, 

Κροατία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, νότια Ουκρανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, ΠΓ∆ Μακεδονίας, πρώην 

Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβενία, Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νότιο ∆υτικό Παλαιαρκτικό. 

Ταξινοµική: Στην Κρήτη ο Attems (1902) αναγνώρισε ένα υποείδος, το Cryptops anomalans labyrinthiacus, 

δεδοµένο που υιοθέτησαν στη συνέχεια και οι Chamberlin (1956) και Kanellis (1959). Όµως, στις δυο 

πρόσφατες εργασίες του Zapparoli (1994b, 2002) το συγκεκριµένο υποείδος τοποθετείται ως συνώνυµο. Οι 

δικές µας παρατηρήσεις συµφωνούν µε την άποψη του Zapparoli, αφού τα µορφολογικά χαρακτηριστικά 

µαρτυρούν την ύπαρξη µιας µορφής στο χώρο του νοτίου Αιγαίου. Μοναδικό χαρακτηριστικό που εµφανίζει 

σηµαντική ποικιλοµορφία ο αριθµός των ακανθών που υπάρχουν στην κνήµη και τον ταρσό του 21ου ζεύγους 

ποδιών και που κυµαίνεται από 7-10 και 2-5 αντίστοιχα. 

62 Cryptops beroni Matic & Stavropoulos, 1988  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.5) 

Γεωγραφική κατανοµή: Κρήτη. 

Χωρότυπος: Ενδηµικό της Κρήτης. 

63 Cryptops beshkovi Matic & Stavropoulos, 1988  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.5) 

Γεωγραφική κατανοµή: Ρόδος (Matic & Stavropoulos, 1993; Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ενδηµικό της Ρόδου. 
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64 Cryptops hortensis Leach, 1815  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.6) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αζερµπαϊτζάν, Αζόρες, Αλβανία, Αρµενία, 

Αυστρία, βόρεια Τουρκία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Γεωργία, ∆ανία, Ελβετία, 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ιβηρική, Ιρλανδία, Ιταλία, Κανάρια νησιά, Κορσική, Κροατία, Μαδέρα, Μαρόκο, 

Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουζµπεκιστάν, Ουκρανία, ΠΓ∆ Μακεδονίας, Πολωνία, 

πρώην Τσεχοσλοβακία, Ρουµανία, Ρωσία, Σαρδηνία, Σικελία, Σλοβενία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν 

(Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Κεντρικό ∆υτικό Παλαιαρκτικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Μέχρι πρόσφατα (Zapparoli, 1993, 1994b) το όνοµα του είδους 

συνοδευόταν από τον Leach, C. hortensis Leach, 1815. Όπως προκύπτει όµως από µελέτες των αρχών της 

δεκαετίας του 19ου αιώνα, ο Leach απλώς συνέλεξε τα δείγµατα χωρίς να τα προσδιορίσει (Jeekel, 1999), τα 

έδωσε στον Donovan, ο οποίος τελικά τα προσδιόρισε κατατάσσοντάς τα όµως λανθασµένα στο γένος 

Scolopendra. Τα λίγα άτοµα που συλλέχθηκαν κυρίως από τα Κύθηρα, τη Σαλαµίνα και τα νησιά των 

∆ωδεκανήσων ακολουθούν τη περιγραφή του τύπου. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα άτοµα από την Κέα, 

όπου κοιλιακά η περιοχή του ισχίου του 21ου ζεύγους ποδιών εµφανίζεται στενότερη και µε λιγότερους 

πόρους σε σύγκριση µε την περιγραφή άλλων ευρωπαϊκών δειγµάτων (Eason, 1964). 

65 Cryptops kosswigi Chamberlin, 1952  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.7) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, νοτιοδυτική Τουρκία, Παλαιστίνη (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Σε αυτό το είδος ανήκουν τα δείγµατα που λανθασµένα ο Zapparoli (1993) τοποθέτησε στο 

είδος Cryptops parisi. Επίσης, ανεξερεύνητη παραµένει η πληροφορία που παραθέτει ο ίδιος, υποστηρίζοντας 

πως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα υπάρχει ένα είδος Cryptops που µοιάζει µε το kosswigi 

αλλά χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση (Zapparoli, 1993). Παρόλα αυτά, δεν παρατηρήθηκε καµία παρόµοια 

µορφή. 

66 Cryptops trisulcatus Brölemann, 1902  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.8) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Αλγερία, Βαλεαρίδες, Ισπανία, Ιταλία, Κανάρια νησιά, Κορσική, 

νότια Γαλλία, νοτιοανατολική Τουρκία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σικελία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τις Κυκλάδες. Τα σχέδια του Demange (1981) ταιριάζουν µε τις σύγχρονες 

παρατηρήσεις. Οι άκανθες της κνήµης κυµαίνονται από 9 έως 13, ενώ οι άκανθες του ταρσού από 4 έως 5. Οι 
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αύλακες στο κεφάλι είναι ασυνεχείς ενώ οι επιµήκεις αύλακες στον 1ο τεργίτη συγκλίνουν πρόσθια 

σχηµατίζοντας όρθιο τρίγωνο. 

Οικογένεια Scolopendridae Newport, 1894 

Γένος Scolopendra Linné, 1758 

Πρόκειται για γένος που εξαπλώνεται στην τροπική ζώνη, εµφανίζεται όµως τόσο στην περιοχή της 

Μεσογείου όσο και στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης. 

67 Scolopendra canidens Newport, 1844  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.40) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα,  Αζερµπαϊτζάν, Αίγυπτος. Λιβύη, Αλγερία, Αρµενία, Ιράν, Ιταλία 

(ν. Λαµπεντούσα), Μαρόκο, νοτιοανατολική Τουρκία, Ουζµπεκιστάν, Παλαιστίνη, Συρία, Τατζικιστάν, 

Τουρκµενιστάν, Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ανατολικό Μεσογειακό – ∆υτικό Ασιατικό. 

Ταξινοµική: 1η αναφορά από τα ∆ωδεκάνησα. Ο 1ος τεργίτης δεν εµφανίζει καµία εγκάρσια ή επιµήκη 

αύλακα. Ο οδοντικός τύπος στο κεφαλικό ισχίο µοιάζει µε αυτόν της S. clavipes, όπως και ο 21ος τεργίτης που 

εµφανίζει µια µόνο επιµήκη αύλακα. Ο προµηρός κοιλιακά εµφανίζει δυο ζώνες µε άκανθες, ενώ έχει 

περισσότερες άκανθες από την S. clavipes. Είναι πλατύτερος, κοντύτερος και εµφανίζει µια σχετική τάξη στη 

θέση των ακανθών. Αυτές οι περιγραφές προκύπτουν, εκτός από τη µελέτη των δειγµάτων του Αιγαίου, από τη 

εξέταση δειγµάτων του ΜΦΙΚ από την Λιβύη και τη Συρία καθώς και από την εξέταση δειγµάτων του 

ZMUC από την Ισπανία. Η εµφάνιση αυτού του είδους στο Αιγαίο αµφισβητήθηκε από αρκετούς ερευνητές 

(Zapparoli, 1994b; Stoev, 1997). Ο Würmli (1980) αναφέρει την παρουσία του είδους στη Γαύδο και τη 

Μήλο. Η πρώτη αναφορά αµφισβητείται από τον έλεγχο των δειγµάτων του ΜΦΙΚ, θεωρώντας ότι τα 

δείγµατα που προσδιορίστηκαν ως S. canidens από τη Γαύδο ανήκουν στην ενδηµική µορφή της Κρήτης, S. 

cretica. Αντίθετα, η αναφορά από τη Μήλο κρίνεται σωστή και επιβεβαιώνεται από τα ευρήµατα όχι µόνο της 

Μήλου αλλά και ορισµένων άλλων νησιών των δυτικών Κυκλάδων (Σίφνος, Σέριφος). Τέλος, ο Dobroruka 

(1977) αναφέρει λανθασµένα το είδος από το όρος Ίδη που πιθανότατα σχετίζεται µε την ενδηµική 

σαρανταποδαρούσα της Κρήτης. 

68 Scolopendra cingulata Latreille, 1829  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.39) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αίγυπτος (Σινά), Αλβανία, Αλγερία, 

βορειοδυτικό Ιράν, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καύκασος, 

Κριµαία, Κροατία, Κύπρος, Λίβανος, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, ΠΓ∆ 

Μακεδονίας, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σερβία, Σικελία, Σλοβενία, Συρία, Τατζικιστάν, Τουρκία, Τυνησία 

(Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Μεσογειακό – ∆υτικό Ασιατικό. 
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Ταξινοµική: Η πρώτη µεγάλη σύγχυση µε το παραπάνω είδος δηµιουργείται αφού ο Dobroruka (1977) το 

αναφέρει από την Κρήτη, από µια περιοχή πιθανότατα λανθασµένη. Η περιοχή “Oϊon” δε φαίνεται να 

αντιστοιχεί σε καµία πραγµατική τοποθεσία του νησιού, εποµένως η αναφορά αυτή κρίνεται αναξιόπιστη. 

Άλλωστε, η S. cingulata διακρίνεται εύκολα από τις υπόλοιπες Σκολόπενδρες του ελληνικού χώρου, αφού φέρει 

δυο µόνο αγκάθια κοιλιακά στον προµηρό και 4 ραχιαιοπλευρικά. 

69 Scolopendra clavipes C. L. Koch, 1847  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.40) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα (∆ωδεκάνησα), Λίβανος, νοτιοδυτική Τουρκία (Würmli, 1980; 

Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Ανατολικό Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Οι οµοιότητες µε την S. canidens είναι πολλές και χρειάζεται πολύ καλή παρατήρηση για το 

διαχωρισµό τους µε µορφολογικά κριτήρια. Με βάση τα δείγµατα του ΜΦΙΚ από το νησιωτικό συγκρότηµα 

του Καστελόριζου, η S. clavipes εµφανίζει δυο αχνές επιµήκεις αύλακες στον 1ο τεργίτη. Η αντίστοιχη αύλακα 

στον 21ο τεργίτη είναι διακριτή και διακλαδίζεται ελαφρώς στο τέλος. Στο 21ο ζεύγος του προµηρού 

υπάρχουν ραχιαιοπλευρικά 8-9 αγκάθια τοποθετηµένα σε δυο σειρές. Τα ίδια χαρακτηριστικά σηµειώθηκαν 

από δείγµατα του ZMUC που προέρχονταν από την Τουρκία. 

70 Scolopendra cretica Attems, 1911  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.39) 

Γεωγραφική κατανοµή: Κρήτη (Σηµαιάκης, 2001). 

Χωρότυπος: Ενδηµικό της Κρήτης. 

Ταξινοµική: Τα δείγµατα από την Κυρηναϊκή, την Τουρκία και τη δυτική Λιβύη αναφέρονται πιθανά στο 

είδος Scolopendra canidens (Zapparoli, 2002). Το είδος αυτό, όπως και τα υπόλοιπα του γένους Scolopendra εκτός 

από την S. cingulata, ανήκουν στην οµάδα “canidens” (Lewis, 1985; Zapparoli, 1994b). Σ’ αυτό το είδος 

καταχωρούνται οι λανθασµένες αναφορές της S. canidens από την Κρήτη (Dobroruka, 1977). ∆είγµατα του 

ZMUC από την Κρήτη προσδιορισµένα σαν S. canidens ανήκουν µάλλον στο παραπάνω είδος. Επιπλέον, σε 

αυτό το είδος πρέπει να ανήκουν οι αναφορές των Karsch (1888) και Cecconi (1895) για παρουσία του είδους 

S. dalmatica C. L. Koch, 1847 στην Κρήτη. Όλα αυτά τα λάθη δικαιολογούνται σε µεγάλο βαθµό, µιας και η 

διάκριση του συγκεκριµένου είδους από το στενά συγγενικό του S. canidens είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

Συγχρόνως, ο χαρακτηρισµός ως ενδηµικό αµφισβητείται, αφού υποστηρίζεται ότι το είδος κατανέµεται στα 

νοτιοδυτικά παράλια της Μ. Ασίας (Würmli, 1980), γεγονός που µάλλον οφείλεται σε εισαγωγή (Zapparoli, 

1999). 

4.3.4 Τάξη Σκουτιγκερόµορφα (~130 είδη παγκοσµίως) 

Οικογένεια Scutigeridae Gervais, 1837 
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Γένος Scutigera Lamarck, 1801 

Πρόκειται για ένα γένος που εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, στη νότια Αφρική αλλά και 

στη βόρεια Αµερική. 

71 Scutigera coleoptrata (Linné, 1758)  (Παράρτηµα - Χάρτης 4.41) 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, Αίγυπτος, Αλβανία, Αλγερία, Αυστρία, 

Βαλεαρίδες, Βουλγαρία, Γαλλία, Εγγύς και Μέση Ανατολή, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Καύκασος, Κορσική, 

Κριµαία, Κροατία, Λιβύη, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, νότια Γερµανία, νότια Ουγγαρία, νότια πρώην 

Τσεχοσλοβακία, Ουκρανία, ΠΓ∆ Μακεδονίας, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σαρδηνία, Σικελία, Σλοβενία, 

Τυνησία (Zapparoli, 2002). 

Χωρότυπος: Νότιο Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό. 

Ταξινοµική: Το συγκεκριµένο ανθρωπόφιλο είδος εµφανίζει τεράστια ποικιλοµορφία στο χρωµατισµό του 

ραχιαίου τµήµατος (ενδοπληθυσµιακά, µεταξύ διαφορετικών φύλων και µεταξύ διαφορετικών ηλικιακών 

σταδίων). Στο Αιγαίο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έχει επικρατήσει η άποψη της 

παρουσίας του παραπάνω είδους. Τα συστηµατικά κριτήρια που διέπουν το συγκεκριµένο γένος 

παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Würmli (1974), ενώ αργότερα ο Negrea (2003) διακρίνει δυο είδη 

από την περιοχή του Ισραήλ µε βάση το χρωµατισµό και το πλήθος των τριχιδίων στην άκρη των ποδιών. 

Παρόλα αυτά, η σωστή ταξινοµική προσέγγιση του είδους και η σύγκρισή του µε άλλα συγγενικά προϋποθέτει 

την καλή διατήρηση των δειγµάτων, µιας και τόσο ο αποχρωµατισµός από το οινόπνευµα όσο και η ευκολία 

µε την οποία χάνονται τα πόδια δε διευκολύνουν την ταξινοµική του µελέτη. 
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4.4 Συζήτηση 

4.4.1 Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της χειλοποδοπανίδας του νοτίου Αιγαίου 

Τα 71 είδη και υποείδη (68 είδη και 3 υποείδη) που καταγράφονται συνολικά από το νότιο Αιγαίο ανήκουν σε 

10 οικογένειες και 25 γένη (Πίν. 4.1). Αναλυτικά η χειλοποδοπανιδική σύνθεση κάθε νησιού παρουσιάζεται 

στο Παράρτηµα (Πίνακας Β, όπου 1 = παρουσία και 0 = απουσία). 

Πίν. 4.1. Ποιοτική σύνθεση των ειδών στο νότιο Αιγαίο (οι αντιπρόσωποι κάθε ταξινοµικής βαθµίδας έχουν αύξουσα 

αρίθµηση). 

Τάξεις Οικογένειες Γένη Τάξων 

Γεωφιλόµορφα (1) Dignathodontidae (1) Dignathodon (1) 2 

  Henia (2) 5 

 Himantariidae (2) Bothriogaster (3) 3 

  Himantarium (4) 1 

  Stigmatogaster (5) 1 

 Geophilidae (3) Clinopodes (6)  1 

  Geophilus (7) 8 

  Insigniporus (8) 1 

  Pachymerium (9) 3 

  Pleurogeophilus (10) 1 

  Tuoba (11) 1 

 Linotaeniidae (4) Strigamia (12)  1 

 Schendylidae (5) Haploschendyla (13) 1 

  Hydroschendyla (14) 1 

  Nannophilus (15) 2 

  Schendyla (16) 1 

Λιθοβιόµορφα (2) Henicopidae (6) Rhodobius (17) 1 

 Lithobiidae (7) Eupolybothrus (18) 1 

  Harpolithobius (19) 1 

  Hessebius (20) 1 

  Lithobius (21) 21 

  Pleurolithobius (22) 2 

Σκολοπενδρόµορφα (3) Cryptopidae (8) Cryptops (23) 6 

 Scolopendridae (9) Scolopendra (24) 4 

Σκουτιγκερόµορφα (4) Scutigeridae (10)  Scutigera (25) 1 
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Πριν από την παρούσα µελέτη στη βιβλιογραφία αναφέρονταν 53 είδη από την περιοχή του νοτίου Αιγαίου, 

εκ των οποίων 33 από την Κρήτη, 19 από τις Κυκλάδες και 37 από τα ∆ωδεκάνησα. Πρόσφατα, η σύνθεση 

της χειλοποδοπανίδας κάθε γεωγραφικής ενότητας άλλαξε και µε βάση τα νέα δεδοµένα η Κρήτη έχει 40 είδη 

και 3 υποείδη χειλοπόδων (43 συνολικά τάξα, 10 νέες αναφορές, αύξηση περίπου 30%), τα ∆ωδεκάνησα 54 

είδη και 2 υποείδη (56 συνολικά τάξα, 19 νέες αναφορές, αύξηση περίπου 51%) και οι Κυκλάδες 36 είδη και 2 

υποείδη (38 συνολικά τάξα, 19 νέες αναφορές, αύξηση 100%). Από το σύνολο των νέων αναφορών, 15 είδη 

αναφέρονται για πρώτη φορά από το νότιο Αιγαίο, από τα οποία τα 14 για πρώτη φορά από την ευρύτερη 

περιοχή του Αιγαίου, 11 είδη αποτελούν νέες αναφορές για την Ελλάδα και 2 είδη σηµειώνονται για πρώτη 

φορά στην Ευρώπη. Κανένα νέο είδος για την επιστήµη δεν βρέθηκε, εκτός από ένα εύρηµα από την 

Κάρπαθο, η ταυτότητα του οποίου παραµένει άγνωστη (ανήκει στο γένος Lithobius) και γι’ αυτό το λόγο δεν 

συµπεριλήφθηκε στα αποτελέσµατα ή τις αναλύσεις αυτής της διατριβής (Πίν. 4.2). 
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Πίν. 4.2. Κατάλογος ειδών από το νότιο Αιγαίο (1=Κρήτη, 2=Κυκλάδες, 3=∆ωδεκάνησα, 4=Κύθηρα - Αντικύθηρα, 5=Σαρωνικός, 6=Β. Σποράδες, 7=Β. Αιγαίο, 8=Ν. Αιγαίο, 

9=Αιγαίο, 10=Ελλάδα, 11=Ευρώπη. Με @ συµβολίζονται τα είδη που αναφέρονται τόσο στις συλλογές που µελετήθηκαν όσο και στη βιβλιογραφία, µε + συµβολίζονται όλες οι νέες 

αναφορές και µε * τα είδη που δεν βρέθηκαν στις συλλογές που µελετήθηκαν παρά µόνο στη βιβλιογραφία). 

 

Είδη / υποείδη 1 1

      

       

               

          

     

             

          

       

         

    

         

            

        

               

             

          

              

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Είδη / υποείδη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Bothriogaster signata  @ @ + @  @ Lithobius catascaphius  + + + + +  

Bothriogaster signata graeca @ @ @  @  Lithobius crassipes @  @  +

Bothriogaster signata thesei @  Lithobius cretaicus* @

Clinopodes flavidus @ @ @ + @  @ Lithobius creticus @

Cryptops anomalans @ @ @  +  @  Lithobius erythrocephalus @ @ @ + +

Cryptops beroni* @  Lithobius intermissus  @ +

Cryptops beshkovi* @ Lithobius lucifugus @ +  + + + +

Cryptops hortensis @ + @ + +  @  Lithobius micropodus* @ @ @

Cryptops kosswigi @ @ @  Lithobius microps + + @ + +

Cryptops trisulcatus @ + @ + + + + Lithobius nigripalpis @ @ @ @ @  @

Dignathodon microcephalus @ + @ + + Lithobius nudus  + + + +  

Dignathodon pachypus + + + + + Lithobius pamukkalensis +  @

Eupolybothrus litoralis @ @ @ + + + @ Lithobius peloponnesiacus + + + +  

Eupolybothrus werneri + + + Lithobius piceus @

Geophilus carpophagus @  @  Lithobius pusillus + + +

Geophilus conjungens  + @ + + Lithobius reductus + + + + +

Geophilus flavus @ Lithobius tidissimus  + @

 92 



Geophilus fucorum           

             

        

           

        

          

             

          

             

               

          

            

         

          

               

        

          

             

         

+ + + +  Lithobius viriatus @ + @  @

Geophilus insculptus* @  Nannophilus ariadnae @ + @

Geophilus linearis + + + + + + + +  Nannophilus eximius +  + + +

Geophilus naxius @ @ @ + Pachymerium ferrugineum @ @ @

Geophilus pygmaeus + + + +  Pachymerium f. insularum + @ + + + + +

Haploschendyla europaea + + + + +  Pachymerium syriacum  + @

Harpolithobius anodus + @ + Pleurogeophilus mediterraneus* @  @

Henia athenarum @ + + + + + + Pleurolithobius orientis @

Henia bicarinata @  @  Pleurolithobius patriarchalis +

Henia devia @ @ Rhodobius lagoi* @

Henia pulchella @ + + + Schendyla nemorensis @ + + +

Henia vesuviana + + + +  Scolopendra canidens  @ +

Hessebius barbipes* @  Scolopendra cingulata  @ @ + @ @ @

Himantarium gabrielis  + @ + @ @ @ Scolopendra clavipes @

Hydroschendyla submarina* @  Scolopendra cretica @

Insigniporus sturanyi + + + +  Scutigera coleoptrata @ @ @ + + + @

Lithobius aeruginosus @  + Stigmatogaster gracilis*  @  @ @

Lithobius agilis @  Strigamia acuminata + + + +  

Lithobius carinatus  @ @  @  Tuoba poseidonis + + @

 

 93 



Οι οικογένειες Scutigeridae, Linotaeniidae, Henicopidae αντιπροσωπεύονται από ένα είδος στην περιοχή 

µελέτης, τα Scutigera coleoptrata, Strigamia acuminata και Rhodobius lagoi, αντίστοιχα, ενώ 15 από τα 25 γένη, 

δηλαδή το 60%, αντιπροσωπεύονται από ένα είδος στο νότιο Αιγαίο (Himantarium, Stigmatogaster, Clinopodes, 

Insigniporus, Pleurogeophilus, Tuoba, Strigamia, Haploschendyla, Hydroschendyla, Schendyla, Rhodobius, Eupolybothrus, 

Harpolithobius, Hessebius και Scutigera). Πιο πολυποίκιλη τάξη είναι τα γεωφιλόµορφα µε 16 γένη και 33 είδη 

και υποείδη, δεύτερη ακολουθεί η τάξη των λιθοβιόµορφων µε 6 γένη και 27 είδη, τρίτη είναι τα 

σκολοπενδρόµορφα µε 2 γένη και 10 είδη και τελευταία έρχεται η τάξη των σκουτιγκερόµορφων µε µόνο 1 

είδος. Ενώ όµως τα γεωφιλόµορφα εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ποικιλοµορφία µε βάση το συνολικό αριθµό 

γενών και ειδών, το κυρίαρχο γένος από άποψη αριθµού ειδών ανήκει στα λιθοβιόµορφα και είναι το Lithobius 

µε 21 είδη. Η ποσοτική ανάλυση των ειδών των κυριοτέρων περιοχών του νοτίου Αιγαίου (Κρήτη, Κυκλάδες, 

∆ωδεκάνησα) αλλά και της ευρύτερης περιοχής µελέτης για κάθε τάξη παρουσιάζεται παρακάτω (Πίν. 4.3). 

Πίν. 4.3. Ποσοτική ανάλυση των ειδών ανά τάξη στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου και στις 3 κυριότερες 

γεωγραφικές περιοχές. 

Τάξεις Κρήτη % Κυκλάδες % ∆ωδεκάνησα % Ν. Αιγαίο % 

ΣΚΟΥΤΙΓΚΕΡΟΜΟΡΦΑ 1 2,3 1 2,6 1 1,8 1 1,4 

ΣΚΟΛΟΠΕΝ∆ΡΟΜΟΡΦΑ 6 14,0 6 15,8 8 14,3 10 14,1 

ΓΕΩΦΙΛΟΜΟΡΦΑ 22 51,2 19 50,0 26 46,4 33 46,5 

ΛΙΘΟΒΙΟΜΟΡΦΑ 14 32,6 12 31,6 21 37,5 27 38,0 

ΣΥΝΟΛΟ 43  38  56  71  

Σε σχέση µε την Κρήτη και τις Κυκλάδες, στη σύνθεση της χειλοποδοπανίδας των ∆ωδεκανήσων 

συµµετέχουν περισσότερα είδη σκολοπενδρόµορφων, τόσο εξαιτίας της παρουσία ενός ενδηµικού στη Ρόδο 

(Cryptops beshkovi), όσο εξαιτίας της παρουσίας του είδος Scolopendra clavipes που εξαπλώνεται στην ανατολική 

Μεσόγειο και φτάνει µέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Το ίδιο πρότυπο καταγράφεται από την ανάλυση 

της ποσοστιαίας συµµετοχής των ειδών της τάξης των λιθοβιόµορφων, µε τα ∆ωδεκάνησα να εµφανίζονται 

πιο πλούσια, από την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Από την άλλη, η χειλοποδοπανίδα της Κρήτης υπερέχει στα 

είδη των γεωφιλόµορφων, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στο έντονο ανάγλυφο του νησιού και στη 

µεγαλύτερη ποικιλία ενδιαιτηµάτων που προσφέρονται σε µια οµάδα κυρίως υγρόφιλη. Ενδεικτικά, το είδος 

Insigniporus sturanyi εξαπλώνεται στα Βαλκάνια και έχει συλλεχθεί από ορεινά δάση της δυτικής Κρήτης. Η 

µόνη τάξη µε ίδια παρουσία σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του νοτίου Αιγαίου είναι τα σκουτιγκερόµορφα 

εξαιτίας του µοναδικού ευρύοικου είδους που εξαπλώνεται από τα µεγαλύτερα µέχρι τα πολύ µικρά 

βραχονήσια της περιοχής. 

4.4.2 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές για τη χειλοποδοπανίδα κάθε νησιού και τη νέα γνώση που κατατέθηκε 

στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, τα 68 νησιά που µελετήθηκαν µπορούν να χωριστούν σε συγκεκριµένες 
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κατηγορίες (Πίν. 4.4). Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει νησιά για τα οποία δεν υπήρχε προηγούµενη 

αναφορά. Έτσι, στα 39 από τα 68 νησιά του νοτίου Αιγαίου (ποσοστό περίπου 57%) που συµπεριλήφθησαν σε 

αυτή την εργασία (µαζί µε τα 2 εξωτερικά νησιά Σαλαµίνα και Σκύρο) δεν υπήρχε παλαιότερη γνώση σχετικά 

µε τη σύνθεση της χειλοποδοπανίδας τους. Πρόκειται κυρίως για µικρές νησίδες (όλα τα δορυφορικά νησιά 

της Κρήτης εκτός από τη Γαύδο, οι νησίδες του αρχιπελάγους του Καστελόριζου, οι νησίδες του 

συµπλέγµατος Κυθήρων – Αντικυθήρων και τα µικρά νησιά - νησίδες των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων), 

αλλά και για µεγάλα νησιά των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων, όπως η Μύκονος, η Σίκινος, η Σχοινούσα, η 

Ίος, η Σίφνος, η Άνδρος, οι Λειψοί, η Σύµη και το Καστελόριζο. Σε αυτά τα νησιά κάθε είδος αποτελεί νέα 

αναφορά και τα νέα είδη που προστέθηκαν κυµάνθηκαν ανά νησί από 2 έως και 20, όπως στην περίπτωση του 

Καστελόριζου. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει νησιά ή νησίδες µε ισχνή γνώση της χειλοποδοπανίδας 

τους (1 έως 4 είδη). Το ποσοστό αυτών των νησιών αγγίζει το 25% και σε αυτά περιλαµβάνονται τα µισά 

περίπου νησιά των Κυκλάδων (9), ορισµένα νησιά των ∆ωδεκανήσων (5), τα Κύθηρα, η Γαύδος και το 

εξωτερικό νησί της Σκύρου. Σε αυτά τα νησιά ο συνολικός αριθµός των νέων αναφορών κυµάνθηκε από 5 

(Αντίπαρος) έως και 22 (Κάλυµνος). Η τρίτη κατηγορία νησιών χαρακτηρίζεται από φτωχή αλλά σηµαντική 

γνώση πάνω στα χειλόποδα (5 έως 9 είδη) και περιλαµβάνει συνολικά 7 νησιά (ποσοστό που αγγίζει το 10%), 

4 από τις Κυκλάδες (Νάξο, Τήνο, Σύρο, Θήρα), 2 από τα ∆ωδεκάνησα (Χάλκη, Τήλος) και το δεύτερο 

εξωτερικό νησί, τη Σαλαµίνα. Τελικά, ο συνολικός αριθµός νέων αναφορών στα παραπάνω νησιά κυµάνθηκε 

από 9 έως 19. Η τελευταία κατηγορία αποτελείται από 5 µεγάλα νησιά (ποσοστό 7%) (Κρήτη, Ρόδο, Κω, 

Κάρπαθο και Κάσο) που µπορούν να χαρακτηριστούν για την ικανοποιητικά καλή γνώση της 

χειλοποδοπανίδας τους που κυµαίνεται από 10 (Κάσος) έως και 33 είδη (Κρήτη). Στην περίπτωση της 

Κρήτης τα είδη και τα υποείδη έφτασαν συνολικά τα 43. 
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Πίν. 4.4. Παλαιότερη και σύγχρονη γνώση των χειλοπόδων του νοτίου Αιγαίου. Τα νησιά ανάλογα µε τον αριθµό ειδών 

που αναφέρεται σε παλαιότερες αναφορές χωρίζονται σε 4 οµάδες, 1 = κανένα αναφερόµενο είδος, 2 = 1-4 είδη, 3 = 5-9 

είδη, 4 ≥ 10 είδη. NHMC η γνώση για τα νησιά αυτά προήλθε από τη µελέτη των συλλογών του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης, *∆είγµατα προερχόµενα από τις συλλογές του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
@∆εδοµένα προερχόµενα αποκλειστικά από βιβλιογραφικές πηγές. 

Νησιά/ 
Νησίδες 
 

Αρ. ειδών  
βιβλιογραφικών  
αναφορών 

Αρ. ειδών 
Σύγχρονα

 

Νησιά/ 
Νησίδες 
 

Αρ. ειδών  
βιβλιογραφικών  
αναφορών 

Αρ. ειδών  
Σύγχρονα 

 
1Γκράντες (µικρό) NHMC 0 2 1ΡωNHMC  0 13 
1ΓιανυσάδαNHMC 0 3 1ΣτρογγύληNHMC  0 13 
1ΚολοκύθαNHMC 0 3 1Ίος  0 14 
1ΜάρµαραNHMC 0 3 1Σύµη  0 19 
1ΠαξιµάδαNHMC 0 3 1ΚαστελόριζοNHMC  0 20 
1ΠεταλίδαNHMC 0 3 2Κέα  1 9 
1ΨωµίNHMC 0 3 2Φολέγανδρος  1 9 
1Ασκανιά* 0 4 2ΓαύδοςNHMC  1 11 
1∆ίαNHMC 0 4 2Μήλος  1 11 
1∆ραγονάδαNHMC 0 4 2Πάτµος  1 14 
1ΤράχηλοςNHMC 0 4 2Αντίπαρος  2 5 
1ΓαυδοπούλαNHMC  0 5 2Ανάφη  2 7 
1∆ονούσα  0 5 2Κύθνος  2 7 
1Κουφονήσι ΚρήτηςNHMC  0 5 2ΚύθηραNHMC  2 9 
1ΧρυσήNHMC  0 5 2Αµοργός  2 13 
1Κουφονήσι Νάξου  0 6 2ΣκύροςNHMC  2 13 
1ΜακρουλόNHMC  0 6 2Σέριφος  2 14 
1Παχειά*  0 6 2Λέρος  2 16 
1ΑντικύθηραNHMC  0 7 2Νίσυρος  3 21 
1ΛαγουβάρδοςNHMC  0 7 2Κάλυµνος  3 22 
1ΣτρογγυλόNHMC  0 7 2Πάρος  4 10 
1Γυαλί*  0 8 2Αστυπάλαια  4 14 
1Μύκονος  0 8 3Σύρος  5 10 
1Σίκινος  0 8 3Τήνος  6 9 
1Σχοινούσα  0 8 3Νάξος  6 11 
1Άγιος Γεώργιος αNHMC  0 9 3Θήρα  8 10 
1Άγιος Γεώργιος βNHMC  0 10 3Σαλαµίνα  8 19 
1Άνδρος  0 10 3Χάλκη  9 15 
1ΕλάσαNHMC  0 10 3Τήλος  9 16 
1ΨωράδιαNHMC  0 10 4Κάσος@  10 10 
1ΠρασονήσιNHMC  0 11 4Κάρπαθος@  15 17 
1ΓκράντεςNHMC  0 12 4Κως  18 23 
1Λειψοί  0 12 4Ρόδος@  31 31 
1Σίφνος  0 12 4Κρήτη  33 43 
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Τελικά, γίνεται φανερό πως οι πανιδικές πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις βιβλιογραφικές πηγές ήταν 

στην πλειονότητά τους από ελάχιστες έως µηδαµινές – 1η και 2η κατηγορία - (56 νησιά και νησίδες, ποσοστό 

περίπου 82%), ενώ τα νησιά από τα οποία εξήχθησαν ικανοποιητικά στοιχεία – 3η και 4η κατηγορία - 

χαρακτηρίζονται εύκολα προσβάσιµα, µε συχνές ακτοπλοϊκές συνδέσεις µε την ηπειρωτική Ελλάδα ακόµα 

και τη χειµερινή περίοδο (Θήρα, Νάξος, Πάρος, Τήνος, Ρόδος, Κως, Κρήτη). 

Αναλύοντας ακολούθως τα βιβλιογραφικά δεδοµένα διαπιστώνουµε πως οι εργασίες από τις οποίες προέκυψε 

ο κύριος όγκος των συστηµατικών πληροφοριών είναι 46. Από αυτές, οι 36 αναφέρουν είδη από τις Κυκλάδες 

και τα ∆ωδεκάνησα, ενώ 28 σηµειώνουν είδη και υποείδη από την Κρήτη. Πιο συγκεκριµένα, 26 εργασίες 

καταγράφουν χειλόποδα από τις Κυκλάδες, 20 από τα ∆ωδεκάνησα (Σχ. 4.2), 18 εργασίες έχουν ως σηµείο 

αναφοράς την Κρήτη χωρίς περισσότερες λεπτοµέρειες, ενώ αναφορές από τα Χανιά, το Ρέθυµνο, το 

Ηράκλειο και το Λασίθι υπάρχουν σε 16, 9, 10 και 7 εργασίες αντίστοιχα (Σχ. 4.3). 
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Σχ. 4.2. Εργασίες ανά γεωγραφικό διαµέρισµα  

στο νότιο Αιγαίο. 

Σχ. 4.3. Εργασίες ανά νοµό στην Κρήτη.  

Οι πρώτες πανιδικές µελέτες στον ελληνικό χώρο χρονολογούνται από το 2ο τέταρτο του 19ου αιώνα µε 

κυρίαρχες και σπουδαιότερες τις εργασίες των Γερµανών και των Αυστριακών (Σχ. 4.4). Ειδικότερα, την 

εικοσιπενταετία από το 1825 έως το 1850 παρουσιάζεται από τον Γερµανό C. L. Koch (1847) ένα είδος από 

τις Κυκλάδες, το οποίο παραµένει έγκυρο µέχρι σήµερα (Henia devia). Το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και 

συγκεκριµένα µεταξύ 1850 και 1875 γράφονται 3 εργασίες (Lucas, 1853; Raulin, 1856; L. Κoch, 1867), όπως 

ακριβώς και το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (Karsch, 1888; Cecconi, 1895; Verhoeff, 1899). Η πρώτη 

µεγάλη έκρηξη στο χώρο των Μυριαπόδων στο Αιγαίο καταγράφεται το 2ο τέταρτο του 20ου αιώνα, µε 

εκτεταµένες αναφορές στη νησιωτική Ελλάδα (Attems, 1926, 1929b, 1930, 1949; Silvestri, 1933; Verhoeff, 

1925, 1941). Η εργασία του Attems (1929a) ξεχωρίζει σηµειώνοντας 11 είδη και υποείδη από την περιοχή 

των Κυκλάδων και την Κρήτη, ενώ η εργασία του Verhoeff (1925) αναφέρει 16 είδη και υποείδη από τις ίδιες 

περιοχές. Παρόλα αυτά µόνο 3 είδη παραµένουν έως σήµερα έγκυρα. Η εργασία του Silvestri (1933) κρίνεται 

ξεχωριστή µιας και για πρώτη φορά αναφέρεται από τα ∆ωδεκάνησα το είδος Rhodobius lagoi, το οποίο 

κατανέµεται στη νότιο Αµερική, τη νότιο Αφρική και την Αυστραλία. Φαίνεται πως πρόκειται για τη µόνη 

ξεκάθαρη περίπτωση εισαγωγής χειλοπόδου στη βορειοανατολική Μεσόγειο και συγκεκριµένα στο 

νοτιοανατολικό Αιγαίο. 
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Σχ. 4.4. Η πορεία των χειλοποδοπανιδικών µελετών τα τελευταία 180 χρόνια. 

Η επόµενη µεγάλη έκρηξη στη γνώση των χειλοπόδων συµβαίνει το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, µε µια 

πληθώρα εργασιών, κυρίως από επιστήµονες των Βαλκανίων (Matic, 1980; Matic & Stavropoulos, 1988, 

1990a, b, 1993; Stoev, 1997) και της Ιταλίας (Zapparoli, 1989a, b, 1990, 1993, 1994b, 1999). Κορυφαία 

εργασία “η µελέτη της χειλοποδοπανίδας της Ελλάδας” (Zapparoli, 1994b), όπου για πρώτη φορά 

επιχειρείται µια σωστή συστηµατική προσέγγιση της οµάδας των χειλοπόδων, βασισµένη σε πραγµατικούς 

ταξινοµικούς χαρακτήρες. Στη συγκεκριµένη εργασία 36 είδη αναφέρονται από το νότιο Αιγαίο, εκ των 

οποίων 3 µόνο άλλαξαν ταξινοµικό καθεστώς (Zapparoli, 2002). Νωρίτερα ο Eason (1970, 1972), 

ασχολούµενος µε την οικογένεια Lithobiidae αναθεωρεί πολλές από τις υπάρχουσες εργασίες και περιγραφές 

ειδών. Την ίδια περίπου εποχή, ο 1ος Έλληνας επιστήµονας που ασχολείται µε τα χειλόποδα, ο Ζωολόγος 

Αντώνης Κανέλλης, καταγράφει 32 είδη και υποείδη από το νότιο Αιγαίο, παρουσιάζοντας συγχρόνως και µια 

κλείδα για τα ελληνικά είδη (Kanellis, 1959). Εξ’ αυτών, 11 αναγνωρίστηκαν ως υποείδη µε ασαφή ωστόσο 

ταξινοµικά χαρακτηριστικά καταλήγοντας τελικά ως συνώνυµα ειδών, όπως περίπου συνέβη και στο 50% των 

ειδών της συγκεκριµένης εργασίας. Έτσι σύγχρονα, οι ισχύουσες αναφορές της εργασίας από το νότιο Αιγαίο 

είναι 7 είδη. Πολύ πρόσφατα, στις αρχές του 21ου αιώνα, κυρίαρχη θέση κατέχει η εργασία του Zapparoli 

(2002) “ο κατάλογος των χειλοπόδων της Ελλάδας”, όπου ξεκαθαρίζει σε µεγάλο βαθµό η συστηµατική 

κατάσταση των ειδών στην Ελλάδα καθώς και η εργασία των Simaiakis et al. (2004) µε αναλυτική παρουσίαση 

της χειλοποδοπανίδας της Κρήτης. Κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης µελέτης είναι η απουσία υποειδών και 

η αναγνώρισή τους ως συνώνυµα κάποιων ειδών, ενώ συνολικά παρουσιάζονται 50 είδη από το νότιο Αιγαίο 

(Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη). 

∆ιερευνώντας όλες τις βιβλιογραφικές πηγές από το 1847 έως και το 2002, ξεχωριστή εντύπωση κάνει η 

ευκολία µε την οποία αναγνωρίζονται νέα είδη από το νότιο Αιγαίο (Karsch, 1888; Attems, 1902; Verhoeff, 

1925; Chamberlin, 1956; Matic, 1980; Matic & Stavropoulos, 1988) και τα οποία αναθεωρούνται σε µεγάλο 

βαθµό τη δεκαετία του ’90. Το ίδιο διάστηµα ελάχιστες είναι οι µελέτες που αναθεωρούν ή επανεξετάζουν το 

ταξινοµικό καθεστώς πολύπλοκων οµάδων. Ενδεικτικά, από τα 19 είδη που αναγνωρίζουν οι Matic & 
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Stavropoulos (1988) µόνο τα 12 είναι έγκυρα σύγχρονα, ενώ από τα 16 είδη και υποείδη της εργασίας του 

Verhoeff (1925) µόνο 3 παραµένουν έγκυρα. 

Η πλειονότητα των επιστηµόνων (14) που ασχολήθηκαν µε τη µελέτη της χειλοποδοπανίδας στην Ελλάδα 

υπό την ευρεία ή τη στενή γεωγραφική έννοια και παρουσίασαν ανάλογα συγγράµµατα τους δυο τελευταίους 

αιώνες προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Κεντρική Ευρώπη (Γερµανοί, Αυστριακοί, Ούγγροι και 

Τσέχοι), ακολουθούν οι δυτικοευρωπαίοι (Γάλλοι και Ιταλοί) (10), οι Βρετανοί (5), ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η 

συµβολή των ερευνητών από τα Βαλκάνια (Ρουµάνοι, Βούλγαροι, Έλληνες) (4), αλλά και των Σκανδιναβών 

(2) (Σχ. 4.5). 
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Σχ. 4.5. Οι κύριοι εκφραστές των χειλοποδοπανιδικών µελετών τα τελευταία 180 χρόνια. 

4.4.3 Καταγραφή συνωνύµων ειδών και υποειδών 

Σπουδαία στοιχεία προκύπτουν από την ποσοτική ανάλυση των συνωνύµων κάθε είδους στο νότιο Αιγαίο, 

αλλά και η συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται σε συστηµατικές – βιογεωγραφικές εργασίες (Πίν. 4.5). 

Έτσι, τα είδη Scutigera coleoptrata, Scolopendra cretica, Cryptops anomalans, Eupolybothrus litoralis, Lithobius 

nigripalpis, Bothriogaster signata, Clinopodes flavidus, Henia devia και Pachymerium ferrugineum αναφέρονται σε 

περισσότερες από 10 εργασίες, ενώ φέρουν και τα περισσότερα συνώνυµα. Το πιο πολυσυζητηµένο είδος είναι 

το Lithobius nigripalpis, το οποίο αναφέρεται σε 21 εργασίες και συµπεριλαµβάνει 33 συνώνυµα. Τα λιγότερο 

γνωστά είδη, αυτά δηλαδή που αναφέρονται σε µια µόνο εργασία και ουσιαστικά δεν έχουν κανένα συνώνυµο 

είναι τα L. intermissus και Schendyla nemorensis, πρόκειται για 2 είδη που αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το 

νότιο Αιγαίο την τελευταία διετία (Zapparoli, 2002). 
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Πίν. 4.5. Συχνότητα εµφάνισης κάθε είδους στις εργασίες για το νότιο Αιγαίο – αριθµός συνωνύµων κάθε είδους.  

Είδος 
 

Αρ.  
Εργασιών 

Αρ.  
Συνωνύµων

Είδος 
 

Αρ. 
Εργασιών 

Αρ.  
Συνωνύµων

Bothriogaster signata 18 22 Lithobius cretaicus 7 7 
Clinopodes flavidus 12 13 Lithobius creticus 4 4 
Cryptops anomalans 11 14 Lithobius erythrocephalus 6 7 
Cryptops beroni 8 8 Lithobius intermissus 1 1 
Cryptops beshkovi 5 5 Lithobius lucifugus 2 2 
Cryptops hortensis 5 5 Lithobius micropodus 7 7 
Cryptops kosswigi 4 5 Lithobius microps 3 3 
Cryptops trisulcatus 3 3 Lithobius nigripalpis 21 33 
Dignathodon microcephalus 5 5 Lithobius pamukkalensis 4 5 
Eupolybothrus litoralis 19 26 Lithobius tidissimus 3 3 
Geophilus carpophagus 3 3 Lithobius viriatus 4 4 
Geophilus conjungens 3 3 Nannophilus ariadnae 9 9 
Geophilus flavus 3 3 Pachymerium ferrugineum 13 15 
Geophilus insculptus 8 8 Pachymerium syriacum 3 3 
Geophilus naxius 11 11 Pleurogeophilus mediterraneus 3 3 
Henia athenarum 10 10 Pleurolithobius orientis 7 7 
Henia bicarinata 8 9 Rhodobius lagoi 2 2 
Henia devia 12 14 Schendyla nemorensis 1 1 
Hessebius barbipes 8 8 Scolopendra canidens 3 3 
Himantarium gabrielis 7 7 Scolopendra cingulata 9 9 
Hydroschendyla submarina 3 3 Scolopendra clavipes 6 6 
Lithobius aeruginosus 6 6 Scolopendra cretica 20 23 
Lithobius agilis 4 4 Scutigera coleoptrata 15 18 
Lithobius carinatus 9 9 Stigmatogaster gracilis 5 5 
Lithobius crassipes 7 7 Tuoba poseidonis 3 3 

Σηµειώνεται ότι η συχνότητα εµφάνισης των συνωνύµων σε εργασίες σχετίζεται σηµαντικά µε το συστηµατικό 

χαρακτήρα του είδους και την πολυπλοκότητά του. Έτσι, η συστηµατική των ειδών που φέρουν πολλά 

συνώνυµα ή που αναφέρονται σε πολλές εργασίες είναι συνήθως περισσότερο περιπλεγµένη και 

αµφισβητούµενη απ’ ό,τι στα είδη που αναφέρονται ελάχιστες φορές ή που έχουν µικρό αριθµό συνωνύµων. 

Ειδικότερα, τα είδη του γένους Lithobius που ανήκουν στην οµάδα “piceus” (L. cretaicus, L. nigripalpis, L. piceus 

και L. viriatus) χρήζουν αναθεώρησης αφού τα ταξινοµικά χαρακτηριστικά αλλά και η µεγάλη ενδοειδική 

ποικιλοµορφία που εµφανίζουν δεν επιτρέπουν τον ασφαλή προσδιορισµό τους, ειδικά αν πρόκειται για 

ανώριµα ή για προνυµφικά στάδια στην ανάπτυξή τους. Αβέβαιο είναι και το συστηµατικό καθεστώς 3 γενών 

που ανήκουν στα γεωφιλόµορφα (Bothriogaster, Henia, Pachymerium). Στην παρούσα διατριβή το γένος 

Bothriogaster εµφανίζεται να έχει 2 υποείδη στο νότιο Αιγαίο, το ενδηµικό της Κρήτης (Bothriogaster signata 

thesei) και το κοινό Αιγιακό υποείδος Bothriogaster signata graeca. Θεωρούµε πως τα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά που εµφανίζουν είναι ικανά για τη διάκριση τους, παρά το γεγονός ότι σε προγενέστερες 

εργασίες, τα δυο υποείδη άλλοτε θεωρούνταν συνώνυµα του είδους και άλλοτε διακριτές µορφές (Attems, 

1926, 1929a; Chamberlin, 1956; Kanellis, 1959; Dobroruka, 1977; Matic & Stavropoulos, 1993; Zapparoli, 

1994b, 2002). Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν τα είδη Henia pulchella και H. bicarinata (Γεωφιλόµορφα), τα 

οποία αντιµετωπίζονται ως ένα είδος (Zapparoli, 2002). Παρόλα αυτά στην ανάλυση που προηγήθηκε 
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αναγνωρίζονται ως διαφορετικά είδη τόσο εξαιτίας του προτύπου που εµφανίζουν σε σχέση µε τον αριθµό 

ποδιών όσο και µε βάση χαρακτήρες που εµφανίζονται ραχιαία. Τα συστηµατικά προβλήµατα εξακολουθούν 

και κατά τη µελέτη του γένους Pachymerium, όπου για µερικούς το είδος Pachymerium ferrugineum διακρίνεται σε 

δυο ξεχωριστές µορφές ανάλογα µε τον αριθµό των µεταµερών που φέρουν πόδια (Verhoeff, 1902; Kanellis, 

1959; Matic & Stavropoulos, 1993), ενώ για άλλους υπάρχει µόνο µια µορφή µε µεγάλη ποικιλοµορφία στον 

αριθµό ποδιών (Eason, 1979; Zapparoli, 1994b, 2002). Στην παρούσα διατριβή οι δυο µορφές 

αντιµετωπίζονται ως ε υποείδη. 

4.4.4 Ταξινοµική ποικιλότητα 

Οι αριθµοί ειδών και γενών σε µια περιοχή και οι λόγοι τους εξαρτώνται από πολλές παραµέτρους, όπως για 

παράδειγµα τη συνολική έκταση στην οποία αναφέρονται οι αριθµοί αυτοί, την ιστορία της περιοχής, τη 

σχέση των µελετούµενων οργανισµών µε τις βιοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή, καθώς και την 

προέλευσή τους. Έτσι, το µεγαλύτερο ποσοστό ειδών και γενών µιας ταξινοµικής οµάδας µε ευρωπαϊκή 

εξάπλωση αναµένεται να εντοπιστεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Μετά από επιλογή, η αναλογία ειδών/γενών 

υπολογίστηκε σε 36 από τα 68 νησιά – νησίδες, ενώ παρουσιάζονται και δεδοµένα από 19 ευρωπαϊκά κράτη 

και 5 µεσογειακά νησιά.  

Ένα άµεσο συµπέρασµα που εξάγεται από την παρατήρηση του Πίνακα 4.6 είναι ότι η περιοχή του νοτίου 

Αιγαίου διαθέτει τα περισσότερα γένη χειλοπόδων (25) και µόνο η Ιταλία (32) και η Τουρκία (27) 

εµφανίζονται να την ξεπερνούν. Αυτό το στοιχείο µαρτυρά πρωτίστως το µεσογειακό χαρακτήρα των 

χειλοπόδων µε την πλειονότητα αυτών να εξαπλώνεται στην ανατολική Μεσόγειο µε όριο την Ιταλία. Είναι 

άλλωστε ξεκάθαρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου έχουν περισσότερα γένη σε σχέση µε τις χώρες 

της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης (Lewis, 1981). Επιπλέον, η εικόνα του νοτίου Αιγαίου που εµφανίζει 

υψηλό αριθµό γενών συγκριτικά µε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης θεωρείται αναµενόµενη (παρόµοιο 

πρότυπο ακολουθείται και από άλλες πανιδικές οµάδες, όπως είναι οι αράχνες της οικογένειας Gnaphosidae 

στην Κρήτη (Χατζάκη, 2003), αρκεί να αναλογιστούµε τη γεωγραφική του θέση και τη διπλή πανιδική 

επίδραση που δέχεται από τις δυο γειτονικές ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Παρόλα αυτά τα γένη των 

βόρειων Βαλκανικών χωρών (Ρουµανία, Βουλγαρία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Σλοβενία, Αλβανία), αλλά και των 

υπόλοιπων κεντροευρωπαϊκών χωρών (Τσεχία, Ουγγαρία) είναι πολύ περισσότερο κορεσµένα σε σχέση µε την 

ηπειρωτική Ελλάδα. Για τις βαλκανικές χώρες το αποτέλεσµα αυτό εξηγείται µε βάση το φίλτρο πανιδικής 

πενίας που συναντάται κατά µήκος χερσονήσων (peninsular effect) (Williamson, 1981), ενώ για τις 

κεντροευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του υψηλού ενδηµισµού που παρατηρείται στις κεντρικές ηπειρωτικές µάζες 

και της παρουσίας ειδών µε αυστηρά ευρωπαϊκή εξάπλωση. Ειδικότερα, αν συγκρίνει κανείς τους αριθµούς 

γενών και ειδών στη Βαλκανική, από τα βόρεια στα νότια διαπιστώνεται συνεχής µείωση. Το ίδιο πρότυπο 

συναντάται στη χερσόνησο της Απουλίας (Ιταλία, Σικελία) αλλά και κατά µήκος της Ιβηρικής χερσονήσου 

(Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία). 
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Η εικόνα της πενίας και της δυσαρµονίας είναι εντονότερη στα νησιά του νότιου Αιγαίου αλλά και στα µεγάλα 

νησιά της Μεσογείου. Συγκεκριµένα, το νησιωτικό συγκρότηµα των ∆ωδεκανήσων αποδεικνύεται 

πλουσιότερο σε σύγκριση µε την Κρήτη και τις Κυκλάδες, κυρίως εξαιτίας των στενών δεσµών του µε τη 

µεγάλη πανιδική δεξαµενή της Ανατολίας, αποτέλεσµα του οποίου είναι η παρουσία σε αυτό 6 γενών που 

απουσιάζουν από την Κρήτη και τις Κυκλάδες (Rhodobius, Harpolithobius, Hessebius, Pleurolithobius, 

Hydroschendyla, Pleurogeophilus). Έτσι, περισσότερο η ιστορία της περιοχής παρά η περιβαλλοντική ετερογένεια 

εξηγούν την αφθονία των ειδών κάθε νησιωτικού συγκροτήµατος. Ανάµεσα στα τρία µεγάλα νησιωτικά 

συγκροτήµατα του νότιου Αιγαίου, τα ∆ωδεκάνησα υπερτερούν σε όλους τους δείκτες, ενώ ακολουθεί η 

Κρήτη µε τελευταίο το σύµπλεγµα των Κυκλάδων. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή επίδραση της 

ασιατικής συνιστώσας στην πανίδα των ανατολικών νησιών του Αιγαίου και την επικράτηση ενός προτύπου 

που υιοθετεί σηµαντικά ηπειρωτικά χαρακτηριστικά στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ∆ωδεκανήσων. Αντίθετα 

µε τα ∆ωδεκάνησα, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες η µικρότερη σχέση αριθµού ειδών / αριθµό γενών 

αντικατοπτρίζει ένα πανιδικό πρότυπο µε πιο έντονη την επίδραση της αποµόνωσης. Οι δυο τελευταίες 

γεωγραφικές ενότητες έχουν τον ίδιο αριθµό γενών παρά την µεγαλύτερη αποµόνωση της Κρήτης. Η Κρήτη 

σε σχέση µε τις Κυκλάδες εµφανίζεται περισσότερο κορεσµένη, εξαιτίας του ενδηµισµού που διατηρεί, του 

έντονου ανάγλυφου (µεγάλα υψόµετρα), της εντονότερης πανιδικής επίδρασης που δέχεται από την Ασία και 

την Ευρώπη αλλά και των συστηµατικότερων πανιδικών ερευνών. ∆εν θα ήταν παρακινδυνευµένο να ειπωθεί 

πως ο εντονότερος κατακερµατισµός του νησιωτικού συγκροτήµατος των Κυκλάδων, σε σχέση µε αυτόν που 

εµφανίζουν η Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα, φαίνεται να έχει επιδράσει περισσότερο εξισορροπητικά στη 

χειλοποδοπανίδα της περιοχής. 

Συγκρίνοντας τον αριθµό των ειδών και το λόγο ειδών/γενών στα µεγάλα νησιά της Μεσογείου (Σικελία, 

Σαρδηνία, Κύπρος, Κορσική, Κρήτη, Μάλτα) διαπιστώνεται ότι τα νησιά Σικελία και Σαρδηνία έχοντας 

περίπου τριπλάσια έκταση από την Κύπρο, την Κορσική και την Κρήτη και περίπου 80πλάσια έκταση από τη 

Μάλτα έχουν πλουσιότερη χειλοποδοπανίδα και σαφώς είναι πιο κορεσµένα από τα υπόλοιπα νησιά 

(Zapparoli, προσωπική επικοινωνία). Η πτώχευση που παρατηρείται στον αριθµό των γενών της Σαρδηνίας 

(17) σε σχέση µε τη Σικελία (22) σχετίζεται µε τη µακρά αποµόνωση του νησιού από την ηπειρωτική χέρσο. 

Έτσι, η Σαρδηνία που είναι αποµονωµένη περισσότερα από 10 εκ. χρόνια διατηρεί λιγότερα γένη, όµοια 

όπως και η Κρήτη που είναι αποκοµµένη από την ηπειρωτική Ελλάδα περισσότερο από 5 εκ. χρόνια. Η 

Κορσική, µολονότι έχει την ίδια περίπου έκταση µε την Κρήτη είναι φτωχότερη σε γένη και είδη, έχοντας 

ελαφρώς µεγαλύτερο λόγο ειδών/γένη, κυρίως εξαιτίας του µακρύτερου διαστήµατος αποµόνωσης (το 

διάστηµα αποµόνωσης της Κορσικής από την ηπειρωτική χέρσο υπολογίζεται περίπου ίδιο µε το διάστηµα 

αποµόνωσης της Σαρδηνίας). Τέλος, η Κύπρος εµφανίζεται φτωχότερη πανιδικά και από τη Μάλτα, γεγονός 

όµως που οφείλεται περισσότερο στις περιορισµένες βιβλιογραφικές αναφορές (Turk, 1952; Zapparoli, 2003) 

και λιγότερο σε κάποιο ιδιότυπο πρότυπο πανιδικής πτώχευσης (βλέπε Πίν. 4.5). 

Αν βαθµονοµηθούν τα δεδοµένα από τα νησιά των Κυκλάδων και τα ∆ωδεκάνησα, τότε προκύπτει µια 

σηµαντική πληροφορία. Οι πρώτες θέσεις καταλαµβάνονται µε βάση το λόγο ειδών/γένη από τα νησιά των 
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∆ωδεκανήσων (Ρόδος, Νίσυρος, Κάλυµνος, Καστελόριζο, Κως, Σύµη), εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων 

(Πάτµος, Κάσος, Λειψοί), ενώ τα νησιά των Κυκλάδων ακολουθούν µε πλουσιότερα και πιο κορεσµένα τα 

νησιά της Ίου, της Σερίφου και της Αµοργού (βλέπε Πίν. 4.5). Συγχρόνως, επειδή οι λόγοι σχετίζονται θετικά 

µε την έκταση των νησιών εύκολα εξηγούνται οι µικρές τιµές που παρατηρούνται στα περισσότερα νησιά και 

κυρίως στα µικρά νησιά του νότιου Αιγαίου. Στις περιπτώσεις αυτές οι τιµές προσεγγίζουν ή είναι ίσες µε τη 

µονάδα υποδηλώνοντας την πανιδική πενία των νησιών. Στα ισόποδα η ίδια κατάσταση παρατηρείται στις 

βραχονησίδες του κεντρικού Αιγαίου και αποδίδεται στο αφιλόξενο του χαρακτήρα των βραχονησίδων 

(Σφενδουράκης, 1994). 

Σηµαντική διαφοροποίηση από το παραπάνω πρότυπο εµφανίζουν τα µικρά νησιά που βρίσκονται κοντά σε 

µεγάλες ηπειρωτικές περιοχές, όπως το Καστελόριζο και τα µικρά νησιά κοντά του. Οι λόγοι αριθµού ειδών / 

αριθµού γενών που υπολογίστηκαν για µερικά από τα νησιά αυτά (Καστελόριζο, Ρω, Στρογγύλη) 

αποκαλύπτουν τον πανιδικό κορεσµό που τα διακρίνει. Η κατάσταση αυτή δικαιολογείται µε βάση την 

παλαιογεωγραφική ιστορία της περιοχής και τους χάρτες των ισοβαθών του νοτιοανατολικού Αιγαίου που 

παρουσιάστηκαν (βλέπε Κεφάλαιο 2ο - Περιοχή µελέτης). Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία υπάρχουν ισχυρές 

αποδείξεις που στηρίζουν την ένωση του νησιωτικού συµπλέγµατος µε τις ακτές της Τουρκίας κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου, πριν από περίπου 9.000 χρόνια. 
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Πίν. 4.6. Ταξινοµική ποικιλότητα - αριθµός γενών, ειδών και λόγος ειδών/γένη. 

Περιοχές 

 

Αρ. 

γενών 

Αρ. 

ειδών

είδη/γένη 

 

Περιοχές 

 
Αρ. 

γενών

Αρ. 

ειδών

είδη/γένη 

 

Ν. Αιγαίο 25 71 2,84 Μήλος 8 11 1,38 

∆ωδεκάνησα 22 56 2,55 Σύρος 8 10 1,25 

Κέρκυρα 18 37 2,06 Πάρος 8 10 1,25 

Κρήτη 17 43 2,53 Άνδρος 8 10 1,25 

Κυκλάδες 17 38 2,24 Κουφονήσια (σύµπλεγµα) 8 8 1,00 

Ρόδος 16 31 1,94 Γυαλί 8 8 1,00 

Κως 13 23 1,77 Σχοινούσα 7 8 1,14 

Σαλαµίνα 13 19 1,46 Αντικύθηρα 6 7 1,17 

Χάλκη 13 15 1,15 ΙΤΑΛΙΑ 32 220 6,88 

Κάλυµνος 12 22 1,83 ΤΟΥΡΚΙΑ 27 123 4,56 

Κάρπαθος 12 17 1,42 ΕΛΛΑ∆Α 27 112 4,15 

Αστυπάλαια 12 14 1,17 ΓΑΛΛΙΑ 22 115 5,23 

Νίσυρος 11 21 1,91 ΣΙΚΕΛΙΑ 22 59 2,68 

Καστελόριζο 11 20 1,82 ΙΣΠΑΝΙΑ 21 101 4,81 

Σύµη 11 19 1,73 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 20 116 5,8 

Λέρος 10 16 1,60 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ(πρώην) 17 132 7,76 

Τήλος 10 16 1,60 ΣΑΡ∆ΗΝΙΑ 17 55 3,24 

Σέριφος 10 14 1,40 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 17 44 2,59 

Γαύδος 10 11 1,10 ΜΑΛΤΑ 17 25 1,47 

Πρασονήσι 10 11 1,10 ΑΛΒΑΝΙΑ 16 56 3,5 

Ελάσα 10 10 1,00 ΚΥΠΡΟΣ 16 21 1,31 

Ίος 9 14 1,56 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 15 91 6,07 

Πάτµος 9 14 1,56 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 15 83 5,53 

Σκύρος 9 13 1,44 ΤΣΕΧΙΑ 15 73 4,87 

Λειψοί 9 12 1,33 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 14 68 4,86 

Νάξος 9 11 1,22 ΚΟΡΣΙΚΗ 14 39 2,79 

Κάσος 9 10 1,11 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 14 32 2,29 

Κύθηρα 9 9 1,00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 13 61 4,69 

Αµοργός 8 13 1,63 ΠΟΛΩΝΙΑ 12 58 4,83 

Ρω 8 13 1,63 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9 21 2,33 

Στρογγύλη 8 13 1,63 ΣΟΥΗ∆ΙΑ 8 30 3,75 

Γκράντες 8 12 1,50 ΦΙΛΑΝ∆ΙΑ 8 21 2,62 

 

Συγκριτικά µε τα άλλα χερσαία ασπόνδυλα, τα αποτελέσµατα που εξάχθηκαν βοήθησαν στην όσο το δυνατό 

καλύτερη ερµηνεία της ταξινοµικής ποικιλότητας των χειλοπόδων (Πίν. 4.7). Τα χειλόποδα πέρα από τη 

στατιστική προσέγγιση ολόκληρης της οµάδας, µελετήθηκαν στο επίπεδο 2 τάξεων, των Λιθοβιόµορφων και 
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των Γεωφιλόµορφων. Συγκεκριµένα, στην Κρήτη η τάξη των Λιθοβιόµορφων εµφανίζει εξαιρετικά µεγάλο 

λόγο ειδών/γένη (7), ενώ η οµάδα που ακολουθεί είναι η οικογένεια Carabidae των κολεοπτέρων µε λόγο 

3,28. Οι αράχνες της Κρήτης (οικογένεια Gnaphosidae) έχουν λόγο ειδών/γενών 2,76, τα χερσαία µαλάκια 

2,59 και το σύνολο των χειλοπόδων 2,53. Η οικογένεια Tenebrionidae των κολεοπτέρων και η τάξη των 

Γεωφιλόµορφων παρουσιάζουν το µικρότερο λόγο, 1,41 και 1,83 αντίστοιχα υποδεικνύοντας τη χαµηλή 

ικανότητα διασποράς και την ακόµη µικρότερη διαφοροποίησή τους συγκριτικά µε τις υπόλοιπες οµάδες. 

Το πρώτο συµπέρασµα που συνάγεται είναι η οµοιότητα στους λόγους αριθµού ειδών / αριθµού γενών των 

χειλοπόδων µε τις αράχνες και τα χερσαία µαλάκια, πιθανότατα όµως εξαιτίας διαφορετικών παραγόντων. 

Έτσι, ο λόγος στις αράχνες της οικογένειας Gnaphosidae εξηγείται περισσότερο εξαιτίας της καλής 

ικανότητας διασποράς τους και λιγότερο της διαφοροποίησης που εµφανίζουν στην Κρήτη, ενώ ο λόγος για 

τα χερσαία µαλάκια συµβαδίζει µε το µεγάλο βαθµό ενδηµισµού που σηµειώνουν όχι µόνο στην Κρήτη, 

αλλά και σε ολόκληρο το νότιο Αιγαίο. Τα χειλόποδα ωστόσο φαίνεται να προσεγγίζουν περισσότερο την 

εικόνα που δείχνουν οι αράχνες παρά τα χερσαία σαλιγκάρια. Το ίδιο ταξινοµικό πρότυπο εµφανίζουν και τα 

ισόποδα µε τα χειλόποδα στην περιοχή του νοτίου Αιγαίου, 2,16 και 2,84 αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα στα 

ισόποδα, σε σχέση µε τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (ο λόγος τους είναι 2,07), τα νησιά των Κυκλάδων 

διατηρούν µεγαλύτερη ποικιλοµορφία, 2,11. Τα χειλόποδα ωστόσο διαφοροποιούνται, µε τα ανατολικά νησιά 

των ∆ωδεκανήσων να είναι περισσότερο ποικιλόµορφα από αυτά των Κυκλάδων, 2,55 και 2,24 αντίστοιχα. 

Αυτό οφείλεται στην παρουσία επιπλέον γενών και ειδών στα ∆ωδεκάνησα που απουσιάζουν από τις Κυκλάδες 

κυρίως λόγω γειτνίασης µε την Τουρκία και όχι στην τοπική διαφοροποίηση της οµάδας. Στις Κυκλάδες 

τέλος, οι λόγοι ειδών/γένη σε τρεις ζωικές οµάδες (χερσαία µαλάκια, ισόποδα, χειλόποδα) είναι παρόµοιοι. 

Το δεύτερο συµπέρασµα αφορά τα χειλόποδα, τα οποία µε τη σειρά τους αποτελούν οµάδα µε δεδοµένη 

ετερογένεια. Πιο συγκεκριµένα, ο λόγος ταξινοµικής ποικιλότητας µαρτυρά την παρουσία δυο κυρίων 

συνιστωσών, έντονα αντικρουόµενων. Η πρώτη συνιστώσα περιγράφει τα γεωφιλόµορφα (22 από τα 43 τάξα 

στην Κρήτη, 19 από τα 38 τάξα στις Κυκλάδες και 26 από τα 56 τάξα στα ∆ωδεκάνησα), τα οποία 

χαρακτηρίζονται από µικρή διαφοροποίηση και τη µικρή ικανότητα διασποράς, ενώ η δεύτερη συνιστώσα 

περιγράφει την άλλη µεγάλη τάξη των χειλοπόδων, τα λιθοβιόµορφα (14 από τα 43 είδη στην Κρήτη, 12 από 

τα 38 είδη στις Κυκλάδες και 21 από τα 56 είδη στα ∆ωδεκάνησα), τα οποία εµφανίζουν υψηλότερο 

ενδηµισµό από τα γεωφιλόµορφα, χαρακτηρίζονται από σηµαντική τοπική διαφοροποίηση και συγχρόνως 

έχουν µεγάλη ικανότητα διασποράς. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν οι εξαιρετικά υψηλές τιµές του λόγου 

ειδών/γένη στα λιθοβιόµορφα, επιβεβαιώνοντας απλά το χαρακτήρα της οµάδας που περιγράφηκε παραπάνω 

(Κυκλάδες 5 και ∆ωδεκάνησα 3,5). Άλλωστε, η εικόνα αυτή εµφανίζεται και στις υπόλοιπες δυο περιοχές που 

µελετήθηκαν, στα νησιά του αιγαιακού νησιωτικού τόξου και στη Ρόδο, όπου ο λόγος για τα λιθοβιόµορφα 

είναι 4 και 2,4 αντίστοιχα. Στο τόξο, εκτός από την τάξη των Λιθοβιόµορφων, υψηλές τιµές έχουν τόσο τα 

χερσαία µαλάκια όσο και τα Carabidae (3,02 και 4,09), µαρτυρώντας από τη µια τον έντονο ενδηµισµό της 

οµάδας των µαλακίων και από την άλλη την ικανότητα διασποράς και την τοπική διαφοροποίηση των 

κολεοπτέρων. 

 105



Πίν. 4.7. Ταξινοµική ποικιλότητα διαφόρων ασπονδύλων από την περιοχή του νοτίου Αιγαίου (είδη/γένη). Σε παρένθεση 

δίνεται ο λόγος αριθµού ειδών / αρ. γενών. 

ΖΩΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ ΤΟΞΟ ΡΟ∆ΟΣ 

ΑΡΑΧΝΕΣ  58/21 

(2,76) 

    

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ 

(CARABIDAE) 

 200/61 

(3,28) 

  266/65 

(4,09) 

90/45 

(2) 

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ 

(TENEBRIONIDAE) 

 72/51 

(1,41) 

  137/56 

(2,45) 

45/28 

(1,6) 

Χ. ΜΑΛΑΚΙΑ  114/44 

(2,59) 

103/44  

(2,34) 

 175/58 

(3,02) 

60/38 

(1,58) 

ΙΣΟΠΟ∆Α 69/32  

(2,16) 

 

 

57/27 

(2,11) 

   

ΧΕΙΛΟΠΟ∆Α 

(σύνολο) 

71/25 

(2,84) 

43/17 

(2,53) 

38/17 

(2,24) 

56/22  

(2,55) 

61/25 

(2,44) 

31/16 

(1,94) 

ΧΕΙΛΟΠΟ∆Α 

(ΛΙΘΟΒΙΟΜΟΡΦΑ) 

27/6 

(4,5) 

14/2  

(7) 

10/2 

(5) 

21/6 

(3,5) 

20/5 

(4) 

12/5 

(2,4) 

ΧΕΙΛΟΠΟ∆Α 

(ΓΕΩΦΙΛΟΜΟΡΦΑ) 

33/16 

(2,06) 

22/12 

(1,83) 

18/12 

(1,5) 

26/14 

(1,86) 

30/16 

(1,88) 

12/8 

(1,5) 

 

Παρόµοια διαφοροποίηση στις δυο οµάδες των γεωφιλόµορφων και των λιθοβιόµορφων παρουσιάζεται και 

στα νησιά του αρχιπελάγους της Ιταλίας. Τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω (Πίν. 4.8) ενισχύουν την 

άποψη ότι τα λιθοβιόµορφα και σε αυτά τα νησιά δείχνουν µεγαλύτερη διαφοροποίηση και σηµαντική 

ικανότητα διασποράς, ενώ αντίθετα τα γεωφιλόµορφα δείχνουν µικρή ταξινοµική ποικιλότητα. Η µεγαλύτερη 

ταξινοµική ποικιλότητα στα λιθοβιόµορφα εµφανίζεται στη Σαρδηνία, ενώ η Κορσική µε την Κρήτη κυρίως 

λόγο έκτασης εµφανίζουν τον ίδιο περίπου λόγο αριθµού ειδών / αριθµού γενών (5,5 και 7 αντίστοιχα). Η 

όποια διαφορά υπέρ της Κρήτης δικαιολογεί το µεγαλύτερο κορεσµό του νησιού σε σχέση µε την Κορσική, 

αφού οι επιδράσεις των ηπειρωτικών περιοχών (Ευρώπης, Ανατολίας) ήταν πιο πρόσφατες. Αντίστοιχη είναι 

και η εικόνα που προκύπτει από τους λόγους ταξινοµικής ποικιλότητας στα γεωφιλόµορφα. Η Σαρδηνία και η 

Κορσική εµφανίζουν µεγαλύτερους δείκτες από όλα τα νησιωτικά συγκροτήµατα του νοτίου Αιγαίου, 

αποτέλεσµα του εντονότερου νησιωτισµού που εµφανίζουν τα παραπάνω νησιά. 

Πίν. 4.8. Ταξινοµική ποικιλότητα των λιθοβιοµόρφων και γεωφιλοµόρφων σε επιλεγµένα νησιά του Ιταλικού 

Αρχιπελάγους. Σε παρένθεση δίνεται ο λόγος αριθµού ειδών / αρ. γενών. 

 Κορσική Σαρδηνία Μάλτα Elba Capri Lampedousa 

Λιθοβιόµορφα 11/2 (5,5) 21/2 (10,5) 6/2 (3) 7/2 (3,5) 8/2 (4) 5/2 (2,5) 

Γεωφιλόµορφα 17/8 (2,1) 25/8 (3,1) 10/9 (1,1) 13/8 (1,6) 9/6 (1,5) 8/6 (1,3) 
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4.4.5 Χάρτες κατανοµής των ειδών και υποειδών στο νότιο Αιγαίο (νέα δεδοµένα: samples, 

βιβλιογραφικές αναφορές: references). 

Οι χάρτες κατανοµής κατασκευάστηκαν µε τη χρήση του προγράµµατος Arc View και παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο παράρτηµα §3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια πολλές οικολογικές, συστηµατικές και βιογεωγραφικές έρευνες στοχεύουν στην 

εκτίµηση της βιολογικής ποικιλότητας και τον καθορισµό περιοχών µε αξιόλογο διαχειριστικό 

ενδιαφέρον (Sfenthourakis & Legakis, 2001). Η άνθιση των βιογεωγραφικών µελετών στο 

αρχιπέλαγος του Αιγαίου συχνά σχετίζεται µε τον κεντρικό ρόλο που διατηρεί η περιοχή στις 

εξελικτικές διαδικασίες (Chatzimanolis et al., 2003; Poulakakis et al., 2003). Αυτό οφείλεται πρώτα 

απ’ όλα στην πληθώρα των νησιών που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο πραγµατικά βιολογικά 

εργαστήρια (Patton, 1996) ικανά να προσφέρουν µοναδικές πληροφορίες για τη ζωογεωγραφική 

συµπεριφορά διαφόρων οµάδων ζώων, στη σύνθετη παλαιογεωγραφική ιστορία των επιµέρους 

περιοχών (Sfenthourakis & Legakis, 2001), καθώς επίσης και στις αποστάσεις των νησιών από τις 

µεγάλες ηπειρωτικές µάζες που λειτουργούν ως πανιδικά αντλιοστάσια. Παρά την εµπλοκή 

περισσότερων επιστηµόνων στον τοµέα της βιογεωγραφίας τα τελευταία χρόνια, ο εντοπισµός αλλά 

κυρίως η περιγραφή περιοχών µε αξιόλογη πανίδα παραµένει προβληµατική εξαιτίας της έλλειψης 

γνώσης σχετικά µε τις κατανοµές πολλών ζωικών οµάδων αλλά και το ταξινοµικό τους καθεστώς 

(Sfenthourakis & Legakis, 2001). 

Οι διδακτορικές διατριβές αποτέλεσαν την πρώτη ύλη µέσα από την οποία εξήχθησαν πολλά 

επιστηµονικά συµπεράσµατα για το Αιγαίο, ενώ συγχρόνως αποτέλεσαν το µοχλό που κίνησε τη 

διαδικασία παραγωγής πιο σύνθετης επιστηµονικής γνώσης πάνω στη βιογεωγραφία της περιοχής 

(Sfenthourakis & Giokas, 1998; Welter-Schultes & Williams, 1999; Sfenthourakis & Legakis, 

2001; Fattorini, 2002; Chatzimanolis et al., 2003), µε την εφαρµογή πρόσφατων θεωριών 

(Sfenthourakis et al., 1999), αλλά και την παρουσίαση νέων µαθηµατικών σχέσεων που περιγράφουν 

καλύτερα τη σχέση αριθµού ειδών – έκτασης (Triantis et al., 2003). Έτσι, για τα ισόποδα του 

κεντρικού Αιγαίου, πέρα από την αναλυτικότατη βιογεωγραφική προσέγγιση της οµάδας στo πλαίσιo 

της διδακτορικής διατριβής του Σφενδουράκη (1994), έχει κατατεθεί έως σήµερα σηµαντικός 

αριθµός εργασιών µε θέµατα που αφορούν τον ενδηµισµό της οµάδας στο Αιγαίο (Sfenthourakis, 

1996; Sfenthourakis & Giokas, 1998) και την εφαρµογή της θεωρίας του εγκιβωτισµού 

(Sfenthourakis et al., 1999, 2004).  

Οι βιογεωγραφικές εργασίες είναι εξίσου σηµαντικές και για το φύλο των µαλακίων. Πιο 

συγκεκριµένα, η διδακτορική διατριβή του Μυλωνά (1982) για τη µαλακοπανίδα των Κυκλάδων και 

αργότερα η διατριβή της Βαρδινογιάννη (1994) για τα χερσαία µαλάκια του αιγαιακού νησιωτικού 

τόξου και του Μπότσαρη (1996) για τη βιογεωγραφία των µαλακίων των νησιών του Σαρωνικού 

κόλπου συνεισέφεραν τα µέγιστα στη βελτίωση της συστηµατικής και κατ’ επέκταση και της 

βιογεωγραφικής εικόνας των χερσαίων µαλακίων. Συγχρόνως προκάλεσαν τη συγγραφή πιο 

προσανατολισµένων επιστηµονικά εργασιών, όπως του Welter-Schultes (1999) για τη βιογεωγραφία 
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των µαλακίων στο Αιγαίο, αλλά και πιο πρόσφατα την παρουσίαση µιας ώριµης µαθηµατικής 

άποψης για το ρόλο του ενδιαιτήµατος στη σχέση αριθµού ειδών και έκτασης (Triantis et al., 2003). 

Τα κολεόπτερα επίσης είναι καλά µελετηµένα στην περιοχή του Αιγαίου µε πιο πρόσφατη εργασία 

τη φυλογενετική ανάλυση και τη βιογεωγραφική µελέτη του γένους Dendarus στο Αιγαίο 

(Chatzimanolis et al., 2003). Είχαν προηγηθεί η βιογεωγραφική µελέτη των εδαφόβιων κολεοπτέρων 

του νότιου αιγαιακού τόξου στo πλαίσιo διδακτορικής διατριβής (Τριχάς, 1996) και η πανιδική 

εργασία για την οικογένεια Tenebrionidae από τον Fattorini (2002). Τέλος, οι αράχνες 

προσεγγίστηκαν βιογεωγραφικά µε την κατάθεση των πρώτων ξεκάθαρων γεωγραφικών προτύπων 

κατανοµής που εµφανίζουν στην Κρήτη (Χατζάκη, 2003). 

Για τα χειλόποδα οι αναλυτικές βιογεωγραφικές εργασίες απουσιάζουν και µόνο περιστασιακά έχουν 

παρουσιαστεί ερευνητικές δουλειές µε κατάθεση πανιδικών – βιογεωγραφικών σχολίων για την 

περιοχή του αρχιπελάγους (Zapparoli, 1984, 1993, 1994b, 2002; Matic & Stavropoulos, 1988, 

1990b, 1993; Stavropoulos & Matic, 1990), για την περιοχή της Ανατολίας µε αναφορές στη 

νησιωτική Ελλάδα (Zapparoli, 1988, 1989b, 1990, 1992, 1994b, 1995, 1999; Zapparoli & Minelli, 

1993), αλλά και για την Ευρώπη µε σχόλια για τη νησιωτική Ελλάδα (Zapparoli, 2003). Ωστόσο, η 

πρώτη προσπάθεια να περιγραφούν όσο το δυνατό καλύτερα τα πρότυπα κατανοµής των χειλοπόδων 

στο νότιο Αιγαίο και συγκεκριµένα στην Κρήτη έγινε από το Σηµαιάκη (2001), στo πλαίσιo της 

µεταπτυχιακής του διατριβής µε έµφαση τα αλπικά οικοσυστήµατα του νησιού. Παράλληλα, η 

πρώτη πανιδική εργασία για τα χειλόποδα της Κρήτης και των δορυφορικών νησιών αυτής έχει ήδη 

δηµοσιευτεί (Simaiakis et al., 2004).  

Στο κεφάλαιο αυτό, στηριζόµενοι τόσο στις δηµοσιευµένες εργασίες αλλά και σε πρωτογενή 

δεδοµένα από το γεωγραφικό χώρο του νότιου Αιγαίου παρουσιάζεται µια σύνθετη από 

βιογεωγραφική άποψη προσέγγιση των χειλοπόδων. Στην ανάλυση που ακολουθεί περιλαµβάνεται η 

πλειονότητα των κυριότερων νησιών του νότιου Αιγαίου (νησιωτικό συγκρότηµα Κυκλάδων, 

∆ωδεκάνησα και νησιωτικό σύµπλεγµα Καστελόριζου, Κρήτη και δορυφορικά νησιά, νησιωτικό 

συγκρότηµα Κυθήρων – Αντικυθήρων) καθώς και 2 εξωτερικά νησιά, η Σαλαµίνα (νησί που ανήκει 

στο σύµπλεγµα των νησιών του Σαρωνικού κόλπου) και η Σκύρος (νησί των βόρειων Σποράδων). 

Συνολικά εξετάστηκαν 68 νησιά – νησίδες από την περιοχή του αρχιπελάγους του Αιγαίου (66 νησιά 

από το νότιο Αιγαίο και 2 νησιά από γεωγραφικά ξεχωριστές περιοχές που λειτούργησαν ως 

εξωτερικά νησιά - outislands). 

Τα κύρια ερωτήµατα που τέθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Μπορούν να αναγνωριστούν και να περιγραφούν σαφή γεωγραφικά πρότυπα στην περιοχή 

του νότιου Αιγαίου;  
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2. Ποια είναι η χωρολογική σύνθεση των ειδών των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο; 

3. Ποια είναι η οµαδοποίηση των νησιών της περιοχής µελέτης µε βάση την παρουσία – 

απουσία ειδών και ποιος είναι ο χαρακτήρας των µικρών – δορυφορικών νησιών του 

αρχιπελάγους; 

4. Πώς περιγράφεται η σχέση αριθµού ειδών – έκτασης των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο και 

ποιες είναι οι πιθανές εκφράσεις της µε βάση την περιβαλλοντική ετερογένεια κάθε νησιού; 

5. Ποια είναι τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από την εφαρµογή της θεωρίας του 

εγκιβωτισµού στη χειλοποδοπανίδα της περιοχής; 

6. Ποια είναι τα πρότυπα κατανοµής που προκύπτουν από τη µελέτη της διαφοροποίησης του 

αριθµού των ποδιών στα γεωφιλόµορφα και ειδικότερα σε ορισµένα κοινά είδη της 

περιοχής; 

5.2 Μεθοδολογία 

Για την όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη απάντηση των συγκεκριµένων ερωτήσεων αναγκαία 

προϋπόθεση είναι η πλήρης ταξινοµική προσέγγιση των ειδών και η αποτελεσµατικότητα του τρόπου 

δειγµατοληψίας. Αν το πρώτο σκέλος επετεύχθη σε µεγάλο βαθµό εξαιτίας των βιβλιογραφικών 

αναφορών, της συγκριτικής δουλειάς που έγινε τόσο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης 

όσο και στο Ζωολογικό Μουσείο της Κοπεγχάγης, αλλά και της συστηµατικής βοήθειας του 

καθηγητή A. Minelli, φαίνεται πως δε µπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για το δεύτερο σκέλος. Η 

µέθοδος δειγµατοληψίας µε το χέρι αφήνει κάποιες πιθανότητες να µην έχει συλλεχθεί ικανός 

αριθµός δειγµάτων από τους σταθµούς δειγµατοληψίας µε αποτέλεσµα πολλές φορές την 

υποεκτίµηση της ποικιλότητας µιας περιοχής και κατ’ επέκταση ενός νησιού. Πάντως, το 

δειγµατοληπτικό λάθος, αν δε µπορεί να αποφευχθεί τελείως αλλά µόνο να περιοριστεί, υποτίθεται 

πως συµβαίνει µε τη ίδια πιθανότητα σε κάθε απόπειρα δειγµατοληψίας µε το χέρι. Έτσι, αν 

υποτεθεί ότι το δειγµατοληπτικό λάθος συµβαίνει µε την ίδια συχνότητα τα αποτελέσµατα 

διατηρούν οµοιογένεια ως προς την πιθανότητα εµφάνισης σφάλµατος. Θεωρείται εποµένως πως στο 

µέλλον, τα όποια κενά στις γεωγραφικές κατανοµές των ειδών µπορούν να αντιµετωπιστούν µε 

συνδυασµό δειγµατοληπτικών µεθόδων. 

Για την αναγνώριση και την περιγραφή των σηµαντικότερων γεωγραφικών προτύπων 

κατασκευάστηκαν χάρτες κατανοµής για κάθε είδος και υποείδος µε τη χρήση της τεχνολογίας του 

Γεωγραφικού  Συστήµατος Πληροφοριών και την εισαγωγή των δεδοµένων στο πρόγραµµα 

ArcView 3.1. Η απεικόνιση της εξάπλωσης κάθε είδους έγινε σε χάρτες UTM της ευρύτερης 

περιοχής του αρχιπελάγους, όπου σε κάθε περίπτωση σηµειώνονταν οι πρόσφατες αναφορές των 

συλλογών που εξετάστηκαν και οι έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές (βλέπε Παράρτηµα στην §3).  
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Για τη χωρολογική ανάλυση ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις για χωρολογική ταξινόµηση της 

πανίδας που συναντάται στη δυτική Παλαιαρκτική περιοχή που βασίστηκαν σε µια σειρά 

γεωγραφικών εξαπλώσεων χερσαίων ζωικών οµάδων (Vigna Taglianti et al., 1999). Παρόλα αυτά σε 

περιπτώσεις – και είναι πολλές – όπου κρίθηκε ανακριβής η χωρολογική τοποθέτηση ενός είδους 

έγινε διόρθωση του χωροτύπου. Επιπλέον, εξαιρετικές αποδείχθηκαν οι πληροφορίες που 

αντλήθηκαν από τη νέα βάση δεδοµένων των ευρωπαϊκών χειλοπόδων, ενός σύγχρονου καταλόγου 

µε πληροφορία γύρω από την εξάπλωση πολλών ειδών, στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

που είναι γνωστό µε το όνοµα Fauna Europea.  

Για την ανάδειξη των πανιδικών σχέσεων των περιοχών (νησιών) δοκιµάστηκαν µέθοδοι αριθµητικής 

ανάλυσης. Συγκεκριµένα, κατασκευάστηκαν δυαδικοί πίνακες δεδοµένων (βλέπε Παράρτηµα, 

Πίνακας Β) για ολόκληρη την περιοχή µελέτης αλλά και για µικρότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα. 

Για την εφαρµογή της ανάλυσης οµαδοποίησης χρησιµοποιήθηκαν αρκετοί δείκτες οµοιότητας, 

όπως ο Jaccard, o Simple Matching, o Dice, o Yule, o Kulczynski 2 και ο Ochiai. Ωστόσο, µόνο ο 

Simple Matching και ο Jaccard εξάγουν δέντρα µε υψηλό συνφαινετικό συντελεστή συσχέτισης και 

γι’ αυτό προτιµήθηκαν στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Η χρησιµοποίηση του 

αντιπροσωπευτικότερου δείκτη αποτελεί κάθε φορά µεγάλο ερωτηµατικό και συνεπώς η επιλογή που 

έγινε δε βασίστηκε αποκλειστικά και µόνο σε αντικειµενικά κριτήρια. Άλλωστε, το υποκειµενικό 

κριτήριο στην επιλογή του δείκτη είναι φανερό σε παλαιότερες εργασίες (Μυλωνάς, 1982; 

Βαρδινογιάννη, 1994; Σφενδουράκης, 1994; Τριχάς, 1996; Fattorini, 2002). Τέλος, µε βάση τους 

τριγωνικούς πίνακες που παράγονται από την εφαρµογή των δεικτών κατασκευάστηκαν 

δενδρογράµµατα οµαδοποίησης UPGMA (unweighted pair – group method using arithmetic 

average). Το στατιστικό πρόγραµµα που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των 

δενδρογραµµάτων είναι το NTSYS pc (version 2.02). 

Η σχέση έκτασης - αριθµού ειδών των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο ελέγχθηκε µε βάση τη σχέση 

που ανέπτυξε πρώτος ο Arrhenius (1920) και είχε τη µορφή της δυναµικής εξίσωσης S = c AZ, όπου 

S = αριθµός ειδών, Α = έκταση. Η ίδια σχέση παρουσιάστηκε 2 χρόνια αργότερα από τον Gleason 

(1922) µε την εκθετική της µορφή S = c + z log (A). Και στις δυο εξισώσεις το c εκφράζει µια 

σταθερά, ενώ το z αντιπροσωπεύει την κλίση των S και Α. Στην ανάλυση των δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκαν τα εξής τρία µοντέλα:  

1. γραµµική σχέση: S = c + z A 

2. εκθετικό µοντέλο: S = c + z log (A) 

3. δυναµικό µοντέλο (λογαριθµική µορφή): log (S) = log (c ) + z log (A) 

Η σχέση έκτασης – αριθµού ειδών είναι τόσο κοινή που θεωρείται ότι αποτελεί έναν από τους λίγους 

αποδεκτούς κανόνες της βιογεωγραφίας και της οικολογίας (Schoener, 1976), αν όχι τον πλέον 
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χρησιµοποιούµενο (Lomolino & Weiser, 2001). Σε οικολογικές έρευνες η σχέση έχει 

χρησιµοποιηθεί ευρέως ως ένα βιογεωγραφικό – οικολογικό εργαλείο για την ανάδειξη προτύπων 

διαφόρων τάξων στο χώρο και το χρόνο (Lomolino & Weiser, 2001). Ο Preston (1962) θεωρεί ότι 

το z σχετίζεται µε την κατανοµή της αφθονίας και θεώρησε ότι η τιµή του z στο εκθετικό µοντέλο 

είναι 0,26. Οι MacArthur και Wilson (1967) προτείνουν ότι η τιµή z αντανακλά το µέτρο της 

αποµόνωσης κάθε νησιωτικού συγκροτήµατος αλλά και την περιβαλλοντική ετερογένεια που το 

χαρακτηρίζει, ενώ δείχνει να εξαρτάται και από τη ζωική οµάδα που µελετάται (ικανότητα 

εξάπλωσης, ποικιλοµορφία). Έτσι, τιµές του z < 0,15 χαρακτηρίζουν οικολογικά νησιά, τιµές του z 

µεταξύ 0,25 και 0,35 χαρακτηρίζουν ηπειρωτικά νησιά, ενώ τιµές µεγαλύτερες του 0,35 µαρτυρούν 

ωκεάνιο χαρακτήρα νησιών. Την ίδια ερµηνεία αποδέχονται αρκετοί επιστήµονες στις εργασίες τους 

(Μυλωνάς, 1982, Μπότσαρης, 1996, Τριάντης, 2002) υποστηρίζοντας πως από τη µια η ικανότητα 

διασποράς κάθε ζωικής οµάδας και από την άλλη η αποµόνωση µιας νησιωτικής περιοχής και η 

απόστασή της από την ηπειρωτική περιοχή που λειτουργεί σαν πανιδική πηγή καθορίζουν την τιµή 

του z. Κατά τον Rosenzweig (1995) υπάρχουν 3 κατηγορίες που περιγράφουν την καµπύλη έκτασης 

– αριθµού ειδών: α) µεταξύ βιογεωγραφικών ενοτήτων (0,50 – 1), β) µεταξύ βιογεωγραφικών νησιών 

(0,20 – 0,50) και γ) µέσα στη ίδια βιογεωγραφική ενότητα (0,10 – 0,20).  

Οι µελέτες για την παράµετρο c είναι συγκριτικά πολύ λίγες και ανακύπτουν προβλήµατα µε τη 

βιολογική ερµηνεία της. O Williamson (1981) διατυπώνει την άποψη πως το c ποικίλλει ανάλογα µε 

την αποµόνωση και ανάλογα µε την οµάδα. Θεωρείται ότι µειώνεται όσο µεγαλύτερη είναι η 

αποµόνωση µιας περιοχής, ενώ σχετίζεται µε την υπό µελέτη οµάδα αλλά και µε διάφορους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (MacArthur και Wilson, 1967). Ας σηµειωθεί πως το c δεν είναι 

ανεξάρτητο ούτε από τη µονάδα µέτρησης της έκτασης, ούτε από την κλίση z της καµπύλης 

(Connor & McCoy, 1979). Για να έχει βιολογική σηµασία το c θα πρέπει η τιµή του στη δυναµική 

εξίσωση να είναι οποιοσδήποτε πραγµατικός αριθµός. ∆ηλαδή, θετικές τιµές και µεγαλύτερες της 

µονάδας c > 1 δείχνουν ότι αν ερευνηθεί µια µονάδα έκτασης τότε είναι δυνατό να βρεθεί ορισµένος 

αριθµός ειδών, ενώ όταν το c είναι µικρότερο της µονάδας υπάρχει το ενδεχόµενο να βρεθούν 

κάποια είδη. 

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει τη σχέση έκτασης – αριθµού ειδών είναι το µέγεθος 

των νησιών, ένα φαινόµενο γνωστό και ως “Φαινόµενο του µικρού νησιού” (Small Island Effect – 

SIE) (Lomolino, 2000; Lomolino & Weiser, 2001). Πέρα από κάποια ελάχιστη έκταση ο αριθµός 

των ειδών αυξάνει, όπως ακριβώς περιγράφουν το δυναµικό ή το εκθετικό µοντέλο. Στα µικρά νησιά 

ωστόσο η αφθονία των ειδών µπορεί να µεταβάλλεται ανεξάρτητα από το µέγεθος των νησιών. Μια 

εξήγηση του παραπάνω φαινοµένου δικαιολογείται αν ληφθεί υπόψη ότι όσο αυξάνεται η έκταση ενός 

νησιού, τόσο αυξάνουν και τα διαθέσιµα ενδιαιτήµατα µε αποτέλεσµα νησιά µε µεγάλη 

περιβαλλοντική ετερογένεια να διαθέτουν συνήθως περισσότερα είδη από νησιά µε µικρότερη. 

Συγχρόνως, πιστεύεται πως ανάλογη είναι και η επίδραση άλλων παραµέτρων, όπως είναι ο ρυθµός 
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εποικισµού και ο ρυθµός εξαφάνισης των ειδών, όπου σε µεγάλα νησιά ο µεν πρώτος αυξάνει ενώ ο 

δεύτερος ελαττώνεται. Αντίθετα, σε µικρά νησιά, κάτω από ένα κρίσιµο µέγεθος έκτασης, άλλα είναι 

τα χαρακτηριστικά που ευθύνονται για την καµπύλη της έκτασης και του αριθµού των ειδών, όπως 

είναι τα ιδιόµορφα χαρακτηριστικά του νησιού, η γεωλογική του ιστορία, ο αριθµός των 

ενδιαιτηµάτων, η απόσταση από την πηγή αλλά και ο χρόνος αποµόνωσης από µεγαλύτερες 

γεωγραφικές περιοχές. 

Εκτός από την ιδιαιτερότητα που εµφανίζουν τα µικρότερα νησιά και το φαινόµενο του µικρού 

νησιού δύσκολη είναι και η εκτίµηση της περιβαλλοντικής πολυπλοκότητας ενός νησιού ή µιας 

περιοχής. Έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί η περιβαλλοντική ετερογένεια κάθε νησιού για να 

διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο συσχετίζεται µε τον αριθµό των ειδών και ο βαθµός µε τον οποίο 

αλληλεπιδρά µε την έκταση. Η περιβαλλοντική ετερογένεια εκφράστηκε µε βάση τον αριθµό των 

διαφορετικών φυτικών διαπλάσεων µιας περιοχής (νησιού) και όχι µε τον αυστηρό ορισµό του 

ενδιαιτήµατος (habitat), όπως αυτός χρησιµοποιείται στα χερσαία µαλάκια (Triantis et al., 2002). 

Χρησιµοποιήθηκε η δυναµική εξίσωση:  

log (S) = log (c ) + z log (Β), όπου Β είναι το µέτρο της περιβαλλοντικής ετερογένειας (Μ.Π.Ε) 

κάθε νησιού (βλέπε Πίν. 5.11). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε δεκάδες παρόµοιες µελέτες ο καθορισµός ενός µέτρου για την εκτίµηση 

της περιβαλλοντικής ετερογένειας ποικίλλει. Έτσι, οι τύποι βλάστησης συνιστούν ένα µέτρο 

εκτίµησης της ετερογένειας του περιβάλλοντος (Kitchener et al., 1980, Nilsson et al., 1988, Ricklefs 

& Lovette, 1999), ενώ από κάποιους άλλους η εκτίµηση αυτή γίνεται µε περισσότερο υποκειµενικά 

κριτήρια που βασίζονται σε συγκεκριµένες οικολογικές απαιτήσεις της οµάδας (Σφενδουράκης, 

1994; Sfenthourakis, 1996), ή µε επίσηµα καταγεγραµµένα στοιχεία ενδιαιτηµατικών τύπων 

(Μπότσαρης, 1996).  

Για την εκτίµηση του εγκιβωτισµού (Nestedness) στα χειλόποδα του νότιου Αιγαίου ή των 

επιµέρους γεωγραφικών ενοτήτων χρησιµοποιήθηκε η πιο διαδεδοµένη και σύγχρονη µέθοδος 

(Nestedness Temperature Calculator) που περιγράφεται µαθηµατικά από τους Atmar και Patterson 

(1993). Το µοντέλο αυτό υπολογίζει µια τιµή θερµοκρασίας (°C) για κάθε γεωγραφική περιοχή, 

αποτυπώνοντας το µέτρο της εντροπίας κάθε γεωγραφικού συνόλου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η 

θερµοκρασία που εξάγεται για κάθε πίνακα δεδοµένων (περιοχές / είδη) όσο µικρότερη είναι τόσο 

υψηλότερη είναι η αταξία του υπό µελέτη πίνακα. Με τη µέθοδο αυτή επανατοποθετούνται οι στήλες 

(τάξα) και οι γραµµές (νησιά) µε τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνεται η µεγιστοποίηση του 

εγκιβωτισµού. Έτσι, είδη ευρείας εξάπλωσης µετακινούνται προς τα αριστερά του νέου παραγόµενου 

πίνακα, ενώ αντίστοιχα τα νησιά µε τη µεγαλύτερη αφθονία ειδών τοποθετούνται στην κορυφή του 

πίνακα (Sfenthourakis et al., 1999). Με αυτό τον τρόπο επανατοποθετούνται τα στοιχεία µιας 
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γεωγραφικής περιοχής µε τέτοιο τρόπο που να µπορούν να εξαχθούν πολύτιµα συµπεράσµατα 

κυρίως για τις ιδιαιτερότητες της υπό µελέτης ταξινοµικής οµάδας, αλλά και για την ίδια την περιοχή 

µελέτης (Patterson & Atmar, 2000). 

Τέλος για την αποκάλυψη των προτύπων κατανοµής που σχετίζονται µε τη διαφοροποίηση του 

αριθµού των ποδιών από πληθυσµό σε πληθυσµό σε ορισµένα είδη γεωφιλόµορφων δηµιουργήθηκαν 

Πίνακες Συνάφειας, όπως αυτοί περιγράφονται από τον Zar (1996). Ειδικότερα, εφαρµόστηκαν οι 

µέθοδοι X2 και G – likelihood, µε την τελευταία να προτείνεται ως καταλληλότερη σε περιπτώσεις 

που τα δεδοµένα είναι φτωχότερα από το επιτρεπτό (Zar, 1996). 
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5.3 Αποτελέσµατα 

5.3.1 Γεωγραφικά πρότυπα 

5.3.1.1 Πρότυπα κατανοµής στο νότιο Αιγαίο – Αριθµητική Ανάλυση 

Σε σύνολο 71 ειδών και υποειδών που προσδιορίστηκαν από την περιοχή του νότιου Αιγαίου 

(συλλογές Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Βιβλιογραφικές Αναφορές), 43 είδη και υποείδη 

συναντώνται στην Κρήτη, 56 είδη και υποείδη στα ∆ωδεκάνησα και 38 είδη και υποείδη στις 

Κυκλάδες. Με βάση τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις τρεις κύριες γεωγραφικές οµάδες, το 34% 

(24 είδη και υποείδη) εξαπλώνεται και στα 3 κύρια γεωγραφικά συγκροτήµατα της ευρύτερης 

περιοχής (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη), το 23% (16 είδη) συλλέχθηκε µόνο στα ∆ωδεκάνησα, 

το 15% (11 είδη και υποείδη) συλλέχθηκε µόνο στην Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά αυτής, ενώ το 

3% (2 είδη) συλλέχθηκε µόνο στις Κυκλάδες. Τα εναποµείναντα είδη (18 είδη) συλλέχθηκαν σε 

περισσότερες από µια κύριες γεωγραφικές περιοχές αλλά όχι σε όλες. Έτσι, 10 είδη εξαπλώνονται 

στα νησιωτικά συγκροτήµατα Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσων (14%), 6 είδη εµφανίζονται να είναι 

κοινά στα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη (8%), ενώ µόνο 2 είδη (3%) εντοπίζονται σε Κρήτη και 

Κυκλάδες. Συνεπώς, µε βάση τις τρεις κύριες νησιωτικές περιοχές εξάπλωσης (Κυκλάδες, 

∆ωδεκάνησα, Κρήτη), οι γεωγραφικές κατανοµές των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο διακρίνονται σε 

7 κύριες κατηγορίες (Σχ. 5.1). 

DoCr
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Do
23%

Ky
3%

KyCr
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KyDo
14%

CrDoKy
34%

Cr
15%

 
 

Σχ. 5.1. Ποσοστιαία σύνθεση των κατανοµών των ειδών στα τρία κυριότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα του 

νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη). CrDoKy (Κρήτη_∆ωδεκάνησα_Κυκλάδες): εξάπλωση και 

στις τρεις γεωγραφικές περιοχές, Cr: εξάπλωση στην Κρήτη, Ky: εξάπλωση στις Κυκλάδες, Do: εξάπλωση στα 

∆ωδεκάνησα, DoCr: εξάπλωση σε ∆ωδεκάνησα - Κρήτη, KyDo: εξάπλωση σε Κυκλάδες - ∆ωδεκάνησα, 

KyCr: εξάπλωση σε Κυκλάδες – Κρήτη. 
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Αξιοσηµείωτα είναι και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη σύγκριση της χειλοποδοπανίδας 

της ευρύτερης περιοχής του νότιου Αιγαίου, αλλά και των επιµέρους νησιωτικών συγκροτηµάτων 

ξεχωριστά, µε τις ηπειρωτικές περιοχές του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου (Πελοπόννησος - 

κεντρική Ελλάδα: Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία - βόρεια Ελλάδα: Μακεδονία, Θράκη - 

Τουρκία).  

Είναι φανερό πως και τα 3 νησιωτικά συγκροτήµατα, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του νότιου 

Αιγαίου διατηρούν µεγαλύτερη πανιδική συγγένεια µε την Ανατολία, αφού το ποσοστό των κοινών 

ειδών σε κάθε νησιωτική οµάδα ξεπερνά το 65%. Ωστόσο, αν αποµονωθεί η πανιδική επίδραση της 

“δεξαµενής” από τα ανατολικά διαπιστώνεται πως η Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα εµφανίζουν περίπου 

το ίδιο ποσοστό κοινών ειδών µε την Πελοπόννησο και την κεντρική Ελλάδα, ενώ οι Κυκλάδες 

εµφανίζουν να έχουν περισσότερα κοινά είδη µε την κεντρική Ελλάδα σε σχέση µε την 

Πελοπόννησο. Πάντως, και τα 3 νησιωτικά συγκροτήµατα της περιοχής αλλά και η ευρύτερη 

νησιωτική περιοχή του νότιου Αιγαίου παρουσιάζουν τη µικρότερη πανιδική οµοιότητα µε την 

ηπειρωτική περιοχή της βορείου Ελλάδας (Μακεδονία, Θράκη). 

Τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση (κοινά είδη και ποσοστά οµοιότητας) δίνονται παρακάτω (Πίν. 

5.1). 

Πίν. 5.1. Αριθµός κοινών ειδών και ποσοστό µεταξύ της ευρύτερης νησιωτικής περιοχής του νότιου Αιγαίου 

και των επιµέρους νησιωτικών περιοχών και των κυριοτέρων ηπειρωτικών περιοχών στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή (σε παρένθεση δίνεται ο αριθµός των τάξων κάθε περιοχής). 

 Πελοπόννησος 

(46) 

Κεντρική Ελλάδα 

(51) 

Βόρεια Ελλάδα 

(46) 

Τουρκία 

(123) 

Κρήτη (43) 23 (53%) 24 (56%) 20 (46%) 28 (65%) 

Κυκλάδες (38) 22 (58%) 23 (61%) 18 (47%) 27 (71%) 

∆ωδεκάνησα (56) 25 (45%) 26 (46%) 19 (34%) 38 (68%) 

Ν. Αιγαίο (71) 30 (42%) 31 (44%) 23 (32%) 48 (68%) 

Πιο συγκεκριµένα, τα 56 είδη και υποείδη που προσδιορίστηκαν στα ∆ωδεκάνησα (54 είδη και 2 

υποείδη) εµφανίζουν τα εξής πρότυπα: 38 από αυτά (68%) είναι κοινά µε τη χειλοποδοπανίδα της 

Τουρκίας, 26 (46%) είναι κοινά µε την κεντρική Ελλάδα, 25 είδη (45%) εξαπλώνονται και στην 

Πελοπόννησο, ενώ µόνο 19 είδη (34%) συναντώνται στη βόρεια Ελλάδα.  

Από τα 43 τάξα που εξαπλώνονται στην Κρήτη, 25 (65%) είναι κοινά µε την Τουρκία, 24 (56%) 

είναι κοινά µε την κεντρική Ελλάδα, 23 (53%) εξαπλώνονται και στην Πελοπόννησο, ενώ 20 (46%) 

στη βόρεια Ελλάδα.  
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Τέλος, τα 38 τάξα που προσδιορίστηκαν από τις Κυκλάδες εµφανίζουν τα εξής πρότυπα: 27 από 

αυτά (71%) εξαπλώνονται στην Τουρκία, 23 (61%) στην κεντρική Ελλάδα, 22 (58%) εξαπλώνονται 

στην Πελοπόννησο και µόνο 18 (47%) σηµειώνονται στη βόρεια Ελλάδα. 

5.3.1.2 Πρότυπα κατανοµής στο νότιο Αιγαίο – Ποιοτική Ανάλυση 

Με γνώµονα τις 7 κατηγορίες κατανοµών που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5.3.1 (βλέπε Σχ. 5.1) 

και µε βάση πάντα τη γνώση της χειλοποδοπανίδας των ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας και της 

Τουρκίας (βιβλιογραφικά δεδοµένα) τα είδη κάθε κατηγορίας αποκτούν ευρύτερους γεωγραφικούς 

χαρακτηρισµούς (βλέπε πίνακες που ακολουθούν). Συγκεκριµένα, τα 24 τάξα που εξαπλώνονται και 

στα 3 κύρια γεωγραφικά συγκροτήµατα του νότιου Αιγαίου οµαδοποιούνται ως εξής (Πίν. 5.2). 

Πίν. 5.2. Είδη που εξαπλώνονται και στις 3 κύριες γεωγραφικές περιοχές του νότιου Αιγαίου (Κρήτη, 

∆ωδεκάνησα, Κυκλάδες). Aeg: είδη που εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, SAeg: είδη που 

εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου, Gr: είδη που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την 

ηπειρωτική Ελλάδα, CGr: είδη που εξαπλώνονται στην κεντρική Ελλάδα, CSGr: είδη που εξαπλώνονται στη 

νότια και κεντρική Ελλάδα, Tu: είδη που εξαπλώνονται στην Τουρκία. 

Είδη / υποείδη Κατανοµή Είδη / υποείδη Κατανοµή 

Bothriogaster signata graeca SAeg _Gr_Tu Henia pulchella SAeg 

Clinopodes flavidus Aeg_Gr_Tu Lithobius erythrocephalus Aeg_Gr_Tu 

Cryptops anomalans Aeg_Gr_Tu Lithobius micropodus SAeg_Gr_Tu 

Cryptops hortensis Aeg_Gr_Tu Lithobius microps Aeg_Gr_Tu 

Cryptops kosswigi SAeg _CGr_Tu Lithobius nigripalpis Aeg_Gr_Tu 

Cryptops trisulcatus Aeg_CSGr Lithobius viriatus SAeg_Gr_Tu 

Dignathodon microcephalus SAeg _CSGr Nannophilus ariadnae SAeg_CSGr 

Eupolybothrus litoralis Aeg_Gr_Tu Pachymerium ferrugineum SAeg_Gr_Tu 

Geophilus linearis Aeg_Gr_Tu Pachymerium f. insularum Aeg_Gr_Tu 

Geophilus naxius SAeg_Tu Schendyla nemorensis SAeg_CSGr 

Haploschendyla europaea SAeg_CSGr Scutigera coleoptrata Aeg_Gr_Tu 

Henia athenarum Aeg_Gr_Tu Tuoba poseidonis SAeg_CGr_Tu 

Ακολούθως, τα είδη που εξαπλώνονται στα ∆ωδεκάνησα (16 είδη) αλλά απουσιάζουν από την Κρήτη 

και τις Κυκλάδες χαρακτηρίζονται παρακάτω (Πίν. 5.3). 
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Πίν. 5.3. Είδη που εξαπλώνονται στα ∆ωδεκάνησα και απουσιάζουν από την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Do: 

είδη που εξαπλώνονται αποκλειστικά και µόνο στα ∆ωδεκάνησα και δε συναντώνται σε καµία άλλη περιοχή 

του αρχιπελάγους του Αιγαίου, Gr: είδη που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, CGr: είδη 

που εξαπλώνονται στην κεντρική Ελλάδα, CSGr: είδη που εξαπλώνονται στη νότια και κεντρική Ελλάδα, Tu: 

είδη που εξαπλώνονται στην Τουρκία. 

Είδη / υποείδη Κατανοµή Είδη / υποείδη Κατανοµή 

Cryptops beshkovi Do Lithobius peloponnesiacus Do 

Dignathodon pachypus Do_Tu Lithobius pusillus Do 

Geophilus flavus Do Lithobius reductus Do_Tu 

Geophilus fucorum Do Pleurogeophilus mediterraneus Do_CSGr_Tu 

Harpolithobius anodus Do_Gr_Tu Pleurolithobius orientis Do_CGr_Tu 

Henia vesuviana Do Pleurolithobius patriarchalis Do_Gr_Tu 

Hessebius barbipes Do_Tu Rhodobius lagoi Do 

Hydroschendyla submarina Do_CGr Scolopendra clavipes Do_Tu 

Ιδιαίτερα είναι τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν τα 10 είδη και το 1 υποείδος που 

εξαπλώνονται στην Κρήτη αλλά απουσιάζουν από τα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες (Πίν. 5.4). 

Πίν. 5.4. Είδη που εξαπλώνονται στην Κρήτη και απουσιάζουν από τα ∆ωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Cr: είδη 

που εξαπλώνονται αποκλειστικά και µόνο στην Κρήτη και δε συναντώνται σε καµία άλλη περιοχή του 

αρχιπελάγους του Αιγαίου, Gr: είδη που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, NGr: είδη που 

εξαπλώνονται στην βόρεια Ελλάδα, CSGr: είδη που εξαπλώνονται στη νότια και κεντρική Ελλάδα, Tu: είδη 

που εξαπλώνονται στην Τουρκία. 

Είδη / υποείδη Κατανοµή Είδη / υποείδη Κατανοµή 

Bothriogaster signata thesei Cr Lithobius cretaicus Cr 

Cryptops beroni Cr Lithobius creticus Cr 

Geophilus insculptus Cr_CSGr_Tu Lithobius piceus Cr 

Geophilus pygmaeus Cr Scolopendra cretica Cr 

Insigniporus sturanyi Cr_NGr Strigamia acuminata Cr_Tu 

Lithobius agilis Cr_Gr_Tu   

Τα είδη (2 τάξα) που εξαπλώνονται στις Κυκλάδες αλλά απουσιάζουν από τα ∆ωδεκάνησα και την 

Κρήτη χαρακτηρίζονται παρακάτω (Πίν. 5.5). 
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Πίν. 5.5. Είδη που εξαπλώνονται στις Κυκλάδες και απουσιάζουν από τα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη. Ky: 

είδος που εξαπλώνεται αποκλειστικά και µόνο στις Κυκλάδες και δε συναντώνται σε καµία άλλη περιοχή του 

αρχιπελάγους του Αιγαίου, SGr: είδη που εξαπλώνονται στην νότια Ελλάδα, CSGr: είδη που εξαπλώνονται στη 

νότια και κεντρική Ελλάδα. 

Είδη / υποείδη Κατανοµή 

Lithobius nudus Ky_CSGr 

Stigmatogaster gracilis Ky_SGr 

Στον Πίνακα 5.6 χαρακτηρίζονται τα είδη (10 τάξα) που εξαπλώνονται στις Κυκλάδες και στα 

∆ωδεκάνησα και απουσιάζουν από την Κρήτη. 

Πίν. 5.6. Είδη που εξαπλώνονται στις Κυκλάδες και στα ∆ωδεκάνησα και απουσιάζουν από την Κρήτη. KyDo: 

είδη που εξαπλώνονται αποκλειστικά και µόνο στις Κυκλάδες και στα ∆ωδεκάνησα και δε συναντώνται σε 

καµία άλλη περιοχή του αρχιπελάγους του Αιγαίου, Gr: είδη που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την ηπειρωτική 

Ελλάδα, NAeg: είδη που εξαπλώνονται στο βόρειο Αιγαίο, CSGr: είδη που εξαπλώνονται στη νότια και 

κεντρική Ελλάδα, Tu: είδη που εξαπλώνονται στην Τουρκία. 

Είδη / υποείδη Κατανοµή Είδη / υποείδη Κατανοµή 

Bothriogaster signata KyDo_Gr_Tu Lithobius intermissus KyDo_Tu 

Geophilus conjungens KyDo_Naeg_Tu Lithobius tidissimus KyDo_Tu 

Himantarium gabrielis KyDo_Gr_Tu Pachymerium syriacum KyDo_Tu 

Lithobius carinatus KyDo_CSGr_Tu Scolopendra canidens KyDo_Tu 

Lithobius catascaphius KyDo_Tu Scolopendra cingulata KyDo_Gr_Tu 

Παρόµοια περιγράφηκαν και τα είδη που εξαπλώνονται στα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη και 

απουσιάζουν από τις Κυκλάδες (6 είδη) (Πίν. 5.7). 

Πίν. 5.7. Είδη που εξαπλώνονται στα ∆ωδεκάνησα και στην Κρήτη και απουσιάζουν από τις Κυκλάδες. DoCr: 

είδη που εξαπλώνονται αποκλειστικά και µόνο στα ∆ωδεκάνησα και στην Κρήτη και δε συναντώνται σε καµία 

άλλη περιοχή του αρχιπελάγους του Αιγαίου, Gr: είδη που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την ηπειρωτική 

Ελλάδα, SAeg: είδη που εξαπλώνονται στο νότιο Αιγαίο, CSGr: είδη που εξαπλώνονται στη νότια και κεντρική 

Ελλάδα, Tu: είδη που εξαπλώνονται στην Τουρκία. 

Είδη / υποείδη Κατανοµή Είδη / υποείδη Κατανοµή 

Geophilus carpophagus DoCr_CSGr_Tu Lithobius crassipes DoCr_Gr_Tu 

Henia bicarinata DoCr_CSGr_Tu Lithobius pamukkalensis DoCr_Tu 

Lithobius aeruginosus DoCr_CSGr_Tu Nannophilus eximius DoCr_SGr 

Τέλος, παρουσιάζονται τα είδη που εξαπλώνονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και απουσιάζουν 

από τα ∆ωδεκάνησα (2 είδη) (Πίν. 5.8). 
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Πίν. 5.8. Είδη που εξαπλώνονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και απουσιάζουν από τα ∆ωδεκάνησα. KyCr: 

είδη που εξαπλώνονται αποκλειστικά και µόνο στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και δε συναντώνται σε καµία 

άλλη περιοχή του αρχιπελάγους του Αιγαίου, Gr: είδη που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την ηπειρωτική 

Ελλάδα, Tu: είδη που εξαπλώνονται στην Τουρκία. 

Είδη / υποείδη Κατανοµή 

Henia devia KyCr_Gr 

Lithobius lucifugus KyCr_Gr_Tu 

5.3.1.3 Πρότυπα κατανοµής ανά γεωγραφική περιοχή 

Αναλύοντας µε περισσότερη λεπτοµέρεια την εξάπλωση κάθε είδους στις 3 κύριες γεωγραφικές 

περιοχές (∆ωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες) προέκυψαν επιµέρους πρότυπα κατανοµής σε κάθε 

νησιωτικό συγκρότηµα. Οι γεωγραφικές υποδιαιρέσεις που ακολουθούν στηρίχθηκαν τόσο σε 

γεωγραφικά όσο και σε ιστορικά στοιχεία. Συγχρόνως, τα δεδοµένα παλαιότερων διατριβών 

αποτέλεσαν σηµαντική παράµετρο στην οριοθέτηση των επιµέρους γεωγραφικών ενοτήτων. 

Συγκεκριµένα, οι Κυκλάδες χωρίστηκαν στις: 

• βόρειες (Κέα,), εξαιτίας της εγγύτητας που έχει µε την ηπειρωτική Ελλάδα (Αττική και 

Εύβοια αντίστοιχα) και των συνδέσεων που διατήρησε µε τις απέναντι περιοχές µέχρι 

πρόσφατα (21.000 χρόνια πριν) (Perissoratis & Conispoliatis, 2003), 

• κεντρικές (όλα σχεδόν τα νησιά που βρίσκονται γύρω από το συγκρότηµα Πάρου – Νάξου, 

αλλά και βορειότερα), εξαιτίας των παλαιογεωγραφικών τους συνδέσεων την ίδια περίοδο, 

• δυτικές (Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο και Μήλο), µε βάση την αποσύνδεσή τους από την κύρια 

κυκλαδική µάζα πολύ νωρίτερα από την παραπάνω περίοδο (21.000 χρόνια πριν), και 

• νότιες – ανατολικές (Αµοργό, Θήρα, Ανάφη), εξαιτίας της µεγάλης απόστασης από την 

ηπειρωτική Ελλάδα και της αποµόνωσης τους από την κεντρική νησιωτική µάζα την ίδια 

περίοδο (21.000 χρόνια πριν). 

Τα ∆ωδεκάνησα από την άλλη χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες: 

• δυτικά - νότια (Αστυπάλαια, Κάσος, Κάρπαθος) µε βάση την απόσταση που τα χωρίζει από 

τις γειτονικές ακτές της Τουρκίας, αλλά και µε γνώµονα την παλαιογεωγραφία της περιοχής 

που µαρτυρά µακρά αποµόνωση των νησιών σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα, 

• ανατολικά (τα µεγάλα νησιά κατά µήκος της ακτογραµµής µε την Τουρκία) µε βάση την 

εγγύτητα που παρατηρείται και την πρόσφατη αποσύνδεση των περισσότερων νησιών από 

την χερσόνησο της Ανατολίας, και 

• συγκρότηµα Καστελόριζου (το οµώνυµο νησί και 6 ακόµα νησάκια), εξαιτίας της 

σηµαντικής απόστασης που το χωρίζει από τα υπόλοιπα νησιά, αλλά και µε βάση την µέχρι 

πρόσφατα σύνδεσή του µε τις γειτονικές ακτές (Perissoratis & Conispoliatis, 2003). 
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Τέλος, στην περίπτωση της Κρήτης, οι τρεις κυριότεροι ορεινοί όγκοι του νησιού (Λευκά Όρη, 

Όρος Ίδη, Όρος ∆ίκτη) και οι διακριτές ιστορίες τους για πολλά εκατοµµύρια χρόνια κατά τη 

διάρκεια του Πλειόκαινου, συνέβαλαν στο διαχωρισµό του νησιού σε δυτικό, κεντρικό και 

ανατολικό. Συγχρόνως, η έντονη διαφοροποίηση του ανάγλυφου και οι κλιµατικές διαφοροποιήσεις 

συνέβαλαν στη διαµερισµατοποίηση του νησιού στον άξονα βορρά νότου. Οι επιµέρους διακρίσεις 

παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη (Σχ. 5.2).  
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Σχ. 5.2. ∆ιαµερισµατοποίηση των επιµέρους περιοχών. Κa: Καστελόριζο, W: δυτική εξάπλωση, C: κεντρική 

εξάπλωση, Ε: ανατολική εξάπλωση, S: νότια εξάπλωση, Ν: βόρεια εξάπλωση. 
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Έτσι, τα 56 είδη και υποείδη που εξαπλώνονται στα ∆ωδεκάνησα χαρακτηρίστηκαν µε βάση την 

εξάπλωσή τους στο συγκεκριµένο νησιωτικό συγκρότηµα και προέκυψαν 5 διαφορετικοί τύποι 

εξάπλωσης (Σχ. 5.3). 
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Σχ. 5.3. Ποσοστιαία σύνθεση των κατανοµών των ειδών στα ∆ωδεκάνησα. Do_Ka: εξάπλωση στα δυτικά και 

ανατολικά ∆ωδεκάνησα (συµπεριλαµβανοµένου του νησιωτικού συγκροτήµατος του Καστελόριζου), Do: 

εξάπλωση στα δυτικά και ανατολικά ∆ωδεκάνησα (εκτός του νησιωτικού συγκροτήµατος του Καστελόριζου), 

E_Do_ Ka: εξάπλωση στα ανατολικά ∆ωδεκάνησα (συµπεριλαµβανοµένου του νησιωτικού συγκροτήµατος 

του Καστελόριζου), Ε_ Do: εξάπλωση στα ανατολικά ∆ωδεκάνησα (εκτός του νησιωτικού συγκροτήµατος του 

Καστελόριζου), Ka: εξάπλωση αποκλειστικά και µόνο στο νησιωτικό συγκρότηµα του Καστελόριζου. 

Η ίδια προσέγγιση ακολουθήθηκε και για τα 43 είδη και υποείδη που εξαπλώνονται στην Κρήτη και 

τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω (Σχ. 5.4). 
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Σχ. 5.4. Ποσοστιαία σύνθεση των κατανοµών των ειδών στην Κρήτη. Cr: εξάπλωση σε ολόκληρη την Κρήτη 

(από τα δυτικά έως και τα ανατολικά του νησιού), E_Cr: εξάπλωση στα ανατολικά του νησιού, S_Cr: εξάπλωση 

στα νότια του νησιού, W_Cr: εξάπλωση στα δυτικά του νησιού, C_Cr: εξάπλωση στα κεντρικά του νησιού, 

W_E_Cr: εξάπλωση στα δυτικά και ανατολικά του νησιού, W_C_Cr: εξάπλωση στα δυτικά και κεντρικά του 

νησιού. 
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Τέλος, για το νησιωτικό συγκρότηµα των Κυκλάδων και τα 38 είδη και υποείδη που εξαπλώνονται σε 

αυτό δηµιουργήθηκαν 8 διαφορετικά πρότυπα κατανοµής (Σχ. 5.5). 
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Σχ. 5.5. Ποσοστιαία σύνθεση των κατανοµών των ειδών στις Κυκλάδες. Ky: εξάπλωση σε ολόκληρο το 

νησιωτικό συγκρότηµα, N_Ky: εξάπλωση στις βόρειες Κυκλάδες, S_Ky: εξάπλωση στις νότιες Κυκλάδες, 

W_Ky: εξάπλωση στις δυτικές Κυκλάδες, C_Ky: εξάπλωση στις κεντρικές Κυκλάδες, W_C_Ky: εξάπλωση 

στις δυτικές και κεντρικές Κυκλάδες, C_S_Ky: εξάπλωση στις νότιες και κεντρικές Κυκλάδες, W_S_Ky: 

εξάπλωση στις δυτικές και νότιες Κυκλάδες. 
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5.3.2 Χωρολογική Ανάλυση 

Η περιγραφή της γεωγραφικής εξάπλωσης των ζώων είναι µια σύνθετη διαδικασία που µπορεί 

παρόλα αυτά να εκφραστεί µέσα από τους χωροτύπους (πανιδικό στοιχείο). Ωστόσο, τα κριτήρια 

που ακολουθούνται κάθε φορά για την κατηγοριοποίηση των πανιδικών στοιχείων είναι διαφορετικά 

Τα κριτήρια αυτά µπορεί να στηρίζονται: α) στα κοινά πρότυπα κατανοµών πολλών διαφορετικών 

τάξων, β) σε ιστορικούς λόγους, όπως η κοινή γεωλογική ιστορία µιας περιοχής ή οι φυλογενετικές 

σχέσεις διαφόρων τάξων, γ) στις κοινές οικολογικές απαιτήσεις πολλών ειδών που εντοπίζονται σε 

συγκεκριµένες περιοχές (Taglianti et al., 1999). Ακολουθώντας τη χωρολογική προσέγγιση των 

Taglianti et al. (1999) έγινε προσπάθεια να κατηγοριοποιηθεί το σύνολο των χειλοπόδων µε βάση 

τους πλέον χρησιµοποιούµενους χωρότυπους. Έτσι, οι χωρότυποι που υιοθετήθηκαν για την 

παρούσα ανάλυση χωρίστηκαν στις εξής κύριες κατηγορίες: 

1. ∆υτικο - παλαιαρκτικά είδη (WPA). 4 είδη έχουν αυτό το συγκεκριµένο χωρότυπο. 

Πρόκειται για είδη που εξαπλώνονται στην Ευρώπη ανατολικά έως τα Ουράλια και τη 

νοτιοδυτική Ασία, νότια έως τη βόρεια Αφρική και δυτικά µέχρι τα νησιά της 

Μακαρονησίας. Οι επιµέρους πανιδικές υποδιαιρέσεις της οµάδας παρουσιάζονται 

παρακάτω.  

Είδη Χωρότυπος 
Cryptops anomalans Νοτιοδυτικό – παλαιαρκτικό SWP 
Cryptops hortensis Κεντρικό-δυτικό – παλαιαρκτικό CWP 
Lithobius crassipes ∆υτικό – παλαιαρκτικό WPA 
Pachymerium ferrugineum Κεντρικό-δυτικό – παλαιαρκτικό CWP 

 

2. Τουρανο - ευρωπαϊκά είδη (TUE). Μόνο 1 είδος διαθέτει το συγκεκριµένο πανιδικό 

στοιχείο. Πρόκειται για είδη που εξαπλώνονται στην κεντρική και νότια Ευρώπη, στη 

Μέση Ανατολή, στην Ανατολία, στον Καύκασο, στο Ιράν και στο Τουρκεστάν. Η 

µοναδική πανιδική υποδιαίρεση της οµάδας παρουσιάζεται παρακάτω. 

Είδος Χωρότυπος 

Clinopodes flavidus Κεντρικό-νότιο ευρωπαϊκό & δυτικό Ασιατικό CSE_WA

 

3. Τουρανο - µεσογειακά είδη (TUM). 2 είδη συγκαταλέγονται σε αυτή την οµάδα. 

Πρόκειται για είδη που ακολουθούν την ίδια εξάπλωση µε την κατηγορία 2, µε τη 

διαφορά ότι απουσιάζουν από τις περιοχές της κεντρικής Ευρώπης ενώ εµφανίζονται 
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νότια έως τη βόρεια Αφρική. Οι επιµέρους πανιδικές υποδιαιρέσεις της οµάδας 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

Είδη Χωρότυπος 

Scolopendra cingulata Μεσογειακό & δυτικό Ασιατικό MED_WA 
Tuoba poseidonis Μεσογειακό & νοτιοδυτικό Ασιατικό MED_SWA

 

4. Μεσογειακά είδη (MED). 30 είδη και υποείδη διαµορφώνουν τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Πρόκειται ουσιαστικά για είδη που εξαπλώνονται στη µεσογειακή λεκάνη. Μερικά είδη 

εκτείνονται δυτικά έως τα νησιά της Μακαρονησίας, αλλά και τις ατλαντικές ακτές της 

Ευρώπης, νότια µέχρι τη Σαχάρα και ανατολικά µέχρι το Ιράν. Οι επιµέρους πανιδικές 

υποδιαιρέσεις της οµάδας παρουσιάζονται παρακάτω. 

Είδη / υποείδη Χωρότυπος 
Bothriogaster signata graeca Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Cryptops kosswigi Ανατολικό Μεσογειακό EME 
Cryptops trisulcatus Μεσογειακό MED 
Dignathodon microcephalus Βαλκανικό & Μεσογειακό BAL_MED 
Dignathodon pachypus Ανατολικό Μεσογειακό EME 
Eupolybothrus litoralis Βαλκανικό & ανατολικό Μεσογειακό BAL_EME 
Geophilus conjungens Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Geophilus fucorum Βόρειο Μεσογειακό NME 
Geophilus naxius Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Harpolithobius anodus Νότιο Ευρωπαϊκό & βορειοανατολικό Μεσογειακό SEU_NEM
Henia athenarum Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Henia bicarinata Κεντρικό Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό CEU_MED 
Henia pulchella Βαλκανικό & κεντρικό-βόρειο Μεσογειακό BAL_CNM 
Himantarium gabrielis Βαλκανικό & Μεσογειακό BAL_MED 
Lithobius carinatus Ανατολικό Μεσογειακό EME 
Lithobius catascaphius Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Lithobius intermissus Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Lithobius nigripalpis Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Lithobius pamukkalensis Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Lithobius reductus Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Lithobius tidissimus Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Nannophilus eximius Μεσογειακό MED 
Pachymerium f. insularum Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Pachymerium syriacum Ανατολικό Μεσογειακό EME 
Pleurogeophilus mediterraneus Νότιο Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό SEU_MED 
Pleurolithobius orientis Βορειοανατολικό Μεσογειακό NEM 
Pleurolithobius patriarchalis Βαλκανικό & ανατολικό Μεσογειακό BAL_EME 
Scolopendra clavipes Ανατολικό Μεσογειακό EME 
Scutigera coleoptrata Νότιο Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό SEU_MED 
Stigmatogaster gracilis Μεσογειακό MED 
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5. Τουρανο - ανατολικά είδη (TUA). Οι εκπρόσωποι αυτής της οµάδας είναι 4 είδη. Η 

οµάδα αυτή ουσιαστικά αποτελεί µια υποδιαίρεση της 1.3, η οποία όµως στην παρούσα 

φάση προτιµήθηκε να συµπεριληφθεί ως ξεχωριστή κατηγορία. Κάτω από αυτό το 

χωρότυπο οµαδοποιούνται είδη που εξαπλώνονται στην ανατολική Μεσόγειο 

(Βαλκάνια και εγγύς Ανατολή), βόρεια έως τον Καύκασο και ανατολικά µέχρι το Ιράν 

και το Τουρκεστάν. Οι επιµέρους πανιδικές υποδιαιρέσεις της οµάδας παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

Είδη Χωρότυπος 
Bothriogaster signata Βαλκανικό & ανατολικό Μεσογειακό & δυτικό Ασιατικό BAL_EME_WA 
Hessebius barbipes Ανατολικό Μεσογειακό & δυτικό Ασιατικό EME_WA 
Lithobius viriatus Βορειοανατολικό Μεσογειακό & δυτικό Ασιατικό NEM_WA 
Scolopendra canidens Ανατολικό Μεσογειακό & δυτικό Ασιατικό EME_WA 

 

6. Ευρωπαϊκά είδη (EUR). ∆εκαεφτά είδη συγκαταλέγονται στην κατηγορία. 

Εξαπλώνονται ευρέως στην Ευρώπη, ενώ πολλές φορές µπορεί να εκτείνονται 

ανατολικά στην Ανατολία και στον Καύκασο, δυτικά έως τα νησιά της Μακαρονησίας 

και νότια µέχρι την περιοχή του Maghreb. Οι επιµέρους πανιδικές υποδιαιρέσεις της 

οµάδας παρουσιάζονται παρακάτω. 

Είδη Χωρότυπος 
Geophilus carpophagus Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό EUR_MED 
Geophilus flavus Ευρωπαϊκό EUR 
Geophilus insculptus Ευρωπαϊκό & βόρειο Μεσογειακό EUR_NME 
Geophilus linearis Ευρωπαϊκό & βόρειο Μεσογειακό EUR_NME 
Geophilus pygmaeus Βαλκανικό & κεντρικό Ευρωπαϊκό BAL_CEU 
Henia vesuviana Ευρωπαϊκό & βόρειο Μεσογειακό EUR_NME 
Hydroschendyla submarina Βόρειο Ευρωπαϊκό & βόρειο Μεσογειακό NEU_NME 
Lithobius aeruginosus Ευρωπαϊκό & βορειοανατολικό Μεσογειακό EUR_NEM 
Lithobius agilis Ευρωπαϊκό EUR 
Lithobius erythrocephalus Ευρωπαϊκό & δυτικό Ασιατικό EUR_WA 
Lithobius lucifugus Ευρωπαϊκό & δυτικό Ασιατικό EUR_WA 
Lithobius micropodus Νότιο Ευρωπαϊκό & βορειοανατολικό Μεσογειακό SEU_NEM 
Lithobius microps Ευρωπαϊκό EUR 
Lithobius piceus Ευρωπαϊκό EUR 
Lithobius pusillus Βαλκανικό & νότιο Ευρωπαϊκό BAL_SEU 
Schendyla nemorensis Ευρωπαϊκό & Μεσογειακό EUR_MED 
Strigamia acuminata Ευρωπαϊκό & βορειοανατολικό Μεσογειακό EUR_NEM 
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7. Βαλκανικά είδη (BAL). Έξι είδη συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία. 

Πρόκειται ουσιαστικά για είδη που εξαπλώνονται αποκλειστικά στη Βαλκανική 

χερσόνησο. Οι επιµέρους πανιδικές υποδιαιρέσεις της οµάδας παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

Είδη Χωρότυπος 
Haploschendyla europaea Νότιο Βαλκανικό SBA 
Henia devia Βαλκανικό BAL 
Insigniporus sturanyi Βαλκανικό BAL 
Lithobius nudus Νότιο Βαλκανικό SBA 
Lithobius peloponnesiacus Νότιο Βαλκανικό SBA 
Nannophilus ariadnae Νότιο Βαλκανικό SBA 

8. Ενδηµικά (EN). Στην περιοχή του νότιου Αιγαίου µόνο 5 είδη και 1 υποείδος 

χαρακτηρίζονται ενδηµικά. 5 από αυτά εντοπίζονται στην Κρήτη και 1 στη Ρόδο. 

Είδη / υποείδη Χωρότυπος 
Bothriogaster signata thesei Ενδηµικό της Κρήτης EN
Cryptops beroni Ενδηµικό της Κρήτης EN
Cryptops beshkovi Ενδηµικό της Ρόδου EN
Lithobius cretaicus Ενδηµικό της Κρήτης EN
Lithobius creticus Ενδηµικό της Κρήτης EN
Scolopendra cretica Ενδηµικό της Κρήτης EN

 

9. Νεοτροπικό – Αιθιοπικό – Αυστραλιανό (NEA). Ο χωρότυπος αυτός σαφέστατα δε 

χαρακτηρίζει είδη που εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιαρκτικής. 

Αναφέρεται σε µια µοναδική περίπτωση που χαρακτηρίζει τη χειλοποδοπανίδα των 

νησιών του Αιγαίου, σε ένα µοναδικό είδος που πιθανότατα έχει εισαχθεί από τον 

άνθρωπο στο νότιο Αιγαίο και συγκεκριµένα στη Ρόδο από κάποια περιοχή του νότιου 

ηµισφαιρίου. Στη χωρολογική ανάλυση παρόλα αυτά συµµετέχει καθώς δεν επηρεάζει 

την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των πανιδικών στοιχείων. 

Είδος Χωρότυπος 
Rhodobius lagoi NEA 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το χωρότυπο κάθε είδους και την εξάπλωσή του στην ευρύτερη περιοχή του 

νότιου Αιγαίου αλλά και ξεχωριστά στις 3 κύριες γεωγραφικές περιοχές (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, 

Κρήτη) τα είδη κατηγοριοποιούνται και τα αποτελέσµατα παρατίθενται παρακάτω (Σχ. 5.6 – 5.9). 
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Σχ. 5.6. Ποσοστιαία σύνθεση του πανιδικού στοιχείου στο νότιο Αιγαίο. MED: µεσογειακά, NEA: νεοτροπικά, EN: ενδηµικά, BAL: βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό 

παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά. 
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Σχ. 5.7. Ποσοστιαία σύνθεση του πανιδικού στοιχείου στα ∆ωδεκάνησα. MED: µεσογειακά, NEA: 

νεοτροπικά, EN: ενδηµικά, BAL: βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, TUM: 

τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά. 
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Σχ. 5.8. Ποσοστιαία σύνθεση του πανιδικού στοιχείου στην Κρήτη. MED: µεσογειακά, EN: ενδηµικά, BAL: 

βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: 

τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά. 
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Σχ. 5.9. Ποσοστιαία σύνθεση του πανιδικού στοιχείου στις Κυκλάδες. MED: µεσογειακά, BAL: βαλκανικά, 

EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: 

τουρανοανατολικά. 

Εκτός από την ποσοστιαία αποτύπωση του πανιδικού στοιχείου στην ευρύτερη περιοχή του νότιου 

Αιγαίου αλλά και στα επιµέρους γεωγραφικά διαµερίσµατα έγινε προσπάθεια να αναλυθεί σε βάθος 

το χειλοποδοπανιδικό στοιχείο κάθε νησιωτικής περιοχής, τόσο µε γνώµονα τη γενικότερη 

παρουσία των ειδών στα τρία νησιωτικά συγκροτήµατα (∆ωδεκάνησα, Κρήτη, Κυκλάδες), όσο και 

µε βάση τις επιµέρους εξαπλώσεις των ειδών σε κάθε περιοχή. Έτσι, στα δυο επόµενα ιστογράµµατα 

(Σχ. 5.10 & 5.11) απεικονίζεται αναλυτικά το πανιδικό στοιχείο των ∆ωδεκανήσων. 
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Σχ. 5.10. Συγκριτική ιστογραµµική απεικόνιση του πανιδικού στοιχείου των ειδών των ∆ωδεκανήσων. MED: 

µεσογειακά, NEA: νεοτροπικά, EN: ενδηµικά, BAL: βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό 

παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά, CrDoKy: 

εξάπλωση και στις τρεις κύριες γεωγραφικές περιοχές (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη), Do: εξάπλωση µόνο 

στα ∆ωδεκάνησα, DoCr: εξάπλωση σε ∆ωδεκάνησα - Κρήτη, KyDo: εξάπλωση σε Κυκλάδες - ∆ωδεκάνησα. 
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Σχ. 5.11. Συγκριτική ιστογραµµική απεικόνιση του πανιδικού στοιχείου των ειδών στις επιµέρους γεωγραφικές 

περιοχές των ∆ωδεκανήσων. MED: µεσογειακά, NEA: νεοτροπικά, EN: ενδηµικά, BAL: βαλκανικά, EUR: 

ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: 

τουρανοανατολικά, Do_Ka: εξάπλωση στα ∆ωδεκάνησα (συµπεριλαµβανοµένου του νησιωτικού 

συγκροτήµατος του Καστελόριζου), Do: εξάπλωση στα ∆ωδεκάνησα (εκτός του νησιωτικού συγκροτήµατος 

του Καστελόριζου), E_Dο_Ka: εξάπλωση στα ανατολικά ∆ωδεκάνησα (συµπεριλαµβανοµένου του νησιωτικού 

συγκροτήµατος του Καστελόριζου), Ε_Do: εξάπλωση στα νότια ∆ωδεκάνησα (εκτός του νησιωτικού 

συγκροτήµατος του Καστελόριζου), Κa: εξάπλωση αποκλειστικά και µόνο στο νησιωτικό συγκρότηµα του 

Καστελόριζου. 

Αντίστοιχα, το πανιδικό στοιχείο της Κρήτης παρουσιάζεται µε λεπτοµέρεια στα παρακάτω 

ιστογράµµατα (Σχ. 5.12 & 5.13). 
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Σχ. 5.12. Συγκριτική ιστογραµµική απεικόνιση του πανιδικού στοιχείου των ειδών στην Κρήτη. MED: 

µεσογειακά, EN: ενδηµικά, BAL: βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, TUM: 

τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά, CrDoKy: εξάπλωση και στις τρεις 

κύριες γεωγραφικές περιοχές (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη), Cr: εξάπλωση στην Κρήτη, DoCr: εξάπλωση 

σε ∆ωδεκάνησα - Κρήτη, KyCr: εξάπλωση σε Κυκλάδες – Κρήτη. 
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Σχ. 5.13. Συγκριτική ιστογραµµική απεικόνιση του πανιδικού στοιχείου των ειδών στις επιµέρους γεωγραφικές 

περιοχές της Κρήτης. MED: µεσογειακά, EN: ενδηµικά, BAL: βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό 

παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά, Cr: εξάπλωση 

σε ολόκληρη την Κρήτη (από τα δυτικά έως και τα ανατολικά του νησιού), E_Cr: εξάπλωση στα ανατολικά του 

νησιού, S_Cr: εξάπλωση στα νότια του νησιού, W_Cr: εξάπλωση στα δυτικά του νησιού, C_Cr: εξάπλωση στα 

κεντρικά του νησιού, W_E_Cr: εξάπλωση στα δυτικά και ανατολικά του νησιού, W_C_Cr: εξάπλωση στα 

δυτικά και κεντρικά του νησιού. 

Και στις Κυκλάδες το χειλοποδοπανιδικό στοιχείο προσεγγίστηκε µε τον ίδιο αναλυτικό τρόπο (Σχ. 

5.14 & 5.15), ώστε να διαπιστωθούν πιθανές διαφορές και οµοιότητες µεταξύ των τριών νησιωτικών 

περιοχών. 
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Σχ. 5.14. Συγκριτική ιστογραµµική απεικόνιση του πανιδικού στοιχείου των ειδών στις Κυκλάδες. MED: 

µεσογειακά, BAL: βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, 

TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά, CrDoKy: εξάπλωση και στις τρεις κύριες γεωγραφικές 

περιοχές (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη), Ky: εξάπλωση στις Κυκλάδες, KyDo: εξάπλωση σε Κυκλάδες - 

∆ωδεκάνησα, KyCr: εξάπλωση σε Κυκλάδες – Κρήτη. 
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Σχ. 5.15. Συγκριτική ιστογραµµική απεικόνιση του πανιδικού στοιχείου των ειδών στις επιµέρους γεωγραφικές 

περιοχές των Κυκλάδων. MED: µεσογειακά, BAL: βαλκανικά, EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, 

TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: τουρανοανατολικά, Ky: εξάπλωση σε ολόκληρο 

το νησιωτικό συγκρότηµα, N_ Ky: εξάπλωση στις βόρειες Κυκλάδες, S_ Ky: εξάπλωση στις νότιες Κυκλάδες, 

W_ Ky: εξάπλωση στις δυτικές Κυκλάδες, C_ Ky: εξάπλωση στις κεντρικές Κυκλάδες, W_C_ Ky: εξάπλωση 

στις δυτικές και κεντρικές Κυκλάδες, C_S_ Ky: εξάπλωση στις νότιες και κεντρικές Κυκλάδες, W_S_ Ky: 

εξάπλωση στις δυτικές και νότιες Κυκλάδες. 
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5.3.3 Ανάλυση Οµαδοποίησης 

5.3.3.1 Επιλογή δεικτών 

Με βάση τα πρωτογενή δεδοµένα η χρήση µεθόδων αριθµητικής ανάλυσης βοηθάει στη σύγκριση 

δυο ή και περισσοτέρων περιοχών (νησιών) µε βάση την πανιδική τους σύσταση. Στην περίπτωσή 

µας η συνολική µήτρα δεδοµένων αποτελείται από 68 νησιά (66 από την περιοχή µελέτης του νότιου 

Αιγαίου, 1 εξωτερικό από την ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου και 1 ακόµη από το βόρειο 

Αιγαίο) και 72 είδη και υποείδη χειλοπόδων (71 από την περιοχή µελέτης και 1 που εξαπλώνεται 

στη Σκύρο αλλά απουσιάζει από το νότιο Αιγαίο) (βλέπε Παράρτηµα, Πίνακας Β). Η παρουσία ενός 

είδους σε ένα δυαδικό πίνακα συµβολίζεται κάθε φορά µε 1, ενώ η απουσία µε 0. Η µήτρα αυτή 

µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µια σειρά µαθηµατικών αναλύσεων, µε στόχο την ανίχνευση 

γεωγραφικών και άλλων προτύπων της συγκεκριµένης ζωικής οµάδας. Οι δείκτες οµοιότητας ή 

ανοµοιότητας που χρησιµοποιούνται για πανιδικές συγκρίσεις περιοχών είναι ποικίλοι και η επιλογή 

βασίζεται πολλές φορές και σε υποκειµενικά κριτήρια (Sneath & Sokal, 1973). Παρακάτω δίνονται 

οι µαθηµατικές σχέσεις όλων των δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία των διαφόρων 

οµαδοποιήσεων (Πίν. 5.9). Ωστόσο, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα δενδρογράµµατα 

που εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές τοπολογίες. 

Πίν. 5.9. ∆είκτες οµοιότητας. a: κοινές παρουσίες, b, c: µη κοινά, d: κοινές απουσίες 

Jaccard Sj = a/a+b+c   1 0 

Simple Matching Ss = a+d/a+b+c+d   + - 

Dice Sd = 2a/2a+b+c 1 + a c 

Yule Sy = (ad–bc)/(ad+bc) 0 - b d 

Kulczynski 2 Sk = 1/2[a/(a+b)+a/(a+c)]     

Ochiai So = a/[(a+b)(a+c)]1/2     

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως, τα τελευταία 10 χρόνια, σε ζωογεωγραφικές µελέτες που 

πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή του Αιγαίου και την Κρήτη (κυρίως διδακτορικές διατριβές), 

έχουν χρησιµοποιηθεί οι περισσότεροι δείκτες οµοιότητας. Ειδικότερα, για τη µελέτη της 

αραχνοπανίδας της Κρήτης και των δορυφορικών νησιών αυτής ο δείκτης του Dice 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως (Χατζάκη, 2003). Οι δείκτες Jaccard και Simple Matching εµφανίζονται 

στη µελέτη των ισοπόδων του κεντρικού Αιγαίου (Σφενδουράκης, 1994), ενώ για τη συγκριτική 

µελέτη της µαλακοπανίδας των νησιών του νότιου αιγαιακού τόξου χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι 

παραπάνω δείκτες και αυτός του Hamann (Βαρδινογιάννη, 1994). ∆υο χρόνια αργότερα, για την 
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περιγραφή των γεωγραφικών προτύπων των εδαφόβιων κολεοπτέρων του νότιου Αιγαίου ελέγχθηκαν 

όλοι οι παραπάνω δείκτες µαζί µε τους Ochiai, Kulczynski 1 και Yule (Τριχάς, 1996), ενώ ο 

Fattorini (2002) για τη µελέτη της ίδια ζωικής οµάδας επιλέγει τους δείκτες Jaccard, Dice, Ochiai 

και Kulczynski 2. Τέλος, ο Μυλωνάς (1982), στη βιογεωγραφική µελέτη των χερσαίων µαλακίων των 

Κυκλάδων χρησιµοποιεί το δείκτη Hamann.  

Κάθε φορά τα κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου δείκτη οµοιότητας βασίζονται είτε στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζωικής οµάδας, είτε στα επιµέρους χαρακτηριστικά των γεωγραφικών 

περιοχών. Σύµφωνα µε παλαιότερες µελέτες το µόνο κριτήριο για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων 

προκύπτει από το συνφαινετικό συντελεστή συσχέτισης (cophenetic correlation coefficient), που 

δίνει το µέτρο συµφωνίας ανάµεσα στις τιµές των παρατηρούµενων δενδρογραµµάτων και στις τιµές 

των συµµετρικών πινάκων οµοιότητας. Σύµφωνα µε τον Rohlf (1992), οι τιµές του συντελεστή 

συσχέτισης όταν ξεπερνούν το 0,9 δείχνουν πολύ καλή σχέση ανάµεσα στις µήτρες, τιµές µεταξύ 0,8 

και 0,9 µαρτυρούν καλή σχέση, τιµές από 0,7 έως 0,8 δείχνουν ικανοποιητική σχέση και τιµές κάτω 

του 0,7 λίγο ικανοποιητική σχέση. Εποµένως, αν η τιµή του συντελεστή συσχέτισης µπορεί να 

αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή του καταλληλότερου δείκτη τότε τα δεδοµένα προσεγγίστηκαν 

στην πλειονότητα τους µε βάση τις τοπολογίες που εξάγει ο δείκτης Simple Matching, ο οποίος 

σχεδόν καθολικά εµφανίζει τις µεγαλύτερες τιµές συσχέτισης.  

Παρά το γεγονός ότι ορισµένοι θεωρούν πως η κοινή απουσία δε µπορεί να αποτελέσει πηγή 

πληροφορίας αφού η ερµηνεία της αποδέχεται πλήθος ισοπίθανων εκδοχών (Σφενδουράκης, 1994), 

ωστόσο είναι ενδεχόµενο να βαραίνει ουσιαστικά, όταν τα πρωταρχικά δεδοµένα προέρχονται από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, όπου για ιστορικούς, οικολογικούς ή άλλους λόγους η κοινή 

απουσία παίζει ξεχωριστό ρόλο. Επιπλέον, όταν τα δεδοµένα προέρχονται από γεωγραφικά 

διακριτές περιοχές, όπως µικρά και µεγάλα νησιά, η κοινή απουσία µπορεί να αποτελεί στοιχείο 

πληροφοριακό κατά την οµαδοποίηση των µικρών νησιών. Από την άλλη η φύση των δεδοµένων 

καθιστά πιο αξιόπιστη τη χρήση ενός δείκτη που παίρνει υπόψη του µόνο τις κοινές παρουσίες και 

όχι και τις κοινές απουσίες. Γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζονται περιστασιακά και δενδρογράµµατα 

που προέκυψαν από τη χρήση δεκτών όπως οι Jaccard και Dice που εµφανίζουν την ίδια τοπολογία. 
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5.3.3.2 Οµαδοποιήσεις νησιών ανά γεωγραφική περιοχή 

5.3.3.2.1 Ευρύτερη νησιωτική περιοχή νότιου Αιγαίου 

Στο δείκτη Simple Matching, µε βάση τον οποίο προέκυψαν 25 δέντρα οµοιότητας, η οµαδοποίηση 

γίνεται σε υψηλό επίπεδο 0,47. Ο συντελεστής συσχέτισης όλων των δέντρων είναι εξαιρετικά 

ικανοποιητικός (~0,92) και οι συνδέσεις των νησιών τοποθετούνται σχεδόν όλες µεταξύ 0,7 και 1. 

Ουσιαστικά, στο επίπεδο οµοιότητας 0,75 οµαδοποιούνται όλα τα νησιά εκτός από τα 2 µεγάλα του 

νότιου Αιγαίου (Κρήτη και Ρόδο). Στο επίπεδο περίπου του 0,80 η Νίσυρος δεν οµαδοποιείται µε 

κανένα νησί, το ίδιο όπως η Σαλαµίνα και η Σκύρος, ενώ διαχωρίζονται οι πρώτες κύριες οµάδες 

(Σχ. 5.16): 

Α) Κως, Τήλος, Σύµη (νότια ∆ωδεκάνησα), 

Β) Πάτµος, Λέρος, Κάλυµνος (βόρεια ∆ωδεκάνησα), 

Γ) συγκρότηµα Καστελόριζου, και 

∆) όλα τα υπόλοιπα νησιά του νότιου Αιγαίου  (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κύθηρα – Αντικύθηρα, 

µικρά νησάκια). 
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Σχ. 5.16. ∆ενδρόγραµµα του συνόλου των νησιών του νότιου Αιγαίου µε βάση το δείκτη οµοιότητας Simple Matching. 
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Η µόνη αξιοπρόσεκτη οµαδοποίηση που προκύπτει στο υψηλότερο επίπεδο οµαδοποίησης (0,90) 

ξεχωρίζει 2 νησιωτικές οµάδες: 

Α) τα δορυφορικά νησιά της Κρήτης µε το Ψωµί, και 

Β) τον πυρήνα του αρχιπελάγους των Κυκλάδων (15 νησιά), εκτός από τις δυτικές (Σέριφο, Σίφνο, 

Μήλο), τις βόρειες Κυκλάδες (Άνδρο, Κέα) και την Αµοργό. 

5.3.3.2.2 Νησιωτικό τόξο νότιου Αιγαίου 

Μελετώντας τα 26 νησιά του νότιου αιγαιακού τόξου (Κρήτη και δορυφορικά νησιά (18), 

συγκρότηµα Κυθήρων – Αντικυθήρων (4), ανατολικά νησιά του τόξου (4)), οι τοπολογίες του 

Jaccard και του Dice (12 παραγόµενα δενδρογράµµατα έκαστος) δεν διαφοροποιούνται. Τα νησιά 

οµαδοποιούνται στο 0,17 και 0,29 αντίστοιχα, ενώ οι συντελεστές συσχέτισης και των 2 δεικτών είναι 

πολύ ικανοποιητικοί (0,89 έως 0,90 και 0,85 έως 0,87 αντίστοιχα). 

Με βάση το δείκτη Jaccard στο 0,17 διαµορφώνονται 2 κύριες οµάδες (Σχ. 5.17): 

Α) τα δορυφορικά νησιά της Κρήτης, εκτός από την Ελάσα και το Γκράντες, 

Β) τα υπόλοιπα νησιά στα ανατολικά και δυτικά του τόξου µαζί µε την Κρήτη και τα δυο 

προαναφερθέντα νησάκια στα ανατολικά της Κρήτης (Ελάσα, Γκράντες). 

 

Σχ. 5.17. ∆ενδρόγραµµα των νησιών του νότιου αιγαιακού τόξου µε βάση το δείκτη οµοιότητας Jaccard. 
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Με βάση το δείκτη Simple Matching (25 δενδρογράµµατα), των οποίων ο συντελεστής συσχέτισης 

είναι εντυπωσιακά υψηλός 0,98, τα νησιά του τόξου οµαδοποιούνται στο επίπεδο του 0,35 µε την 

Κρήτη να είναι το πρώτο εξωτερικό νησί και να ακολουθεί η Ρόδος και η Κάρπαθος. Οι 

περισσότερες συνδέσεις των νησιών γίνονται από το 0,8 έως το 1. Πέρα από τα εξωτερικά νησιά, στο 

υψηλότερο επίπεδο οµαδοποίησης 0,80 περίπου ενώνονται όλα τα υπόλοιπα νησιά µε διακριτές 3 

οµάδες στο επίπεδο οµοιότητας 0,85 (Σχ. 5.18): 

Α) Χάλκη και Κάσος, 

Β) τα δορυφορικά νησιά της Κρήτης πλην του Γκράντες, και 

Γ) το νησιωτικό σύµπλεγµα Κυθήρων – Αντικυθήρων. 

Το Γκράντες ενώνεται ως εξωτερικό νησί των οµάδων Β και Γ. 

 

Σχ. 5.18. ∆ενδρόγραµµα των νησιών του νότιου αιγαιακού τόξου µε βάση το δείκτη οµοιότητας Simple 

Matching. 

Στην Α οµάδα η Κρήτη µε το Γκράντες και η Ελάσα έρχονται να ενωθούν µε τα υπόλοιπα 

δορυφορικά νησιά σαν εξωτερικά νησιά. Στη Β οµάδα το δυτικό νησιωτικό σύµπλεγµα Κυθήρων – 

Αντικυθήρων και το ανατολικό σύµπλεγµα των νότιων ∆ωδεκανήσων διαχωρίζονται ισχυρά.  

 140



5.3.3.2.3 Κρήτη και δορυφορικά νησιά 

Εξετάζοντας µόνο τα νησιά του συγκροτήµατος της Κρήτης (περιλαµβάνει την Κρήτη και 17 

δορυφορικά νησιά) διαπιστώνονται τις εξής οµαδοποιήσεις. 

Με βάση το δείκτη Jaccard (6 δενδρογράµµατα) - η οµαδοποίηση όλων των νησιών γίνεται στο 

επίπεδο του 0,20 µε συντελεστή συσχέτισης 0,89 και µε τις συνδέσεις όλων των νησιών να 

συµβαίνουν ανάµεσα στο 0,3 και το 0,8 – οι οµάδες που προκύπτουν στο επίπεδο 0,20 είναι οι εξής 

2 (Σχ. 5.19): 

Α) το Γκράντες και η Ελάσα µε εξωτερικό νησί την Κρήτη, και 

Β) τα υπόλοιπα δορυφορικά νησιά µε εξωτερικό νησί τη Γαύδο. 

 

Σχ. 5.19. ∆ενδρόγραµµα της Κρήτης και των δορυφορικών νησιών της µε βάση το δείκτη οµοιότητας 

Jaccard. 

Σε λίγο µεγαλύτερο επίπεδο οµοιότητας (0,40), η Β οµάδα διαχωρίζεται σε 2 οµάδες (µια µικρή και 

µια µεγαλύτερη) µε τη Γαύδο να αποτελεί εξωτερικό νησί και των δυο: 

Α) Γαυδοπούλα, Ντία, Κολοκύθα, και 

Β) τα υπόλοιπα νησάκια γύρω από την Κρήτη. 
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Ο δείκτης Simple Matching (25 δενδρογράµµατα) εµφανίζει διαφορετική τοπολογία από τους δυο 

προηγούµενους µε τη διαφορά πως τελικά οι οµαδοποιήσεις µαρτυρούν παρόµοια συµπεριφορά. 

Έτσι, όλα τα νησιά δένονται σε πολύ χαµηλό επίπεδο οµαδοποίησης (0,12), µε την Κρήτη 

ουσιαστικά να αποτελεί “ξένο” νησί και όλα τα δορυφορικά νησιά αυτής να διαµορφώνουν ένα 

µεγάλο σύµπλεγµα σε επίπεδο οµοιότητας 0,80 περίπου. Η οµαδοποίηση όλων των µικρών νησιών 

ερµηνεύεται από το γεγονός ότι σε αυτά εξαπλώνονται τα πιο κοινά είδη του αρχιπελάγους µε 

αποτέλεσµα η πανιδική οµοιότητα να είναι σηµαντική. Όλα τα δενδρογράµµατα έχουν υψηλότατη 

συσχέτιση (0,99) και το πλήθος των δεσµών µεταξύ των νησιών πραγµατοποιείται µεταξύ 0,75 και 1 

(Σχ. 5.20). 

 

Σχ. 5.20. ∆ενδρόγραµµα της Κρήτης και των δορυφορικών νησιών της µε βάση το δείκτη οµοιότητας Simple 

Matching. 

Στα µικρότερα νησιά, πρώτα το Γκράντες, στη συνέχεια η Ελάσα και τέλος η Γαύδος 

συµπεριφέρονται σαν εξωτερικά νησιά, ενώ όλα τα υπόλοιπα νησιά δείχνουν στενή πανιδική 

οµοιότητα που αγγίζει το 0,90. Οι 2 υποοµάδες που παρατηρούνται στα δέντρα των δεικτών Jaccard 

και Dice στο επίπεδο 0,40 και 0,60 αντίστοιχα: 

Α) Γαυδοπούλα, Ντία, Κολοκύθα, και 

Β) τα υπόλοιπα νησάκια γύρω από την Κρήτη, 
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διατηρούνται και σ’ αυτήν την οµαδοποίηση µε µόνη εξαίρεση µια τοπολογία που αφαιρεί τη νήσο 

Κολοκύθα και την τοποθετεί µε άλλα δορυφορικά του ανατολικού τµήµατος της Κρήτης. Το 

Γκράντες είναι το πλουσιότερο πανιδικά δορυφορικό νησί της Κρήτης και φαίνεται πως αυτό το 

δεδοµένο δηµιουργεί την αποκοπή του από τα υπόλοιπα δορυφορικά νησιά. Συγχρόνως, στο 

συγκεκριµένο νησάκι της ανατολικής Κρήτη έχει εντοπιστεί το µοναδικό είδος (Nannophilus eximius) 

που απουσιάζει από την Κρήτη. 

5.3.3.2.4 Νησιωτικό συγκρότηµα Κυκλάδων 

Στις Κυκλάδες οι σχέσεις των νησιών αποτυπώνουν ένα µάλλον πιο περίπλοκο γεωγραφικό µωσαϊκό. 

Πριν προχωρήσει η ανάλυση στην καταγραφή των γεωγραφικών προτύπων που εµφανίζονται στα 

νησιά των Κυκλάδων είναι χρήσιµο να αναφερθεί πως έγιναν οι αναγκαίοι πειραµατισµοί για τα 

νησιά που θα έπρεπε να συµπεριληφθούν κάθε φορά στις αναλύσεις. Έτσι, πέρα από την 

οµαδοποίηση των Κυκλάδων (21 µεγάλα και µικρά νησιά), εξετάστηκαν οι σχέσεις του 

συγκροτήµατος µε ανατολικότερα νησιά όπως αυτό της Αστυπάλαιας. 

Τα δενδρογράµµατα που προκύπτουν για τις Κυκλάδες δεν εµφανίζουν αξιόλογη τοπολογία. 

Ενδεικτικά µόνο παρουσιάζεται ο δείκτης Simple Matching (25 δενδρογράµµατα) που εξάγει την 

λιγότερο περιπλεγµένη τοπολογία (Σχ. 5.21). Τα νησιά οµαδοποιούνται σε υψηλό ποσοστό 0,73 και 

ο συντελεστής συσχέτισης των δέντρων που εξάγονται κυµαίνεται από 0,75 έως 0,77. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η Ίος, η Σέριφος, η Κέα, η Αµοργός, η Μήλος και η Σίφνος, η Άνδρος και η 

Θήρα στα περισσότερα παραγόµενα δενδρογράµµατα δεν ανήκουν στον πυρήνα της κυκλαδικής 

νησιωτικής µάζας, αλλά συµπεριφέρονται ως εξωτερικά νησιά.  

 

Σχ. 5.21. ∆ενδρόγραµµα του συγκροτήµατος των Κυκλάδων µε βάση το δείκτη οµοιότητας Simple Matching. 
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5.3.3.2.5 Νησιωτικό συγκρότηµα ∆ωδεκανήσων 

Αναλύοντας τα δεδοµένα από τα ∆ωδεκάνησα (21 νησιά), εκ των οποίων τα 7 ανήκουν στο 

νησιωτικό συγκρότηµα του Καστελόριζου, προκύπτουν τα εξής γεωγραφικά πρότυπα. Η τοπολογία 

του δείκτη Simple Matching (2 δενδρογράµµατα) είναι ικανοποιητική (0,80) µε την πλειονότητα των 

συνδέσεων να συµβαίνουν µεταξύ 0,6 και 0,9 και τα νησιά να οµαδοποιούνται στο επίπεδο του 0,59. 

Η Ρόδος αποτελεί και στα 2 παραγόµενα δενδρογράµµατα εξωτερικό νησί, µε δεύτερο το νησί της 

Νισύρου. Στο επίπεδο του 0,70 δυο κύριες νησιωτικές οµάδες διαχωρίζονται (Σχ. 5.22): 

Α) τα ∆ωδεκάνησα, και 

Β) το νησιωτικό συγκρότηµα του Καστελόριζου. 

Τέλος, στο επίπεδο του 0,75 τα µεγαλύτερα νησιά των ∆ωδεκανήσων χωρίζονται σε 3 υποοµάδες: 

Α) στα νοτιότερα νησιά των ∆ωδεκανήσων (Χάλκη, Κάσος και Κάρπαθος) µε τα βορειότερα (Γυαλί 

και Λειψοί), 

Β) στα δυτικά (Αστυπάλαια) και νότια νησιά (Σύµη, Κως, Τήλος), και 

Γ) στα βορειότερα (Πάτµος, Λέρος, Κάλυµνος). 

 

Σχ. 5.22. ∆ενδρόγραµµα του συγκροτήµατος των ∆ωδεκανήσων µε βάση το δείκτη οµοιότητας Simple 

Matching. 
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Περαιτέρω απόπειρες για τη µελέτη των σχέσεων και των οµοιοτήτων που παρουσιάζει η 

χειλοποδοπανίδα των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων και για την ανάδειξη όλων των πιθανών 

γεωγραφικών προτύπων έγιναν µε βάση συνολικές µήτρες δεδοµένων που προέκυψαν από τη 

σύνθεση των δυο πανίδων. Από τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται όλες οι προαναφερθείσες 

οµαδοποιήσεις και επιπλέον ενισχύεται ο “ανεξάρτητος” νησιωτικός χαρακτήρας ορισµένων νησιών 

(Κέα, Άνδρος, Αστυπάλαια, Σέριφος, Μήλος), τα οποία δείχνουν να διαφοροποιούνται πανιδικά 

έναντι των κυρίων νησιωτικών συγκροτηµάτων (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα). 
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5.3.4 Σχέση Έκτασης - Αριθµού Ειδών 

Τα δεδοµένα της έκτασης, του αριθµού ειδών και του µέτρου της περιβαλλοντικής ετερογένειας 

παρουσιάζονται παρακάτω (Πίν. 5.10). 

Πίνακας 5.10. Πρωτογενή δεδοµένα για την εφαρµογή της σχέσης αριθµού ειδών και έκτασης στο νότιο 

Αιγαίο. 

Νησιά 

 

Έκταση 

 (km2) 

Αρ. 

ειδών

Μ.Π.Ε 

 

Νησιά 

 

Έκταση 

 (km2) 

Αρ.  

ειδών 

Μ.Π.Ε 

 

1. Ψωµί 0,003 3 3 35. Φολέγανδρος 32,351 9 13 

2. Μάρµαρα 0,008 3 3 36. Γαύδος 32,719 11 12 

3. Άγιος Γεώργιος 1 0,010 10 4 37. Πάτµος 34,218 14 14 

4. Άγιος Γεώργιος 2 0,014 9 4 38. Αντίπαρος 35,063 5 11 

5. Πεταλίδα 0,015 3 2 39. Ανάφη 38,524 7 13 

6. Μικρό Γκράντες 0,026 2 2 40. Νίσυρος 41,000 21 15 

7. Λαγουβάρδος 0,035 7 4 41. Σίκινος 41,743 8 14 

8. Μακρουλό 0,067 6 3 42. Λέρος 54,362 16 14 

9. Ψωράδια 0,090 10 3 43. Τήλος 61,825 16 13 

10. Τράχηλος 0,137 4 4 44. Κάσος 66,706 10 12 

11. Κολοκύθα 0,142 3 3 45. Σύµη 67,000 19 16 

12. Στρογγυλό 0,152 8 4 46. Σέριφος 74,093 14 13 

13. Ασκανιά 0,250 4 4 47. Θήρα 75,737 10 13 

14. Γκράντες 0,304 12 4 48. Σίφνος 77,380 12 14 

15. Παξιµάδα 0,314 3 3 49. Σύρος 83,781 10 14 

16. Πρασονήσι 0,351 11 5 50. Μύκονος 85,795 8 12 

17. Στρογγύλη 0,987 13 3 51. Σαλαµίνα 95,414 19 14 

18. Παχειά 1,480 6 4 52. Αστυπάλαια 95,872 14 14 

19. Ρω 1,480 13 5 53. Κύθνος 99,429 7 13 

20. Ελάσα 1,730 10 5 54. Ίος 108,447 14 15 

21. Γαυδοπούλα 1,772 5 6 55. Κάλυµνος 110,802 22 15 

22. Γιανυσάδα 2,108 3 4 56. Αµοργός 121,333 13 16 

23. ∆ραγονάδα 2,867 4 4 57. Κέα 130,384 9 15 

24. Κουφονήσι Κρήτης 4,178 5 6 58. Μήλος 158,273 11 17 

25. Χρυσή 4,728 5 7 59. Πάρος 196,680 10 15 

26. Γυαλί 5,000 8 8 60. Τήνος 196,715 9 16 

27. Κουφονήσι Νάξου 5,723 6 9 61. Σκύρος 206,926 13 14 

28. Σχοινούσα 8,129 8 10 62. Κύθηρα 277,228 9 13 

29. Καστελόριζο 9,182 20 9 63. Κως 288,103 23 18 

30. Ντία 11,880 4 6 64. Κάρπαθος 300,909 17 18 

31. ∆ονούσα 13,655 5 10 65. Άνδρος 381,035 10 20 

32. Λειψοί 15,870 12 12 66. Νάξος 430,174 12 19 

33. Αντικύθηρα 19,679 7 8 67. Ρόδος 1407,683 31 21 

34. Χάλκη 27,202 15 11 68. Κρήτη 8264,618 43 26 
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Στην περίπτωση των χειλοπόδων η περιβαλλοντική ετερογένεια προσεγγίστηκε µε βάση την εικόνα 

που διαµορφώθηκε µετά τις δειγµατοληψίες στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου. Η διάκριση 

που ακολουθεί περιλαµβάνει φυτικές διαπλάσεις που απαντώνται σε µεγάλη κλίµακα στο Αιγαίο και 

άλλες που συναντώνται µόνο σε νησιά µε έντονο ανάγλυφο και σηµαντική υψοµετρική 

διαφοροποίηση, ενώ δε λείπει η καταγραφή περιοχών που διαµορφώνονται µε ανθρώπινη 

παρέµβαση (Πίν. 5.11). Η κατηγοριοποίηση ακολουθεί σε ένα βαθµό δεδοµένα άλλων εργασιών 

(Minelli, 1982; Minelli & Zapparoli, 1982; Minelli & Iovane, 1987): 

 

Πίνακας 5.11. Περιβαλλοντική ετερογένεια - κατηγοριοποίηση. 

1. υπαλπικά φρύγανα  2. υπαλπικό λιβάδι  3. ορεινά φρύγανα 

 4. ορεινά µακί  5. ορεινή φρυγανοµακία  6. ορεινό λιβάδι 

 7. δάσος µε Pinus  8. δάσος µε Quercus  9. δάσος µε Cupressus 

 10. δάσος φυλλοβόλων  11. διαπλάσεις µε Juniperus  12. πεδινά φρύγανα 

 13. πεδινά µακί  14. πεδινή φρυγανοµακία  15. παράκτια φρύγανα 

 16. παράκτια µακί  17. αµµώδης παραλία  18. βραχώδης παραλία 

 19. παρυδάτια βλάστηση  20. καλλιέργειες  21. ασφοδελόνες 

 22. οικισµοί  23. αµµοθίνες  24. σπήλαια 

 25. αλυκές  26. λιβάδια µε αγρωστώδη  
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Από την εφαρµογή της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών για τα 68 νησιά και όλα τα είδη των χειλοπόδων προέκυψε η ευθεία όπως φαίνεται στο Σχ. 5.23. 

 

Σχ. 5.23. Σχέση έκτασης – αριθµού ειδών για τα 68 υπό µελέτη νησιά της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου (p < 0,001). Κάθε αριθµός αντιπροσωπεύει ένα νησί. Η αρίθµηση ακολουθεί 

τη σειρά από το µικρότερο σε έκταση στο µεγαλύτερο σε έκταση νησί και είναι ταυτόσηµη µε την αρίθµηση που γίνεται στον Πίν. 5.10.
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Στον Πίνακα 5.12 δίνονται: α) τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης, όπως αυτά 

εξηγούνται από το R2, β) όλες οι χαρακτηριστικές τιµές της εξίσωσης αριθµού ειδών / έκτασης (z, c) 

και, γ) όλα τα επίπεδα σηµαντικότητας µε βάση την τιµή του (p). Η ανάλυση αυτή έγινε σε µια σειρά 

γεωγραφικών περιοχών, καθεµία από τις οποίες περιγράφεται στην 1η στήλη του πίνακα. Πιο 

συγκεκριµένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της γραµµικής παλινδρόµησης για το σύνολο των 

νησιών της µελέτης, τα ∆ωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά της, τα 

νησιά του νότιου Αιγιακού τόξου. Με βάση τις πέντε προαναφερθείσες µήτρες δεδοµένων έγιναν 

αρκετοί πειραµατισµοί (αφαίρεση ή προσθήκη νησιών, µικρών ή µεγάλων) για την καλύτερη 

ερµηνεία του βιογεωγραφικού µοντέλου. 
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Πίνακας 5.12. Γραµµική παλινδρόµηση αριθµού ειδών και έκτασης για το νότιο Αιγαίο και για επιµέρους 

γεωγραφικές ενότητες µε εφαρµογή και των τριών µοντέλων. Με έντονα γράµµατα παρουσιάζεται κάθε φορά 

το µοντέλο µε το µεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης όπως προκύπτει από το R2, η κλίση z της εκθετικής 

σχέσης όταν αυτή είναι στατιστικά σηµαντική και το επίπεδο σηµαντικότητας που καθορίζεται από την τιµή 

του p. 

 Γεωγραφική περιοχή Αρ. νησιών µοντέλο r R2 z c p 

Ν. Αιγαίο 67 S/logA 0,59 0,34 2,819 8,027 <0,001 

  log/log 0,65 0,42 0,121 0,834 <0,001 

   S/A 0,65 0,42 0,004 9,718 <0,001 

Ν. Αιγαίο χωρίς 66 S/logA 0,56 0,31 2,265 8,157 <0,001 

την Κρήτη  log/log 0,62 0,38 0,114 0,836 <0,001 

   S/A 0,57 0,32 0,017 8,715 <0,001 

Ν. Αιγαίο χωρίς 65 S/logA 0,54 0,29 1,977 8,162 <0,001 

την Κρήτη και  log/log 0,60 0,36 0,108 0,836 <0,001 

 τη Ρόδο  S/A 0,39 0,15 0,020 8,499 <0,005 

Ν. Αιγαίο χωρίς  58 S/logA 0,60 0,36 2,463 7,037 <0,001 

Κρήτη, Ρόδο  log/log 0,69 0,48 0,138 0,772 <0,001 

και Σ. Καστελόριζου  S/A 0,43 0,18 0,022 8,035 <0,001 

∆ωδεκάνησα 14 S/logA 0,81 0,66 8,078 2,130 <0,001 

  log/log 0,80 0,64 0,204 0,830 <0,001 

   S/A 0,75 0,57 0,012 14,741 <0,005 

∆ωδεκάνησα 21 S/logA 0,76 0,57 2,988 12,277 <0,001 

µε Σ. Καστελόριζου  log/log 0,79 0,63 0,100 1,036 <0,001 

   S/A 0,69 0,47 0,014 13,327 <0,001 

∆ωδεκάνησα 13 S/logA 0,67 0,45 6,323 4,919 <0,05 

χωρίς τη Ρόδο  log/log 0,70 0,49 0,194 0,845 <0,01 

   S/A 0,52 0,27 0,024 13,717 0,05<p<0,10 

∆ωδεκάνησα 20 S/logA 0,74 0,55 2,501 12,208 <0,001 

µε Σ. Καστελόριζου  log/log 0,77 0,59 0,102 1,035 <0,001 

χωρίς τη Ρόδο  S/A 0,55 0,30 0,032 12,340 <0,005 

Κυκλάδες 23 S/logA 0,68 0,46 2,519 4,797 <0,001 

  log/log 0,74 0,55 0,144 0,691 <0,001 

   S/A 0,48 0,23 0,012 7,727 <0,05 

Κυκλάδες και 37 S/logA 0,56 0,32 4,606 4,043 <0,001 

∆ωδεκάνησα  log/log 0,63 0,40 0,181 0,721 <0,001 

   S/A 0,61 0,37 0,014 0,369 <0,001 

Κρήτη µε δορυφορικά 18 S/logA 0,75 0,56 4,928 7,759 <0,001 

  log/log 0,72 0,52 0,160 0,733 <0,001 

   S/A 0,94 0,90 0,004 5,334 <0,001 

Ν. αιγαιακό τόξο 26 S/logA 0,73 0,54 4,291 7,690 <0,001 

  log/log 0,75 0,56 0,156 0,774 <0,001 

   S/A 0,83 0,69 0,004 7,383 <0,001 
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Ν. αιγαιακό τόξο 4 S/logA 0,85 0,72 10,182 4,367 0,10<p<0,20 
(ανατολικό τµήµα)  log/log 0,82 0,67 0,221 0,734 0,05<p<0,10 
   S/A 0,96 0,93 0,013 12,218 <0,05 

Ν. αιγαιακό τόξο 25 S/logA 0,66 0,44 2,899 7,264 <0,001 

χωρίς την Κρήτη  log/log 0,67 0,45 0,137 0,768 <0,001 

   S/A 0,83 0,69 0,018 6,345 <0,001 

Ν. αιγαιακό τόξο 24 S/logA 0,58 0,34 1,792 6,771 <0,005 

χωρίς την Κρήτη  log/log 0,59 0,35 0,114 0,758 <0,005 

και τη Ρόδο  S/A 0,53 0,28 0,027 6,106 <0,01 

Η σχέση έκτασης αριθµού ειδών εξετάστηκε εκτός από το σύνολο των ειδών και για τις δυο πιο 

πολυποίκιλες οµάδες των χειλοπόδων: τα λιθοβιόµορφα και τα γεωφιλόµορφα. Η κύρια διαφορά 

µεταξύ των 2 τάξεων είναι ότι η πρώτη περιλαµβάνει πολύ κινητικά ζώα µε µεγάλες δυνατότητες 

διασποράς, ενώ τα γεωφιλόµορφα είναι ζώα µε έντονες κατακόρυφες µετακινήσεις στην ξηρά, αλλά 

µε περιορισµένη ικανότητα διασποράς. Παρόλα αυτά, η κλίση των καµπυλών (z) που προκύπτει για 

τις κυριότερες οµαδοποιήσεις νησιών (ευρύτερη περιοχή νότιου Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες, 

∆ωδεκάνησα) για τις 2 τάξεις χειλοπόδων δεν εµφανίζει σηµαντική διαφοροποίηση από την καµπύλη 

που προκύπτει από το σύνολο των ειδών, εκτός από το συγκρότηµα των Κυκλάδων (Πίν 5.13). 

Πίνακας 5.13. Γραµµική παλινδρόµηση αριθµού ειδών και έκτασης για το νότιο Αιγαίο και για επιµέρους 

γεωγραφικές ενότητες για τα λιθοβιόµορφα και τα γεωφιλόµορφα. 

 Γεωγραφική περιοχή Οµάδα µοντέλο R2 z c p 

Ν. Αιγαίο γεωφιλόµορφα log/log 0,27   0,11 0,44 <0,001

 λιθοβιόµορφα  0,27 0,11 0,37 <0,001

Κρήτη γεωφιλόµορφα log/log 0,43 0,18 0,39 <0,01

 λιθοβιόµορφα  0,73 0,19 0,28 <0,01

Κυκλάδες γεωφιλόµορφα log/log 0,25 0,22 0,07 <0,05

 λιθοβιόµορφα  0,24 0,20 0,10 <0,05

∆ωδεκάνησα γεωφιλόµορφα log/log 0,61 0,12 0,59 <0,001

 λιθοβιόµορφα  0,34 0,10 0,55 <0,01

Τα δεδοµένα από την ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου (68 νησιά), αλλά και από άλλα 

νησιωτικά συµπλέγµατα ελέγχθηκαν για τη σχέση της έκτασης και του µέτρου της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας όπως αυτή εκτιµήθηκε για κάθε νησί (βλέπε Πίν. 5.11). Έτσι, επειδή οι λογαριθµηµένες 

τιµές της έκτασης σχετίζονται ισχυρά µε τις λογαριθµηµένες τιµές της περιβαλλοντικής ετερογένειας 

κάθε νησιού, έγινε µερική συσχέτιση για να διαπιστωθεί η σχετική συνεισφορά κάθε παραµέτρου. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι το µέτρο της περιβαλλοντικής ετερογένειας και η έκταση σε 

συνδυασµό εξηγούν σε σηµαντικό ποσοστό την αφθονία των ειδών των χειλοπόδων (semipartial 

correlation) (Πίν. 5.14), ενώ ένα µέρος της διασποράς (variance) για κάθε εφαρµογή παραµένει 

ανεξήγητο. Αν παρόλα αυτά θεωρηθεί πως υπάρχει µόνο µια παράµετρος που σχετίζεται µε το 
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αριθµό ειδών των χειλοπόδων, τότε η περιβαλλοντική ετερογένεια όπως καθορίστηκε για ολόκληρη 

την περιοχή εµφανίζει καλύτερο συντελεστή συσχέτισης. 

Πίνακας 5.14. Αποτελέσµατα µερικής συσχέτισης (%) για τα έξι σηµαντικότερα νησιωτικά συγκροτήµατα του 

νότιου Αιγαίου. 

 Νησιά Έκταση Οικότοποι Συνδυασµός Ανεξήγητο 

Νότιο Αιγαίο 68 0,2 8,1 42 49,7 

∆ωδεκάνησα 14 0,0 13,9 63,3 22,8 

∆ωδεκάνησα – Καστελόριζο 21 11,6 0,3 51,3 36,8 

Κυκλάδες 23 3,3 0,2 52,1 44,4 

Κρήτη 18 0,9 15,0 50,8 33,3 

Αιγαιακό τόξο 26 3,2 18,3 52,5 26 

Τέλος, τα αποτελέσµατα από την ανάλυση της επίδρασης του µικρού νησιού (SIE) παρουσιάζονται 

παρακάτω (Πίν. 5.15). Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση τόσο του ηµι-λογαριθµικού 

(semi-log) όσο και του δυναµικού (log-log) µοντέλου. 

Πίνακας 5.15. Αποτελέσµατα από την εφαρµογή του φαινοµένου του µικρού νησιού µε τη χρήση του 

προγράµµατος small island effect. 

Ταξινοµική οµάδα Χειλόποδα
Αρχιπέλαγος Νότιο Αιγαίο
Τύπος Αρχιπελάγους Θαλάσσιο 
Αριθµός νησιών 68 
Αφθονία ειδών 2-43 
log10(Α) (m2, εύρος) 3,5-9,9 
  
Semi-log model  
R2 0,502 
T1 (breakpoint) 7,3 
bo 6,975 
semi-log slope 9,374 
Αρ. µικρών νησιών 33 
Ποσοστό µικρών νησιών επί του συνόλου 48,5 
  
Log-log model  
R2 0,445 
T1 (breakpoint) 6,5 
bo 0,764 
log-log slope 0,217 
Αρ. µικρών νησιών 23 
Ποσοστό µικρών νησιών επί του συνόλου 33,8 
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5.3.5 Εγκιβωτισµός 

Είναι γενικά παραδεκτό πως η πανίδα µιας συγκεκριµένης περιοχής ενός καθορισµένου µεγέθους 

περιγράφεται από επιµέρους χωρικά υποσύνολα (Sfenthourakis et al., 1999). Από τη στιγµή που 

είναι αδύνατο να δούµε µε τα µάτια ενός ζώου το ενδιαίτηµα, η απουσία ειδών από φαινοµενικά 

κατάλληλες περιοχές και παρά το γεγονός ότι εξαπλώνονται σε γειτονικές περιοχές, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι οφείλεται στην έλλειψη καθοριστικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος που ακόµα δεν είναι 

κατανοητά (Ås et al., 1997). Αποτέλεσµα αυτού είναι να συσσωρεύονται περιπτώσεις ανεξήγητων 

απουσιών ειδών από διάφορα γεωγραφικά µήκη και πλάτη που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι είδη 

απουσιάζουν από περιοχές που θα µπορούσαν άριστα να φιλοξενηθούν και θα µπορούσαν άνετα να 

έχουν εποικίσει από πολύ καιρό. Η θεωρία του εγκιβωτισµού αποτελεί ένα ολοένα και πιο 

χρησιµοποιούµενο “εργαλείο” έρευνας στη βιογεωγραφία (Cutler, 1991; Kadmon, 1995; Palmer et 

al., 1999; Sfenthourakis et al., 1999; Azeria, 2004) και την οικολογία (Patterson & Atmar, 1986; 

Fleishman et al., 2002; Sfenthourakis et al., 2004). Αθροίσµατα ειδών χαρακτηρίζονται 

εγκιβωτισµένα όταν κοινότητες φτωχών σε είδη περιοχών (νησιών ή οικοτόπων) εµφανίζουν την τάση 

να συγκροτούν κανονικά υποσύνολα των κοινοτήτων που υπάρχουν σε περιοχές πλουσιότερες σε είδη 

(Patterson & Atmar, 1986). Αρκετές µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την εκτίµηση και την 

αξιολόγηση του εγκιβωτισµού µε δεδοµένο ότι στα φυσικά συστήµατα ο εγκιβωτισµός δεν 

προσεγγίζει το τέλειο (Fischer & Lindenmayer, 2002). Μια από αυτές είναι και η λεγόµενη µέθοδος 

υπολογισµού της “θερµοκρασίας” των Atmar & Patterson (1993). Θεωρητικά, σε ένα απόλυτα 

εγκιβωτισµένο σύστηµα δεν θα υπάρχουν µη αναµενόµενες απουσίες ή παρουσίες ειδών και το 

πρότυπο των παρόντων ειδών (παρουσία / απουσία) κατά µήκος ενός συνόλου περιοχών είναι δυνατό 

να αποτυπωθεί σε ένα νέο πίνακα που θα έχει τη µορφή τριγώνου (Fischer & Lindenmayer, 2002).  

Με τη µέθοδο αυτή ουσιαστικά εκτιµάται ο υψηλότερος δυνατός εγκιβωτισµός ενός συστήµατος µε 

βάση µια µήτρα δεδοµένων παρουσίας / απουσίας, όπου οργανώνεται εκ νέου η τοπολογία της µε 

έναν τρόπο που να µειώνεται το απροσδόκητο της παρουσίας ενός είδους και εκφράζεται µε την 

απόκλιση που παρατηρείται στην τοπολογία των δεδοµένων σε σχέση πάντα µε την αντίστοιχη του 

τέλεια εγκιβωτισµένου συστήµατος (Sfenthourakis et al., 1999). Το φαινόµενο του εγκιβωτισµού 

είναι εξαιρετικά συχνό σε πολλές οµάδες ζώων και φυτών σε ποικιλία νησιών και άλλων 

αποµονωµένων οικοσυστηµάτων (Wright et al., 1998) και σήµερα η µελέτη του βρίσκεται στο 

επίκεντρο του επιστηµονικού ενδιαφέροντος καθώς σχετίζεται µε τις προσπάθειες διατήρησης και 

προστασίας τάξων, οικοτόπων και περιοχών (Patterson & Atmar, 2000). 

Στα ελληνικά οικοσυστήµατα παρόµοιες µελέτες έχουν γίνει για την περιοχή του Αιγαίου για τις 

οµάδες των µαλακίων και των ισοπόδων (Sfenthourakis et al. 1999; 2004). Τα αποτελέσµατα από 

την εφαρµογή της µεθόδου υπολογισµού της “θερµοκρασίας” των Atmar & Patterson (1993) για το 

νότιο Αιγαίο αλλά και για επιµέρους γεωγραφικές περιοχές µε βάση τα χειλόποδα (14 εφαρµογές) 

 153



παρουσιάζονται παρακάτω (Πίν. 5.16). Πρέπει να διευκρινιστεί πως από τη εφαρµογή της παραπάνω 

µεθόδου εκτιµάται εκτός από τη θερµοκρασία του συστήµατος (Tm), το επίπεδο σηµαντικότητας 

της παρατηρούµενης θερµοκρασίας µέσα από την πιθανότητα να προκύψει ένας νέος πίνακας µε 

µικρότερη θερµοκρασία (pT < Tm), η µέση θερµοκρασία τυχαίων πινάκων από τυχαίους 

συνδυασµούς (Ta) και η τυπική απόκλιση (SD).  
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Πίνακας 5.16. Εγκιβωτισµός σε διάφορα γεωγραφικά συγκροτήµατα του νότιου Αιγαίου. Τm: θερµοκρασία σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Atmar & Patterson (1993), p(T<Tm): η 

πιθανότητα να βρεθεί µια πιο «κρύα» µήτρα δεδοµένων µετά από 50 τυχαίους συνδυασµούς, Ta: η µέση θερµοκρασία των τυχαίων πινάκων, SD: τυπική απόκλιση των τυχαίων πινάκων, F: 

πληρότητα πίνακα περιοχής (%), Ν: αριθµός ειδών σε κάθε περίπτωση, Ky_Do: Κυκλάδες και ∆ωδεκάνησα, Ky_14: 14 επιλεγµένα νησιά των Κυκλάδων, os: δίχως τα είδη µε µοναδική 

παρουσία, oe: δίχως τα ενδηµικά, oes: δίχως τα ενδηµικά και τις µοναδικές παρουσίες 

Συγκρότηµα νησιών Τm     p(T<Tm) Ta SD F % N Συγκρότηµα νησιών Τm p(T<Tm) Ta SD F % N

Κρήτη   1,1 1,59E-17 37,17 4,26 15,2 43 ∆ωδεκάνησα χωρίς Καστελόριζο 28,97 5,22E-10 57,92 4,74 29,4 53
Κρήτη_os  

  
  

 
 

  
 

   
  
  
 

   
  

   
   

  
   
  

9,33 4,96E-10 47,86 6,3 25,8 21 ∆ωδεκάνησα χωρίς Καστελόριζο_os 34,93 3,46E-09 60,27 4,37 40,5 36
Κρήτη_oe 1,14 3,75E-17 37,5 4,35 15,6 38 ∆ωδεκάνησα χωρίς Καστελόριζο_oe 30,22 1,65E-17 59,64 3,48 29,8 52
Κρήτη_oes 10,05 5,77E-08 47,74 7,11 25,7 19 Ky_Do 16,2 58,617,26E-42 2,91 19,8 60
Ν. Αιγαίο 9,06 4,15E-64 51,39 2,1 14,7 71 Ky_ Do_os 23 1,41E-40 64,77 2,93 25,1 44
Ν. Αιγαίο _os 15,72 1,67E-78 60,49 1,88 19,1 54 Ky_ Do_oe 16,65 1,06E-43 58,77 2,8 20,1 59
Ν. Αιγαίο _oe 6,71 1,44E-71 52,06 2,06 15,4 65 Ky_ Do χωρίς Καστελόριζο 14,53 3,15E-37 55,26 3,04 19 59
Ν. Αιγαίο _oes 12,14 2,49E-66 59,54 2,29 19,2 52 Ky_ Do χωρίς Καστελόριζο_os 19,81 1,05E-34 63,47 3,42 24,7 44
Νησιά τόξου 5,55 1,24E-38 45,45 2,9 15,9 58 Ky_ Do χωρίς Καστελόριζο_oe 14,99 1,73E-36 55,21 3,04 19,2 58
Νησιά τόξου_os 12,43 9,61E-22 52,16 4,17 20,9 41 ∆ορυφορικά νησιά Κρήτης 7,98 6,41E-07 42,24 7,06 21,4 21
Νησιά τόξου_oe 3,14 1,64E-28 43,19 3,57 15,7 52 ∆ορυφορικά νησιά Κρήτης_os 17,66 2,35E-06 50,43 7,15 34,2 12
Νησιά τόξου_oes 8,13 2,95E-23 50,52 4,29 19,7 39 Νησάκια µικρότερα από 1km2 18,77 6,65E-05 45,25 6,92 20,8 31
Κυκλάδες 21,84 5,49E-20 52,7 3,39 21,6 38 Νησάκια µικρότερα από 1km2_os 33,41 6,47E-03 52,5 7,66 31,6 18
Κυκλάδες_os 29,36 9,67E-08 59,46 5,78 32,1 24 Νησιά µικρότερα από 10km2 16,4 2,16E-15 49,64 4,23 19,4 36
Ky_14 36,79 2,68E-03 51,74 6,51 24,7 38 Νησιά µικρότερα από 10km2_os 24,36 9,19E-16 55,19 3,87 24,7 27
Ky_14_os 33,28 1,49E-03 54,06 6,99 43,2 19 Νησιά µικρότερα από 100km2 8,15 1,15E-48 49,96 2,57 15,3 56
∆ωδεκάνησα 24,91 3,19E-19 61,25 4,08 26,8 56 Νησιά µικρότερα από 100km2_os 12,55 1,75E-37 56,05 3,23 18,9 44
∆ωδεκάνησα_os 30,78 6,49E-13 64,49 4,75 34,9 41 Συγκρότηµα Καστελόριζου 12,74 1,63E-08 45,79 5,97 44 24
∆ωδεκάνησα_oe 25,7 3,86E-22 60,85 3,65 27,2 55 Συγκρότηµα Καστελόριζου_os 14,16 8,46E-03 41,48 11,4 60 16
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5.3.6 Γεωφιλόµορφα - Πρότυπα κατανοµής µε βάση τον αριθµό ποδιών 

5.3.6.1 Τα γεωφιλόµορφα και η σπουδαιότητά τους 

Μολονότι στα περισσότερα είδη αρθροπόδων δεν συναντάται ποικιλοµορφία στον αριθµό των 

ποδιών είναι γνωστό ότι σε αρκετούς εκπροσώπους των µυριαπόδων και των καρκινοειδών ο αριθµός 

των µεταµερών που φέρουν πόδια (leg bearing segments – LBS) διαφέρει µέσα στα είδη (Minelli & 

Bortoletto, 1988; Kettle et al., 2003). Για πολλά από τα είδη των γεωφιλόµορφων, πληθυσµοί 

ψυχρότερων και εύκρατων περιοχών αποτελούνται από µικρότερα σε µήκος γεωφιλόµορφα, µε 

λιγότερα LBS σε αντίθεση  µε τους πληθυσµούς των θερµότερων περιοχών όπου τα άτοµα είναι 

µακρύτερα και διαθέτουν περισσότερα µεταµερή στο σώµα, άρα και πόδια (Eason, 1979).  

Ο Lewis (1962) πρώτος παρατήρησε ότι στο είδος Strigamia maritima (Leach, 1817) υπάρχει 

διαπληθυσµιακή αλλά και ενδοπληθυσµιακή διαφοροποίηση στον αριθµό LBS και συγχρόνως, αυτή 

η εικόνα χαρακτήριζε και διαφοροποιούσε τα δυο φύλα. Έτσι, προκύπτει ότι τα θηλυκά ενός 

πληθυσµού διαθέτουν περισσότερα πόδια απ’ ότι τα αρσενικά, συνήθως 2 ζεύγη επιπλέον (φυλετικός 

διµορφισµός). Για τη διαφοροποίηση που παρατηρείται στο είδος Geophilus carpophagus Leach, 1815, 

ο Eason (1979) υποστηρίζει πως οφείλεται στο µηχανισµό που είναι γνωστός ως φαινοτυπική 

τροποποίηση και όχι σε επιλογή κάποιου γονότυπου. Έτσι, µπορεί να ειπωθεί πως η φαινοτυπική 

πλαστικότητα που συµβαίνει κάτω από περιβαλλοντική πίεση αποτυπώνεται µε την εµφάνιση 

διαφορετικού αριθµού ποδιών από πληθυσµό σε πληθυσµό (Eason, 1979). Συγκεκριµένα, µε βάση 

παρατηρήσεις στο πεδίο το είδος G. carpophagus σε περιοχές της Μ. Βρετανίας διαχωρίστηκε σε δυο 

µορφές, την κοντή και τη µακριά (Eason, 1979). Τα αποτελέσµατα όµως που προέκυψαν πρόσφατα, 

µετά τη σύγκριση αλλοενζύµων των δυο πληθυσµών, απέδειξαν ότι υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που 

µαρτυρούν πως πρόκειται για διαφορετικά είδη (Arthur et al., 2001). Επιπλέον, ο Arthur (1999) 

αναφέρει και άλλες περιπτώσεις όπου ο αριθµός LBS διαφέρει σηµαντικά µεταξύ πληθυσµών. 

Στην Ευρώπη (Σκανδιναβικές χώρες), το είδος Pachymerium ferrugineum (C. L. Koch, 1835) διαθέτει 

45 LBS µε µεγαλύτερη συχνότητα (modal value), ενώ δεν απουσιάζουν άτοµα µε 2 ζεύγη λιγότερα ή 

και περισσότερα (Palmén, 1949). Ωστόσο, το ίδιο είδος στη βόρειο Αφρική διαθέτει 55 LBS 

(modal value). Γι΄ αυτό το λόγο ο Verhoeff (1902) προσδιόρισε ως υποείδος τη µορφή που 

εξαπλώνεται στη Μεσόγειο, διαχωρίζοντάς το έτσι από το κοντύτερο ευρωπαϊκό είδος. Παρά το 

γεγονός ότι ο Lewis (1960) θεωρεί πως τα µορφολογικά χαρακτηριστικά στα οποία βασίστηκε ο 

Verhoeff δεν είναι αρκετά για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο διαχωρισµό, ωστόσο ο Eason (1979) 

δικαιολογεί την ύπαρξη του υποείδους. 
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5.3.6.2 Το πρότυπο του Pachymerium ferrugineum insularum στο νότιο Αιγαίο 

Στο Αιγαίο το συγκεκριµένο είδος εµφανίζει και τις δυο µορφές (Simaiakis & Mylonas, 2003). Η 

κοντή µορφή (διαθέτει 43-49 LBS) εξαπλώνεται ευρέως στις ηµιορεινές, ορεινές και υποαλπικές 

περιοχές (όπου αυτές υπάρχουν), ενώ η µακριά µορφή (διαθέτει 53-65 LBS) εξαπλώνεται στα 

παράκτια οικοσυστήµατα, σε αµµοθίνες και σε όλα τα δορυφορικά νησάκια που υπάρχουν στην 

Κρήτη ή σε άλλες γεωγραφικές ενότητες (Χάρτης 5.1). Η µόνη καταγεγραµµένη εξαίρεση αφορά 

την παρουσία της µακριάς µορφής σε µια ορεινή περιοχή των νοτιοανατολικών Λευκών Ορέων 

(Οροπέδιο Καλλικράτη). Μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί έγινε προσπάθεια να µελετηθεί η 

ποικιλοµορφία που εµφανίζει η µακριά µορφή στα νησιά του νότιου Αιγαίου (αφού και τα δεδοµένα 

ήταν αρκετά ώστε να αναλυθούν στατιστικά), περιγράφοντας, όπου αυτό ήταν δυνατό, το γεωγραφικό 

πρότυπο που ανακύπτει κάθε φορά. 

 

Χάρτης 5.1. Κατανοµή του γένους Pachymerium στην ευρύτερη περιοχή του αρχιπελάγους. 

Για την αποκάλυψη των πιθανών γεωγραφικών προτύπων συγκρίθηκαν πληθυσµοί (βλέπε Χάρτη 5.2): 

Α) από τις τρεις κύριες γεωγραφικές περιοχές του νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη), 

Β) από διαφορετικές περιοχές της Κρήτης, κατά µήκος του άξονα δύση – ανατολή και βορά – 

νότου, 

Γ) από νησιά των Κυκλάδων, κατά µήκος του άξονα δύση – ανατολή και βορά – νότου, 
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∆) από νησιά των ∆ωδεκανήσων, κατά µήκος του άξονα βορά – νότου, και 

Ε) από περιοχές των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων, κατά µήκος του άξονα δύση – ανατολή. 

Το Excel χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή των πινάκων συνάφειας µε σκοπό την αποτύπωση των 

γεωγραφικών προτύπων κατανοµής του P. ferrugineum (µε βάση των αριθµό των µεταµερών που 

φέρουν πόδια – leg bearing segments). Ο αριθµός των µεταµερών στα διάφορα δείγµατα 

παρουσιάζεται παρακάτω (Πίν. 5.17). 

Πίνακας 5.17. Αριθµητικά δεδοµένα της µακριάς µορφής του υποείδους P. f. insularum από το νότιο Αιγαίο. 

   Θηλυκά    Αρσενικά   

Νότιο Αιγαίο          

LBS 53/55 57 59 61 63/65 53/55 57 59 61 
Κυκλάδες 2 36 43 27 17 31 20 25 14 
∆ωδεκάνησα 1 9 61 19 1 5 53 16 0 
Κρήτη 8 53 50 1 0 46 24 1 0 
Κρήτη (N-S)          

LBS 55 57 59/61   53 55 57/59  
Βόρεια 1 25 6   1 17 6  
Νότια 9 48 61   0 39 25  
Κρήτη (W-E)          

LBS 53/55 57 59/61   53/55 57 59  
∆υτική 6 28 14   21 5 3  
Ανατολική 6 44 52   35 23 1  
Κυκλάδες (N-S)          

LBS ≤ 57 59 61 63/65  53/55 57 59 61 
Τήνος (Βόρεια) 7 9 0 0  - - - - 
Πάρος (Κεντρικά) 0 9 24 0  2 9 17 0 
Αµοργός (Νότια) 0 0 0 16  0 0 1 14 
Κυκλάδες (W-E)          

LBS ≤ 57 59 61 63/65  53/55 57 59 61 
Μήλος (∆υτικά) 15 17 0 0  20 5 0 0 
Πάρος (Κεντρικά) 0 9 24 0  2 9 17 0 
Αµοργός (East) 0 0 0 16  0 0 1 14 
∆ωδεκάνησα (N-S)          

LBS 55/57 59 61/63   53/55 57 59  
Κως (Βόρεια) 2 17 2   3 15 0  
Νίσυρος (Κεντρικά) 2 17 9   0 24 9  
Τήλος (Νότια) 2 12 9   0 10 7  
Νότιο Αιγαίο (W-E)          

LBS ≤ 57 59 61 63/65  53/55 57 59 61 
νοτιοδυτικές Κυκλάδες (W) 15 18 0 1  20 5 1 0 
νοτιανατολικές Κυκλάδες (C) 16 14 26 16  6 10 23 14 
νότια ∆ωδεκάνησα (E) 10 46 19 1  5 49 16 0 
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Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη σύγκριση του αριθµού των µεταµερών µεταξύ των 

πληθυσµών µε την εφαρµογή του χ2 και του log-likelihood test παρουσιάζονται παρακάτω (Πίν. 

5.18). 

Πίνακας 5.18. ∆ιαφορές µεταξύ πληθυσµών του είδους P. ferrugineum στο Ν. Αιγαίο, ταξινοµηµένες ανά 

περιοχή και ανά φύλο. * Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά τα αρσενικά αντλήθηκαν δεδοµένα από 2 νησιά 

όπου υπήρχαν ικανά αριθµητικά δεδοµένα για να αναλυθούν στατιστικά, ενώ για τον ίδιο λόγο στα θηλυκά 

συµπεριλήφθηκαν δεδοµένα από τρία νησιά. ** Στις περιπτώσεις αυτές αντλήθηκαν δεδοµένα από 3 νησιά και 

για τα δυο φύλα. 

Περιοχή Φύλο df X2 P G P 

Κρήτη – Κυκλάδες - ∆ωδεκάνησα ΑΡΣ. 6 99,211 <0,001 113,707 <0,001 

 ΘΗΛ. 8 88,857 <0,001 103,305 <0,001 

Κρήτη (άξονας βορρά - νότου) ΑΡΣ. 1 3,915 0,141 3,913 0,141 

 ΘΗΛ. 2 14,135 <0,001 14,771 <0,001 

Κρήτη (άξονας δύσης - ανατολής) ΑΡΣ. 2 1,440 0,230 1,474 0,224 

 ΘΗΛ. 2 6,887 <0,05 6,986 <0,05 

Κυκλάδες (άξονας βορρά - νότου)* ΑΡΣ. 2 38,842 <0,001 47,894 <0,001 

 ΘΗΛ. 6 102,855 <0,001 109,501 <0,001 

Κυκλάδες (άξονας δύσης - ανατολής)* * ΑΡΣ. 6 103,514 <0,001 105,687 <0,001 

 ΘΗΛ. 6 132,660 <0,001 137,059 <0,001 

∆ωδεκάνησα (άξονας βορρά - νότου)** ΑΡΣ. 4 15,747 <0,005 19,212 <0,001 

 ΘΗΛ. 4 5,360 0,252 6,055 0,195 

Κυκλάδες - ∆ωδεκάνησα (άξονας δύσης 

- ανατολής) 
ΑΡΣ. 6 106,717 <0,001 99,684 <0,001 

 ΘΗΛ. 6 56,116 <0,001 65,772 <0,001 

Για να διαπιστωθεί ποιος είναι ο συχνότερος αριθµός µεταµερών του είδους P. ferrugineum που 

εµφανίζεται σε κάθε γεωγραφική περιοχή του νότιου Αιγαίου, συγκρίθηκαν οι παρατηρούµενες τιµές 

των δειγµάτων από κάθε επιµέρους γεωγραφική περιοχή µε τις αναµενόµενες τιµές. Βρέθηκε ότι τα 

θηλυκά διαθέτουν 61 LBS στις Κυκλάδες, 59 στα ∆ωδεκάνησα και 57 στην Κρήτη. Τα αρσενικά 

ακολουθούν το ίδιο πρότυπο µε τη διαφορά ότι διαθέτουν 2 ζεύγη ποδιών λιγότερα. Έτσι, για τις 

ίδιες περιοχές διαθέτουν 59 LBS στις Κυκλάδες, 57 στα ∆ωδεκάνησα και 55 στην Κρήτη (φυλετικός 

διµορφισµός). Και τα δυο φύλα εποµένως δείχνουν ισχυρό γεωγραφικό πρότυπο, σύµφωνα µε το 

οποίο στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου ο αριθµός των ποδιών αυξάνει από τα νότια στα 

βόρεια. 

Επιπλέον, ο αριθµός των µεταµερών των δειγµάτων κυµαίνεται από 53 έως και 63 από πληθυσµούς 

στα ∆ωδεκάνησα, από 53 έως και 61 από πληθυσµούς στην Κρήτη, ενώ το µεγαλύτερο εύρος 

παρουσιάζουν οι πληθυσµοί των Κυκλάδων που τα µεταµερή ξεκινούν από 53 και φθάνουν τα 65. 

 159



Ειδικότερα, τα θηλυκά άτοµα που εξετάστηκαν από την Κρήτη δείχνουν να διαθέτουν περισσότερα 

πόδια σε περιοχές της νότιας και ανατολικής Κρήτης (59/61 LBS) σε σχέση µε πληθυσµούς της 

βόρειας και δυτικής Κρήτης (57 LBS). Κάτι ανάλογο δε συµβαίνει στα αρσενικά, ή τουλάχιστον δεν 

είναι στατιστικά αποδεκτό. 

Παρατηρώντας τα δεδοµένα των Κυκλάδων και συγκρίνοντας πληθυσµούς από 3 νησιά στον άξονα 

βοράς – νότος (Τήνος, Πάρος και Αµοργός) και τα δυο φύλα δείχνουν να ακολουθούν το γνωστό 

γεωγραφικό πρότυπο, µε τους βορειότερους πληθυσµούς να φέρουν µικρότερο αριθµό µεταµερών 

σε σχέση µε άλλους νοτιότερους. Έτσι, ο τυπικός αριθµός ποδιών για τα θηλυκά είναι 59 στην Τήνο, 

61 στην Πάρο και 63/65 στην Αµοργό. Στα αρσενικά αποτυπώνεται µε την ίδια στατιστική ισχύ το 

ίδιο µοτίβο µε 2 ζεύγη ποδιών λιγότερα. Ωστόσο, τα δεδοµένα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα αν 

ενσωµατωθούν στην ανάλυση δεδοµένα που προέρχονται από τη Μήλο. Φαίνεται δηλαδή πως η 

τάση για αύξηση του αριθµού LBS κατά µήκος του γεωγραφικού πλάτους δεν ισχύει στον άξονα 

βορειοανατολικά – νοτιοδυτικά (Τήνος, Πάρος και Μήλος), αλλά στον άξονα βορειοδυτικά – 

νοτιοανατολικά (Τήνος, Πάρος και Αµοργός). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πληθυσµοί που 

προέρχονται από την Τήνο και τη Μήλο δείχνουν τον ίδιο τυπικό αριθµό ποδιών (57 LBS), ενώ οι 

πληθυσµοί από την Πάρο σχετίζονται περισσότερο µε 61 LBS. Τα αρσενικά και σε αυτήν την 

περίπτωση ακολουθούν το ίδιο πρότυπο µε 2 ζεύγη ποδιών λιγότερα. 

Στην προσπάθεια να διερευνηθεί αν, εκτός από το γεωγραφικό πρότυπο κατά µήκος του άξονα βορά 

– νότου, είναι πιθανό να υπάρχει ανάλογη τάση κατά µήκος του άξονα δύση – ανατολή στις 

Κυκλάδες, συγκρίθηκαν πληθυσµοί από τα νησιά Μήλος, Πάρος και Αµοργός. Σε αυτή την 

περίπτωση είναι στατιστικά σηµαντικό να διατυπωθεί πως οι ανατολικοί πληθυσµοί διαθέτουν 

περισσότερα µεταµερή και στα δυο φύλα. Ο τυπικός αριθµός µεταµερών των αρσενικών είναι  53/55 

για τη Μήλο, 59 για την Πάρο και 61 για την Αµοργό, ενώ για τα θηλυκά ο τυπικός αριθµός 

µεταµερών κυµαίνεται από 57/59 στη Μήλο, 61 στην Πάρο και 63/65 στην Αµοργό. Η 

διαφοροποίηση του αριθµού των µεταµερών στην Αµοργό προκύπτει και από την ανάλυση 

παραγόντων (factor analysis) µε χρήση του προγράµµατος SPSS που πραγµατοποιήθηκε (τα 

αποτελέσµατα δεν παρουσιάζονται στo πλαίσιo αυτής της διατριβής), όπου το συγκεκριµένο νησί 

αποκλίνει σηµαντικά από το γενικότερο πρότυπο που συνοδεύει όλα σχεδόν τα νησιά του κεντρικού 

Αιγαίου. 

Στα ∆ωδεκάνησα, συγκρίθηκαν οι πληθυσµοί τριών νησιών κατά µήκος του άξονα βορά – νότου, 

όπου αυτό ήταν δυνατό (Κως, Νίσυρος, Τήλος). Τα αρσενικά δείχνουν να διαθέτουν περισσότερα 

µεταµερή στις νοτιότερες περιοχές, αφού στην Κω διαθέτουν 53/55 LBS ενώ στη Νίσυρο και την 

Τήλο 59 LBS. Και τα θηλυκά δείχνουν το ίδιο πρότυπο, χωρίς όµως την ίδια στατιστική 

εγκυρότητα. 
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Για να κατανοηθεί καλύτερα η τάση που αναπτύσσεται κατά µήκος όλου του άξονα δύσης – 

ανατολής, η περιοχή του νότιου Αιγαίου (Κυκλάδες και ∆ωδεκάνησα) χωρίστηκε σε τρεις επιµέρους 

γεωγραφικές ενότητες που τοποθετούνται µεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και των δυτικών ακτών 

της Τουρκίας. Το αποτέλεσµα αυτών των αναλύσεων αναδεικνύει τα κεντρικά και νοτιοανατολικά 

νησιά των Κυκλάδων ως τα νησιά στα οποία οι πληθυσµοί του P. ferrugineum διαθέτουν το 

µεγαλύτερο τυπικό αριθµό µεταµερών και στα δυο φύλα. Έτσι, στα θηλυκά ο τυπικός αριθµός είναι 

57 στις νοτιοδυτικές Κυκλάδες, 59 στα νότια ∆ωδεκάνησα και 61 και 63/65 στις νοτιοανατολικές 

Κυκλάδες. Τα αρσενικά ακολουθούν το ίδιο πρότυπο και διαθέτουν 2 ζεύγη ποδιών λιγότερα. 

 
 

Χάρτης 5.2. Εξάπλωση της µακριάς µορφής του είδους P. ferrugineum. Κρήτη και δορυφορικά νησιά (ch: 

Χρυσή; ef: Ελαφονήσι; el: Ελάσα; ga: Γαύδος); ∆ωδεκάνησα (as: Αστυπάλαια; ka: Καστελόριζο; ko: Κως; ni: 

Νίσυρος; sy: Σύµη; ti: Τήλος); Κυκλάδες (am: Αµοργός; an: Αντίπαρος; do: ∆ονούσα; kn: Κουφονήσι Νάξου; 

mi: Μήλος; my: Μύκονος; pa: Πάρος; se: Σέριφος; sh: Σχοινούσα; si: Σίφνος; sr: Σύρος; th: Θήρα; tn: Τήνος); 

Άλλα νησιά (ky: Κύθηρα; la: Λαγουβάρδος; pr: Πρασονήσι; sa: Σαλαµίνα; sk: Σκύρος). Τα υπογραµµισµένα 

νησιά συµπεριλαµβάνονται στη στατιστική ανάλυση εξαιτίας της επάρκειας των δεδοµένων. Οι σκιασµένες 

περιοχές καθορίζουν τα τρία κύρια γεωγραφικά διαµερίσµατα, ενώ οι γραµµές οριοθετούν τις γεωγραφικές 

υποοµάδες που συγκρίθηκαν κατά µήκος του νότιου Αιγαίου και κατά µήκος των δυο αξόνων της Κρήτης (W: 

δυτικά, C: κεντρικά, E: ανατολικά, N: βόρεια, S: νότια). 
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5.4 Συζήτηση 

5.4.1 Συζήτηση σχετικά µε την ανάλυση των γεωγραφικών κατανοµών των χειλοπόδων και 

το χωρότυπό τους 

5.4.1.1 Ανάλυση χωροτύπου και κατανοµών ανά γεωγραφικό διαµέρισµα 

Ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου. Το πρωταρχικό πανιδικό στοιχείο της περιοχής µελέτης µε 

τη στενή έννοια του όρου είναι το µεσογειακό (42%), ενώ αν σε αυτό προστεθεί και το 

τουρανοµεσογειακό τότε το ποσοστό των µεσογειακών ειδών αγγίζει το 45%. ∆εύτερο στοιχείο για 

την περιοχή µελέτης αναδεικνύεται το ευρωπαϊκό µε ποσοστό 25%, όµως αν προστεθεί σε αυτό το 

βαλκανικό στοιχείο και το τουρανοευρωπαϊκό, τότε τα ευρωπαϊκά φτάνουν το 34%. Τέλος, τα 

τουρανοανατολικά είδη κατέχουν ποσοστό 6%, όσο και τα δυτικο-παλαιαρκτικά. 

Τα ενδηµικά τάξα είναι µόλις 6 στην περιοχή του νότιου Αιγαίου (5 είδη και ένα υποείδος), αριθµός 

που θεωρείται από τους µικρότερους που καταγράφονται στο Αιγαίο σε σχέση µε άλλες φυτικές και 

ζωικές οµάδες που θα αναφερθούν παρακάτω. Από τα 6 είδη (ποσοστό ενδηµισµού στην ευρύτερη 

περιοχή του νότιου Αιγαίου 8%), τα 5 εντοπίζονται στην Κρήτη (Bothriogaster signata thesei, Lithobius 

cretaicus, L. creticus, Cryptops beroni και Scolopendra cretica) και το εναποµείναν (Cryptops beshkovi) στα 

∆ωδεκάνησα και συγκεκριµένα στη Ρόδο. 

Από τα 71 τάξα που αναγνωρίστηκαν και εξαπλώνονται στην περιοχή του νότιου Αιγαίου, και 

σύµφωνα πάντα µε τα αποτελέσµατα (βλέπε Πίν. 5.2 – 5.8), 32 εξαπλώνονται στις ηπειρωτικές 

περιοχές της Τουρκίας και της Ελλάδας, 11 συναντώνται στην ηπειρωτική Ελλάδα και 13 

συναντώνται στην Τουρκία. Εποµένως, ένα ποσοστό που αγγίζει το 80% και εντοπίζεται στα νησιά 

διατηρεί ηπειρωτικές συγγένειες. Από τα υπόλοιπα 15 τάξα (ποσοστό περίπου 20%) τα ενδηµικά (5 

στην Κρήτη και 1 στη Ρόδο) και το L. pusillus περιορίζονται στο νότιο Αιγαίο. Τα υπόλοιπα, παρά 

το γεγονός ότι απουσιάζουν από τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές, είναι κοινά σε άλλες 

µεσογειακές ή ευρωπαϊκές χώρες. 

Αναλύοντας περαιτέρω την επίδραση των µεγάλων ηπειρωτικών περιοχών που περιβάλλουν το νότιο 

Αιγαίο διαπιστώνεται πως το µεγαλύτερο ποσοστό κοινών ειδών σηµειώνεται µεταξύ της Ανατολίας 

και των νησιών της ευρύτερης περιοχής του νότιου Αιγαίου (68%). Η Ανατολία εµφανίζει την ίδια 

επίδραση και στα επιµέρους νησιωτικά συµπλέγµατα της περιοχής µελέτης (Κυκλάδες, Κρήτη, 

∆ωδεκάνησα), όπου τα κοινά τάξα ξεπερνούν το 65%. Η κεντρική (Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, 

Ήπειρος) και η νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος) εµφανίζουν περίπου τα ίδια ποσοστά κοινών ειδών µε 

τις επιµέρους νησιωτικές περιοχές (τα ποσοστά κυµαίνονται από 40 έως 60% περίπου), µε την 

κεντρική Ελλάδα να έχει ελαφρώς περισσότερα κοινά. Τη µικρότερη επίδραση στην περιοχή έχει, 
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όπως και αναµενόταν, η βόρεια Ελλάδα που διατηρεί 23 είδη κοινά (ποσοστό 32%) µε το 

αρχιπέλαγος του νότιου Αιγαίου και ελαφρώς µεγαλύτερα ποσοστά µε κάθε νησιωτικό σύµπλεγµα 

ξεχωριστά (βλέπε Πίν. 5.1). Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι πως η πανιδική σύνθεση της 

ηπειρωτικής Ελλάδας και της Τουρκίας προέκυψε αποκλειστικά από βιβλιογραφικές αναφορές. Αυτό 

σηµαίνει πως τουλάχιστο για την περιοχή της Τουρκίας, ο αριθµός των ειδών είναι σαφώς 

υποεκτιµηµένος. Συνεπώς η επίδραση της Ανατολίας στην περιοχή αναµένεται να είναι λιγότερο 

ισχυρή. 

Σηµαντικά επίσης είναι τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τη σύγκριση του πανιδικού στοιχείου 

του νότιου Αιγαίου και των τριών κυριοτέρων συγκροτηµάτων µε τις περιβάλλουσες µεγάλες 

ηπειρωτικές περιοχές (νότια, κεντρική, βόρεια Ελλάδα και Τουρκία). Με βάση το Σχ. 5.24 που 

ακολουθεί και τη χωρολογική ανάλυση του νότιου Αιγαίου που προηγήθηκε (βλέπε Σχ. 5.6), είναι 

φανερό πως το µεσογειακό στοιχείο, το οποίο σηµειώνει τη µεγαλύτερη παρουσία στα ∆ωδεκάνησα 

και τις Κυκλάδες, υποχωρεί όσο προχωρούµε προς τη βόρεια Ελλάδα και αντικαθίσταται από το 

ευρωπαϊκό. Στην Τουρκία τα ενδηµικά υπερτερούν (31%), ενώ το ευρωπαϊκό στοιχείο βρίσκεται σε 

ισορροπία µε το µεσογειακό. Επίσης, το ασιατικό στοιχείο που απουσιάζει από το νότιο Αιγαίο και 

από την υπόλοιπη Ελλάδα έχει σηµαντική παρουσία στην Τουρκία, ενώ αντίθετα το παλαιαρκτικό 

στοιχείο που γενικά είναι παρόν σε παρόµοια αναλογία σε νότιο Αιγαίο και ηπειρωτική Ελλάδα, 

σχεδόν απουσιάζει από την Τουρκία. 
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Σχ. 5.24. Συγκριτική ιστογραµµική απεικόνιση του πανιδικού στοιχείου των ηπειρωτικών περιοχών που 

περιβάλλουν την ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου. MED: µεσογειακά, EN: ενδηµικά, BAL: βαλκανικά, 

EUR: ευρωπαϊκά, WPA: δυτικό παλαιαρκτικά, TUM: τουρανοµεσογειακά, TUE: τουρανοευρωπαϊκά, TUA: 

τουρανοανατολικά, SGr: εξάπλωση στη νότια Ελλάδα, NGr: εξάπλωση στη βόρεια Ελλάδα, CGr: εξάπλωση 

στην κεντρική Ελλάδα, Tu: εξάπλωση στην Τουρκία. 
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Νησιωτικό συγκρότηµα νότιου αιγαιακού τόξου. Στα νησιά του τόξου το στενά µεσογειακό 

στοιχείο φτάνει το (38%) µειωµένο ελάχιστα σε σχέση µε το ποσοστό της ευρύτερης περιοχής 

(42%), ενώ το ευρωπαϊκό στοιχείο διατηρεί το ποσοστό του και µάλιστα ενισχύεται ο καθαρά 

ευρωπαϊκός χαρακτήρας (26%) αλλά και ο βαλκανικός (7%). Το ποσοστό των ενδηµικών αγγίζει το 

10%, ενώ σηµαντική είναι και η παρουσία των δυτικοπαλαιαρκτικών (7%). Είναι χαρακτηριστικό να 

υπογραµµιστεί ότι κατά µήκος των νησιών του τόξου (από δυτικά προς ανατολικά) το µεσογειακό 

στοιχείο αυξάνει, ενώ από τα άκρα του τόξου (δυτικά και ανατολικά) προς το κεντρικό νησιωτικό 

τµήµα (Κρήτη και δορυφορικά νησιά) το ενδηµικό, το ευρωπαϊκό και το βαλκανικό στοιχείο 

αυξάνουν (Σχ. 5.25). 
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Σχ. 5.25. Κατανοµή του πανιδικού στοιχείου στα επιµέρους τµήµατα του νότιου αιγαιακού τόξου. 

Τα 58 είδη και υποείδη που καταγράφονται στο νότιο αιγαιακό τόξο αποτελούν το 82% περίπου της 

συνολικής χειλοποδοπανίδας της περιοχής µελέτης. Ελάχιστα µόνο τάξα απουσιάζουν (13) που 

εντοπίζονται είτε στις δυτικές Κυκλάδες (Σίφνος, Σέριφος), είτε στα βορειότερα νησιά των 

∆ωδεκανήσων (Νίσυρος, Πάτµος, Λέρος, Κάλυµνος), ακόµη και στο νησιωτικό συγκρότηµα του 

Καστελόριζου.  

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση του πανιδικού στοιχείου των 58 τάξων που 

εξαπλώνονται στην περιοχή του τόξου δείχνει ότι µόνο τα 10 από τα 58 είδη (ποσοστό περίπου 

17%) εξαπλώνονται σε όλο το µήκος του τόξου. Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των ειδών (11) που 

κατανέµονται µόνο στο ανατολικό κοµµάτι (ποσοστό 19%) και ακόµα µεγαλύτερη συµµετοχή 
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έχουν τα είδη (16) που εντοπίζονται αποκλειστικά στο κεντρικό τµήµα του τόξου (ποσοστό 29%). 

Τα είδη µε αποκλειστικά δυτική εξάπλωση είναι µόνο 2 και το ποσοστό δεν ξεπερνά το 3%.  

Νησιωτικό συγκρότηµα ∆ωδεκανήσων. Στα ∆ωδεκάνησα το στενά µεσογειακό στοιχείο 

ενισχύεται (το ποσοστό φτάνει το 50%) σε σχέση µε το ποσοστό της ευρύτερης περιοχής του νότιου 

Αιγαίου (42%), ενώ µειώνεται αισθητά το ποσοστό των αυστηρά ευρωπαϊκών (21%) αλλά και των 

βαλκανικών (5%). Τα είδη µε δυτικο-παλαιαρκτικό χαρακτήρα διατηρούν το ίδιο σχεδόν ποσοστό 

(7%), ενώ τα ενδηµικά των ∆ωδεκανήσων µόλις που αγγίζουν το 2% (1 είδος). Η χωρολογική 

συγγένεια των ∆ωδεκανήσων µε την ανατολή δικαιολογείται συγχρόνως και από το γεγονός ότι τα 

τουρανοµεσογειακά και τουρανοανατολικά είδη αυξάνουν τη συµµετοχή τους που συνολικά φτάνει 

το 11% (4% και 7% αντίστοιχα). Παρόλα αυτά στην Τουρκία το ποσοστό των µεσογειακών ειδών 

είναι αισθητά µικρότερο (17%), µιας και η Τουρκία φιλοξενεί πολλά είδη µε τουρανο-µεσογειακά-

ανατολικά (10%) και ασιατικά χαρακτηριστικά (19%). Τέλος, το ποσοστό κοινών ειδών των 

∆ωδεκανήσων µε τις ηπειρωτικές περιοχές της νότιου και κεντρικής Ελλάδας είναι περίπου ίδιο 

(45% και 46% αντίστοιχα). 

Από τα 56 είδη των ∆ωδεκανήσων µόνο 1 είναι ενδηµικό (ποσοστό ενδηµισµού 1,8%), ενώ η 

εξάπλωση 14 ειδών από τα 56 (ποσοστό 25%) σταµατά στη γραµµή που διαχωρίζει τα ∆ωδεκάνησα 

από τις Κυκλάδες και που στη φυτογεωγραφία είναι γνωστή µε την ονοµασία «γραµµή του 

Rechinger» (Strid, 1996). 

∆ιερευνώντας σε βάθος το πανιδικό στοιχείο των 56 τάξων που µελετήθηκαν από τα ∆ωδεκάνησα µε 

βάση τις γεωγραφικές υποδιαιρέσεις των ∆ωδεκανήσων προκύπτουν πολύτιµα συµπεράσµατα. 

Περίπου το 32% των ειδών (18 από τα 56 είδη) εξαπλώνονται σε όλο το µήκος των ∆ωδεκανήσων 

συµπεριλαµβανοµένου και του συγκροτήµατος του Καστελόριζου, το συντριπτικό ποσοστό των 

οποίων (11 είδη) θεωρούνται µεσογειακά. Επίσης, στο 36% των ειδών (20 από τα 56 είδη) που 

εξαπλώνονται σε όλα τα ∆ωδεκάνησα πλην του Καστελόριζου το µεσογειακό στοιχείο αγγίζει το 

50%. Τέλος, στο 21% των ειδών (12 από τα 56 είδη) που εξαπλώνονται µόνο στα ανατολικά 

∆ωδεκάνησα τα µεσογειακά και πάλι επικρατούν φτάνοντας το 42%. 

Νησιωτικό συγκρότηµα Κυκλάδων. Στο βορειότερο τµήµα του νότιου Αιγαίου το πανιδικό 

στοιχείο διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν και για την περιοχή των 

∆ωδεκανήσων, µε το αυστηρά µεσογειακό στοιχείο να κυριαρχεί µε ποσοστό 49%, στο ίδιο επίπεδο 

µε το αντίστοιχο των ∆ωδεκανήσων (50%), ενώ αν σε αυτό προστεθούν και τα τουρανοµεσογειακά 

το ποσοστό των µεσογειακών µε την ευρεία έννοια φτάνει το 54%. Το ιδιότυπο στην περίπτωση των 

Κυκλάδων είναι ότι ενώ υπό την ευρεία έννοια τα ευρωπαϊκά είδη διατηρούν σχεδόν το ίδιο ποσοστό 

µε το ευρωπαϊκό στοιχείο των ∆ωδεκανήσων (27% στις Κυκλάδες έναντι 26% στα ∆ωδεκάνησα), 

ωστόσο η σύνθεση των επιµέρους στοιχείων διαφέρει σηµαντικά, µε τα στενά ευρωπαϊκά να 
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µειώνονται σηµαντικά στο 16% έναντι του 21% στα ∆ωδεκάνησα, αλλά από την άλλη να αυξάνονται 

τα βαλκανικά στο 11% έναντι του 6% που σηµειώνεται στα ∆ωδεκάνησα. Τα ενδηµικά απουσιάζουν 

από τη σύνθεση της πανιδικής εικόνας. Τα κοινά είδη των Κυκλάδων µε την Τουρκία φτάνουν σε 

ποσοστό το 71% (27 είδη) υψηλότερο από κάθε άλλο νησιωτικό συγκρότηµα.  

Με βάση τις γεωγραφικές υποδιαιρέσεις των Κυκλάδων βγαίνει το συµπέρασµα πως η πλειονότητα 

των ειδών, ποσοστό που φτάνει το 40% (15 από τα 38 είδη), εξαπλώνονται σε όλο το µήκος και 

πλάτος του νησιωτικού συγκροτήµατος. Από αυτά τα 10 είδη (ποσοστό 66%) θεωρούνται στενά 

µεσογειακά, ενώ 4 από τα 15 είδη (περίπου το 27%) κρίνονται ευρύτερα ευρωπαϊκά. Στο 18% των 

ειδών εξαπλώνεται στις κεντρικές Κυκλάδες (7 είδη) τα 4 διατηρούν µεσογειακό χαρακτήρα, ενώ το 

13% των ειδών (5 είδη) που εξαπλώνονται στις δυτικές Κυκλάδες το ευρωπαϊκό και µεσογειακό 

στοιχείο είναι σε ισορροπία. Τα είδη που εξαπλώνονται αποκλειστικά στις νότιες Κυκλάδες (4 από τα 

38 είδη) είναι µεσογειακά σε ποσοστό 50% (2 είδη).  

Κρήτη και δορυφορικά νησιά. Στην Κρήτη τα χειλοποδοπανιδικά στοιχεία διαφοροποιούνται 

σηµαντικά σε σχέση µε τις γειτονικές γεωγραφικές ενότητες των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων µε 

κύριο σηµείο την παρουσία σηµαντικού αριθµού ενδηµικών (5 τάξα), ποσοστό που πλησιάζει το 

12%. Το στενά µεσογειακό στοιχείο περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό (34%), ενώ εάν σε αυτό 

προστεθούν και τα τουρανοµεσογειακά (2%) αλλά και τα τουρανοανατολικά (2%) τότε υπό την 

ευρεία έννοια τα µεσογειακά αγγίζουν το 38%, ποσοστό χαµηλότερο απ’ όλα τα άλλα γεωγραφικά 

διαµερίσµατα που εξετάστηκαν. Εντυπωσιακή ωστόσο είναι η παρουσία των στενά ευρωπαϊκών ειδών 

που φτάνουν το 30%, ενώ υπό την ευρεία έννοια (συνυπολογίζοντας τα βαλκανικά – 9% και τα 

τουρανοευρωπαϊκά – 2%) τα ευρωπαϊκά τάξα ξεπερνούν τα µεσογειακά και πλησιάζουν το 41%. 

Τέλος, τα δυτικοπαλαιαρκτικά έχουν σηµαντική παρουσία µε ποσοστό 9%. Τα κοινά µε την 

Τουρκία αγγίζουν το 65% (28 είδη), ενώ µε την Πελοπόννησο τα κοινά φτάνουν το 53% (23 είδη). 

Έντεκα από τα 43 είδη (ποσοστό που ξεπερνά το 25%) εξαπλώνονται µόνο στο νησιωτικό 

συγκρότηµα της Κρήτης. Το 50% αυτών των ειδών και υποειδών είναι ενδηµικά της Κρήτης και των 

δορυφορικών της νησιών. Από τα 5 ενδηµικά 2 είδη και 1 υποείδος (Bothriogaster signata thesei, 

Scolopendra cretica, Lithobius creticus) εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ τα άλλα 2 είδη 

εξαπλώνονται στη δυτική (Cryptops beroni) και την κεντρική Κρήτη (Lithobius cretaicus). Τα υπόλοιπα 6 

είδη (ποσοστό περίπου 55%) διατηρούν υπό την ευρεία έννοια ευρωπαϊκά στοιχεία, 5 είναι 

ευρωπαϊκά και 1 βαλκανικό. 

Χωρίζοντας την Κρήτη σε δυτική, κεντρική και ανατολική προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα για 

τη γεωγραφική συµπεριφορά του πανιδικού στοιχείου των 43 τάξων στο νησί (Σχ. 5.26). 

Συγκεκριµένα, το πλουσιότερο τµήµα του νησιού (35 από τα 43 τάξα) είναι το κεντρικό που εκτός 

των άλλων περιλαµβάνει και τον ψηλότερο ορεινό όγκο του νησιού (Όρος Ίδη – 2.456µ), µε 
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δεύτερο το δυτικό τµήµα (34 στα 43 τάξα) µε την εξίσου σηµαντική συµβολή σε αυτό του ορεινού 

όγκου των Λευκών Ορέων (2.453µ). Φτωχότερο είναι το ανατολικό τµήµα του νησιού (28 στα 43 

τάξα). Το κλιµατικό δίπολο µεταξύ δυτικής και ανατολικής Κρήτης (υψηλότερος δείκτης 

βροχοπτώσεων και πυκνότερη βλάστηση στο δυτικό τµήµα), το εντονότερο ανάγλυφο των κεντρικών 

και δυτικών περιοχών του νησιού, οι µεγαλύτεροι ορεινοί όγκοι, αλλά και η εµφάνιση περισσότερων 

ενδηµικών µορφών στην κεντρική και δυτική Κρήτη είναι οι κύριες αιτίες της παρατηρούµενης 

πανιδικής ανισορροπίας.  

Όπως και αναµενόταν το µεσογειακό στοιχείο κυριαρχεί στην ανατολική Κρήτη (13 από τα 28 

τάξα) µε τη δυτική Κρήτη να διατηρεί τη δεύτερη θέση (12 στα 34), ενώ φθίνει προς την κεντρική 

νησιωτική περιοχή (11 στα 35). Αντίστροφη είναι η πανιδική σχέση των περιοχών σε σχέση µε το 

ευρωπαϊκό στοιχείο. Έτσι, στο κεντρικό τµήµα του νησιού συναντώνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά 

είδη, 12 (ποσοστό περίπου 35%), στο δυτικό καταγράφονται 9 είδη (ποσοστό 26%), ενώ στο 

ανατολικό τµήµα εξαπλώνονται µόλις 6 είδη (ποσοστό περίπου 21%). Το βαλκανικό στοιχείο στον 

άξονα δύσης – ανατολής του νησιού ακολουθεί το ίδιο µοτίβο µε το ευρωπαϊκό. 
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Σχήµα 5.26. Ποσοστιαία σύνθεση του πανιδικού στοιχείου στα επιµέρους τµήµατα της Κρήτης. 

5.4.1.2 Σύνδεση της παλαιογεωγραφικής γνώσης µε δεδοµένες κατανοµές ειδών 

Ξεκινώντας την ποιοτική ανάλυση των κατανοµών τριών χαρακτηριστικών ειδών χειλοπόδων, αξίζει 

να σηµειωθεί ότι οι απόψεις αφορούν είδη µε καλά γνωστή εξάπλωση, όχι µόνο στα νησιωτικά 
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συγκροτήµατα του νότιου Αιγαίου, αλλά και στις περιβάλλουσες ηπειρωτικές περιοχές (Ευρώπη, 

Ασία, Αφρική). 

5.4.1.2.1 Κατανοµή των ειδών του γένους Scolopendra 

Tο πρώτο είδος που εξετάστηκε ήταν η κοινή σαρανταποδαρούσα του Αιγαίου και της ηπειρωτικής 

Ελλάδας Scolopendra cingulata που απουσιάζει ωστόσο από την Κρήτη. Το συγκεκριµένο είδος 

εξαπλώνεται εκτός από το σύνολο των νησιών των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων και στο βόρειο 

Αιγαίο, τη Σκύρο, δυτικότερα στη Μεσόγειο είναι κοινό σε όλα τα νησιά εκτός από τη Σαρδηνία, 

την Κορσική και τις Βαλεαρίδες νήσους, ενώ είναι πολύ κοινό στη βόρεια Αφρική και την Κύπρο. Ο 

Minelli (1983) υποστηρίζει ότι το είδος είναι πρόσφατος εισβολέας στη Μεσόγειο από την Αφρική 

και αυτός είναι ο λόγος που δεν εντοπίζεται στην Κορσική και τη Σαρδηνία που είναι περισσότερο 

από 10 εκ. χρόνια αποµονωµένα από τις ηπειρωτικές µάζες (Μουντράκης, 1987). Η πιθανότητα η 

απουσία του από τα δυο µεγάλα νησιά της κεντρικής Μεσογείου να είναι αποτέλεσµα ανταγωνιστικού 

αποκλεισµού από το συγγενικό είδος Scolopendra oraniensis είναι ελεγχόµενη, αφού υπάρχουν 

µικρότερα νησιά που τα δυο είδη συνυπάρχουν (Minelli, 1983), όµοια όπως και σε νησιά του 

Αιγαίου (Μήλος, Σίφνος, Σέριφος, Σύµη, Καστελόριζο) που συναντάται µαζί µε το είδος S. canidens.  

Αυτό που πρέπει να διερευνηθεί παρόλα αυτά είναι ο χρόνος εισαγωγής του στην Ευρώπη και κυρίως 

ο χρόνος που εποίκησε τα νησιά του Αιγαίου. Το ερώτηµα µπορεί να απαντηθεί µόνο αν 

προκύπτουν χρονολογικά αξιόπιστα στοιχεία για την αποµόνωση κάθε νησιού. Αν υποτεθεί λοιπόν 

ότι η Κρήτη σύµφωνα µε την παλαιογεωγραφία του αιγαιακού χώρου είναι περισσότερα από 5 εκ. 

χρόνια αποµονωµένη, τότε το είδος εποίκησε τη βορειοανατολική µεσόγειο µετά τα 5 εκ. χρόνια. 

Όµως, το είδος εξαπλώνεται εκτός των άλλων νησιών και στη Σκύρο (εξωτερικό νησί στην παρούσα 

µελέτη), ένα νησί του βορείου Αιγαίου µε αποµόνωση από την ηπειρωτική Ελλάδα που υπολογίζεται 

στα 5 – 4,5 εκ χρόνια πριν (Dermitzakis, 1990). Την ίδια περίοδο, η Κρήτη παρουσιάζεται 

τεµαχισµένη σε µικρά νησιά και αποµονωµένη προς τα δυτικά και ανατολικά (Dermitzakis, 1990). 

Υπάρχει εποµένως µια στενή περίοδος στην αρχή του Πλειόκαινου, όπου αν ισχύει η άποψη του 

Schule (1993) ότι η Κρήτη µετά την κρίση της αλατότητας (6,5 έως και 5,3 εκ. χρόνια) παραµένει 

ασύνδετη µε την υπόλοιπη Ελλάδα, τότε είναι δυνατό η είσοδος του είδος να έγινε µεταξύ 5,3 και 4,5 

εκ. χρόνων, οπότε µε βάση την παλαιογεωγραφία της περιοχής (Dermitzakis, 1990) η Σκύρος 

διατηρεί σύνδεση µε τη Μικρά Ασία. Η είσοδος αυτή είναι δυνατό να έγινε από τα ανατολικά προς 

τα νησιά των ∆ωδεκανήσων και του βορείου Αιγαίου που φαίνεται να διατηρούν συνδέσεις µε την 

Ανατολία, ενώ τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου είναι δυνατό να εποικίστηκαν από πληθυσµούς που 

εισήλθαν πρώτα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στη συνέχεια µέσω των γεωλογικών συνδέσεων της 

Αττικής ή της Εύβοιας έφτασαν στις Κυκλάδες. Όλα αυτά βέβαια έχουν κάποια αξία µόνο αν το 

είδος δεν έχει µεταφερθεί µε τον άνθρωπο στη Σκύρο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα χειλόποδα 

µπορούν να µεταφερθούν εύκολα από τον άνθρωπο, θα ανέµενε κανείς µε την ίδια διαδικασία να έχει 
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µεταφερθεί χιλιάδες χρόνια πριν και στην Κρήτη, η οποία διατηρεί στενές πολιτισµικές συνδέσεις µε 

όλα τα νησιά του αρχιπελάγους. 

Κατανοµή του είδους Scolopendra canidens: Στην οµάδα “canidens” ανήκουν όλα τα είδη που 

συναντώνται στον Ελλαδικό χώρο (Scolopendra canidens, S. cretica, S. clavipes και S. dalmatica) εκτός από 

το είδος S. cingulata (Lewis, 1985). Πιο συγκεκριµένα, το είδος S. canidens συναντάται στις δυτικές 

Κυκλάδες (Μήλο, Σίφνο και Σέριφο) και τα νότια ∆ωδεκάνησα (Καστελόριζο, Σύµη), καθώς και 

στην βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι είναι ο πρόγονος όλων των άλλων ειδών 

που εµφανίζονται στη Μεσόγειο, όπως και της S. cretica (ενδηµικό της Κρήτης και των δορυφορικών 

της νησιών). Το είδος S.clavipes εξαπλώνεται στα νοτιοανατολικά νησιά του Αιγαίου (Ρόδος, 

Καστελόριζο), ενώ το είδος S. dalmatica είναι γνωστό από τα νησιά του Ιονίου. Η εξάπλωση των 

περισσοτέρων µορφών στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή του νότιου Αιγαίου (άλλες αποµονωµένες 

πολλά εκατοµµύρια χρόνια και άλλες µε στενές συνδέσεις µε την Ανατολία) δείχνει πως το είδος S. 

canidens εποίκησε την ανατολική Μεσόγειο πολύ παλιά, πριν ακόµη τον πλήρη κατακερµατισµό της 

Αιγαιΐδας. Το είδος S. canidens διατηρεί στο χώρο του Αιγαίου την πιο πολυσύνθετη κατανοµή 

(Χάρτης 5.3). 

 

Χάρτης 5.3. Κατανοµή των ειδών που ανήκουν στην οµάδα canidens στη Μεσόγειο (Würmli, 1980, 

τροποποιηµένο από Lewis, 1985). Ο χάρτης κατανοµής είναι ελλιπής, ενώ η αναφορά του είδους S. canidens 

στη Γαύδο θεωρείται λανθασµένη, όπως και αυτή του είδους S. cretica στην Τουρκία (βλέπε Χάρτη 4.40). 

Αυτό που ακόµα χρήζει σοβαρής µελέτης είναι ο µηχανισµός που ευνόησε την ειδογένεση στο νησί 

της Κρήτης, αλλά και η διαδικασία µε την οποία οι υπολειµµατικοί πληθυσµοί του είδους S. canidens 

εισήλθαν ή παρέµειναν στα νησιά των δυτικών Κυκλάδων και τα ανατολικά νησιά της Σύµης και του 

Καστελόριζου (βλέπε Χάρτη 4.40). Ας σηµειωθεί πως το ερώτηµα µπορεί να τεθεί και διαφορετικά, 
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ερευνώντας τα αίτια που οδήγησαν στην εξαφάνιση της S. canidens από το υπόλοιπο Αιγαίο, αν 

προηγουµένως εξαπλωνόταν στην περιοχή. Η εξάπλωσή του στα ανατολικά νησιά των ∆ωδεκανήσων 

είναι εύλογη αφού το είδος εκτείνεται από τις ανατολικές περιοχές της Αρµενίας, του Αζερµπαϊτζάν, 

του Τουρκµενιστάν και του Ουζµπεκιστάν έως τα ανατολικά παράλια της Μεσογείου και ολόκληρη 

τη βόρεια Αφρική. Το ερώτηµα έχει µεγαλύτερη αξία για την παρουσία του είδους στις δυτικές 

Κυκλάδες. Αν θεωρηθεί ότι το είδος βρίσκεται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου από την 

εποχή που το Αιγαίο αποτελούσε µια ενιαία ξηρά (το διάστηµα από 23 εκ. χρόνια έως τα 12 εκ. 

χρόνια, Dermitzakis, 1990), µια από τις πιθανές αιτίες που µπορεί να συνέτεινε στη σταδιακή 

εξαφάνισή του από τα νησιά του Αιγαίου είναι η πίεση που δέχτηκε µε την ξαφνική εισβολή της S. 

cingulata τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στη νησιωτική. Ο λόγος ωστόσο που εξακολουθεί να 

υπάρχει στις δυτικές Κυκλάδες ενώ απουσιάζει σε όλο το άλλο Αιγαίο παραµένει άγνωστος. Η 

δεύτερη εκδοχή να εισήλθε µεταγενέστερα στις δυτικές Κυκλάδες και να µην κατάφερε να εισέλθει 

ανατολικότερα δεν βρίσκει αρωγό καµία παλαιογεωγραφική µελέτη που να µαρτυρά πιθανή σύνδεση 

της ηπειρωτικής Ελλάδας αποκλειστικά και µόνο µε τις δυτικές Κυκλάδες. 

5.4.1.2.2 Κατανοµή του είδους Lithobius pamukkalensis 

Μέχρι πρότινος το συγκεκριµένο είδος ήταν γνωστό από τα ανατολικά νησιά των ∆ωδεκανήσων 

(Zapparoli, 2002), αλλά πρόσφατα βρέθηκε και στην Κρήτη (Simaiakis et al., 2004). Το εύρηµα 

αυτό αποκαλύπτει ένα γνωστό “µονοπάτι” διασποράς πολλών ειδών στο νότιο Αιγαίο, όπου µε τη 

βοήθεια των χερσαίων συνδέσεων του τόξου µε την Κρήτη τάξα µετακινούνται προς τα δυτικά. Η 

εξάπλωση του είδους αποκλειστικά στην ανατολική Κρήτη πιθανότατα µαρτυρά και την περίοδο που 

έγινε η εισβολή από τα ανατολικά. Η τελευταία σύνδεση της ανατολικής Κρήτης µε τα νησιά του 

ανατολικού τόξου συµβαίνει την περίοδο του Μεσσηνίου - κρίση αλατότητας πριν 6,5 περίπου εκ. 

χρόνια – (Schule, 1993). Ας σηµειωθεί ότι εκείνη την περίοδο η Κρήτη ήταν τεµαχισµένη σε 

µικρότερα νησιά (∆ερµιτζάκης & Παπανικολάου, 1981; Creutzburg, 1963) και εποµένως µόνο το 

ανατολικό τµήµα ενωνόταν µε τη χερσόνησο της Ανατολίας. Πιθανότατα αυτός είναι και ο λόγος 

που το είδος συναντάται µόνο στην ανατολική πλευρά της Κρήτης. Ωστόσο, δεν είναι φανερός ο 

λόγος που µεταγενέστερα δεν διεύρυνε τα δυτικά όρια εξάπλωσής του στην Κρήτη. Άλλα είδη που 

διατηρούν κοινά γεωγραφικά στοιχεία εξάπλωσης µε το παραπάνω είναι τα Lithobius aeruginosus, L. 

crassipes και L. microps που εξαπλώνονται και αυτά εκτός από τα ∆ωδεκάνησα και στην Κρήτη. Η 

εξάπλωσή τους φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο µονοπάτι, µόνο που η παρουσία τους στην Κρήτη δεν 

περιορίζεται στο ανατολικό κοµµάτι αλλά δείχνει ευρύτερα χαρακτηριστικά. Αυτό το στοιχείο 

πιθανότατα να µαρτυρά την είσοδό τους στο νησί της Κρήτης νωρίτερα από το ανώτερο Μειόκαινο, 

όταν ακόµα η Κρήτη δεν ήταν διασπασµένη σε µικρότερα νησιά, αλλά διατηρούσε µια πλατιά 

γέφυρα επικοινωνίας µε τα ανατολικά τµήµατα (Dermitzakis, 1990). 
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Να σηµειωθεί ότι το Lithobius pamukkalensis µαζί µε το L. pusillus εξαπλώνονται σε όλα τα 

∆ωδεκάνησα και φαίνεται να αντικαθιστούν το L. carinatus στα νότια ∆ωδεκάνησα. Το τελευταίο 

είδος χαρακτηρίζεται ως το πιο κοινό µαζί µε το L. nigripalpis στο κεντρικό Αιγαίο. Παρόλα ταύτα 

εξακολουθεί να είναι δύσκολη η αναγνώριση καταστάσεων όπου ένα είδος αντικαθιστά κάποιο άλλο 

στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, κυρίως εξαιτίας των ελλιπών στοιχείων. 

5.4.1.2.3 Πρότυπα εξάπλωσης µε γεωγραφικό όριο τα ανατολικά νησιά 

Με γνώµονα όλες τις σύγχρονες κατανοµές των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο, το πιο ξεκάθαρο 

γεωγραφικό πρότυπο που καταγράφεται στην παρούσα διατριβή χαρακτηρίζει µια οµάδα ειδών που 

εξαπλώνονται στα ανατολικά νησιά (∆ωδεκάνησα) και δεν ξεπερνούν το δυτικό φράγµα προς τα 

κεντρικά νησιά (Κυκλάδες) και τα νοτιότερα (Κρήτη). Το πρότυπο αυτό επιβεβαιώνεται από µια 

σειρά ειδών, όπως τα L. pusillus, L. peloponnesiacus, Hessebius barbipes, Pleurolithobius patriarchalis, P. 

orientis, Hydroschendyla submarina, Pleurogeophilus mediterraneus και Scolopendra clavipes. Η ιστορία της 

περιοχής και συγκεκριµένα η είσοδος της θάλασσας στον αιγαιακό χώρο στο ανώτερο Μειόκαινο, 

πριν από 9 µε 5 εκ. χρόνια (Dermitzakis, 1990) που είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό των 

συνδέσεων µεταξύ ανατολικών και δυτικών νησιών δίνει µια σχετικά ασφαλή ερµηνεία για το 

πρότυπο που αποτυπώνεται. Το πρότυπο αυτό ενισχύεται από τις σύγχρονες κατανοµές και άλλων 

ειδών χειλοπόδων, τα οποία όµως εξαιτίας των ελάχιστων δειγµάτων και των αναφορών που 

υπάρχουν για αυτά δε θεωρήθηκαν αξιόπιστα (Dignathodon pachypus, L. reductus, G. flavus και G. 

fucorum). Η εικόνα αυτή ωστόσο δεν επαληθεύεται από 2 είδη (L. intermissus και L. tidissimus) που 

φανερώνουν πιο δυτικές τάσεις εξάπλωσης, αφού εντοπίζονται, το µεν πρώτο στα ανατολικότερα 

νησιά των Κυκλάδων (Αµοργός και Μύκονος), το δε άλλο µόνο στην Αµοργό. Αν υποτεθεί ότι τα 2 

είδη εισήλθαν αργότερα στον αιγαιακό χώρο (κατά το Πλειστόκαινο), τότε είναι δυνατό να πέρασαν 

στις ανατολικές Κυκλάδες από πιθανές γέφυρες επικοινωνίας των ανατολικών νησιών µε τα 

κεντρικότερα που σχηµατίστηκαν περίπου 800.000 χρόνια πριν (Dermitzakis, 1987). Αυτή βέβαια η 

εξήγηση δεν αποκλείει το γεγονός να υπάρχουν και να εξαπλώνονται τα είδη και σε άλλα νησιά των 

Κυκλάδων και απλά να µη συλλέχθηκαν στo πλαίσιo των δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν. 

5.4.1.3 Σύγκριση του χειλοποδοπανιδικού στοιχείου µε άλλες γεωγραφικές περιοχές 

Ξεκινώντας από τα ενδηµικά που συναντώνται στα µεγάλα νησιά της Μεσογείου διαπιστώνει κανείς 

πως υπάρχει συµφωνία του πλήθους των ενδηµικών µε τη διάρκεια αποµόνωσης κάθε νησιού (Πίν. 

5.19). Συγκεκριµένα, η Κορσική και η Σαρδηνία που είναι αποµονωµένες περισσότερα από 10 εκ. 

χρόνια (Μουντράκης, 1987) εµφανίζουν και τα µεγαλύτερα ποσοστά ενδηµισµού στη Μεσόγειο 

(17,9% και 14,5% αντίστοιχα), ενώ η Σικελία η οποία διατηρούσε µέχρι πριν από 3,5 εκ. χρόνια 

σύνδεση µε την ηπειρωτική µάζα της Ιταλίας διαθέτει τις λιγότερες ενδηµικές µορφές (3,4%). Η 

Κρήτη που πρέπει να υπήρξε αποµονωµένη περισσότερα από 5 εκ. χρόνια το ενδηµικό στοιχείο 
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εµφανίζει ενδιάµεση κατάσταση µε τα ενδηµικά να αγγίζουν το 11,6% (5 στα 43 τάξα). Για τη 

Μάλτα και την Κύπρο τα έως τώρα δεδοµένα κρίνονται φτωχά και δε µας επιτρέπουν ασφαλή 

συµπεράσµατα. Παρατίθενται µόνο οι πιο πρόσφατες γνώσεις (Minelli, προσωπική επικοινωνία). 

Πιο συγκεκριµένα, η ζωογεωγραφική µελέτη των χειλοπόδων της Σικελίας, της Κορσικής και της 

Σαρδηνίας αλλά και η αντίστοιχη της Μάλτας (Zapparoli, προσωπική επικοινωνία) δείχνουν ότι το 

µεσογειακό στοιχείο στη Σαρδηνία, τη Σικελία (Foddai et al., 1995) και την Κύπρο (Zapparoli, 

αδηµοσίευτα δεδοµένα) υπερέχει, µε το ευρωπαϊκό στοιχείο να ακολουθεί και να συµπληρώνεται 

από ένα µικρό αλλά αξιοσηµείωτο ολαρκτικό στοιχείο. Το πρότυπο ωστόσο που ακολουθείται από 

την Κορσική και τη Μάλτα διαφοροποιείται σηµαντικά, µε το ευρωπαϊκό στοιχείο να επικρατεί, το 

µεσογειακό να έπεται και ένα µικρό µέρος των χειλοπόδων να διατηρεί ολαρκτικά χαρακτηριστικά. 

Στην Κρήτη ωστόσο κανένα από τα 2 µοτίβα δε φαίνεται να περιγράφει καλύτερα το πανιδικό 

στοιχείο. Πιο συγκεκριµένα, όταν προσεγγίζεται το πανιδικό στοιχείο υπό την στενή έννοια του 

χωροτύπου τότε το µεσογειακό στοιχείο (s. str.) προηγείται του ευρωπαϊκού (s. str.) (34% έναντι 

30%), ενώ όταν το πανιδικό στοιχείο προσεγγίζεται υπό την ευρεία έννοια (s. l.) τότε το µεσογειακό 

και το ευρωπαϊκό στοιχείο ισοδυναµούν (38% και 41% αντίστοιχα). 

Πίνακας 5.19. Αριθµός και ποσοστά ενδηµικών ειδών στη Μεσόγειο. 

Νησιά Τάξα Ενδηµικά τάξα (%) 

Κορσική 39 7 (17,9) 

Σαρδηνία 55 8 (14.5) 

Σικελία 59 2 (3.4) 

Μάλτα 20 –  

Κρήτη 43 5 (11.6) 

Κύπρος 21 2 (9.5) 

5.4.1.4 Σύγκριση του χειλοποδοπανιδικού στοιχείου µε άλλες ζωικές ή φυτικές οµάδες 

Ξεκινώντας από τα ενδηµικά που συναντώνται στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και για τις 

οποίες υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα, παρατηρείται ότι τα χειλόποδα µαζί µε την οικογένεια 

των κολεοπτέρων Carabidae και τα φυτά εµφανίζουν το µικρότερο ενδηµισµό στην Κρήτη, στα 

νησιά του νότιου αιγαιακού τόξου αλλά και σε επιµέρους γεωγραφικά διαµερίσµατα του κεντρικού 

Αιγαίου (Πίν. 5.20). Ωστόσο υπάρχει δυσκολία στη σύγκριση του πανιδικού στοιχείου µε άλλες 

βιογεωγραφικές αναλύσεις, η οποία έγκειται στο γεγονός ότι ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό οι 

πανιδικοί χαρακτηρισµοί από µελέτη σε µελέτη µε αποτέλεσµα να καθίσταται δύσκολη ως ένα 

βαθµό η εξαγωγή ολοκληρωµένων συµπερασµάτων.  
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Πίνακας 5.20. Ποσοστά ενδηµικών ειδών σε γεωγραφικές περιοχές και νησιά του Αιγαίου. Βιβλιογραφικές εργασίες: 1: Zapparoli, 2002, Simaiakis et al., 2004; 2: Χατζάκη, 2003; 3: 

Καγιαµπάκη, 2004; 4: Σφενδουράκης, 1994; 5: Μυλωνάς, 1982, Βαρδινογιάννη, 1994; 6 – 9: Βαρδινογιάννη, 1994; 10-11: Τριχάς, 1996; 12: Κολλάρος, 1986; 13 – 15: Τριχάς, 1996. 

 Τόξο Κρήτη Κύθηρα Αντικύθηρα Κάσος Κάρπαθος Ρόδος Κυκλάδες Ανάφη Αµοργός Άνδρος Πάρος Ν. Αιγαίο Κ. Αιγαίο Αιγαίο 

Χειλόποδα1 10,3               11,6 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 8,5 2,5 10,4

Αράχνες Gnaphosidae2 - 17,0              - - - - - - - - - - - - -

Φυτά3 - 10,6              0,8 - - 1,4 2,0 - - - - - - - -

Ισόποδα4 -       - - - - - - - - - - - 9,0 22,0 8,0

Μαλάκια5 47,4               48,0 6,0 16,0 4,0 22,0 13,0 28,0 30,0 26,0 8,0 5,0 - - 48,0

Μαλάκια Helicidae6 33,0            - - - - - - - - - - - - - -

Μαλάκια Zonitidae7 45,0            - - - - - - - - - - - - - -

Μαλάκια Clausiliidae8 88,0            - - - - - - - - - - - - - -

Μαλάκια Enidae9 55,0            - - - - - - - - - - - - - -

Κολεόπτερα Carabidae10 9,0 7,0              - - - 7,0 1,0 - - - - - - - -

Κολεόπτερα Tenebrionidae11 36,0               28,0 8,0 9,0 8,0 7,0 11,0 - - - - - - - -

Ορθόπτερα12 - 23,0              - - - - - - - - - - - - -

Ετερόπτερα13 -               8,0 - - - - - - - - - - - - -

Τριχόπτερα14 - 31,0              - - - - 18,0 - - - - - - - -

Υµενόπτερα Mutilidae15 - 26,3              - - - - - - - - - - - - -
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Πέρα από τα ενδηµικά τάξα και το βαθµό ενδηµισµού κάθε περιοχής, το πανιδικό στοιχείο για το 

οποίο διακρίνεται σηµαντικά η χειλοποδοπανίδα του νότιου Αιγαίου και των επιµέρους νησιών από 

τις υπόλοιπες ζωικές οµάδες είναι το µεσογειακό. Στα χειλόποδα τα µεσογειακά είδη 

αντιπροσωπεύονται µε πολύ µεγάλο ποσοστό (νότιο Αιγαίο 42%, Κρήτη 34%, Κυκλάδες 49%, 

∆ωδεκάνησα 50%, νησιά του τόξου 38%). Το ίδιο πρότυπο ισχύει και στα Carabidae, όπου στο 

τόξο το ποσοστό φτάνει το 20%, αλλά και στα Tenebrionidae που το ποσοστό τους αγγίζει το 25% 

(Τριχάς, 1996). Από τη µελέτη της µαλακοπανίδας του νότιου Αιγαιακού τόξου (Βαρδινογιάννη, 

1994) καθώς και του αρχιπελάγους της Σκύρου στο βόρειο Αιγαίο γίνεται επίσης φανερό πως το 

µεσογειακό στοιχείο υπερτερεί έναντι των άλλων (55% και 44% αντίστοιχα). Στα ισόποδα των 

Κυκλάδων το µεσογειακό στοιχείο παρά το ότι δεν είναι το πιο κοινό φτάνει το 28% 

(Σφενδουράκης, 1994), ενώ ανάλογο είναι και το ποσοστό στα µαλάκια της ίδια περιοχής (Μυλωνάς, 

1982). Τέλος, στις αράχνες της Κρήτης το µεσογειακό στοιχείο αγγίζει το 26%, χωρίς να είναι 

ωστόσο το κυρίαρχο. 

Το ευρωπαϊκό στοιχείο έπεται του µεσογειακού στην περίπτωση των χειλοπόδων (νότιο Αιγαίο 25%, 

Κρήτη 30%, Κυκλάδες 16%, ∆ωδεκάνησα 21%, νησιά του τόξου 26%). Ας σηµειωθεί πως το 

ευρωπαϊκό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις αράχνες της Κρήτης µόλις που φτάνει το 12%, στο νησί 

της Κω δεν ξεπερνά το 22%, ενώ στην Κάρπαθο µόλις που αγγίζει το 19% (Χατζάκη, 2003). Στα 

µαλάκια των Κυκλάδων το ευρωπαϊκό στοιχείο δεν ξεπερνά το 16% (Μυλωνάς, 1982), ενώ στα 

Ισόποδα του κεντρικού Αιγαίου δεν αναφέρεται καθόλου. Επιπρόσθετα, στα ορθόπτερα της Κρήτης 

το ποσοστό των ευρωπαϊκών είναι 21%, όµοια όπως και στα Mutilidae, στην τάξη των ετεροπτέρων 

δε γίνεται καµία αναφορά στο ευρωπαϊκό στοιχείο, ενώ για τα κολεόπτερα της Κρήτης είναι 

καταγεγραµµένο ότι στα Carabidae και τα Tenebrionidae το ποσοστό είναι 20% και 4% αντίστοιχα. 

Αναδεικνύεται µέσα από αυτά τα στοιχεία πως αρκετά είδη χειλοπόδων µε υγρόφιλο χαρακτήρα 

µπορούν και διεισδύουν νοτιότερα προς τη µεσόγειο και τα νησιά, όπου κυρίως στην Κρήτη εξαιτίας 

του απότοµου ανάγλυφού της και της µεγάλης υψοµετρικής της διαφοροποίησης µπορούν και 

επιβιώνουν.  

Στο νότιο αιγαιακό τόξο στα µαλάκια (Βαρδινογιάννη, 1994) αλλά και στα κολεόπτερα (Τριχάς, 

1996) το µεσογειακό στοιχείο επικρατεί, όπως ακριβώς και στα χειλόποδα (Σχ. 5.27), µε εξαίρεση 

την Κρήτη όπου στα µεν χειλόποδα το µεσογειακό στοιχείο βρίσκεται σε ισορροπία µε το 

ευρωπαϊκό, στα δε χερσαία σαλιγκάρια το ενδηµικό στοιχείο είναι αυτό που κυριαρχεί.  

Ένα ακόµα πανιδικό στοιχείο που δε συναντάται στο νότιο Αιγαίο στα χειλόποδα, αλλά σηµειώνεται 

συχνά στις άλλες οµάδες είναι το ελληνικό ή ακόµα πιο συγκεκριµένα το αιγαιακό. Το 11% των 

ειδών των Gnaphosidae στην Κρήτη χαρακτηρίζεται αιγαιακό, ποσοστό που διατηρείται στα ίδια 

επίπεδα στην Κω, αλλά που αυξάνει εντυπωσιακά στο ανατολικό τµήµα του τόξου και συγκεκριµένα 

στην  Κάρπαθο (37,5%) (Χατζάκη, 2003). Και στα Ισόποδα του κεντρικού Αιγαίου τα αιγαιακά είδη 
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αγγίζουν το 39% (Σφενδουράκης, 1994), ενώ στην οικογένεια Tenebrionidae στα κολεόπτερα τα 

αιγαιακά φτάνουν το 3% στην Κρήτη, το 11% στη Ρόδο, το 8% στην Κάσο µε σηµαντικότερη 

συµµετοχή στην Κάρπαθο (21%) (Τριχάς, 1996). Οι µόνες περιπτώσεις που οµοιάζουν µε τα 

χειλόποδα και το αιγαιακό ή το ευρύτερα ελληνικό στοιχείο δεν καταγράφεται είναι η οικογένεια των 

Carabidae στα κολεόπτερα. Τέλος, στα µαλάκια το αιγαιακό στοιχείο εµφανίζεται σε όλα τα νησιά 

του τόξου πλην των Αντικυθήρων (Βαρδινογιάννη, 1994). Ενισχύεται από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά του τόξου και ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα Κύθηρα φτάνει το 8%, στην Κρήτη περίπου 

το 5%, ενώ στην Κάσο, την Κάρπαθο, τη Σαρία και τη Ρόδο κυµαίνεται από 15 έως και 30%. 
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Σχήµα 5.27. Ποσοστιαία σύνθεση του χειλοποδοπανιδικού στοιχείου στο νότιο αιγαιακό τόξο. 
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5.4.2 Συζήτηση για τις αναλύσεις οµαδοποίησης στο νότιο Αιγαίο 

Εξαιτίας της περίσσειας δεικτών οµοιότητας που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση οµαδοποίησης 

των νησιών του νότιου Αιγαίου κρίθηκε σκόπιµο να γίνει συζήτηση µε γνώµονα δυο κύριες 

παραµέτρους: α) τον καλό συντελεστή συσχέτισης και β) τις επίµονες οµαδοποιήσεις νησιών 

ανεξάρτητα από την ανάλυση που ακολουθήθηκε και γ) τη συµφωνία µε τα παλαιογεωγραφικά και 

οικολογικά πρότυπα της περιοχής. Ακολούθως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα πρότυπα των 

πανιδικών οµοιοτήτων των νησιών εξηγούνται µε βάση κυρίως την παλαιογεωγραφία και την 

οικολογία, ακόµη κι αν τα δεδοµένα από ένα και µόνο τάξο (Χειλόποδα, Ισόποδα, Μαλάκια) δε 

µπορεί να αποτελέσουν απόδειξη για την ανταπόκριση παλαιογεωγραφίας – κατανοµής, κυρίως γιατί 

η πρώτη δεν είναι σε µεγάλη λεπτοµέρεια γνωστή (Σφενδουράκης, 1994). Ωστόσο, η πιθανότητα 

ύπαρξης του παράγοντα της διασποράς µειώνεται δραστικά στο βαθµό που οι διάφορες 

οµαδοποιήσεις επαναλαµβάνονται µέσα στην ανάλυση ενός τάξου και επιβεβαιώνονται από 

παρόµοιου τύπου αναλύσεις άλλων τάξων. 

Σηµειώνεται ότι από τη συνολική µήτρα δεδοµένων (παρουσίας – απουσίας) για τα 68 νησιά της υπό 

µελέτη περιοχής (66 στην περιοχή του νότιου Αιγαίου και 2 εξωτερικά νησιά) δεν έγινε προσπάθεια 

να αφαιρεθούν “προβληµατικά” τάξα (είδη µε ασυνέχεια στην κατανοµή τους, είδη µε ανεξήγητες 

µοναδικές παρουσίες, είδη που εµφανίζουν ευρύτατη εξάπλωση και συνεπώς δεν είναι 

πληροφοριακά), αφού µε βάση τις κατανοµές που αποτυπώνονται στους χάρτες (4.1 έως 4.42) η 

πλειονότητα των ειδών εµφανίζει τέτοια πρότυπα. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο Σφενδουράκης 

(1994) παρά το γεγονός ότι η ανάλυση του συνολικού όγκου των δεδοµένων συνυπολογίζει όλα τα 

είδη µε την ίδια βαρύτητα αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες των ενδηµικών, η συγκεκριµένη ανάλυση 

θεωρείται σε µικρότερο βαθµό αυθαίρετη από την περίπτωση επιλογής συγκεκριµένων τάξων. 

5.4.2.1 Ευρύτερη νησιωτική περιοχή νότιου Αιγαίου 

Μέσα από τη συνολική µήτρα δεδοµένων, η µόνιµα συνδεδεµένη οµάδα περιλαµβάνει τα 15 από τα 

17 δορυφορικά νησιά της Κρήτης (πλην του Γκράντες και της Ελάσας) και τη δορυφορική νησίδα 

Ψωµί του νησιωτικού συγκροτήµατος του Καστελόριζου. Ξεχωριστή είναι και η οµαδοποίηση των 6 

εκ των 7 νησιών του συµπλέγµατος του Καστελόριζου (εκτός από το Ψωµί). Η Κρήτη εξαιτίας του 

µεγάλου αριθµού ειδών, των ενδηµικών αλλά των µοναδικών παρουσιών είναι το εξωτερικό νησί των 

αναλύσεων που έγιναν µε δείκτη οµοιότητας τον Simple Matching, ενώ στις περιπτώσεις των δεικτών 

Jaccard, Dice, Kulczynski 2 και Ochiai η Κρήτη διατηρεί ως επί το πλείστον εξωτερική θέση.  

Η µοναδική περίπτωση που το νησί της Κρήτης αποτελεί ξεχωριστή οµάδα µε όλα ανεξαιρέτως τα 

δορυφορικά νησιά του προκύπτει µε βάση την οµαδοποίηση που κάνει ο δείκτης Yule (εξαιτίας του 

χαµηλού συντελεστή συσχέτισης η τοπολογία δεν παρουσιάζεται). Η Σκύρος στα περισσότερα 
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εξαγόµενα δενδρογράµµατα ξεχωρίζει (εξωτερικό νησί του βορείου Αιγαίου) συµφωνώντας µε την 

οικολογία και παλαιογεωγραφία της περιοχής. Το ίδιο συµβαίνει και για το νησιωτικό συγκρότηµα 

του Καστελόριζου. Η θέση της Νισύρου είναι µακριά από την οµάδα των ∆ωδεκανήσων εξαιτίας 

κυρίως της ιδιαίτερης χειλοποδοπανίδας που διατηρεί και που πιθανότατα σχετίζεται µε τον τρόπο 

που εποικίστηκε µετά τη δηµιουργία της (κυρίως µε τη διασπορά ειδών), παρεκκλίνοντας σηµαντικά 

από την πανιδική ταυτότητα των ∆ωδεκανήσων. Σε πιο εσωτερικούς κόµβους η Κέα, η Σαλαµίνα και 

τα Αντικύθηρα αποτελούν εξωτερικό νησιωτικό συγκρότηµα.  

Νησιά των βορείων ∆ωδεκανήσων όπως η Πάτµος, η Λέρος και η Κάλυµνος είναι στενά 

συνδεδεµένα, ενώ την ίδια σύνδεση εµφανίζουν νησιά των νότιων ∆ωδεκανήσων, όπως η Κως, η 

Τήλος και η Σύµη. Με βάση την παλαιογεωγραφία της περιοχής τα νησιά αυτά φαίνεται πως ήταν 

συνδεδεµένα µεταξύ τους αλλά και µε την απέναντι περιοχή της Τουρκίας µέχρι και 21. 000 χρόνια 

πριν (Perissoratis & Conispoliatis, 2003). Με τη σειρά τους τα νησιά των ∆ωδεκανήσων Λειψοί, 

Χάλκη και Γυαλί οµαδοποιούνται µαζί σε πολλά δέντρα χωρίς ωστόσο να εξηγείται µε βάση την 

παλαιογεωγραφία αυτή η σύνδεση. Πολλά ερωτηµατικά αφήνουν τα νησιά Κάσος και Κάρπαθος, τα 

οποία στις µισές των περιπτώσεων ενώνονται καθαρά µε νησιά των ∆ωδεκανήσων και στις άλλες 

µισές διαµορφώνουν οµάδες µε νησιά των νότιων – νοτιοανατολικών Κυκλάδων όπως η Ανάφη, η 

Αµοργός και η Θήρα. Τέλος, η Αστυπάλαια σε όλα τα δέντρα εµφανίζεται µαζί µε τη Σέριφο, 

στοιχείο που δε µπορεί ωστόσο να την κατατάξει µαζί µε τις Κυκλάδες, αφού τοποθετείται µακριά 

από το σύνολο των υπόλοιπων Κυκλάδων και συγχρόνως στην πανίδα της συµµετέχουν είδη µε 

εξάπλωση αποκλειστικά στα ∆ωδεκάνησα (L. pusillus και L. viriatus). 

Είναι σηµαντικό να ειπωθεί πως ενώ η µεγαλύτερη νησιωτική µάζα των Κυκλάδων οµαδοποιείται και 

αναγνωρίζεται εµφανώς στα δενδρογράµµατα, τα ∆ωδεκάνησα βρίσκονται διάσπαρτα σε οµάδες των 

2 ή 3 νησιών που σαφώς δε διαµορφώνουν ενιαία οµάδα αλλά συµπεριφέρονται ως εξωτερικές 

οµάδες νησιών που ενώνονται τελικά στην κεντρική κυκλαδική µάζα. Συγκεκριµένα για τις 

Κυκλάδες, τα περισσότερα νησιά του κεντρικού τµήµατος βρίσκονται µαζί µε τις δυτικές να 

αποκόπτονται από την οµαδοποίηση και να φτιάχνουν οµάδες των 2 κυρίως νησιών, όπως η Κύθνος 

και η Κέα, η Κύθνος και η Σέριφος, η Μήλος και η Σίφνος. Τα Κύθηρα τις περισσότερες φορές 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των Κυκλάδων όπως ακριβώς και η Σαλαµίνα κάποιες φορές. 

Παρόλη την πολυπλοκότητα των πανιδικών σχέσεων, το ουσιαστικό µέρος της ανάλυσης όλων των 

νησιών ανέδειξε σε ένα βαθµό τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ ανατολικών και κεντρικότερων 

νησιών, αλλά κυρίως τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ δυτικών και κεντρικών Κυκλάδων. 

Ταυτόχρονα όµως, τόσο τα πανιδικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αρκετά νησιά όσο και 

η εύκολη εξάπλωση των περισσοτέρων ειδών στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου δε 

βοήθησαν στον καλό καθορισµό επιµέρους γεωγραφικών ορίων, όπως για παράδειγµα νησιωτικών 

ενοτήτων του τόξου ή των νοτίων Κυκλάδων. 
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Η εικόνα πάντως που εξάγεται από τη συνολική ανάλυση της χειλοποδοπανίδας του νότιου Αιγαίου 

συµφωνεί σε αρκετά σηµεία µε άλλες παρόµοιες. Συγκεκριµένα, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της 

Αστυπάλαιας συζητείται µε έντονο προβληµατισµό και στη µελέτη των ισοπόδων του κεντρικού 

Αιγαίου (Σφενδουράκης, 1994), καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η Αστυπάλαια “συµπεριφέρεται” 

περισσότερο σαν ανατολικό παρά σαν κεντρικό, όπως και στην περίπτωση των χειλοπόδων. Ωστόσο, 

η Αστυπάλαια οµαδοποιείται ισχυρά µε τις Κυκλάδες (Μυλωνάς, 1982) µε βάση τη µαλακοπανίδα 

της περιοχής. Οι επιµέρους οµαδοποιήσεις των ∆ωδεκανήσων σε βόρεια και νότια σηµειώνονται µε 

την ίδια βαρύτητα και από τον Σφενδουράκη (1994), ενώ µε έµφαση σηµειώνεται και η εικόνα που 

δείχνουν τα νησιά των δυτικών Κυκλάδων που διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα του κεντρικού 

Αιγαίου.  

5.4.2.2 Νησιωτικό τόξο νότιου Αιγαίου 

Η Κρήτη και το Γκράντες σε πολλές τοπολογίες οµαδοποιούνται σαν εξωτερικά νησιά µε τα 

υπόλοιπα µεγάλα νησιά του τόξου. Όλα τα υπόλοιπα δορυφορικά νησιά της Κρήτης συνδέονται στην 

πλειονότητα των τοπολογιών, ενώ τα ανατολικά νησιά του τόξου (Χάλκη, Κάσος, Ρόδος, Κάρπαθος) 

αποτελούν σχεδόν πάντα σταθερό κλαδί των δέντρων, όµοια όπως και τα δυτικά νησιά του τόξου 

(Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πρασονήσι, Λαγουβάρδος). Ο µόνος δείκτης που διαφοροποιεί το 

γενικότερο πρότυπο που µόλις περιγράφθηκε είναι ο Simple Matching, όπου η Κρήτη είναι το 

πρώτο εξωτερικό νησί των δενδρογραµµάτων και ακολουθεί η Ρόδος και η Κάρπαθος. Οι 

νησιωτικές οµάδες που διαµορφώνουν την τοπολογία του νότιου αιγαιακού τόξου είναι η Χάλκη και 

η Κάσος, τα δορυφορικά νησιά της Κρήτης πλην του Γκράντες και το νησιωτικό σύµπλεγµα 

Κυθήρων – Αντικυθήρων. Ιδιαίτερα είναι τα χαρακτηριστικά των νήσων Γκράντες και Ελάσας που 

ενώνονται µε τα υπόλοιπα νησιά του τόξου σαν εξωτερικά. 

Στα µικρά δορυφορικά νησιά του τόξου οι µόνιµες συνδέσεις αφορούν τα νησιά Γαυδοπούλα, ∆ία 

και Κολοκύθα, και που σε κάποιους άλλους δείκτες το σύµπλεγµα αυτό διευρύνεται ακόµα 

περισσότερο µε την προσθήκη του νησιού της Γαύδου. Μια άλλη σταθερή οµάδα είναι αυτή του 

νησιωτικού συγκροτήµατος των ∆ιονυσάδων (Παξιµάδα, ∆ραγονάδα, Γιανυσάδα) και της 

Πεταλίδας. Αντίθετα, το συγκρότηµα του Κουφονησίου που συµπεριλαµβάνει 5 µικρά νησάκια 

(Κουφονήσι, Τράχηλος, Μάρµαρα, Στρογγυλό, Μακρουλό) στη νοτιοανατολική πλευρά της Κρήτης 

δεν εµφανίζεται ενιαίο, αλλά στα περισσότερα δενδρογράµµατα ο Τράχηλος είναι µαζί µε το 

Κουφονήσι και τη Χρυσή, τα Μάρµαρα οµαδοποιούνται µε το µικρό Γκράντες, ενώ το Στρογγυλό 

είναι µαζί µε το Μακρουλό. 

Τα δεδοµένα που υπάρχουν για τη µαλακοπανίδα του τόξου συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µε τα 

αποτελέσµατα για τα χειλόποδα. Συγκεκριµένα, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος εµφανίζονται 

σαν εξωτερικά νησιά στις τοπολογίες που προκύπτουν µε βάση τους δείκτες Simple Matching και 
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Hamann, ενώ οι δείκτες Jaccard και Dice διαχωρίζουν τα νησιά µε βάση το µέγεθός τους (δηλαδή 

ουσιαστικά την αφθονία των ειδών), µε την Κρήτη να είναι εξωτερικό κλαδί του συµπλέγµατος των 

µεγάλων νησιών (Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Σαρία, Κύθηρα, Αντικύθηρα) (Βαρδινογιάννη, 1994). 

5.4.2.3 Κρήτη και δορυφορικά νησιά 

Εξετάζοντας µόνο τα νησιά του συγκροτήµατος της Κρήτης οι κύριες οµάδες που προκύπτουν είναι 

το Γκράντες και η Ελάσα µε εξωτερικό νησί την Κρήτη και όλα τα υπόλοιπα δορυφορικά νησιά µε 

εξωτερικό νησί τη Γαύδο. Συγκεκριµένα σχεδόν σε όλες τις αναλύσεις η Γαύδος ενώνεται µε τη 

Γαυδοπούλα, τη ∆ία και την Κολοκύθα, ενώ τα υπόλοιπα νησάκια φτιάχνουν µια διακριτή νησιωτική 

οµάδα. Ακόµη και ο δείκτης Simple Matching µαρτυρά µε διαφορετική τοπολογία το ίδιο 

αποτέλεσµα. Έτσι, η Κρήτη αποτελεί το πιο ξένο πανιδικά νησί από όλα τα δορυφορικά για 

συγκεκριµένους λόγους (µεγάλη αφθονία, µοναδικές παρουσίες, παρουσία ενδηµικών που 

απουσιάζουν από τα άλλα νησιά), ενώ στη συνέχεια πρώτα το Γκράντες, στη συνέχεια η Ελάσα και 

τέλος η Γαύδος συµπεριφέρονται σαν εξωτερικά νησιά. Νησιωτικές οµάδες όπως η Γαυδοπούλα, η 

Ντία και η Κολοκύθα εξακολουθούν να ξεχωρίζουν. 

5.4.2.4 Νησιωτικό συγκρότηµα Κυκλάδων 

Η κύρια νησιωτική µάζα των Κυκλάδων οµαδοποιείται µε πλήθος εξωτερικών νησιών, όπως η 

Κύθνος, η Σέριφος και η Μήλος (δυτικές), η Θήρα, η Ανάφη (νότιες). Εποµένως, η σύνθεση του 

κύριου και µεγαλύτερου κοµµατιού των Κυκλάδων που προαναφέρθηκε συντίθεται από νησιά του 

κεντρικού τµήµατος των Κυκλάδων. Η Νάξος και η Σύρος µαζί µε την Ίο, τη Σίκινο και την 

Αµοργό και από την άλλη η Πάρος, η Φολέγανδρος, η Σίφνος, η ∆ονούσα, η Μύκονος, το 

Κουφονήσι, η Αντίπαρος, η Σχοινούσα, η Τήνος αποτελούν την “καρδιά” των Κυκλάδων. 

Συγκεκριµένα, οι τοπολογίες του δείκτη οµοιότητας Simple Matching, οµαδοποιούν τα νησιά σε 

υψηλό ποσοστό και είναι χαρακτηριστικό ότι η Ίος, η Σέριφος, η Κέα, η Αµοργός, η Μήλος και η 

Σίφνος, η Άνδρος και η Θήρα στα περισσότερα παραγόµενα δενδρογράµµατα δεν ανήκουν στον 

πυρήνα της κυκλαδικής νησιωτικής µάζας, αλλά συµπεριφέρονται σαν εξωτερικά νησιά. Τα νησιά που 

ανήκουν στον πυρήνα του νησιωτικού συγκροτήµατος είναι η Νάξος που ενώνεται άλλοτε µόνη και 

άλλοτε µαζί µε τη Σύρο µε τα περισσότερα νησιά των κεντρικών και νότιων Κυκλάδων (Πάρο, 

Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίκινο, Τήνο, Μύκονο, ∆ονούσα, Αντίπαρο, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Κύθνο). 

Η ιδιαιτερότητα νησιών όπως η Κέα και γενικότερα των δυτικών Κυκλάδων αποτυπώνεται και από 

τα δενδρογράµµατα που εξήχθησαν από τον Μυλωνά (1982). Σύµφωνα µε το δείκτη του Hamann 

που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη µελέτη, η Κέα µε την Κύθνο εµφανίζονται σαν εξωτερικά 

νησιά, ενώ ακολουθούν τα βόρεια νησιά των Κυκλάδων Άνδρος και Τήνος. Να σηµειωθεί ότι όταν 

στην ανάλυση των χερσαίων σαλιγκαριών συνυπολογιστούν και τα ανθρωπόφιλα είδη, τότε το νησί 
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που σηµειώνει τη µικρότερη πανιδική οµοιότητα µε τα υπόλοιπα είναι η Σύρος, εικόνα που σε καµία 

περίπτωση δεν προκύπτει από την επεξεργασία των χειλοποδοπανιδικών δεδοµένων. Αντίθετα, η 

Σύρος αποτελεί σχεδόν σε όλα τα δενδρογράµµατα τον πυρήνα µαζί µε τη Νάξο του Κυκλαδικού 

συγκροτήµατος. Στην περίπτωση των ισοπόδων η Σύρος αποτελεί µάλλον ενιαία οµάδα µε τις 

βόρειες Κυκλάδες και συγκεκριµένα µε την Άνδρο (Σφενδουράκης, 1994). 

5.4.2.5 Νησιωτικό συγκρότηµα ∆ωδεκανήσων 

Από την ανάλυση των ∆ωδεκανήσων προκύπτουν 2 διακριτές οµάδες: α) το νησιωτικό συγκρότηµα 

του Καστελόριζου (εκτός από το Ψωµί στις περιπτώσεις των δεικτών Jaccard και Dice) και τα 

υπόλοιπα ∆ωδεκάνησα. Η βραχονησίδα Ψωµί συγκαταλέγεται στα υπόλοιπα 6 νησιά του 

συγκροτήµατος του Καστελόριζου σε όλες τις άλλες οµαδοποιήσεις. Η τοπολογία του δείκτη 

Simple Matching παρουσιάζει τη Ρόδο να αποτελεί και στα 2 παραγόµενα δενδρογράµµατα 

εξωτερικό νησί, µε δεύτερο το νησί της Νισύρου. Οι κύριες νησιωτικές οµάδες που διαχωρίζονται 

και µε αυτό τον δείκτη οµοιότητας είναι τα ∆ωδεκάνησα και το νησιωτικό συγκρότηµα του 

Καστελόριζου. 

Πιο συγκεκριµένα, η Αστυπάλαια, η Σύµη, η Κως και η Τήλος αποτελούν σχεδόν µόνιµη νησιωτική 

οµάδα. Την ίδια πανιδική συγγένεια εµφανίζουν τα νησιά Λειψοί, Χάλκη, Γυαλί και Κάσος, ενώ µια 

οµάδα είναι και τα νησιά των βορείων ∆ωδεκανήσων Πάτµος, Λέρος και Κάλυµνος. Αδιευκρίνιστες 

παραµένουν οι πανιδικές σχέσεις της Καρπάθου που δεν παρουσιάζει πανιδική οµοιότητα µε κάποιο 

συγκεκριµένο νησί, αλλά η θέση της συνεχώς µεταβάλλεται. Η Ρόδος εµφανίζεται άλλοτε σαν 

εξωτερικό νησί εξαιτίας της µεγαλύτερης αφθονίας ειδών αλλά και των µεµονωµένων εξαπλώσεων 

κάποιων ειδών και άλλοτε ενωµένη µε την Κάρπαθο ή την Κω και την Τήλο ή τη βραχονησίδα του 

Καστελόριζου Ψωµί. 

5.4.2.6 Γενικά πρότυπα οµαδοποίησης 

Τα δενδρογράµµατα που εξήχθησαν από την ανάλυση οµαδοποίησης ήταν πολλά και συχνά 

αντιφατικά. Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί το πιο αντιπροσωπευτικό από κάθε δείκτη πάντα µε 

βάση το συντελεστή συσχέτισης που προέκυπτε για κάθε δεντρόγραµµα, αλλά και την οικολογική 

και παλαιογεωγραφική συνάφεια των αποτελεσµάτων. Υπήρξε εποµένως υποκειµενικό κριτήριο στην 

επιλογή των δενδρογραµµάτων που είναι δυνατό να επηρέασε σε κάποιο βαθµό το γεωγραφικό 

πρότυπο των χειλοπόδων, γεγονός που ήταν αδύνατο να αποφευχθεί µιας και τα παραγόµενα 

δενδρογράµµατα ήταν πολλά και για λόγους οικονοµίας χώρου έπρεπε να εκτιµηθούν και να 

παρουσιαστεί κάθε φορά το αντιπροσωπευτικότερο. Παρόλα αυτά τα χειλόποδα έδωσαν ισχυρά 

γεωγραφικά πρότυπα πανιδικής συνάφειας µε υψηλούς συντελεστές συσχέτισης, σταθερή όσο το 
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δυνατό τοπολογία που διέφερε µόνο κατά περίπτωση και σε κάποιες περιπτώσεις κατά δείκτη 

οµοιότητας. 

Η πανιδική συνάφεια του νησιωτικού συγκροτήµατος του Καστελόριζου ήταν από τις πιο καλά 

διαπιστωµένες, µε δεύτερη την πανιδική οµοιότητα των δορυφορικών νησιών της Κρήτης µε την 

Κρήτη ή χωρίς. Σε ελάχιστες περιπτώσεις µόνο εµφανίστηκαν οµαδοποιήσεις που ακύρωναν την 

χειλοποδοπανιδική ταυτότητα κυρίως των µικρών νησιών και που συσχέτιζαν τα µικρά νησιά της 

περιοχής κατά µέγεθος. Η πανιδική συνάφεια των ανατολικών νησιών του τόξου δείχνει να είναι 

στενότερη σε σχέση µε την πανιδική οµοιότητα των δυτικών νησιών του αιγαιακού τόξου. Η Κρήτη 

µε τα δορυφορικά της νησιά παραµένει αποµονωµένη από τα δυο γεωγραφικά άκρα του τόξου µε τα 

µικρά νησιά Γκράντες, Ελάσα και Γαύδο να εµφανίζουν ξεχωριστή θέση στα περισσότερα 

δενδρογράµµατα.  

Η Αστυπάλαια δείχνει στενότερη συνάφεια µε τα νησιά των ∆ωδεκανήσων και συγκεκριµένα µε τα 

νησιά της Σύµης, Τήλου και Κω, ενώ από την άλλη τα βόρεια ∆ωδεκάνησα (Πάτµος, Λέρος, 

Κάλυµνος) φτιάχνουν άλλη οµάδα. Ασάφεια διακρίνεται για την περίπτωση της Καρπάθου, ενώ 

µικρότερη είναι η αβεβαιότητα για την πανιδική συγγένεια της Κάσου που ενώνεται µε τα µικρότερα 

νησιά των ∆ωδεκανήσων Χάλκη, Γυαλί και Λειψούς. Η Νίσυρος επιβεβαιώνει µε την αποµόνωσή της 

την ιδιαίτερη πανιδική ταυτότητα µε αρκετά είδη να απουσιάζουν από τα υπόλοιπα νησιά του 

Αιγαίου αλλά κυρίως από τα ανατολικά νησιά. Αυτό έρχεται σε συµφωνία µε την άποψη που 

υποστηρίζει ότι η Νίσυρος εποικίστηκε πρόσφατα, µετά τη δηµιουργία της, και κύρια αιτία ήταν η 

διασπορά  (Σφενδουράκης, 1994) και όχι η γεωλογική της συγγένεια µε τις απέναντι ακτές. 

5.4.2.7 Σύγκριση των προτύπων οµαδοποίησης µε άλλες οµάδες στο Αιγαίο 

Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα από την ανάλυση οµαδοποίησης των χερσαίων µαλακίων του 

νότιου αιγαιακού τόξου καταλήγει στο ότι τα νησιά είναι µεταξύ τους αρκετά ανόµοια σε ότι αφορά 

την ποιοτική σύνθεση της µαλακοπανίδας δηµιουργώντας τρεις οµάδες µε βάση το µέγεθος (µικρά 

νησιά, µεγάλα νησιά, Κρήτη) (Βαρδινογιάννη, 1994). Κάτι παρόµοιο παρατηρείται και στην 

περίπτωση των χειλοπόδων µε τη διαφορά πως το µεγάλο νησί της Κρήτης βρίσκεται ενωµένο 

συχνά µε το ανατολικό νησί του Γκράντες. Ωστόσο, τα περισσότερα δορυφορικά της Κρήτης 

συνιστούν µια οµάδα, ενώ η δεύτερη αποτελείται από 2 υποοµάδες, τα νησιά του ανατολικού 

τµήµατος του τόξου και τα νησιά του δυτικού.  

Παρόµοια είναι και η οµαδοποίηση του νησιωτικού συγκροτήµατος του αιγαιακού τόξου για τα 

κολεόπτερα της οικογένειας Carabidae και Tenebrionidae, όπου η Κρήτη είτε εµφανίζεται σαν 

εξωτερικό νησί είτε µαζί µε τα Αντικύθηρα αποτελεί µια εξωτερική οµάδα, ενώ τα υπόλοιπα νησιά 

του τόξου οµαδοποιούνται µε βάση τον άξονα ανατολής – δύσης (Τριχάς, 1996). Ωστόσο 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις σηµειώνονται στη µελέτη του Fattorini (2002) για τα κολεόπτερα της 
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οικογένειας Tenebrionidae, όπου τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου διαχωρίζονται από 

τα υπόλοιπα που καλούνται βαλκανικά. Έτσι, υπάρχουν 2 ξεκάθαρες οµαδοποιήσεις µε τη Ρόδο, το 

Καστελόριζο, την Κω, τη Θάσο, τη Σάµο, τη Λέσβο, τη Λήµνο και τη Χίο να αποτελούν µια οµάδα 

και τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων µια διαφορετική. Η Κρήτη µαζί µε την Εύβοια βρίσκονται 

στα εξωτερικά κλαδιά του δέντρου. Είναι πάντως εµφανής και σε αυτή τη µελέτη η διαφοροποίηση 

των δυτικών και βόρειων νησιών των Κυκλάδων, όπως της Κιµώλου και της Σερίφου από τη µία και 

της Άνδρου και Τήνου από την άλλη, όπου διαφοροποιούνται πανιδικά από τον υπόλοιπο νησιωτικό 

πυρήνα του συγκροτήµατος (Fattorini, 2002), παρόµοια όπως και τα χερσαία µαλάκια (Μυλωνάς, 

1982). 

Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τα χερσαία µαλάκια των Κυκλάδων φαίνεται πως πρώτα η Σύρος 

εξαιτίας των ανθρωπόφιλων που συναντώνται αλλά και τα βόρεια νησιά της Άνδρου και της Τήνου 

έχουν ξεχωριστή πανίδα και γι’ αυτό βρίσκονται ως εξωτερική οµάδα στις αναλύσεις µε το δείκτη 

οµοιότητας Hamann (Μυλωνάς, 1982). Κάτι παρόµοιο δεν αποτυπώθηκε σε καµία ανάλυση 

οµαδοποίησης στα χειλόποδα και είναι ενδεικτικό ότι η Τήνος µε την Άνδρο παρά την 

παλαιογεωγραφική ιστορία της περιοχής δεν εµφανίστηκαν σε καµία οµαδοποίηση µαζί. Ωστόσο, οι 

δυτικές Κυκλάδες και στην περίπτωση των µαλακίων (Κέα, Κύθνος) όπως και στα χειλόποδα 

διαχωρίζονται από τον πυρήνα των Κυκλάδων µαρτυρώντας την αποµάκρυνσή τους από την κύρια 

νησιωτική µάζα στα τέλη του Πλειόκαινου (Anastasakis et al., 1990). Είναι σηµαντικό επίσης να 

τονισθεί πως η Ανάφη, η Αµοργός, όπως και η Σέριφος στα µαλάκια δε συµµετέχουν στο νησιωτικό 

πυρήνα που αποτελείται από την Πάρο και τα νησιά γύρω από τη Νάξο (Κουφονήσια, Ίο, Σίκινο, 

Φολέγανδρο) αποδεικνύοντας τα ιδιαίτερα πανιδικά στοιχεία που εξηγούνται και µε βάση τον υψηλό 

ενδηµισµό που καταγράφεται στις συγκεκριµένες περιοχές (Μυλωνάς, 1982). Στα χειλόποδα το 

συγκεκριµένο πρότυπο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, παρά το γεγονός πως και η Ανάφη αλλά και η 

Αµοργός σε πλήθος δενδρογραµµάτων εµφανίζονται αποµακρυσµένες από την κύρια κυκλαδική 

ενότητα. 

Στα ισόποδα η πιο στενά συνδεδεµένη νησιωτική οµάδα είναι αυτή των ανατολικών νησιών και 

συγκεκριµένα της Πάτµου – Λέρου – Καλύµνου (Σφενδουράκης, 1994). Το ίδιο πρότυπο 

ακολουθείται και στα χειλόποδα σχεδόν σε όλα τα δενδρογράµµατα και όλους τους 

χρησιµοποιούµενους δείκτες. Η θέση της Κω στα ισόποδα (Σφενδουράκης, 1994) και τα χειλόποδα 

είναι και αυτή κοντά στο προαναφερόµενο σύµπλεγµα, µε τη διαφορά όµως να σηµειώνεται στο νησί 

της Νισύρου, µε τη χειλοποδοπανίδα να διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε τα άλλα ανατολικά 

νησιά, ενώ στα ισόποδα η Νίσυρος βρίσκεται κοντά µε τα παραπάνω νησιά (Σφενδουράκης, 1994). 

Στη µελέτη των ισοπόδων γίνεται εκτενής συζήτηση για τη θέση της Ικαρίας και της Σάµου µε βάση 

τα πανιδικά δεδοµένα και την παλαιογεωγραφία της περιοχής. Έτσι, η Ικαρία εµφανίζει στενή 

συγγένεια µε τις Κυκλάδες και συγκεκριµένα µε τη Νάξο, ενώ η Σάµος διατηρεί ξεκάθαρο 

ανατολικό χαρακτήρα (Σφενδουράκης, 1994). ∆υστυχώς, στo πλαίσιo αυτής της διατριβής δεν 
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έγιναν στα δυο αυτά νησιά δειγµατοληψίες και τα ανύπαρκτα βιβλιογραφικά δεδοµένα δε επέτρεψαν 

να εξαχθούν συγκεκριµένα συµπεράσµατα.  

Τέλος, είναι σηµαντικό να σηµειωθούν τα εξής µε βάση την εργασία του Σφενδουράκη (1994): α) ο 

χαρακτήρας της Αµοργού είναι κυκλαδικός αλλά διαφοροποιείται σηµαντικά από τα υπόλοιπα νησιά 

των Κυκλάδων στα ισόποδα, όπως και στην περίπτωση των χειλοπόδων, β) η Αστυπάλαια θεωρείται 

όπως και στα χειλόποδα έτσι και στα ισόποδα ότι ανήκει περισσότερο στα ανατολικά νησιά, σε 

αντίθεση µε τα χερσαία µαλάκια (Μυλωνάς, 1982) και τα φυτά (Rechinger 1950, Strid 1972) που την 

τοποθετούν στις Κυκλάδες, γ) οι δυτικές Κυκλάδες συγγενεύουν µεταξύ τους, όµοια όπως και στα 

χειλόποδα, ενώ η Άνδρος και η Τήνος έχουν συγγενική σχέση όπως και στα χερσαία µαλάκια 

(Μυλωνάς, 1982), αποτέλεσµα που δεν προκύπτει από την οµαδοποίηση των χειλοπόδων στην 

περιοχή µελέτης. 
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5.4.3 Συζήτηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή της σχέσης έκτασης – αριθµού 

ειδών χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο 

5.4.3.1 Εφαρµογή της σχέσης στο σύνολο των νησιών του νότιου Αιγαίου 

Με την εφαρµογή της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών χειλοπόδων στην παρούσα µελέτη 

συµπεριλήφθησαν 68 νησιά, 67 από την ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου (σε αυτά προστέθηκε 

και το νησί της Σκύρου που δεν επηρεάζει καθόλου τις παραµέτρους της σχέσης έκτασης – αριθµού 

ειδών, παρά το γεγονός ότι αποτελεί νησί µιας γεωγραφικά διακριτής περιοχής στο βορειοδυτικό 

Αιγαίο). Το µικρότερο νησί της ανάλυσης έχει έκταση 0,003 km2 ή 3 στρέµµατα (Ψωµί) ενώ το 

µεγαλύτερο είναι η Κρήτη µε έκταση 8.264 km2 (η διαφορά στην τάξη µεγέθους ξεπερνά το 106). 

Το µικρότερο αριθµό ειδών χειλοπόδων τον έχει το µικρό Γκράντες (νησίδα της ανατολικής 

Κρήτης), ενώ το πιο πλούσιο νησί σε αριθµό τάξων είναι η Κρήτη (43 είδη και υποείδη). Το z για το 

σύνολο των νησιών του νότιου Αιγαίου είναι 0,121, µικρότερο από όλες τις σχετικές µελέτες που 

έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου ή και σε επιµέρους 

γεωγραφικά συγκροτήµατα (Μυλωνάς, 1982; Βαρδινογιάννη, 1994; Σφενδουράκης, 1994; 

Μπότσαρης, 1996; Τριχάς, 1996; Μελιάδου, 1998; Welter-Schultes, 1999; Fattorini, 2002; 

Τριάντης, 2002; Χατζάκη, 2003; Καγιαµπάκη, 2004). Ο συντελεστής R2 είναι 0,42 και το p < 0,001, 

δείχνοντας ότι η γραµµική παλινδρόµηση της λογαριθµικής σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών για το 

σύνολο των νησιών είναι στατιστικά σηµαντική. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η οµαλοποίηση 

των άκρων (έκταση µικρών και µεγάλων νησιών) µε τη λογαριθµοποίηση της έκτασης. Παρόλα 

ταύτα η µέγιστη διακύµανση που µπορεί να εξηγηθεί από την έκταση, αν αυτή είναι η µοναδική 

παράµετρος, δεν ξεπερνά το 42%.  

Παρά την ισχυρή συσχέτιση που εµφανίζει η έκταση και ο αριθµός ειδών χειλοπόδων στο σύνολο 

των νησιών, η τιµή του z κυµαίνεται εκτός των τιµών 0,20 – 0,35 που έχουν καθορίσει οι MacArthur 

& Wilson (1967) και αφορούν νησιωτικά συµπλέγµατα και σαφώς απέχει από την αναµενόµενη κατά 

τον Preston (1962) τιµή του z για την εκθετική µορφή της σχέσης (0,26). Έτσι, σύµφωνα µε τους 

παραπάνω συγγραφείς, το z των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο µαρτυρά νησιά που δε δείχνουν καµία 

ιδιαίτερη αποµόνωση αλλά αντιθέτως δείχνουν στενές σχέσεις µε τις µεγάλες ηπειρωτικές µάζες. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε τους MacArthur & Wilson (1967) τιµές του z < 0,15 χαρακτηρίζουν 

οικολογικά νησιά ηπειρωτικών περιοχών, ενώ µε γνώµονα τις τρεις κατηγορίες που καθόρισε πριν 

δέκα χρόνια ο Rosenzweig (1995), η τιµή του z βρίσκεται µεταξύ 0,1 – 0,2 και αναφέρεται σε 

οικολογικά νησιά. 

Στην περίπτωση του νότιου Αιγαίου, ο χαρακτήρας των χειλοπόδων είναι καθοριστικός στη 

διαµόρφωση της παρούσας εικόνα, αφού είναι µια οµάδα ζώων µε µικρή σχετικά διαφοροποίηση, 

πολύ µικρό ενδηµισµό σε σχέση µε τις άλλες ζωικές οµάδες (ποσοστό που αγγίζει το 10% στην 
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ευρύτερη περιοχή, στις Κυκλάδες δεν συναντάται κανένα, ενώ στα ∆ωδεκάνησα υπάρχει µόνο 1 

ενδηµικό σε σύνολο 56 τάξων) και σαφώς πολύ καλή ικανότητα διασποράς εν συγκρίσει µε άλλες 

οµάδες όπως είναι τα ισόποδα, οι αράχνες και τα χερσαία µαλάκια. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η χειλοποδοπανίδα του νότιου Αιγαίου είναι σε ένα σηµαντικό βαθµό 

αδιαφοροποίητη από περιοχή σε περιοχή, άποψη που συµφωνεί µε τους Collins et al. (2002). Έτσι, 

νησιά που θεωρείται ότι ανήκουν σε µια βιογεωγραφική ενότητα εµφανίζουν µεγάλη πανιδική 

οµοιότητα, µε αποτέλεσµα η πραγµατική αύξηση των ειδών κάθε φορά που µια περιοχή προστίθεται 

στην ανάλυση να µην είναι σηµαντική και η κλίση της ευθείας να παραµένει µικρή. Αυτό γίνεται 

φανερό κοιτάζοντας τους αριθµούς ειδών µεγάλων νησιών της περιοχής µελέτης, όπως η Νάξος, η 

Άνδρος, η Πάρος, η Μήλος που παρά το γεγονός ότι είναι µια τάξη µεγέθους µεγαλύτερα από ένα 

σηµαντικό αριθµό νησιών, ωστόσο ο αριθµός των ειδών που φιλοξενούν δε διαφοροποιείται 

σηµαντικά από τα µικρότερα. 

5.4.3.2 Εφαρµογή της σχέσης σε διάφορα νησιωτικά συγκροτήµατα – νησιωτικά υποσύνολα 

Για την καλύτερη διερεύνηση των σχέσεων στο νότιο Αιγαίο η σχέση έκτασης – αριθµού ειδών 

χειλοπόδων εφαρµόστηκε και µε τους τρεις τρόπους έκφρασης (γραµµικό, δυναµικό, εκθετικό) 

εκτός από το σύνολο των δεδοµένων και σε άλλα 14 νησιωτικά υποσύνολα (βλέπε Πίν. 5.12). Η 

εκθετική σχέση εµφανίζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων στατιστικά σηµαντική και µόνο σε 1 

εφαρµογή δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα (νησιά του ανατολικού αιγαιακού τόξου) για 

λόγους που θα αναφερθούν στη συνέχεια. Το εύρος της κλίσης z από την εφαρµογή της σχέσης 

έκτασης – αριθµού ειδών σε κάθε περίπτωση κυµαίνεται από 0,10 (∆ωδεκάνησα) έως και 0,20 

(∆ωδεκάνησα χωρίς το νησιωτικό συγκρότηµα Καστελόριζου). 

Από όλες τις εφαρµογές που εξετάστηκαν και παρά το γεγονός ότι η έκταση διαφέρει σηµαντικά στα 

διάφορα νησιωτικά συµπλέγµατα, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η απουσία ενδηµικών και 

η ικανότητα διασποράς της συγκεκριµένης οµάδας δηµιουργεί µεγάλες αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ 

των διαφόρων περιοχών ελαττώνοντας την κλίση των καµπυλών z. Το δεύτερο σηµαντικό 

συµπέρασµα για όλα τα νησιωτικά συγκροτήµατα που εξετάστηκαν ξεχωριστά είναι ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις η ποικιλοµορφία των οικοτόπων και η έκταση από κοινού εξηγούν σε µεγαλύτερο 

ποσοστό την αφθονία των ειδών των χειλοπόδων, ενώ ένα ακόµα αξιοπρόσεκτο ποσοστό 

χαρακτηρίζει το ανεξήγητο, το οποίο πιθανότατα αφορά άλλες µεταβλητές που στην παρούσα φάση 

δεν ελέγχθηκαν (απόσταση από κοντινότερο νησί, απόσταση από ηπειρωτική χέρσο, υψόµετρο, 

γεωλογική διαµόρφωση). Επιπλέον, δεν µπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι σε όλες τις 

εφαρµογές της γραµµικής παλινδρόµησης έκτασης ή αριθµού οικοτόπων µε τον αριθµό ειδών, η 

περιβαλλοντική ετερογένεια (µε τον τρόπο που προσεγγίστηκε) περιγράφει πιο αξιόπιστα τη µέγιστη 

διακύµανση των τιµών. Για παράδειγµα, στην περίπτωση του συνόλου των νησιών που 
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συµπεριλήφθησαν στη µελέτη, η έκταση µαζί µε τον αριθµό των οικοτόπων που περιγράφηκαν 

εξηγούν το 42% της διακύµανσης που καταγράφεται (βλέπε Πίν. 5.11). 

Μια άλλη δυσκολία που ανακύπτει αφορά την ερµηνεία του συντελεστή c και σε ποιο βαθµό µπορεί 

να ερµηνευτεί µε βάση τα δεδοµένα των χειλοπόδων της περιοχής. Για να µελετηθεί ο 

συγκεκριµένος συντελεστής είναι αναγκαίο να έχει ελεγχθεί πρώτα αν οι κλίσεις z στις διάφορες 

εφαρµογές της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ των νησιωτικών 

συγκροτηµάτων. Ο έλεγχος των κλίσεων των ευθειών έγινε στα αποτελέσµατα που έδωσε το εκθετικό 

µοντέλο και µόνο στις περιπτώσεις που το R2 και το p επιβεβαίωναν την καλή συσχέτιση (γι’ αυτό το 

λόγο και αποκλείστηκε από την ανάλυση 1 από τις 15 περιπτώσεις). Η ανάλυση για την κλίση των 

καµπυλών έγινε µε βάση τον Zar (1996) και τη σύγκριση των κλίσεων των καµπυλών και τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι κλίσεις των καµπυλών για τις 14 εφαρµογές της σχέσεις έκτασης – 

αριθµού ειδών διαφέρουν σηµαντικά (F0,05(1)18,∞ = 1,60 ενώ το F value = 3,17). Σηµαντικά 

διαφέρουν και οι αναλύσεις για τις κλίσεις των ευθειών των σηµαντικότερων νησιωτικών 

συγκροτηµάτων (Κρήτη, Νησιωτικό τόξο, ∆ωδεκάνησα, Κυκλάδες), αλλά και για το σύνολο των 

νησιών µε τις προηγούµενες 4 οµαδοποιήσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα, δεν είναι 

στατιστικά επιτρεπτό να εξαχθούν συµπεράσµατα και να γίνουν ερµηνείες του συντελεστή c. 

Ωστόσο, σε κάποιες αναλύσεις έγινε απόπειρα να ερµηνευτούν κάποια πρότυπα παρά το στατιστικό 

φραγµό. Στο παρελθόν, στην προσπάθεια να δοθεί βιολογική ερµηνεία στο c για τα χερσαία 

σαλιγκάρια του τόξου (Βαρδινογιάννη, 1994) και για τα ισόποδα των νησιών του κεντρικού Αιγαίου 

(Sfenthourakis, 1999) η τήρηση του παραπάνω περιορισµού οδήγησε τελικά σε ασφαλή 

συµπεράσµατα. 

5.4.3.3 Φαινόµενο µικρού νησιού 

Στο νότιο Αιγαίο νησιά µε έκταση µικρότερη από 19,95 km2 ή 107,3 m2 δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της έκτασης µε τον αριθµό των ειδών (semi-log µοντέλο). Η 

χειλοποδοπανίδα των µικρών νησιών είναι δυνατό να καθορίζεται καλύτερα από συγκεκριµένα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, από τυχαία γεγονότα, από την ποικιλοµορφία των ενδιαιτηµάτων 

(Lomolino & Wieser, 2001). Στην περίπτωση του νότιου Αιγαίου το φαινόµενο του µικρού νησιού 

είναι πιθανό να οφείλεται σε ελλιπείς δειγµατοληψίες σε πολλά µικρά νησιά, ενώ δεν φαίνεται να 

σχετίζεται µε την αποµόνωση των νησιών αυτών, αφού µέχρι και πρόσφατα (τελευταία παγετώδη 

περίοδο) πολλά από αυτά (νησιά συγκροτήµατος Καστελόριζου) ήταν ενωµένα µε τις κοντινές 

ηπειρωτικές ακτές (Ανατολία), ή µε µεγαλύτερα νησιά (δορυφορικά νησιά Κρήτης). Σε αντίθεση µε 

τα παρόντα στοιχεία, διαφορετικά ερµηνεύεται το φαινόµενο του µικρού νησιού που καταγράφεται 

για τα χερσαία µαλάκια των νησιών του Αργοσαρωνικού (Μπότσαρης, 1996), όπου στα µικρά νησιά 

τα µόνα είδη που καταφέρνουν να επιβιώνουν είναι σαλιγκάρια χωρίς ιδιαίτερες οικολογικές 

απαιτήσεις. Παρόµοια είναι η εικόνα που συναντάται στη µελέτη των ισοπόδων στην περιοχή του 

 186



κεντρικού Αιγαίου, για την οποία φαίνεται πως στα µικρά νησιά ο αριθµός των ειδών καθορίζεται 

καλύτερα από τον αριθµό των ενδιαιτηµάτων και όχι από την έκταση καθεαυτή (Σφενδουράκης, 

1994; Sfenthourakis, 1996). 

Το νησιωτικό συγκρότηµα του Καστελόριζου (7 µικρά νησιά) δίνει µια πιο σαφή εικόνα για τη 

σχέση των χειλοπόδων µε τα πολύ µικρά νησιά, αποτελώντας εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα που 

πιθανότατα µαρτυρά σοβαρές οικολογικές αποκλίσεις της οµάδας των χειλοπόδων από άλλες 

οµάδες χερσαίων ασπονδύλων (χερσαία σαλιγκάρια, ισόποδα). Εξακριβώνεται δηλαδή για την 

οµάδα του Καστελόριζου ότι η συσχέτιση της έκτασης µε τον αριθµό ειδών (δυναµικό µοντέλο) 

είναι στατιστικά σηµαντική και µάλιστα, αν η έκταση θεωρηθεί η µοναδική µεταβλητή που εξηγεί τη 

διακύµανση των τιµών, τότε το ποσοστό ερµηνείας της µέγιστης διακύµανσης αγγίζει το 70%. Η 

καλή συσχέτιση των νησιών οφείλεται κυρίως στον πολύ πρόσφατο αποχωρισµό τους από τη 

γειτονική Τουρκία, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά πλούσια σε είδη χειλοπόδων. Τα χειλόποδα 

ενδέχεται σε τόσο µικρά νησιά (< 10 km2) να µην αναγνωρίζουν τύπους βλάστησης και να µην 

επηρεάζονται από αυτούς, αλλά να εκµεταλλεύονται όλους τους χώρους πάνω σε αυτά. Η ισχύς του 

προηγούµενου συλλογισµού ελέγχεται στο επόµενο κεφάλαιο όπου µελετώνται οι ενδιαιτηµατικές 

προτιµήσεις των ειδών των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο και τα όρια της υψοµετρικής τους 

εξάπλωσης (βλέπε Κεφάλαιο 6ο).  

5.4.3.4 Εφαρµογή της σχέσης στα 33 νησιά που πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες µε το 

χέρι 

Επειδή για τα µισά περίπου νησιά της περιοχής µελέτης (δορυφορικά νησιά Κρήτης, συγκρότηµα 

Καστελόριζου, µικρές νησίδες στις Κυκλάδες και τα Κύθηρα) τα δεδοµένα συλλέχθηκαν σε 

παρελθόντα έτη, µε ποικιλία δειγµατοληπτικών µεθόδων, από διάφορους συλλέκτες, δεν αποτέλεσαν 

το πρωτογενές πειραµατικό υλικό της παρούσας διατριβής (σύγχρονο υλικό που συλλέχθηκε στο 

πεδίο), αναγκαστικά η σχέση έκτασης αριθµού ειδών ελέγχθηκε µε µόνα δεδοµένα τα 33 νησιά που 

έγιναν δειγµατοληψίες στo πλαίσιo της διατριβής. Ακόµη και σε αυτή την πιο περιορισµένη 

ανάλυση, η γραµµική παλινδρόµηση της έκτασης και του αριθµού των ειδών είναι σηµαντική (p < 

0,05), ενώ η κλίση z της καµπύλης αγγίζει το 0,14. Παρά τη µεγάλη ετερογένεια της ευρύτερης 

περιοχής και παρά την αποµάκρυνση των περισσότερων µικρών νησιών, το z των 33 νησιών (0,14) δε 

διαφοροποιείται σηµαντικά από το σύνολο των 68 νησιών που µελετήθηκαν (0,12). Σαφώς είναι 

µεγαλύτερο, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στην εξαίρεση αρκετών µικρών νησιών µε πλούσια 

χειλοποδοπανίδα χωρίς ωστόσο την παρουσία ενδηµικών µορφών (νησιά Καστελόριζου, ορισµένα 

από τα δορυφορικά της Κρήτης), αλλά κυρίως στο µικρότερο µέγεθος του δείγµατος. Επιπλέον, το 

µικρό ποσοστό µέγιστης διακύµανσης που µπορεί να εξηγηθεί από την έκταση, αν αυτή είναι η 

µοναδική παράµετρος, δεν ξεπερνά το 13%, µε συνέπεια να διερευνηθεί και το ενδεχόµενο η 

παράµετρος της περιβαλλοντικής ετερογένειας να εξηγεί µεγαλύτερο ποσοστό της µέγιστης 
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διακύµανσης. Αυτό που προκύπτει είναι ότι ο λογάριθµος της περιβαλλοντικής ετερογένειας σε 

σύγκριση µε το λογάριθµο της έκτασης σχετίζεται ισχυρότερα (p < 0,005 και R2 = 0,26) µε το 

λογάριθµο του αριθµού των ειδών των χειλοπόδων. Επειδή στην παραπάνω ανάλυση συµµετείχαν ως 

επί το πλείστον µεγάλα νησιά είναι λογικό η έκταση να ερµηνεύει σε µικρότερο βαθµό τη 

διακύµανση που παρατηρείται. 

Στα σπονδυλωτά, σε ανάλογη νησιωτική µελέτη για τα ερπετά των νησιών του Αιγαίου, η κλίση της 

ευθείας z (0,317) βρίσκεται µέσα στα όρια τιµών που δίνουν οι MacArthur & Wilson (1967) και 

µαρτυρά υψηλό βαθµό αποµόνωσης (Μελιάδου, 1998). Η Κρήτη εµφανίζεται να έχει πολύ µικρό 

αριθµό ειδών ερπετών σε σχέση µε το µέγεθός της (Μελιάδου, 1998), σε αντίθεση µε τα χειλόποδα 

όπου η Κρήτη φαίνεται να φιλοξενεί περισσότερα είδη από το αναµενόµενο. 

5.4.3.5 Εφαρµογή της σχέσης στα νησιά του νότιου αιγαιακού τόξου 

Από την εφαρµογή της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών σε σύνολο 26 νησιών του τόξου το z που 

προκύπτει (0,156) είναι σαφώς µεγαλύτερο από το z του συνόλου των νησιών της περιοχής (0,121). 

Τα νησιά αυτά έχουν διάφορα µεγέθη (από πολύ µικρά, όπως είναι τα περισσότερα δορυφορικά 

νησιά της Κρήτης έως και πολύ µεγάλα όπως είναι το νησί της Κρήτης και η Ρόδος), µε αποτέλεσµα 

τα κοινά είδη που καταγράφονται µεταξύ των µικρών και των µεγαλύτερων νησιών να είναι λίγα και 

εποµένως η κλίση να αυξάνεται αφού οι πανιδικές αλληλεπικαλύψεις δεν είναι τόσο έντονες όσο στο 

σύνολο των νησιών της περιοχής. Συγχρόνως, η πανιδική ετερογένεια του νησιωτικού 

συγκροτήµατος του τόξου είναι µεγάλη αφού πρόκειται για µια περιοχή που έχει δεχτεί την 

αλληλεπίδραση 2 µεγάλων ηπειρωτικών µαζών, όπως είναι η ηπειρωτική Ελλάδα µέσω της γέφυρας 

Κυθήρων – Πελοποννήσου και η Τουρκία µέσω της γέφυρας Κάσου – Καρπάθου – Ρόδου – 

Μικράς Ασίας. Εκτός αυτών, τα µοναδικά ενδηµικά του νότιου Αιγαίου εντοπίζονται σε 2 από τα 

νησιά του συµπλέγµατος, την Κρήτη και τη Ρόδο, µε αποτέλεσµα η διαφορετικότητα αυτή να 

αποτυπώνεται πιο ξεκάθαρα στην καµπύλη έκτασης – αριθµού ειδών, όταν µάλιστα το δείγµα 

περιλαµβάνει λιγότερα νησιά (26). Ωστόσο, παρά την καλή συσχέτιση έκτασης – αριθµού ειδών, η 

περιβαλλοντική ετερογένεια του συγκροτήµατος και πολύ περισσότερο η αλληλεπίδραση και των 

δυο µεταβλητών (έκτασης και οικοτόπων) συνεισφέρουν στην αφθονία των χειλοπόδων (ποσοστά 

18,3 και 52,5 αντίστοιχα) (αποτελέσµατα Πίν. 5.14). 

Η καµπύλη του z µελετήθηκε για την περιοχή του νότιου αιγαιακού τόξου και για άλλες ζωικές - 

φυτικές οµάδες, όπως είναι τα χερσαία µαλάκια (Βαρδινογιάννη, 1994), οι αράχνες (Χατζάκη, 2003), 

τα κολεόπτερα (Τριχάς, 1996) και τα φυτά (Καγιαµπάκη, 2003). Πιο συγκεκριµένα, η κλίση z των 

χερσαίων µαλακίων για 14 νησιά του τόξου είναι 0,247 (Βαρδινογιάννη, 1994), το z για τα φυτά σε 

σύνολο 48 νησιών του τόξου είναι 0,34 (Καγιαµπάκη, 2003), για τις αράχνες σε σύνολο 6 νησιών του 

τόξου το z είναι 0,169 (Χατζάκη, 2003), ενώ η εφαρµογή της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών για 
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τα κολεόπτερα της οικογένειας Carabidae και Tenebrionidae για 8 νησιά του τόξου είναι 0,50 και 

0,26 αντίστοιχα (Τριχάς, 1996).  

Με βάση τα δεδοµένα που περιγράφηκαν η κλίση που σηµειώνεται στην περίπτωση των χειλοπόδων 

είναι η µικρότερη από τις αναλύσεις που συζητούνται για τη συγκεκριµένη περιοχή και ουσιαστικά 

πρόκειται για τη µοναδική τιµή που περιγράφει, όπως και στο σύνολο των νησιών, οικολογικά νησιά 

ηπειρωτικών περιοχών (MacArthur & Wilson, 1967). Οι οµοιότητες είναι µεγάλες µε τις αράχνες 

της οικογένειας των Gnaphosidae που δεν αντιλαµβάνονται τα νησιά του νότιου Αιγαίου ως 

αποµονωµένες γεωγραφικά περιοχές (Χατζάκη, 2003) και δείχνουν µεγάλη ικανότητα διασποράς. 

Αντίθετα, οι κλίσεις που εξάγονται από την εφαρµογή της σχέσης στα µαλάκια, τα κολεόπτερα της 

οικογένειας Tenebrionidae και τα φυτά δικαιολογεί τον ηπειρωτικό χαρακτήρα των νησιών, 

ενισχύοντας την άποψη που λέει ότι τα νησιά της περιοχής είναι µετρίως αποµονωµένα 

(Καγιαµπάκη, 2003). 

5.4.3.6 Εφαρµογή της σχέσης στα νησιά των Κυκλάδων 

Από την εφαρµογή της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών σε σύνολο 23 νησιών του νησιωτικού 

συγκροτήµατος των Κυκλάδων το z που προκύπτει (0,144) δε διαφοροποιείται σηµαντικά από το z 

του συνόλου των νησιών της περιοχής (0,121) και είναι µικρότερο από το z των νησιών του τόξου. 

Τα νησιά αυτά έχουν παρόµοια µεγέθη (εκτός από 2 νησίδες, τα Ασκανιά και την Παχειά), χωρίς 

κανένα ενδηµικό στοιχείο και µε σηµαντική πανιδική οµοιότητα που περιορίζει την κλίση της 

ευθείας. Έτσι, σε αντίθεση µε τα µαλάκια όπου η κλίση της καµπύλης για τη συγκεκριµένη περιοχή 

είναι 0,271, όπου σύµφωνα µε τον Preston (1962) ισχύει σε νησιωτικά συµπλέγµατα ενώ µε βάση τα 

λεγόµενα του Μυλωνά (1982) η ενδιάµεση κλίση δείχνει ότι ούτε ιδιαίτερα αποµονωµένες είναι από 

τις ηπειρωτικές µάζες, αλλά ούτε και στενές σχέσεις έχουν µε αυτές, για τα χειλόποδα οι Κυκλάδες 

είναι νησιά µε στενούς ηπειρωτικούς δεσµούς. Και σε αυτό το νησιωτικό συγκρότηµα ο συνδυασµός 

οικοτόπων και έκτασης εξηγούν σηµαντικά (ποσοστό 52,1) την αφθονία των ειδών (αποτελέσµατα 

Πίν. 5.14). 

Στα ισόποδα, τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τη µελέτη του Σφενδουράκη (1994) 

επιβεβαιώνουν τον ηπειρωτικό χαρακτήρα του συµπλέγµατος (κλίση z = 0,19). Από την άλλη, η 

κλίση της ευθείας για τα µαλάκια της περιοχής (κλίση z = 0,27) προσεγγίζει ακόµα περισσότερο 

αυτή των ισοπόδων αν υπολογιστεί η έκταση των ασβεστολιθικών περιοχών κάθε νησιού, δεδοµένου 

ότι τα χερσαία σαλιγκάρια εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον ασβεστόλιθο (η κλίση της ευθείας 

µειώνεται στο 0,216) (Μυλωνάς, 1982). Πρέπει να υπογραµµιστεί όµως πως παρά τις ενδείξεις για 

µεγαλύτερη κλίση z σε αρχιπελάγη που έχουν µικρότερα νησιά παρά σε αρχιπελάγη που έχουν 

µεγαλύτερα (Schoener, 1976; Connor & McCoy, 1979), όταν στα µαλάκια η έκταση περιορίζεται 

στο ασβεστολιθικό κοµµάτι κάθε νησιού και συνεπώς το αρχιπέλαγος αποκτά µικρότερα οικολογικά 
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νησιά διαπιστώνεται ακριβώς το αντίθετο (η τιµή του z ελαττώνεται). Αυτό πιθανότατα συµβαίνει 

γιατί πολλά από τα νησιά (12 από τα 24) στη µελέτη του Μυλωνά (1982) δε συµπεριλήφθησαν στην 

εφαρµογή της σχέσης έκτασης ασβεστόλιθου – αριθµού ειδών µαλακίων, αφού δεν υπήρχαν 

µετρήσιµα στοιχεία για την ασβεστολιθική έκταση τους. 

5.4.3.7 Εφαρµογή της σχέσης στα νησιά των ∆ωδεκανήσων 

Για τη συγκεκριµένη ανάλυση υπήρξε το δίληµµα αν πρέπει στα νησιά των ∆ωδεκανήσων να 

συµπεριληφθούν και τα 7 µικρά νησιά του νησιωτικού συγκροτήµατος του Καστελλόριζου, ή αν 

έπρεπε να εξεταστεί η εφαρµογή της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών µόνο στα 14 µεγάλα νησιά 

της περιοχής. Γι’ αυτό το λόγο η σχέση εφαρµόστηκε 2 φορές, µια µε τη συµµετοχή και των 7 

νησιών του Καστελόριζου και µια χωρίς αυτά. Μέσα από τα αποτελέσµατα που παρήχθησαν 

προέκυψαν σπουδαία συµπεράσµατα για τα χειλόποδα της περιοχής. Το z των 14 µεγάλων νησιών 

είναι το µεγαλύτερο από όλες τις εφαρµογές της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών που δοκιµάστηκαν 

(z = 0,204), ενώ το z των 21 νησιών (συµπεριλαµβανοµένων και των 7 του Καστελλόριζου) 

µειώνεται σχεδόν στο µισό (z = 0,100). Όσον αφορά την κλίση της ευθείας του συγκροτήµατος του 

Καστελόριζου (7 νησιά), το γεγονός ότι είναι στατιστικά σηµαντική (z = 0,166, R2 = 0,70 και p < 

0,05 στο εκθετικό µοντέλο), ευθύνεται για ποικίλες ερµηνείες που µπορούν να δοθούν. Παρατηρείται 

ότι η κλίση των νησιών του Καστελόριζου είναι πρακτικά ίδια µε αυτή της Κρήτης και των νησιών 

της, παρά το γεγονός ότι τα οικολογικά, ιστορικά και γεωλογικά δεδοµένα των δυο περιοχών 

διαφέρουν σηµαντικά. 

Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να υπογραµµιστεί είναι το γεγονός πως τα ∆ωδεκάνησα παρά την πιο 

πρόσφατη στενή τους σύνδεση µε τις ανατολικές ακτές της Τουρκίας, φαίνεται να είναι 

“περισσότερο” ηπειρωτικά νησιά από τις Κυκλάδες (z = 0,144) και την Κρήτη (z = 0,16) που 

συνιστούν µε βάση το z µη αποµονωµένα νησιά. Αυτό βέβαια δεν ισχύει, κυρίως µε βάση τη γνώση 

για την παλαιογεωγραφία της περιοχής, όπου µέχρι και πριν 21.000 χρόνια πολλά από τα νησιά ήταν 

ενωµένα µε την Τουρκία (Perissoratis & Conispoliatis, 2004), ενώ αν ληφθεί υπόψη ότι κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου (πριν περίπου 15.000 χρόνια) η στάθµη της θάλασσας 

είναι δυνατό να έπεσε 130µ, τότε γίνεται κατανοητό ότι νησιά όπως η Κω εξακολουθούσαν να 

διατηρούν γέφυρες επικοινωνίας µε την Τουρκία. 

Εποµένως υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που εµφανίζει τα νησιά των ∆ωδεκανήσων να είναι πιο 

“αποµονωµένα” από τα υπόλοιπα συγκροτήµατα. Η κύρια αιτία είναι η µικρή πανιδική 

αλληλοεπικάλυψη που εµφανίζουν τα νησιά των ∆ωδεκανήσων µεταξύ τους µε αποτέλεσµα κάθε 

φορά που κάποιο νησί εισέρχεται στην ανάλυση της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών να αυξάνει την 

κλίση της ευθείας αφού είναι σηµαντικός ο νέος αριθµός ειδών χειλοπόδων που προστίθενται. Αυτό 

προκύπτει και από τις αναλύσεις οµαδοποίησης µιας και τα ∆ωδεκάνησα εµφανίζουν τη µικρότερη 
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πανιδική οµοιότητα παρά την πλούσια χειλοποδοπανίδα που παρουσιάζουν. Ενδεικτικά αναφέρεται 

πως οι Κυκλάδες οµαδοποιούνται σε ποσοστό που αγγίζει το 75%, τα νησάκια γύρω από την Κρήτη 

έχουν πανιδική οµοιότητα που φτάνει το 78%, ενώ τα ∆ωδεκάνησα χωρίς τα νησιά του 

Καστελόριζου µόλις που ξεπερνούν το 60% (δείκτης Simple Matching, όπως παρουσιάζονται στην 

παράγραφο της οµαδοποίησης). 

Συνεχίζοντας τη µελέτη των γεωγραφικών προτύπων της ίδιας περιοχής, στην περίπτωση του 

συγκροτήµατος του Καστελόριζου (όταν αυτά εισέρχονται στο λογαριθµικό µοντέλο) σηµειώνεται 

ότι το z ελαττώνεται κατά το ήµισυ (0,106). Παρατηρώντας την ευθεία της σχέσης έκτασης – 

αριθµού ειδών, 6 από τα 7 µικρά νησιά του Καστελόριζου βρίσκονται στο αριστερό άκρο της 

ευθείας και πάνω από αυτή, λειτουργώντας σα “µαγνήτης” που έλκει την ευθεία προς τα πάνω 

µειώνοντας την κλίση της ευθείας. Αυτό συµβαίνει γιατί τα νησιά του Καστελόριζου είναι κορεσµένα 

πανιδικά αφού διατηρούν σε σχέση µε όλα τα άλλα νησιά της ευρύτερης περιοχής τη µεγαλύτερη 

αφθονία. Ο υπερκορεσµός αυτός είναι σηµάδι της πανιδικής ανισορροπίας που τα διακρίνει αφού 

µόλις πρόσφατα αποκόπηκαν από τις ανατολικές ακτές. Από την άλλη η κλίση z της ευθείας 

οµαλοποιείται καθώς τα περισσότερα από τα είδη του συγκροτήµατος του Καστελόριζου είναι κοινά 

µε τα υπόλοιπα των ∆ωδεκανήσων.  

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως, από τη µια η έκταση όταν συµµετέχουν στην ανάλυση τα νησιά 

του Καστελλόριζου, κι από την άλλη ο αριθµός των οικοτόπων όταν τα νησιά του Καστελόριζου 

απουσιάζουν από την ανάλυση συνεισφέρουν σηµαντικά στον αριθµό των ειδών. Και στις δυο 

περιπτώσεις ωστόσο η συνεισφορά και των δυο µεταβλητών είναι που εξηγεί το µεγαλύτερο ποσοστό 

της αφθονίας των ειδών (51,3% και 63,3% αντίστοιχα) (βλέπε Πίν. 5.14). Αυτό πιθανότατα µαρτυρά 

µια κατάσταση που δεν ήταν τόσο προφανής στα υπόλοιπα νησιωτικά συµπλέγµατα. Έτσι, η µικρή 

συνεισφορά των τύπων των οικοτόπων όπως αυτοί προσδιορίστηκαν για τα µικρά νησιά του 

Καστελόριζου ενισχύει την άποψη ότι τα χειλόποδα δεν αντιλαµβάνονται σε µικρές εκτάσεις την 

ποικιλία των ενδιαιτηµάτων, µε αποτέλεσµα να εκµεταλλεύονται κάθε µικρή η µεγάλη επιφάνεια. Η 

άποψη αυτή µπορεί να αναιρεθεί σε περιπτώσεις που τα µικρά νησιά είναι για πολύ µεγάλο διάστηµα 

αποµονωµένα, αφού πιθανότατα τότε δεν θα χαρακτηρίζονται κορεσµένα, όπως τα νησιά του 

Καστελόριζου. 

Παρόµοια εικόνα εµφανίζουν και τα ισόποδα, αφού και στην περίπτωση αυτή η κλίση της ευθείας z 

των ανατολικών νησιών του κεντρικού Αιγαίου είναι 0,23, ενώ η κλίση z των Κυκλάδων είναι 

µικρότερη και φτάνει το 0,19. Σε αντίθεση µε τα χειλόποδα, η συγκεκριµένη διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σηµαντική και οι κλίσεις των δυο ευθειών είναι πρακτικά ίδιες (Σφενδουράκης, 1994). 

Μάλιστα από το δεντρόγραµµα οµαδοποίησης των µεγάλων νησιών της περιοχής (Κυκλάδες, 

∆ωδεκάνησα), µε χρήση του δείκτη οµοιότητας Jaccard (Σφενδουράκης, 1994), γίνεται φανερό πως 

η πανιδική οµοιότητα των ανατολικών νησιών είναι µεγαλύτερη και εποµένως δεν είναι δυνατό να 
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στηριχτεί εξήγηση ανάλογη µε αυτή που δόθηκε για τα χειλόποδα της περιοχής. Εποµένως, άλλοι 

παράγοντες (ποικιλότητα ενδιαιτηµάτων ή κλιµατικά στοιχεία) είναι υπεύθυνοι για την 

παρατηρούµενη απόκλιση µεταξύ της κλίσης των ανατολικών νησιών και αυτής των Κυκλάδων. 

5.4.3.8 Εφαρµογή της σχέσης στο αρχιπέλαγος της Σαρδηνίας 

Σε αντίθεση µε το εξαιρετικά µικρό z της γραµµικής παλινδρόµησης έκτασης – αριθµού ειδών 

(εκθετικό µοντέλο) για την ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου (z = 0,12), το νησιωτικό 

συγκρότηµα της Σαρδηνίας – Κορσικής – Σικελίας – Μάλτας (50 νησιά), όπως αυτό µελετήθηκε 

από τους Foddai et al. (1995) δίνει πιο αναµενόµενα αποτελέσµατα (z = 0,22) (Σχ. 5.28). Τα 

δεδοµένα από τη µελέτη των Ιταλών συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν εκ νέου στην παρούσα εργασία 

αφού πουθενά στη δηµοσίευσή τους δε γίνονταν φανερές οι εκτάσεις των νησιών και η κλίση του 

εκθετικού µοντέλου της σχέσης έκτασης - αριθµού ειδών χειλοπόδων. Ας σηµειωθεί ότι η 

συγκεκριµένη µελέτη συµπεριλαµβάνει 68 νησιά, όσα και η παρούσα διατριβή, µε τη διαφορά πως 

ήταν δύσκολη η εύρεση των εκτάσεων µικρών νησίδων στο αρχιπέλαγος της Σαρδηνίας και έτσι το 

σύνολο των νησιών περιορίστηκε στον αριθµό 50. Το z πλησιάζει τις προαναφερθείσες τιµές από τις 

αναλύσεις άλλων ζωικών οµάδων και σαφώς υποδηλώνει τον ηπειρωτικό χαρακτήρα των νησιών της 

ευρύτερης περιοχής της κεντρικής Μεσογείου. 
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Σχήµα 5.28. Σχέση έκτασης – αριθµού ειδών χειλοπόδων για τα νησιά της κεντρικής Μεσογείου (p < 0,001). 

Η µεγάλη απόκλιση που καταγράφεται µεταξύ του νότιου αιγαιακού νησιωτικού συγκροτήµατος και 

του νησιωτικού συγκροτήµατος της δυτικής Ιταλίας θα µπορούσε να εξηγηθεί µε βάση 4 κύριες 

συνιστώσες: 
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• Στην ανάλυση των Ιταλικών νησιωτικών συγκροτηµάτων ο αριθµός των µικρών νησιών (µικρότερα 

από 1 km2) σε σύγκριση µε τον αριθµό νησιών της παρούσας µελέτης είναι δυσανάλογος (6 νησιά 

έναντι 17 µε έκταση µικρότερη από 1 km2), µε αποτέλεσµα η γραµµική παλινδρόµηση της 

έκτασης - αριθµού ειδών στα νησιά της κεντρικής νότιας Ιταλίας να µην επηρεάζεται από άλλα 

φαινόµενα, όπως είναι το φαινόµενο του µικρού νησιού (small island effect, MacArthur & Wilson, 

1967; Lomolino, 2000) που φαίνεται ωστόσο να ασκεί σηµαντική τάση στην καµπύλη της 

περιοχής του νότιου Αιγαίου. Αξίζει να σηµειωθεί πως όταν αφαιρεθούν τα νησιά µε έκταση 

µικρότερη από 1 km2 και από τα δυο νησιωτικά συµπλέγµατα, τότε η κλίση z είναι σχεδόν ίδια 

(Αιγαίο z=0,193, R2 = 0,42, Σαρδηνία z=0,197, R2 = 0,48). 

• Τα µεγάλα νησιά της κεντρικής Μεσογείου (Σαρδηνία, Κορσική), εκτός από τη Σικελία που 

συγγενεύει πανιδικά µε την ηπειρωτική Ιταλία, εµφανίζουν µεγαλύτερο ποσοστό ενδηµισµού από 

την Κρήτη και τη Ρόδο (17,9 και 14,5 έναντι 11,6 και 3 αντίστοιχα).  

• Εκτός αυτού, η Κορσική και η Σαρδηνία είναι τουλάχιστον το διπλάσιο ή και περισσότερο χρόνο 

αποµονωµένα νησιά από την ηπειρωτική µάζα της Ιταλίας και της Γαλλίας (περισσότερα από 10 

εκ. χρόνια) µε αποτέλεσµα ο αποµονωτισµός να έχει διαµορφώσει εντονότερα το νησιωτικό 

χαρακτήρα σε αυτά τα νησιά.  

• Η τρίτη συνιστώσα σχετίζεται µε το γεγονός ότι πολλά από τα νησιά στο αρχιπέλαγος της 

Σαρδηνίας και Σικελίας έχουν ηφαιστειακή προέλευση µε αποτέλεσµα η πανίδα τους να 

διαφοροποιείται σηµαντικά από τα ηπειρωτικά νησιά και έτσι, η µικρή πανιδική αλληλοεπικάλυψη 

µεταξύ αυτών να οδηγεί σε µεγαλύτερη κλίση την ευθεία έκτασης – αριθµού ειδών. 
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5.4.4 Συζήτηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή της θεωρίας του εγκιβωτισµού στα 

νησιωτικά συγκροτήµατα του νότιου Αιγαίου 

Φαινόµενα απόλυτου εγκιβωτισµού ή απόλυτης έλλειψης εγκιβωτισµού είναι ανυπόστατα σε φυσικά 

νησιωτικά ή άλλου τύπου οικοσυστήµατα. Στη µια περίπτωση θα περίµενε κανείς σε ένα σύνολο 

νησιών (πραγµατικών ή οικολογικών) από το µεγαλύτερο προς το µικρότερο να υπάρχει αντίστοιχη 

ελάττωση του αριθµού των ειδών της ταξινοµικής οµάδας, έτσι ώστε η πανίδα κάθε νησιού να 

αποτελεί υποσύνολο του αµέσως µεγαλύτερου αλλά και των υπόλοιπων µεγαλύτερων νησιών, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση θα έπρεπε κάθε περιοχή (νησί) να φιλοξενεί εντελώς διαφορετική πανίδα, η οποία 

να µη συναντάται σε κανένα άλλο και συνεπώς να γίνεται λόγος για απόλυτη πανιδική διαφοροποίηση 

από νησί σε νησί ή διαφορετικά για έλλειψη πανιδικής αλληλεπικάλυψης. Τέτοιες καταστάσεις δεν 

έχουν παρατηρηθεί και αυτό είναι λογικό αφού παράγοντες όπως ο ενδηµισµός, η γεωλογική ιστορία 

κάθε περιοχής, η περιβαλλοντική ετερογένεια, τα τυχαία γεγονότα (Sfenthourakis et al., 1999), οι 

εξαφανίσεις ειδών, οι εποικίσεις, η δοµή του ενδιαιτήµατος και του θώκου (Wright et al., 1998) 

επηρεάζουν την πανίδα. 

Με βάση την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, οι τιµές της εντροπίας Tm για όλες τις περιοχές 

εφαρµογής κυµαίνονται από 1,1 °C – 36,79 °C, µε τα δεδοµένα του νησιωτικού συγκροτήµατος της 

Κρήτης να εµφανίζουν το µεγαλύτερο εγκιβωτισµό και από την άλλη τα 14 επιλεγµένα των 

Κυκλάδων το µικρότερο. Είναι διαπιστωµένο πως κάθε φορά που στην ανάλυση εισέρχεται ένα 

σύνολο νησιών µε σηµαντική όµως παρουσία µικρών νησιών, τότε το µέτρο του εγκιβωτισµού 

αυξάνεται σηµαντικά. Αυτό συµβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις (νησιωτικό συγκρότηµα Κρήτης, 

ευρύτερη περιοχή του νότιου Αιγαίου, νησιωτικό συγκρότηµα νότιου αιγαιακού τόξου). 

Τα ηπειρωτικά νησιά συνιστούν ιδανικό παράδειγµα για µελέτη της επίδρασης της εξαφάνισης ή του 

εποικισµού τάξων και στη διαµόρφωση του εγκιβωτισµού (Patterson & Atmar, 1986; Wright et al., 

1998). Πιο συγκεκριµένα, τα ηπειρωτικά νησιά συµβάλλουν σηµαντικά στη γενικότερη αντίληψη ότι 

το φαινόµενο της εξαφάνισης φαίνεται να επικρατεί για τη διαµόρφωση φτωχότερης πανίδας που θα 

ακολουθεί τη µείωση της έκτασης (Wright et al., 1998). Έτσι, σε σχέση µε τα πολύ αποµονωµένα 

νησιά, τα ηπειρωτικά ξεχωρίζουν για το µεγαλύτερο εγκιβωτισµό (Patterson, 1990; Cutler, 1991; 

Lomolino, 1996). Ωστόσο, είναι χρήσιµο να ειπωθεί πως το πρόγραµµα Nestedness Temperature 

Calculator είναι επιδεκτικό στο να αναγνωρίζει εγκιβωτισµένα γεωγραφικά σύνολα ως αποτέλεσµα 

κακών δειγµατοληψιών (Fischer & Lindenmayer, 2002). Υπ’ αυτή την έννοια όλη η συζήτηση γύρω 

από το βαθµό εγκιβωτισµού των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών πρέπει να γίνεται µε προσοχή και 

επιφυλακτικότητα. 

Είναι διαπιστωµένο επίσης πως σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται  µεταξύ των διαφόρων 

οργανισµών και σχετίζονται µε την ικανότητα διασποράς, την πυκνότητα του πληθυσµού, τον 
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αναπαραγωγικό ρυθµό και την τρωτότητα του κάθε τάξου (Wright et al., 1998). Αυτές και άλλες 

µεταβλητές επηρεάζουν διαδικασίες που καθορίζουν τον εγκιβωτισµό, όπως είναι ο εποικισµός, η 

εξαφάνιση και η χωρική κλίµακα της περιοχής µελέτης. Εποµένως, αν οι διαφορές µεταξύ των τάξων 

πάνω σε αυτές τις µεταβλητές είναι κρίσιµες αναµένεται να εντοπιστούν διαφορές στον εγκιβωτισµό 

που αποτυπώνει κάθε ταξινοµική οµάδα. Συνεπώς, αν το φαινόµενο του εποικισµού για µια οµάδα 

είναι συχνό, όπως διαπιστώνεται για την ορνιθοπανίδα πολλών περιοχών (Bolger et al., 1991; 

Simberloff & Martin, 1991; Hansson, 1998), µειώνοντας την επίδραση της εξαφάνισης και συνεπώς 

της ενίσχυσης του εγκιβωτισµού, τότε θα ήταν αναµενόµενο µια οµάδα µε καλή ικανότητα 

διασποράς να σηµειώνει µικρότερο εγκιβωτισµό από άλλες λιγότερο κινητικές οµάδες. Από την 

άλλη, ο παράγοντας του ενδηµισµού που θεωρείται ασήµαντος στα χειλόποδα, µπορεί να δρα 

αντιστρόφως, ελαττώνοντας µε το χρόνο τον παραγόµενο εγκιβωτισµό ταξινοµικών οµάδων που 

διαφοροποιούνται έντονα µέσα στο χρόνο (Wright et al., 1998). 

Ένας ισχυρός τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ελεγχθεί σε µεγάλο βαθµό η τάση διαφοροποίησης 

του εγκιβωτισµού µεταξύ διαφόρων τάξων είναι η σύγκριση οµάδων που να προέρχονται από την 

ίδια γεωγραφική δεξαµενή (Wright et al., 1998). Εφαρµόζοντας τη µέθοδο των Atmar & Patterson 

(1993) µε τη χρήση του προγράµµατος Nestedness Temperature Calculator προκύπτει στα 

περισσότερα αποτελέσµατα (Πίν. 5.16) ότι στις περιπτώσεις που δε συµµετέχουν στις µήτρες 

δεδοµένων είδη µε µοναδική παρουσία σε κάποιο νησί (singletons), ο εγκιβωτισµός είναι 

µικρότερος. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει τάση τα είδη µε µοναδική παρουσία να εξαπλώνονται 

στα µεγάλα νησιά που τελικά κατηγοριοποιούνται στα ανώτερα επίπεδα του νέου πίνακα που 

εξάγεται µε αποτέλεσµα να µην µειώνουν τον εγκιβωτισµό. Αυτό το πρότυπο παρατηρείται και στην 

περίπτωση των χερσαίων µαλακίων αλλά και στην περίπτωση των ισοπόδων που ελέγχθηκαν για τα 

14 µεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων (Sfenthourakis et al., 1999). 

Η ίδια ανάλυση για τα χειλόποδα έδωσε αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Αναλυτικότερα, η 

συµπεριφορά των ενδηµικών ειδών στο µοντέλο του εγκιβωτισµού δεν ήταν δυνατό να διερευνηθεί 

από τη στιγµή που στις Κυκλάδες δε συναντάται κανένα στενό ή ευρύ ενδηµικό είδος χειλοπόδου. 

Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα χερσαία σαλιγκάρια και τα ισόποδα, στον πίνακα που δεν περιέχονται τα 

είδη µε µοναδική παρουσία ο εγκιβωτισµός αυξάνεται αντί να µειώνεται. Η εξήγηση που µπορεί να 

δοθεί στηρίζεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα νησιά ανεξάρτητα από το µέγεθός τους (10 από τα 

14 επιλεγµένα) διατηρούν ένα ή δυο είδη µε µοναδική παρουσία (Νάξος – Lithobius viriatus, Σίφνος 

– L. nudus, Άνδρος – L. microps, Himantarium gabrielis, Μήλος – L. lucifugus, Bothriogaster signata, 

Θήρα – Stigmatogaster gracilis, Cryptops anomalans, Κέα – C. hortensis, Henia athenarum, Τήνος – Η. 

devia, Αµοργός – L. tidissimus, Ανάφη – Nannophilus ariadnae, Σέριφος – Pachymerium ferrugineum). 

Μόνο η Μύκονος, η Σύρος και η Πάρος δε διατηρούν είδη µε µοναδική παρουσία. Το γεγονός αυτό 

σαφώς και επηρεάζει τον εγκιβωτισµό, ο οποίος αυξάνεται απουσία των µοναδικών παρουσιών και δε 

µειώνεται όπως στα σαλιγκάρια και τα ισόποδα που οι περισσότερες µοναδικές παρουσίες 
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καταγράφονται στα µεγάλα νησιά του συγκροτήµατος (ισόποδα - Νάξος, Άνδρος, Κέα, Μήλος, 

Τήνος, χερσαία µαλάκια – Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Μήλος, Κέα, Σύρος) (Sfenthourakis et al., 

1999). 

Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί το µικρό ποσοστό πληρότητας (25%) του πίνακα των χειλοπόδων σε 

σχέση µε την πληρότητα που εµφανίζουν τα ισόποδα (38%) και τα µαλάκια (32%), δεδοµένα που 

πιθανότατα µαρτυρούν την υποεκτίµηση της χειλοποδοπανίδας των Κυκλάδων σε σχέση µε όλες τις 

άλλες γεωγραφικές περιοχές. Άλλωστε δεν µπορεί να εξηγηθεί πώς είναι δυνατό η Νάξος που 

αποτελεί το µεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων (που διαθέτει σχεδόν όλους τους τύπους ενδιαιτηµάτων 

που συναντώνται στις Κυκλάδες) να διατηρεί σχετικά χαµηλό αριθµό ειδών (11), λιγότερα από 

αρκετά µικρότερα νησιά, όπως η Σέριφος, η Ίος, η Αµοργός και η Σίφνος. Συνεπώς, η 

δειγµατοληπτική µέθοδος µε το χέρι, παρά το γεγονός ότι εξυπηρέτησε µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τόσο την ανάγκη να καλυφθεί γρήγορα η µεγάλη έκταση του νησιωτικού συγκροτήµατος του 

νότιου Αιγαίου (τη στιγµή µάλιστα που στην πλειονότητα των νησιών η γνώση της χειλοποδοπανίδας 

ήταν ασήµαντη έως ανύπαρκτη) όσο και την ανάγκη να αποφευχθούν χρονοβόρες µέθοδοι συλλογής 

ζώων (παγίδες εδάφους που έτσι κι αλλιώς δεν αποτελούν ιδανικότερη δειγµατοληπτική µέθοδο για 

τα χειλόποδα), παραταύτα φαίνεται πως άφησε δειγµατοληπτικά κενά. Τα κενά αυτά είναι πιθανό να 

ευθύνονται για τις υπερβολικές τιµές εγκιβωτισµού κάποιων συστηµάτων (νησιωτικό συγκρότηµα 

νότιου Αιγαίου, νότιου αιγαιακού τόξου), αν και γενικότερα είναι αποδεκτό πως οι τιµές Tm του 

προγράµµατος επηρεάζονται από το µέγεθος του πίνακα δεδοµένων, µε τους µεγάλους πίνακες 

(όπως στην περίπτωση των χειλοπόδων της ευρύτερης περιοχής του νότιου Αιγαίου) να εµφανίζουν 

µεγαλύτερες τιµές εγκιβωτισµού (Wright et al., 1998). 

Στα επιλεγµένα µικρά νησιά τα ισόποδα µε τα χερσαία µαλάκια δείχνουν σηµαντική οµοιότητα στο 

πρότυπο του εγκιβωτισµού που παρουσιάζουν. Η αιτία που εξηγεί αυτό το πρότυπο ή διαφορετικά η 

οµοιότητα που καταγράφεται µπορεί να αποδοθεί στις κοινές τους οικολογικές απαιτήσεις 

(υγρόφιλος χαρακτήρας, ποικιλία ενδιαιτηµάτων, ασβεστολιθικές εκτάσεις) αλλά και στην 

περιορισµένη διασπορά τους. Ωστόσο η άποψη ότι η ιστορίες των µαλακίων και των ισοπόδων στο 

Αιγαίο µπορεί να επηρεάστηκαν από διαφορετικά παλαιογεωγραφικά γεγονότα υποστηρίζεται σε ένα 

βαθµό στην εργασία των Sfenthourakis et al. (1999), σύµφωνα µε την οποία ο εγκιβωτισµός στα 

ισόποδα εξηγείται από την απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ αντίθετα τα χερσαία µαλάκια 

εξηγούνται καλύτερα από κοντινότερες αποστάσεις. Παρόλα αυτά, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί το 

κοινό πρότυπο εγκιβωτισµού που δείχνουν οι παραπάνω οµάδες µε τα χειλόποδα κάτι που 

δικαιολογείται άλλωστε από το γεγονός ότι οι µελετούµενες  πανίδες εξελίχθηκαν στον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο, ανεξάρτητα από το αν η αποµόνωση έχει δράσει διαφορετικά για κάθε µια από 

αυτές. Στo πλαίσιo αυτής της διατριβής δε στάθηκε δυνατό να εξεταστεί η επίδραση άλλων 

µεταβλητών στον εγκιβωτισµό πέρα από την έκταση. Είναι φυσικό όµως, παράµετροι όπως η 

περιβαλλοντική ετερογένεια, η απόσταση από την ηπειρωτική χέρσο ή από το κοντινότερο µεγάλο 
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νησί που πιθανότατα εξηγούν ένα µέρος των προτύπων που καταγράφονται να πρέπει να µελετηθούν 

και να ενταχθούν στους µελλοντικούς ερευνητικούς σχεδιασµούς. 

Αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του εγκιβωτισµού είναι φανερό πως 

όταν όλα τα νησιά των Κυκλάδων συµµετέχουν στην ανάλυση (εισέρχονται κυρίως µικρά νησιά), ο 

εγκιβωτισµός του συστήµατος αυξάνεται αφού η χειλοποδοπανίδα των συγκεκριµένων µικρών νησιών 

(Σχοινούσα, ∆ονούσα, Κουφονήσι, Παχειά, Ασκανιά, Σίκινος, Φολέγανδρος, Αντίπαρος) συνιστά 

υποσύνολο των µεγαλυτέρων. Σηµαντική είναι η απόκλιση που σηµειώνεται µεταξύ Κυκλάδων και 

∆ωδεκανήσων (µε ή χωρίς το συγκρότηµα του Καστελόριζου), όπου ο εγκιβωτισµός των τελευταίων 

είναι µικρότερος (Πίν. 5.16). Το στοιχείο αυτό ενισχύει την ήδη κατατιθέµενη άποψη ότι η πανιδική 

ταυτότητα των ∆ωδεκανήσων εµφανίζει µεγαλύτερη ετερογένεια απ’ αυτή των Κυκλάδων, κυρίως 

εξαιτίας της ευρείας εξάπλωσης των νησιών κατά µήκος του γεωγραφικού πλάτους, αλλά και των πιο 

σύνθετων πανιδικών αλληλεπιδράσεων µε την Μικρά Ασία και τα υπόλοιπα νησιά του τόξου. Μικρή 

συµβολή στην παραπάνω εικόνα έχει και το ηφαιστειακό νησί της Νισύρου που πανιδικά 

διαφοροποιείται σηµαντικά από τα υπόλοιπα νησιά του συγκροτήµατος αφού δείχνει να έχει 

εποικιστεί από ξένη σε µεγάλο ποσοστό προς τα υπόλοιπα νησιά χειλοποδοπανίδα.  

Ένα επιπλέον σηµαντικό στοιχείο ανακύπτει εξετάζοντας το βαθµό εγκιβωτισµού των ∆ωδεκανήσων 

µε το νησιωτικό σύµπλεγµα του Καστελόριζου και χωρίς. Σε συµφωνία µε τις Κυκλάδες που όταν 

εισήλθαν στην ανάλυση τα µικρότερα νησιά ο εγκιβωτισµός όπως ήταν φυσικό ενισχύθηκε, στα 

∆ωδεκάνησα όταν τα 7 νησάκια του Καστελόριζου συµµετέχουν στις αναλύσεις παρατηρείται 

ακριβώς το ίδιο πρότυπο. Ωστόσο η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι τόσο δραµατική όσο στην 

περίπτωση των Κυκλάδων και αυτό µπορεί να αποδοθεί κυρίως στον πανιδικό υπερκορεσµό που 

καταγράφεται στα σχετικά µικρά νησιά του Καστελόριζου και λιγότερο στη µικρή διαφοροποίηση 

του νοτιοανατολικού συγκροτήµατος µε τα υπόλοιπα νησιά των ∆ωδεκανήσων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρµογή του εγκιβωτισµού σε νησιωτικά σύνολα νησιών που 

υπάρχουν (έστω και σε µικρό βαθµό) ενδηµικά είδη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όµοια 

όπως στα µαλάκια και τα ισόποδα (Sfenthourakis et al., 1999), ο ενδηµισµός είναι παράµετρος που 

ελάχιστα µειώνει τον εγκιβωτισµό. Αυτό είναι φυσικό να ισχύει αφού οι ενδηµικές µορφές ευθύνονται 

για τη µεγαλύτερη ποικιλοµορφία µέσα σε µια γεωγραφική περιοχή µε αποτέλεσµα την εντονότερη 

πανιδική διαφοροποίηση και εποµένως τη µείωση του εγκιβωτισµού. Συνυπολογίζοντας και το 

γεγονός ότι τα ενδηµικά στοιχεία δε συνδέονται αποκλειστικά και µόνο µε τα µεγάλα νησιά αλλά 

καθορίζονται από τις εξελικτικές διεργασίες που συµβαίνουν σε κάθε οµάδα, είναι κατανοητό γιατί η 

εντροπία ενός νησιωτικού συγκροτήµατος αυξάνεται µε την αφαίρεση των ενδηµικών µορφών. Ενώ 

λοιπόν στις περισσότερες περιπτώσεις που ελέγχθηκαν κάτι τέτοιο ισχύει, δηλαδή ο ενδηµισµός 

ελαττώνει ελάχιστα τον εγκιβωτισµό που παρατηρείται (ευρύτερη περιοχή νότιου Αιγαίου, νότιο 

αιγαιακό τόξο), στα µικρότερα νησιωτικά συγκροτήµατα (Κρήτη και δορυφορικά, ∆ωδεκάνησα µε ή 
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χωρίς Καστελόριζο) όταν αποβάλλονται τα ενδηµικά από τις αναλύσεις µειώνεται ο εγκιβωτισµός. 

Αυτό ενδεχοµένως συµβαίνει γιατί στα χειλόποδα τα ενδηµικά είναι παρόντα αποκλειστικά και µόνο 

στα µεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο), σε αντίθεση µε τα µαλάκια και τα ισόποδα (ενδηµικά εντοπίζονται 

σε πολλά νησιά ανεξαρτήτως µεγέθους) και ουσιαστικά συµπεριφέρονται όπως τα είδη που 

εµφανίζουν µοναδικότητα σε ένα νησί. 

Ξεχωριστή σηµασία αποκτά η σύγκριση των αποτελεσµάτων του εγκιβωτισµού στα νησιωτικά 

συγκροτήµατα του νότιου Αιγαίου µε την κλίση z που προκύπτει από την εφαρµογή της σχέσης 

έκτασης – αριθµού ειδών στις ίδιες νησιωτικές περιοχές. Ειδικότερα, µε βάση την κλίση z, τα 

∆ωδεκάνησα µαζί µε το νησιωτικό σύµπλεγµα του Καστελόριζου µοιάζουν λιγότερο αποµονωµένα 

σε σχέση µε όλα τα νησιά των Κυκλάδων (z = 0,10 και 0,14 αντίστοιχα). Εποµένως, αναµένει κανείς 

λογικά η πανίδα των ∆ωδεκανήσων να δείξει µεγαλύτερο εγκιβωτισµό από αυτή των Κυκλάδων. 

Αυτό δε συµβαίνει, κυρίως γιατί τα περισσότερα νησιά του Καστελόριζου που συµµετέχουν στην 

ανάλυση είναι πανιδικά κορεσµένα χωρίς να µπορούν να θεωρηθούν, όπως η πλειονότητα των 

µικρών νησιών του αρχιπελάγους, φτωχά που η πανίδα τους αποτελεί υποσύνολο των µεγαλύτερων. 

Έτσι εξηγείται η υψηλότερη θερµοκρασία που προκύπτει για τα ∆ωδεκάνησα που µαρτυρά 

µεγαλύτερη πανιδική εντροπία (πανιδική ετερογένεια), σε αντίθεση µε τις Κυκλάδες που η 

χειλοποδοπανίδα των µικρότερων νησιών αποτελεί σε µεγαλύτερο βαθµό υποσύνολο των 

µεγαλύτερων. Πιο αναµενόµενο είναι το πρότυπο που αποτυπώνεται κατά τη σύγκριση των 

∆ωδεκανήσων δίχως το σύµπλεγµα του Καστελόριζου µε τις Κυκλάδες. Σ’ αυτή την περίπτωση τα 

∆ωδεκάνησα δείχνουν µεγαλύτερο νησιωτισµό από τις Κυκλάδες (z ∆ωδεκανήσων = 0,20 και z 

Κυκλάδων = 0,14) γεγονός που δε συνάδει µε την παλαιογεωγραφία της περιοχής αλλά µάλλον 

συµφωνεί µε την ιδιαίτερη γεωλογική ιστορία του συγκροτήµατος και τη διαφοροποίηση βορείων 

και νοτίων περιοχών, αλλά και µε τη Νίσυρο που αποτελεί περιοχή µε εξαιρετικά διαφοροποιηµένη 

πανίδα από αυτή των υπολοίπων. Αυτά τα στοιχεία φαίνεται να συνηγορούν στο µικρότερο 

εγκιβωτισµό των ∆ωδεκανήσων (χωρίς το σύµπλεγµα του Καστελόριζου) σε σχέση µε τις Κυκλάδες. 

Από τη µεριά της, η χειλοποδοπανίδα της Κρήτης και των δορυφορικών της νησιών, παρά το 

γεγονός ότι φέρει τα χαρακτηριστικά µιας περισσότερο αποµονωµένης πανίδας σε σχέση µε αυτή 

των ∆ωδεκανήσων και ακόµη περισσότερο από αυτή των Κυκλάδων (η κλίση z της Κρήτης είναι 

µεγαλύτερη από τα άλλα δυο συγκροτήµατα), δεν εναρµονίζεται µε το δείκτη εγκιβωτισµού που 

είναι ο µεγαλύτερος όλων των αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν (Τm = 1,1οC). Αυτό εν µέρει 

αιτιολογείται από τη δοµή του συγκεκριµένου νησιωτικού συµπλέγµατος, αφού η Κρήτη είναι το 

µοναδικό µεγάλο νησί που λειτουργεί ως πανιδική δεξαµενή για όλα τα υπόλοιπα µε αποτέλεσµα 

όλες σχεδόν οι µοναδικές παρουσίες ειδών αλλά και τα 5 ενδηµικά να εντοπίζονται στην Κρήτη. 
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5.4.5 Συζήτηση πάνω στα πρότυπα κατανοµής µε βάση τον αριθµό των µεταµερών 

Το γεωγραφικό πρότυπο που συναντάται στην τάξη των γεωφιλόµορφων, όταν οι συγκρίσεις µεταξύ 

πληθυσµών γίνονται σε εκτεταµένο γεωγραφικό πεδίο, δείχνει ότι ο µέσος αριθµός των µεταµερών 

που φέρουν πόδια (LBS) µειώνεται όσο αυξάνεται  το γεωγραφικό πλάτος προς τους πόλους (Kettle 

et al., 2003). Ωστόσο, τα δεδοµένα που προέκυψαν από την παρούσα µελέτη προέρχονται από 

περιορισµένη γεωγραφική περιοχή, στην οποία, σε αντίθεση µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι 

γεωγραφικές τάσεις δεν φαίνεται να είναι τόσο σαφείς και σε καµία περίπτωση δεν ακολουθούν το 

γενικό µοντέλο. Αυτό πιθανότατα µπορεί να ερµηνευτεί µε βάση το νησιωτικό χαρακτήρα της υπό 

µελέτη περιοχής αλλά και των παλαιογεωγραφικών συγγενειών των επιµέρους γεωγραφικών 

διαµερισµάτων του ευρύτερου χώρου του νότιου Αιγαίου µε µεγάλες ηπειρωτικές µάζες, όπως είναι 

η ευρωπαϊκή, διαµέσου της Βαλκανικής χερσονήσου και τελικά της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και 

η Ασιατική κατά µήκος της Ανατολίας. 

Παρά τη γενική αποδοχή του γεωγραφικού µοτίβου που παρουσιάστηκε πιο πάνω, έχει καταγραφεί 

µια περίπτωση (Arthur & Kettle, 2001) κατά την οποία τα θηλυκά άτοµα του είδους G. carpophagus 

δείχνουν εξαιρετικά σπάνια τάση. Εµφανίζουν σηµαντική µείωση του αριθµού των µεταµερών που 

φέρουν πόδια στον άξονα από βορά προς νότο. Έτσι, πληθυσµοί περιοχών στην Αγγλία 

εµφανίζονται να διαθέτουν λιγότερα ζεύγη ποδιών από βορειότερους πληθυσµούς στη Σκωτία. 

Παροµοίως, σε όλο το γεωγραφικό µήκος και πλάτος του νότιου Αιγαίου καταγράφεται σηµαντική 

µείωση του αριθµού των µεταµερών και κατά συνέπεια του αριθµού των ποδιών στο είδος 

Pachymerium ferrugineum, µε τους πληθυσµούς της Κρήτης να διαθέτουν µικρότερο αριθµό ποδιών 

από τους βορειότερους των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων. Και στα 2 φύλα το παραπάνω 

γεωγραφικό πρότυπο επιβεβαιώνεται. 

Εµβαθύνοντας στα αποτελέσµατα των αναλύσεων ανά φύλο παρατηρείται ότι τα θηλυκά 

διαφοροποιούνται σηµαντικά, µε τους πληθυσµούς των Κυκλάδων να εµφανίζουν τυπικό αριθµό 

ποδιών µεταξύ 63 και 65 ζεύγη, τους πληθυσµούς των ∆ωδεκανήσων να διατηρούν µικρότερο 

αριθµό ποδιών 59 ζεύγη και αυτοί της Κρήτης να έχουν τυπικό αριθµό ποδιών 57 ζεύγη. Η ίδια 

κλίµακα παρατηρείται και για τα αρσενικά µε τη µόνη διαφορά ότι διαθέτουν 2 ζεύγη λιγότερα σε 

κάθε γεωγραφική ενότητα εξαιτίας του παρατηρούµενου φυλετικού διµορφισµού. 

Παρά το γεγονός πως η βαθµιαία γεωγραφική µεταβολή (µε πληθυσµούς που εξαπλώνονται σε 

βόρειες περιοχές να έχουν λιγότερα µεταµερή από νοτιότερους) ισχύει σχεδόν σε κάθε περίπτωση, 

φαίνεται πως υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες που θα µπορούσαν να εξηγήσουν τα επιµέρους 

γεωγραφικά πρότυπα που αποκαλύπτονται στη στενή γεωγραφική περιοχή του νότιου Αιγαίου. 

∆ηλαδή, αν υπάρχουν παράγοντες που να εξηγούν το ίδιο ισχυρά τις γεωγραφικές τάσεις στην 

ευρύτερη περιοχή µελέτης, είτε αυτοί σχετίζονται µε την πρόσφατη ή παλαιότερη ιστορία του 
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χώρου, είτε αυτά αφορούν άλλα νησιωτικά χαρακτηριστικά, τότε ποιοι µπορεί να είναι αυτοί; Σε 

ποιο βαθµό είναι δυνατό να εξηγήσουν το ιδιόµορφο γεωγραφικό πρότυπο της περιοχής που έρχεται 

σε κάποιο βαθµό σε αντίθεση µε τις γενικότερα αποδεκτές τάσεις; 

Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα των πληθυσµών του είδους P. ferrugineum στην Κρήτη, διαφορετικές 

τυπικές τιµές συναντώνται από τα βόρεια προς τα νότια, όπου τα θηλυκά επιβεβαιώνουν σηµαντικά 

την παρουσία γεωγραφικής κλίσης, σε αντίθεση µε τα αρσενικά που δεν επαληθεύουν την ίδια τάση. 

Πέρα από το πρότυπο κατά µήκος της Κρήτης, στατιστικά σηµαντική είναι και η διαβάθµιση που 

παρατηρείται µεταξύ δυτικών και ανατολικών πληθυσµών στα θηλυκά, µε τους πληθυσµούς στη 

δυτική Κρήτη (Χανιά, Ρέθυµνο) να διαθέτουν λιγότερα ζεύγη ποδιών από τους αντίστοιχους στην 

ανατολική Κρήτη (Ηράκλειο, Λασίθι). Ωστόσο, το ίδιο πρότυπο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στα 

αρσενικά. Πιθανότατα, το δίπολο που παρουσιάζεται µεταξύ δυτικής και ανατολικής Κρήτης σε 

σχέση µε το ύψος βροχόπτωσης, µε το δυτικό τµήµα να δέχεται σηµαντικότερα ποσά βροχής, να 

ευθύνεται για το παραπάνω πρότυπο. Συγκεκριµένα, η µέση ετήσια βροχόπτωση στην ανατολική 

Κρήτη είναι κατά 23% µικρότερη σε σχέση µε τη ∆υτική.  

Αναλύοντας µε τη σειρά τα δεδοµένα από το νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων, η στατιστική 

επεξεργασία δικαιολογεί, όπως και στην Κρήτη, την ύπαρξη ισχυρής γεωγραφικής τάσης µεταξύ 

βορείων και νοτίων πληθυσµών του είδους P. ferrugineum, κυρίως κατά µήκος του άξονα βορειοδυτικά 

– νοτιοανατολικά. Έτσι, στα βορειότερα νησιά (Τήνος, Σύρος) εξαπλώνονται πληθυσµοί µε 53 ή 55 

ζεύγη ποδιών, στα κεντρικά νησιά (Νάξος, Πάρος, Σέριφος) έχουν 59 ζεύγη ποδιών, ενώ στα 

νοτιότερα νησιά (Αµοργός) καταγράφονται να έχουν 63 µε 65 ζεύγη ποδιών. Κατά µήκος του άξονα 

δύση – ανατολή και τα δυο φύλα εµφανίζουν παρόµοιο πρότυπο µε τους πληθυσµούς των 

ανατολικότερων περιοχών (Αµοργός) να διατηρούν περισσότερα ζεύγη ποδιών από τα δυτικότερα 

(Μήλος, Πάρος). 

Στα ∆ωδεκάνησα µόνο τα αρσενικά διατηρούν στατιστικά σηµαντικό γεωγραφικό πρότυπο µε τους 

πληθυσµούς του είδους P. ferrugineum στα βορειότερα νησιά (Κάλυµνος, Κως) να έχουν µικρότερο 

αριθµό ποδιών από αυτούς των νοτιότερων νησιών (Νίσυρος, Τήλος, Σύµη). 

Παρά τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, όπου τόσο στον άξονα βορρά – νότου όσο και στον άξονα 

δύσης – ανατολής η αύξηση των µεταµερών που φέρουν πόδια στο είδος P. ferrugineum είναι 

δεδοµένη, το γεωγραφικό κλινές δεν χαρακτηρίζεται για την καθολικότητά του σε ολόκληρη την 

περιοχή του νότιου Αιγαίου αλλά ξεχωριστά σε κάθε γεωγραφικό σύµπλεγµα. ∆ιαφορετικά θα 

ανέµενε κανείς οι πληθυσµοί των ανατολικότερων (∆ωδεκάνησα) και των νοτιότερων νησιωτικών 

συγκροτηµάτων (Κρήτη) να διαθέτουν το µεγαλύτερο αριθµό µεταµερών. Αντίθετα µάλιστα, ούτε 

όταν συγκρίθηκαν πληθυσµοί στον άξονα δύσης – ανατολής (Κυκλάδες – ∆ωδεκάνησα), ούτε όταν 
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εξετάστηκαν πληθυσµοί του είδους στον άξονα βορρά – νότου (Κυκλάδες – Κρήτη) διαπιστώθηκε 

να ισχύει το κοινά αποδεκτό πρότυπο. 

Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην ανάδειξη αξιοσηµείωτης παρέκκλισης από το γενικό µοντέλο που 

αναγνωρίζει ότι οι νοτιότεροι πληθυσµοί έχουν περισσότερα µεταµερή από τους βορειότερους. 

Γίνεται λόγος εποµένως στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου για την ύπαρξη ενός τύπου “ψευδο-

προτύπου” (κατά µήκος και των 2 γεωγραφικών αξόνων), όπου ενώ το γενικό πρότυπο αποτυπώνεται 

µε στατιστική ισχύ στο εσωτερικό και των τριών γεωγραφικών υποσυνόλων (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, 

Κρήτη) (βλέπε Χάρτη 5.2), δεν καταγράφεται στις µεταξύ τους συγκρίσεις. Αυτό συνεπάγεται την 

ανάδειξη του νησιωτικού συγκροτήµατος των Κυκλάδων ως περιοχής µε µοναδικά χαρακτηριστικά, 

όπου το είδος P. ferrugineum εµφανίζεται να διατηρεί το µέγιστο αριθµό µεταµερών (Χάρτης 5.3). 

 

Χάρτης 5.3. Απεικόνιση του γεωγραφικού προτύπου που ακολουθεί το είδος P. ferrugineum στο νότιο Αιγαίο. 

Τα τόξα δείχνουν το κλινές κατά µήκος του οποίου αυξάνεται ο αριθµός των µεταµερών από περιοχή σε 

περιοχή, ενώ σκιασµένη είναι η νησιωτική περιοχή που εµφανίζει το µέγιστο αριθµό µεταµερών (Αµοργός). 

Με βάση την γεωγραφική εξέλιξη του Αιγαίου, στην αρχή του Πλειόκαινου (5 εκ. χρόνια πριν), το 

νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων εµφανίζεται να είναι µια ενιαία πλάκα χωρίς γεωλογικές 

συνδέσεις µε τις ηπειρωτικές περιοχές της Ανατολίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Κατά τη 

διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου (Κυκλάδες) ήταν 
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διαχωρισµένα από τα νησιά των ανατολικών περιοχών (∆ωδεκάνησα). Στο τέλος του Πλειόκαινου 

(περίπου 2 εκ. χρόνια πριν), η Κυκλαδική µάζα άρχισε να κατακερµατίζεται εξαιτίας της συνεχούς 

διείσδυσης της θάλασσας. Ένα νησιωτικό µωσαϊκό ήταν το αποτέλεσµα αυτής της γεωλογικής 

διεργασίας που κράτησε χρόνια, µε τα βορειότερα νησιά του συµπλέγµατος να παραµένουν ενωµένα 

µε την ηπειρωτική Ελλάδα, αποτελώντας τη συνέχεια της Αττικής και της Εύβοιας. Την ίδια περίοδο 

τα ανατολικότερα και νοτιότερα νησιά συνιστούν ξεχωριστή νησιωτική µάζα.  

Τα συγκεκριµένα ιστορικά στοιχεία είναι σε συµφωνία µε το προαναφερθέν γεωγραφικό πρότυπο 

κατά µήκος του άξονα βορρά – νότου στην περιοχή των Κυκλάδων. Σε αντίθεση µε τα στοιχεία για 

το κεντρικό Αιγαίο, στο ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριµένα στα ∆ωδεκάνησα τα περισσότερα νησιά 

παραµένουν ενωµένα µε την χερσόνησο της Ανατολίας σε όλη την περίοδο µεταξύ του Πλειόκαινου 

και του κατώτερου Πλειστοκαίνου (1 εκ. χρόνια πριν). Εποµένως ο νησιωτικός χαρακτήρας των 

∆ωδεκανήσων µε βάση τις γεωλογικές περιόδους και τις επιµέρους γεωλογικές διεργασίες είναι 

βραχύς χρονικά και συνεπώς τα αποτελέσµατά του στην πανίδα ηπιότερα από αυτά των Κυκλάδων. 

Η ασθενής νησιωτική συνισταµένη των ∆ωδεκανήσων µπορεί να εξηγεί κατά ένα βαθµό το γεγονός 

ότι στα ∆ωδεκάνησα δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των 

βορειότερων και των νοτιότερων περιοχών, παρά το γεγονός ότι στα αρσενικά η τάση αυτή 

επιβεβαιώνεται. Φαίνεται δηλαδή ότι το είδος P. ferrugineum διατηρεί στα ανατολικά νησιά 

περισσότερο τον ηπειρωτικό του χαρακτήρα (οµοιότητες µε τις ανατολικές ακτές της Τουρκίας) µε 

ελάχιστες διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. 

Αν παρεµπιπτόντως ισχύει η υπόθεση ότι είναι δυνατό να εξηγηθεί η ποικιλοµορφία που 

παρατηρείται στον αριθµό των µεταµερών στα γεωφιλόµορφα ως αποτέλεσµα µιας µικρής έστω 

πλαστικότητας (Kettle et al., 2003), τότε θα ήταν λογικό να υποτεθεί ότι ο νησιωτισµός ορισµένων 

περιοχών, σε συνδυασµό µε τους άλλους αβιοτικούς παράγοντες (θερµοκρασία) ευνοεί την επιλογή 

υψηλού αριθµού µεταµερών σε περιορισµένες νησιωτικές ενότητες (Κυκλάδες). Σε κάθε περίπτωση 

πάντως εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εύρεση του λόγου για τον οποίο κλιµατικοί ή άλλοι 

παράγοντες επηρεάζουν τον αριθµό των µεταµερών στα γεωφιλόµορφα και τον ελαττώνουν σε 

βορειότερες περιοχές ενώ αντίστοιχα ευνοούν την αύξηση του αριθµού σε νοτιότερες. 

Πάντως οι Κυκλάδες συνιστούν γεωγραφική ενότητα µε σηµαντικές αντιθέσεις τόσο σε κλιµατικό 

όσο και σε γεωγραφικό – γεωλογικό επίπεδο. Από τη µια οι συνεχείς γεωλογικές αλλαγές και από 

την άλλη οι αλλεπάλληλες γεωλογικές συνδέσεις µε τις ηπειρωτικές µάζες της Ανατολίας και της 

ηπειρωτικής Ελλάδας δηµιούργησαν και συντήρησαν ένα νησιωτικό συγκρότηµα µε έντονη 

µωσαϊκότητα που δείχνει εκτός των άλλων να διατηρεί αξιόλογη ποικιλοµορφία του αριθµού των 

µεταµερών που φέρουν πόδια σε πληθυσµούς του P. ferrugineum, µε τα νοτιοανατολικά νησιά να 

ευνοούν περισσότερα µεταµερή. Σε αντίθεση, η µακρά αποµόνωση της Κρήτης (τα τελευταία 

τουλάχιστον 6 εκ. χρόνια) και η πρόσφατη αποκόλληση των ∆ωδεκανήσων από την Ανατολία 
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συνέτειναν στη δηµιουργία σταθερότερου περιβάλλοντος µε περισσότερο ενισχυµένα τα ηπειρωτικά 

χαρακτηριστικά κάθε γεωγραφικής περιοχής. 

Το ερώτηµα ωστόσο που παραµένει αναπάντητο είναι γιατί η επιλογή ευνοεί πληθυσµούς µε 

περισσότερα πόδια στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες σε σύγκριση µε πληθυσµούς των κεντρικότερων 

ή βορειότερων Κυκλάδων, σε σύγκριση µε πληθυσµούς των ∆ωδεκανήσων ή σε σχέση µε 

πληθυσµούς της Κρήτης; Το συγκεκριµένο ερώτηµα έχει διατυπωθεί και σε παρελθούσες εργασίες 

(Prunescu & Capuse 1971, Eason 1979, Kettle et al., 2003) και για να απαντηθεί πρέπει πρώτα να 

διευκρινιστεί σε ποιο βαθµό ο αριθµός των µεταµερών στα γεωφιλόµορφα είναι αποτέλεσµα 

κληρονοµικότητας και όχι κάποιο είδος φαινοτυπικής πλαστικότητας της συγκεκριµένης τάξης.  

Είναι γνωστό πως το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν οι Prunescu & Capuse (1971), ότι δηλαδή 

υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι ο αριθµός των µεταµερών είναι ένα καθαρά κληρονοµήσιµο 

χαρακτηριστικό, είναι λανθασµένο (Kettle et al., 2003). Το λάθος αυτό προέκυψε από τον 

περιορισµένο αριθµό γεωφιλόµορφων που εξέτασαν διαπιστώνοντας λανθασµένα ότι οι θηλυκοί 

απόγονοι έχουν τον ίδιο αριθµό µε τη “µητέρα”, ενώ τα αρσενικά έχουν 2 ζεύγη λιγότερα. Από µια 

άλλη σκοπιά, το λάθος ήταν αναπόφευκτο από τη στιγµή που δεν έλεγξαν µεγάλο αριθµό απογόνων. 

Θα διαπίστωναν δηλαδή σηµαντικές εξαιρέσεις στον απλό κανόνα που διατύπωσαν (θηλυκά άτοµα 

µε λιγότερα ζεύγη ποδιών από το θηλυκό γονέα και αρσενικά µε αριθµό ποδιών ίσο µε το θηλυκό 

γονέα). 

Από την άλλη ο Eason (1979) έφτασε στο ακριβώς αντίθετο συµπέρασµα µελετώντας το είδος 

Geophilus carpophagus. Μελετώντας µεγάλους πληθυσµούς του είδους σε αγροοικοσυστήµατα και σε 

αστικές περιοχές παρατήρησε ότι διατηρούσαν περισσότερα πόδια από πληθυσµούς του ίδιου είδους 

σε φυσικά οικοσυστήµατα. Συνάµα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις οι δυο διακριτοί πληθυσµοί 

βρίσκονταν σε γειτονικές περιοχές κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η διαφορά στον αριθµό των 

µεταµερών στους πληθυσµούς αποτελεί ένδειξη φαινοτυπικής πλαστικότητας που προκαλείται από τη 

διαφορά θερµοκρασίας που καταγράφεται στα αστικά ή περι-αστικά οικοσυστήµατα και δρα άµεσα 

στην ανάπτυξη του εµβρύου (Eason, 1979). Ωστόσο πρόσφατα αποδείχθηκε (Arthur et al., 2001) 

πως οι πληθυσµοί στους οποίους αναφερόταν ο Eason συνίστανται από 2 διαφορετικά είδη και 

εποµένως η µοναδική έως τότε εκδοχή της φαινοτυπικής πλαστικότητας έπαψε να υφίσταται. 

Το σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης των γεωφιλοµόρφων (Kettle et al., 2003) προτείνει ότι η 

ποικιλοµορφία που παρατηρείται στον αριθµό ποδιών στα γεωφιλόµορφα είναι πρωτίστως 

αποτέλεσµα κληρονοµικότητας, αφήνοντας όµως να εννοηθεί ότι υπάρχει µικρή ένδειξη 

φαινοτυπικής πλαστικότητας που δρα παράλληλα. Ωστόσο το αρχικό ερώτηµα παραµένει, 

αναζητώντας το πραγµατικό όφελος (αν υπάρχει) που µπορεί να έχει ένας πληθυσµός ενός είδους 

που ζει νοτιότερα και έχει περισσότερα πόδια από έναν άλλο που ζει σε µεγαλύτερο γεωγραφικό 
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πλάτος και διαθέτει λιγότερα πόδια. Οι ερµηνείες που έχουν δοθεί είναι ελάχιστες και υποστηρίζουν 

πως τα περισσότερα πόδια είναι πιθανό να δίνουν καλύτερη δυνατότητα κίνησης στο ζώο και 

εποµένως µεγαλύτερο πλεονέκτηµα στη σύλληψη της τροφής αλλά και στην αποφυγή του θηρευτή, 

µε αποτέλεσµα σε πιο ζεστά κλίµατα µε ευρύτερες περιόδους δραστηριότητας να υπάρχει 

ισχυρότερη επιλογή για αυτά τα χαρακτηριστικά (Kettle et al., 2003). Από την άλλη, πληθυσµοί µε 

λιγότερα πόδια είναι προφανές ότι ευνοούνται, αφού σπαταλούν λιγότερο χρόνο για να αναπτυχθούν 

µέσα στο αυγό αλλά και για να εκκολαφθούν από αυτό και τελικά να περάσουν όλη τη δύσκολη 

περίοδο µέχρι την ωρίµανση. Αυτό το χαρακτηριστικό µπορεί να είναι ευεργετικό σε πληθυσµούς 

πιο ψυχρών περιοχών, όπου η πιθανότητα κατακλυσµού των καταφυγίων από κάποια παλίρροια ή 

κάποια δυνατή καταιγίδα είναι µεγαλύτερη (Kettle et al., 2003). 

Παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο µπορεί να εξηγεί ικανοποιητικά το γεωγραφικό πρότυπο που 

συναντάται στην Κρήτη και σε ορισµένα άλλα νησιά του νότιου Αιγαίου για την περίπτωση του 

είδους Pachymerium ferrugineum, όπου η “κοντή µορφή” (µε αριθµό ποδιών από 43 έως 49) 

εξαπλώνεται στην ενδοχώρα των νησιών και σε περιοχές µε µεγάλο υψόµετρο, ενώ η “µακριά 

µορφή” συναντάται αποκλειστικά και µόνο σε αµµοθίνες και παραλιακά οικοσυστήµατα σχεδόν σε 

όλα τα µεγάλα νησιά του αρχιπελάγους (µε αριθµό ποδιών από 53 έως 65), ωστόσο δε µπορεί να 

ερµηνεύσει τα αποτελέσµατα της µελέτης που έγινε και αφορά στην ποικιλοµορφία που εµφανίζεται 

αποκλειστικά και µόνο σε πληθυσµούς της “µακριάς µορφής” στο νότιο Αιγαίο.  

Τα άτοµα που συλλέχθηκαν προέρχονται από παράκτια οικοσυστήµατα  και εποµένως οι κλιµατικοί 

παράγοντες που δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή δε δικαιολογούν τη 

διάκριση των παραλιακών περιοχών σε ψυχρότερες και θερµότερες. Άλλωστε, αν µια τέτοια 

διάκριση µπορούσε να στοιχειοθετηθεί και να εξηγήσει σε κάποιο βαθµό τα πρότυπα κατανοµής του 

P. ferrugineum insularum στο νότιο Αιγαίο, τότε θα ανέµενε κανείς οι πληθυσµοί µε τα περισσότερα 

πόδια να εξαπλώνονται σε περιοχές της ανατολικής Κρήτης ή της Κάσου που θεωρούνται ξηρότερες 

και θερµότερες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του νότιου Αιγαίου. Παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν 

παρατηρείται και εξέχουσα θέση έχει η περιοχή των κεντρικών (Νάξος) και νοτιοανατολικών 

Κυκλάδων (Αµοργός) που διατηρούν πληθυσµούς µε τα περισσότερα πόδια στο Αιγαίο. Εποµένως, 

αφού το θερµοκρασιακό κλινές φαίνεται να µην είναι υπεύθυνο για το συγκεκριµένο πρότυπο, αλλά 

ούτε και άλλοι κλιµατικοί - οικολογικοί παράγοντες (εξαιτίας της φαινοτυπικής οµοιότητας των 

περιοχών συλλογής), δικαιολογηµένα ο νησιωτισµός που στις Κυκλάδες µπορεί να έχει εντονότερα 

χαρακτηριστικά από τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές µπορεί να εξηγεί το συγκεκριµένο 

γεωγραφικό µοτίβο.  
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6.1 Εισαγωγή 

Οι µελέτες στα χειλόποδα συνήθως προσανατολίζονται στην εξάπλωση των ειδών (Zapparoli, 2003), 

στον καθορισµό των χρονικών και εποχικών προτύπων δραστηριότητας (Serra & Miquel, 2003), 

στην περιγραφή των διατροφικών συνηθειών (Lewis, 1981) αλλά και στην αναγνώριση των 

φαινολογικών περιόδων που σχετίζονται είτε µε την αναπαραγωγή είτε µε την θρέψη (Punzo, 1997). 

Η µελέτη της χρονικής διαφοροποίησης των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο στηρίχθηκε κυρίως στα 

δεδοµένα που αντλήθηκαν από τη χρήση των παγίδων εδάφους που χρησιµοποιήθηκαν συστηµατικά 

τα τελευταία χρόνια στις ερευνητικές δραστηριότητες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 

Παρά το γεγονός ότι τα χειλόποδα συνιστούν µια από τις κυριότερες οµάδες εδαφικής 

αρθροποδοπανίδας τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο µεσογειακό χώρο (Brölemann, 1930; Lewis, 

1981), της οποίας όλοι οι αντιπρόσωποι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις µε το έδαφος (Wallwork, 

1976), οι φαινολογικές µελέτες που τα συνοδεύουν δε βοηθούν στη διαµόρφωση ξεκάθαρης εικόνας 

που να αφορά τις χρονικές – εποχικές τους δραστηριότητες. Εξαίρεση αποτελούν οι οικολογικές 

µελέτες που περιγράφουν τα χρονικά πρότυπα δραστηριότητας των χειλοπόδων στα τροπικά δάση 

του Αµαζονίου (Adis & Albuquerque, 1989; Adis et al., 1989, 1996), καθώς επίσης και τις 

κατακόρυφες εδαφικές τους κατανοµές (Adis et al., 1987a, b). Στα όρια της εύκρατης – µεσογειακής 

ζώνης οι γνωστές εργασίες είναι περιορισµένες (Minelli et al., 1984; Barber, 1992; Zapparoli, 2002; 

Serra & Miquel, 2003; Simaiakis et al., 2004) και δεν αφήνουν περιθώρια για ασφαλή 

συµπεράσµατα.  

Σε αντίθεση µε τα έντοµα, τα χειλόποδα δεν έχουν κηρώδη αδιάβροχη επιδερµίδα µε αποτέλεσµα 

να εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την υγρασία του εδάφους και τη διαθεσιµότητα του νερού 

δείχνοντας ισχυρή προτίµηση σε υγρά περιβάλλοντα (Eason, 1964). Γενικός κανόνας είναι ότι 

αποφεύγουν το φως της ηµέρας και δεν δραστηριοποιούνται τις περιόδους που υπάρχει υπερβολική 

ζέστη ή κρύο. Τα χειλόποδα εντοπίζονται συχνότερα την άνοιξη και το φθινόπωρο, όταν τα επίπεδα 

της θερµοκρασία και τα ποσά της υγρασίας επιτρέπουν την αδιατάραχτη κίνησή τους (Lewis, 1981). 

Σε αντίθεση µε τα λιθοβιόµορφα και τα σκολοπενδρόµορφα που κινούνται υπέργεια και βρίσκουν 

καταφύγια σε σχισµές πετρών, κάτω από πέτρες ή κορµούς ξύλων, τα γεωφιλόµορφα ζουν υπόγεια, 

περνώντας το µεγαλύτερο µέρος της ζωής τους θαµµένα σε µεγάλο βάθος (Adis et al., 1989). 

Τα λιθοβιόµορφα είναι αρκετά µεγάλα και µπορούν εύκολα να συλληφθούν µε το χέρι αλλά και µε 

παγίδες εδάφους (Wallwork, 1976). Το παραπάνω χαρακτηρίζει τους µεγάλους αντιπροσώπους των 

λιθοβιόµορφων, µιας και η συγκεκριµένη οµάδα διατηρεί µεγάλη ποικιλοµορφία, µε συνέπεια 

κάποια µικρόσωµα είδη να µην εντοπίζονται µε τη χρήση παγίδων αλλά µε άλλες µεθόδους 

συλλογής. Αντίθετα, οι περισσότεροι αντιπρόσωποι των γεωφιλόµορφων δεν παγιδεύονται εύκολα 

χάρις στην µεγάλη ευκινησία που διαθέτουν και την τάση που έχουν να εκµεταλλεύονται κάθε µικρή 

διάρρηξη του εδάφους. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα περισσότερα είδη των σκολοπενδρόµορφων, 
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κυρίως τους αντιπροσώπους του γένους Cryptops, οι οποίοι διατηρούν παρόµοια χαρακτηριστικά µε 

αυτά των γεωφιλόµορφων (Stoev, 2004). Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν τα ώριµα άτοµα των ειδών 

που ανήκουν στο γένος Scolopendra, τα οποία τόσο εξαιτίας του µεγέθους τους όσο και της µεγάλης 

ταχύτητας κίνησης καταλήγουν συχνά στις παγίδες εδάφους. Τέλος, τα Σκουτιγκερόµορφα που 

αποτελούν την ταχύτερη τάξη µυριαπόδων (Wilson, 2001) εντοπίζονται εύκολα στις παγίδες εδάφους 

για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην περίπτωση του γένους Scolopendra. Ωστόσο, 

συγκριτικά µε άλλες οµάδες εδαφόβιων αρθροπόδων, τα χειλόποδα δε συµµετέχουν σηµαντικά στην 

πανίδα που συλλέγεται στις παγίδες. Είναι ενδεικτικό πως η συµµετοχή των χειλοπόδων σε παγίδες 

εδάφους αγγίζει το 0,3-0,4% επί του συνόλου των αρθροπόδων, ενώ ακόµη και όταν οι 

πολυπληθέστερες οµάδες των ακάρεων και των κολλεµβόλων αφαιρεθούν από τους υπολογισµούς η 

ποσοστιαία συµµετοχή τους δεν ξεπερνά το 0,7% (Adis et al., 1996). 

Πέρα από τη µελέτη των φαινολογικών προτύπων των ειδών των χειλοπόδων που βασίστηκε κυρίως 

στα δεδοµένα από την Κρήτη, έγινε προσπάθεια να µελετηθούν οι παραλιακές περιοχές του νοτίου 

Αιγαίου και να εξετασθούν αναλυτικότερα οι οικολογικοί παράγοντες (αβιοτικοί και βιοτικοί) που 

ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για την χειλοποδοπανιδική τους σύνθεση. Η χωρική και χρονική 

κατανοµή των αρθροπόδων σχετικά µε τα παράκτια οικοσυστήµατα καθώς επίσης και η µελέτη της 

ποικιλοµορφίας που εµφανίζουν σε διάφορες µεσογειακές αµµώδεις παραλίες έχει αποτελέσει 

αντικείµενο συνεχούς έρευνας (Colombini et al., 2000, 2002 , 2003). Επιπλέον, οι εκτεθειµένες 

αµµώδεις παραλίες εµφανίζουν ελάχιστη πρωτογενή παραγωγικότητα και εξαρτώνται έτσι από 

µεγάλες εισαγωγές φυκιών και άλλων θαλασσίων µακροφυτικών οργανισµών, που αποτελούν την 

πρωταρχική πηγή ενέργειας για την υπέργεια παραλιακή πανίδα (Colombini et al., 2000). Εντούτοις, 

υπάρχουν παραλίες που µπορούν να περιγραφούν ως αυτότροφες και που χαρακτηρίζονται από την 

έντονη παρουσία αλοφύτων. Αν και η χερσαία µακροπανίδα είναι ευρέως γνωστή και δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή, παραµένουν σοβαρά κενά στη γνώση της, όχι µόνο σε ότι αφορά την 

αφρικανική ήπειρο (Brown & McLachlan, 1990), αλλά και σε εύκρατες περιοχές.  

Είναι γνωστό ότι οι αράχνες, τα φαλάγγια και οι σκορπιοί µπορούν να συµπεριφερθούν ως εισβολείς 

στην παλιρροϊκή ζώνη, ενώ µε τη σειρά τους οι ψευδοσκορπιοί εντοπίζονται µερικές φορές σε φύκια 

της ακτής (Brown & McLachlan, 1990). Μόνο τα ακάρεα φαίνεται να είναι µόνιµοι κάτοικοι των 

αµµωδών οικοσυστηµάτων (Brown & McLachlan, 1990). Στα µεσαία γεωγραφικά πλάτη (εύκρατες 

ευρωπαϊκές περιοχές αλλά και στα µεσογειακά οικοσυστήµατα) τα αµφίποδα (Talitridae) 

συναντώνται πολύ συχνά στην παράκτια περιοχή (Colombini et al., 2000; Jędrzejczak, 2002), ενώ 

υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ορισµένα είδη χειλοπόδων είναι επίσης κοινά στις 

αµµώδεις και πετρώδεις ακτές της Μεσογείου. Σύµφωνα µε τον Wallwork (1976), τα χειλόποδα 

κατατάσσονται µεταξύ των σηµαντικότερων θηρευτών, όχι µόνο γιατί κυριαρχούν σε δάση µε έντονη 

παρουσία φυλλοστρωµνής ή σε φρυγανικά οικοσυστήµατα αλλά και σε παράκτιες περιοχές. ∆ιάφορα 

είδη χειλοπόδων είναι γνωστό ότι διαβιούν στην παράκτια ζώνη (Palmén & Rantala, 1954; Lewis, 
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1962; Binyon & Lewis, 1963). Ο Kaczmarek (1979) εξετάζει πρώτος το είδος Pachymerium 

ferrugineum (αλόφιλο είδος της Μεσογείου) στις ακτές της Μαύρης θάλασσας κάτω από τις πέτρες µε 

Zostera sp. Παρόλα αυτά, η γνώση σχετικά µε την χειλοποδοπανίδα των παράκτιων περιοχών των 

ανατολικών περιοχών της Μεσογείου εξακολουθεί να είναι φτωχή και µόνο δύο είδη είναι γνωστό ότι 

διαθέτουν ισχυρούς δεσµούς µε το παράκτιο περιβάλλον κοντά σε εκβρασµένους σωρούς από 

Posidonia oceanica. (Zapparoli, 1994b, 2002; Simaiakis & Mylonas, 2005). 

 Ένα από τα πεδία που ακόµη η γνώση είναι φτωχή και αποσπασµατική είναι στις προτιµήσεις που 

δείχνει η οµάδα στα διάφορα ενδιαιτήµατα. Οι αναλυτικές δουλειές δεν είναι πολλές (Minelli & 

Iovane, 1987; Zapparoli, 1994b, 2002; Simaiakis et al., 2004) και τα λεπτοµερή στοιχεία για τις 

προτιµήσεις κάθε είδους θεωρούνται ανεπαρκή. Μια προσπάθεια κάλυψης των βασικών 

ενδιαιτηµατικών προτιµήσεων κάθε είδους έγινε στo πλαίσιo της διατριβής και βασίστηκε στις 

αναλυτικές περιγραφές των τόπων δειγµατοληψίας, όπως αυτές παρουσιάζονται στην εισαγωγή. 

Τα ερωτήµατα που απασχόλησαν το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Με βάση τα δεδοµένα που αντλήθηκαν (µε τη χρήση παγίδων) από τους 34 

δειγµατοληπτικούς σταθµούς που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν στo πλαίσιo του 

προγράµµατος Terra στην κεντρική και ανατολική Κρήτη, υπάρχει κάποια µεταβλητή που 

να εξηγεί καλύτερα το πρότυπο οµαδοποίησης των σταθµών; 

2. Ποια φαίνεται να είναι τα επικρατέστερα εποχικά πρότυπα δραστηριότητας των κυριοτέρων 

τάξων του νοτίου Αιγαίου; 

Να σηµειωθεί πως τα δεδοµένα από τις παγίδες που αναλύθηκαν αφορούν µια σειρά δειγµατοληψιών 

που πραγµατοποιήθηκαν στην Κρήτη και εποµένως αποτυπώνει τη δραστηριότητα των ειδών όπως 

αυτή καταγράφηκε στο νησιωτικό συγκρότηµα της Κρήτης. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα 

που προκύπτουν προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν στο 

νοτιότερο νησιωτικό συγκρότηµα του νοτίου Αιγαίου και συνεπώς έχουν ένα χωρικό περιορισµό, 

αυτό δεν αποκλείει την ευρύτερη αποδοχή των εξαγόµενων προτύπων καθώς τα είδη που 

µελετήθηκαν είναι κοινά στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου, εκτός από την ενδηµική 

Scolopendra cretica. 

3. Ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται για τη χειλοποδοπανίδα της παραλιακής ζώνης; Τι 

συµπεράσµατα εξάγονται από τη σύγκριση των παραλιακών περιοχών δειγµατοληψίας και 

ποιοι βιοτικοί ή αβιοτικοί παράγοντες περιγράφουν µε µεγαλύτερη στατιστική ακρίβεια την 

πανιδική σύνθεση των ακτών; 

4. Ποιες είναι οι ενδιαιτηµατικές προτιµήσεις των ειδών των χειλοπόδων στις περιπτώσεις που 

τα δεδοµένα κρίνονται επαρκή για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων; 
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6.2 Μεθοδολογία 

Στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράµµατος TERRA ‘Χωροταξικές δράσεις για τη διαχείριση και 

ανάδειξη της Φυσικής και Πολιτικής κληρονοµιάς Ορεινών περιοχών της Ν. Ευρώπης’ (1998-2000) 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Μ.Φ.Ι.) µελετήθηκαν 34 διαφορετικοί δειγµατοληπτικοί σταθµοί 

που εγκαταστάθηκαν στην κεντρική και ανατολική Κρήτη (Πίν. 6.1 και Χάρτης 6.1). Στοιχεία των 

σταθµών παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα (Πίνακας Α - Σταθµοί από 457 έως 631). 

Πίνακας 6.1. Στοιχεία σταθµών δειγµατοληψίας στο TERRA. 

Προέλευση Υλικού Μελέτης Σταθµοί Περίοδος Συλλέκτης-ες 

Πρόγραµµα TERRA 457 - 631 1998 - 1999 Νικολακάκης Μ., Παπαδηµητράκης Μ., 

Roberts S. 

Χάρτης 6.1. 34 σταθµοί δειγµατοληψίας στο TERRA. 

τα ποθετο ά

Οι παγίδες εδάφους (pitfall traps, Barber, 1931) µαζεύονταν κάθε 2 ή 3 µήνες και εποµένως τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν χαρακτηρίζονται περισσότερο εποχικά. Οι παγίδες αποτελούνταν από 

πλαστικά ποτήρια διαµέτρου 9,5 εκ. και ύψους 12εκ.  οποία το ύνταν βαθι  µέσα στο 

έδαφος ώστε το χείλος τους να εφάπτεται µε την επιφάνεια του εδάφους. Τα ποτήρια περιείχαν 

συντηρητικό υγρό, συνήθως αιθυλενογλυκόλη, µέσα στο οποίο µπορούσαν να διατηρηθούν νεκρά επί 

µακρόν τα κάθε λογής ζώα. Σε κάθε σταθµό τοποθετούνταν 20 περίπου παγίδες κατά µήκος τυχαίας 

διαδροµής, έτσι ώστε να καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό η τοπική ετερογένεια της περιοχής. Τα 

δείγµατα που συλλέγονταν διαχωρίζονταν στο εργαστήριο αρθροπόδων του ΜΦΙΚ και στη 

συνέχεια η διαδικασία προχωρούσε µε τον προσδιορισµό κάθε οµάδας ξεχωριστά.  

Για τη στατιστική ανάλυση των 34 σταθµών του TERRA πρωταρχικά δηµιουργήθηκε πίνακας 

(µήτρα) παρουσίας - απουσίας ειδών (βλέπε Παράρτηµα, Πίνακας Γ). Τα φαινολογικά πρότυπα που 
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µελετήθηκαν στηρίχθηκαν κυρίως σε δεδοµένα που προέκυψαν από τη χρήση παγίδων στo πλαίσιo 

του προγράµµατος TERRA. Συγχρόνως, δεδοµένα αντλήθηκαν και από άλλες ερευνητικές 

αποστολές στην Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά (Πίν. 6.2). Για την ανάλυση των ποσοτικών 

ό) και του συνόλου τους, και τελικά ανάχθηκαν σε αριθµό ατόµων ανά 100 παγιδοηµέρες. 

Συνά ρισµός  ν ανώρι όδων που 

 κάποιο από τα προνυµφικά σ ithobius lp rus litoralis), οι 

όµων συνυπολογίστηκαν και παρατέθηκαν µα κά άτοµα. 

τητ  

διακρίνονται στα φαινογράµµατα διαφοροποι ές φορές από ό και αυτό 

 στην αντικειµενική δυσκολία να π θούνται

 Κρήτη

δεδοµένων των παγίδων καταγράφηκαν οι αριθµοί των θηλυκών και αρσενικών ατόµων (όπου αυτό 

ήταν δυνατ

µα, όπου ήταν δυνατός ο διαχω τόσο τω µων όσο και των χειλοπ

βρίσκονταν σε τάδια (L nigripa is, Eupolyboth

αριθµοί των ατ ζί µε τα αρσενικά και τα θηλυ

Η απεικόνιση της εποχικής δραστηριό ας των 4 ειδών έγινε σε φύλλα του Excel. Οι περίοδοι που

σταθµό σε σταθµούνται πολλ

οφείλεται αρακολου  ταυτόχρονα 34 δειγµατοληπτικοί 

σταθµοί στο µεγαλύτερο µήκος της ς. 

Πίνακας 6.2. ∆ειγµατοληψίες, τα δεδοµένα των οποίων χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των φαινολογικών 

προτύπων. 

Προέλευση Υλικού Μελέτης Σταθµοί Περίοδος Συλλέκτης-ες 
1. ARCHIMED 96 - 103 2001 Χατζάκη Μ. 
3.
5. 1990 - 1992 Λυµπεράκης Π. 
7. 7,

104 - 138 
2000 - 2001 Σηµαιάκης Σ., Χατζάκη Μ., 

Νικολακάκης Μ. 
8.

S.
27

79 – 82, 88 - 91 

 Gavdos - 1996 143 - 180 1996 - 1997 Παραγκαµιάν Κ. 
Λυµπεράκης Π. – διδακτορική διατριβή 187 - 225 
Σηµαιάκης Σ. – µεταπτυχιακή διατριβή 73, 75, 78, 83 – 8

 TERRA 457 - 631 1998 - 1999 Νικολακάκης Μ., 
Παπαδηµητράκης Μ., Roberts 

. Στάθη Ι. – διδακτορική διατριβή 64 – 66, 70 – 72, 2000 - 2002 Στάθη Ι. 

Αν και οι παγίδες παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξηµένη προτίµηση ως δειγµατοληπτικό εργαλείο της 

δαφόβιας πανίδας (Τριχάς, 1996; Λυµπεράκης, 2003), ωστόσο στην περίπτωση των χειλοπόδων, 

εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που εµφανίζουν ανάλογα µε την οµάδα (Digweed et al., 1995), 

ντλήθηκαν δεδοµένα και εξήχθησαν συµπεράσµατα για τα πιο κοινά είδη (Scolopendra cretica, 

 coleoptrata), τα οποία λόγω του ότι είναι µεγάλα 

και κινητικά πέφτουν συστηµατικά στις παγίδες εδάφους. 

α µελετήθηκε µε βάσ εία που αντλήθ  ατες 

 .  

 

 

 

ε

α

Lithobius nigripalpis, Eupolybothrus litoralis και Scutigera

Η παράκτια πανίδ η τα στοιχ ηκαν από τις πρόσφ

δειγµατοληψίες µε το χέρι που πραγµατοποιήθηκαν κοντά ή πάνω στην παραλιακή ζώνη (Πίν. 6.3)
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Πίνακας 6.3. ∆ειγµατοληψίες στην παραλιακή ζώνη. 

Υλικό Μελέτης Σταθµοί Περίοδος Συλλέκτης 

Σηµαιάκης Σ.  

διδακτορική διατριβή 

294, 297, 308, 312, 335, 341, 344, 346, 349, 351, 352, 

354, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 373, 

382, 384, 386, 398, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 406, 

407, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 

422, 423, 424, 427, 429, 430, 431, 432, 435, 436, 444, 

445, 449, 4

2002 - 2004 Σηµαιάκης Σ. 

50, 451, 453, 454, 455, 456 

Περιγραφή των σταθµών δίνεται αναλυτικά στο Παράρτηµα. Η µήτρα των ειδών που συλλέχθηκαν 

µε το χέρι από κάθε παραλιακό οικοσύστηµα παρουσιάζεται στο Παράρτηµα (βλέπε Πίνακα ∆). 

Κάθε παραλιακή περιοχή φέρει ένα κωδικό 5 χαρακτήρων, εκ των οποίων τα 2 πρώτα γράµµατα 

καθορίζουν το νησί ενώ ο 3ψήφιος αριθµός τη συγκεκριµένη παραλιακή περιοχή (βλέπε 2ο Κεφάλαιο 

- Περιοχή Μελέτης και Παράρτηµα - Πίνακας ∆). Η συλλογή περιλαµβάνει δεδοµένα από 19 νησιά 

(11 νησιά από τις Κυκλάδες, µε 21 υπό µελέτη περιοχές, 6 νησιά από τα ∆ωδεκάνησα, µε 15 υπό 

µελέτη περιοχές, 1 νησί από το Σαρωνικό, µε 3 υπό µελέτη περιοχές και την Κρήτη, µε 25 υπό 

µελέτη περιοχές) (Χάρτης 6.2). 

 

Χάρτης 6.2. Παράκτιες περιοχές µελέτης στο νότιο Αιγαίο. 
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Το πρόγραµµα Primer χρησιµοποιήθηκε για τις στατιστικές αναλύσεις που ακολούθησαν (µέθοδος 

οµαδοποίησης UPGMA). Η πανιδική οµοιότητα των 64 παραλιών προσεγγίστηκε µε το δείκτη 

οµοιότητας Bray Curtis. Επιπρόσθετα, το SPSS v. 12 χρησιµοποιήθηκε για να εφαρµοστεί η 

ανάλυση διαχωρισµού τόσο στην προσπάθεια διάκρισης µεταξύ πλούσιων και φτωχών πανιδικά 

παραλιών, όσο και στη διάκριση παραλιών που συναντάται το αλόφιλο είδος Pachymerium ferrugineum  

(µακριά µορφή) και σε άλλες που απουσιάζει. Όλες οι παράµετροι που εξετάστηκαν για το βαθµό 

που επηρεάζουν τα παραπάνω πρότυπα βαθµονοµήθηκαν έτσι ώστε να µπορούν να ενσωµατωθούν 

στην ανάλυση. Αναλυτικότερα, οι υπό µελέτη παράκτιες περιοχές περιγράφηκαν µε βάση: α) τον 

αριθµό των ειδών που συλλέχθηκε σε αυτές (1 = φτωχή χειλοποδοπανίδα… 6 = πλούσια 

χειλοποδοπανίδα), β) το υψοµετρικό εύρος της παραλιακής ζώνης (1 = παραλίες µε µεγάλο 

υψοµετρικό εύρος … 6 = παραλίες µε ελάχιστο υψοµετρικό εύρος), γ) το βάθος εισχώρησης στην 

ξηρά (1 = µακριά από τη θάλασσα… 5 = κοντά στη θάλασσα), δ) την κλίση της παραλίας (1 = 

χωρίς κλίση και 2 = µε κλίση), ε) την έκθεση στον άνεµο (1 = ανατολικός, 2 = νοτιοανατολικός, 3 = 

τοµερών οικοτοπικών προτιµήσεων για κάθε είδος, 

χρησιµοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές (Minelli & Iovane, 1987; Zapparoli, 2002) και νεότερα 

εδοµένα (Simaiakis et al., 2004) (Πίν. 6.4). Η προσπάθεια αυτή ενισχύθηκε σηµαντικά µε βάση την 

σύγχρονη καταγραφή και περιγραφή των οικοτόπων που συλλέχθηκε κάθε είδος (βλέπε Παράρτηµα 

– Περιγραφές σταθµών δειγµατοληψίας). Ο καθορισµός των διαφορετικών οικοτόπων έγινε µε κύρια 

υνιστώσα τους βασικούς τύπους βλάστησης (φρύγανα, µακί, δάσος) και τις υποδιαιρέσεις αυτών µε 

βάση το υψόµετρο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικοσυστήµατος. Εκτός από τους βασικούς 

ύπους βλάστησης, υπήρξαν και άλλα χαρακτηριστικά που βοήθησαν στη διάκριση κάποιων 

, 

δυτικός, 4 = βορειοδυτικός, 5 = νοτιοδυτικός, 6 = νότιος, 7 = βορειοανατολικός, 8 = βόρειος), τον 

τύπο του υποστρώµατος (1 = αµµώδες, 2 = σχιστόλιθος, 3 = ασβεστόλιθος, 4 = ηφαιστειακά 

πετρώµατα, 5 = σκληρό χώµα), την παρουσία πετρών (1 = λίγες, 2 = αρκετές, 3 = πολλές), την 

παρουσία ανόργανων και οργανικών απορριµµάτων (1 = ελάχιστη, 2 = αρκετή), την ανθρώπινη 

επίδραση (1 = ελάχιστη, 2 = µέτρια, 3 = έντονη), την παρουσία ξερών κορµών / κλαδιών, αλοφύτων 

(Tamarix sp., Phragmites sp.), ποωδών και Posidonia oceanica (1 = απουσία και 2 = παρουσία). Η 

κατηγοριοποίηση κάθε παραλιακής περιοχής παρουσιάζεται στο Παράρτηµα (Πίνακας Ε). 

Για την ανάδειξη όσο το δυνατόν πιο λεπ

δ

σ

τ

οικοτόπων (καλλιέργειες, οικισµοί σπήλαια). 
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Πίνακας 6.4. ∆ειγµατοληψίες από  εξάχθηκαν τα βασ  για τις οικοτοπικές 

ις των ειδών. 

ση Υλικού Μελέτης Περίοδος Συλλέκτης-ες 

τις οποίες ικά συµπεράσµατα

προτιµήσε

Προέλευ Σταθµοί 
1. ARCHIMED 96 - 103 2001 Χατζάκη Μ. 
3. Gavdos - 1996 143 - 180 1996 - 1997 Παραγκαµιάν Κ. 
5. Λυµπεράκης Π. – 
διδακτορική διατριβή 

187 - 225 1990 - 1992 Λυµπεράκης Π. 

6. ηµαιάκης Σ. – διδακτορική 
διατριβή 

226 - 456 2002 - 2004 Σηµαιάκης Σ. 

7. Σηµαιάκης Σ. – µεταπτυχιακή 
διατριβή 

73, 75, 78, 83 – 87,
104 - 138 

2000 - 2001 Σηµαιάκης Σ., Χατζάκη Μ., 
Νικολακάκης Μ. 

8. TERRA 457 - 631 1998 - 1999 Νικολακάκης Μ., 
Παπαδηµητράκης Μ., Roberts S. 

27 Στάθη Ι. – διδακτορική 
διατριβή 

64 – 66, 70 – 72,  
79 – 82, 88 - 91 

2000 - 2002 Στάθη Ι. 

Σ

. 
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6.3 Αποτελέσµατα 

6.3.1 Ανάλυση σταθµών δειγµατοληψίας 

Από τους 34 σταθµούς που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη στo πλαίσιo του προγράµµατος Terra, σε 

 πέντε ανά σταθµό για διάστηµα ενός έτους) µε παγίδες 

 χειλοπόδων (το 55% της χειλοποδοπανίδας της Κρήτης) 

οικογένειες (Πίν. 6.5): 

γίδες εδάφους σε 34 σταθµούς δειγµατοληψίας στην Κρήτη. 

 

02 

47 

952 

46) 

 

3) 

7 

0 

 

Pachymerium ferrugineum C. L. Koch, 1835 

ελετήθηκαν (2299 άτοµα) ανήκει σε τέσσερα είδη: Eupolybothrus litoralis 454 άτοµα  

180 διαφορετικές δειγµατοληψίες (περίπου

συλλέχθηκαν συνολικά 24 είδη και υποείδη

τα οποία ανήκουν σε 14 γένη και 10 

Πίν. 6.5. Είδη που συλλέχθηκαν στις πα

Bothriogaster signata graeca Verhoeff, 1901

Bothriogaster signata thesei Attems, 19

Clinopodes flavidus C. L. Koch, 18

Cryptops anomalans Newport, 1844 

Cryptops kosswigi Chamberlin, 1

Dignathodon microcephalus (Lucas, 18

Eupolybothrus litoralis (L. Koch, 1867) 

Geophilus linearis C. L. Koch, 1835

Geophilus naxius Vehoeff, 1901 

Haploschendyla europaea (Attems, 190

Henia pulchella Meinert, 1870 

Lithobius creticus Dobroruka, 1977 

Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847 

Lithobius lucifugus L. Koch, 1862 

Lithobius microps Meinert, 1876 

Lithobius nigripalpis L. Koch, 186

Lithobius pamukkalensis Matic, 198

Lithobius viriatus Sseliwanoff, 1878

Pachymerium ferrugineum insularum Verhoeff, 1902 

Schendyla nemorensis C. L. Koch, 1836 

Scolopendra cretica Attems, 1911 

Scutigera coleoptrata (Linné, 1758) 

Strigamia acuminata (Leach, 1814) 

Τα άτοµα που συλλέχθηκαν στις παγίδες και µελετήθηκαν ήταν 2610. Είναι εντυπωσιακό ότι το 87% 

των ατόµων που µ
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(ποσοστό 17%), Lithobius nigripalpis 549 άτοµα (ποσοστό 21%), Scolopendra cretica 943 άτοµα 

(ποσοστό 36%)  και Scutigera coleoptrata 353 άτοµα (ποσοστό 13%) επί του συνόλου των ατόµων. 

Ακόµα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα είδη αυτά παρουσιάζονται σχεδόν σε κάθε δειγµατοληψία. Έτσι, 

το Eupolybothrus litoralis  συλλέχθηκε σε 92 δειγµατοληψίες (ποσοστό 51%), το Lithobius nigripalpis  

σε 112 (ποσοστό 62%), η Scolopendra cretica σε 131 (ποσοστό 73%), ενώ η Scutigera coleoptrata σε 81 

(ποσοστό 45%). 

Λαµβάνοντας υπόψη την ικανότητα σύλληψης χειλοπόδων στις παγίδες, 12 από τα 24 είδη (ποσοστό 

50%) µπορούν να χαρακτηριστούν σπάνια αφού συλλέχθηκαν σε λιγότερο από το 20% των σταθµών 

που µελετήθηκαν. Εννέα από αυτά (ποσοστό 75%) µπορούν να θεωρηθούν έως πολύ σπάνια καθώς 

βρέθηκαν σε λιγότερο από το 10% των σταθµών (δηλαδή σε λιγότερους από 3 σταθµούς). Στον 

αντίποδα, 5 είδη θεωρούνται κοινά, δηλαδή συναντώνται σε περισσότερο από τους µισούς σταθµούς 

και συγκεκριµένα στο 70% των σταθµών. Τρία από τα 5 προαναφερθέντα είδη θεωρούνται ευρείας 

εξάπλωσης (πολύ κοινά) καθώς συναντώνται σε περισσότερο από το 90% των σταθµών. Τέλος, τα 

υπόλοιπα 7 εναποµείναντα είδη ανήκουν σε ενδιάµεση κατηγορία συχνότητας παρουσίας 

(εµφανίζονται σε περισσότερο από το 20% των σταθµών και σε λιγότερο από το 40%) και 

χαρακτηρίζονται περισσότερο σπάνια παρά κοινά (Σχ.6.1). 

10
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6

3
12

31
2
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4

8
24

4
3

2
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1Lithobius pamukkalensis
1
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Bothriogaster signata graeca
Bothriogaster signata thesei

Clinopodes flavidus
Cryptops anomalans

Cryptops kosswigi
Dignathodon microcephalus

Eupolybothrus litoralis
Geophilus linearis
Geophilus naxius

Haploschendyla europaea
Henia pulchella

Lithobius creticus
Lithobius erythrocephalus

Lithobius lucifugus
Lithobius microps

Lithobius nigripalpis

Lithobius viriatus

 ac

Εί
δη

Αρ. σταθµών

1
9

33
27

2

Pachymerium f. ferrugineum
Pachymerium f. insularum

Schendyla nemorensis
Scolopendra cretica

Scutigera coleoptrata
Strigamia uminata

 
 Σχήµα 6.1. Συχνότητα εµφάνισης των ειδών στους 34 σταθµούς του Terra. 
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Ο αριθµός των ειδών που συλλέχθηκαν στις παγίδες ανά σταθµό δειγµατοληψίας κυµαίνεται από 3 

έως 10 είδη (Σχ.6.2). Ο µέσος όρος αριθµού ειδών ανά σταθµό είναι 7,4. Τα λιγότερα είδη 

συλλέχθηκαν στον παραλιακό σταθµό του Κοµµού (3 είδη), ενώ τα περισσότερα είδη παγιδεύτηκαν 

στους σταθµούς του Αναποδάρη και του Μύρτου (10 είδη αντίστοιχα) (Σχ.6.2). Σε ακόµη 17 

σταθµούς (περισσότεροι από το 50%) παγιδεύτηκε µικρότερος αριθµός ειδών από το µέσο όρο (< 7 

είδη). Στους υπόλοιπους 16 σταθµούς τα είδη που βρέθηκαν στις παγίδες µόλις ξεπερνούν το µέσο 

όρο (Σχ.6.2). 
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Σχήµα 6.2. Αριθµός ειδών στους 34 σταθµούς του Terra. 

 δηµιουργία δυαδικού πίνακα για τους 34 σταθµούς του TERRA (βλέπε Παράρτηµα, Πίνακας Γ) 

αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσµάτων. Για τον σκοπό αυτό 

Η
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εφαρµόστηκαν οι πολυπαραµετρικές τεχνικές της µη µετρικής πολυδιάστατης διαβάθµισης (non 

metric multi dimensional scaling, MDS) (Σχ. 6.3) και της ανάλυσης οµαδοποίησης (Σχ. 6.4). 

 

Σχήµα 6.3. Απεικόνιση της µη µετρικής πολυδιάστατης διαβάθµισης των σταθµών. 

 

 
 

Σχήµα 6.4. Ανάλυση Οµαδοποίησης των σταθµών του TERRA µε βάση την παρουσία/απουσία των 

χειλοπόδων (Bray Curtis). 



Στην προσπάθεια να διερευνηθεί η παράµετρος της χρονικής περιόδου λειτουργίας των παγίδων στο 

σύνολο των δειγµατοληψιών προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα (Σχ. 6.5). 

 
Σχήµα 6.5. Μη µετρική πολυδιάστατη διαβάθµιση των 34 σταθµών ανά δειγµατοληπτική περίοδο (kom: 

σταθµός δειγµατοληψίας στον Κοµµό, η περίοδος δειγµατοληψίας για κάθε σταθµό συµβολίζεται µε έναν 

αριθµό µπροστά από την κωδική ονοµασία του σταθµού). 

Στη συνέχεια, ο σταθµός του Κοµµού αφαιρέθηκε για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο εµφανές 

πρότυπο οµαδοποίησης. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι στους υπόλοιπους σταθµούς η περίοδος 

λειτουργίας των παγίδων δεν οµαδοποιεί καλύτερα τα δεδοµένα (Σχ. 6.6). 

 
 

Σχήµα 6.6. Μη µετρική πολυδιάστατη διαβάθµιση των σταθµών (εκτός από τον Κοµµό) ανά δειγµατοληπτική 

περίοδο (η περίοδος δειγµατοληψίας για κάθε σταθµό συµβολίζεται µε έναν αριθµό µπροστά από την κωδική 

ονοµασία του σταθµού). 
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6.3.2 Εποχική δραστηριότητα των πιο κοινών ειδών 

Για τον εντοπισµό του εποχικού προτύπου των χειλοπόδων στην Κρήτη χρησιµοποιήθηκαν τα 

δεδοµένα από τα 4 πιο κοινά είδη των σταθµών δειγµατοληψίας, τα 3 εκ των οποίων εξαπλώνονται 

και στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου. Στην περίπτωση των 34 σταθµών του προγράµµατος 

TERRA, από το οποίο αντλήθηκαν τα συµπεράσµατα, το υψόµετρο δεν φαίνεται να αποτελεί 

κρίσιµη παράµετρο στη σύνθεση της χειλοποδοπανίδας. Οι περισσότεροι σταθµοί (21) µπορούν να 

χαρακτηριστούν πεδινοί, µε υψόµετρα που δεν ξεπερνούν τα 450µ, ενώ µια µερίδα αυτών (11) 

χαρακτηρίζονται από πολύ χαµηλό υψόµετρο (µικρότερο από 200µ) (Σχ. 6.7). Μόνο 3 ξεπερνούν 

τα 1000µ και άλλοι 2 είναι στο όριο των 1000µ οπότε και χαρακτηρίζονται ορεινοί.  
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Σχ. 6.7. Οι 34 σταθµοί δειγµατοληψίας – πρόγραµµα Terra – µε βάση το υψόµετρο. 

6.3.2.1 ∆ραστηριότητα του είδους Lithobius nigripalpis (Σχ. 6.8) 

πό τους 34 συνολικά σταθµούς που µελετήθηκαν για την κατανόηση της εποχικής δραστηριότητας 

των κυριοτέρων ειδών, το Lithobius nigripalpis συλλέχθηκε στους 30 (ποσοστό συλληψιµότητας στους 

ταθµούς 88%). Συλλέχθηκε σε παγίδες παράκτιων φρυγάνων (Λέντας, 100µ) έως και σε πολύ 

ορεινούς σταθµούς (∆ιπλώρη, 1350µ). Στους 15 από τους 30 σταθµούς δειγµατοληψίας (ποσοστό 

0%) το . nigripalp εµφάνισε µέγιστο νοιξιάτικη δραστηρι τητας. Οι σταθµοί υτοί 

απλώνοντ  σε όλο το εωγραφικό ήκος της ρήτης, απ  δυτικά προς ανατολικ ενώ υψοµε ρικά 

εν παρατη ται κάποι συγκεκριµ ο πρότυπ αφού στου σταθµούς ελέτης συµµετέχουν ορεινοί 

 Μάµ ς, Άγιος Τίτος) αλλά και παραλιακ ί σταθµοί ). Μόνο σε 2 από τις 30 περ  

 είδος παρουσίασε φ ωρινό ιστο (Αφέντης Χριστός και ∆ά ς Ρούβα) ου και ο δυο 

εριοχές χαρακτηρίζονται ορεινές. 
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χ. 6.8. Φαινολογία του είδους Lithobius nigripalpis στ ς σταθµούς ουσίας τ  στην Κρήτ γκρι: σύνολο 

όµων, λευκό: αριθµός ηλυκών, µ : αριθµό αρσενικών οριζόντιες αβδώσεις: ριµα, λοξές 

βδώσεις: πρ νύµφες). 

.3.2.2 ∆ραστηριότητα  είδους ( χ. 6.9) 

 δραστηριότητα του π απάνω είδους µελετήθηκε σε 31 ό τους 34 µούς της Κρήτης  

εγάλο υψοµ τρικό εύρο όµοια όπως και το L. nigripalpis. 
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χ. 6.9. Φαινολογία του δους Eupo thrus litora  στους στα ούς παρου ς του στη Κρήτη (γκρι: 

νολο ατόµ , λευκό: αριθµός θηλυκώ , µαύρο: αριθµός αρσενικών, οριζόντιε ραβδώσεις: ριµα, λοξές 

βδώσεις: π µφες). 
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6.3.2.3 ∆ραστηριότητα ς ενδηµ ής Scolopendra cretica χ. 6.10) 

 δραστηριότητα του παραπάνω είδους µελετήθηκε και στους 34 σταθµ  της Κρή ης σε µεγά  

οµετρικό ρος, όµοια  και τ παραπάνω δη. 
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χ. 6.10. Φαινολογία του είδους Scolopendra cretica ους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη (µαύρο: 

νολο). 

.3.2.4 ∆ραστηριότητα  είδους cutigera col ptrata (Σχ 6.11) 

 δραστηριότητα του π απάνω είδους µελετήθηκε σε 28 από τους 34 σταθµούς της Κρήτης σε 

εγάλο υψοµ τρικό εύρο
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χ. 6.11. Φαινολογία του είδους Scutigera coleoptrata στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη (γκρι: σύνολο 

όµων, λευκό: αριθµός θηλυκών, µαύρο: αριθµός αρσενικών). 
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6.3.3 Ανάλυση παράκτιων οικοσυστηµάτων 

αν συνολικά από τα 64 παραλιακά οικοσυστήµατα, τα οποία 

ας της ευρύτερης περιοχής του νοτίου Αιγαίου (Πίν. 6.6).  

µούς της παραλιακής ζώνης. 

f, 1902 

47 

44 

) 

 

 

7) 

1 

och, 1847 

Lithobius pamukkalensis Matic, 1980 

 ferrugineum (C. L. Koch, 1835) 

Schendyla nemorensis (C. L. Koch, 1836) 

Scolopendra cingulata Latreille, 1829 

ης µε βάση τη µήτρα παρουσίας – απουσίας ειδών παρουσιάζεται παρακάτω 

(Σχ. 6.12). 

Εικοσιέξι είδη χειλοπόδων συλλέχθηκ

συνιστούν το 1/3 της χειλοποδοπανίδ

Πίν. 6.6. Είδη που συλλέχθηκαν στους σταθ

Bothriogaster signata graeca Verhoef

Clinopodes flavidus C. L. Koch, 18

Cryptops anomalans Newport, 18

Cryptops hortensis (Donovan, 1810

Cryptops kosswigi Chamberlin, 1952

Cryptops trisulcatus Brölemann, 1902 

Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846)

Eupolybothrus litoralis (L. Koch, 186

Clinopodes conjungens Verhoeff, 1898 

Geophilus naxius Verhoeff, 190

Henia bicarinata (Meinert, 1870) 

Henia pulchella (Meinert, 1870) 

Lithobius agilis C. L. Koch, 1847 

Lithobius. carinatus L. Koch, 1862 

Lithobius erythrocephalus C. L. K

Lithobius lucifugus L. Koch, 1862 

Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 

Lithobius pusillus Latzel, 1880 

Lithobius viriatus Sseliwanoff, 1878 

Pachymerium

Scolopendra cretica Lucas, 1853 

Scutigera coleoptrata (Linné, 1758) 

Tuoba poseidonis (Verhoeff, 1901) 

Το δενδρόγραµµα πανιδικής οµοιότητας µεταξύ των διαφόρων παραλιών που προέκυψε από την 

ανάλυση οµαδοποίησ
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Σχ. 6. ση ση του Primer (α υσ ay ). Ο υντ ια τα 2 

α

analysis) για να ελεγχθεί 

άρ ποιος αβιοτι ας που  διαφοροπ    δυο ξεχωριστές 

 που χαρακτ χ  πανιδικά και  2 η  τις άλλες που 

αρακ ίζονται πλούσι ουν από ω α ε ο ζ ι  πίνακα που 

ολο ν. 6.7). 

ν. 6   βηµατική πα δρ σ e atist ). 

tep Entered Wilks' Lambda    Exact F    

12. Ανάλυση οµαδοποίη ς µε χρή νάλ η Br  Curtis ι σ οµογραφίες γ

πρώτα γράµµατα που αντιπροσωπεύουν τα υπό µελέτη νησιά δίνονται παρακάτω (Am: Αµοργός; An: Ανάφη; 

Ap: Αντίπαρος; As: Αστυπάλαι ; Do: ∆ονούσα; Fo: Φολέγανδρος; Ka: Κάλυµνος; Kn: Κουφονήσι; Ko: Κως; 

Kr: Κρήτη; Na: Νάξος; Ni : Νίσυρος; Pa: Πάρος; Sa: Σαλαµίνα; Sh: Σχοινούσα; Sr: Σύρος; Sy: Σύµη; Ti: 

Τήλος; Tn: Τήνος. Κάθε αριθµός αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο σταθµό δειγµατοληψίας (βλέπε Παράρτηµα – 

Περιγραφή Σταθµών). 

Συγχρόνως, τα αποτελέσµατα από την ανάλυση διαχωρισµού (discriminant 

αν υπ

οµάδε

χει κά

ς (αυτές

κός παράγοντ

ηρίζονται φτω

να οιεί τις

 έχουν 1 

παραλίες

ή

σε

καιές είδ

χ τηρ ες και έχ 3 έ ς κ ι 6 ίδη) παρ υσιά οντα  στον

ακ υθεί (Πί

Πί .7. Αποτελέσµατα µε βάση τη λιν όµη η (St pwise st ics

S

  Statistic df1 df2 df3 Statistic df1 df2 Sig. 
 Κλίση 0,953 1 1 62 3,075 1 62 0,084 1

 Κορµοί/κλαδιά 0,906 2 1 62 3,168 2 61 0,049 2
 Πέτρες 0,880 3 1 62 2,720 3 60 0,052 3

4 Έκθεση στον άνεµο 0,852 4 1 62 2,562 4 59 0,048 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα ελέγχθηκαν εκ νέου για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια παράµετρος 

ου να εξηγεί τη διάκριση των παραλιών σε 3 οµάδες (1η: παραλίες µε µοναδική παρουσία του 

λόφιλου είδους Pachymerium ferrugineum, 2η: παραλίες µε συµπαρουσία του Pachymerium ferrugineum 

ε άλλα είδη και τέλος 3η: παραλίες απ’ όπου απουσιάζει το Pachymerium ferrugineum) (Πίν. 6.8). 

π

α

µ
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Πίν. 6.8. Αποτελέσµατα µε βάση τη βηµατική παλινδρόµηση (Stepwise statistics). 

Entered Wilks' Lambda    Exact F    Step 

  Statistic df1 df2 df3 Statistic df1 df2 Sig. 
1 Κλίση 0,924 1 2 61 2,511 2 61 0,090 
 Κορµοί/κλαδιά 0,864 2 2 61 2,277 4 120 0,065 2

 Posidonia oceanica. 0,804 3 2 61 2,261 6 118 0,042 3
4 Πέτρες 0,748 4 2 61 2,266 8 116 0,027 
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6.3.4 Ανάλυση οικολογικών στοιχείων 

.3.4.1 Οικοτοπικές προτιµήσεις 

 βάση τα στοιχεία από όλους τους σταθµούς δειγµατοληψίας που πραγµατοποιήθηκαν στo 

λαίσιo της παρούσας εργασίας, αλλά και από παρελθούσες δειγµατοληψίες στην ευρύτερη περιοχή 

του νοτίου Αιγαίου προέκυψαν τα παρακάτω δεδοµένα (Πίν. 6.9). Η κατηγοριοποίηση των φυτικών 

λλά και των υπόλοιπων διαπλάσεων στηρίχθηκε στα στοιχεία κάθε δειγµατοληψίας και 

συγκεκριµένα στην όσο το δυνατό πιο λεπτοµερή περιγραφή του οικότοπου. 
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Πίν. 6.9. Οικοτοπικ πρ ιµ εις ν ώ ότι Αιγαίο ( θε φέρει κ  ένα  µ
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Bothriogaster s. graeca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Lithobius nigripalpis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

Eupolybothrus litoralis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 21 

Scolopendra cingulata     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Scolopendra cretica     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Clinopodes flavidus 1   1 1 1   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1   16   

Lithobius creticus 1 1 1 1 1   1 1 1   1     1   1 1 1   1 1   15 

Lithobius erythrocephalus     1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1 1 1   15   

Scutigera coleoptrata     1 1 1 1 1 1 1   1   1   1 1 1 1   1 1   15 

Lithobius carinatus     1 1 1 1 1       1   1 1 1 1 1 1     1   13 

Lithobius pamukkalensis     1 1     1 1 1   1   1   1 1   1 1   1 1 13 

Lithobius viriatus 1   1 1 1 1 1 1 1   1       1 1   1     1   13 

Geophilus naxius     1 1 1 1 1 1 1   1           1 1 1   1   12 

Henia pulchella     1 1 1   1       1   1 1 1 1 1   1 1   12   

Schendyla nemorensis 1   1 1 1 1         1 1   1 1 1 1 1         12 

Lithobius pusillus     1   1   1 1 1   1   1   1 1 1 1     1   12 

Dignathodon microcephalus 1   1 1 1   1       1 1     1   1 1     1   11 

Pachymerium ferrugineum 1   1 1   1 1 1 1 1 1             1     1   11 

Lithobius lucifugus 1 1 1 1   1 1     1 1 1   1         1   11     

Cryptops anomalans 1   1 1 1 1 1   1   1       1   1     1     11 

Pachymerium f. insularum     1   1 1         1     1 1 1 1 1   1     10 

Cryptops trisulcatus     1   1   1 1 1   1         1 1   1   1   10 

Haploschendyla europaea     1     1   1   1 1         1 1     1 1 9   

Bothriogaster s. thesei 1   1           1 1 1           1       1   7 

Geophilus linearis 1   1     1 1 1 1                       1   7 

Cryptops kosswigi     1 1 1   1 1             1     1         7 

Scolopen 7 dra canidens     1   1   1       1     1       1     1   

Geophilus   6  conjungens     1     1 1 1     1         1           

Lithobi 6 us aeruginosus     1 1     1   1   1                   1   

Henia a 5 thenarum     1               1         1       1 1   

Lithobiu 5 s agilis 1         1 1       1       1               

Cryptops 5  hortensis     1       1               1 1   1         

Bothriog 4 aster signata     1 1             1                   1   

Nannoph 4 ilus eximius     1               1     1 1               

Pleurolit               1   1               1   4 hobius patriarchalis     1 

Geophilu                     1                 3 s carpophagus 1   1 

Himantarium gabrielis     1 1                                 1   3 

Nannophilus ariadnae     1               1                   1   3 

Pachymerium syriacum     1   1                               1   3 

Strigamia acuminata 1       1     1                             3 

Lithobius catascaphius     1   1   1                               3 

Lithobius crassipes     1               1                   1   3 

Lithobius intermissus     1               1     1                 3 

Lithobius microps     1               1                   1   3 

Lithobius peloponnesiacus     1   1                             1     3 

Henia bicarinata     1                       1               2 

Insigniporus sturanyi           1       1                         2 

Tuoba poseidonis                             1 1             2 

Lithobius tidissimus     1                                   1   2 

Dignathodon pachypus         1                                   1 

Geophilus flavus                     1                       1 

Geophilus fucorum                             1               1 

Geophilus pygmaeus             1                               1 
Henia devia                                           1 1 

Henia vesuviana               1                             1 

Lithobius nudus     1                                       1 

Lithobius piceus 1                                           1 

Lithobius reductus     1                                       1 

Harpolithobius anodus                     1                       1 

Pleurolithobius orientis             1                               1 

Scolopendra clavipes                     1                       1 

Αριθµός ειδών ανά  
οικότοπο 

17 5 47 23 26 20 30 21 19 10 39 10 10 14 25 20 20 23 10 13 33 8   

 240



 241

Συγχρόνως, µε βάση τις πρόσφατες δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν στο νότιο Αιγαίο µε 

χέρι και µε γνώµονα την κατηγοριοποίηση κάθε περιοχής (βλέπε Πίν. 6.9), οι 241 σταθµ

δειγµατοληψίας οµαδοποιήθηκαν µε τη χρήση του προγράµµατος Primer και τη µέθοδο

οµαδοποίησης (Cluster analysis - Bray Curtis). Η οµαδοποίηση που προέκυψε παρουσιάζετ

παρακάτω (Σχ. 6.13) 
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Σχ. 6.13. Οµαδοποίηση των σύγχρονων σταθµών δειγµατοληψίας µε το χέρι στο νότιο Αιγαίο (241 σταθµοί). Η οµάδα Α συµπεριλαµβάνει οικοτόπους της παρ

σταθµός δειγµατοληψίας φέρει το χαρακτηρισµό του οικοτόπου όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.9 και ένα διψήφιο πρόθεµα που χαρακτηρίζει το νησί (βλέπε Παράρτηµα, Πίνακα ∆).

αλιακής ζώνης. Κάθε 

Α



Από την οµαδοποίηση γίνεται φανερό πως το µόνο ξεκάθαρο πρότυπο που προκύπτει είναι ο 

διαχωρισµός των περισσοτέρων παραλιακών περιοχών (αµµωδών ή βραχωδών) (οµάδα Α). Για όλες 

τις άλλες κατηγορίες οικοτόπων δεν προκύπτει καµία λογική οµαδοποίηση. Επιπλέον, οι οµάδες των 

οικοτόπων που διαχωρίστηκαν και εισήλθαν στην ανάλυση δε δίνουν ισχυρές σχέσεις µεταξύ των 

υποοµάδων που προκύπτουν. Αυτό διαπιστώθηκε, όταν έγινε προσπάθεια να βρεθεί, αν υπάρχει, η 

µεταβλητή που εξηγεί καλύτερα την προκύπτουσα οµαδοποίηση (βλέπε Σχ. 6.13). 

6.3.4.2 Εύρος υψοµετρικών κατανοµών 

Η ζώνωση των φυτικών διαπλάσεων είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το υψόµετρο, κυρίως σε περιοχές 

που δεν έχουν υποστεί έντονη ανθρώπινη αλλοίωση. Η ποικιλία των φυτικών διαπλάσεων γίνεται πιο 

εµφανής σε περιοχές (νησιά) που διαθέτουν µεγάλο εύρος υψοµέτρων (Κρήτη, Κάρπαθος, Κως, 

Ρόδος, Νάξος, Άνδρος). Για την περίπτωση της Κρήτης, από όπου και αντλούνται τα παρακάτω 

στοιχεία, είναι καταγεγραµµένες 5 βασικές ζώνες βλάστησης που διακρίνονται ξεκάθαρα µε βάση 

την υψοµετρική διαφοροποίηση (Jahn & Schoenfelder, 1995 όπως στην Καγιαµπάκη, 2003). Έτσι, 

πλησίον των ακτών, µεταξύ 0 – 300µ, διακρίνεται η θερµοµεσογειακή ζώνη µε επικράτηση πολλών 

θερµόφιλων ειδών (Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Olea europaea, Juniperus phoenicea, Phoenix 

theophrasti, Euphorbia dendroides, Prasium majus, Stipa capensis, Aristida caerulescens), µεταξύ 200 – 900µ 

διακρίνεται η µεσοµεσογειακή ζώνη (Quercus coccifera, Quercus ilex, Erica arborea, Arbutus unedo, 

Calicotome villosa, Phlomis fruticosa), µεταξύ 800 – 1500µ διακρίνεται η υπερµεσογειακή ζώνη µε δάση 

κυπαρισσιού και πουρναριού, µεταξύ 1300 – 1700µ ορίζεται η οροµεσογειακή ζώνη µε αγκαθωτούς 

υποαλπικούς θάµνους, όπως οι Rhamnus prunifolia, Prunus prostrata και Astracantha cretica, ενώ τέλος 

µεταξύ 1500 – 2450µ είναι η υποαλπική (υψοµεσογειακή) ζώνη βλάστησης µε επικράτηση 

αγκαθωτών θάµνων. Παρακάτω παρουσιάζεται η υψοµετρική διαφοροποίηση των ειδών των 

χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο, µε δεδοµένα που προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από τα 

χειλόποδα που συλλέχθηκαν στην Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά της (Σχ. 6.14). 
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Σχ. 6.14. Υψοµετρική κατανοµή των χειλοπόδων µε βάση τα δεδοµένα από τους σταθµούς της Κρήτης. 
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6.4 Συζήτηση 

6.4.1 Συζήτηση για το χειλοποδοπανιδικό πρότυπο στους σταθµούς Terra 

Τα χειλόποδα που συλλέχθηκαν στους 34 σταθµούς του Terra ανήκουν σε 14 γένη και 10 

οικογένειες. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι τα είδη Eupolybothrus litoralis, Lithobius 

nigripalpis, Scolopendra cretica και Scutigera coleoptrata εµφανίζονται ως τα πιο άφθονα αφού το άθροισµα 

των ατόµων των παραπάνω ειδών προσεγγίζει το 90% του συνόλου των ατόµων. Επιπλέον, η 

συχνότητα εµφάνισης της ενδηµικής σαρανταποδαρούσας της Κρήτης (Scolopendra cretica) φτάνει το 

72%, γεγονός που σηµαίνει ότι το είδος S. cretica έχει συλλεχθεί στα 3/4 των δειγµατοληψιών που 

έχουν πραγµατοποιηθεί ανεξάρτητα από την εποχή. 

Από τα διαγράµµατα της µη µετρικής πολυδιάστατης διαβάθµισης (MDS) και της Ανάλυσης 

Οµαδοποίησης (Cluster Analysis) διαπιστώθηκε ότι η οµάδα των χειλοπόδων δεν παρουσιάζει 

κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο κατανοµής. Το γεωγραφικό µήκος, το γεωγραφικό πλάτος των περιοχών, 

ετίζονται ισχυρά µε την οµαδοποίηση των 34 

σταθµών. Ο παραλιακός σταθµός του Κοµµού στις περισσότερες απεικονίσεις εµφανίζεται αρκετά 

 τους άλλους σταθµούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στην 

περιοχή του Κοµµού συλλέχθηκαν τα λιγότερα είδη από οποιοδήποτε άλλο σταθµό (3 είδη). Είναι 

υψόµετρο, διαφοροποίηση σταθµών στο άξονα βορά – νότου ή 

δύσης – ανατολής) ή και τις φυτικές διαπλάσεις όπως αυτές προσεγγίστηκαν. 

το υψόµετρο αλλά και ο τύπος του οικοτόπου δε σχ

αποµακρυσµένος σε σχέση µε

σαφές ότι αν το υψόµετρο καθόριζε την οµαδοποίηση των 34 σταθµών δειγµατοληψίας τότε θα 

έπρεπε µαζί µε τον Κοµµό να οµαδοποιηθούν και µια σειρά άλλων σταθµών µε παράκτια 

χαρακτηριστικά, όπως ο σταθµός του Κερατόκαµπου που βρίσκεται στο ίδιο υψόµετρο (10µ) και 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία του ίδιου τύπου οικοσυστήµατος (παραλιακά φρύγανα µε 

αµµοθίνες). Η µόνη οικολογική παράµετρος που θα µπορούσε να ερµηνεύσει καλύτερα την 

απόσταση του Κοµµού από τις υπόλοιπες 33 τοποθεσίες δειγµατοληψίας σχετίζεται µε την 

ταυτότητα της περιοχής αφού πρόκειται για εκτεταµένες αµµοθίνες δίπλα στη θάλασσα. Είναι 

χαρακτηριστικό πως µόνο σε αυτό το σταθµό εντοπίστηκε το αλόφιλο υποείδος Pachymerium 

ferrugineum insularum. Ακόµα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο σταθµό του Κοµµού εκτός του ότι 

συναντώνται 3 είδη, µόνο το ένα από αυτά ανήκει στα άφθονα (Scolopendra cretica). 

Συνεπώς, από το διάγραµµα της οµαδοποίησης των σταθµών συµπεραίνεται ότι η κατάταξη των 

σταθµών έγινε µε βάση των αριθµό των ειδών που συλλέχθηκαν σε κάθε σταθµό και µάλιστα µε 

βάση των αριθµό των ειδών που χαρακτηρίζονταν ως τα πιο κοινά, γι’ αυτό και από τα 

αποτελέσµατα ήταν αδύνατο να διακριθεί κάποιο πρότυπο κατανοµής που να σχετίζεται µε τη 

γεωγραφική θέση κάθε σταθµού (
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6.4.2 Συζήτηση για τα εποχικά πρότυπα των χειλοπόδων 

Εξετάζοντας το φαινόµενο της δραστηριότητας των οργανισµών πρέπει να αναλυθεί η 

δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να σηµειωθεί το ενδεχόµενο ύπαρξης εποχικών 

εξάρσεων και η περιοδικότητά τους, και σαφώς να προσδιοριστεί η σχέση του χρονικού προτύπου 

αυτών των εξάρσεων µε τη διάρκειά τους (Λυµπεράκης, 2003). Η εικόνα που µέχρι σήµερα είναι 

γνωστή και στηρίζεται στη µελέτη της πανίδας των Λευκών Ορέων καθ’ ύψος, δείχνει ότι µε βάση 

την ποσοστιαία σύνθεσή τους, ανεξαρτήτως της εποχής, τα χειλόποδα δεν ανήκουν στις δέκα πιο 

6.4.2.1.1 Lithobius nigripalpis 

κριµένα, σε 8 από τους 30 σταθµούς (ποσοστό 27%) το 

είδος παρουσιάζει καλοκαιρινό µέγιστο δραστηριότητας, ενώ σε 5 από τους 30 (ποσοστό περίπου 

κινητικές οµάδες (Λυµπεράκης, 2003), µε εξαίρεση το υψόµετρο των 800µ που σταθερά σχεδόν 

συναντώνται στην πρώτη δεκάδα των πιο κινητικών ζώων. Επιπλέον, ενώ το γενικότερο φαινολογικό 

πρότυπο που χαρακτηρίζει την οµάδα των χειλοπόδων κρίνεται σχετικά σταθερό, από την άλλη το 

πρότυπο της µεταβολής του αριθµού των ατόµων που παγιδεύονται καθ’ ύψος µοιάζει αρκετά 

ασαφές (Λυµπεράκης, 2003). Αυτό βέβαια µπορεί να οφείλεται και στο µικρό βαθµό 

συλληψιµότητας που εµφανίζουν ορισµένα είδη µε τη συγκεκριµένη δειγµατοληπτική µέθοδο. 

6.4.2.1 Φαινολογικά πρότυπα κυριοτέρων ειδών 

Πρόκειται για ένα υγρόφιλο είδος που ενεργοποιείται τις δυο υγρές περιόδους του έτους. Στις 

περισσότερες των δειγµατοληψιών παρατηρήθηκε ανοιξιάτικο µέγιστο, ενώ σε δεύτερο λόγο 

καταγράφηκε φθινοπωρινή δραστηριότητα. Το προτεινόµενο πρότυπο εποχικής δραστηριότητας του 

είδους παρουσιάζεται παρακάτω (Σχ. 6.15). Πέρα από το γενικό πρότυπο δραστηριότητας που 

περιγράφηκε, είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι το είδος είναι δραστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους γεγονός που αποδεικνύεται αφού σε αρκετούς σταθµούς εµφανίζει καλοκαιρινό και χειµερινό 

µέγιστο, παρά το γεγονός πως οι συγκεκριµένες περίοδοι θεωρούνται απαγορευτικές για τη 

δραστηριότητά του (Eason, 1964). Συγκε

17%) δραστηριοποιείται το χειµώνα. Ωστόσο, παρά την παρουσία του κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα, κατά κανόνα το διάστηµα µεταξύ ∆εκεµβρίου – Φεβρουαρίου χαρακτηρίζεται ως περίοδος 

ακινητοποίησης. Στα πεδινά οικοσυστήµατα της Κρήτης, εκτός από τα δεδοµένα των 34 σταθµών 

που αναλύθηκαν, η εικόνα δε διαφοροποιείται σηµαντικά. Πιο συγκεκριµένα, στις βόρειες περιοχές 

του Ρεθύµνου (Εξάντης), αλλά και στην ανατολική Κρήτη (Μίλατος) που συλλέχθηκε ενεργοποιείται 

τους ανοιξιάτικους µήνες (Μάρτιος – Μάιος), ενώ την υπόλοιπη περίοδο σχεδόν απουσιάζει από τη 

χειλοποδοπανίδα των περιοχών. 
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Σχ. 6.15. Προτεινόµενο φαινολογικό πρότυπο για το είδος L. nigripalpis. 

Σε αντίθεση µε τα χαµηλά υψόµετρα των σταθµών που αναλύθηκαν στo πλαίσιo του προγράµµατος 

Terra, στα ακραία ορεινά οικοσυστήµατα της Κρήτης κοντά στο όριο του δάσους (1 το είδος 

αυτό δείχνει µέγιστο κινητικότητας την περίοδο του φθινοπώρου (Σεπτέµβριος – Νοέµβριος) τόσο 

στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη (Κουρούτες, 1650µ) όσο και στην Ανατολική Κρήτη (Οροπέδιο 

Λιµνάκαρου, 1450µ). Ωστόσο και στους σταθµούς που φτάνουν ή ξεπερνούν το δασοόριο το είδος 

φαίνεται να δραστηριοποιείται την τελευταία περίοδο της άνοιξης και τους δυο πρώτους µήνες του 

καλοκαιριού (Όρος ∆ίκτυ, 1750µ). 

Παλαιότερα δεδοµένα από τη ∆υτική Κρήτη (Λευκά Όρη, 800µ) δείχνουν πως το Lithobius 

nigripalpis δραστηριοποιείται την ανοιξιάτικη περίοδο και τη φθινοπωρινή µεταξύ Οκτωβρίου – 

Νοεµβρίου. Η ίδια δραστηριότητα σηµειώνεται και στα 1200µ των Λευκών Ορέων, ενώ η 

ανοιξιάτικη περίο

, 600µ) 

δος κινητικότητας είναι συντοµότερη και περιορίζεται τους µήνες Απρίλιο και 

Μάιο. Ακόµη συντοµότερη είναι η ανοιξιάτικη περίοδος δραστηριότητάς του στα 2000µ των 

Λευκών Ορέων αφού συλλέχθηκαν στις αρχές του καλοκαιριού. Η γενική παρατήρηση που γίνεται 

µαρτυρά πως όσο αυξάνεται το υψόµετρο µετατοπίζεται η ανοιξιάτικη περίοδος κινητικότητας του 

L. nigripalpis, αφού τα χιόνια αργούν να λιώσουν στις πιο ορεινές περιοχές διατηρώντας χαµηλές 

θερµοκρασίες που αποτελούν απαγορευτικό παράγοντα για την εµφάνιση του συγκεκριµένου είδους. 

Για τα δορυφορικά νησιά της Κρήτης υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία για την εποχική 

δραστηριότητα του είδους µε βάση σηµαντικό αριθµό δειγµατοληπτικών σταθµών που 

εγκαταστάθηκαν στη Γαύδο την περίοδο 1996-1997. Η εικόνα του είδους σε στενότερα γεωγραφικά 

και οικολογικά όρια είναι περισσότερο ασαφής αλλά τελικά τα βασικά χαρακτηριστικά της 

δραστηριότητάς του παρά το γεγονός ότι είναι πιο πολύπλοκα σε σχέση µε τα δεδοµένα των ορεινών 
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και των πεδινών περιοχών της Κρήτης δεν αλλοιώνουν τα γενικότερα πρότυπα δραστηριότητας. 

Ειδικότερα, ενώ η ανοιξιάτικη χρονική περίοδος δραστηριότητας του είδους εξακολουθεί να 

παραµένει κυρίαρχη, συγχρόνως παρατηρείται και συνέχιση της δραστηριότητας του και κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες Ιούνιο – Αύγουστο. 

Η διαφοροποίηση ανάµεσα στα 2 φύλα δεν αποτυπώνεται από κάποιο ξεκάθαρο πρότυπο, παρά το 

γεγονός πως στις µισές περίπου δειγµατοληψίες τα θηλυκά µε τα αρσενικά δραστηριοποιούνται την 

ίδια περίοδο. Όταν αυτό δεν συµβαίνει, κατά κανόνα τα αρσενικά καθυστερούν κατά µια περίοδο ή 

ακόµα πιο συχνά δραστηριοποιούνται την επόµενη υγρή περίοδο του έτους. Συνήθως, το µέγιστο 

της δραστηριότητας των αρσενικών µαρτυρά την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου, όπου τα 

αρσενικά αφήνουν το σπερµατοφόρο στο καταφύγιο του θηλυκού για να το πάρει και να το 

τοποθετήσει στο οπίσθιο άνοιγµα του γενετικού του πόρου και να προχωρήσει η γονιµοποίηση 

(Lewis, 1981). Εποµένως, η περίοδος αυτή συνοδεύεται από έκρηξη στην κινητικότητα των

αρσενικών. Πάντως, µε βάση τα παρόντα δεδοµένα είναι εξαιρετικά δύσκολο σε αρκετές περιπτώσεις 

ικών αλλά και των θηλυκών καθώς το 

ατηρεί ία

ή περίοδο της Άνοιξης και την 

ξηρή περίοδο του καλοκαιριού (Σχ. 6.16). Το πλέον όµως ξεκάθαρο πρότυπο εξάγεται από το 

γεγονός της απουσίας των ατόµων του είδους κατά την περίοδο του χειµώνα και ιδιαίτερα τους 

µήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο σε όλες τις πεδινές περιοχές που εξετάστηκαν. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι τα ενήλικα άτοµα δε διαχωρίστηκαν µε βάση το φύλο επειδή απαιτείται καλή παρατήρηση των 

εξωτερικών γεννητικών οργάνων που όµως δυσκολεύει σηµαντικά όταν τα άτοµα είναι στα πρώτα 

ενήλικα στάδια ή βρίσκονται επί πολλά έτη σε διάλυµα αλκοόλης 70%. Εποµένως, η ανάλυση της 

εποχικής δραστηριότητας περιορίζεται στο σύνολο των ατόµων που συλλέχθηκαν. Πάντως, µε βάση 

 

να διακριθεί η εντονότερη περίοδος δραστηριότητας των αρσεν

συγκεκριµένο είδος θεωρείται οπορτουνιστικό. Πρόκειται δηλαδή για είδος που µπορεί και 

µεταβάλλει εύκολα τις περιόδους δραστηριότητάς του ανάλογα µε τους αβιοτικούς παράγοντες που 

επικρατούν κάθε φορά, στρατηγική που του δίνει τη δυνατότητα να δι  ευρε  χρονική 

παρουσία (ευρύχρονο). 

Σταθερό φαινολογικό πρότυπο εµφανίζουν τα άτοµα του είδους που βρίσκονται σε κάποια από τα 

προνυµφικά στάδια, αλλά και τα ανώριµα ή ψευδο-ώριµα άτοµα του είδους. Σε αντίθεση µε τα 

ώριµα άτοµα, τα πρώτα δραστηριοποιούνται τη λιγότερο ευνοϊκή περίοδο µεταξύ χειµώνα – 

άνοιξης, ενώ τα δεύτερα ενεργοποιούνται κυρίως την περίοδο του όψιµου χειµώνα έως και τις αρχές 

της άνοιξης. 

6.4.2.1.2 Scolopendra cretica 

Η ενδηµική σαρανταποδαρούσα της Κρήτης συλλέχθηκε και στους 34 σταθµούς δειγµατοληψίας 

του προγράµµατος Terra αποδεικνύοντας τον ευρύοικο χαρακτήρα της. Το είδος εµφανίζει 

σταθερότητα στη φαινολογία του µε παρατεταµένη παρουσία την υγρ
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παρατηρήσεις στο πεδίο, τα θηλυκά αφήνουν τα αυγά τους σε ρωγµές του εδάφους την περίοδο της 

άνοιξης και συγκεκριµένα το µήνα Μάιο µε αποτέλεσµα η µεγαλύτερη µάζα ανώριµων ατόµων να 

δραστηριοποιούνται την πρώτη φθινοπωρινή περίοδο. Παρόλα αυτά τα ανώριµα δεν διαχωρίστηκαν 

από τα ενήλικα. 

 

Σχ. 6.16. Προτεινόµενο φαινολογικό πρότυπο για το είδος S. cretica. 

 

γ µµ

 

 (1

 να ακολουθεί το ίδιο φαινολογικό 

πρότυπο µε µικρές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη έντονη δραστηριότητα του είδους καταγράφεται τους 

µήνες Απρίλιο – Μάιο (σε σχέση µε την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου στον Ψηλορείτη) οπότε και 

αναπαράγεται, ενώ η δεύτερη έντονη παρουσία του είδους σηµειώνεται την περίοδο του Ιουλίου – 

– Οκτωβρίου στον Ψηλορείτη. 

Ουσιαστικά παρατηρείται µετατόπιση της δραστηριότητας κατά ένα µήνα στα Λευκά Όρη σε σχέση 

διαφοροποιείται σηµαντικά από το πρότυπο του ίδιου ορεινού συγκροτήµατος στα 1200 µέτρα. 

Πέρα από τα δεδοµένα που αντλούνται από τους 34 σταθµούς που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη για 

το πρό ρα α Terra, στα ορεινά και συγκεκριµένα στον Ψηλορείτη (Κουρούτες, 1650µ) 

εµφανίζονται δυο µέγιστα δραστηριότητας, το πρώτο την περίοδο που λιώνουν τα χιόνια και 

επαναδραστηριοποιούνται τα άτοµα του είδους για να αναπαραχθούν (Μάρτιος – Μάιος) και το 

δεύτερο τους φθινοπωρινούς µήνες Σεπτέµβριο – Οκτώβριο. Στοιχεία για την παρουσία του είδους 

σε ανάλογο υψόµετρο δεν προκύπτουν από τους ορεινούς όγκους των Λευκών Ορέων και του Όρους 

∆ίκτη καθώς σ’ αυτά το όριο εξάπλωσης της Scolopendra cretica είναι χαµηλότερο 200 και 1450µ 

µέτρα αντίστοιχα). Ωστόσο, στα Λευκά Όρη (1200µ), φαίνεται

Σεπτεµβρίου και είναι ανάλογη της περιόδου Σεπτεµβρίου 

µε αυτήν του Ψηλορείτη, ενώ η δεύτερη περίοδος της δραστηριότητας ξεκινά νωρίτερα κατά δυο 

µήνες δηλαδή τον Ιούλιο έναντι του Σεπτεµβρίου στον Ψηλορείτη.  

Η εποχική δραστηριότητα του είδους σε χαµηλότερους σταθµούς (Λευκά Όρη, 800µ) δε 
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Έτσι, η περίοδος της αναπαραγωγής περιορίζεται στο ανοιξιάτικο διάστηµα, ενώ η δεύτερη 

περίοδος δραστηριότητας του είδους αφορά το χρονικό διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµβρίου. Η 

δεύτερη αυτή περίοδος σχετίζεται πιθανότατα µε τις αυξηµένες τροφικές απαιτήσεις του είδους για 

τηριότητας 

που εµφανίζει η Scolopendra cretica στις προηγούµενες περιοχές διατηρήθηκε και στο στενό νησιωτικό 

χαρακτήρα της Γαύδου. Έτσι, η παρουσία του είδους την ανοιξιάτικη περίοδο ακολουθείται από µια 

πιο έντονη θερινή περίοδο δραστηριότητας µε την αφθονία του είδους να µειώνεται σηµαντικά την 

καλοκαιρινή περίοδο. Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερό ότι η Scolopendra cretica είναι είδος 

ευρύοικο και θερµόφιλο που δραστηριοποιείται την ξηρή περίοδο στην Κρήτη, το διάστηµα δηλαδή 

Ιουλίου – Σεπτεµβρίου, αλλά και νωρίτερα την περίοδο της άνοιξης, οπότε οι βιοτικοί παράγοντες 

(υγρασία, θερµοκρασία) είναι ιδανικοί για την απόθεση των αυγών στο έδαφος και την ανάπτυξή τους 

µέχρι την εκκόλαψη. 

6.4.2.1.3 Scutigera coleoptrata 

οποίων (21 από τους 28, ποσοστό που αγγίζει το 75%) εµφανίζεται να διατηρεί πιο ξηρόφιλα 

χαρακτηριστικά από την ενδηµική Scolopendra cretica και να δραστηριοποιείται την ξηρή καλοκαιρινή 

περίοδο (για την ακρίβεια την περίοδο µεταξύ του τέλους της Άνοιξης και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

καλοκαιριού) (Σχ. 6.17). Το είδος, όπως και τα προηγούµενα δυο, αδρανοποιείται την ψυχρή 

περίοδο του χειµώνα µε ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Από τη µελέτη ξεχωριστά κάθε φύλου είναι εµφανές πως τα θηλυκά έχουν καλά καθορισµένη 

χρονική δραστηριότητα που ξεκινά στα τέλη της Άνοιξης (Απρίλιο ή Μάιο) και φτάνει µέχρι τα 

µέσα ή τα τέλη του καλοκαιριού (Ιούλιο ή Αύγουστο). Στα αρσενικά η αιχµή δραστηριότητας 

χεία, αφού υπάρχουν περιπτώσεις που τα αρσενικά δείχνουν αξιόλογη κινητικότητα καθ΄ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόµα και κατά τη διάρκεια µη ευνοϊκών περιόδων, όπως ο χειµώνας. 

Τα ανώριµα άτοµα, αν και τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν είναι περιορισµένα, διαφοροποιούν το 

εποχικό πρότυπο δραστηριότητας από το L. nigripalpis και εµφανίζονται κατά κανόνα την υγρή 

περίοδο της άνοιξης µε αιχµή τους καλοκαιρινούς µήνες. 

συντήρηση τους µήνες του χειµώνα αλλά και τη θρέψη των νέων ατόµων. 

Στο δορυφορικό νησί της Γαύδου, οι περισσότεροι σταθµοί εµφάνισαν σηµαντικά στοιχεία για τη 

µελέτη της εποχικής δραστηριότητας του είδους. Το ευρύχρονο πρότυπο εποχικής δρασ

Το είδος συλλέχθηκε στους 28 από τους 34 σταθµούς (ποσοστό 82%), στη µεγάλη πλειονότητα των 

εξακολουθεί να εντοπίζεται την ίδια περίοδο στους περισσότερους σταθµούς, µε λιγότερα ωστόσο 

σαφή στοι
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Σχ. 6.17. Προτεινόµενο φαινολογικό πρότυπο για το είδος S. coleoptrata. 

Για τα ορεινά οικοσυστήµατα της Κρήτης τα δεδοµένα είναι εξαιρετικά φτωχά και τα µοναδικά 

στοιχεία για την εποχική δραστηριότητα του είδους αντλούνται από χαµηλούς σταθµούς στα Λευκά 

Όρη (800µ). Σε αυτές τις ορεινές περιοχές φαίνεται πως η Scutigera coleoptrata ακολουθεί το πρότυπο 

της καµπύλης παρουσίας της Scolopendra cretica, αφού η περίοδος δραστηριότητάς της ξεκινά το

ους παρατηρείται και κατά το µήνα 

Νοέµβριο, χωρίς όµως να υπάρχουν στοιχεία που να την ερµηνεύουν.  

ν 

Ιούνιο και τελειώνει το Σεπτέµβριο, ενώ µικρή παρουσία του είδ

Η πιο ανεξήγητη εικόνα στο συγκεκριµένο είδος σχετίζεται µε την αναλογία θηλυκών / αρσενικών 

ατόµων κατά τη διάρκεια ενός έτους. Έτσι, η αναλογία θηλυκών / αρσενικών στην κεντρική Κρήτη 

(Εξάντης) την περίοδο Απριλίου – Νοεµβρίου είναι περίπου 5 προς 1, ενώ η αντίστοιχη της 

περιόδου Νοεµβρίου – Μαρτίου είναι ελαφρώς µεγαλύτερη για τα αρσενικά (Σχ. 6.18).  

 

Σχ. 6.18. Αναλογία αρσενικών / θηλυκών του είδους S. coleoptrata σε σταθµό της κεντρικής Κρήτης (Εξάντης). 
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Στην ανατολική Κρήτη (Τοπλού) όπου τα δεδοµένα στη διάρκεια ενός έτους ήταν επαρκή για µια 

τέτοια σύγκριση, καταγράφεται ακριβώς το αντίθετο. ∆ηλαδή την περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου 

συνολικά τα αρσενικά άτοµα είναι περισσότερα από τα θηλυκά (αναλογία περίπου 5/4), µε το λόγο 

να αυξάνει αν ληφθεί υπόψη η πιο στενή καλοκαιρινή περίοδος Ιουνίου – Οκτωβρίου, όπου η 

αναλογία αγγίζει το 1,7/1 για τα αρσενικά, ενώ αντίστοιχα την ψυχρή περίοδο τα θηλυκά είναι αυτά 

που υπερισχύουν µε τα αρσενικά να απουσιάζουν (Σχ. 6.19).  

 

Σχ. 6.19. Αναλογία αρσενικών / θηλυκών του είδους S. coleoptrata σε σταθµό της ανατολικής Κρήτης 

(Τοπλού). 

Ωστόσο, τα δεδοµένα από άλλους πεδινούς σταθµούς της Κρήτης (Μίλατος, Χαµαίτουλο) δείχνουν 

πως το πρότυπο που ακολουθείται από το είδος, όσον αφορά την αναλογία θηλυκών / αρσενικών 

ατόµων κατά την ξηρή και υγρή περίοδο, είναι παρόµοιο µε αυτό που καταγράφεται στην κεντρική 

Κρήτη.  διαπίστωση αυτή ενισχύεται από την εποχική δραστηριότητα των δυο φύλων στη νήσο 

Γαυδοπούλα, όπου την θερµή περίοδο σε αναλογία περίπου 7/4 κυριαρχούν τα θηλυκά, ενώ την 

ψυχρή περίοδο τα άτοµα στο σύνολό τους είναι ελάχιστα (16) και η αναλογία περίπου αγγίζει τη 

µονάδα (9/7) µε πιο δραστήρια τα αρσενικά. 

6.4.2.1.4 Eupolybothrus litoralis 

Από τους 34 συνολικά σταθµούς που µελετήθηκαν το Eu

Η  

 

polybothrus litoralis συλλέχθηκε στους 31 

(ποσοστό συλληψιµότητας στους σταθµούς 91%). Το είδος είναι δραστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους χωρίς σαφές φαινολογικό πρότυπο (Σχ. 6.20).  
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Σχ. 6.20. Προτεινόµενο φαινολογικό πρότυπο για το είδος E. litoralis. 

Πρόκειται για το πλέον οπορτουνιστικό είδος µε το πιο ευρύχρονο πρότυπο εποχικής 

δραστηριότητας στο νότιο Αιγαίο. Οι αιχµές παρουσίας του, παρά τη χρονική ευρύτητα που το 

διακρίνει, ακολουθούν το γενικότερο πρότυπο των χειλοπόδων µε παρουσία και στις δυο υγρές 

περιόδους, αλλά συγχρόνως µε έντονη την ικανότητα µεταβολής των περιόδων δραστηριότητας. 

ξη, τους µήνες Μάρτιο – Ιούνιο, ενώ η δεύτερη περίοδος εµφάνισης συµπίπτει µε αυτή 

του Όρους ∆ίκτη και αφορά τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο (Σηµαιάκης, 2001). Στα 1200µ 

των Λευκών Ορέων υπάρχει κενό πληροφορίας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ για τις ψηλότερες 

κορυφές των 1650 και 2000µ εξαιτίας του ότι συλλέχθηκαν ελάχιστα άτοµα δεν εξήχθησαν χρήσιµα 

συµπεράσµατα. 

Μελετώντας τα δυο φύλα ξεχωριστά, η εποχική δραστηριότητα αποκτά πιο ξεκάθαρη εικόνα µε τα 

θηλυκά και τα αρσενικά να ακολουθούν το ίδιο πρότυπο και να εµφανίζουν αιχµή την περίοδο 

άνοιξης – καλοκαιριού (κατά κανόνα µεταξύ των µηνών Απριλίου – Ιουνίου). Επίσης, σε συµφωνία 

µε τις προνυµφικές µορφές του είδους L. nigripalpis που εµφανίζουν αυστηρό πρότυπο 

δραστηριότητας τη µη ευνοϊκή περίοδο µεταξύ του χειµώνα και της άνοιξης, το ίδιο και τα 

προνυµφικά στάδια του Eupolybothrus litoralis εµφανίζονται την ίδια περίοδο µε πιο ευρεία όµως 

χρονική κλίµακα που µπορεί να ξεκινά από το Νοέµβριο και να τελειώνει στα τέλη της Άνοιξης. 

Στον ανατολικό ορεινό όγκο της Κρήτης (Όρος ∆ίκτυ, 1450µ) και στο δυτικό όγκο των Λευκών 

Ορέων (800µ) το φαινολογικό πρότυπο δείχνει οµοιότητες µε αυτό του είδους L. nigripalpis. Έτσι, 

στο Όρος ∆ίκτη δραστηριοποιείται τη φθινοπωρινή – χειµερινή περίοδο (Οκτώβριος – ∆εκέµβριος) 

χωρίς να παρατηρείται παρουσία κάποιο άλλο χρονικό διάστηµα (Σηµαιάκης, 2001). Στα Λευκά 

Όρη, όπου και τα δεδοµένα είναι περισσότερα φαίνεται ότι η πρώτη περίοδος εµφάνισης του είδους 

είναι την άνοι
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Στα πεδινά οικοσυστήµατα, τόσο στην κεντρική (Εξάντης) όσο και στην ανατολική Κρήτη 

(Μίλατος, Χαµαίτουλο) το E. litoralis δραστηριοποιείται την ανοιξιάτικη περίοδο, από τον Μάρτιο 

έως τον Ιούνιο. Συγκεκριµένα, στη Μίλατο και τον Εξάντη η µέγιστη κινητικότητα παρατηρείται την 

περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, ενώ µικρή απόκλιση διαπιστώνεται στη νοτιοανατολική Κρήτη 

(Χαµαίτουλο), όπου το είδος δραστηριοποιείται νωρίτερα την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 

(Σηµαιάκης, 2001). Εκτός από την παρουσία του τους ανοιξιάτικους µήνες δεν σηµειώνεται 

σηµαντική δραστηριότητα τον υπόλοιπο χρόνο. 

6.4.2.2 Φαινολογικά πρότυπα στα χειλόποδα άλλων περιοχών 

Παρά το γεγονός ότι οι µελέτες που σχετίζονται µε τα εποχικά πρότυπα των χειλοπόδων είναι 

ελάχιστες, υπάρχουν δεδοµένα από εύκρατες και µεσογειακές περιοχές που έχει εκτιµηθεί η εποχική 

επίγεια δραστηριότητα πολλών ειδών χειλοπόδων (Minelli et al., 1984; Serra & Miquel, 2003; Tuf, 

2003). Τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων που έγιναν για τα 4 πιο κοινά είδη της Κρήτης, 3 από 

τα οποία εξαπλώνονται και στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή του νότιου Αιγαίου, συµφωνούν µε τα 

χρονικά πρότυπα επίγειας δραστηριότητας που παρουσιάζονται κυρίως στην εργασία των Serra & 

Miquel (2003). Μπορεί η συγκεκριµένη έρευνα να έγινε στηριζόµενη σε ένα πολύ κοινό είδος της 

δυτικής Μεσογείου (Lithobius tricuspis), αφορά όµως µεσογειακά οικοσυστήµατα που οµοιάζουν 

σηµαντικά µε αυτά της νησιωτικής Ελλάδας. Συγκεκριµένα, όπως και στα είδη Lithobius nigripalpis 

η t

ιόµορφων. Τα 

σκολοπενδρόµορφα όπως και στην περίπτωση του νοτίου Αιγαίου δείχνουν µεγαλύτερη αντοχή σε 

πιο ξηρές περιόδους. Σε αντίθεση όµως µε τα είδη της οµάδας στο νότιο Αιγαίο που εµφανίζουν 

ευρεία περίοδο δραστηριότητας από τις αρχές της άνοιξης µέχρι τα µέσα του καλοκαιριού, στα 

ορεινά οικοσυστήµατα της κεντρικής Ιταλίας η περίοδος αυτή χωρίζεται σε δυο υποπεριόδους, την 

ευρεία ανοιξιάτικη και τη στενή θερινή (Zapparoli, 1994c). 

και Eupolybothrus litoralis που εξετάστηκαν στην Κρήτ , έτσι και το είδος Lithobius ricuspis εµφανίζει 

παρόµοια πρότυπα κινητικότητας µε 2 αιχµές δραστηριότητας τις υγρές περιόδους του έτους 

(άνοιξη και φθινόπωρο), µε την ανοιξιάτικη να υπερέχει (Serra & Miquel, 2003). Σηµαντική 

παρέκκλιση από την οµάδα των λιθοβιόµορφων παρουσιάζει το κοινό ευρωπαϊκό είδος Lithobius 

forficatus που στα αγροοικοσυστήµατα της Ιταλίας εµφανίζεται να διατηρεί µεγαλύτερη επίγεια 

κινητικότητα τη φθινοπωρινή περίοδο (Zapparoli, 1996b). 

Στα ορεινά οικοσυστήµατα της Ιταλίας τα βασικά φαινολογικά πρότυπα των χειλοπόδων 

παραµένουν σταθερά, µε τα περισσότερα είδη να δραστηριοποιούνται την πρώτη υγρή περίοδο του 

χρόνου, ενώ η συνολική δραστηριότητα εµφανίζει δυο αιχµές κινητικότητας, µια µέγιστη την άνοιξη 

(Μάιος) και µια µικρότερη στα µέσα του φθινοπώρου (Νοέµβριος) (Zapparoli, 1994c). Η 

περιοδικότητα αυτή είναι πιο αυστηρή στις τάξεις των γεωφιλόµορφων και λιθοβ
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Η δραστηριότητα δεν διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα στα δυο φύλα και δεν παρατηρείται κανενός 

είδους µετατόπιση της δραστηριότητας σε κανένα φύλο (Serra & Miquel, 2003). Οι δειγµατοληψίες 

στην περίπτωση του πειράµατος των Serra & Miquel (2003) έγιναν σε διετή χρονική κλίµακα, σε 

 µια νοητή κολώνα εδάφους. Πολλά γεωφιλόµορφα που µετακινούνται κατά 

κανόνα κατακόρυφα στα πρώτα εκατοστά του εδάφους δεν είναι δυνατό να συλληφθούν µε τη χρήση 

ση των χρονικών προτύπων δραστηριότητας των χειλοπόδων µε άλλες 

οµάδες 

αντίθεση µε τα µονοετή δεδοµένα που προέκυψαν από το νότιο Αιγαίο. Παρόλα αυτά η διαπίστωση 

πως η συνολική δραστηριότητα των ενήλικων ατόµων του είδους Lithobius tricuspis δεν επηρεάστηκε 

από τον ένα χρόνο στον άλλο (Serra & Miquel, 2003) αποδεικνύει τη µικρή ευαισθησία της οµάδας. 

Ωστόσο, δε συµβαίνει το ίδιο και για τα ανήλικα άτοµα του είδους που αποδεικνύεται ότι από χρόνο 

σε χρόνο η πυκνότητά τους και σαφώς η δραστηριότητά τους µεταβάλλεται δραστικά (Serra & 

Miquel, 2003). Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Alberts (1979), ο οποίος µελετώντας τα 

κεντροευρωπαϊκά είδη Lithobius mutabilis και L. curtipes κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι δηλαδή η 

κινητικότητα των ανήλικων ατόµων µεταβαλλόταν σηµαντικά από χρόνο σε χρόνο. Επιπλέον, η 

πεποίθηση ότι τα ανήλικα άτοµα ενεργοποιούνται την υγρή περίοδο της άνοιξης και κυρίως το 

διάστηµα µεταξύ Φεβρουάριου και Μαρτίου ενισχύεται και µε βάση τα δεδοµένα των Serra & 

Miquel (2003). 

Πρέπει να υπογραµµιστεί πως η εκτίµηση που προκύπτει από τη χρήση των παγίδων εδάφους αφορά 

αποκλειστικά και µόνο την επίγεια δραστηριότητα των ειδών και όχι την κατακόρυφη 

δραστηριότητά τους σε

παγίδων. Στον αντίποδα, η εκτίµηση της πυκνότητας ενός πληθυσµού και άλλων παραµέτρων είναι 

δυνατό να υπολογιστούν µε τη µέθοδο της δειγµατοληψίας µε το χέρι σε καθορισµένη επιφάνεια. 

Αυτές οι µεθοδολογίες χρησιµοποιούνται ευρέως σε δασικά οικοσυστήµατα της κεντρικής Ευρώπης 

και τα αποτελέσµατα που µέχρι στιγµής έχουν δηµοσιευτεί παρουσιάζουν διαφοροποίηση στην 

κατακόρυφη δραστηριότητα των δυο φύλων του είδους Lithobius tricuspis. Συγκεκριµένα, τα θηλυκά 

κινούνται σε βαθύτερα στρώµατα κυρίως για να προσφέρουν µεγαλύτερη προστασία στα αυγά, ενώ 

τα αρσενικά δραστηριοποιούνται σε πιο επιφανειακούς ορίζοντες του εδάφους. Παρόµοιες µελέτες 

για τα χειλόποδα της ανατολικής Μεσογείου δεν υπάρχουν και συνεπώς, η εικόνα της κατακόρυφης 

δραστηριότητας των χειλοπόδων στις φυτικές διαπλάσεις που επικρατούν στο νότιο Αιγαίο είναι 

ανύπαρκτες. 

6.4.2.3 Συζήτη

Με βάση το προτεινόµενο µοντέλο φαινολογικών προτύπων που περιγράφεται για τις αράχνες της 

οικογένειας Gnaphosidae (Χατζάκη, 2003), αλλά και το προγενέστερο που περιγράφηκε για τα 

εδαφόβια κολεόπτερα του κεντρικού Αιγαίου από τους Trichas & Legakis (1991), το πιο κοινό 

µοντέλο που θα µπορούσε να αποδώσει τις φαινολογίες των χειλοπόδων στην Κρήτη είναι η 

διάκριση δυο περιόδων αιχµής, µιας πρώτης που καλύπτει τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά µέγιστα 
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και µιας δεύτερης, που καλύπτει τα όψιµα καλοκαιρινά και τα πρώτα φθινοπωρινά µέγιστα 

δραστηριότητας. Η κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι αυστηρή και δεν περιλαµβάνει σταθερές 

χρονικές περιόδους, αφού πολλά είδη µεταβάλλουν εύκολα την κινητικότητά τους ανάλογα και µε τις 

επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η παραπάνω διάκριση ενισχύει αυτά που υποστηρίζονται 

για πολλές οµάδες ζώων, όπως αυτές µελετήθηκαν στον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων από τον 

Λυµπεράκη (2003). Έτσι, τα χειλόποδα, τα διπλόποδα, τα ισόποδα και τα ορθόπτερα 

δραστηριοποιούνται κατά κανόνα τις υγρές περιόδους του έτους, µε σηµαντικές παρόλα αυτά 

διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, το υψόµετρο στην διδακτορική διατριβή του Λυµπεράκη (2003) είναι 

κρίσιµη παράµετρος για το χρονικό καθορισµό και το χρονικό εύρος των φαινολογικών προτύπων 

και σαφώς όσο αυξάνει τα είδη και οι οµάδες αποκτούν πιο στενόχρονα πρότυπα. 

Ειδικότερα θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι δυο κατηγορίες εποχικής δραστηριότητας 

περιγράφουν σε µεγάλο βαθµό τη δραστηριότητα των πιο κοινών ειδών χειλοπόδων. Έτσι, τα είδη 

Lithobius nigripalpis και Eupolybothrus litoralis ακολουθούν το πρότυπο των δυο κορυφών 

δραστηριότητας (µέγιστο δραστηριότητας την άνοιξη και δεύτερο µέγιστο την υγρή φθινοπωρινή 

περίοδο) και συνεπώς ταιριάζουν µε τα είδη P. lentiginosa και Z. subterraneus των αραχνών (Χατζάκη, 

2003). Σε αντίθεση µε τα µάλλον υγρόφιλα είδη που προαναφέρθηκαν, η Scolopendra cretica και η 

Scutigera coleoptrata από τα στοιχεία που ανέδειξε η ανάλυση της κινητικότητάς τους δείχνουν 

διαφορετικό χρονικό πρότυπο. Σαφώς, µπορούν να χαρακτηριστούν λιγότερο υγρόφιλα ζώα, αφού 

δραστηριοποιούνται την όψιµη υγρή περίοδο της άνοιξης και εξακολουθούν να είναι κινητικά και την 

ξηρή περίοδο του καλοκαιριού. Ακολουθούν εποµένως το φαινολογικό πρότυπο µε παρουσία 

ώριµων ατόµων την άνοιξη και κατά το µεγαλύτερο µέρος του καλοκαιριού. Το πρότυπό τους 

ταιριάζει µε αυτό των αραχνών των γενών Nomisia και Trachyzelotes (Χατζάκη, 2003). 

Καθαρά ξηρόφιλα και θερµόφιλα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι σκορπιοί της Κρήτης (ιδιαίτερα 

το είδος Mesobuthus gibbosus) που παρουσιάζουν µέγιστα κινητικότητας τους πρώτους καλοκαιρινούς 

µήνες (Λυµπεράκης, 2003). Με τη χρονική τους παρουσία φαίνεται να συµβαδίζει και η ενδηµική 

σαρανταποδαρούσα της Κρήτης. Συγχρόνως, µε βάση τις παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα στο Κουφονήσι της Νάξου (Καλτσάς, προσωπική επικοινωνία), η κοινή 

σαρανταποδαρούσα S. cingulata και το είδος M. gibbosus δείχνουν έντονο ανταγωνισµό, αφού τόσο τα 

εποχικά πρότυπα δραστηριότητάς τους όσο και ο νυχτόβιος χαρακτήρας τους ταυτίζονται. 

Ο υγρόφιλος χαρακτήρας που διατηρούν τα χειλόποδα είναι πολύ πιο έντονος στα είδη που ανήκουν 

στην τάξη των γεωφιλόµορφων, αφού η σχέση τους µε το υγρό στοιχείο και τα νωπά εδάφη είναι 

καθοριστική για τη διαβίωσή τους (Eason, 1964; Lewis, 1981). Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό 

αρκετές οµοιότητες εµφανίζονται στα χρονικά πρότυπα κινητικότητας των γεωφιλόµορφων µε τα 

ισόποδα (Σφενδουράκης, 1994) και τα διπλόποδα (Λυµπεράκης, 2003). Παρά το γεγονός ότι δεν 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά φαινογράµµατα για τα είδη των γεωφιλόµορφων, έχει αποδειχτεί πως 
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πολλά από τα είδη αυτά είναι κινητικά ακόµα και τις ακατάλληλες περιόδους του έτους, δηλαδή 

µεταξύ του όψιµου φθινοπώρου και του χειµώνα (Minelli et al., 1984). Αυτή η διαπίστωση 

στηρίχθηκε στη µελέτη ενός πολύ κοινού είδους της Ιταλίας (Himantarium gabrielis) που συναντάται 

πολύ συχνά και στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου. Το είδος εµφανίζει δραστηριότητα 

αιχµής νωρίς την άνοιξη και µικρότερη το φθινόπωρο, ενώ συγκαταλέγεται στα στενόχρονα είδη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εαρινή περίοδο εµφανίζονται όλα τα ηλικιακά στάδια, ενώ κατά 

 φθινόπωρο απουσιάζουν άτοµα του είδους µε µήκος µικρότερο από 70mm. Αυτό σύµφωνα µε 

υς συγγραφείς µπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη µόνο µιας αναπαραγωγικής περιόδου για το είδος 

(Minelli et al., 1984). 

 σύγκριση µε τα εδαφόβια κολεόπτερα, σύµφωνα µε τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στις 

υκλάδες και συγκεκριµένα στη Νάξο (Trichas & Legakis, 1991), η οικογένεια των Carabidae 

εµφανίζει µέγιστο δραστηριότητας το µήνα Μάιο και µια δεύτερη λιγότερο αιχµηρή περίοδο τον 

κτώβριο, ενώ η οικογένεια Tenebrionidae εµφανίζει πιο θερµόφιλα χαρακτηριστικά, αφού 

δραστηριοποιείται την όψιµη εαρινή περίοδο µέχρι και τον Ιούνιο χωρίς να εµφανίζει ωστόσο 

δραστηριότητα τη περίοδο του φθινοπώρου. Εποµένως, τα στοιχεία από το µεγαλύτερο νησί του 

κεντρικού Αιγαίου δείχνουν κοινά πρότυπα µε τα χειλόποδα. Ειδικότερα, τα δυο πολύ κοινά είδη 

ς Κρήτης Lithobius nigripalpis και Eupolybothrus litoralis έχουν παρόµοια φαινολογία µε την 

οικογένεια των Carabidae, κάτι που διαπιστώνεται και από τη διατριβή του Λυµπεράκη (2003) για τα 

ευκά Όρη. Αντίστοιχα, τα πιο θερµόφιλα χειλόποδα Scutigera coleoptrata και Scolopendra cretica 

διατηρούν χρονικά πρότυπα δραστηριότητας όµοια µε αυτά των σκαθαριών της οικογένειας 

nebrionidae. 

Τα δεδοµένα από µια άλλη µελέτη στη βόρεια Ελλάδα (Stamou et al., 1993) είναι σηµαντικά για 

ν ερµηνεία των φαινογραµµάτων που δηµιουργούνται στα πιο κοινά χειλόποδα της Κρήτης. 

ίνεται σαφές από τη συγκεκριµένη µελέτη που αφορά κολλέµβολα και ακάρεα πως, σε µεσογειακού 

ρυθµίζεται από τις περιοδικές µεταβολές 

παραµέτρων όπως η υγρασία και η θερµοκρασία. Οι όποιες ασυµµετρίες καταγράφονται στα 

το

το

Σε

Κ

Ο

τη

Λ

Te

τη

Γ

τύπου οικοσυστήµατα, η πληθυσµιακή δραστηριότητα 

εποχικά πρότυπα δραστηριότητας µπορεί να αποδοθούν σε µεταβολές µέσα στον κύκλο ανάπτυξης 

των ζώων (Stamou et al., 1993), µε συνέπεια φαινόµενα όπως η απόθεση των αυγών, ο χρόνος 

εκκόλαψης ή το πόσο γρήγορα περνάει ένα είδος από τα ανήλικα στάδια στην ενήλική του µορφή να 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την εµφάνιση δραστηριότητας σε συγκεκριµένες περιόδους. Τα 

κολλέµβολα φαίνεται να διατηρούν µια αιχµή δραστηριότητας µεταξύ του όψιµου χειµώνα και της 

αρχής της άνοιξης (Stamou et al., 1993), όπως συµβαίνει και στα πολύ υγρόφιλα ισόποδα στα Λευκά 

Όρη της Κρήτης (Λυµπεράκης, 2003), αλλά και σε αρκετά γεωφιλόµορφα που εξαπλώνονται σε 

µεσογειακά οικοσυστήµατα (Minelli et al., 1984) και στην Κρήτη. Αντίθετα µε τα κολλέµβολα, τα 

ακάρεα δείχνουν µέγιστο κινητικότητας την περίοδο του τέλους του φθινοπώρου µέχρι την έναρξη 

του χειµώνα. Και τα κολλέµβολα και τα ακάρεα δείχνουν δραστική µεταβολή της δραστηριότητάς 
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τους κατά τους καλοκαιρινούς µήνες που η ξηρασία είναι υψηλή, ενώ για κάποια είδη η χειµωνιάτικη 

περίοδος δεν είναι η καταλληλότερη (Stamou et al., 1993), όπως και για τα τέσσερα πιο κοινά είδη 

της Κρήτης, των οποίων η εποχική δραστηριότητα αναλύθηκε διεξοδικά. 

Είναι χαρακτηριστικό για πολλές οµάδες ζώων και ισχύει και για τα χειλόποδα πως µπορούν να 

µεταβάλλουν τα χρονικά όρια δραστηριότητάς τους ανάλογα µε τις επικρατούσες κάθε φορά 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό είναι ακόµα πιο εµφανές στα πιο κοινά χειλόποδα που 

µελετήθηκαν, αφού τα είδη αυτά συναντώνται σε µεγάλο εύρος ενδιαιτηµάτων (από παραλιακά 

οικοσυστήµατα και αµµοθίνες έως µεσογειακού τύπου δάση και αλπικού τύπου φυτικές διαπλάσεις) 

και υψοµέτρων, αποδεικνύοντας την ικανότητα που έχουν να τροποποιούν εύκολα και γρήγορα το 

χρονικό εύρος δραστηριότητάς τους.   
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6.4.3 Συζήτηση για τα παράκτια οικοσυστήµατα 

Εικοσιέξι είδη χειλοπόδων συλλέχθηκαν στο χερσαίο παράκτιο περιβάλλον του νοτίου Αιγαίου, τα 

οποία ανήκουν σε 13 γένη και 8 οικογένειες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η χειλοποδοπανίδα που 

συλλέχθηκε από τα παράκτια οικοσυστήµατα συνιστά το 1/3 του συνόλου των ειδών των χειλοπόδων 

τωχών και πανιδικά πλούσιων παραλιών). Συγκεκριµένα, παραλίες µε 

έκθεση σε σποραδικούς ανέµους του νότιου αιγαιακού αρχιπελάγους (ανατολικούς, δυτικούς) καθώς 

α τ

που µελετήθηκαν στo πλαίσιo της παρούσας διατριβής. Οι 64 περιοχές που µελετήθηκαν µε βάση 

την ανάλυση οµαδοποίησης σε επίπεδο οµοιότητας περίπου 40% κατηγοριοποιούνται σε 10 οµάδες 

µε πολύ καλό συντελεστή συσχέτισης (R = 0,887, p<0,001) µε βάση την εφαρµογή του στατιστικού 

τεστ ANOSIM. Η τιµή του R επιβεβαιώνει την αρχική  υπόθεση ότι υπάρχουν σηµαντικές πανιδικές 

διαφοροποιήσεις από οµάδα σε οµάδα παραλιών. Είναι επίσης σαφές ότι κάθε οµάδα παραλιών 

διακρίνεται ισχυρά από τις υπόλοιπες (R>0,600). Σύµφωνα µε τον Clarke & Gorley (2001), η 

ανάλυση BIO-ENV επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο κάθε αβιοτικής παραµέτρου ή συνδυασµού αυτών 

και τη διερεύνηση του βαθµού µε τον οποίο εξηγούν το αποτέλεσµα της οµαδοποίησης. Έτσι, στα 

δεδοµένα που παρουσιάζονται δε φαίνεται να υπάρχει κάποιος αβιοτικός παράγοντας που να 

επηρεάζει σηµαντικά το πρότυπο οµαδοποίησης που προκύπτει (βλέπε Σχ. 6.12). Ωστόσο, υπάρχει 

µια µικρή ένδειξη ότι η µοναδική παράµετρος που µπορεί να εξηγήσει σε ένα ελάχιστο βαθµό την 

προηγηθείσα οµαδοποίηση είναι το υψοµετρικό εύρος της παραλίας, ακολουθούµενο από το βαθµό 

της κλίσης της παραλίας και από τον τύπο του υποστρώµατος. 

Με βάση άλλωστε την πρώτη διαδικασία διαχωρισµού, οι τιµές που εξάγονται από την ανάλυση 

(Wilks’ lambda, F και η τιµή του p) (βλέπε Πίν. 6.7) καταδεικνύουν τις παραµέτρους εκείνες που 

δικαιολογούν µε στατιστική σηµαντικότητα τη διάκριση των παραλιών σε κατηγορίες (Darren & 

Mallery, 2001). Τα δεδοµένα παρουσιάζουν µε στατιστική σηµαντικότητα το ρόλο που κατέχει η 

έκθεση στον άνεµο, η νεκρή οργανική ύλη (κορµοί και κλαδιά), οι πέτρες και η κλίση στη διάκριση 

των 2 κατηγοριών (πανιδικά φ

και παραλίες µε νότια έκθεση χαρακτηρίζονται από φτωχή χειλοποδοπανίδα (βλέπε Παράρτηµα – 

Πίνακα Ε). Αντίθετα, αυτές που εκτίθεται σε ισχυρούς ανέµους (βόρειους, βορειοανατολικούς) 

δείχνουν να συντηρούν πλουσιότερη χειλοποδοπανίδα (βλέπε Παράρτηµα – Πίνακα Ε). Είναι 

προφανές πως η διεύθυνση έκθεσης στον άνεµο έχει θεµελιώδη επίδραση στην πανιδική σύνθεση της 

περιοχής. Η ισχύς και η συχνότητα του ανέµου σχετίζεται ανάλογ  µε ην κυµατική ενέργεια και 

συνεπώς µε τη µεταφορά τροφής στα παραλιακά οικοσυστήµατα. Αυτό σηµαίνει πως όσο 

δυνατότερος είναι ο άνεµος τόσο µεγαλύτερη η συσσώρευση θρεπτικών στοιχείων πάνω στην 

παραλία. Επιπλέον, αυτό το σύνθετο και ταυτόχρονα µεταβαλλόµενο περιβάλλον προσφέρει ιδανικές 

συνθήκες για την εξάπλωση όχι µόνο αλόφιλων τάξων (όπως είναι το υποείδος Pachymerium 

ferrugineum insularum και το είδος Tuoba poseidonis), αλλά και άλλων που χαρακτηρίζονται ευκαιριακά 

σε τέτοιους βιότοπους. 
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Μετά την έκθεση στον άνεµο η οργανική ύλη που συναντάται σε πολλές παραλίες αποτελεί 

θοριστικό παράγοντα για την κατηγοριοποίηση των παράκτιων περιοχών. Το προφανές ωστόσο 

 ήταν παραλίες µε έντονη απόθεση νεκρής οργανικής ύλης να φιλοξενούν περισσότερα είδη. Κάτι 

τοιο δε συµβαίνει και αυτό έρχεται σε συµφωνία µε τη διαπίστωση του Wallwork (1976) ότι τα 

σσότερα χειλόποδα δεν δείχνουν να προσελκύονται από τα ξερά κλαδιά και τους κορµούς των 

ρων. Εκτός των άλλων, οι πέτρες και η κλίση των περιοχών παίζουν ξεχωριστό ρόλο στη 

ιαφοροποίηση των παραλιών σε άφθονες και λιγότερο άφθονες. Η παρουσία ή όχι πετρών 

δικαιολογεί το διαχωρισµό αυτό, όµως προκύπτει πως σε παραλίες µε πολλές ή αρκετές πέτρες 

ταγράφονται λίγα είδη. Εποµένως, φαίνεται πως δεν έχει σηµασία η ποσότητα των διαθέσιµων 

ετρών άρα και των καταφυγίων, καθώς ο αφιλόξενος χαρακτήρας των παραλιών δεν αλλάζει 

ραστικά κάτω από αυτές. Τέλος, η κλίση της παραλιακής ζώνης βοηθά στη διάκριση των παραλιών 

ιτρέποντας την εξάπλωση περισσοτέρων των τριών ειδών. Αυτό είναι δυνατό να οφείλεται στα 

ερισσότερα καταφύγια που συναντώνται, στην εµφάνιση φυλλοστρωµνής, στην υποτυπώδη ανάπτυξη 

ποώδους βλάστησης, αλλά και στη µικρότερη επίδραση της αλατότητας και των θαλάσσιων 

σταγονιδίων που µεταφέρονται µε τον άνεµο που τελικά επιτρέπουν την εποίκιση αυτών των 

χών από είδη που δεν είναι αποκλειστικά αλόφιλα. 

τη δεύτερη ανάλυση διαχωρισµού που πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα τη µοναδικότητα ή όχι του 

λόφιλου υποείδους Pachymerium ferrugineum insularum σε σηµαντικό αριθµό παραλιών ή την απουσία 

του από ορισµένες άλλες παραλίες, οι πέτρες υποστηρίζουν σηµαντικά την τριπλή κατηγοριοποίηση 

. 6.8). Έτσι, ενώ φαίνεται πως οι πέτρες είναι απαραίτητες για είδη χειλοπόδων που ανήκουν στις 

ες Lithobiidae, Scolopendridae και Cryptopidae, η ποσότητά τους δεν αποτελεί ωστόσο 

 παράγοντα για το αλόφιλο Pachymerium ferrugineum insularum, γεγονός που εκτός των 

λλων αποδεικνύει ότι το συγκεκριµένο υποείδος προτιµά να βρίσκεται κάτω από εκβρασµένες 

ωρούς Posidonia oceanica ή ξερά κλαδιά. Εξάλλου, η παρουσία της Posidonia oceanica. εξηγεί 

osidonia oceanica. 

αποτελούν ιδανικό ενδιαίτηµα για τα αλόφιλα κυρίως είδη (Πίν. 6.8). Σηµαντικός φαίνεται να είναι 

και ο ρόλος των ξερών κλαδιών και των κορµών, καθώς αποτελούν επιπρόσθετο καταφύγιο για το 

αλόφιλο Pachymerium ferrugineum insularum, ενώ δεν ευνοούν την εξάπλωση άλλων ευκαιριακών ειδών 

(Πίν. 6.8). Όσον αφορά την κλίση των παράλιων οικοσυστηµάτων, επίπεδες ακτές κατοικούνται 

συχνότερα από το αλόφιλο Pachymerium ferrugineum insularum, ενώ ο αριθµός των ειδών αυξάνει σε 

παραλίες µε εκτεταµένη κλίση (Πίν. 6.8). Είναι δυνατό λοιπόν το προαναφερθέν υποείδος να 

χαρακτηριστεί ως τυπικό χειλόποδο των οµοιόµορφων παράκτιων περιοχών που έχουν αµµώδες 

υπόστρωµα. Ο χαρακτηρισµός αυτός ωστόσο δεν είναι καθολικός, αφού το συγκεκριµένο 

γεωφιλόµορφο είναι πολύ κοινό και σε άλλους οικότοπους, όπως σε αµµοθίνες, αλλά και σε 

παραλιακά ή ηµιορεινά φρυγανικά οικοσυστήµατα ιδιαίτερα σε ορισµένα νησιά της ευρύτερης 

περιοχής του νοτίου Αιγαίου. 
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Αυτό που αξίζει να µελετηθεί µε µεγάλη προσοχή στο µέλλον είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν τα 

αµµώδη και βραχώδη παραλιακά οικοσυστήµατα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου από τις 

έντονες ανθρώπινες παρεµβάσεις (διάνοιξη δρόµων, ανθρώπινες κατασκευές, εκτεταµένη αλιεία, 

χερσαία και θαλάσσια ρύπανση), αλλά και ο βαθµός εξάρτησης της συναφούς πανίδας µε αυτού του 

τύπου τα περιβάλλοντα. Ο ιδιαίτερος άλλωστε χαρακτήρας των πανιδικών σχέσεων που 

αναπτύσσεται σε τέτοια περιβάλλοντα δικαιολογείται ακόµα περισσότερο µε βάση τις ακραίες 

αβιοτικές συνθήκες που επικρατούν. Έτσι στις περισσότερες παραλίες που µελετήθηκαν, η χρονική 

και χωρική σύµπτωση αρκετών ειδών χειλοπόδων µε πληθυσµούς καρκινοειδών του είδους Talitrus 

saltator (αµφίποδα) είναι αναµφισβήτητη, χωρίς παρόλα αυτά να υπάρχουν δηµοσιευµένα 

επιστηµονικά στοιχεία για τη σχέση µεταξύ των δυο οµάδων. Από παρατηρήσεις µόνο σηµειώνεται 

πως µεγάλα γεωφιλόµορφα και λιθοβιόµορφα των παράκτιων οικοσυστηµάτων τρέφονται µε τα 

παραπάνω είδη. 
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6.4.4 Συζήτηση για τα ενδιαιτήµατα των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο 

6.4.4.1 Συζήτηση για τις οικοτοπικές προτιµήσεις 

Προσανατολισµένες µελέτες πάνω στην οικολογία των χειλοπόδων υπάρχουν αρκετές µε αναφορές 

κυρίως στις ενδιαιτηµατικές απαιτήσεις συγκεκριµένων ειδών, πολλά από τα οποία είναι κοινά και 

στην περιοχή του νοτίου Αιγαίου (Palmen & Rantala, 1954; Lewis, 1961, 1962, 1974; Kheirallah, 

1977; Minelli, 1981; Minelli & Zapparoli, 1982; Andersson, 1985; Minelli & Zapparoli, 1986; 

Lewis, 1988; Kos, 1992; Zapparoli, 1992; Zapparoli & Minelli, 1993; Zapparoli, 1994b, 1995; 

Kime, 2000; Auerbach, 2001; Wallace et al., 2002). Η πιο αντιπροσωπευτική µελέτη όµως των 

ενδιαιτηµάτων που χρησιµοποιούν τα χειλόποδα έχει δηµοσιευτεί από τους Minelli & Iovane 

(1987). Πρόκειται για µια αναλυτική εργασία που σε µεγάλη λεπτοµέρεια τοποθετεί τα είδη των 

χειλοπόδων που εξαπλώνονται στην Ιταλία σε κατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο βλάστησης που 

συναντώνται. Σηµαντικά οικολογικά στοιχεία παρουσιάζονται στην εργασία για τη χειλοποδοπανίδα 

της Κρήτης (Simaiakis et al., 2004). Στην παρούσα διατριβή οι ενδιαιτηµατικές προτιµήσεις κάθε 

είδους κατηγοριοποιήθηκαν σε 22 φυτικές διαπλάσεις – διακριτές περιοχές (όταν τα στοιχεία ήταν 

επαρκή και το επέτρεπαν) (βλέπε Πίν. 6.9). 

Τα ορεινά και τα παράκτια φρύγανα κατέχουν τις δυο πρώτες θέσεις σε σχέση µε τον αριθµό ειδών, 

αφού από τα 61 είδη και υποείδη που αντλήθηκαν πληροφορίες (να σηµειωθεί ότι για 10 από τα 71 

είδη και υποείδη που καταγράφονται συνολικά στην περιοχή του νοτίου Αιγαίου δεν υπάρχουν 

επαρκείς οικολογικές πληροφορίες, αφού δε συλλέχθηκαν στο πεδίο ούτε εντοπίστηκαν στις 

συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, αναφέρονται µόνο σε βιβλιογραφικές πηγές) 47 τάξα 

συλλέχθηκαν σε ορεινά φρύγανα (ποσοστό που αγγίζει το 77%) και 39 συλλέχθηκαν σε παράκτια 

φρύγανα (ποσοστό 64%) (Σχ. 6.21). Οι οικισµοί παρουσιάζουν µεγάλη αφθονία ειδών αφού 

αποτελούν κατάλληλο ενδιαίτηµα για το 54% των τάξων (33 είδη και υποείδη) και κατατάσσονται 

στην τρίτη θέση (Σχ. 6.21). Τα παραλιακά οικοσυστήµατα του νοτίου Αιγαίου, παρά τις όχι και τόσο 

ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά (υψηλή αλατότητα, κυµατισµός, έκθεση στον άνεµο, 

έντονη ανθρώπινη παρουσία), φιλοξενούν περίπου το 1/3 της χειλοποδοπανίδας του νοτίου Αιγαίου 

µε τις αµµώδεις παραλίες (25 τάξα, ποσοστό 41%) να υπερέχουν των βραχωδών (34%), αφού σε 

αυτές υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών θέσεων κατάληψης από τα χειλόποδα, πολύ δε περισσότερο 

για τα αποκλειστικά αλόφιλα είδη όπως είναι το Tuoba poseidonis (Σχ. 6.21). Τα αλπικά λιβάδια και τα 

σπήλαια συντηρούν το µικρότερο αριθµό ειδών χειλοπόδων (4 και 8 αντίστοιχα), ενώ τα χαµηλά 

λιβάδια µε αγρωστώδη, τα παραλιακά µακί, οι υποβαθµισµένες περιοχές µε ασφοδέλους και τα δάση 

φυλλοβόλων κατατάσσονται και αυτά στο τέλος της κλίµακας µε 10 είδη έκαστο. Στους υπόλοιπους 

τύπους δασών, τα πευκοδάση διατηρούν τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα µε 30 τάξα, έναντι 21 των 

δασών µε πρίνους και 19 των κυπαρισσόδασων (Σχ. 6.21). 
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Σχήµα 6.21. Αριθµός ειδών χειλοπόδων στις διάφορες κατηγορίες (φυτικές διαπλάσεις – διακριτές περιοχές). 

Στα µεσογειακά οικοσυστήµατα της Ιταλίας (Zapparoli, 1994c), οι πιο πλούσιοι τύποι βλάστησης 

αναδεικνύονται τα δάση µε Quercus ilex, ενώ ακολουθούν τα δάση µε Fagus sylvatica, τρίτα έρχονται 

τα δάση µε Quercus cerris, ενώ µόλις την τέταρτη θέση καταλαµβάνουν τα τυπικά φρυγανικά 

οικοσυστήµατα που φιλοξενούν περίπου το 50% των ειδών στις ορεινές περιοχές της κεντρικής 

Ιταλίας. Στον αντίποδα, τα µεικτά δάση µε Quercus suber και υποόροφο φρύγανα εµφανίζονται να 

είναι οι πιο φτωχοί τύποι βλάστησης Τα στοιχεία αυτά είναι πρακτικά δύσκολο να συγκριθούν µε τα 

δεδοµένα από τα νησιά του νοτίου Αιγαίου, αφού οι διαπλάσεις του δάσους αλλά ακόµη και των 

πυκνών µακί είναι σχεδόν ανύπαρκτες στα περισσότερα νησιά. Ο κύριος λόγος για την απουσία 

αυτών των διαπλάσεων είναι κυρίως η έντονη υποβάθµιση από τον άνθρωπο (χρήση της φωτιάς) και 

η εντατικοποίηση των καλλιεργειών που έχει καταστήσει µεγάλες ορεινές εκτάσεις καλλιεργήσιµες. 

Εκτός από την Κρήτη, µόνο στην Κέα, την Άνδρο, τη Νίσυρο, την Κω και τη Ρόδο καταγράφονται 

σηµαντικές παρουσίες δασικής βλάστησης. Όσον αφορά την παρουσία των ειδών σε οικιστικές 

περιοχές του νοτίου Αιγαίου, η µεγάλη παρουσία των χειλοπόδων επιβεβαιώνεται και από δεδοµένα 

που προέρχονται από την Ιταλία και συγκεκριµένα από τα αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της 

Ρώµης (Zapparoli, 1990). Τριανταπέντε είδη, περίπου το 1/4 της χειλοποδοπανίδας της Ιταλίας 

εξαπλώνεται σε οικιστικές περιοχές. 
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Εξετάζοντας τα στοιχεία του Σχήµατος 6.22 σε σχέση µε τα είδη των χειλοπόδων παρατηρείται ότι 

τα περισσότερα µπορούν να χαρακτηριστούν ως ευκαιριακά (opportunistic), χωρίς καµία εµφανή 

προτίµηση ενδιαιτήµατος (habitat generalists).  
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Haploschendyla europaea

Henia athenarum
Henia bicarinata

Henia devia
Henia pulchella

Henia vesuviana
Himantarium gabrielis

Insigniporus sturanyi
Nannophilus ariadnae
Nannophilus eximius

Pachymerium ferrugineum
Pachymerium f. insularum

Pachymerium syriacum
Schendyla nemorensis

Strigamia acuminata
Tuoba poseidonis

Eupolybothrus litoralis
Lithobius aeruginosus

Lithobius agilis
Lithobius carinatus

Lithobius catascaphius
Lithobius crassipes

Lithobius creticus
Lithobius erythrocephalus

Lithobius intermissus
Lithobius lucifugus
Lithobius microps

Lithobius nigripalpis
Lithobius nudus

Lithobius pamukkalensis
Lithobius peloponnesiacus

Lithobius piceus
Lithobius pusillus

Lithobius reductus
Lithobius tidissimus

Lithobius viriatus
Harpolithobius anodus
Pleurolithobius orientis

Pleurolithobius
Cryptops anomalans

Cryptops hortensis
Cryptops kosswigi

Cryptops trisulcatus
Scolopendra canidens
Scolopendra cingulata
Scolopendra clavipes

Scolopendra cretica
Scutigera coleoptrata

 

Σχήµα 6.22. Συχνότητα εµφάνισης των ειδών σε διαφορετικές φυτικές διαπλάσεις. 

Ειδικά τα πολύ κινητικά είδη Scolopendra cretica, S. cingulata, Lithobius nigripalpis, Eupolybothrus litoralis, 

αλλά και το γεωφιλόµορφο Bothriogaster signata graeca δε δείχνουν οικοτοπική προτίµηση. Ωστόσο, 

για την ενδηµική σαρανταποδαρούσα της Κρήτης (S. cretica) πρέπει να σηµειωθεί πως παρά το 

µεγάλο εύρος ενδιαιτηµάτων που συναντάται δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα στοιχεία που να δείχνουν 

ότι εξαπλώνεται πέρα από το δασοόριο (1650µ). Εποµένως, δε δείχνει να προτιµά υποαλπικές ή 
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αλπικές φυτικές διαπλάσεις ή αλπικά λιβάδια. Παρόµοιο πρότυπο σηµειώνεται και για το θερµόφιλο 

είδος σκορπιού Mesobuthus gibbosus που δεν ξεπερνά τα 1600µ. Η αδυναµία του να ξεπεράσει το όριο 

οφείλεται πιθανότατα στο συνδυασµό της αύξησης της σκληρότητας των συνθηκών και των 

φυσιολογικών περιορισµών του ζώου (Λυµπεράκης, 2003), κάτι που µπορεί να ισχύει και για την 

ενδηµική S. cretica για τα νησιωτικά οικοσυστήµατα. 

Το ίδιο ευκαιριακό χαρακτήρα αλλά σε µικρότερο βαθµό παρουσιάζουν και µια σειρά χειλοπόδων 

(16 είδη και 1 υποείδος) που εξαπλώνονται σε µια σειρά διαφορετικών οικοτόπων (στους µισούς ή 

και σε περισσότερους) µε διακριτά χαρακτηριστικά (Clinopodes flavidus, Dignathodon microcephalus, 

Geophilus naxius, Henia pulchella, Pachymerium ferrugineum, P. ferrugineum insularum, Schendyla nemorensis, 

Lithobius carinatus, L. creticus, L. erythrocephalus, L. lucifugus, L. pamukkalensis, L. pusillus, L. viriatus, 

Cryptops anomalans, C. trisulcatus και Scutigera coleoptrata). Συνολικά, το 36% των χειλοπόδων (22 τάξα) 

χαρακτηρίζονται ευκαιριακά. Στον αντίποδα βρίσκονται 16 είδη (ποσοστό που φτάνει το 26%) που 

συλλέχθηκαν σε έναν ή δυο διαφορετικούς οικότοπους, δηλαδή φιλοξενούνται σε ποσοστό 

µικρότερο από το 10% των οικοτόπων και θα µπορούσαν δυνητικά να χαρακτηριστούν ως 

εξειδικευµένα τάξα. Παρόλα ταύτα τα περισσότερα από αυτά τα είδη είναι προβληµατικά στις 

κατανοµές τους εξαιτίας των φτωχών συλλογών που τα συνοδεύουν και εποµένως µια τέτοια 

ταυτοποίηση θα ήταν παρακινδυνευµένη, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις που θα αναφερθούν πιο 

κάτω. Πιο αναλυτικά, 12 είδη (ποσοστό επί του συνόλου 20%) συναντώνται µόνο σε ένα τύπο 

ελέτη της χειλοποδοπανίδας της Ιταλίας έχει ευρύτερη εξάπλωση, το 

κυριότερο ενδιαίτηµα που συναντάται είναι τα θερµόφιλα φρυγανικά οικοσυστήµατα µε Pistacia sp., 

ενδιαιτήµατος, ενώ 4 είδη (ποσοστό επί του συνόλου 6,5%) συλλέχθηκαν από δυο τύπους. Από το 

σύνολο αυτών των ειδών µόνο τα δεδοµένα των Tuoba poseidonis, Pleurolithobius orientis, Henia 

vesuviana, Geophilus fucorum και G. flavus συµφωνούν µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα (Minelli & 

Iovane, 1987) για τις ενδιαιτηµατικές τους προτιµήσεις  και εποµένως µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως στενόοικα. Για όλα τα άλλα είδη, η εικόνα από τα ενδιαιτήµατα που συλλέχθηκαν θεωρείται 

παραπλανητική εξαιτίας κυρίως του µικρού αριθµού ατόµων που συλλέχθηκαν και γι’ αυτό όποιο 

άλλο συµπέρασµα κρίνεται άσκοπο. 

Πιο συγκεκριµένα το είδος Tuoba poseidonis περιορίζεται σε παραλιακά οικοσυστήµατα (βραχώδεις ή 

αµµώδεις παραλίες), πρόκειται για το µοναδικό πραγµατικά αλόφιλο είδος των χειλοπόδων. Το 

είδος Pleurolithobius orientis χαρακτηρίζεται θερµόφιλο (Zapparoli, 2002) και συναντάται κυρίως σε 

ανοιχτά µεσογειακά οικοσυστήµατα. Στη συγκεκριµένη εργασία καταγράφηκε σε φυτική διάπλαση 

πεύκου, δεδοµένο που έρχεται σε συµφωνία µε παλαιότερες εργασίες (Zapparoli & Minelli, 1993; 

Zapparoli, 1996a). Το είδος Geophilus fucorum συλλέχθηκε από αµµώδη παραλία, ακολουθώντας το 

πρότυπο που αναγνωρίζουν πρώτοι οι Minelli & Iovane (1987). Τέλος, το είδος Geophilus flavus, 

παρά το γεγονός ότι στη µ

όµοια όπως και στην περίπτωση του νοτίου Αιγαίου που συλλέχθηκε σε ανάλογο τύπο βλάστησης. 
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Πέρα από τα χειλόποδα που εµφανίζουν ή που δεν εµφανίζουν συγκεκριµένο πρότυπο εξάπλωσης σε 

κάποιο ενδιαίτηµα, σε 23 από τα 61 τάξα που µελετήθηκαν και συνιστούν το 37% της υπό µελέτης 

χειλοποδοπανίδας δεν είναι ξεκάθαρο το πρότυπο που ακολουθούν. Τα ενδιαιτήµατα στα οποία 

συναντώνται κυµαίνονται από 3 έως και 9, αλλά η γενικότερη εικόνα τους µπορεί να τα εντάξει και 

αυτά στους ευκαιριακούς αντιπροσώπους της οµάδας, αφού δείχνουν µεγάλη πλαστικότητα και 

µπορούν να εξαπλώνονται από παραλιακά έως πολύ ορεινά οικοσυστήµατα, σε οικισµούς, 

καλλιέργειες, αµµοθίνες και παραλίες. 

Ο ευρύοικος χαρακτήρας των χειλοπόδων επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση των 22 διαφορετικών 

ενδιαιτηµάτων που προηγήθηκε (βλέπε Πίν. 6.9 και Σχ. 6.13), όπου κανένα ιδιαίτερο πρότυπο δεν 

ανακύπτει. Αυτό που πιθανότατα ισχύει για τα χειλόποδα που εξαπλώνονται στο νότιο Αιγαίο είναι 

ότι η οµάδα αντιλαµβάνεται διαφορετικά τις παραλιακές περιοχές σε σχέση µε τις πιο ορεινές ή 

ση ειδών Quercus sp., όπως Quercus cerris και Ostrya 

carpinifolia). Εδώ κατατάσσονται είδη µε ευρωπαϊκά στοιχεία κατά κύριο λόγο όπως τα Geophilus 

δασικές. Στην περίπτωση της Κρήτης, όπου συνυπολογίζεται και η παράµετρος του υψοµέτρου, 

αποδεικνύεται, όπως και στους παραλιακούς σταθµούς, ότι και οι υποαλπικές διαπλάσεις αποτελούν 

φραγµό για πολλά είδη, όπως τα: S. cretica, S. coleoptrata, C. anomalans, Bothriogaster s. thesei, D. 

microcephauls, E. litoralis και L. agilis. Ουσιαστικά, η χειλοποδοπανίδα των νησιωτικών περιοχών του 

Αιγαίου δε δείχνει να περιορίζεται από άλλους παράγοντες πλην των πολύ ακραίων συνθηκών που 

επικρατούν στα παραλιακά και στα υποαλπικά οικοσυστήµατα. 

Ωστόσο, µε βάση στοιχεία από την εξάπλωση της οµάδας στα µεσογειακά οικοσυστήµατα της 

Ιταλίας, πολλά είδη έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε την πυκνότητα εµφάνισής τους σε κάθε 

διάπλαση. Πολλά από τα είδη που αναφέρονται στη συγκεκριµένη εργασία (Zapparoli, 1994c) είναι 

κοινά και στο Αιγαίο και γι’ αυτό το λόγο συζητείται ο χαρακτηρισµός που τους δίνεται. Έτσι, τα 

είδη Dignathodon microcephalus, Henia bicarinata, Scolopendra cingulata, Cryptops trisulcatus και Scutigera 

coleoptrata εξαπλώνονται κυρίως σε θερµόφιλες διαπλάσεις (υποβαθµισµένα δάση µε Quercus ilex) ή 

φρυγανοµακία και έχουν κυρίως µεσογειακή εξάπλωση. Ο ευρύοικος χαρακτήρας των παραπάνω 

ειδών έρχεται σε συµφωνία και µε τα δεδοµένα από τα νησιά του νότιου Αιγαίου. Η δεύτερη 

κατηγορία σύµφωνα µε την ίδια µελέτη περιλαµβάνει είδη που εξαπλώνονται σε θερµοµεσόφιλες 

διαπλάσεις (µεικτά ή απλά δάση µε επικράτη

insculptus, Cryptops anomalans και C. hortensis. Για το πρώτο είδος δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία από 

την Κρήτη, ενώ τα υπόλοιπα δυο δείχνουν πιο θερµόφιλα χαρακτηριστικά στο νότιο Αιγαίο. Για 

παράδειγµα, το είδος Cryptops hortensis παρά το γεγονός ότι έχει συλλεχθεί σε καλλιέργειες και 

παραλιακά οικοσυστήµατα, διατηρεί ισχυρούς δεσµούς µε ορεινές θερµοµεσογειακές διαπλάσεις 

φρυγάνων και πευκοδασών. 

Η τρίτη κατηγορία (Zapparoli, 1994c) περιλαµβάνει είδη µε θερµόφιλα και θερµοµεσόφιλα 

χαρακτηριστικά. Τα κοινά είδη µε την περιοχή του Αιγαίου είναι τα Henia vesuviana, Geophilus 
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linearis, Lithobius microps, Himantarium gabrielis και Cryptops trisulcatus. Όλα τα παραπάνω είδη, εκτός 

από το C. trisulcatus που δε δείχνει ιδιαίτερη οικοτοπική προτίµηση, διατηρούν θερµόφιλα ή 

θερµοµεσόφιλα χαρακτηριστικά (υποαλπικά φρύγανα, ορεινά φρύγανα, δάση Quercus sp.). Παρόλα 

αυτά συναντώνται και σε οικιστικά περιβάλλοντα. Ειδικότερα στο νότιο Αιγαίο, το είδος H. gabrielis 

εξαπλώνεται σε ορεινά φρύγανα και ορεινά µακί, το είδος H. vesuviana εξαπλώνεται σε δάση µε 

Quercus sp., και το είδος G. linearis εξαπλώνεται σε όλων των τύπων τα δάση και σε υποαλπικά 

φρύγανα. Τέλος, διακρίνεται µια ακόµη κατηγορία ειδών, τα χειλόποδα µε µεσόφιλο χαρακτήρα που 

εξαπλώνονται σε δάση µε Fagus sylvatica. Σε αυτή την οµάδα, παρά το γεγονός ότι παρόµοιες 

διαπλάσεις δε συναντώνται στο νότιο Αιγαίο, συγκαταλέγεται και ένα είδος (Strigamia acuminata) που 

ς ανήκει 

στην κατηγορία των µεσόφιλων ειδών (Zapparoli, 1994c). 

Για το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου δεν υπάρχουν εκτεταµένες µελέτες που να περιγράφουν µε 

επαρκή στοιχεία τις οικοτοπικές προτιµήσεις και τις οµάδες ειδών που προκύπτουν. Σε µικρό βαθµό 

µια τέτοια προσέγγιση παρουσιάζεται από το Zapparoli (1996a) για την ποιοτική σύνθεση όµως της 

χειλοποδοπανίδας των δασικών διαπλάσεων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Συγκεκριµένα, σε εκτάσεις µε 

ψηλή ή χαµηλή παρουσία σκληρόφυλλων ειδών, όπως τα Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea, Ceratonia 

siliqua, εξαπλώνονται πολύ κοινά είδη, όπως τα Eupolybothrus litoralis, Scolopendra cingulata, Scutigera 

coleoptrata, Bothriogaster signata, Himantarium gabrielis και Stigmatogaster gracilis (Zapparoli, 1996a). 

Εκτός από το τελευταίο είδος για το οποίο δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, τα υπόλοιπα είδη 

χαρακτηρίζονται και στην περιοχή του Αιγαίου ευρύοικα µε µεγάλη εξάπλωση σε όλα τα ανοιχτά 

οικοσυστήµατα (φρυγανικές διαπλάσεις). Επιπλέον, το είδος Cryptops trisulcatus στη δυτική Ελλάδα 

εµφανίζει την ίδια θερµόφιλη κατάσταση όπως και στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου. Τα ίδια 

χαρακτηριστικά σηµειώνουν και τα επόµενα 2 είδη (Dignathodon microcephalus και Henia bicarinata), τα 

οποία είναι περισσότερο κοινά σε αείφυλλες – σκληρόφυλλες διαπλάσεις της δυτικής και νότιας 

Ελλάδας (Zapparoli, 1996a), όµοια όπως και στο νότιο Αιγαίο. Τέ , τα 2 πιο κοινά θερµόφιλα 

είδη των ανατολικών σκληρόφυλλων φυτικών διαπλάσεων της Ελλάδας είναι τα Lithobius carinatus και 

L. nigripalpis (Zapparoli, 1996a) που θεωρούνται τα 2 πιο κοινά είδη της οικογένειας των 

στα σιά

εξαπλώνεται σε ορεινές και υποαλπικές διαπλάσεις της Κρήτης. ∆ικαιολογηµένα εποµένω

λος

λιθοβιόµορφων  νη  του νότιου Αιγαίου. 

Πέρα από τις σκληρόφυλλες διαπλάσεις σηµαντικά στοιχεία εξήχθησαν από θερµόφιλες και 

µεσοθερµόφιλες διαπλάσεις µε πλατύφυλλα δέντρα οξιάς. Μεγάλη µερίδα ευρύοικων ειδών δείχνουν 

προτίµηση σε αυτούς τους οικότοπους της ηπειρωτικής Ελλάδας (Clinopodes flavidus, Pachymerium 

ferrugineum, Cryptops hortensis, Lithobius erythrocephalus), ενώ και ορισµένα θερµόφιλα είδη συναντώνται 

σε αυτή τη διάπλαση (Lithobius nigripalpis, Pleurolithobius patriarchalis, Pleurogeophilus mediterraneus) 

(Zapparoli, 1996a). Για τα 2 τελευταία είδη οι πληροφορίες από τα ∆ωδεκάνησα είναι ουσιαστικά 

ανύπαρκτες, ενώ το L. nigripalpis εξαπλώνεται σε όλες τις φυτικές διαπλάσεις της περιοχής µελέτης. 

Ακολούθως, πολλά είδη είναι γνωστά από τη συχνή τους εµφάνιση σε κωνοφόρα δάση της 
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ηπειρωτικής Ελλάδας, µε κυριότερα τα Cryptops anomalans και Lithobius lucifugus (Zapparoli, 1996a). 

Τα δυο είδη στον αιγαιακό χώρο δε δείχνουν ιδιαίτερη οικοτοπική προτίµηση και εξαπλώνονται από 

τα υποαλπικά φρύγανα µέχρι τα παραλιακά οικοσυστήµατα (Zapparoli, 1996a). Εν κατακλείδι, η 

σηµαντικότερη πληροφορία που κατατίθεται από τη µελέτη του Zapparoli (1996a) είναι ότι στην 

ηπειρωτική Ελλάδα πλουσιότερη φυτική διάπλαση είναι τα θερµόφιλα κωνοφόρα δάση και 

ακολουθούν τα σκληρόφυλλα φρύγανα - µακί, ενώ µε βάση τα δεδοµένα από το νότιο Αιγαίο και τις 

βιβλιογραφικές αναφορές (Zapparoli, 2002; Simaiakis et al., 2004) τα ορεινά φρυγανικά 

οικοσυστήµατα αποδεικνύονται οι ιδανικότεροι τόποι εξάπλωσης των χειλοπόδων. 

6.4.4.2 Συζήτηση για το υψοµετρικό εύρος των σηµαντικότερων ειδών χειλοπόδων 

Μια πρώτη προσέγγιση της µεταβολής του αριθµού των ειδών µε το υψόµετρο πραγµατοποιήθηκε 

για την Κρήτη (τα στοιχεία από τα οποία αντλήθηκαν τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον Πίν. 6.4). Η ανάλυση δείχνει πως ο αριθµός των ειδών στα Λευκά Όρη µειώνεται από τα πεδινά 

προς την υποαλπική ζώνη, σε αντίθεση µε τον Ψηλορείτη που το πρότυπο είναι αρκετά ιδιόµορφο 

(Σχ. 6.23).  
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Σχήµα 6.23. Μεταβολή αριθµού ειδών στις 3 κυριότερες υψοµετρικές ζώνες της Κρήτης. 

Λίγα είναι τα είδη των χειλοπόδων που εµφανίζουν ξεκάθαρο υψοµετρικό πρότυπο. Το 

σηµαντικότερο από όλα είναι η ενδηµική Scolopendra cretica που δεν εξαπλώνεται στα υποαλπικά 

οικοσυστήµατα της Κρήτης (Zapparoli, 2002; Simaiakis et al., 2004). Φαίνεται από τα υπάρχοντα 

δεδοµένα πως και η πολύ συγγενική της S. oraniensis που εξαπλώνεται στη χερσόνησο της Απουλίας 

και στα µεγάλα νησιά της Ιταλίας (Σαρδηνία, Σικελία) ακολουθεί το ίδιο πρότυπο, αφού δεν ξεπερνά 

τα 1200µ (Minelli & Iovane, 1987). Η υψοµετρική κατανοµή της οµάδας αυτής χρήζει περαιτέρω 

µελέτης αφού τα είδη της οµάδας “canidens” εξαπλώνονται στον ευρύτερο µεσογειακό χώρο. Είναι 

αξιοσηµείωτο πως στην Ελλάδα συναντώνται 4 είδη σαρανταποδαρούσας (S. canidens, S. cretica. S. 

dalmatica, S. clavipes) που ανήκουν σε αυτό το γένος και συγκεκριµένα στην οµάδα “canidens”. Πέρα 
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από την οµάδα αυτή των σκολοπενδρόµορφων υπάρχει και η Scolopendra cingulata, η κοινή 

σαρανταποδαρούσα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου πλην της Κρήτης. Η 

συγκεκριµένη δεν εµφανίζει την ίδια ευαισθησία µε το κρητικό είδος και στην ηπειρωτική Ελλάδα 

εξαπλώνεται πολύ πάνω από όριο του δάσους φτάνοντας τα 2350µ (Zapparoli, 1994b, 2002), κυρίως 

όµως δραστηριοποιείται µέχρι τα πρώτα 1000µ. Ωστόσο, στα νησιά του Αιγαίου το υψοµετρικό της 

εύρος περιορίζεται σε µεσαία ύψη, αφού µόνο η Κάρπαθος και η Ρόδος διαθέτουν ορεινούς όγκους 

που ξεπερνούν κατά πολύ τα 1000µ. 

Εκτός από το γένος Scolopendra και το γένος Scutigera ξεχωρίζει για το υψοµετρικό εύρος που 

εµφανίζει. Το ανθρωπόφιλο είδος Scutigera coleoptrata εξαπλώνεται σύµφωνα µε το Zapparoli (2002) 

από τα πεδινά µέχρι τα 1100µ. Τα στοιχεία της µελέτης από τα νησιά του Αιγαίου αυξάνουν αρκετά 

το υψοµετρικό του εύρος που αγγίζει τα 1400µ. Έτσι, έχει βρεθεί σε ψηλά βοσκοτόπια της Κρήτης 

(Simaiakis et al., 2004), στοιχείο που συνάδει µε τα δεδοµένα της χειλοποδοπανίδας στην Ιταλία 

που εξαπλώνεται σε παρόµοια υψόµετρα (Minelli & Iovane, 1987). 

Τα περισσότερα σκολοπενδρόµορφα είδη παρουσιάζονται από τα πολύ παραλιακά µέρη µέχρι και 

τα αλπικά φρύγανα (Simaiakis et al., 2004), όπως για παράδειγµα τα σηµαντικότερα είδη του γένους 

Cryptops. Το είδος Cryptops anomalans και το είδος C. kosswigi εξαπλώνονται έως τα 2000 και τα 

1650µ αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα είδη της οµάδας εξαπλώνονται σε παραλιακές και ορεινές φυτικές 

διαπλάσεις χωρίς µεγάλες υψοµετρικές διακυµάνσεις. Ιδιαίτερη περίπτωση είναι το είδος Cryptops 

trisulcatus, το οποίο στην ηπειρωτική Ιταλία εξαπλώνεται σε πολύ ορεινές περιοχές µε διάφορους 

τύπους δάσους (Quercus sp., Fagus sp., Castanea sp.) (Minelli & Iovane, 1987), ενώ στην νησιωτική 

Ελλάδα όπου και εξαπλώνεται δεν ξεπερνά τα 800µ (Simaiakis et al., 2004). 

Η κατάσταση στα λιθοβιόµορφα µοιάζει πιο περίπλοκη, αφού η ποικιλοµορφία του γένους Lithobius 

είναι µεγάλη και οι υψοµετρικές απαιτήσεις κάθε είδους διαφορετικές. Το L. agilis χαρακτηρίζεται 

ευρύοικο και εξαπλώνεται µέχρι τα 2000µ στην Κρήτη (δεν εξαπλώνεται στην υπόλοιπη νησιωτική 

περιοχή του Αιγαίου). Στην Ιταλία παρουσιάζει το ίδιο υψοµετρικό πρότυπο φτάνοντας 2300µ 

(Minelli & Iovane, 1987). Την ίδια ή παρόµοια ικανότητα να αψηφούν τη µεγάλη υψοµετρική 

διαφοροποίηση παρουσιάζουν και άλλα είδη, όπως τα L. creticus, L. erythrocephalus, L. nigripalpis, L. 

lucifugus και L. viriatus που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 2000µ. Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις µε το 

ενδηµικό L. creticus που συλλέχθηκε από την κορυφή του Όρους Ίδη (Ψηλορείτης, 2456µ) και το 

είδος L. erythrocephalus που οµοίως όπως η S. cretica δεν ξεπερνά το κρίσιµο όριο του δάσους στην 

Κρήτη (Simaiakis et al., 2004). Για το είδος L. lucifugus τα βιβλιογραφικά δεδοµένα από την 

ηπειρωτική Ιταλία (Minelli & Iovane, 1987) συµφωνούν µε τα παρόντα και έτσι το είδος 

κατατάσσεται στα πλέον ευρύοικα. 
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Πολλά από τα υπόλοιπα είδη του γένους Lithobius (L. aeruginosus, L. carinatus, L. catascaphius. L. 

intermissus, L. microps, L. pamukkalensis, L. peloponnesiacus και L. tidissimus) διατηρούν πιο πεδινά ή 

ηµιορεινά χαρακτηριστικά στη νησιωτική Ελλάδα και σε καµία περίπτωση δεν ξεπερνούν τα 600 µε 

700µ. Στην Ιταλία κάποια από τα προαναφερθέντα είδη εµφανίζουν µεγαλύτερη πλαστικότητα στην 

επιλογή υψοµέτρου µε χαρακτηριστικό παράδειγµα το είδος L. microps που αγγίζει τα 1600µ 

(Minelli & Iovane, 1987). Παρά τον όγκο των στοιχείων που συλλέχθηκαν στο νησιωτικό πεδίο του 

Αιγαίου, κάποια είδη εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού ατόµων που συλλέχθηκαν δεν διαθέτουν 

επαρκείς πληροφορίες για την υψοµετρική τους κατανοµή (L. crassipes, L. lapidicola, L. nudus και L. 

reductus). Το µόνο είδος που δείχνει ακραία ορεινά έως και αλπικά χαρακτηριστικά είναι το L. piceus 

που συλλέχθηκε µόνο στην Κρήτη (Simaiakis et al., 2004) και που εξαπλώνεται από τα 1600µ έως τα 

2000µ. Βέβαια, το συγκεκριµένο είδος φανερώνει άλλο πρότυπο στην ηπειρωτική Ιταλία (φτάνει και 

σε πολύ πεδινά οικοσυστήµατα) (Minelli & Iovane, 1987). 

Όσον αφορά τα γεωφιλόµορφα, τα περισσότερα που εξαπλώνονται στην Κρήτη δεν εµφανίζουν 

υψοµετρική προτίµηση, αντίθετα δείχνουν ευρύοικο χαρακτήρα φτάνοντας άλλα µέχρι τα 1600µ 

(Bothriogaster signata graeca, Geophilus naxius), άλλα µέχρι τα 2000µ (Bothriogaster signata thesei, 

Dignathodon microcephalus, Pachymerium ferrugineum, Geophilus carpophagus) και άλλα µέχρι τα 2400µ 

(Clinopodes flavidus, Strigamia acuminata). Τα είδη Henia athenarum, Geophilus linearis, Insigniporus 

sturanyi και Schendyla nemorensis περιορίζονται σε ορεινές περιοχές στη νησιωτική Ελλάδα, αλλά o 

Zapparoli (2002) για τα τρία πρώτα είδη και οι Minelli & Iovane (1987) για το τελευταίο δίνουν 

εξαιρετικά ευρύ υψοµετρικό φάσµα δραστηριότητας τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στην 

Ιταλία. Το µοναδικό είδος µε ξεκάθαρο υψοµετρικό πρότυπο είναι το αλόφιλο Tuoba poseidonis που 

εξαπλώνεται αυστηρά σε πολύ χαµηλό υψόµετρο, κοντά στις ακτές. Παρόµοια χαρακτηριστικά 

έχουν και τα είδη Nannophilus eximius, N. ariadnae και Haploschendyla europea που έχουν συλλεχθεί 

από παράκτια φρυγανικά οικοσυστήµατα και µικρά δορυφορικά νησιά (Zapparoli, 2002; Simaiakis 

et al., 2004). 
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7. Τελικά Συµπεράσµατα 

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής ήταν η µελέτη της συστηµατικής, της βιογεωγραφίας και 

στοιχείων της οικολογίας των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο. Στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας 

πραγµατοποιήθηκαν εκατοντάδες δειγµατοληψίες στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Αιγαίου 

(Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη) και συγχρόνως εξετάστηκε συγκριτικό υλικό άλλων συλλογών 

(Ζωολογικό Μουσείο της Κοπεγχάγης, Εθνικό Μουσείο της Πράγας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

της Βιέννης, Ζωολογικό Μουσείο Αθηνών). 

Η µεγάλη πρόκληση αυτής της εργασίας έγκειται κατά κύριο λόγο στη µεγάλη ετερογένεια του 

υλικού που µελετήθηκε και τελικά συµπεριλήφθηκε στη διατριβή. Σε αυτό συγκαταλέγονται 

σύγχρονα δεδοµένα από 33 νησιά του νοτίου Αιγαίου (συµπεριλαµβανοµένης και της Κρήτης), 

δείγµατα των συλλογών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης από 35 νησιά (δορυφορικά νησιά 

Κρήτης, νησιωτικό συγκρότηµα Κυθήρων – Αντικυθήρων και Καστελόριζου) και τέλος δείγµατα 

από το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών (µικρά νησιά των Κυκλάδων και των 

∆ωδεκανήσων). Εκτός αυτού, η γεωγραφική ετερογένεια των περιοχών του νοτίου Αιγαίου που 

τελικά συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη) ενίσχυσε περισσότερο την 

ανάλυση που ακολούθησε.  

Α. Γενικά 

Το νησιωτικό συγκρότηµα του νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζεται από σχετικά µικρή ανοµοιογένεια 

στη σύνθεση της χειλοποδοπανίδας, µε την Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά της να 

διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα των Κυκλάδων – ∆ωδεκανήσων. 

Η χειλοποδοπανίδα των νησιών της Κρήτης και των Κυκλάδων είναι φτωχότερη σε σχέση µε των 

∆ωδεκανήσων, ενώ η αντίστοιχη πανίδα της ευρύτερης περιοχής του νοτίου Αιγαίου είναι φτωχότερη 

από αντίστοιχου µεγέθους περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Τα ενδηµικά των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων είναι ελάχιστα και µόνο η Κρήτη δείχνει 

σηµαντική παρουσία ενδηµικών (12%), το ποσοστό της οποίας ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό 

άλλων ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών. Ωστόσο, σε σχέση µε άλλες οµάδες χερσαίων 

ασπόνδυλων τα ενδηµικά είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 

Χρησιµοποιήθηκαν οι 4 γνωστές τάξεις των χειλοπόδων (Γεωφιλόµορφα, Λιθοβιόµορφα, 

Σκολοπενδρόµορφα και Σκουτιγκερόµορφα), οι οποίες αναλύθηκαν στο επίπεδο του είδους και 

έδωσαν ποικίλες απαντήσεις στη διερεύνηση σηµαντικού αριθµού βιολογικών προτύπων. 
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Η συλλογή µε το χέρι υπήρξε η κύρια δειγµατοληπτική µέθοδος στο πεδίο, προσφέροντας 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη δειγµατοληψία µε παγίδες εδάφους ή µε δειγµατοληπτικά 

τετράγωνα. Παρόλα αυτά, πολλά από τα δείγµατα που εξετάστηκαν (Κρήτη και δορυφορικά νησιά) 

προέρχονταν από συλλογές µε παγίδες εδάφους. 

Β. Συστηµατική 

Συνολικά µελετήθηκαν 68 νησιά, 67 από την ευρύτερη νησιωτική περιοχή του νοτίου Αιγαίου και 1 

νησί από το βόρειο Αιγαίο (Σκύρος). 

71 είδη και υποείδη (68 είδη και 3 υποείδη) συλλέχθηκαν, τα οποία ανήκουν σε 10 οικογένειες και 

25 γένη.  

Η σύνθεση της χειλοποδοπανίδας κάθε γεωγραφικής ενότητας µεταβλήθηκε σηµαντικά µε την 

Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά να διατηρούν 40 είδη και 3 υποείδη χειλοπόδων (43 συνολικά τάξα, 

10 νέες αναφορές, αύξηση περίπου 30%), τα ∆ωδεκάνησα να έχουν 54 είδη και 2 υποείδη (56 

συνολικά τάξα, 19 νέες αναφορές, αύξηση περίπου 51%) και τις Κυκλάδες να διατηρούν 36 είδη και 

2 υποείδη (38 συνολικά τάξα, 19 νέες αναφορές, αύξηση 100%).  

15 είδη αναφέρονται για πρώτη φορά από το νότιο Αιγαίο, 14 για πρώτη φορά από την ευρύτερη 

περιοχή του Αιγαίου, 11 είδη αποτελούν νέες αναφορές για την Ελλάδα και 2 είδη σηµειώνονται για 

πρώτη φορά στην Ευρώπη.  

Η πιο πολυποίκιλη τάξη είναι τα γεωφιλόµορφα µε 33 είδη και 16 γένη, ενώ πιο πολυποίκιλο γένος 

είναι το Lithobius µε 21 είδη. 

Γ. Πανιδικό Στοιχείο 

Η Κρήτη και η Ρόδος διαθέτουν ενδηµικά είδη, µε την Κρήτη να διατηρεί 4 είδη και 1 υποείδος και 

τη Ρόδο να έχει 1 µόνο ενδηµικό.  

Αν κανείς παραβλέψει την περίπτωση της Κρήτης που τα ενδηµικά διατηρούν σχετικά µεγάλο 

ποσοστό, τα υπόλοιπα νησιά του νοτίου Αιγαίου µοιάζουν να µην αναγνωρίζονται ως νησιωτικές 

περιοχές από τη µεγάλη πλειοψηφία των ειδών των χειλοπόδων. 

Το 34% της χειλοποδοπανίδας της περιοχής του νοτίου Αιγαίου (24 είδη και υποείδη) εξαπλώνεται 

και στα 3 κύρια γεωγραφικά συγκροτήµατα της ευρύτερης περιοχής (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, 

Κρήτη), το 23% (16 είδη) συναντάται µόνο στα ∆ωδεκάνησα, το 15% (11 είδη και υποείδη) 

εξαπλώνεται µόνο στην Κρήτη και σε ορισµένα δορυφορικά νησιά της, ενώ το 3% (2 είδη) 

εξαπλώνονται µόνο στις Κυκλάδες.  
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18 είδη συλλέχθηκαν σε περισσότερες από µια κύριες γεωγραφικές περιοχές αλλά όχι και στις τρεις. 

10 από αυτά εξαπλώνονται στα νησιωτικά συγκροτήµατα Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσων, 6 

εµφανίζονται να είναι κοινά στα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ µόνο 2 εντοπίζονται σε Κρήτη και 

Κυκλάδες. 

Το µεσογειακό στοιχείο υπό την ευρεία έννοια (s.l.) είναι αυτό που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή 

του νοτίου Αιγαίου (45%), ενώ ακολουθεί το ευρωπαϊκό µε ποσοστό που αγγίζει το 34%. 

Στα νησιά του τόξου το στενά µεσογειακό στοιχείο φτάνει το 38%, το ευρωπαϊκό στοιχείο αγγίζει το 

26%, το βαλκανικός το 7%, ενώ το ποσοστό των ενδηµικών αγγίζει το 10%. 

Στα ∆ωδεκάνησα το µεσογειακό στοιχείο φτάνει το 50%, ενώ µειώνεται το ποσοστό των 

ευρωπαϊκών στο 21% και των βαλκανικών στο 5%. 

Στις Κυκλάδες το πανιδικό στοιχείο διατηρεί οµοιότητες µε την περιοχή των ∆ωδεκανήσων, µε το 

αυστηρά µεσογειακό στοιχείο να φτάνει το 49%, το στενά ευρωπαϊκό να αγγίζει το 16% έναντι του 

21% στα ∆ωδεκάνησα και το βαλκανικό να φτάνει το 11% έναντι του 6% που σηµειώνεται στα 

∆ωδεκάνησα.  

Στην Κρήτη τα ενδηµικά είδη πλησιάζουν το 12%, το στενά µεσογειακό στοιχείο αγγίζει το 34%, 

ενώ το ποσοστό των στενά ευρωπαϊκών ειδών φτάνει το 30%. 

∆. Ανάλυση Οµαδοποίησης 

Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων οµαδοποίησης των νησιών ξεχωριστή είναι η θέση της Κρήτης 

που τις περισσότερες φορές εξαιτίας του πανιδικού της πλούτου, των ενδηµικών της χειλοπόδων 

αλλά και των µοναδικών παρουσιών λειτουργεί σαν εξωτερικό νησί.  

∆ιακριτή από τις υπόλοιπες οµάδες είναι και η οµαδοποίηση των νησιών του συµπλέγµατος του 

Καστελόριζου.  

Η Νίσυρος τοποθετείται µακριά από την οµάδα των ∆ωδεκανήσων, εξαιτίας της ιδιαίτερης 

χειλοποδοπανίδας που διατηρεί και που πιθανότατα σχετίζεται µε τον τρόπο που εποικίστηκε.  

Τα βόρεια ∆ωδεκάνησα (Πάτµος, Λέρος, Κάλυµνος) διαχωρίζονται σε πολλές περιπτώσεις από τα 

νοτιότερα (Τήλος, Σύµη, Κως), ενώ στην περίπτωση των Κυκλάδων διακρίνεται µια µεγάλη οµάδα 

νησιών που διατηρεί σηµαντικές πανιδικές οµοιότητες και που χαρακτηρίζεται ως η “καρδιά” των 

Κυκλάδων. Σε αυτή την οµάδα συµµετέχουν νησιά των κεντρικών και βόρειων τµηµάτων, όπως η 

Νάξος, η Τήνος, η Μύκονος, η Πάρος, η Σίκινος, η Φολέγανδρος και η Ίος, ενώ τόσο τα νησιά των 
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δυτικών Κυκλάδων (Μήλος, Σίφνος, Σέριφος) όσο και αυτά των νοτίων (Ανάφη) συγκροτούν σε 

πολλές τοπολογίες διακριτές οµάδες.  

Τα ανατολικά νησιά του τόξου (Χάλκη, Κάσος, Ρόδος, Κάρπαθος) αποτελούν στις περισσότερες των 

περιπτώσεων σταθερό κλαδί των δέντρων, όµοια όπως και τα δυτικά νησιά του τόξου (Κύθηρα, 

Αντικύθηρα, Πρασονήσι, Λαγουβάρδος). 

Ε. Παλαιογεωγραφία 

Η γνωστή µέχρι σήµερα παλαιογεωγραφία της περιοχής εξηγεί πολλές από τις οµαδοποιήσεις. 

Το µακρύ διάστηµα αποµόνωσης της Κρήτης από το υπόλοιπο Αιγαίο που φαίνεται να ξεπερνά τα 

5,5 εκ. χρόνια (Schule, 1993). 

Η γνώση ότι το Καστελόριζο και τα νησιά πέριξ αυτού ήταν µέχρι και την τελευταία παγετώδη 

περίοδο σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία ενωµένα µε την Τουρκία, γεγονός που διαπιστώνεται από τον 

πανιδικό κορεσµό που δείχνουν τα νησιά του συγκροτήµατος και από τη διαφοροποίησή τους από 

όλες τις άλλες νησιωτικές οµάδες.  

Η Αστυπάλαια τοποθετείται µεταξύ των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων, µε τα στοιχεία πάντως να 

συνηγορούν για τη µεγαλύτερη συγγένεια της Αστυπάλαιας µε τα ∆ωδεκάνησα, αφού υπάρχουν είδη 

στο νότιο Αιγαίο (Lithobius pusillus, L. peloponnesiacus) που έχουν την Αστυπάλαια ως το δυτικότερο 

τους όριο εξάπλωσης.  

ΣΤ. Έκταση – Αριθµός Ειδών 

Από τα 68 νησιά της παρούσας µελέτης το µικρότερο έχει έκταση 0,003 km2 ενώ το µεγαλύτερο 

8.264 km2. 

Ο µικρότερος αριθµός ειδών χειλοπόδων σε νησί είναι 2 είδη µε το πιο πλούσιο νησί να φτάνει τα 43 

είδη και υποείδη).  

Το z που προκύπτει για το σύνολο των νησιών του νοτίου Αιγαίου είναι 0,121. Είναι µικρότερο από 

όλες τις σχετικές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα στην ευρύτερη περιοχή του 

Αιγαίου ή και σε επιµέρους γεωγραφικά συγκροτήµατα από Έλληνες επιστήµονες και µε βάση τα 

δεδοµένα των MacArthur & Wilson (1967) καταδεικνύει νησιά χωρίς καµία ιδιαίτερη αποµόνωση 

που αντιθέτως δείχνουν στενές σχέσεις µε τις µεγάλες ηπειρωτικές µάζες.  

Τα ∆ωδεκάνησα µε τα νησιά του Καστελόριζου εµφανίζονται ως τα λιγότερο αποµονωµένα. Η 

Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά της έχουν τη µεγαλύτερη κλίση που φτάνει το 0,16 λίγο µεγαλύτερη 
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δηλαδή από την κλίση των νησιών του νότιου αιγαιακού τόξου που είναι 0,15, ενώ οι Κυκλάδες 

εµφανίζουν κλίση 0,14.  

Το φαινόµενο του µικρού νησιού φαίνεται να ισχύει σε νησιά µε έκταση µικρότερη από 20 km2. 

Είναι φανερό πως η χειλοποδοπανίδα σε µικρά νησιά µπορεί να καθορίζεται από συγκεκριµένα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, από τυχαία γεγονότα αλλά και από την ποικιλοµορφία των 

ενδιαιτηµάτων. Ωστόσο, οι ελλιπείς δειγµατοληψίες σε αρκετά από τα παραπάνω νησιά φαίνεται να 

έχουν συνδράµει σηµαντικά στην εµφάνιση αυτού του φαινοµένου, ενώ δεν φαίνεται να σχετίζεται µε 

την αποµόνωση των νησιών, αφού µέχρι και πρόσφατα (τελευταία παγετώδη περίοδο) πολλά από 

αυτά ήταν ενωµένα µε τις κοντινές ηπειρωτικές ακτές και τα µεγαλύτερα νησιά (νησιά 

συγκροτήµατος Καστελλόριζου, δορυφορικά νησιά Κρήτης). 

Ζ. Εγκιβωτισµός 

Το νησιωτικό συγκρότηµα της Κρήτης εµφανίζει το µεγαλύτερο εγκιβωτισµό, ενώ τα 14 επιλεγµένα 

νησιά των Κυκλάδων το µικρότερο.  

Ουσιαστικά, η πανίδα των µικρών νησιών υπάρχει στα µεγαλύτερα. Κάθε φορά που µικρά νησιά 

εισέρχονται στην ανάλυση µε µεγαλύτερα, ο εγκιβωτισµός αυξάνει. Αυτό παρατηρείται και στην 

περίπτωση που στα 14 επιλεγµένα νησιά των Κυκλάδων προστίθενται τα δεδοµένα από τα υπόλοιπα 

9 νησιά των Κυκλάδων, αλλά και στην περίπτωση που στα 14 µεγάλα νησιά των ∆ωδεκανήσων 

προστεθούν τα 7 µικρότερα του Καστελόριζου.  

Ο µικρός βαθµός επηρεασµού του εγκιβωτισµού στα νησιωτικά συµπλέγµατα που διαθέτουν 

ενδηµικά είδη εξηγείται από το γεγονός ότι τα ενδηµικά είδη στα χειλόποδα συναντώνται µόνο σε 2 

νησιά (Κρήτη, Ρόδος) που συµβαίνει να είναι και τα µεγαλύτερα. 

Η. Γεωγραφικά Πρότυπα  - Αριθµός Ποδιών στα Γεωφιλόµορφα 

Επαρκή στοιχεία αντλήθηκαν για τη µελέτη των γεωγραφικών προτύπων του Pachymerium ferrugineum 

στην περιοχή του Αιγαίου σε σχέση µε τη διαφοροποίηση του αριθµού των µεταµερών που 

διαθέτουν πόδια.  

Τα δεδοµένα από τη νησιωτική περιοχή του νοτίου Αιγαίου αποκαλύπτουν ποικίλες γεωγραφικές 

τάσεις, ενώ δεν φαίνεται να ακολουθούν το γενικό µοντέλο όπου πληθυσµοί σε µεγαλύτερα 

γεωγραφικά πλάτη διαθέτουν λιγότερα µεταµερή που φέρουν πόδια από περιοχές σε µικρότερα 

γεωγραφικά πλάτη. Αυτό πιθανότατα µπορεί να ερµηνευτεί µε βάση το νησιωτικό χαρακτήρα της 

υπό µελέτη περιοχής αλλά και των παλαιογεωγραφικών σχέσεων των επιµέρους γεωγραφικών 

διαµερισµάτων µε µεγάλες ηπειρωτικές µάζες, όπως είναι η Βαλκανική και η Ανατολία.  
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Σε όλο το γεωγραφικό µήκος και πλάτος του νοτίου Αιγαίου καταγράφεται µια σηµαντική µείωση 

του αριθµού των µεταµερών και κατά συνέπεια του αριθµού των ποδιών στο υποείδος Pachymerium 

ferrugineum insularum, µε τους πληθυσµούς της Κρήτης να διαθέτουν µικρότερο αριθµό ποδιών από 

τους βορειότερους των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων.  

Τα θηλυκά διαφοροποιούνται σηµαντικά, µε τους πληθυσµούς των Κυκλάδων να διαθέτουν 63 και 

65 ζεύγη ποδιών, τους πληθυσµούς των ∆ωδεκανήσων να διαθέτουν 59 και της Κρήτης 57 ζεύγη. Το 

ίδιο πρότυπο παρατηρείται και στα αρσενικά που ωστόσο διαθέτουν 2 ζεύγη λιγότερα.  

Στην Κρήτη από τα δυτικά προς τα ανατολικά και από τα βόρεια προς τα νότια ο αριθµός των 

ποδιών αυξάνει.  

Στο νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων, στα βορειότερα νησιά (Τήνος, Σύρος) εξαπλώνονται 

πληθυσµοί µε λιγότερα πόδια σε σχέση µε πληθυσµούς από τα κεντρικά νησιά (Νάξος, Πάρος, 

Σέριφος) και τα νοτιότερα νησιά (Αµοργός). Το ίδιο παρατηρείται και κατά µήκος του άξονα δύση 

– ανατολή και στα δυο φύλα.  

Στα ∆ωδεκάνησα τα αρσενικά του υποείδους εµφανίζονται να διαθέτουν λιγότερα πόδια στα 

βορειότερα νησιά (Κάλυµνος, Κως) παρά στα νοτιότερα (Νίσυρος, Τήλος, Σύµη). 

Τέλος, ενώ θα ανέµενε κανείς το νοτιότερο και ανατολικότερο κοµµάτι του Αιγαίου (ανατολική 

Κρήτη, Κάσος – Κάρπαθος) να είναι αυτό που φιλοξενεί τους πληθυσµούς µε τα περισσότερα πόδια, 

ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, αλλά αντίθετα οι πληθυσµοί του κεντρικών και νότιων 

Κυκλάδων να διαθέτουν τα περισσότερα µεταµερή. 

Θ. Ανάλυση Συλλογών Terra 

Η ανάλυση των 34 σταθµών που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη στα πλαίσια του προγράµµατος Terra 

έδωσε αποτελέσµατα για 24 είδη και υποείδη χειλοπόδων, δηλαδή για το 55% της 

χειλοποδοπανίδας που συναντάται στην Κρήτη.  

Το 87% των ατόµων που συλλέχθηκαν στις παγίδες και προσδιορίστηκαν ανήκει σε τέσσερα είδη: 

Eupolybothrus litoralis, Lithobius nigripalpis, Scolopendra cretica και Scutigera coleoptrata.  

Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων των 34 σταθµών είναι ότι το 

γεωγραφικό µήκος, το γεωγραφικό πλάτος, το υψόµετρο, αλλά και ο τύπος των οικοτόπων δε 

φαίνεται να ευθύνονται για τη συγκεκριµένη οµαδοποίηση που εµφανίζουν οι σταθµοί.  

Ούτε το γεωγραφικό πλάτος, ούτε το γεωγραφικό µήκος των σταθµών δειγµατοληψίας αλλά ούτε και 

ο τύπος βλάστησης που κυριαρχεί ευθύνονται για την οµαδοποίηση των 34 σταθµών.  
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Τα περισσότερα είδη χειλοπόδων δεν δείχνουν κάποια ιδιαίτερη οικοτοπική ή υψοµετρική 

προτίµηση σε αντίθεση µε πολλές άλλες χερσαίες οµάδες αρθροπόδων αλλά και χερσαίων µαλακίων. 

Ι. Εποχική ∆ραστηριότητα 

Με βάση τα αποτελέσµατα δυο είναι τα κύρια χρονικά πρότυπα δραστηριότητας που 

αποκαλύπτονται στα χειλόποδα.  

Η τάξη των Λιθοβιοµόρφων φαίνεται να διατηρεί δυο αιχµές δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των 

υγρών περιόδων του έτους (άνοιξη, φθινόπωρο) µε µέγιστη αιχµή αυτή της άνοιξης. Μάρτυρες για 

την αποκάλυψη του παραπάνω χρονικού προτύπου αποτέλεσαν τα είδη Lithobius nigripalpis και 

Eupolybothrus litoralis για τα οποία τα στοιχεία θεωρήθηκαν επαρκή.  

Τα Σκολοπενδρόµορφα (Scolopendra cretica) και τα Σκουτιγκερόµορφα (Scutigera coleoptrata) δείχνουν 

διαφορετικό πρότυπο, µε την ανοιξιάτικη αιχµή να παραµένει αλλά να παρατηρείται µια επιµήκυνση 

της περιόδου δραστηριότητας προς τους πιο ξηρούς µήνες του καλοκαιριού.  

Τα φαινολογικά πρότυπα που προέκυψαν από τη µελέτη των 4 πιο κοινών ειδών της Κρήτης 

συµφωνούν µε τα χρονικά πρότυπα επίγειας δραστηριότητας που καταγράφονται σε µεσογειακά 

οικοσυστήµατα στην Ισπανία και στους ορεινούς όγκους της κεντρικής Ιταλίας. 

ΙΑ. Παραλιακά Οικοσυστήµατα 

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 64 τοποθεσίες διαπιστώνεται ότι το 1/3 της 

χειλοποδοπανίδας της ευρύτερης περιοχής εξαπλώνεται ευκαιριακά και στην παραλιακή ζώνη.  

Οι αναλύσεις και οι συγκρίσεις που έγιναν µεταξύ των πανιδικά φτωχών και πλούσιων παραλιών 

έδειξαν πως στη διάκριση αυτή σηµαντική είναι η συµβολή της κατεύθυνσης του ανέµου και της 

έκθεσης της παραλίας σε αυτόν, της οργανικής ύλης που βρίσκεται σκόρπια ή σε συστάδες πάνω 

στην παραλία και τέλος των πετρών και της κλίσης των περιοχών.  

Η έκθεση στον άνεµο ευνοεί ανάλογα µε την ένταση τη µεταφορά πηγών τροφής αλλά και 

καταφυγίων για τα ζώα (ξερά κλαδιά, φύκια), ενώ οι παραλίες µε κλίση συνήθως διαθέτουν 

περισσότερα καταφύγια, αναπτύσσουν υποτυπώδη ποώδη βλάστηση και µετριάζουν σε κάποιο 

βαθµό την επίδραση της αλατότητας και των θαλάσσιων σταγονιδίων που µεταφέρονται µε τον 

άνεµο. Τέτοιες παραλίες είναι δυνατό να εποικιστούν από είδη που δεν είναι αποκλειστικά αλόφιλα. 

Οι πέτρες είναι απαραίτητες για είδη χειλοπόδων που ανήκουν στις οικογένειες Lithobiidae, 

Scolopendridae και Cryptopidae, χωρίς η ποσότητα των πετρών να αποτελεί καθοριστικό 
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παράγοντα για το αλόφιλο Pachymerium ferrugineum insularum, γεγονός αποδεικνύει ότι το 

συγκεκριµένο υποείδος προτιµά να βρίσκεται κάτω από συστάδες µε Posidonia sp. ή ξερά κλαδιά.  

Τα ξερά κλαδιά και οι κορµοί αποτελούν καταφύγιο για τα αλόφιλα, χωρίς να ευνοούν την εξάπλωση 

άλλων ευκαιριακών ειδών. Τέλος, οι επίπεδες ακτές κατοικούνται συχνότερα από αλόφιλα είδη, ενώ ο 

αριθµός των ειδών αυξάνεται σε παραλίες µε εκτεταµένη κλίση. 

ΙΒ. Οικοτοπικές Προτιµήσεις – Υψοµετρική ∆ιαφοροποίηση 

Αναλύοντας τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε το χέρι από τα 34 νησιά του νοτίου Αιγαίου 

προκύπτει ότι τα ορεινά και τα παράκτια φρύγανα κατέχουν τις δυο πρώτες θέσεις σε σχέση µε τον 

αριθµό ειδών, αφού από τα 61 είδη και υποείδη που αντλήθηκαν πληροφορίες 47 τάξα συλλέχθηκαν 

σε ορεινά φρύγανα και 39 συλλέχθηκαν σε παράκτια φρύγανα. Οι οικισµοί κατατάσσονται στην τρίτη 

θέση παρουσιάζοντας µεγάλη αφθονία ειδών, αφού σε αυτούς εξαπλώνονται 33 είδη και υποείδη.  

Τα αλπικά λιβάδια και τα σπήλαια συντηρούν το µικρότερο αριθµό ειδών χειλοπόδων, ενώ τα 

χαµηλά λιβάδια µε αγρωστώδη, τα παραλιακά µακί, οι υποβαθµισµένες περιοχές µε ασφοδέλους και 

τα δάση φυλλοβόλων κατατάσσονται στο τέλος µε 10 είδη έκαστος.  

Με βάση την κατηγοριοποίηση των 241 σταθµών που έγιναν δειγµατοληψίες µε το χέρι σε 22 

τύπους οικοτόπων η ανάλυση οµαδοποίησης δεν εµφάνισε σηµαντικό συντελεστή συσχέτισης. 

Αντιθέτως, όταν οι σταθµοί κατηγοριοποιήθηκαν σε δυο βασικές οµάδες, τους παραλιακούς και τους 

υπόλοιπους σταθµούς, τότε η παραγόµενη οµαδοποίηση έδειξε ισχυρό συντελεστή συσχέτισης. 

Τα πιο κοινά είδη δεν εµφανίζουν ιδιαίτερες οικοτοπικές προτιµήσεις (habitat generalists). 

Αρκετά είδη χειλοπόδων δείχνουν µεγάλη ευαισθησία και δεν ξεπερνούν το δασοόριο. Πρόκειται για 

τη ζώνη στα 1650µ, όπου είδη όπως το Scolopendra cretica, το C. kosswigi και το λιθοβιόµορφο 

Lithobius erythrocephalus δεν ξεπερνούν στην Κρήτη.  

Στον αντίποδα υπάρχουν είδη που συναντώνται µόνο στα παραλιακά οικοσυστήµατα και η σχέση 

που έχουν µε αυτά είναι αποκλειστική ή σχεδόν αποκλειστική. Τέτοια είναι και η περίπτωση του 

αλόφιλου Tuoba poseidonis που είναι γνωστό ότι συναντάται σε συστάδες από Posidonia sp., ενώ το 

υποείδος Pachymerium ferrugineum insularum, παρά το γεγονός ότι εξαπλώνεται και σε άλλους τύπους 

οικοσυστηµάτων δείχνει έντονη προτίµηση για τις αµµώδεις παραλίες (habitat specialists). 

Αντίστοιχα, στην ηπειρωτική Ελλάδα προκύπτει ότι σε εκτάσεις µε ψηλή ή χαµηλή παρουσία 

σκληρόφυλλων ειδών εξαπλώνονται πολύ κοινά είδη, όπως τα Eupolybothrus litoralis, Scolopendra 

cingulata, Scutigera coleoptrata, Bothriogaster signata, Himantarium gabrielis και Stigmatogaster gracilis. Τα 

είδη Cryptops trisulcatus Dignathodon microcephalus και Henia bicarinata εµφανίζουν τα ίδια θερµόφιλα 
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χαρακτηριστικά σε αείφυλλες – σκληρόφυλλες διαπλάσεις της δυτικής και νότιας Ελλάδας, ενώ τα 2 

πιο κοινά θερµόφιλα είδη των ανατολικών σκληρόφυλλων φυτικών διαπλάσεων της Ελλάδας 

(Lithobius carinatus και L. nigripalpis) ακολουθούν και αυτά το ίδιο µοτίβο. 

Μια µεγάλη µερίδα ευρύοικων ειδών δείχνουν προτίµηση σε θερµόφιλες και µεσοθερµόφιλες 

διαπλάσεις µε πλατύφυλλα δέντρα οξιάς (Clinopodes flavidus, Pachymerium ferrugineum, Cryptops hortensis, 

Lithobius erythrocephalus), ενώ µια µερίδα θερµόφιλων ειδών συναντώνται και σε αυτή τη διάπλαση 

(Lithobius nigripalpis, Pleurolithobius patriarchalis, Pleurogeophilus mediterraneus).  

Τέλος, αρκετά είδη είναι γνωστά από τη συχνή τους εµφάνιση σε κωνοφόρα δάση της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, µε κυριότερα τα Cryptops anomalans και Lithobius lucifugus, σε αντίθεση µε τον αιγαιακό 

χώρο που δε δείχνουν καµία ιδιαίτερη οικοτοπική προτίµηση. 
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Περίληψη 

Σύγχρονα, η επιστηµονική έρευνα που αφορά την πανιδική µελέτη χερσαίων ασπονδύλων σε 

νησιωτικές περιοχές ακµάζει και εστιάζει εκτός των άλλων στην κατανόηση των προτύπων που 

ακολουθούν συγκεκριµένες οµάδες ζώων. Πιο σύνθετες εργασίες συνδυάζουν τη συλλογή στοιχείων 

διαφορετικών τάξων και προσπαθούν να αποκαλύψουν κοινά σηµεία είτε σε βιογεωγραφικό, είτε σε 

οικολογικό επίπεδο. Στην προσπάθεια να σταθµιστούν όλα τα παραπάνω δεδοµένα και µε την 

ασφάλεια που προσφέρουν παλαιότερες µελέτες αποφασίστηκε πως θα ήταν χρήσιµο να µελετηθεί η 

χερσαία οµάδα των χειλοπόδων στα νησιωτικά συγκροτήµατα του νοτίου Αιγαίου. Η µεγάλη 

πρόκληση που έπρεπε να αντιµετωπιστεί αφορούσε τα πολύ περιορισµένα βιβλιογραφικά δεδοµένα 

για τη συγκεκριµένη οµάδα. Ωστόσο, η δυνατότητα να αποκαλυφθούν για πρώτη φορά ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τη χειλοποδοπανίδα ενός τµήµατος της ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσε σηµαντικό 

κίνητρο για να προχωρήσει µε συστηµατικό τρόπο η µελέτη αυτή. 

Στις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΜΦΙΚ) υπήρχαν 

συγκεντρωµένα δείγµατα χειλοπόδων από πολλές περιοχές του Αιγαίου. Ωστόσο, οι πληροφορίες 

που µπορούσαν να αντληθούν αποκλειστικά και µόνο από τις συλλογές του ΜΦΙΚ δε θεωρήθηκαν 

επαρκείς και γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητος ο σχεδιασµός µιας σειράς δειγµατοληψιών που να 

καλύπτει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τα κενά των συλλογών και των βιβλιογραφικών αναφορών. 

Πάνω από 30 νησιά µελετήθηκαν (συµπεριλαµβανοµένης και της Κρήτης), τα οποία ανήκουν στα 3 

κυριότερα νησιωτικά συµπλέγµατα του νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, νότιο αιγαιακό 

τόξο). Τα δείγµατα συλλέχθηκαν µε το χέρι και αφού προσδιορίστηκαν αποτέλεσαν τον κορµό για 

την κατανόηση και την ερµηνεία της οµάδας στο νησιωτικό χώρο. Οι προσδιορισµοί των δειγµάτων 

έλαβαν χώρα στο Τµήµα Αρθροπόδων του ΜΦΙΚ και πραγµατοποιήθηκαν στο µεγαλύτερο 

κοµµάτι τους από το συγγραφέα της διατριβής. Στο πλαίσιο της συστηµατικής µελέτης πολύτιµη 

υπήρξε η συµβολή του A. Minelli, καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Padova, ο οποίος ασχολείται 

µε τη συγκεκριµένη οµάδα από τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Εκτός από τον Ιταλό καθηγητή, 

σηµαντική βοήθεια προσέφερε η µελέτη των συλλογών του Ζωολογικού Μουσείου της Κοπεγχάγης, 

αλλά και οι συνεχείς επαφή µε συστηµατικούς από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη (L.J. Dobroruka, 

E.H. Eason, J.G.E. Lewis), αλλά και άλλων από τη Μεσόγειο (M. Zapparoli) και τα Βαλκάνια (P. 

Stoev). 

Μια από τις ιδιαιτερότητες της παρούσας µελέτης είναι και η µεγάλη ετερογένεια των στοιχείων που 

περιέχονται σε αυτή. Συγκεκριµένα, εκτός από τις δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν σε 33 

νησιά του νοτίου Αιγαίου, δεδοµένα συγκεντρώθηκαν από άλλα 35 νησιά της περιοχής (συγκρότηµα 

Κυθήρων – Αντικυθήρων, σύµπλεγµα Καστελόριζου, δορυφορικά νησιά της Κρήτης, βραχονήσια 

των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων). Εκτός από τις συλλογές του ΜΦΙΚ, σηµαντικά στοιχεία 

αντλήθηκα και από τις συλλογές του Ζωολογικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Για την 
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ορθή εξαγωγή συµπερασµάτων η σύνθεση των διαφορετικών στοιχείων γινόταν κάθε φορά µε 

προσοχή, ώστε να αποφευχθούν στατιστικά και να µειωθούν σε µεγάλο βαθµό οι βιολογικές 

παρερµηνείες. 

Συνολικά, 68 είδη και 3 υποείδη συλλέχθηκαν και προσδιορίστηκαν από την ευρύτερη περιοχή του 

νοτίου Αιγαίου που ανήκουν σε 10 οικογένειες και 25 γένη. Πριν από την παρούσα µελέτη τα 

δεδοµένα από τη βιβλιογραφία ανέφεραν 53 είδη από την περιοχή του νοτίου Αιγαίου, εκ των 

οποίων 33 από την Κρήτη, 19 από τις Κυκλάδες και 37 από τα ∆ωδεκάνησα. Οι σύγχρονες 

πληροφορίες αλλάζουν σε µεγάλο βαθµό τα δεδοµένα και η Κρήτη πλέον έχει 40 είδη και 3 

υποείδη, τα ∆ωδεκάνησα 54 είδη και 2 υποείδη και οι Κυκλάδες 36 είδη και 2 υποείδη. Ειδικότερα, 

15 είδη αναφέρονται για πρώτη φορά από το νότιο Αιγαίο, από τα οποία τα 14 για πρώτη φορά από 

την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Έντεκα είδη αποτελούν νέες αναφορές για την Ελλάδα και 2 είδη 

σηµειώνονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. 

Οι οικογένειες Scutigeridae, Linotaeniidae, Henicopidae αντιπροσωπεύονται από ένα είδος στην 

περιοχή µελέτης (Scutigera coleoptrata, Strigamia acuminata και Rhodobius lagoi αντίστοιχα) ενώ 15 από 

τα 25 γένη, δηλαδή το 60% της χειλοποδοπανίδας διαθέτει µόνο ένα είδος (Himantarium, 

Stigmatogaster, Clinopodes, Insigniporus, Pleurogeophilus, Tuoba, Strigamia, Haploschendyla, Hydroschendyla, 

Schendyla, Rhodobius, Eupolybothrus, Harpolithobius, Hessebius και Scutigera). Τα γεωφιλόµορφα 

συνιστούν την πιο πολυποίκιλη τάξη µε 16 γένη και 33 είδη και υποείδη, ενώ ακολουθεί η τάξη των 

λιθοβιοµόρφων µε 6 γένη και 27 είδη, τα σκολοπενδρόµορφα µε 2 γένη και 10 είδη και τέλος τα 

σκουτιγκερόµορφα µε 1 µόνο είδος. Παρά το γεγονός ότι τα γεωφιλόµορφα διατηρούν τη 

µεγαλύτερη ποικιλοµορφία µε βάση το συνολικό αριθµό γενών και ειδών, το κυρίαρχο γένος από 

άποψη αριθµού ειδών ανήκει στα λιθοβιόµορφα και είναι το Lithobius µε 21 είδη. 

Το 34% των χειλοπόδων που µελετήθηκαν (24 είδη και υποείδη) εξαπλώνεται και στα 3 κύρια 

γεωγραφικά συγκροτήµατα της ευρύτερης περιοχής (Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Κρήτη), το 23% (16 

είδη) εντοπίστηκε µόνο στα ∆ωδεκάνησα, το 15% (11 είδη και υποείδη) συλλέχθηκε µόνο στην 

Κρήτη και τα δορυφορικά νησιά αυτής, ενώ το 3% (2 είδη) συλλέχθηκε µόνο στις Κυκλάδες. Το 

25% των εναποµεινάντων ειδών (18 είδη) συλλέχθηκε σε περισσότερες από µια κύριες γεωγραφικές 

περιοχές αλλά όχι σε όλες. Το µεσογειακό στοιχείο κυριαρχεί στην περιοχή µελέτης (42%), ενώ αν 

σε αυτό προστεθεί και το ποσοστό των τουρανοµεσογειακών τότε το ποσοστό των µεσογειακών 

ειδών (s.l.) αγγίζει το 45%. ∆εύτερο στοιχείο για την περιοχή µελέτης αναδεικνύεται το ευρωπαϊκό 

µε ποσοστό 25% (s.str) που όµως αν σε αυτό προστεθεί το βαλκανικό στοιχείο και το 

τουρανοευρωπαϊκό, τότε τα ευρωπαϊκά (s.l.) φτάνουν το 34%. 

Στα νησιά του τόξου το στενά µεσογειακό στοιχείο φθίνει (38%) σε σχέση µε το ποσοστό της 

ευρύτερης περιοχής (42%), ενώ το ευρωπαϊκό στοιχείο διατηρεί το ποσοστό του και µάλιστα 
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ενισχύεται ο καθαρά ευρωπαϊκός (26%) αλλά και ο βαλκανικός χαρακτήρας (7%). Στα ∆ωδεκάνησα 

το στενά µεσογειακό στοιχείο ενισχύεται (το ποσοστό φτάνει το 50%), ενώ µειώνεται αισθητά το 

ποσοστό των αυστηρά ευρωπαϊκών (21%) και των βαλκανικών (5%). Τέλος, στις Κυκλάδες το 

αυστηρά µεσογειακό στοιχείο κυριαρχεί (ποσοστό 49%), ενώ αν σε αυτό προστεθούν και τα 

τουρανοµεσογειακά το ποσοστό των µεσογειακών µε την ευρεία έννοια φτάνει το 54%, ενώ το 

ευρωπαϊκό στοιχείο διατηρεί το ίδιο περίπου ποσοστό µε το ευρωπαϊκό στοιχείο των ∆ωδεκανήσων 

(27% στις Κυκλάδες έναντι 26% στα ∆ωδεκάνησα).  

Οι ενδηµισµοί στην περιοχή του νοτίου Αιγαίου είναι πολύ µικροί σε σχέση µε άλλες οµάδες. Η 

Κρήτη έχει 5 ενδηµικές µορφές (4 είδη και 1 υποείδος) (Bothriogaster signata thesei, Scolopendra cretica, 

Lithobius creticus, Cryptops beroni και Lithobius cretaicus), ενώ το µοναδικό νησί εκτός από την Κρήτη 

που φέρει ενδηµική µορφή είναι η Ρόδος που διαθέτει ένα ενδηµικό σκολοπενδρόµορφο (Cryptops 

beshkovi). 

Με βάση τις οµαδοποιήσεις των ειδών, η µόνιµα συνδεδεµένη οµάδα περιλαµβάνει τα 15 από τα 17 

δορυφορικά νησιά της Κρήτης (πλην του Γκράντες και της Ελάσας) και τη δορυφορική νησίδα 

Ψωµί του νησιωτικού συγκροτήµατος του Καστελόριζου. Το νησιωτικό συγκρότηµα του 

Καστελόριζου οµαδοποιείται και αυτό ξεχωριστά (εκτός από τη βραχονησίδα Ψωµί). Η Κρήτη 

εξαιτίας του µεγάλου αριθµού ειδών, των ενδηµικών αλλά των µοναδικών παρουσιών είναι τις 

περισσότερες φορές το εξωτερικό νησί των αναλύσεων που έγιναν µε ποικιλία δεικτών οµοιότητας. Η 

µόνη περίπτωση που η Κρήτη αποτελεί ξεχωριστή οµάδα µε όλα ανεξαιρέτως τα δορυφορικά νησιά 

της προκύπτει µε τη χρήση του δείκτη του Yule. Η Νίσυρος τοποθετείται µακριά από την οµάδα 

των ∆ωδεκανήσων πιθανότατα εξαιτίας της ιδιαίτερης χειλοποδοπανίδας που διατηρεί και που 

σχετίζεται µε τον τρόπο που εποικίστηκε το νησί στους πρόσφατους γεωλογικούς χρόνους. Σε πιο 

εσωτερικούς κόµβους η Κέα, η Σαλαµίνα και τα Αντικύθηρα αποτελούν εξωτερικό νησιωτικό 

συγκρότηµα. Τα νησιά των βορείων ∆ωδεκανήσων (Πάτµος, Λέρος, Κάλυµνος) είναι στενά 

συνδεδεµένα, ενώ την ίδια σύνδεση εµφανίζουν νησιά στα νότια ∆ωδεκάνησα, όπως η Κως, η Τήλος 

και η Σύµη. Οι Κάσος και Κάρπαθος στις µισές των περιπτώσεων ενώνονται καθαρά µε νησιά των 

∆ωδεκανήσων (όπως η Χάλκη) και στις άλλες µισές διαµορφώνουν οµάδες µε νησιά των νότιων – 

νοτιοανατολικών Κυκλάδων όπως η Ανάφη, η Αµοργός και η Θήρα. Τέλος, η Αστυπάλαια σε όλα τα 

δέντρα εµφανίζεται µαζί µε τη Σέριφο ή µε το συγκρότηµα Σερίφου, Κύθνου. Υπογραµµίζεται ότι 

στις περισσότερες των τοπολογιών οι Κυκλάδες οµαδοποιούνται και αναγνωρίζονται εµφανώς, ενώ 

τα ∆ωδεκάνησα βρίσκονται διάσπαρτα σε οµάδες των 2 ή 3 νησιών και σαφώς δε διαµορφώνουν 

ενιαία οµάδα. 

Σχετικά µε τη µελέτη της σχέσης έκτασης – αριθµού ειδών, η κλίση z για το σύνολο των νησιών του 

νοτίου Αιγαίου είναι 0,121 µικρότερο από όλες τις σχετικές µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί 

µέχρι σήµερα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου ή και σε επιµέρους γεωγραφικά συγκροτήµατα. Η 

 282



τιµή κυµαίνεται εκτός των τιµών 0,20 – 0,35 που αφορούν νησιωτικά συµπλέγµατα και σαφώς απέχει 

από άλλες τιµές άλλων πανιδικών οµάδων. Ουσιαστικά, το z των χειλοπόδων στο νότιο Αιγαίο 

µαρτυρά νησιά που δε δείχνουν ιδιαίτερη αποµόνωση αλλά αντιθέτως δείχνουν στενές σχέσεις µε τις 

µεγάλες ηπειρωτικές µάζες. Η τιµή αυτή χαρακτηρίζει οικολογικά νησιά ηπειρωτικών περιοχών ή, 

περιοχές µέσα σε µια βιογεωγραφική ενότητα. Ο χαρακτήρας των χειλοπόδων είναι καθοριστικός 

στη διαµόρφωση της παρούσας εικόνας, αφού αποτελούν οµάδα µε µικρή σχετικά διαφοροποίηση, 

πολύ µικρό ενδηµισµό σε σχέση µε τις άλλες ζωικές οµάδες και εξαιρετική ικανότητα διασποράς. 

Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι η έκταση µε τον αριθµό των ειδών δε δείχνει σοβαρή συσχέτιση σε 

νησιά µικρότερα από 10 km2. Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά του Καστελόριζου όπου η συσχέτιση 

που δείχνουν µε την  έκταση είναι στατιστικά σηµαντική και αυτό κυρίως οφείλεται στον πανιδικό 

υπερκορεσµό των συγκεκριµένων νησίδων. Πιο αναλυτικά, η Κρήτη παρουσιάζει το µεγαλύτερο z 

γεγονός που συµφωνεί µε τη µακρά αποµόνωση του νησιού από την Ανατολία και την Ευρώπη, ενώ 

οι Κυκλάδες εµφανίζουν τη µικρότερη κλίση γεγονός που συνδέεται µε τη µικρή αποµόνωση του 

συγκροτήµατος από την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Προσεγγίζοντας την οικολογία της οµάδας των χειλοπόδων και µε βάση την ανάλυση των 34 

σταθµών που λειτούργησαν στην Κρήτη τη διετία 1998 – 1999 φάνηκε ότι 5 είδη (ποσοστό 20%) 

χαρακτηρίζονται κοινά (Eupolybothrus litoralis, Lithobius nigripalpis, L. creticus, Scolopendra cretica και 

Scutigera coleoptrata), δηλαδή συναντώνται σε περισσότερο από τους µισούς σταθµούς και 

συγκεκριµένα στο 70% των σταθµών. Τα 3 από τα 5 θεωρούνται ευρείας εξάπλωσης µιας και 

συναντώνται σε περισσότερο από το 90% των σταθµών. ∆ώδεκα από τα 24 είδη που συλλέχθηκαν 

στις παγίδες (ποσοστό 50%) χαρακτηρίζονται σπάνια, ενώ 9 από αυτά (ποσοστό 75%) µπορούν να 

θεωρηθούν έως πολύ σπάνια µιας και βρέθηκαν σε λιγότερο από το 10% των σταθµών (δηλαδή σε 

λιγότερους από 3 σταθµούς). Ο µέσος αριθµός ειδών ανά σταθµό είναι 7,4. Φτωχότερος είναι ο 

παραλιακός σταθµός του Κοµµού (αµµοθίνες) µε 3 είδη, ενώ µεγαλύτερη αφθονία εµφανίζουν οι 

φρυγανικές διαπλάσεις του Αναποδάρη και του Μύρτου µε 10 είδη. Το υψόµετρο δε φαίνεται να 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση των ειδών στην Κρήτη.  

Παραταύτα, 2 περιοχές, η παραλιακή και η υποαλπική φαίνεται ότι αποτελούν ζώνες µε ιδιαίτερη 

επίδραση στη χειλοποδοπανίδα των νησιών. Στην Κρήτη σηµαντικά είδη µε ευρεία εξάπλωση σε 

όλο το νησί δε µπορούν να ξεπεράσουν το όριο του δάσους (1650µ). Είναι πιθανό οι βιοκλιµατικές 

αλλαγές που χαρακτηρίζουν τις ψηλές κορυφές των ορέων της Κρήτης να µην επιτρέπουν τη 

µετάβαση των χειλοπόδων καθιστώντας πολλά είδη ευαίσθητα. Στον αντίποδα, ελάχιστα είναι τα 

είδη που συναντώνται σε µεγάλους αριθµούς στα παραλιακά οικοσυστήµατα του νοτίου Αιγαίου. 

Μόνο το υποείδος Pachymerium ferrugineum insularum και το είδος Tuoba poseidonis µπορούν µε άνεση 

να βρεθούν σε τέτοια περιβάλλοντα. Ωστόσο, µεγάλος αριθµός χειλοπόδων, περίπου το 1/3 των 

ειδών του νοτίου Αιγαίου έχουν συλλεχθεί έστω µια φορά σε παραλιακό οικότοπο.  
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Τα δεδοµένα από τα παραλιακά οικοσυστήµατα του νοτίου Αιγαίου αναδεικνύουν τον κυρίαρχο 

ρόλο που κατέχει η έκθεση στον άνεµο στη διάκριση των πανιδικά φτωχών και πανιδικά πλούσιων 

παραλιών. Έτσι, παραλίες µε έκθεση σε σποραδικούς ανέµους (ανατολικούς, δυτικούς) καθώς και 

παραλίες µε νότια έκθεση χαρακτηρίζονται από φτωχή χειλοποδοπανίδα. Αντίθετα, αυτές που 

εκτίθεται σε ισχυρούς ανέµους (βόρειους, βορειοανατολικούς) δείχνουν να συντηρούν πλουσιότερη 

χειλοποδοπανίδα. Η έκθεση στον άνεµο έχει θεµελιώδη επίδραση στην πανιδική σύνθεση της 

περιοχής. Η ισχύς και η συχνότητα του ανέµου σχετίζεται µε τη µεταφορά τροφής στα παραλιακά 

οικοσυστήµατα. Συνεπώς, όσο ισχυρότερος είναι ο άνεµος τόσο µεγαλύτερη η συσσώρευση 

θρεπτικών στοιχείων πάνω στην παραλία. Συγχρόνως, µε γνώµονα τη µοναδικότητα ή όχι του 

αλόφιλου υποείδους Pachymerium ferrugineum insularum σε σηµαντικό αριθµό παραλιών ή την απουσία 

του από ορισµένες άλλες παραλίες, οι πέτρες υποστηρίζουν σηµαντικά την τριπλή κατηγοριοποίηση. 

Έτσι, ενώ φαίνεται πως οι πέτρες είναι απαραίτητα καταφύγια για είδη χειλοπόδων που ανήκουν στις 

οικογένειες Lithobiidae, Scolopendridae και Cryptopidae, η ποσότητά τους δεν αποτελεί ωστόσο 

καθοριστικό παράγοντα για το αλόφιλο Pachymerium ferrugineum insularum, γεγονός που εκτός των 

άλλων αποδεικνύει ότι το συγκεκριµένο υποείδος προτιµά να βρίσκεται κάτω από συστάδες µε 

Posidonia oceanica ή ξερά κλαδιά. Εξάλλου, περιοχές µε παρουσία Posidonia oceanica αποτελούν ιδανικό 

ενδιαίτηµα για τα αλόφιλα κυρίως είδη. 

Συνολικά, η οµάδα των χειλοπόδων εµφανίζει από οικολογική σκοπιά θερµόφιλο και ευρύοικο 

χαρακτήρα, που εξηγείται και από τις ευρείες κατανοµές που παρουσιάζουν πολλά είδη και στις 3 

κύριες γεωγραφικές περιοχές του νοτίου Αιγαίου. Τα λιθοβιόµορφα δραστηριοποιούνται στη µεγάλη 

τους πλειονότητα κατά τις δυο υγρές περιόδους του χρόνου, ενώ τα σκολοπενδρόµορφα δείχνουν 

πιο θερµόφιλα χαρακτηριστικά µε διεύρυνση της ανοιξιάτικης περιόδου κινητικότητας και την 

πρώτη θερινή περίοδο. Τα φαινολογικά πρότυπα των περισσοτέρων ειδών είναι ως επί το πλείστον 

σταθερά, ενώ οι µικροκλιµατικές αλλαγές που παρατηρούνται σε κάθε σταθµό και σε κάθε περίοδο 

φαίνεται να επηρεάζουν τη συµπεριφορά της οµάδας από εποχή σε εποχή. 
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Extended Summary 

AEGEAN ARCHIPELAGO 

Archipelagos often have a central role in the study of evolutionary processes, because they 

constitute well-defined natural laboratories for speciation and adaptation. The large number of 

the south Aegean islands appears to be an excellent geographical area for the study of 

distributional patterns and faunistic relationships among different geographical compartments in 

a given animal group. The Aegean archipelago consists of more than 3000 islands, mostly 

continental in their origin. Crete is one of the largest islands of the Mediterranean, with a surface 

of 8,261 km2, forming the border between the Aegean and Libyan seas, 300 km from the north 

coast of Africa, 100 km from mainland Greece and 200 km from Asia Minor. The Kyklades 

complex, consisting of more than 30 main islands and hundred islets, lies at the center of the 

Aegean archipelago. The total surface of Kyklades is approximately 2572 km2. Naxos, Andros, 

Paros, Tinos, Milos, Sifnos, Serifos, Kythnos, Kea, Syros, Mykonos, Amorgos, Ios and Thira are 

the largest islands in this complex. Dodekanisa is a complex located in the southeastern Aegean 

constituted by 18 large islands and many small islets. Rodos is the largest island of Dodekanisa, 

followed by Kos, Karpathos, Kalymnos, Astypalaia, Kasos, Tilos, Symi, Leros, Nisyros, Patmos, 

Kastelorizo, and Chalki. 

GEOMORPHOLOGY - GEOLOGICAL HISTORY 

The geological history of the Aegean started in the Neogene (Meulenkamp, 1971) particularly 

during the Oligocene (35 m.y.a) (Dermitzakis, 1987), when the landmass of Aegaeis emerged for 

the first time. The latter was a continent extending from the Ionian Islands, across Greece to 

west Turkey. Thus, it is assumed that most of the islands of the Aegean archipelago represent 

geological survivors of the Aegaeis landmass. This large landmass was rather changeless during 

the lower and middle Miocene, between 23 and 12 Ma. In middle to late Miocene (15–16 Ma) 

important events for the whole evolution of the south Aegean took place (Dermitzakis, 1987), 

while during the upper Miocene (12–5 Ma) the palaeogeographic picture changed completely in 

the south Aegean (Dermitzakis, 1987). During this period a rough segregation of the Aegaeis 

occurred, caused by the plunge of the south Aegean fallow that connected Crete with the main 

Balkan peninsula (Dermitzakis, 1987) and the slow formation of a sea channel. Geologists also 

maintain that the sea did not invade the other areas (Kyklades, Dodekanisa) until the Pleiocene. 

Moreover, the latest Serravallian–earliest Tortonian tectonics resulted in the development of 

basins, which closely resemble the present-day situation of Crete (Meulenkamp, 1971). In the late 

Pleiocene (5–4 Ma) the south Aegean area underwent tectonic uplift as a result of subduction of 

the African oceanic lithosphere (Angelier, 1979), whereas during the entire period of Pleiocene 
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(5–2 Ma) further sea expansion and continent compartmentalization took place. As concerns the 

paleogeographic evolution of the Aegean area during the Pleistocene, it can be said that the 

land/sea configuration did not differ essentially compared to present times, while there is strong 

evidence supporting that Kyklades were islands but also a wide sea barrier existed between 

Kyklades, Crete and Dodekanisa (Dermitzakis, 1990). 

The Cretan archipelago was formed at the end of the Miocene, when it was isolated from Asia 

Minor eastwars and the area of Kyklades northwards. At the beginning of the Pleiocene it was 

isolated from the Greek mainland and since the beginning of the Pleistocene, extensive uplift of 

the area has joined most of the archipelago into one island, modern Crete. In early Pleiocene, the 

Aegean Sea has been formed with important subsidence to the north of the Kyklades 

(Dermitzakis, 1990). The two geographical units, Kyklades and Dodekanisa, were separated 

sometime in the Pleiocene, but they may have gained some limited connections again during the 

glacial periods. The Kyklades are more distant from the mainland and have been isolated before 

the Pleistocene, while Dodekanisa lying close to Asia Minor, have been isolated for just a few 

thousand years. During the latest Pleistocene (0.0215 Ma, sea level at –120m), an extensive land 

formed in the Kyklades and many near-shore east Aegean islands (Dodekanisa) were connected 

with each other and/or with Asia Minor (Perissoratis & Conispoliatis, 2003). 

LITERATURE DATA 

Chilopoda, or centipedes, are predators, very common in terrestrial habitats all over the world, 

inhabiting soil, litter, spaces under stones, tree trunks and buildings (Kos, 1996). The centipede 

fauna of south Aegean islands is relatively well known, in contrast to other animal groups. What 

we know comes mainly from the studies of Lucas (1853), Karsch (1888), Cecconi (1895), Attems 

(1902), Verhoeff (1925), Chamberlin (1956), Kanellis (1959), Dobroruka (1977), Matic (1980), 

Matic & Stavropoulos (1988, 1990, 1993), Zapparoli (1993, 1994, 2002) and Simaiakis et al. 

(2004). Contrasting with the adequate knowledge concerning the centipedes of Crete and its 

satellite islands (Simaiakis et al., 2004) the records concerning the geographical area of Kyklades 

and Dodekanisa are still limited. Previous to this study, 53 species were known from the south 

Aegean islands (Zapparoli, 2002), 42 from Crete (Simaiakis et al., 2004), 19 from Kyklades 

(Zapparoli, 2002) and 37 from Dodekanisa (Zapparoli, 2002).  

In the literature there are no data for 39 of 67 islands (58%). This group of islands mainly 

includes small islets around Crete, the Kastelorizo complex, the islets of Kythira – Antikythira 

and several small islets of Kyklades (Pacheia, Askania) and Dodekanisa (Gyali). There is also a set 

of islands (13, almost 20%) for which there was extremely scanty information (1–2 taxa). It 

comprises many islands of Kyklades (Kea, Folegandros, Milos, Antiparos, Anafi, Kythnos, 

Amorgos, Serifos) and Dodekanisa (Patmos, Leros). Furthermore, there are 11 large islands 

 286



(Kalymnos, Nisyros, Paros, Astypalaia, Syros, Tinos, Naxos, Thira, Salamina, Chalki, Tilos) with 

nonsignificant reports ranging from 3 to 9 species. On the other hand, the centipede fauna of 5 

islands (Kasos, Karpathos, Kos, Rodos, Crete) is well known with island lists of more than 10 

species (Table 1). 

SCOPE 

The main aim of the present dissertation is to study the systematics, biogeography and certain 

ecological aspects of the centipede fauna of the south Aegean archipelago.  

MATERIAL & METHODS 

Within the framework of the PhD research of the author (Natural History Museum of Crete – 

University of Crete), more than 3000 centipedes were collected by hand during the spring and 

autumnal period of two years field work (81 sampling days). Thirty-three islands of the south 

Aegean archipelago (Crete, Kyklades and Dodekanisa) were explored (3,4 sampling stations per 

day). Two hundred and twenty-three samplings were accomplished on 31 islands of Kyklades and 

Dodekanisa in a period of 53 days (4,2 samplings per day). In particular, 83 samplings were 

completed on 10 islands of Dodekanisa during 14 days (5,9 samplings per day), while 140 were 

carried out on 21 islands of Kyklades in a period of 39 days (3,6 samplings per day). We also 

collected specimens from 45 sites of Crete in 23 days (almost 2 samplings per day), whereas 6 

sampling stations were visited on the island of Salamina in 3 days (2 samplings per day). Due to 

the scanty collections we visited some islands repeatedly (Andros, Tinos, Paros, Naxos, 

Antiparos, Amorgos, Ios, Milos, Salamina, Syros) in order to obtain adequate faunistic results. 

Centipedes were preserved in 100% alcohol for further molecular work. Identifications were 

mainly done at the arthropod department of the Natural History Museum of Crete, whereas a 

part of the systematic study was fulfilled at the Zoological Museum of Copenhagen. 

Apart from recent data, more than 3500 centipedes (deposited at the NHMC) collected from 

several sites (Crete, Kythira–Antikythira complex, Kastelorizo complex) were also examined. 

These samplings were carried out between April 1991 and January 2004, giving the chance to 

examine many samples systematically, thus improving the knowledge for many species. Beyond 

the collections of NHMC we identified specimens from the Zoological Museum of the 

University of Athens collected on small islets of the Aegean archipelago (Askania, Pacheia, 

Gyali), but also from larger islands (Naxos, Astypalaia, Kalymnos, Kos, Nisyros). 
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FAUNA COMPOSITION 

In total, we present data from 67 islands or islets of the south Aegean area. In view of previous 

knowledge, the number of additional species collected during recent sampling is relatively large. 

Seventy-one taxa are registered (68 species plus 3 subspecies) belonging to 10 families and 25 

genera. Lithobius reductus is recorded for the first time from Europe and 9 species (Dignathodon 

pachypus, Harpolithobius anodus, Henia vesuviana, Lithobius catascaphius, L. nudus, L. peloponnesiacus, L. 

pusillus and L. reductus) are reported for the first time from the south Aegean region. In contrast to 

the south Aegean centipede fauna (71 taxa), records from the northern archipelago are still 

limited. Indeed, 25 taxa are known from this area, 5 of which are distributed in the northern 

islands, while the rest are widely distributed. It is apparent that the north Aegean islands are in 

need for intensive taxonomic and faunistic research. 

Previous data presented 53 species from the studied area (Zapparoli, 2002), 42 from Crete 

(Simaiakis et al., 2004), 19 from Kyklades and 37 from Dodekanisa (Zapparoli, 2002). Currently, 

the faunal structure of the three main geographical units changed impressively. Lithobius microps 

was added to the Cretan fauna, while 19 additional species almost multiply the knowledge for 

both Kyklades and Dodekanisa. Consequently, the numbers of species known from each area 

show that the richest fauna is that of the Dodekanisa (56 taxa) followed by Crete (43 taxa) and 

Kyklades (38 taxa). The fact that the centipede fauna of Kyklades seems less diverse than that of 

Dodekanisa and Crete should be attributed to the less intensive research on the islands of the 

former region. Three families (Scutigeridae, Linotaeniidae and Henicopidae) are represented by a 

single species, Scutigera coleoptrata, Strigamia acuminata and Rhodobius lagoi respectively, whilst 15 of 

the 25 genera (60%) are represented in the area by one species only (Himantarium, Stigmatogaster, 

Clinopodes, Insigniporus, Pleurogeophilus, Tuoba, Strigamia, Haploschendyla, Hydroschendyla, Schendyla, 

Rhodobius, Eupolybothrus, Harpolithobius, Hessebius and Scutigera). The genus Lithobius is by far the 

most numerous, being represented by 21 species on south Aegean islands (30% of the chilopod 

species in the area). The taxonomic study revealed that the order Geophilomorpha is the most 

abundant, with 16 genera and 33 species and subspecies, while Lithobiomorpha comprises 6 

genera and 27 species, Scolopendromorpha have 2 genera and 10 species and finally 

Scutigeromorpha comprises 1 genus with a single species. 

According to available data, 34% of the centipede fauna (24 taxa) is common to the three main 

geographical areas of south Aegean archipelago (Crete, Kyklades, Dodekanisa), 23% (16 taxa) 

was exclusively reported from Dodekanisa, 15% (11 taxa) solely from Crete and its satellite islets 

and 3% (2 taxa) only from Kyklades. Kyklades and Dodekanisa retain most of common species 

of the Aegean islands (14% - 10 taxa), accompanied by the centipedes common to Dodekanisa 

and Crete (8% - 6 taxa) and the common fauna of Kyklades and Crete (3% - 2 taxa). 
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CHOROLOGICAL ANALYSIS 

In order to facilitate the discussion on chorotype analysis, we condense the detailed faunistic 

elements utilizing broader geographical affinities. Divided in nine chorotypes, the 71 centipede 

taxa examined from south Aegean archipelago have mainly Mediterranean s. l. (27 species and 2 

subspecies; 42%) and European s. l. affinities (18 species; 25%). Another 8% belongs to the 

Balkanic (6 species) element, 6% are west Palearctic (4 species), while 6% have Turano – 

Anatolian affinities (4 species), 3% Turano – Mediterranean (2 species), 1% Turano – European 

(1 species) and 1% Neotropical (1 species, introduced). Endemic centipedes (8%) (Figure 17) 

have been registered in 2 islands, Crete (4 species and 1 subspecies) and Rodos (1 species). 

Examining the chorotypes of the three main geographical regions (Crete, Kyklades, Dodekanisa) 

separately and analyzing the distributional pattern of each species we get the following 

conclusions. Of the 43 taxa examined from Crete, the Mediterranean and the European element 

are almost equally represented (34% and 30% respectively) unlike Kyklades and Dodekanisa, 

where the Mediterranean element undoubtedly predominates (49% and 50% respectively). On 

the other hand, the percentage of centipedes having European affinities on Kyklades and 

Dodekanisa (16% and 21% respectively) is significantly lower than the corresponding percentage 

among Cretan species (30%). It is also remarkable that the endemic element is absent from 

Kyklades, whilst on Crete and Dodekanisa this element is represented by 12% and 2%, 

respectively. As far as centipedes with Turanic affinities are concerned (Turano-mediterranean, 

Turano-european and Turano-anatolian), the Kyklades have the highest percentage (16%), the 

Dodekanisa has 13%, whereas in Crete this element remains at the lowest percentage (6%). 

Furthermore, among the three major island areas the species with west Palearctic affinities show 

the same contribution, ranging from 7% to 9%. The Balkanic element is represented by 11% on 

Kyklades island group, while 5% and 9% are known only from Dodekanisa and Crete 

respectively. 

Overall, the Mediterranean element decreases from western (Kyklades) to eastern areas of the 

Aegean archipelago (Dodekanisa) as well as from northern (Kyklades and Dodekanisa) to 

southern islands (Crete). The opposite pattern is presented by the species with European 

distribution. In detail, the European species are by far the most numerous on Crete (south 

Aegean), whilst on Kyklades and Dodekanisa the element is represented by fewer species. The 

composite geomorphology of Crete (Fassoulas, 2000), the distinguished phytogeographical zones 

and the wide altitudinal range (from lowland plains to subalpine phryganic areas) provide a 

suitable area for European species that are known to expand in thermophilous and 

thermomesophilous forests. Contrary to Crete, the significant insularity of the minor islands of 

Kyklades and Dodekanisa supports the presence of Mediterranean species. The significant 

percentage of endemics on Crete (12%) is explained due to the long isolation of the island from 
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mainland Greece since the Pleiocene (Dermitzakis, 1990). In contrast, the low endemism on 

Dodekanisa (Rodos) and the absence of this element from Kyklades result from the recent 

geological relationships of Dodekanisa and Kyklades with Asia Minor and continental Greece, 

respectively (Dermitzakis, 1990; Anastasakis & Dermitzakis, 1990). 

As far as the rest of the Mediterranean islands are concerned, the dominant faunistic element is 

the Mediterranean s. l. accompanied by the European s. l. and the west Palearctic. This pattern 

describes the centipede fauna of Sardinia, Sicily and Cyprus (Foddai et al., 1995), which is in 

accordance with the characteristic element of the south Aegean archipelago as well as the islands 

of Kyklades, Crete and Dodekanisa separately. Contrary to this, the prevalent element of Corsica 

is the European s. l. accompanied by the Mediterranean s. l. (Foddai et al., 1995). 

Based on the compartmentalization of the three main geographical sites, three of the five 

endemics of Crete are widely distributed on the island (Simaiakis et al., 2004), while the others are 

narrowly distributed on western and eastern Crete, respectively. On the other hand, the only 

endemic of Dodekanisa (Cryptops beshkovi) is distributed on southern parts of the island complex 

(Rodos). The majority of species with Mediterranean affinities are widespread on Kyklades, 

Dodekanisa and Crete, whereas most of European species are widespread on Kyklades and Crete 

but not on Dodekanisa, where the majority of species are distributed on southern islands. 

Regarding Cretan centipede fauna, most of species exclusively collected from central Crete have 

European affinities, while the majority of those in eastern Crete have Mediterranean affinities. 

Furthermore, two species present in western Crete have European and Balkanic affinities, 

respectively, one species is Mediterranean and the last one is endemic. As far as the southeastern 

Aegean archipelago is concerned (Dodekanisa), most of the species exclusively recorded from the 

northern or the southern islands are Mediterranean. Moreover, three species present only on 

Kastelorizo islands have different affinities (Mediterranean and Turano–Mediterranean, 

respectively). In addition, the centipede fauna of Kyklades is described by 7 different chorotypes. 

The species present on northern islands show four different geographical components 

(Mediterranean, Balkanic, European and west Palearctic). The central Kykladic fauna has mainly 

Mediterranean and Anatolian affinities, the southern Kykladic fauna includes species of three 

different affinities (Mediterranean, Balkanic and west Palearctic) and finally the western fauna of 

Kyklades includes four main affinities (Balkanic, European, Turano – Anatolian and west 

Palearctic). 

DISTRIBUTION PATTERNS 

As far as the most distinguished distributional patterns of centipedes on south Aegean 

archipelago are concerned, 11 species are only found on Crete, 14 species are exclusively 

recorded from Dodekanisa and 1 species is known from Kyklades. This evidence is in 
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accordance with the palaeogeography of the specific area, where during the late Miocene and the 

Pliocene, the rough separation of the Aegaeis, the formation of a sea channel, the sea expansion 

and further compartmentation resulted in the disjunction of eastern islands from Crete and 

Kyklades (Anastasakis & Dermitzakis, 1990). In particular, several species (Harpolithobius barbipes, 

Hydroschendyla submarina, Lithobius pusillus, L. peloponnesiacus, Pleurolithobius orientis, P. patriarchalis, 

Pleurogeophilus mediterraneus and Scolopendra clavipes), whose geographical distribution is better 

known, range in the eastern part of south Aegean archipelago. Furthermore, few species among 

geophilomorphs and lithobiomorphs (Dignathodon pachypus, Geophilus flavus and Lithobius reductus) 

show the same pattern. Moreover, Lithobius pamukkalensis and L. pusillus are more or less spread 

in Eastern archipelago, replacing L. carinatus in the southeastern islands of Dodekanisa. The latter 

is known to range mainly in the Near and Middle East, while mainland Greece and the islands of 

Kyklades are its western limit (Zapparoli, 2003). Of special interest is also Himantarium gabrielis 

that is common in mainland Greece, also ranging in Dodekanisa and northern Kyklades 

(Andros), whereas it is absent from the rest of Kyklades islands and Crete. However, the most 

remarkable distributional case is exhibited by Lithobius nigripalpis and L. viriatus. Both species are 

distributed on southeastern islands of Aegean, while L. viriatus seems to exclude the former out 

of satellite islands. On the other hand, L. nigripalpis predominates on Crete and Kyklades. Further 

investigations could meliorate the present status. 

The European element diversifies the centipede fauna from other groups of soil invertebrates in 

the Aegean islands. Of centipedes, 34% of the south Aegean fauna, 28% of Cretan, 30% of 

Kykladic and 28% of Dodekanisian has European affinities. Contrary to this, 12% of ground 

spiders of Crete (Χατζάκη, 2003), 16% of land snails of Kyklades (Μυλωνάς, 1982) and 21% of 

Cretan orthopterans (Κολλάρος, 1993) have European affinities. As concerns the isopods of 

Kyklades (Σφενδουράκης, 1994) the European element is totally absent, whereas the Aegean 

element predominates (39%). The Aegean element is also present among spiders (11%) and dark 

beetles (Tenebrionidae) (3%) of Crete. 

CLUSTER ANALYSIS 

Presence/absence information on 71 taxa of centipedes throughout the south Aegean 

archipelago, was used to construct data matrices which were analyzed with different similarity 

indices (Jaccard, Simple Matching, Dice, Yule). All indices produced the same topology, with 

minor differences. The results were clustered out (UPGMA) and dendrograms of the study area 

were given for all species as well as for different island groups. In order to compare the 

dendrograms the cophenetic correlation coefficient has been used. In most of the cases Crete 

and satellite islands form a separate cluster due to the rich centipede fauna and the endemics. The 

7 small islands of Kastelorizo constitute a group with stable topology. Nisyros often clusters 

outside Dodekanisa, whereas Astypalaia is found within the latter island group. Eastern Aegean 
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islands are divided in two groups (southern and northern Dodekanisa). Patmos, Leros, Kalymnos 

(north Dodekanisa) form a distinct group, whilst Kos, Tilos and Symi (south Dodekanisa) 

constitute a second separate group. The majority of islands of Kyklades form an invariant core of 

islands (Naxos, Paros, Syros, Tinos, Antiparos, Ios, Sikinos, Folegandros, Mykonos, Schoinousa, 

Koufonisi, Donousa, Ios). West islands of Kyklades (Milos, Sifnos and Serifos) and the southern 

island (Anafi) form constant groups within several topologies. The same patterns are well known 

to occur among other invertebrates groups. There are plenty of similarities to isopods of the 

central Aegean archipelago (Σφενδουράκης, 1994), contrary to land snails where the topologies 

are hardly differentiated (Μυλωνάς, 1982). 

SPECIES/AREA RELATIONSHIPS 

The large number and varied size of the south Aegean islands provide a good opportunity for 

testing certain aspects of island biogeography theory, such as the relationships between species 

richness, area and nestedness. Species-area analysis showed a strong relation between the area of 

the islands (the smallest islet has a surface of 0,003 km2 while the biggest has a surface of 8264 

km2) and species number (ranging from 2 to 43 species). Best-fit lines were determined from the 

percentage of variance explained (R2). The relationship is significant and is better predicted by the 

logarithmic model for the whole study area and all the allocated island groups. The slope (z) of 

the log/log curve (0,121) means that the study region retains a small degree of island isolation. 

This slope is lower than others describing species-area relations for different animal groups 

(Μυλωνάς, 1982; Βαρδινογιάννη, 1994; Σφενδουράκης 1994; Μπότσαρης 1996; Τριχάς 1996; 

Χατζάκη 2003; Καγιαµπάκη, 2004). Assuming that the 0.20–0.40 slope range is considered as the 

null hypothesized range, only values deviating from this range should have biological significance 

(Connor & McCoy, 1979). This value is far from the range that MacArthur & Wilson (1967) and 

Preston (1962) have figured out for insular complexes. Therefore, the smooth slope reveals 

islands without any significant isolation from the mainland. According to Rosenzweig (1995), z 

values among subdivisions of the same biogeographic region range mostly from 0.12 to 0.18. 

Running the same analysis for each main area separately, Dodekanisa (with the Kastelorizo island 

group) has the lowest slope (z=0.10), whereas Kyklades and Crete appeared to have highest 

slopes, of 0,14 and 0,16 respectively. Crete, in contrast to the other island groups, is well known 

as the most isolated island, accompanied by Kyklades and Dodekanisa. Although there is no 

general agreement about the periods and duration of land connections of Crete with adjacent 

continental areas, it is assumed that Crete has been fully isolated since 5 Ma. On the other hand, 

Dodekanisa had geological connections with Asia Minor during the late Pleistocene (Perissoratis 

& Conispoliatis, 2003) strongly explaining the low slope. When the 7 small islets of Kastelorizo 

are excluded from the analysis of species–area relationships, a distinctive pattern is recorded. In 

particular, the slope of the main group increases significantly (z=0.20). Neither the geological 

 292



history nor the endemic taxa could explain the highest slope of Dodekanisa. However, the 

faunistic dissimilarity among the main islands of Dodekanisa, which is higher than that of 

Kyklades and Crete respectively, supports this slope. 

In contrast to Aegean Archipelago, sharper slopes characterize most of the islands situated 

around Sardinia, Sicily, and Corsica. Based on the restricted data for the area (Foddai et al., 1995), 

we found the surface of 50 islands and we applied the species–area theory. The slope for the 

Sardinian archipelago (z is approaching 0.22) is much higher than that of south Aegean 

Archipelago. This result is explained by the highest isolation of Sardinia and Corsica from the 

mainland. It is well known that these islands have been isolated for more than 10 Ma, having 

more intense insular characteristics than Crete (Roegl & Steininger, 1983). Besides, the endemic 

element of Corsica and Sardinia is prominently higher (17,9 and 14,5 respectively). As concerns 

islets (smaller than 10 km2), it seems that there is no significant relationship between area and 

species - “small island effect” (MacArthur & Wilson, 1967; Lomolino, 2000). The centipede 

fauna in these cases could be related to habitat diversity or other environmental variables. 

NESTEDNESS 

In a perfectly nested system fragments support nested subsets of species, where the species 

comprising smaller local assemblages constitute a proper or included subset of the species in 

richer ones. However, in natural systems, nested patterns are rarely perfect, and several methods 

have been developed to assess the statistical significance of potentially nested patterns (Fisher & 

Lindenmayer, 2002). The most popular method to assess nestedness is the “Nestedness 

Temperature Calculator” developed by Atmar and Patterson (1993). As far as insular 

communities are concerned, species assemblages of more impoverished islands constitute subsets 

of those of the richer (Sfenthourakis et al., 1999). T is a measure of entropy, the lower the 

temperature the higher the nestedness of the matrix.  

All data sets present significant nestedness. The produced temperature for each insular 

compartment ranges from 1,1 to 36,79 °C. Crete and its satellite islets present the highest 

nestedness (1,1 °C), whilst the main insular complex of Kyklades (14 islands) has the lower (36,79 

°C). Thus, in contrast to the extremely isolated islands, the continental islands possess higher 

nestedness (Patterson, 1990; Cutler, 1991; Lomolino, 1996). It is concluded that when small islets 

are added to the analysis the nestedness temperature calculator produces higher nestedness. In 

detail, when we add smaller islands (9 islets) to the subset of Kyklades (14 islands) the degree of 

nestedness increases. The same pattern is known to occur in Dodekanisa (14 islands) when we 

add the small islets of Kastelorizo (7 islets). This evidence reveals that there is no unexpected 

presence of a species on a poor and small island due to the presence of adjacent large islands. 

Endemics barely contribute to the nestedness of the Aegean archipelago owing to the low 
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percentage and the distribution of these on two islands, which are also the largest (Crete and 

Rodos). As concerns isopods and molluscs the contribution of endemics is of consequence. The 

endemic species are recorded from small and large islands resulting in significantly changing the 

degree of nestedness (Sfenthourakis et al., 1999). 

LBS GEOGRAPHICAL PATTERN 

In Europe (Finland), P. ferrugineum was found to have a modal number of 45 leg bearing segments 

(LBS) for females (Palmén, 1949). However, the same species in North Africa has a greater 

modal number (55 LBS for females). Due to this trend, Verhoeff (1902) distinguished a 

Mediterranean subspecies with 49-61 leg bearing segments (P. ferrugineum insularum) based on 

morphological characters. Despite the contrary opinion of Lewis (1960), it is believed that it 

would be reasonable to divide the species into subspecies along the cline (Eason, 1979). It is clear 

that the geographical distribution as well as the taxonomic status of these forms needs to be re-

examined in the future. In Aegean Islands and Crete Pachymerium ferrugineum exists in two forms. 

The “short” form, with 43, 45, 47 or 49 pairs of legs is widely distributed in the lowland and 

mountainous areas of the Aegean Islands while the “long” form varying from 53 to 65 pairs of 

legs is abundant in the coastal environment, on sand dunes and on the small satellite islands of 

Crete. The only apparent exception to this is a single “long” form population in SW Crete 

(Kallikratis Plateau, 950m). 

As concerns the pattern of the leg-bearing segments, when comparisons among populations are 

made on a sufficiently extensive geographical basis, a latitudinal cline in segment number 

becomes clear, with the mean decreasing with increasing distance to the north (Kettle et al., 

2003). Our data, derived from a restricted geographical area, unlike the above-mentioned trend, 

shows a discrete geographical pattern. This has possibly to do with the insular nature of the 

Aegean region and the relationships of its various geographical subunits with the European land-

mass through the Balkan peninsula and mainland Greece as well as with Asia through the 

Anatolian peninsula. In P. ferrugineum there is a significant decrease in segment number, with the 

Cretan populations having lower modal segment numbers than northern ones (Kyklades and 

Dodekanisa). Both males and females fit this pattern. Looking at the data in more detail, in the 

case of females a significant difference is shown in the Kyklades, with a modal value varying 

from 63 to 65 segments, whereas populations from Dodekanisa have 59 segments and these 

from Crete 57. Also the modal values for males follow the same pattern with two leg-pairs less. 

Even though a latitudinal cline emerges almost in every geographical area when we compare 

northern and southern population, probably there are still additional factors, which may explain 
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the distinct geographical pattern of segment variation among the main geographical regions of 

the Aegean. 

Examining the results from Cretan populations, different modal values were noted between 

northern and southern populations, where the data for females significantly confirm the presence 

of a latitudinal cline but there is no sign of such a trend in males. Apart from the latitudinal cline 

females show a statistically highly significant difference between the western and the eastern 

populations whereas males do not appear to exhibit a clear cline. During the Tortonian (11 Ma) 

massive marine ingressions resulted in the separation of six, or more islands in the region of 

present-day Crete, then a relatively stable situation during the following 7-9 Ma. It seems that this 

long period of isolation probably created the differences between the western and the eastern 

population along with the different bioclimatic characteristics of the area. 

Focusing on the narrow geographical area of the Kyklades, a north to south increase in segment 

number with a latitudinal component is confirmed statistically, only in across northwest–

southeast direction. Thus, northernmost islands have 53/55 LBS, central islands 59 LBS and 

southernmost islands 63/65 LBS. Longitudinally, both sexes appear to exhibit a similar trend 

towards an increased number of segments in the eastern populations (Amorgos). In Dodekanisa, 

only males show a notable latitudinal trend with northern populations having lower segment 

numbers than southern ones. 

ECOLOGICAL DATA 

We analyzed the centipede fauna from several locations on Crete within the framework of the 

TERRA project. Thirty-four sampling sites were located from 0 to 2000m on Crete, and sampled 

using pitfall traps. Twenty-four species, almost the 55% of the centipede fauna of Crete and the 

40% of the centipede fauna of the south Aegean islands, were collected. It is worth mentioning 

that 87% of the samples identified belong to 4 species (Eupolybothrus litoralis, Lithobius nigripalpis, 

Scolopendra cretica and Scutigera coleoptrata). Based on the cluster analysis, it is concluded that most of 

the species have no clear habitat preferences. Also the distributional pattern of many species 

along the altitudinal gradient of Crete is not so clear. 

As to the seasonal activity of the commonest species, the time of high activity in lithobiomorphs 

of Crete is between late winter and late spring as well between late autumn and early winter. Very 

few species are found in pitfall traps during the rest of the year. Usually, the highest peak 

occurred in spring. In contrast to lithobiomorphs, Scolopendra cretica and Scutigera coleoptrata reveal a 

different pattern with a long lasting spring peak (till midsummer). This evidence is in accordance 

with Serra & Miquel (2003) examining the epigeic activity of centipedes in several Mediterranean 
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ecosystems in Spain. Furthermore, the main phenological patterns are also in accordance with 

centipede seasonal activity in mountainous ecosystems of central Italy (Zapparoli, 1994c). 

As far as spatial variation is concerned, the majority of species show wide habitat preferences. 

The mountainous and the coastal habitats are the richest areas on Crete. In detail, 47 species were 

collected in mountainous phrygana while 39 species were found in coastal areas. This proves that 

most of species are well adapted in the commonest environment of Crete and the other Aegean 

islands respectively. Environments modified by man (villages, agroecosystems, yards) are also 

significantly rich with 33 species. The habitat types that showed the most specialized centipede 

fauna were the alpine grasslands and the caves. These habitats host the lowest number of species, 

4 and 8 respectively. As far as Mediterranean ecosystems of Italy are concerned, the forests with 

Quercus ilex (evergreen oak woodlands) possess the highest number of species (Zapparoli, 1994), 

while the majority of species could be characterized as habitat generalists. Overall, the richest 

type of habitats in continental Greece is the coniferous forest accompanied by sclerophyllous 

formations (Zapparoli, 1996a), whilst in the Aegean archipelago the most hospitable habitats are 

the mountainous phryganic ecosystems. 

Most species are euryoecious, but some habitat preferences are found for certain species. 

Lithobius erythrocephalus, Scolopendra cretica and Cryptops kosswigi are found from western to eastern 

Crete at altitudes up to 1650 m (timberline). Cryptops anomalans was collected on mountainous and 

subalpine zones from western to central Crete, up to 2000 m. Few species are found in sites close 

to sand dunes and beaches, characterized as habitat specialists (Tuoba poseidonis and Pachymerium 

ferrugineum insulanum). According to the distribution patterns and qualitative composition of the 

centipede fauna in the forest habitats of mainland Greece (Zapparoli, 1996a), it seems that 

Eupolybothrus litoralis, Scolopendra cingulata, Scutigera coleoptrata, Bothriogaster signata, Himantarium 

gabrielis and Stigmatogaster gracilis are present in sclerophyllous and related open habitats. Cryptops 

trisulcatus, Dignathodon microcephalus and Henia bicarinata have been mainly recorded in coniferous 

woods. 

COASTAL CENTIPEDE FAUNA 

Twenty-six species of centipedes were collected in coastal environments. The 64 coastal sites 

were divided into ten groups according to the cluster analysis (~40% similarity) and were 

analyzed using the analysis of similarity test (ANOSIM), where the value of R was calculated 

(R=0,887, p<0,001). The true value of R testifies that there are significant differences between 

groups. All groups are well separated from each other with significant pairwise R-values 

(R>0,600). According to Clarke & Gorley (2001), BIO-ENV allows a full search over all 

combinations of abiotic variables or over specific subsets of them, but in our case there is no 

single variable or a combination of variables providing a successful match. 
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Overall, the analysis indicates that most of the beaches exposed on weakly winds of the Aegean 

Archipelago (eastern, western) as well as on southern are inhabited by fewer species, whilst 

regions exposed to stronger winds have more than two species. Wind exposure has a profound 

impact on the faunal composition. Strength and frequency of the winds reflect the wave energy 

mediating the transfer of food, which means the strongest the wind the higher the accumulation 

of nutrients stranded on the beach. Besides, that changeable environment offers proper 

conditions not only to centipedes related to salty habitats, such as Pachymerium ferrugineum 

insulanum and Tuoba poseidonis, but also to circumstantial dwellers. Furthermore, the presence of 

stones is requisite for species of centipedes such as Lithobiidae, Scolopendridae and Cryptopidae. 

Contrary to this, the low or high presence of stones is not a limiting factor for P. ferrugineum, 

revealing at the same time that this species also uses alternative shelters (strands of Posidonia 

oceanica. or tree branches). Additionally, the presence of Posidonia oceanica critically discriminates 

the three beach categories, indicating that beaches with marine plants are inhabited more often by 

halophilous centipedes, like P. ferrugineum and Tuoba poseidonis. Besides, the presence of adequate 

organic material constitutes an excellent shelter for P. ferrugineum, differentiating beaches with or 

without the latter species. As to the slope, smooth beaches are inhabited by the halophilous P. 

ferrugineum, while the number of centipede species increases on sloping coastal areas. P. ferrugineum 

is thus typical of flattish coastal regions, where the substrate is usually sandy. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

§1. Περιγραφή σταθµών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 

Σταθµός ∄: Βελούλι Ηρακλείου, 350µ, εγκαταλελειµµένο χωριό στη βόρεια πλευρά του χωριού Αποΐνι: αραιά 

υποβαθµισµένα φρύγανα χωρίς κλίση, µε έντονα τα σηµάδια της βόσκησης και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium 

spinosum, Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/2/2002. 

Σταθµός 226: Ανώπολη Χανίων, 800µ, κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης: αραιά υποβαθµισµένα 

φρύγανα, έντονα βοσκηµένα, µεγάλη κλίση µε κυρίαρχα είδη τα Genista acanthoclada, Sarcopoterium spinosum, 

Coridothymus capitatus και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/2/2002.   

Σταθµός 227: Αγιές Παρασκιές Ηρακλείου, 370µ: µέσα σε κήπο σπιτιού µε εσπεριδοειδή και τριανταφυλλιές, 

χωρίς κλίση µε σωρούς από κορµούς ελιάς. Ηµεροµηνία συλλογής: 5/3/2002.   

Σταθµός @: Ανώγεια Ρεθύµνου, 11,6 km Ν προς το Οροπέδιο Νίδας, 1200µ: χαµηλά φρύγανα µε ελάχιστη 

κλίση, βοσκηµένα, µε κυρίαρχα είδη τα Quercus coccifera, Genista acanthoclada, Coridothymus capitatus και Phlomis 

sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/3/2002.   

Σταθµός @: Οροπέδιο Νίδας Ρεθύµνου, 1400µ: φρύγανα έντονα βοσκηµένα µε κυρίαρχα είδη τα Quercus 

coccifera, Genista acanthoclada, Coridothymus capitatus και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/3/2002.   

Σταθµός @: Άγιος Υάκινθος Ρεθύµνου, στον προαύλιο χώρο της εκκλησιάς, 5 km µετά τα Ανώγεια, 1000µ: 

επίπεδο µέρος µε συστάδες δέντρων που κυριαρχούν τα Quercus coccifera, Acer sp., Calicotome villosa και Urginea 

maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/3/2002. 

Σταθµός 228: Αστερούσια Όρη Ηρακλείου, προς τα Α του Κόφινα, 1065µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε 

µεγάλη κλίση, έντονα βοσκηµένο, µε κυρίαρχη την παρουσία των Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus 

και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 16/3/2002. 

Σταθµός 229: Αποΐνι Ηρακλείου, 256µ: ελαιώνας και αµπελώνας µε µικρή κλίση στις όχθες του ποταµού 

Αναποδάρη. Ηµεροµηνία συλλογής: 16/3/2002. 

Σταθµός 230: Άγιοι Ανάργυροι Ηρακλείου, στον προαύλιο χώρο της εκκλησιάς, 4,5 km µετά την Αυγενική 

προς τον Άγιο Θωµά: Ηµεροµηνία συλλογής: 16/3/2002. 

Σταθµός 231: Γιούχτας Ηρακλείου, 800µ: αραιά φρύγανα µε µικρή κλίση και κυρίαρχα είδη τα Cupressus sp., 

Calicotome villosa, Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 

18/3/2002. 

Σταθµός 232: Αστερούσια Όρη Ηρακλείου, Μιαµού 3,5 km Β προς Απεσωκάρι, 500µ: αραιό φρυγανικό 

οικοσύστηµα σε κλίση, έντονα βοσκηµένο, δίπλα στις όχθες χειµάρρου µε κυρίαρχη την παρουσία των 

Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 25/3/2002. 

Σταθµός 233: Κρουσσώνας Ηρακλείου, φαράγγι Αγίας Αικατερίνης, 1000µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε 

µικρή κλίση, έντονα βοσκηµένο, µε κυρίαρχη την παρουσία των Sarcopoterium spinosum και Urginea maritima. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 31/3/2002. 

Σταθµός 234: Θήρα, Προφήτης Ηλίας προς την κορυφή, 475µ: ορεινό λιβάδι µε έντονη κλίση και συχνές 

συστάδες δέντρων όπως Eucalyptus sp., Olea europea και Ficus carica. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/4/2002. 
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Σταθµός ∄: Θήρα, προϊστορικός χώρος Ακρωτηρίου, 40µ: πεδίο µε αγρωστώδη και ελάχιστα δέντρα Prunus 

sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/4/2002. 

Σταθµός ∄: Θήρα, Κόκκινη παραλία, 30µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε µικρή κλίση και κυρίαρχα είδα 

τα Urginea maritima, Coridothymus capitatus, Teucrium sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/4/2002. 

Σταθµός 235: Θήρα, Μαύρο Βουνό, 230µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε αναβαθµίδες και µικρή κλίση. 

Κατά µήκος των αναβαθµίδων υπάρχουν συστάδες δέντρων όπως Ficus carica, Olea europea, Opuntia ficus-indica, 

πλήθος ποωδών φυτών και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/4/2002. 

Σταθµός 236: Θήρα, αρχαιολογικός χώρος Θήρας, 275µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε µεγάλη κλίση, 

έντονα χαµηλούς θάµνους και επικράτηση της Urginea maritima αλλά και των Sarcopoterium spinosum και 

Coridothymus capitatus. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/4/2002. 

Σταθµός 237: Θήρα, Γαβρίλος, 190µ: µεσαίας πυκνότητας φρυγανικό οικοσύστηµα µε αναβαθµίδες, µικρή 

κλίση και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

21/4/2002. 

Σταθµός 238: Θήρα, στα περίχωρα προς τα Ν, 300µ: εγκαταλελειµµένος αµπελώνας µε αναβαθµίδες, χωρίς 

κλίση, µε πυκνή ποώδη και αγρωστώδη βλάστηση και διάσπαρτα άτοµα Ficus carica. Ηµεροµηνία συλλογής: 

21/4/2002. 

Σταθµός ∄: Θήρα, µέσα στην πόλη, 270µ: αυλές σπιτιών, παρτέρια δρόµων και οικόπεδα. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 21/4/2002. 

Σταθµός 239: Άνδρος, Μένητες, 320µ: πυκνή µακία κατά µήκος πλακόστρωτου µονοπατιού (καλντερίµι) µε 

µικρή κλίση και κυρίαρχα είδη τα Quercus coccifera, Q. pubescens, Castanea sativa, Ficus carica και Olea europea. 

Υποόροφος πυκνός µε αγρωστώδη, Cistus sp. και Papaver sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/5/2002. 

Σταθµός 240: Άνδρος, Μένητες, 300µ: πυκνό φρύγανο µε ελαφριά κλίση στην περίµετρο του οποίου υπήρχαν 

ξερολιθιές ενώ κυριαρχούσαν τα Cistus sp., Phlomis sp., Sarcopoterium spinosum, Calicotome villosa, Coridothymus 

capitatus και Urginea maritima. Μέσα στο φρύγανο υπήρχαν διάσπαρτα άτοµα Quercus coccifera, Ficus carica και 

Olea europea. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/5/2002. 

Σταθµός 241: Άνδρος, Πιτροφός, 350µ: σε αυλή σπιτιού, χωρίς κλίση, µε αγρωστώδη, Malva sylvestris και 

Papaver sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/5/2002. 

Σταθµός 242: Άνδρος, Στραπουριές, πάνω από την πηγή Μελίτη, 330µ: αραιό δάσος µε µέτρια κλίση και 

διάσπαρτα Quercus coccifera, Q. pubescens, Ficus carica, Platanus sp. και Olea europea. Υποόροφος πυκνός µε 

αγρωστώδη και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 2/5/2002. 

Σταθµός 243: Άνδρος, Μοναστήρι Αγίου Νικολάου, 460µ: πυκνή φρυγανοµακία µε έντονη κλίση. Κυρίαρχα 

είδη τα Spartium junceum, Erica sp., Sarcopoterium spinosum, Satureja sp. και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

3/5/2002. 

Σταθµός 244: Άνδρος, Χώρα, δίπλα στο κάστρο, 30µ: γυµνή περιοχή µε παλιά πέτρινα χαλάσµατα µε 

ελάχιστα αγρωστώδη, Convolvulus sp. και Papaver sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 3/5/2002. 
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Σταθµός 245: Σαλαµίνα, Μαυροβούνι, 320µ: πυκνό φρύγανο µε σηµάδια βόσκησης, ελαφριά κλίση και 

κυρίαρχα είδη τα Phlomis sp., Sarcopoterium spinosum, Calicotome villosa, Coridothymus capitatus και Urginea 

maritima. ∆ιάσπαρτα άτοµα Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 5/5/2002. 

Σταθµός ∄: Χανιά, Μονή, 270µ: αραιά υποβαθµισµένα φρύγανα, βοσκηµένο, µε ελαφριά κλίση και κυρίαρχα 

είδη τα Cistus sp., Calicotome villosa, Coridothymus capitatus και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 

12/5/2002. 

Σταθµός 246: Χανιά, Αγία Ειρήνη, 690µ: τοποθεσία µε τρεχούµενο ρυάκι, µικρή κλίση και πολλά δέντρα του 

είδους Castanea sativa. Στον υποόροφο επικρατούν τα Cistus sp. και τα αναγεννηµένα Pinus brutia. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 12/5/2002. 

Σταθµός 247: Νάξος, δρόµος προς το Λιώνα, 140µ: ελαιώνας µε µικρή κλίση και αναβαθµίδες, έντονα 

βοσκηµένος, µε ανεπτυγµένα Pistacia lentiscus. Υποόροφος µε Phlomis sp. και Erica sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

5/6/2002. 

Σταθµός 248: Νάξος, 1,5 km πριν τη σπηλιά του Ζα, 490µ: αραιό δάσος µε ελαφριά κλίση και κυρίαρχο είδος 

το Quercus coccifera. Υπάρχουν αρκετά ξέφωτα και ξερολιθιές ενώ στον υποόροφο επικρατούν τα Cistus sp., 

Erica sp. και Genista acanthoclada. Ηµεροµηνία συλλογής: 5/6/2002. 

Σταθµός 249: Νάξος, δίπλα στη σπηλιά του Ζα, 610µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε έντονη κλίση και 

κυρίαρχα είδη τα Calicotome villosa, Coridothymus capitatus, Phlomis sp. και Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 5/6/2002. 

Σταθµός ∄: Νάξος, Βρύση Αριών, πριν τη σπηλιά του Ζα, 520µ: πηγή µε αρκετά Platanus sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 5/6/2002. 

Σταθµός ∄: Νάξος, πύργος Μπαζαίου, 250µ: περιµετρικά του πύργου και κατά µήκος του δρόµου. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 5/6/2002. 

Σταθµός 250: Νάξος, Χίλια Βρύση, 5 km Β προς την Αγιά, 70µ: φυσική υδάτινη λεκάνη χειµάρρου, χωρίς 

κλίση και συστάδες από Platanus sp., Olea europea, Nerium oleander, Pistacia lentiscus και Phragmites sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 6/6/2002. 

Σταθµός 251: Νάξος, Απόλλωνας προς Κορωνίδα, 440µ: τρεχούµενο ρέµα µε µικρή κλίση καλυµµένο από 

Platanus sp., Ficus carica, Olea europea, Quercus pubescens και Pteridium sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 6/6/2002. 

Σταθµός 252: Νάξος, Εγγαρές, 2,5 km Β, 90µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα, χαµηλό, µε µικρή κλίση, 

εµφανή τα σηµάδια της βόσκησης και κυρίαρχα είδη τα Cistus sp., Coridothymus capitatus, Asphodelus sp. και 

Sarcopoterium spinosum. Ηµεροµηνία συλλογής: 6/6/2002. 

Σταθµός ∄: Νάξος, παραλία Απόλλωνα, 2µ: κατά µήκος της ακτής. Ηµεροµηνία συλλογής: 6/6/2002. 

Σταθµός 253: Νάξος, Όρος Ζα, 800µ: τυπικό ορεινό φρύγανο, αραιό, µε µικρή κλίση και κυρίαρχα είδα τα 

Ballota sp., Erica sp., Satureja thymbra και Asphodelus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/6/2002. 

Σταθµός ∄: Νάξος, Σπήλαιο Ζα, 500µ: στην είσοδο του σπηλαίου. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/6/2002. 

Σταθµός ∄: Νάξος, Πορτάρα, 35µ: στην περίµετρο του µνηµείου, όπου κυριαρχούσε η χαµηλή πόα και 

µερικά καλλωπιστικά φυτά. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/6/2002. 
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Σταθµός 254: Ίος, Μυλοπότας, 100µ: αραιά φρύγανα µε µικρή κλίση, έντονη βόσκηση και κυρίαρχο είδος το 

Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/9/2002. 

Σταθµός ∄: Ίος, Χώρα προς Μαγκανάρι, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου ∆ηµητρίου, 400µ: χαµηλό αραιά 

φρύγανα µε εµφανή τα σηµάδια της φωτιάς και της βόσκησης, µικρή κλίση και ξερολιθιές, ενώ κυριαρχούν τα 

είδη Coridothymus capitatus και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/9/2002. 

Σταθµός ∄: Ίος, Κάλαµος, κοντά στο µοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, 200µ: αραιή µακία µε µεγάλη κλίση, 

συχνές ξερολιθιές και κυρίαρχα είδη τα Olea europea και Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/9/2002. 

Σταθµός 255: Πάρος, Άγιοι Πάντες, κοντά στην κορυφή, 700µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε χαµηλούς 

θάµνους, µικρή κλίση, εµφανή τα σηµάδια της υποβάθµισης εξαιτίας της διάνοιξης δρόµων και κυρίαρχα είδη 

τα Coridothymus capitatus, Juniperus communis και Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/9/2002. 

Σταθµός 256: Πάρος, Μαράθι, δίπλα στα αρχαία ορυχεία, 150µ: πυκνό φυτεµένο δάσος από Juniperus 

communis µε µικρή κλίση και υποόροφο µε κυρίαρχα είδη τα Phlomis sp., Coridothymus capitatus και Sarcopoterium 

spinosum. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/9/2002. 

Σταθµός ∄: Πάρος, Παροικιά, µοναστήρι Αγίων Αναργύρων, 100µ: στον προαύλιο χώρο του µοναστηριού. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 24/9/2002. 

Σταθµός 257: Αντίπαρος, Μαγγανιές, γύρω από το σπήλαιο, 200µ: φρύγανα και µακία µε µικρή κλίση και 

κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, Juniperus communis και Coridothymus capitatus. Ηµεροµηνία συλλογής: 

24/9/2002. 

Σταθµός ∄: Σύρος, Μύτακας προς κορυφή Πύργου, δίπλα στις κεραίες του ΟΤΕ, 440µ: τυπικό φρυγανικό 

οικοσύστηµα µε µέτρια κλίση και διάσπαρτες ξερολιθιές, έντονα υποβαθµισµένο από τη βόσκηση και µε 

κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 25/9/2002. 

Σταθµός ∄: Σύρος, Μαύρη Ράχη στο Αιολικό πάρκο, 350µ: τυπικό φρυγανικό οικοσύστηµα µε ελαφριά κλίση, 

έντονα υποβαθµισµένο από τη διάνοιξη δρόµων και την εναπόθεση µπάζων, µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus 

capitatus, Salvia fruticosa και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 25/9/2002. 

Σταθµός ∄: Σύρος, Κάµπος, 200µ: τυπικό φρυγανικό οικοσύστηµα µε µέτρια κλίση και ξερολιθιές, µε 

κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia fruticosa και Phlomis sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 25/9/2002. 

Σταθµός ∄: Σύρος, Κόµητο δίπλα στην παραλία, 10µ: ανοιχτό πεδίο µε αγρωστώδη και διάσπαρτα δέντρα 

όπως Olea europea, Ficus carica, Ceratonia siliqua, ένα Φοίνικα αλλά και καλαµιές στην περίµετρο. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 25/9/2002. 

Σταθµός 258: Τήνος, Σπεράδος, 4 km Β της Χώρας, 200µ: αναβαθµίδες µε έντονη κλίση, έκταση µε παλιό 

αλώνι και αγρωστώδη, λιθόστρωτα µονοπάτια και διάσπαρτες ξερολιθιές, χαλάσµατα στάβλων. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 26/9/2002. 

Σταθµός 259: Τήνος, Χώρα προς Καρδιανή, 9 km Β της Χώρας, 270µ: αναβαθµίδες µε αγρωστώδη και 

Spartium junceum, χωράφια και στάβλοι, λιθόστρωτα µονοπάτια και ξερολιθιές. Ηµεροµηνία συλλογής: 

26/9/2002. 

 328



Σταθµός 260: Τήνος, Ιστέρνια προς Καρδιανή, 1 km Β της Καρδιανής, 350µ: πηγή µε τρεχούµενο νερό και 

µεµονωµένα δέντρα Platanus sp., Ficus carica και Olea europea. Ηµεροµηνία συλλογής: 26/9/2002. 

Σταθµός 261: Μήλος, Σταυρός Αχιβαδολίµνης, 20µ: πυκνό φρύγανο µε µικρή κλίση δίπλα σε ρεµατιά όπου 

τα κυρίαρχα είδη είναι τα Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus, Calicotome villosa, Cistus sp., Thymbra sp., 

Sarcopoterium spinosum, Spartium junceum ενώ υπάρχουν διάσπαρτα άτοµα Juniperus macrocarpa και ελάχιστα 

ελαιόδεντρα. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/10/2002. 

Σταθµός 262: Μήλος, Αδάµαντας, 100µ: ανοιχτό πεδίο χωρίς κλίση µε γειτονικό αραιό φρυγανικό 

οικοσύστηµα και διάσπαρτους ευκαλύπτους. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/10/2002. 

Σταθµός 263: Μήλος, Κατακόµβες προς Αρχαίο θέατρο, 110µ: ελαιώνας µε αναβαθµίδες, µικρή κλίση και 

ξερολιθιές. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/10/2002. 

Σταθµός 264: Μήλος, Μύτακας, 70µ: λατοµείο δίπλα στον κεντρικό δρόµο µε αραιή φυτοκάλυψη στην 

περίµετρο και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Pistacia lentiscus, Sarcopoterium spinosum και Spartium 

junceum. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/10/2002. 

Σταθµός 265: Μήλος, Αχιβαδολίµνη, 30µ: αραιά φρύγανα στη βόρεια πλευρά της λίµνης, χωρίς κλίση και 

κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Tamarix parviflora και ελάχιστα 

Juniperus macrocarpa Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2002. 

Σταθµός 266: Μήλος, Εµπορειός 3 km Α, 140µ: λιβάδι σε πλάτωµα µε αρκετές συστάδες πετρών, αφθονία 

νερού στην επιφάνεια, αραιή κάλυψη από Juniperus macrocarpa και Pistacia lentiscus και υποόροφο µε κυρίαρχα 

είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Phlomis sp. και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

15/10/2002. 

Σταθµός 267: Μήλος, Λαγουδίνα, 120µ: αµµοθίνες µε αραιή κάλυψη από Juniperus macrocarpa και αραιή 

κάλυψη µε Pistacia lentiscus και Coridothymus capitatus, ενώ υπάρχουν σηµάδια βόσκησης. Ηµεροµηνία συλλογής: 

15/10/2002. 

Σταθµός 268: Μήλος, Αιολικό πάρκο, 280µ: πυκνή µακία στο βόρειο τµήµα του πάρκου µε µέτρια κλίση, µε 

θαµνώδη και δεντρώδη Quercus coccifera, µε ελάχιστες ελιές και υποόροφο µε κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, 

Coridothymus capitatus, Calicotome villosa, Sarcopoterium spinosum και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

15/10/2002. 

Σταθµός 269: Σίφνος, Ιστορική Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα, 300µ: πυκνή µακία µε µεγάλη κλίση, µε εµφανή τα 

σηµάδια της βόσκησης και κυρίαρχα είδη τα Juniperus phoenicea, Cupressus sempervirens, Pistacia lentiscus, 

Coridothymus capitatus και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 16/10/2002. 

Σταθµός 270: Σέριφος, Λειβάδι, 10µ: κήπος µε καλλωπιστικά φυτά. Ηµεροµηνία συλλογής: 17/10/2002. 

Σταθµός 271: Σίφνος, στο δρόµο για Βαθύ πριν τη διασταύρωση για Φυκιάδα, 120µ: αραιή µακία µε ελαφριά 

κλίση, έντονη βόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Juniperus phoenicea, Cupressus sempervirens και Pistacia lentiscus µε 

υποόροφο Coridothymus capitatus, Calicotome villosa και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 17/10/2002. 

Σταθµός 272: Σίφνος, Άγιος Συµεών, 500µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε ελαφριά κλίση, βόσκηση και 

κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus, Cistus sp. και Sarcopoterium spinosum. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 17/10/2002. 

 329



Σταθµός 273: Σίφνος, Παναγία Χρυσοπηγή, 20µ: αραιό παράκτιο φρυγανικό οικοσύστηµα µε µικρή κλίση και 

κυρίαρχο είδος Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 17/10/2002. 

Σταθµός 274: Σίφνος, Απολλωνία, 300µ: σε κήπο σπιτιού. Ηµεροµηνία συλλογής: 17/10/2002. 

Σταθµός 275: Σέριφος, Χώρα προς Πλάκες, 380µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε σηµαντική κλίση, έντονη 

βόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Calicotome villosa, Sarcopoterium spinosum, Cistus sp. και 

Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 18/10/2002. 

Σταθµός 276: Σέριφος, Χώρα προς Πλάκες, 470µ: αραιά φρύγανα σε ορεινό πλάτωµα, µε χαρακτηριστικές 

ξερολιθιές και µικρή κλίση, µε εµφανή τα σηµάδια της βόσκησης και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, 

Cistus sp. και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 18/10/2002. 

Σταθµός 277: Σέριφος, Ακρωτήρι Νερού, 80µ: αραιό παράκτιο φρύγανο, έντονα υποβαθµισµένο (βόσκηση, 

διάνοιξη δρόµων, κατασκευή οικοδοµών), µε µεγάλη κλίση και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, 

Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 18/10/2002. 

Σταθµός 278: Κύθνος, Άγιος ∆ηµήτριος 1 km πριν, 160µ: αραιά φρύγανα µε σηµαντική υποβάθµιση 

(εναπόθεση µπάζων), µε ξερολιθιές, ελάχιστη κλίση και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Coridothymus 

capitatus, Ballota sp. και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 19/10/2002. 

Σταθµός 279: Κύθνος, Λιοτρίβι - ∆ρυοπίδα προς Καλό Λιβάδι, 40µ: παράκτιο φρυγανικό οικοσύστηµα µε 

ελάχιστη κλίση, σηµαντική υποβάθµιση (διάνοιξη δρόµων) και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, 

Coridothymus capitatus, Phlomis sp. και Ballota sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 19/10/2002. 

Σταθµός 280: Κύθνος, Λουτρά 1 km ∆, 130µ: περίβολος εκκλησίας µε ξερολιθιές, χωρίς κλίση, µε διάσπαρτα 

δέντρα και θάµνους όπως, Eucalyptus globulus, Ficus carica, Olea europea, Prunus sp. και Pistacia lentiscus. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 19/10/2002. 

Σταθµός 281: Κύθνος, Μέριχας προς ∆ρυοπίδα, 3 km Α, 90µ: χείµαρρος µε πυκνή βλάστηση, µεγάλη κλίση 

και κυρίαρχα είδη τα Spartium junceum, Nerium oleander και Rubus ulmifolius. Ηµεροµηνία συλλογής: 

19/10/2002. 

Σταθµός 282: Κύθνος, Μέριχας προς ∆ρυοπίδα, 5 km Α, 170µ: φρυγανικό οικοσύστηµα χωρίς κλίση, µε 

βοσκοτόπια, ξερολιθιές και καλντερίµια και κυρίαρχα είδη τα Spartium junceum και Ballota sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 19/10/2002. 

Σταθµός 283: Κύθνος, ∆ρυοπίδα, 3 km πριν τις Λεύκες, 190µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε διάσπαρτες 

αγροικίες και ελάχιστη κλίση, µε ξερολιθιές και καλντερίµια και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, 

Coridothymus capitatus και Ballota sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 19/10/2002. 

Σταθµός 284: Μύκονος, Χώρα, 5 km Α προς Άνω Μεριά, 70µ: υποβαθµισµένο φρύγανο (ανέγερση 

οικοδοµών, εναπόθεση µπάζων), µε ελάχιστη κλίση και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Coridothymus 

capitatus, Calicotome villosa και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 21/10/2002. 

Σταθµός 285: Μύκονος, Ελιά, 120µ: αραιά φρύγανα χωρίς κλίση, µε ξερολιθιές, σωρούς από πέτρες κι ένα 

παλιό αλώνι µε κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Opuntia ficus-indica και Cistus sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 21/10/2002. 

Σταθµός 286: Μύκονος, Μαράθι, 50µ: τεχνητή λίµνη µε χαµηλή ποώδη βλάστηση στην περιφέρεια και 

ξερολιθιές. Ηµεροµηνία συλλογής: 21/10/2002. 
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Σταθµός 287: Σύρος, Άνω Σύρος, 220µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε µέτρια κλίση και ξερολιθιές, µε 

κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

21/10/2002. 

Σταθµός 288: Σύρος, Νεώριο, 20µ: ανοιχτό πεδίο µε σωρούς από χώµα και πέτρες στην περίµετρο. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 21/10/2002. 

Σταθµός 289: Αµοργός, Κατάπολα προς Μινώα, 190µ: αραιά φρύγανα χωρίς κλίση, µε ελάχιστες ξερολιθιές, 

έντονη βόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia fruticosa και Phlomis 

sp., ενώ υπάρχουν διάσπαρτα άτοµα Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/10/2002. 

Σταθµός 290: Αµοργός, Κατάπολα, 10µ: ρέµα που καταλήγει στο λιµάνι µε Eucalyptus globulus, Nerium 

oleander, Phragmites sp., και Tamarix parviflora Ηµεροµηνία συλλογής: 30/10/2002. 

Σταθµός 291: Αµοργός, Χώρα, 350µ: εγκαταλελειµµένα χωράφια µε αναβαθµίδες και µικρή κλίση, έντονη 

βόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia fruticosa και 

Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/10/2002. 

Σταθµός 292: Αµοργός, Μονή Χοζοβιώτισσας, 220µ: στα πρανή του δρόµου µε έντονη κλίση, όπου 

κυριαρχούν τα Pistacia lentiscus, Salvia fruticosa και Euphorbia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 31/10/2002. 

Σταθµός 293: Αµοργός, Κατάπολα προς Αµοργό, 80µ: συστάδες µε Pinus brutia στα πρανή του δρόµου. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 31/10/2002. 

Σταθµός 294: Νάξος, Χώρα στο καρνάγιο, 10µ: στην περίµετρο του καρνάγιου, όπου υπήρχαν ποώδη φυτά, 

Tamarix parviflora και διάφορα καλλωπιστικά φυτά. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/11/2002. 

Σταθµός 295: Ανάφη, Μέγα Ποτάµι, 180µ: τυπικό φρυγανικό οικοσύστηµα µε µικρή κλίση, σηµάδια 

βόσκησης και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia fruticosa, Calicotome villosa 

και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 6/11/2002. 

Σταθµός 296: Ανάφη, Χώρα 5 km πριν τον Άγιο Μάµα, 290µ: καµένος φρυγανότοπος µε αναβαθµίδες και 

ξερολιθιές, µε µικρή κλίση και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia fruticosa, 

Asphodelus aestivus και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 6/11/2002. 

Σταθµός 297: Ανάφη, Ρούκουνας παραλία, 5µ: αµµώδης παραλία στις εκβολές του ρέµατος µε παρουσία 

Tamarix parviflora Ηµεροµηνία συλλογής: 6/11/2002. 

Σταθµός 298: Ανάφη, Ρούκουνας, 60µ: ρέµα στην έξοδο µικρού φαραγγιού µε µικρή κλίση, έντονη 

υποβάθµιση και κυρίαρχα είδη τα Nerium oleander, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia fruticosa, 

Asphodelus aestivus. Ηµεροµηνία συλλογής: 6/11/2002. 

Σταθµός 299: Κέα, Φλέα, 140µ: κατά µήκος τρεχούµενου χειµάρρου µε µικρή κλίση και αναβαθµίδες, µε 

καλλιέργειες και διάσπαρτα δέντρα Olea europea, Ficus carica, Castanea sativa και Arundo sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 12/11/2002.  

Σταθµός 300: Κέα, Καστανιές, 510µ: ανοιχτό πεδίο µε αναβαθµίδες, ξερολιθιές, καλλιέργειες και διάσπαρτα 

Quercus macrolepis και υποόροφο µε αραιά Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/11/2002. 

Σταθµός 301: Κέα, Ελληνικά προς Κάτω Μεριά, 480µ: φρυγανότοπος µε ελαφριά κλίση, µε περιφράξεις, 

αναβαθµίδες και κυρίαρχο είδος το Quercus macrolepis µε υποόροφο Coridothymus capitatus, Sarcopoterium 

spinosum και Asphodelus aestivus. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/11/2002. 
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Σταθµός 302: Κέα, Κορησσία προς Ελικοδρόµιο, 400µ: στα πρανή διανοιγµένου δρόµου µε άτοµα 

Sarcopoterium spinosum και Asphodelus aestivus. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/11/2002. 

Σταθµός 303: Κέα, Κορησσία, 5µ: δεξιά του λιµανιού στο καρνάγιο (εναποθέσεις χωµάτων). Ηµεροµηνία 

συλλογής: 12/11/2002. 

Σταθµός @: Αττική, Θυµάρι, 56 km µετά την Αθήνα προς Σούνιο, 30µ: πυκνή µακία µε κυρίαρχα είδη τα 

Pistacia lentiscus, Quercus coccifera και Cupressus sempervirens. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/11/2002. 

Σταθµός 304: Σίκινος, Κάστρο (Μοναστήρι), 360µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε µικρή κλίση, µε 

ξερολιθιές και παρόντα είδη τα Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Asphodelus aestivus 

και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/11/2002. 

Σταθµός 305: Σίκινος, Χωριό, 290µ: χωράφια µε αναβαθµίδες στο µέσο του χωριού, µε µικρή κλίση, µε 

πυκνή βλάστηση από Oxalis pes-carpe και άτοµα Ficus carica, Cupressus sempervirens και Eucalyptus globulus. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 14/11/2002. 

Σταθµός 306: Φολέγανδρος, Ν του Μοναστηριού, 310µ: αραιά φρύγανα µε έντονη κλίση, αναβαθµίδες και 

κυρίαρχα είδη τα Euphorbia dendroides και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 21/11/2002. 

Σταθµός 307: Φολέγανδρος, µέσα στη Χώρα, 210µ: ανοιχτό πεδίο χωρίς κλίση, µε σωρούς πετρών στην 

περίµετρο και ποώδη βλάστηση µε Oxalis pes-carpe. Ηµεροµηνία συλλογής: 21/11/2002. 

Σταθµός 308: Φολέγανδρος, Καραβοστάσης, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora δίπλα στο λιµάνι. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 21/11/2002. 

Σταθµός 309: Ίος, Χώρα 18 km ∆ προς Ψάθη, 160µ: ελαιώνας µε µικρή κλίση, αναβαθµίδες και διάσπαρτα 

Prunus amygdalus, Juglans regia και Pistacia lentiscus, ενώ στον υποόροφο κυριαρχεί η Oxalis pes-carpe. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 21/11/2002. 

Σταθµός 310: Ίος, 6 km ∆ προς Ψάθη, 400µ: πυκνό φρυγανικό οικοσύστηµα µε σηµαντική κλίση, 

αναβαθµίδες, ξερολιθιές και παρόντα είδη τα Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και 

Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 21/11/2002. 

Σταθµός 311: Ίος, 10 km ∆ προς Ψάθη, 360µ: πυκνή φρυγανοµακία µε µικρή κλίση, έντονη βόσκηση και 

κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, Olea europea, Juniperus phoenicea, Quercus coccifera, Coridothymus capitatus, Cistus 

sp. και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 21/11/2002. 

Σταθµός 312: Κάλυµνος, Εµπορειός, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora Ηµεροµηνία συλλογής: 8/4/2003. 

Σταθµός 313: Κάλυµνος, Πόθια ΝΑ προς Βοθίνι, 160µ: αραιό πευκοδάσος χωρίς κλίση, µε ξερολιθιές, 

πέτρινα τοιχία και διάσπαρτους θάµνους Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Phlomis sp. αλλά και Oxalis pes-

carpe µε αγρωστώδη. Ηµεροµηνία συλλογής: 8/4/2003. 

Σταθµός 314: Κάλυµνος, Πόθια 1 km πριν το Βαθύ, 160µ: πυκνό φρυγανικό οικοσύστηµα χωρίς κλίση, µε 

σηµαντική βόσκηση και µε παρόντα είδη τα Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Urginea maritima, Ballota sp., 

Phlomis sp., Cistus sp. και Euphorbia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 8/4/2003. 

Σταθµός 315: Κάλυµνος, Μυρτιές προς Αργινούντα, 50µ: µεσαίας πυκνότητας φρύγανο µε µικρή κλίση, 

βόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Urginea maritima, Asphodelus aestivus και 

Euphorbia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 8/4/2003. 
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Σταθµός 316: Κάλυµνος, Πόθια προς Χώρα, 100µ: ανοιχτό πεδίο µε µικρή κλίση, έντονα υποβαθµισµένο 

(εναπόθεση µπάζων), µε διάσπαρτα άτοµα Eucalyptus globulus, Cupressus sempervirens, Tamarix parviflora αλλά και 

ελάχιστα Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa. Ηµεροµηνία συλλογής: 8/4/2003. 

Σταθµός 317: Κάλυµνος, Μυρτιές προς Αργινούντα, 200µ: αραιά φρύγανα - συνέχεια του προηγούµενου - µε 

έντονη κλίση, σηµαντική βόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Urginea maritima, 

Asphodelus aestivus και Euphorbia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 8/4/2003. 

Σταθµός ∄: Κάλυµνος, Σκαλιά προς Αργινούντα, δίπλα στο γαλανό µονοπάτι, 60µ: αραιά φρύγανα κοντά σε 

χείµαρρο µε µεγάλη κλίση, µε σηµαντική ανθρώπινη παρέµβαση (βόσκηση – µελισσοκοµία) και µε παρόντα 

είδη τα Nerium oleander, Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Urginea maritima και Euphorbia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 8/4/2003. 

Σταθµός 318: Λέρος, Μπρούτζι, 180µ: αραιά φρύγανα µε ελαφριά κλίση και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium 

spinosum, Coridothymus capitatus, Phlomis sp. και Ballota sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/4/2003. 

Σταθµός 319: Λέρος, Παρθένι προς Αγία Κιούρα, 60µ: αραιή φρυγανοµακία µε µικρή κλίση, µε έντονη 

βόσκηση και µε κυρίαρχα είδη τα Olea europea, Pistacia lentiscus, διάσπαρτα Quercus coccifera και υποόροφο µε 

Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Urginea maritima και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/4/2003. 

Σταθµός 320: Λέρος, Καµάρα προς Τουρλωτή, 210µ: αραιά φρύγανα µε µεγάλη κλίση, µε κυρίαρχα είδη τα 

Coridothymus capitatus, Phlomis sp., Cistus sp. και διάσπαρτα Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/4/2003. 

Σταθµός 321: Λέρος, Αγία Μαρίνα προς Βρωµόλιθο, 70µ: πυκνή µακία µε µικρή κλίση και µε κυρίαρχα είδη 

τα Olea europea, Pistacia lentiscus, Pinus brutia και υποόροφο µε Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Ballota sp. 

και Chenopodium sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/4/2003. 

Σταθµός 322: Λέρος, Ξηρόκαµπος, 55µ: παραθαλάσσιο φρύγανο µε σηµαντική κλίση, µε υποβάθµιση από την 

υπερβόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Cistus sp. και Urginea maritima. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 9/4/2003. 

Σταθµός 323: Λέρος, Λακκοί προς Μερίκια, 80µ: αραιό πευκοδάσος µε µικρή κλίση και πολλά ξέφωτα, µε 

σηµάδια βόσκησης, µε διάσπαρτα δέντρα Olea europea, Pistacia lentiscus, Quercus macrolepis και υποόροφο µε 

Coridothymus capitatus, Urginea maritima και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/4/2003. 

Σταθµός 324: Λέρος, Παρθένι προς τα Α, 35µ: µακία βλάστηση δίχως κλίση και κυρίαρχα είδη τα Quercus 

coccifera και Q. macrolepis και υποόροφο µε Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Cistus sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 9/4/2003. 

Σταθµός 325: Πάτµος, Χώρα 1 km Β προς Σκάλα, 160µ: αραιό πευκοδάσος µε µικρή κλίση και υποόροφο µε 

Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Pistacia lentiscus, Cistus sp. και Oxalis pes-carpe. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 10/4/2003. 

Σταθµός 326: Πάτµος, Χώρα προς Κουβάρι, 180µ: ορεινό λιβάδι χωρίς κλίση, µε έντονη βόσκηση, µε 

ελάχιστους θάµνους Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum. Ηµεροµηνία συλλογής: 10/4/2003. 

Σταθµός 327: Πάτµος, Χώρα προς Κουβάρι, 160µ: αγροικία µε συστάδες πετρών και ξύλων, ποώδη βλάστηση 

Oxalis pes-carpe και ελάχιστους θάµνους Coridothymus capitatus. Ηµεροµηνία συλλογής: 10/4/2003. 

Σταθµός 328: Πάτµος, Αλυκές, 5µ: στην περίµετρο της αλυκής µε κυρίαρχα τα αγρωστώδη, µε ποώδη 

βλάστηση Oxalis pes-carpe, αλλά και µε Tamarix parviflora και Phragmites sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 10/4/2003. 
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Σταθµός 329: Πάτµος, Κάµπος, κοντά στην παραλία, 5µ: παραλιακό φρύγανο χωρίς κλίση, µε Tamarix 

parviflora, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και Salvia fruticosa. Ηµεροµηνία συλλογής: 10/4/2003. 

Σταθµός 330: Πάτµος, Κάµπος προς κορυφή Γερανός, 80µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε σηµαντική 

κλίση, µε έντονη διάβρωση (βόσκηση και διάνοιξη δρόµων) και µε κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, 

Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Calicotome villosa και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 10/4/2003. 

Σταθµός 331: Πάτµος, Κάµπος 1 km Β προς Λάµπη, 60µ: πυκνό φρυγανικό οικοσύστηµα µε σηµαντική 

κλίση, µε βόσκηση και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Calicotome villosa, Genista acanthoclada και 

Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 10/4/2003. 

Σταθµός 332: Λειψοί, 1 km µετά τη Χώρα προς Πλατύ, 70µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα µε σηµαντική 

κλίση, υποβαθµισµένο (σηµάδια έντονης βόσκησης), µε κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, Coridothymus 

capitatus και Sarcopoterium spinosum. Ηµεροµηνία συλλογής: 11/4/2003. 

Σταθµός 333: Λειψοί, κοντά στο καρνάγιο, 5µ: ανοιχτό πεδίο µε ποώδη βλάστηση και έντονη υποβάθµιση 

(µπαζότοπος, διάνοιξη δρόµου). Ηµεροµηνία συλλογής: 11/4/2003. 

Σταθµός 334: Λειψοί, Παναγία του Χάρου, 20µ: λιβάδι χωρίς κλίση µε ποώδη βλάστηση και µε διάσπαρτα 

Ceratonia siliqua και Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 11/4/2003. 

Σταθµός 335: Αστυπάλαια, Άγιος Κωνσταντίνος, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora Ηµεροµηνία 

συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 336: Αστυπάλαια, Άγιος Κωνσταντίνος προς Βατσές, 100µ: ρέµα µε τρεχούµενο νερό, πυκνή 

βλάστηση στις όχθες από Nerium oleander και µε µικρή παρουσία Coridothymus capitatus και Sarcopoterium 

spinosum. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 337: Αστυπάλαια, Άγιος Κωνσταντίνος προς Άγιο Παντελεήµων, 270µ: λιβάδι χωρίς κλίση µε Salvia 

fruticosa, ποώδη και αγρωστώδη. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 338: Αστυπάλαια, Λιβάδι προς Άγιο Κωνσταντίνο, 110µ: πυκνό φρύγανο στα πρανή φαραγγιού µε 

µεγάλη κλίση και σηµαντική ανθρώπινη παρέµβαση (βόσκηση, µελισσοκοµία, διάνοιξη δρόµων), παρουσία 

θάµνων Salvia fruticosa, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και Asphodelus aestivus. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 339: Αστυπάλαια, Ανάληψη προς Άγιο Ανδρέα, 10µ: χώρος λατοµείου µε ελάχιστη κλίση και µικρή 

παρουσία θάµνων Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και µεγάλη παρουσία αγρωστωδών. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 340: Αστυπάλαια, λιµάνι 9 km Α προς Βαθύ, 80µ: ανοιχτό λιβάδι µε ξερολιθιές, χωρίς κλίση, µε 

διάσπαρτα δέντρα Ceratonia siliqua, µε θάµνους Salvia fruticosa, µε πυκνή πόα Dranunculus sp. και Urginea 

maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 341: Αστυπάλαια, Βαθύ, 2µ: παραλία µε έντονη ανθρώπινη παρέµβαση (φωτιά, απορρίµµατα, καµίνι) 

και µε παρόντα είδη τα Tamarix parviflora, Pistacia lentiscus και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 

30/4/2003. 

Σταθµός 342: Αστυπάλαια, Βαθύ προς Αρχαίο Κάστρο, 230µ: αραιή φρυγανοµακία µε µικρή κλίση, 

ξερολιθιές, και κυρίαρχα είδη τα Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Genista acanthoclada, Coridothymus capitatus, 

Dranunculus sp. και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 
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Σταθµός 343: Αστυπάλαια, Χώρα 11 km Α προς Βαθύ, 180µ: αραιή και χαµηλή φρυγανοµακία µε ελάχιστη 

κλίση και κυρίαρχα είδη τα Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Genista acanthoclada, Coridothymus capitatus και 

Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 344: Αστυπάλαια, Άγιος Αντρέας προς Ανάληψη, 6 km Α, 2µ: παραλία στις εκβολές ρέµατος µε 

κυρίαρχα είδη τα Tamarix parviflora Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 345: Αστυπάλαια, λιµάνι προς Ανάληψη, 40µ: αραιά φρύγανα µε µικρή κλίση, έντονα 

υποβαθµισµένο, µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Phlomis sp. και Urginea 

maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός @: ∆. Αττική, Αγία Βαρβάρα, 90µ: αυλή σπιτιού µε λουλούδια και µια λεµονιά. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 30/4/2003. 

Σταθµός 346: Κουφονήσι, Άγιος Γεώργιος 1 km Α προς Πλατιά Πούντα, 10µ: βραχώδης παραλία µε ποώδη 

βλάστηση. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/5/2003. 

Σταθµός 347: Κουφονήσι, Άγιος Γεώργιος 1 km Β∆ προς Φτερά, 100µ: αραιή φρυγανοµακία µε µικρή κλίση, 

ξερολιθιές περιµετρικά και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Genista acanthoclada, Pistacia lentiscus, 

Juniperus phoenicea και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/5/2003. 

Σταθµός 348: Κουφονήσι, Άγιος Γεώργιος, 50µ: ανοιχτό πεδίο χωρίς κλίση, περιµετρικά µε ποώδη και 

αγρωστώδη φυτά, µε ξερολιθιές και µε εναποθέσεις χωµάτων. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/5/2003. 

Σταθµός ∄: Σχοινούσα, Μερσίνη 1 km ΒΑ, 80µ: πυκνή φρυγανοµακία µε έντονη κλίση και µε κυρίαρχα είδη 

τα Coridothymus capitatus, Genista acanthoclada, Sarcopoterium spinosum, Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea, 

Asphodelus aestivus και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 13/5/2003. 

Σταθµός 349: ∆ονούσα, δίπλα στο λιµάνι, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora Ηµεροµηνία συλλογής: 

13/5/2003. 

Σταθµός 350: Σχοινούσα, Μερσίνη 1 km Β, 40µ: ανοιχτό, χωρίς κλίση πεδίο µε ξερολιθιές, αναβαθµίδες, µε 

καλλιέργειες Olea europea, διάσπαρτα άτοµα Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea, Ficus carica αλλά και παρουσία 

Asphodelus aestivus και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 13/5/2003. 

Σταθµός 351: Σχοινούσα, Ψιλή Άµµος, 5µ: παραλία µε εκτεταµένες αµµοθίνες µε κυρίαρχο είδος το Juniperus 

phoenicea και µε άτοµα Tamarix parviflora, Pistacia lentiscus και Nerium oleander. Ηµεροµηνία συλλογής: 

13/5/2003. 

Σταθµός 352: Σχοινούσα, Μερσίνη, 2µ: παραλία µε παρουσία Tamarix parviflora Ηµεροµηνία συλλογής: 

13/5/2003. 

Σταθµός ∄: ∆ονούσα, Χώρα 1 km Ν προς Χαραυγή, 20µ: βραχώδης παραλία µε κυρίαρχα είδη τα 

Coridothymus capitatus, Ballota sp., Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea και Urginea maritima. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 14/5/2003. 

Σταθµός ∄: Όρος Ίδη, Άγιος Τίτος, 1200µ: δάσος από Quercus coccifera. Ηµεροµηνία συλλογής: 31/5/2003. 

Σταθµός ∄: Άνδρος, Μένητες, κοντά στην πηγή ∆ιονύσου, 310µ: πηγή µε τρεχούµενο νερό, ελάχιστα Nerium 

oleander και ένα Platanus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/6/2003. 
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Σταθµός ∄: Άνδρος, Άγιος Νικόλαος προς Βουρκωτή, 630µ: στα πρανή του δρόµου. Ηµεροµηνία συλλογής: 

14/6/2003. 

Σταθµός ∄: Άνδρος, Βουρκωτή, 680µ: πυκνή µακία µε µικρή κλίση και κυρίαρχα είδα τα Spartium junceum και 

υποόροφο µε Coridothymus capitatus, Genista acanthoclada, Pteridium sp. και Origanum sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

14/6/2003. 

Σταθµός @: Άνδρος, Μένητες, 330µ: καλντερίµι µε πυκνή βλάστηση κατά µήκος, µε ξερολιθιές και κυρίαρχα 

είδη τα Quercus pubescens, Castanea sativa, Ficus carica και Olea europea. Υποόροφος πυκνός µε αγρωστώδη, Cistus 

sp. και Papaver sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/6/2003. 

Σταθµός ∄: Άνδρος, Στενιές, 5µ: περιφραγµένο ανοιχτό πεδίο δίπλα στην παραλία µε συστοιχίες από 

Cupressus sempervirens. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/6/2003. 

Σταθµός ∄: Άνδρος, Πιτροφός, 450µ: πηγή µε τρεχούµενο νερό. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/6/2003. 

Σταθµός ∄: Άνδρος, Μέσα Βουνί προς Μονή Παναχράντου, 670µ: αραιά φρύγανα µε ελάχιστη κλίση και 

κυρίαρχα είδα τα Origanum sp. και Coridothymus capitatus. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/6/2003. 

Σταθµός @: Άνδρος, Όρµος Κορθίου, 5µ: στις εκβολές ρέµατος µε τρεχούµενο νερό και πολλές καλαµιές. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 15/6/2003. 

Σταθµός @: Άνδρος, Παραπόρτι, 25µ: ρέµα µε λιµνάζοντα ύδατα και συστάδες από Nerium oleander και  

Cupressus sempervirens. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/6/2003. 

Σταθµός 353: Αµοργός, Κατάπολα 14 km Β προς Αιγιάλη, 280µ: χείµαρρος χωρίς νερό µε έντονη κλίση και 

µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Euphorbia dendroides, Genista acanthoclada, Sarcopoterium spinosum και 

συστάδες µε Quercus coccifera. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/9/2003. 

Σταθµός 354: Αµοργός, Λαγκάδα προς Παναγιά Πανοχωριανή, 270µ: παλιά αλώνια µε αναβαθµίδες, 

ξερολιθιές και διάσπαρτα Cupressus sempervirens, Olea europea και Ficus carica. Ηµεροµηνία συλλογής: 

30/9/2003. 

Σταθµός 355: Αµοργός, Κατάπολα 11,3 km Β προς Αιγιάλη, 450µ: πυκνό φρύγανο µε µικρή κλίση και 

ξερολιθιά και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Quercus coccifera και Ballota sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 30/9/2003. 

Σταθµός 356: Αµοργός, Κατάπολα 8,9 km Β προς Αιγιάλη, 440µ: ανοιχτό πεδίο χωρίς κλίση µε εναποθέσεις 

µπάζων και σκουπιδιών. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/9/2003. 

Σταθµός ∄: Αµοργός, Αρκεσίνη προς Αµµούδι, 270µ: φρύγανο µε ελαφριά κλίση και µε κυρίαρχα είδη τα 

Quercus coccifera, Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus αλλά και µε Coridothymus capitatus, Genista acanthoclada και 

Sarcopoterium spinosum. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/10/2003. 

Σταθµός 357: Αµοργός, Κολοφάνα προς Κάτω Κάµπος, 2µ: αµµώδης παραλία περιµετρικά µε Pistacia 

lentiscus και Tamarix parviflora. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/10/2003. 
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Σταθµός ∄: Αµοργός, Αρκεσίνη 8 km Β προς Χώρα, 400µ: αραιά υποβαθµισµένα φρύγανα µε ελαφριά κλίση 

και ελάχιστες αναβαθµίδες, µε έντονη βόσκηση και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium 

spinosum και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/10/2003. 

Σταθµός 358: Χάλκη, µέσα στη Χώρα, 10µ: σε προαύλιο εκκλησίας µε Cupressus sempervirens. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 14/10/2003. 

Σταθµός ∄: Χάλκη, λιµάνι 2,5 km ∆ προς Παλαιά Χώρα, 200µ: αραιά φρύγανα µε ελαφριά κλίση, ελάχιστες 

αναβαθµίδες, έντονη βόσκηση και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και Urginea 

maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2003. 

Σταθµός 359: Χάλκη, Παλαιά Χώρα, 220µ: εγκαταλελειµµένα λιθόχτιστα σπίτια στο παλιό χωριό µε 

παρουσία θάµνων Euphorbia dendroides. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2003. 

Σταθµός 360: Χάλκη, Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη, 350µ: προαύλιο µοναστηριού µε καλλωπιστικά φυτά και 

Cupressus sempervirens. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2003. 

Σταθµός 361: Χάλκη, Προφήτης Ηλίας, 450µ: οροπέδιο µε αραιούς θάµνους, µε ξερολιθιές, µητάτα, έντονη 

βόσκηση και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Sarcopoterium spinosum, Phlomis sp. και 

Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2003. 

Σταθµός ∄: Χάλκη, Οροπέδιο Προφήτη Ηλία προς Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη, 500µ: αραιά φρύγανα µε 

ελαφριά κλίση, έντονη βόσκηση και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και 

Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2003. 

Σταθµός ∄: Χάλκη, Χώρα 1 km ∆ του λιµανιού, 10µ: έκταση χωρίς κλίση µε Pinus brutia, Tamarix parviflora, 

Eucalyptus globulus και Agave αmericana. Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2003. 

Σταθµός ∄: Χάλκη, Χώρα στα Α του οικισµού, 20µ: αυλές σπιτιών µε γλάστρες και καλλωπιστικά φυτά. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 15/10/2003. 

Σταθµός 362: Αγία Φωτιά Λασιθίου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

27/10/2003. 

Σταθµός 363: Φέρµα Λασιθίου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 2/11/2003. 

Σταθµός 364: Ίστρος Λασιθίου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 2/11/2003. 

Σταθµός 365: Παχιά Άµµος Λασιθίου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

2/11/2003. 

Σταθµός 366: Γούδουρας Λασιθίου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 2/11/2003. 

Σταθµός 367: Μπαλί Ρεθύµνου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/11/2003. 

Σταθµός 368: Ανώγεια Ρεθύµνου, 6 km Ν προς το Οροπέδιο Νίδας, 1000µ: µικτή φρυγανοµακία µε ελάχιστη 

κλίση, βοσκηµένο, µε κυρίαρχα είδη τα Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Genista acanthoclada, Coridothymus 

capitatus. Ηµεροµηνία συλλογής: 9/11/2003. 

Σταθµός 369: Σκαλέτα Ρεθύµνου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora, Phragmites sp. και Poseidonia sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 9/11/2003. 
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Σταθµός 370: Νίσυρος, Μαντράκι δυτικά του λιµανιού, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 17/11/2003. 

Σταθµός 371: Νίσυρος, Πάλοι κοντά στα Λουτρά Παντελίδη, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 17/11/2003. 

Σταθµός 372: Νίσυρος, Πάλοι 1,5 km Ν προς Λυές, κοντά στο Αµµώδες Ακρωτήρι, 2µ: αµµώδης παραλία µε 

Pancratium maritimum και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 17/11/2003. 

Σταθµός 373: Νίσυρος, Παχειά Άµµος, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

17/11/2003. 

Σταθµός 374: Νίσυρος, Λυές, 10µ: καλλιέργειες και αγροοικοσυστήµατα χωρίς κλίση µε έντονη βόσκηση και 

µε διάσπαρτα δέντρα Quercus ilex, Q. macrolepis, Ceratonia siliqua, Olea europea και Prunus sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 17/11/2003. 

Σταθµός 375: Νίσυρος, Μαντράκι προς Μονή Ευαγγελίστριας, στη διασταύρωση προς ∆ιαβάτη, 260µ: αραιό 

δάσος µε µικρή κλίση, µε κυρίαρχα είδη τα Quercus ilex, Q. coccifera, Olea europea και µε πυκνή φυτοκάλυψη 

στον υποόροφο µε Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, Sarcopoterium spinosum, Cistus sp. και 

Euphorbia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 17/11/2003. 

Σταθµός 376: Νίσυρος, Κάστρο, 110µ: ανοιχτό πεδίο στο εσωτερικό των τειχών χωρίς κλίση µε πυκνή ποώδη 

βλάστηση και µε κυρίαρχο είδος περιµετρικά το Quercus ilex. Ηµεροµηνία συλλογής: 17/11/2003. 

Σταθµός 377: Νίσυρος, Αυλάκι, 20µ: εγκαταλελειµµένος παραθαλάσσιος οικισµός µε αναβαθµίδες µικρή 

κλίση και αραιά φρύγανα µε Sarcopoterium spinosum, Euphorbia sp. και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 

18/11/2003. 

Σταθµός 378: Νίσυρος, Ηφαίστειο δίπλα στον κρατήρα Στέφανο, 120µ: αραιά φρύγανα χωρίς κλίση µε 

Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 18/11/2003. 

Σταθµός 379: Νίσυρος, Αυλάκι προς Νικιά, 230µ: πυκνό φρυγανικό οικοσύστηµα µε µικρή κλίση, βόσκηση 

και µε κυρίαρχα είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Calicotome villosa, Spartium junceum, Erica 

sp., Cistus sp., Euphorbia sp. και λίγα Quercus ilex. Ηµεροµηνία συλλογής: 18/11/2003. 

Σταθµός 380: Νίσυρος, Αυλάκι προς Νικιά, 280µ: ανοιχτό πεδίο χωρίς κλίση, µε αναβαθµίδες, µε 

βοσκοτόπια και καλλιέργειες και µε αραιά Quercus ilex και Ficus carica αλλά και αγρωστώδη. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 18/11/2003. 

Σταθµός ∄: Νίσυρος, Νικιά, 420µ: µέσα στο χωριό. Ηµεροµηνία συλλογής: 18/11/2003. 

Σταθµός 381: Νίσυρος, Εµπορειό 1 km N προς Νικιά, 350µ: δάσος µε µικρή κλίση και αναβαθµίδες, µε 

Quercus ilex και υποόροφο µε Coridothymus capitatus και Sarcopoterium spinosum. Ηµεροµηνία συλλογής: 

18/11/2003. 

Σταθµός 382: Νίσυρος, Πάλοι 1 km Ν προς Λυές, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 18/11/2003. 

Σταθµός 383: Τήλος, Λιβάδια 1 km ∆ του οικισµού, 80µ: δάσος µε Quercus coccifera, µε µικρή κλίση και 

αναβαθµίδες και µε αραιό υποόροφο αποτελούµενο από Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia 

fruticosa, Genista acanthoclada και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 19/11/2003. 
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Σταθµός 384: Τήλος, Έριστος, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και Pancratium maritimum. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 19/11/2003. 

Σταθµός 385: Τήλος, Λιβάδια 1 km Ν∆ του οικισµού, 20µ: ανοιχτό πεδίο µε αγρούς και βοσκοτόπια, µε 

αραιά φρύγανα αποτελούµενο από Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia fruticosa, Genista 

acanthoclada και µε διάσπαρτα Prunus sp. και Ceratonia siliqua. Ηµεροµηνία συλλογής: 19/11/2003. 

Σταθµός 386: Τήλος, Λιβάδια, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora κατά µήκος. Ηµεροµηνία συλλογής: 

19/11/2003. 

Σταθµός 387: Τήλος, Λιβάδια 1 km Ν του οικισµού, 5µ: ανοιχτό πεδίο µέσα σε περιβόλους σπιτιών, 

εκκλησιών και οικοδοµών. Ηµεροµηνία συλλογής: 19/11/2003. 

Σταθµός 388: Τήλος, Μεσόβουνο, Άγιος Παύλος, 240µ: φαράγγι µε έντονη κλίση και αναβαθµίδες, µε εµφανή 

τα σηµάδια της βόσκησης και µε κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Urginea maritima και µε διάσπαρτα 

Agave αmericana, Prunus sp. και Quercus coccifera. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/11/2003. 

Σταθµός 389: Τήλος, Σταυρός 1 km ΝΑ προς Μικρό Χωριό, 180µ: ανοιχτό πεδίο µε έντονη κλίση, µε 

σηµάδια βόσκησης και µε κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Urginea maritima και µε διάσπαρτα Prunus 

sp. και Olea europea. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/11/2003. 

Σταθµός 390: Τήλος, Σταυρός, 240µ: αραιά φρύγανα µε έντονη κλίση, µε σηµάδια βόσκησης και µε κυρίαρχα 

είδη τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Genista acanthoclada, Urginea maritima και µε ένα Prunus sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 20/11/2003. 

Σταθµός 391: Τήλος, Μικρό Χωριό, 280µ: εγκαταλελειµµένο χωριό µε πέτρινα χαλάσµατα, µε µικρή κλίση 

και µε διάσπαρτα Prunus sp. και Olea europea. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/11/2003. 

Σταθµός 392: Τήλος, Μεγάλο Χωριό προς Έριστο, 40µ: ανοιχτό πεδίο µε αγρούς και χωράφια και µε 

εσπεριδοειδή, Olea europea και Prunus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 21/11/2003. 

Σταθµός 393: Σύµη, Μονή Πανορµίτη 12 km Β προς Σύµη, στη διασταύρωση για Χάµες – Καµπιώτισσα, 

510µ: αραιό φρυγανικό οικοσύστηµα δίχως κλίση, µε Salvia fruticosa, Coridothymus capitatus και Urginea maritima. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 22/11/2003. 

Σταθµός 394: Σύµη, Άγιος ∆ηµήτριος 3 km µετά τη διασταύρωση για Ρουκουνιώτη, 130µ: αραιό φρυγανικό 

οικοσύστηµα µε ελαφριά κλίση, έντονη βόσκηση και µε κυρίαρχα είδη τα Origanum sp. και Urginea maritima. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 22/11/2003. 

Σταθµός 395: Σύµη, Ξερολίµνη, 490µ: δάσος σε ανοιχτό πεδίο µε Cupressus sempervirens και υποόροφο µε 

Salvia fruticosa και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/11/2003. 

Σταθµός 396: Σύµη, Μονή Πανορµίτη 5 km Β προς Σύµη, 420µ: δάσος µε µικρή κλίση, µε Pinus brutia και 

υποόροφο µε Salvia fruticosa και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/11/2003. 

Σταθµός 397: Σύµη, Μαραθούντα, 10µ: ανοιχτό πεδίο δίχως κλίση, µε έντονη βόσκηση, µε κυρίαρχα είδη τα 

Asphodelus aestivus και Urginea maritima και ελάχιστα Pinus brutia, Pistacia lentiscus, Olea europea και Prunus sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 22/11/2003. 

Σταθµός 398: Σύµη, Μονή Πανορµίτη, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

22/11/2003. 
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Σταθµός 399: Σύµη, Χώρα 10 km Ν προς Μονή Πανορµίτη, 470µ: δάσος χωρίς κλίση, µε Cupressus 

sempervirens και υποόροφο µε Salvia fruticosa και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/11/2003. 

Σταθµός 400: Σύµη, Πέδι, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/11/2003. 

Σταθµός 401: Φαλάσαρνα Χανίων, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp., Eringyum sp. και ελάχιστα Tamarix 

parviflora. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/11/2003. 

Σταθµός 402: Λιµάνι Καβονησίου Χανίων, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. και ελάχιστα Tamarix 

parviflora. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/11/2003. 

Σταθµός 403: Νωπήγεια Χανίων, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp., Pancratium maritimum, Tamarix 

parviflora και Phragmites sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/11/2003. 

Σταθµός 404: Κολυµπάρι Χανίων, στη Μονή Οδηγήτριας, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora, 

Eucalyptus globulus και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 30/11/2003. 

Σταθµός 405: Πλακιάς Ρεθύµνου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora, Pancratium maritimum, 

Phragmites sp. και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/12/2003. 

Σταθµός 406: Όρµος Κόρακα Ρεθύµνου, 2µ: αµµώδης παραλία στην περίµετρο της οποίας επικρατούν τα 

Ceratonia siliqua και Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/12/2003. 

Σταθµός 407: Φραγκοκάστελο Χανίων, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora, Pancratium maritimum, 

Euphorbia paralias, Phragmites sp. και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/12/2003. 

Σταθµός 408: Κνωσός Ηρακλείου, αρχαιολογικός χώρος, 100µ: ανοιχτό πεδίο µε διάσπαρτα Pinus brutia. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 11/1/2004. 

Σταθµός 409: Άγιος Γεώργιος Λασιθίου, 2µ: παραλία µε διάσπαρτα Tamarix parviflora, Phragmites sp. και 

Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/2/2004. 

Σταθµός 410: Πλάκα Λασιθίου, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora. Ηµεροµηνία συλλογής: 1/2/2004. 

Σταθµός 411: Μίλατος Λασιθίου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora, Phragmites sp. και Poseidonia sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 1/2/2004. 

Σταθµός 412: Γεωργιούπολη Χανίων, 2µ: αµµώδης παραλία µε διάσπαρτα Tamarix parviflora. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 6/2/2004. 

Σταθµός 413: Καράβολας Ηρακλείου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Phragmites sp. και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 15/2/2004. 

Σταθµός 414: Λέντας Ηρακλείου, 2µ: αµµώδης παραλία µε διάσπαρτα Tamarix parviflora, Phragmites sp. και 

Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/2/2004. 

Σταθµός 415: ∆υτικό Ηρακλείου, 2µ: αµµώδης παραλία µε διάσπαρτα Tamarix parviflora και Poseidonia sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 20/2/2004. 

Σταθµός 416: Κοµµός Ηρακλείου, 2µ: αµµώδης παραλία µε διάσπαρτα Tamarix parviflora, Pancratium 

maritimum και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 20/2/2004. 

Σταθµός 417: Σαλαµίνα, Πέρανι, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora, Arundo donax και Poseidonia sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 29/2/2004. 

Σταθµός 418: Σαλαµίνα, Κανάκια, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora. Ηµεροµηνία συλλογής: 29/2/2004. 
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Σταθµός 419: Σαλαµίνα, Αιάντειο προς Ακρωτήρι Πετρίτη, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 29/2/2004. 

Σταθµός 420: Σαλαµίνα, Αιάντειο, 100µ: αραιά φρύγανα µε Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Salvia 

fruticosa, Phlomis sp. και συστάδες από Pinus brutia και Pistacia lentiscus. Ηµεροµηνία συλλογής: 29/2/2004. 

Σταθµός 421: Καρτερός Ηρακλείου, 100µ: στα πρανή του ποταµού µε συστάδες από Platanus orientalis, 

Nerium oleander, Arundo donax. Ηµεροµηνία συλλογής: 8/3/2004. 

Σταθµός 422: Άρβη Ηρακλείου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 14/3/2004. 

Σταθµός 423: Κερατόκαµπος Ηρακλείου, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και πυκνή ποώδη 

βλάστηση. Ηµεροµηνία συλλογής: 14/3/2004. 

Σταθµός 424: Τσούτσουρας Ηρακλείου, 2µ: αµµώδης παραλία µε συστάδες από Tamarix parviflora. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 14/3/2004. 

Σταθµός 425: Σύρος, Σήρυγγας, 360µ: κοντά στο αιολικό πάρκο, αραιά φρύγανα µε έντονη κλίση και 

κυρίαρχα είδη τα Salvia fruticosa, Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus και Genista acanthoclada. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 22/3/2004. 

Σταθµός 426: Σύρος, ∆ανακός, 120µ: πυκνό φρύγανο µε ξερολιθιές, ελάχιστη κλίση και κυρίαρχα είδη τα 

Salvia fruticosa, Calicotome villosa, Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Genista acanthoclada, Pistacia 

lentiscus, Asphodelus aestivus και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/3/2004. 

Σταθµός 427: Σύρος, Γαλησσά, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 22/3/2004. 

Σταθµός 428: Σύρος, Φοίνικας, 80µ: εγκαταλειµµένες αναβαθµίδες µε ξερολιθιές, ελάχιστη κλίση και αραιούς 

θάµνους Salvia fruticosa, Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Asphodelus aestivus και Urginea maritima. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 22/3/2004. 

Σταθµός 429: Σύρος, Μέγα Γιαλός, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora, Asphodelus aestivus και Poseidonia sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 22/3/2004. 

Σταθµός 430: Σύρος, Αζόλιµνος, 2µ: παραλία µε Tamarix parviflora και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 

22/3/2004. 

Σταθµός 431: Σύρος, Λαζαρέτο, 10µ: παράκτιο οικοσύστηµα µε µικρή κλίση δίπλα στη 

ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Ερµούπολης µε πυκνή βλάστηση από Tamarix parviflora και πυκνή ποώδη 

βλάστηση. Ηµεροµηνία συλλογής: 22/3/2004. 

Σταθµός 432: Κως, Τιγκάκι, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 23/3/2004. 

Σταθµός 433: Κως, Κέφαλος Α προς Ελληνικά, 2 km πριν, 100µ: εκτεταµένες αµµοθίνες µε πολλά ξέφωτα, µε 

σηµαντική παρουσία Juniperus macrocarpa και πυκνό υποόροφο από Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa, 

Origanum sp., Cistus sp. και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/3/2004. 

Σταθµός 434: Κως, Κέφαλος Ν προς Άγιο Ιωάννη, 7 km πριν, 280µ: πυκνή φρυγανοµακία µε µέτρια κλίση, 

βόσκηση και κυρίαρχα είδη τα Pistacia lentiscus, Pinus brutia, Juniperus communis, J. macrocarpa, Sarcopoterium 

spinosum, Coridothymus capitatus, Salvia fruticosa και Genista acanthoclada. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/3/2004. 
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Σταθµός 435: Κως, Καµάρι, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και πυκνή ποώδη βλάστηση. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 23/3/2004. 

Σταθµός 436: Κως, Καρδάµαινα, 2µ: αµµώδης παραλία µε διάσπαρτα Tamarix parviflora, Poseidonia sp. και 

πυκνή ποώδη βλάστηση. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/3/2004. 

Σταθµός 437: Κως, Αλυκές, 2µ: στην περίµετρο της αλυκής όπου υπήρχαν συστάδες µε Tamarix parviflora και 

πυκνή ποώδη βλάστηση. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/3/2004. 

Σταθµός 438: Κως, Ζιά, 600µ: πυκνό δάσος µε έντονη κλίση, τρεχούµενο ρυάκι και κυρίαρχα είδη τα Pinus 

brutia και Juniperus communis. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/3/2004. 

Σταθµός 439: Κως, Πυλί 7 km Ν∆ προς Καρδάµαινα, 350µ: πυκνό φρύγανο µε ελάχιστη κλίση, έντονη 

ανθρώπινη παρέµβαση (διάνοιξη δρόµων) και κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, 

Calicotome villosa, Genista acanthoclada και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 23/3/2004. 

Σταθµός 440: Τήνος, Κάµπος, 6 km Β∆ προς Καρδιανή, 250µ: αραιά φρύγανα µε αναβαθµίδες και 

βοσκοτόπια, µε µικρή κλίση και µε κυρίαρχα τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Genista 

acanthoclada, Spartium junceum και Asphodelus aestivus. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/4/2004. 

Σταθµός 441: Τήνος, Κολυµπήθρα, 1 km Ν πριν την Κώµη, 30µ: ανοιχτό πεδίο µε ανθρωπογενείς 

επιδράσεις, όπως αναβαθµίδες, βοσκοτόπια, καλλιέργειες και διάνοιξη δρόµων, µε µικρή κλίση και µε 

κυρίαρχα είδη στην περίµετρο τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Genista acanthoclada και 

Asphodelus aestivus. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/4/2004. 

Σταθµός 442: Τήνος, Στενή προς τα Α, 3,7 km πριν την κορυφή του Λαζάρου, 300µ: πυκνό και χαµηλό 

φρύγανο, µε σηµάδια βόσκησης και µε κυρίαρχα τα Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Genista 

acanthoclada και Urginea maritima. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/4/2004. 

Σταθµός 443: Τήνος, Χώρα στα Α, 5µ: στις όχθες τρεχούµενου ρέµατος χωρίς ιδιαίτερη κλίση, αλλά µε πυκνή 

παρουσία από Tamarix parviflora και ποώδη φυτά. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/4/2004. 

Σταθµός 444: Τήνος, Άγιος Φωκάς, 2µ: αµµώδης παραλία µε πυκνή παρουσία από Tamarix parviflora και 

πυκνή ποώδη βλάστηση. Ηµεροµηνία συλλογής: 7/4/2004. 

Σταθµός 445: Τήνος, Κιόνια, 2µ: αµµώδης παραλία µε Tamarix parviflora και πυκνή ποώδη βλάστηση. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 7/4/2004. 

Σταθµός 446: Σαλαµίνα, Αιάντειο, 4 km Ν προς Κανάκια, 250µ: αραιό πευκοδάσος σε αναγέννηση, µε πυκνή 

φρυγανοµακία στον υποόροφο, µε µέτρια κλίση και µε κυρίαρχα τα Coridothymus capitatus, Phlomis lanata, 

Pistacia lentiscus και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 10/4/2004. 

Σταθµός 447: Σκίνακας Ρεθύµνου, στην κορυφή, 1700µ: στα πρανή του δρόµου µε κυρίαρχα τα Genista 

acanthoclada, Coridothymus capitatus και Phlomis sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 25/4/2004. 

Σταθµός 448: Ζώµινθος Ρεθύµνου, 5 km µετά το Σκίνακα προς Ανώγεια, 1300µ: ανοιχτό πλάτωµα µε µικρή 

κλίση, αραιά φρύγανα στην περίµετρο µε Calicotome villosa, Coridothymus capitatus και Phlomis sp., ενώ υπήρχαν 

και διάσπαρτα δέντρα Quercus coccifera και Acer sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 25/4/2004. 

Σταθµός 449: Πάρος, Κολυµπήθρες, 2µ: αµµώδης παραλία προς τα βορειοανατολικά µε διάσπαρτα Tamarix 

parviflora, Phragmites sp., Poseidonia sp. και αλλόφυτα. Ηµεροµηνία συλλογής: 11/6/2004. 
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Σταθµός ∄: Πάρος, Κολυµπήθρες, 2µ: αµµώδης παραλία προς τα νότια, συνέχεια αµµοθινών, δίπλα στις 

εκβολές ποταµού µε διάσπαρτα Tamarix parviflora, Juniperus phoenicea, Phragmites sp. και αλλόφυτα. Ηµεροµηνία 

συλλογής: 11/6/2004. 

Σταθµός 450: Πάρος, Όρµος Ζευλογιάννη, 2µ: αµµώδης παραλία, συνέχεια αµµοθινών µε διάσπαρτα 

Phragmites sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 11/6/2004. 

Σταθµός ∄: Πάρος, Λεύκες 2 km Α προς Πρόδροµο: πυκνή µακία µε µεγάλη κλίση, και κυρίαρχα τα Pistacia 

lentiscus, Juniperus communis, Olea europaea και Ceratonia siliqua, ενώ στον υποόροφο επικρατούν τα Salvia fruticosa 

και Cistus sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 11/6/2004. 

Σταθµός 451: Πάρος, Πούντα, 1µ: παραλία στα νότια του λιµανιού µε πυκνή παρουσία από Tamarix parviflora 

και Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/6/2004. 

Σταθµός 452: Πάρος, Παροικιά 5 km Β προς Νάουσα: πυκνό φυτεµένο πευκοδάσος χωρίς κλίση, µε πυκνή 

στρωµνή. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/6/2004. 

Σταθµός 453: Πάρος, Λιβάδια - Λίµνες, 2µ: παραλία µε πυκνή παρουσία Poseidonia sp. και έντονη ανθρώπινη 

παρέµβαση. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/6/2004. 

Σταθµός 454: Πάρος, Παράσπορος, 2µ: αµµώδης παραλία µε σειρά από Tamarix parviflora και Poseidonia sp. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 12/6/2004. 

Σταθµός 455: Αντίπαρος, Γλυφά, 2µ: αµµώδης παραλία µε Poseidonia sp. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/6/2004. 

Σταθµός ∄: Αντίπαρος, Σωρός, 2µ: αµµώδης παραλία µε διάσπαρτα Tamarix parviflora και Pistacia lentiscus. 

Ηµεροµηνία συλλογής: 12/6/2004. 

Σταθµός 456: Αντίπαρος, Σιφναίϊκος Γιαλός, Β της χώρας, 5µ: παραλία µε κλίση και διάσπαρτα Juniperus 

phoenicea και πυκνή ποώδη βλάστηση. Ηµεροµηνία συλλογής: 12/6/2004. 
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§2. Συνώνυµα και βιβλιογραφικές αναφορές κάθε είδους, γεωγραφικές αναφορές 
(παλιές και νεότερες που ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης). 

1 Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846) 

1. Dignathodon microcephalum [sic!] (Lucas): Chamberlin, 1956: 52 

2. Dignathodon microcephalus [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

3. Dignathodon microcephalus (Lucas): Zapparoli, 1994b: 15 

4. Dignathodon microcephalus (Lucas): Stoev, 1997: 103 

5. Dignathodon microcephalus (Lucas, 1846): Zapparoli, 2002: 82 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (2): Κάσος: Αγία Μαρίνα (3); Ρόδος: Τριάντα (3); Τήλος: πάνω από τα Λειβάδια, 50 - 

100µ (3). Κρήτη (2) (4). Λασίθι: Σητεία (5). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη, 900µ, πλαγιές στα Ανώγεια (5). Χανιά: Ακρωτήρι (Μονή 

Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Αρκούδας (1); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Κουτρούλι (1). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 332 (1 M); 361 (1 F); 99 (1 F); 661 (1 Μ); 676 (1 Μ). Κυκλάδες: 261 (1 M); 262 (3 F, 4 M); 263 (1 M); 269 

(1 F, 1 M); 295 (1 F, 1 M); 296 (1 M, 2 F); 449 (2 F); 93 (1 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 470 (3 M); 481 (2 M); 508 (1 M); 514 (1 F); 518 (1 M); 631 (1 M); 75 (1 F). Λασίθι: 108 (1 F, 1 M); 116 (2 M); 

125 (1 M); 130 (1 M); 133 (1 F); 37 (1 M); 39 (1 F); 40 (1 M, 2 F); 41 (1 M); 45 (1 F, 2 M); 458 (1 M); 459 (1 M); 461 (1 

F); 505 (1 M); 566 (1 M); 592 (1 M); 603 (1 M); 8 (3 F); 94 (1 F). Ρέθυµνο: 493 (1 M); 498 (1 F); 530 (1 M); 556 (1 M, 2 

F); 583 (1 F); 586 (1 M). Χανιά: 154 (1 F); 156 (1 F); 161 (1 M); 181 (1 M); 182 (1 ex.); 184 (1 M); 187 (1 M); 200 (1 F); 

401 (3 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 13 (1 ex.); 15 (1 ex.); 4 (1 M); 446 (1 F, 1 M) 

2 Dignathodon pachypus Verhoeff, 1943 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 319 (1 M) 

3 Henia athenarum Pocock, 1891 
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1. Henia Idomenei Attems, 1902: Attems, 1902: 575 

2. Henia idomenei Att.: Attems, 1903b: 275 

3. Henia idomenei Att.: Verhoeff, 1925: 659 

4. H. idomenei Att.: Attems, 1929a: 235 

5. Henia idomenei Att.: Kanellis, 1959: 15 

6. Henia (Henia) athenarum Pocock: Minelli, 1982: 261 

7. Henia idomenei Attems: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

8. H. athenarum [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

9. Henia (s. s.) athenarum Pocock: Stoev, 1997: 103 

10. Henia (Henia) athenarum Pocock, 1891: Zapparoli, 2002: 83 

Αναφορές: Κρήτη (3) (6) (7) (8) (9) (10). Χανιά: Οµαλός (1) (2) (4) (5) (10). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 31 (1 ex.). Εύβοια: 635 (2 F). Κυκλάδες: 303 (1 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 13 (2 Exx.); 15 (1 ex.); 420 (1 M) 

4 Henia devia C. L. Koch, 1847 

1. H. devia C.L. Koch, 1847: Koch, C. L., 1847: 181 

2. Henia minor L. Koch, 1867: Koch, L., 1867: 897 

3. Henia devia Koch [sic!]: Attems, 1902: 574 

4. Henia devia C. Koch [sic!]: Attems, 1903b: 275 

5. Henia graeca Verh. [sic!]: Verhoeff, 1925: 629, 659 

6. H. devia C.L. Koch: Attems, 1929a: 233 

7. H. minor L. Koch: Attems, 1929a: 235 

8. Henia devia C.L. Koch: Kanellis, 1959: 15 

9. Henia minor L. Koch: Kanellis, 1959: 14 

10. Henia (Henia) devia C.L. Koch: Minelli, 1982: 261 

11. Henia minor L. Koch: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

12. H. devia [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

13. Henia devia C.L. Koch: Stoev, 1997: 104 

14. Henia (Henia) devia C.L. Koch, 1847: Zapparoli, 2002: 84 

Αναφορές: Αιγαίο. Κυκλάδες (12): Τήνος (1) (2) (6) (9) (10) (11). Κρήτη (5) (10) (12) (13). Χανιά: Οµαλός, 1000µ (3) 

(4) (7) (8) (14). 
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Συλλογή: 

Κρήτη 

Λασίθι: 11 (1 F) 

5 Henia vesuviana Newport, 1845  

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 375 (1 F); 381 (1 F, 2 M); 676 (1 M) 

6 Henia bicarinata Meinert, 1870 

1. Henia pulchella Meinert [sic!]: Attems, 1902: 573 

2. Henia pulchella Mein. [sic!]: Attems, 1903b: 275 

3. Henia pulchella Mein. [sic!]: Verhoeff, 1925: 659 

4. H. pulchella (Mein.): Attems, 1929a: 234 

5. Henia pulchella Mein. [sic!]: Attems, 1929c: 298 

6. Henia pulchella (Mein.): Kanellis, 1959: 15 

7. H. bicarinata [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

8. Henia (Meinertia) bicarinata (Meinert): Zapparoli, 1994b: 17 

9. Henia (Scotophilus) bicarinata (Meinert, 1870): Zapparoli, 2002: 87 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα: Κως: Παλαιοπύλη, 340µ (8); Ρόδος: Πεταλούδες (Αγία Καλόπετρα), 300µ (9); 

Προφήτης Ηλίας (Σάλακος), 700µ, βοσκότοπος µε πεύκα (9). Κρήτη (3) (4) (5) (7). Λασίθι: Σητεία (9). Ρέθυµνο: Όρος 

Ίδη, 900µ, πλαγιές στα Ανώγεια (9). Χανιά: Ασκύφου (1) (2) (6). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 379 (1 M); 380 (1 F) 

Κρήτη 

Ρέθυµνο: 369 (1 M, 2 F) 

7 Henia pulchella Meinert, 1870 

Συλλογή: 

Αιγαίο 
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∆ωδεκάνησα: 18 (1 ex.); 25 (1 F); 314 (1 F); 392 (1 F); 396 (1 F); 434 (1 F); 657 (1 Μ); 660 (1 F); 674 (1 F); 675 (2 F). 

Κυκλάδες: 269 (1 M); 308 (1 M); 654 (3 F, 2 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 415 (1 F); 457 (1 F); 469 (1 F); 546 (1 M). Λασίθι: 40 (1 F); 409 (1 M); 44 (2 F); 45 (2 F); 458 (1 M); 475 (1 

F); 476 (1 M); 478 (1 M); 69 (1 F); 7 (1 F, 1 M); 94 (1 M); 95 (1 F, 1 M). Ρέθυµνο: 574 (1 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 4 (1 F) 

8 Clinopodes flavidus C. L. Koch, 1847 

1. G. flavidus Escherichi [sic!]Verh.: Verhoeff, 1901: 453 

2. Geophilus flavidus C. Koch [sic!]: Attems, 1902: 572 

3. G. flavidus subsp. Escherichii Verh.: Attems, 1903b: 233 

4. Geophilus flavidus escherichi [sic!]Verh.: Verhoeff, 1925: 629, 658 

5. C. f. escherichii (Verh.): Attems, 1929a: 204 

6. C. flavidus escherichii [sic!](Verh.): Kanellis, 1959: 12 

7. Clinopodes flavidus flavidus Att. [sic!]: Kanellis, 1959: 13 

8. Clinopodes escherichii (Verhoeff): Dobroruka, 1977: 164 

9. Clinopodes flavidus escherichii (Verhoeff): Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

10. Clinopodes flavidus [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

11. Clinopodes flavidus C.L. Koch: Zapparoli, 1994b: 18 

12. Cl. Flavidus C.L. Koch: Stoev, 1997: 103 

13. Clinopodes flavidus C.L. Koch: Zapparoli, 2002: 97 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (9): Κάρπαθος: Όλυµπος (11); Κως: ∆ίκαιος, 600 - 700µ (11); Πυλί (11); Λέρος: Αγία 

Μαρίνα (11); Ρόδος: Φιλέριµος (11); Σορόνι (11); Αττάβυρος (13); Άγιος Ισίδωρος, 550µ, θαµνότοπος (13); Πεταλούδες 

(Αγία Καλόπετρα), 300µ (13). Κυκλάδες (9): Νάξος (1) (3) (5) (7) (10). Κρήτη (4) (9) (12). Ηράκλειο: ∆αφνές (2); ∆αφνές 

(6); Γωνιές (11); Κοκκίνη Χάνι (13). Λασίθι: Άγιος Νικόλαος προς Αµµουδάρα, 50µ, φρύγανα (13); Έξω ποτάµι (13); 

Όρος Θρυπτή, Κάτω Χωριό, 100µ (13); Όρος Θρυπτή, κορυφή Αφέντη, 1476µ (13); Βιδιάτης, Άγιος Γεώργιος (13). 

Ρέθυµνο: Ρέθυµνο (2) (6); Όρος Ίδη (8); Όρος Ίδη, 1200 - 1400µ (11); Όρος Ίδη, 900µ, πλαγιές στα Ανώγεια (13); Όρος 

Ίδη, 1500µ, πλαγιές στα Ανώγεια (13); Όρος Ίδη, πάνω από τα 1500µ (13). Χανιά: Γιαλός (2) (6); Φαράγγι Ίµπρου (2) 

(6); Λακκί (2) (6); Μουρνιές (2) (6); Οµαλός (2) (6); Γεωργιούπολη (13); Καστέλι προς Βιάννος, Αφράτι, 500µ, ελαιώνας 

(13); Βρύσες, Λίµνη Κουρνά (13). Στερεά Ελλάδα. Αττική: Σαλαµίνα: Σαλαµίνα (7); Σελήνια (7). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 312 (1 M); 316 (1 F, 1 M); 320 (1 F); 325 (1 F); 333 (1 M); 337 (1 M); 343 (1 F); 359 (1 F); 375 (1 M, 2 F); 

376 (2 F, 2 M); 379 (1 F); 380 (5 F); 381 (3 F, 5 M); 395 (1 F); 396 (1 F); 397 (2 F); 659 (1 F); 673 (1 F, 1 M); 669 (1 F); 

675 (1 F, 1 M); 670 (1 F); 671 (1 F);, 676 (1 M). Κυκλάδες: 248 (1 M); 251 (1 M); 268 (1 M); 656 (2 F) 
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Κρήτη 

Ηράκλειο: 228 (1 F, 1 ex.); 408 (2 F); 421 (1 M, 2 F); 457 (1 F); 466 (1 F); 512 (1 ex.); 519 (1 F, 2 M); 520 (1 F); 588 (1 

F); 598 (1 M); 622 (1 M, 2 F); 623 (1 F); 76 (2 F, 3 M); 89 (15 F, 5 M). Λασίθι: 108 (1 M); 109 (1 F); 115 (1 F, 1 M); 459 

(1 F); 48 (1 F); 538 (1 F); 565 (1 F); 67 (1 M). Ρέθυµνο: 104 (1 F, 3 M); 112 (1 M); 113 (1 F); 118 (1 M, 2 F); 119 (1 M); 

120 (1 F, 2 M); 136 (2 F); 137 (2 M, 3 F); 138 (1 F); 448 (4 F, 6 M); 496 (1 M); 528 (1 M); 530 (1 M); 63 (1 F, 1 M); 82 

(1 M); 83 (1 M). Χανιά: 17 (1 F); 402 (1 F); 404 (1 F, 1 M); 65 (1 F, 1 M); 66 (3 F); 79 (1 F); 81 (1 F, 3 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 245 (2 M) 

9 Geophilus carpophagus Leach, 1815 

1. Geophilus carpophagus [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

2. Geophilus carpophagus Leach : Zapparoli, 1994b: 19 

3. Geophilus carpophagus Leach, 1815: Zapparoli, 2002: 100 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (3): Κάρπαθος: Βανάντα, 50µ (2). Κρήτη. Λασίθι: Λατώ (3); Όρος Σελένα, 1100 - 

1500µ (3). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη, Σκίνακας, 1400µ, κοντά στο Ιδαίον Άντρο (3). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 433 (1 F) 

Κρήτη 

Λασίθι: 108 (1 M). Χανιά: 149 (1 F); 164 (1 F); 207 (1 M); 210 (1 F); 225 (1 F); 85 (1 F) 

10 Geophilus conjungens Verhoeff, 1898 

1. Brachygeophilus conjungens [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

2. Brachygeophilus conjungens Vehoeff [sic!]: Zapparoli, 1994b: 21 

3. Geophilus conjungens Verhoeff, 1898: Zapparoli, 2002: 101 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1): Κάρπαθος: Μενέτες (2); Κως: Ασκληπιείον (2); Ρόδος: Προφήτης Ηλίας, προς το 

Σάλακο, 550µ, βοσκότοπος (3). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 20 (1 ex.); 24 (2 Exx.); 26 (1 M); 28 (1 F); 315 (1 M); 317 (1 F); 320 (1 F); 326 (1 F); 341 (1 F); 383 (1 F); 
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386 (1 M); 58 (1 F). Εύβοια: 642 (1 F); 647 (1 F); 653 (1 M). Κυκλάδες: 275 (2 Exx.); 310 (1 F) 

11 Geophilus flavus De Geer, 1778 

1. G. flavus [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

2. Geophilus flavus (Degeer): Zapparoli, 1994b: 20 

3. Geophilus flavus (Degeer, 1778): Zapparoli, 2002: 102 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (3): Ρόδος: Μαριτσά (2). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 377 (1 F) 

12 Geophilus fucorum Brölemann, 1902 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 372 (1 F) 

13 Geophilus insculptus Attems, 1895 

1. Geophilus pygmaeus Latzel: Attems, 1902: 572 

2. G. nesiotes Att.: Attems, 1903b: 227 

3. Geophilus pygmaeus Latz.: Verhoeff, 1925: 659 

4. Geophilus nesiotes Att.: Kanellis, 1959: 11 

5. Geophilus nesiotes Attems: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

6. G. insculptus [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

7. G. insculptus Attems: Stoev, 1997: 103 

8. Geophilus insculptus Attems, 1895: Zapparoli, 2002: 102 

Αναφορές: Κρήτη (2) (3) (5) (6) (7) (8). Χανιά: Μουρνιές (1) (4) (8). 

14 Geophilus l nearis C. L. Koch, 1835 i

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 394 (1 F); 399 (1 F). Εύβοια: 640 (1 F); 641 (1 M). Κυκλάδες: 300 (1 M, 2 F); 301 (1 F); 307 (1 F) 
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Κρήτη 

Λασίθι: 123 (1 M); 134 (1 F); 464 (1 F). Ρέθυµνο: 128 (2 F); 368 (1 F); 492 (3 F); 612 (1 M); 626 (1 M). Χανιά: 219 (1 F) 

15 Geophilus naxius Verhoeff, 1901 

1. Geophilus (Geophilus) naxius Verhoeff, 1901: Verhoeff, 1901: 420, 454 

2. Geophilus graecus Verhoeff, 1902: Verhoeff, 1902: 560 

3. G. naxius Verh.: Attems, 1903b: 224 

4. G. l. naxius (Verh.): Attems, 1929a: 205 

5. Geophilus naxius Verhoeff: Schubart, 1929: 11 

6. Clinopodes linearis naxius Verh. [sic!]: Kanellis, 1959: 13 

7. Clinopodes linearis naxius (Verhoeff): Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

8. G. linearis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

9. Geophilus naxius Verhoeff: Zapparoli, 1994b: 20 

10. G. naxius Verhoeff: Stoev, 1997: 103 

11. Geophilus naxius Verhoeff, 1901: Zapparoli, 2002: 104 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (8): Χάλκη: Χάλκη, 30µ (9); Ρόδος: Κατταβία (9); Φιλέριµος (9); Προφήτης Ηλίας 

(9); Σαν Σιλβάνο (9); Προφήτης Ηλίας, προς το Σάλακο, 550µ, βοσκότοπος (11). Κυκλάδες (8): Νάξος (1) (3) (4) (5) (6) 

(7); Σύρος (2) (5) (6). Κρήτη (8) (10). Λασίθι: Τζερµιάδο, Τίµιος Σταυρός, 800 - 1100µ (11); Τζερµιάδο, 1100 - 1200µ 

(11). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη, 1200 - 1500µ (9). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 20 (6 Exx.); 22 (1 ex.); 23 (1 ex.); 24 (10 Exx.); 26 (4 M); 28 (2 F); 31 (4 Exx.); 33 (1 F); 396 (1 F); 397 (1 

M); 399 (1 F, 1 M); 663 (1 F). Κυκλάδες: 275 (1 M, 2 F); 279 (1 F); 310 (1 F); 656 (2 F, 1 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 408 (1 F); 421 (1 M); 467 (1 F); 471 (1 F, 2 M); 487 (1 F); 489 (1 F); 490 (1 F); 622 (1 F); 88 (1 F). Λασίθι: 

409 (2 F); 458 (1 F); 504 (1 F); 6 (2 F); 67 (1 F); 69 (1 F); 7 (1 M, 2 F); 94 (1 F, 3 M); 95 (1 F, 1 M). Ρέθυµνο: 368 (1 M, 

2 F); 448 (1 F); 494 (1 F); 498 (1 F); 499 (1 F); 601 (1 F); 611 (1 F); 612 (1 M); 618 (1 F); 627 (1 M). Χανιά: 66 (1 F, 1 

M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 3 (2 F); 5 (1 F) 

16 Geophilus pygmaeus Latzel, 1880 
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Συλλογή: 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 76 (2 F) 

17 Insigniporus sturanyi Attems, 1903 

Συλλογή: 

Κρήτη 

Χανιά: 65 (1 F, 1 M); 66 (1 F) 

18 Pachymerium ferrugineum C. L. Koch, 1835 

1. Geophilus ferrugineum C. L. Koch, 1835: Karsch, 1888: 220 

2. P. ferrugineum C. K. [sic!]: Verhoeff, 1901: 454 

3. P. ferrugineum insularum Verhoeff, 1902: Verhoeff, 1902: 558 

4. Pachymerium atticum Verh.: Verhoeff, 1925: 629, 658 

5. Pachymerium ferrugineum (Koch) [sic!]: Chamberlin, 1956: 52 

6. Pachymerium atticum Verh.: Kanellis, 1959: 17 

7. Pachymerium ferrugineum insularum Verh.: Kanellis, 1959: 17 

8. Pachymerium ferrugineum C.L. Koch [sic!]: Matic, 1980: 99 

9. Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch): Matic & Stavropoulos, 1988: 34 

10. Pachymerium ferrugineum Mein. [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

11. Pachymerium ferrugineum insularum Verh.: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

12. Pachymerium ferrugineum [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

13. Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch): Zapparoli, 1994b: 21 

14. P. ferrugineum (C.L. Koch): Stoev, 1997: 103 

15. Pachymerium ferrugineum (C.L. Koch, 1835): Zapparoli, 2002: 94 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (10): Κάρπαθος: Απέρι, 200µ (13); Φοινίκι (13); Κυρά Παναγιά παραλία (13); 

Πηγάδια (13); Κάσος: Φρυ (13); Κως: Ακρωτήρι Ψαλίδι (13); Κως (13); Κως, Αλυκές (13); Καρδάµαινα (13); Ρόδος: 

Αρχάγγελος (13); Κατταβία (13); Ρόδος (13); Τήλος: Λειβάδια, στην παραλία (13). Κυκλάδες (10): Ανάφη: Καλαµιώτισσα 

παραλία (13); Νάξος (2) (3) (6) (7) (11) (12); Σύρος (3) (6) (12); Θήρα (9) (11). Κρήτη (4) (10) (14). Ηράκλειο: Καρτερός 

(5). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη, 1000 - 1200µ, βόρειες πλαγιές (13); Όρος Ίδη, 1500µ, πλαγιές στα Ανώγεια (15). Χανιά: Χανιά 

(1) (7) (8); Λίµνη Κουρνά (5); Γεωργιούπολη, Λίµνη Κουρνά, 100µ (15); Γεωργιούπολη, ελαιώνας κοντά στην ακτή (15); 

Γεωργιούπολη, σε βοσκότοπο µε φρύγανα (15). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 21 (1 F); 24 (1 F); 26 (1 F); 375 (1 F); 376 (1 F, 1 M); 394 (1 F); 395 (1 F, 1 M); 399 (1 M). Κυκλάδες: 270 
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(1 F) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 465 (1 F, 1 M); 470 (1 M, 3 F); 482 (1 F); 490 (1 F, 4 M); 512 (1 F, 3 M); 519 (2 M); 520 (1 M); 596 (1 F); 598 

(1 M); 614 (2 M, 3 F); 622 (1 F); 623 (1 M); 76 (1 F, 2 M); 88 (2 F). Λασίθι: 122 (1 F, 2 M); 123 (1 M); 125 (2 F); 134 (1 

M, 2 F); 40 (1 F); 460 (2 M); 477 (1 F); 479 (1 F); 505 (2 M); 6 (1 F); 67 (1 F); 7 (1 M, 4 F); 8 (2 F, 3 M). Ρέθυµνο: 118 

(1 F, 2 M); 119 (1 F); 124 (1 M); 492 (2 F); 497 (1 M); 618 (1 F); 620 (1 F); 63 (1 F); 72 (1 M). Χανιά: 223 (1 F); 65 (1 

M) 

19 Pachymerium ferrugineum insularum Verhoeff, 1902 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 23 (1 F, 1 M); 24 (1 M, 8 F); 26 (3 F); 30 (2 M); 31 (1 F); 32 (1 F); 33 (1 F); 335 (2 F); 370 (1 F); 371 (4 F); 

372 (18 F, 30 M); 373 (1 M, 2 F); 380 (1 F); 382 (2 F, 2 M); 384 (15 M, 21 F); 386 (2 F, 2 M); 398 (2 F, 2 M); 435 (1 M, 

2 F); 436 (17 M, 18 F); 437 (1 F). Εύβοια: 637 (1 M). Κυκλάδες: 238 (1 M, 4 F); 267 (2 M, 4 F); 269 (1 F); 275 (1 M); 

276 (1 F); 285 (2 F, 3 M); 346 (3 F, 3 M); 349 (1 M, 5 F); 351 (9 F); 357 (15 M, 16 F); 426 (1 F); 427 (1 M); 429 (1 M); 

444 (3 F, 8 M); 445 (13 F, 6 M); 449 (2 M); 450 (2 M, 5 F); 451 (20 M, 21 F); 453 (1 M, 2 F); 454 (3 M, 5 F); 455 (1 M, 

2 F); 93 (4 F) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 413 (3 M); 414 (1 F, 3 M); 415 (1 M); 416 (1 F); 422 (1 M); 423 (26 M, 43 F); 424 (1 M); 468 (3 F); 484 (2 M, 

5 F); 513 (1 M, 3 F). Λασίθι: 362 (5 M, 6 F); 363 (2 F); 364 (1 M, 2 F); 365 (1 F, 1 M); 366 (2 M, 3 F); 39 (1 F, 2 M); 411 

(1 M, 2 F); 43 (4 F); 45 (1 M, 10 F); 46 (2 F, 4 M); 50 (3 M, 6 F); 51 (1 M, 2 F); 9 (2 F); 94 (3 F). Ρέθυµνο: 367 (1 F); 

369 (10 M, 9 F); 405 (1 M, 5 F). Χανιά: 149 (2 F); 158 (4 F); 160 (1 F, 2 M); 164 (2 M, 4 F); 169 (1 M); 171 (1 M); 181 

(1 M); 183 (1 F); 184 (1 F); 185 (1 F); 401 (1 F); 402 (1 F); 403 (2 M, 5 F); 404 (1 F); 406 (4 F, 5 M); 407 (1 M); 412 (1 

M); 66 (7 F); 79 (2 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 12 (1 F); 13 (1 F); 15 (1 F); 3 (1 M); 417 (7 M, 8 F); 418 (1 M); 5 (1 M, 2 F) 

20 Pachymerium syriacum Attems, 1903 

1. P. syriacum [sic!]Attems, 1903b: Zapparoli, 1993: 95 

2. Pachymerium syriacum [sic!](Attems): Zapparoli, 1994b: 22 

3. Pachymerium syriacum (Attems, 1903b): Zapparoli, 2002: 96 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (3): Ρόδος (2). 

 352



Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 22 (1 F). Κυκλάδες: 242 (1 F); 292 (1 F); 311 (1 M); 355 (1 F) 

21 Pleurogeophilus mediterraneus (Meinert, 1870) 

1. Pleurogeophilus vetustus Silv.: Kanellis, 1959: 12 

2. Pleurogeophilus vetustus Silvestri: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

3. Pleurogeophilus mediterraneus (Meinert, 1870): Zapparoli, 2002: 105 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα: Χάλκη: κοντά στη Χάλκη (3); Ρόδος: Αττάβυρος (3); Άγιος Ισίδωρος, 550µ, 

θαµνότοπος (3); Προφήτης Ηλίας, κοντά στο Σάλακο, 400µ (3). Στερεά Ελλάδα. Αττική: Σαλαµίνα (1) (2). 

22 Tuoba poseidonis (Verhoeff, 1901) 

1. C. poseidonis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

2. Clinopodes poseidonis Verhoeff [sic!]: Zapparoli, 1994b: 19 

3. Tuoba poseidonis (Verhoeff, 1901): Zapparoli, 2002: 106 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (3): Αστυπάλαια: Αστυπάλαια, κοντά στην Ανάληψη (2); Κάσος: Φρυ (2). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 370 (1 F); 373 (1 F, 1 M); 398 (1 M). Κυκλάδες: 357 (1 F); 451 (12 F, 21 M)  

Κρήτη 

Ηράκλειο: 415 (1 M). Ρέθυµνο: 369 (8 M, 11 F) 

23 Bothriogaster signata (Kessler, 1874) 

1. Bothriogaster affinis Sseliwanoff: Karsch, 1888: 221 

2. B. affinis var. naxia Verhoeff, 1901: Verhoeff, 1901: 410, 456 

3. Bothriogaster Thesei Attems, 1902: Attems, 1902: 579 

4. Bothriogaster thesei Att.: Attems, 1903b: 181 

5. B. affinis (Szel.) [sic!]: Verhoeff, 1925: 69 

6. Bothriogaster affinis Ssel.: Verhoeff, 1925: 629, 659 

7. Bothriogaster signata subsp. Thesei Att.: Attems, 1926: 239 

8. B. s. thesei Att.: Attems, 1929a: 49 

9. B. affinus [sic!]rhodia Verhoeff, 1941: Verhoeff, 1941: 93 

10. Bothriogaster signata rhodia Verh.: Attems, 1949: 81 
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11. Bothriogaster signata graeca Verhoeff: Chamberlin, 1956: 52 

12. Bothriogaster signata graeca Verh.: Kanellis, 1959: 10 

13. Bothriogaster signata thesei Att.: Kanellis, 1959: 10 

14. Bothriogaster signata graeca Verhoeff: Dobroruka, 1977: 164 

15. Bothriogaster signata thesei Attems: Dobroruka, 1977: 164 

16. Bothriogaster signata Kesl. [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1988: 33 

17. Bothriogaster signata Attems [sic!]: Stavropoulos & Matic, 1990: 37 

18. Bothriogaster signata graeca (Verhoeff): Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

19. Bothriogaster signata thessei (Attems) [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

20. Bothriogaster signata [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

21. Bothriogaster signata (Kessler): Zapparoli, 1994b: 13 

22. Bothriogaster signata (Kessler, 1874): Zapparoli, 2002: 79 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (19): Χάλκη: κοντά στη Χάλκη, 30µ (21); Κάρπαθος: Φοινίκι (21); Όλυµπος, 350µ 

(21); Όλυµπος προς Βανάντα (21); Πηγάδια (21); Πύλες (21); Στες, 450µ (21); Κάσος (16): Αγία Μαρίνα - Άγιος 

Γεώργιος (21); πάνω από το Φρύ, 0 - 200µ (21); Κως: Αµάνιον, 200µ (21); ∆ίκαιος, 600 - 700µ (21); Καρδάµαινα, 70µ 

(21); Καρδάµαινα προς Πυλί (21); κοντά στο Λαγούδι, 250µ (21); Παλαιοπύλη, 350µ (21); Πυλί (21); Ζια (21); Νίσυρος 

(21); Ρόδος (9) (10): Αρχάγγελος (17) (18); Άγιος Ισίδωρος (21); Κατταβία (21); Παραδίσι (21); Προφήτης Ηλίας (21); 

Ακραµύτης βόρεια, Στελιές, 300µ, φρύγανα (22); Προφήτης Ηλίας, κοντά στο Σάλακο, 400µ (22); Προφήτης Ηλίας, προς 

το Σάλακο, 550µ, βοσκότοπος (22); Προφήτης Ηλίας (Σάλακος), 700µ, βοσκότοπος, πεύκα (22); Προφήτης Ηλίας, προς 

το Σάλακο, 550µ, βοσκότοπος (22); Τήλος: κοντά στο Σπήλαιο των Ελεφάντων (21); πάνω από τα Λειβάδια, 50 - 100µ 

(21); Λειβάδια προς Τήλος, µικρή σπηλιά, 100µ (21); Μοναστήρι Πανταλέµωνας, 270µ (21); Πλάγιο (21). Κυκλάδες (19): 

Αµοργός: Κατάπολα (16); Kύθνος: ∆ρυοπίδα (17); Νάξος (2) (13) (18); Σέριφος (16); Σύρος (6); Θήρα (16) (21); Τήνος 

(16). Κρήτη (4) (5) (7) (16) (19) (20). Ηράκλειο: Καρτερός, σε πλαγιά (11); Ηράκλειο, 15χιλ δυτικά, σε καρστική περιοχή 

(22). Λασίθι: Μαραθοσπηλιά προς Ψυχρό (11); Αµµουδάρα, 50µ, παράκτιο φρύγανο (22); Αµµουδάρα, 50µ, φρύγανο 

(22); Φλαµουριανά (22); Οροπέδιο Καθαρό προς Κριτσά, 900 - 1100µ (22); Γουρνιά (22); Κριτσά (22); Σπήλαιο Κρόνιο 

(22); Μαραθοσπηλιά προς Ψυχρό (22); Τζερµιάδο, 1100 - 1200µ (22); Τζερµιάδο, Τίµιος Σταυρός, 800 - 1100µ (22); 

Λατώ (22); Σεληνάρι (22); Σητεία (22). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη (15); Γωνιές προς Ανώγεια, 560 - 800µ (21); Όρος Ίδη, 900µ, 

πλαγιές στα Ανώγεια (22). Χανιά: Μελιδόνι (1); Ασκύφου (3) (8) (12); Γιαλός (3) (8) (12); Φαράγγι Ίµπρου (3) (8) (12); 

Λακκί (3) (8) (12); Μουρνιές (3) (8) (12); Νεροκούρος (3) (8) (12); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Καθολικό 

(11); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Αρκούδας (11); Γαύδος (14); Γεωργιούπολη, 10 - 250µ, σε λόφο (22); 

Γεωργιούπολη (22); Αφράτι, 500µ, ελαιώνας (22); Λίµνη Κουρνά (22); Νιάτος προς Ασκύφου (22). Στερεά Ελλάδα. 

Αττική: Σαλαµίνα: Σαλαµίνα (13). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 20 (2 Exx.); 24 (2 Exx.); 26 (1 F); 27 (1 F); 30 (1 ex.). Κυκλάδες: 266 (1 M); 268 (1 F, 1 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 12 (1 ex.); 13 (5 exx.); 14 (1 ex.); 245 (1 M); 73 (1 M) 

24 Bothriogaster signata graeca Verhoeff, 1901 
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Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 315 (2 M, 4 F); 319 (1 F, 1 M); 320 (2 F, 3 M); 322 (1 M); 323 (1 M); 326 (3 M, 4 F); 327 (1 F); 329 (3 M); 

331 (1 F); 334 (1 F); 335 (1 F, 1 M); 336 (1 M); 338 (1 F); 340 (1 M); 342 (1 M); 343 (1 F); 344 (1 F); 359 (1 M); 361 (2 

F); 373 (1 M); 374 (2 F); 375 (3 M); 376 (10 M, 5 F); 380 (2 M, 3 F); 381 (2 M, 5 F); 383 (1 M); 388 (1 M); 392 (1 M); 

394 (1 F); 397 (1 M); 434 (2 M); 439 (1 M); 55 (1 F, 1 M); 56 (1 M, 3 F); 57 (1 M); 58 (1 F, 1 M); 99 (1 F); 662 (1 F); 663 

(1 F); 673 (1 F, 2 M); 664 (1 F, 1 M); 665 (1 F); 666 (1 M); 667 (1 F); 676 (1 F, 1 M). Κυκλάδες: 234 (1 M); 237 (4 F); 

238 (2 F); 239 (2 M, 3 F); 240 (1 M, 4 F); 242 (2 F); 243 (3 M, 4 F); 247 (1 F); 248 (1 M, 2 F); 249 (1 F); 253 (1 M); 256 

(1 F); 257 (1 M); 258 (1 F, 1 M); 259 (1 F, 1 M); 261 (1 F, 3 M); 262 (2 F); 263 (1 F, 1 M); 264 (2 F); 267 (1 F, 4 M); 269 

(1 F); 275 (1 F, 1 M); 276 (1 M); 280 (1 M); 282 (1 M); 283 (3 F, 3 M); 285 (1 M, 4 F); 286 (2 F); 289 (1 M, 2 F); 290 (1 

F); 296 (1 M); 297 (1 F); 298 (1 F); 304 (1 M); 305 (5 M, 8 F); 306 (1 F); 309 (1 M); 310 (1 M, 2 F); 347 (2 F); 348 (1 M); 

350 (1 F, 1 M); 354 (1 F); 355 (1 M, 2 F); 357 (1 M); 428 (3 M); 431 (1 M, 2 F); 440 (3 F, 4 M); 441 (1 F, 3 M); 443 (2 

M, 6 F); 449 (1 M); 92 (1 F); 93 (1 M, 2 F); 654 (1 M); 655 (1 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 228 (2 M, 4 F); 231 (3 F); 415 (1 M); 421 (1 F, 1 M); 424 (1 M); 508 (1 M); 54 (2 F); 590 (1 M); 614 (1 F); 622 

(1 M, 3 F); 75 (3 M). Λασίθι: 11 (1 F); 39 (1 F, 1 M); 40 (1 F); 409 (1 F); 43 (3 M, 4 F); 44 (1 M, 2 F); 45 (2 F, 2 M); 458 

(1 M); 48 (1 F, 2 M); 536 (1 F); 59 (1 M); 61 (1 M, 3 F); 62 (1 F); 68 (7 M); 7 (1 F, 1 M); 78 (2 F, 2 M); 8 (1 M, 2 F); 9 (1 

M); 90 (1 F); 95 (1 F, 1 M). Ρέθυµνο: 35 (3 M, 4 F); 448 (2 F); 494 (1 M); 525 (1 M, 2 F); 530 (1 F); 557 (1 F); 587 (1 F, 

1 M); 60 (1 M, 2 F); 612 (1 M); 627 (1 F); 83 (2 M). Χανιά: 16 (1 F); 181 (1 F, 1 M); 404 (1 M); 84 (1 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 245 (1 M); 417 (1 M, 2 F); 446 (1 F); 97 (1 F) 

25 Bothriogaster signata thesei Attems, 1902 

Συλλογή: 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 75 (1 M). Λασίθι: 42 (1 F, 3 M); 534 (1 M). Ρέθυµνο: 533 (1 F); 628 (6 M); 63 (1 F); 82 (2 F, 4 M). Χανιά: 34 

(1 F); 65 (1 M); 74 (1 F); 81 (2 F, 8 M) 

26 Himantarium gabrielis (Linné, 1767) 

1. Himantarium gabrielis (L.): Kanellis, 1959: 9 

2. Himantarium gabrielis (L.): Matic & Stavropoulos, 1988: 34 

3. Himantarium gabrielis (Linne'): Stavropoulos & Matic, 1990: 37 

4. Himantarium gabrielis L. [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

5. Himantarium gabrielis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

6. Himantarium gabrielis (Linne'): Zapparoli, 1994b: 13 

7. Himantarium gabrielis (Linne', 1767): Zapparoli, 2002: 74 
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Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (5): Κως: Παλαιοπύλη, 400 - 500µ (6); ∆ίκαιος, 350µ (6); Ζια, 600 - 700µ (6); Ρόδος: 

Άγιος Ισίδωρος (6); Καλαβάρδα (6); Κατταβία (6); Προφήτης Ηλίας (6); Ρόδος (6); Αττάβυρος, Άγιος Ισίδωρος, 550µ, 

φρύγανα (7); Πεταλούδες (Αγία Καλόπετρα), 300µ (7); Προφήτης Ηλίας, προς το Σάλακο, 600µ, βοσκότοπος (7); Στερεά 

Ελλάδα. Αττική: Σαλαµίνα: Περιστέρια (2) (3) (4). Εύβοια: Σκύρος: Βουνό, 600µ (1). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 56 (1 M). Εύβοια: 632 (1 F); 633 (2 M); 634 (2 F, 2 M); 636 (1 F, 1 M); 639 (2 F, 3 M); 642 (1 F); 643 (1 F, 

1 M); 644 (1 F); 647 (1 M); 658 (1 F); 660 (1 F). Κυκλάδες: 239 (1 M); 242 (1 F); 243 (1 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 2 (1 F); 73 (1 F) 

27 Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870) 

1. Stigmatogaster gracilis (Mein.): Matic & Stavropoulos, 1988: 34 

2. Stigmatogaster gracilis (Meinert): Stavropoulos & Matic, 1990: 37 

3. Stigmatogaster gracilis Meinert [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

4. Stigmatogaster gracilis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

5. Stigmatogaster gracilis (Meinert, 1870): Zapparoli, 2002: 77 

Αναφορές: Αιγαίο. Κυκλάδες (5): Θήρα (2). Στερεά Ελλάδα. Αττική: Κύθηρα (5): Μυλοπόταµος (2) (3). 

Γεωγραφική κατανοµή: Νησιωτική Ελλάδα, Αλβανία, Αλγερία, Βαλεαρίδες, Ιταλία, Κορσική, 

Κροατία, Μαυροβούνιο, νότια Γαλλία, Σαρδηνία, Σικελία, Τυνησία (Stoev, 1997; Zapparoli, 2002). 

28 Strigamia acuminata (Leach, 1814) 

Συλλογή: 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 622 (1 F). Λασίθι: 123 (1 M, 2 F); 134 (3 F, 3 M). Ρέθυµνο: 104 (1 F); 128 (1 M); 129 (1 M, 2 F); 137 (1 F). 

Χανιά: 159 (1 M); 204 (1 M, 3 F); 225 (1 F, 1 M) 

29 Haploschendyla europaea (Attems, 1903) 

Συλλογή: 

Αιγαίο 
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∆ωδεκάνησα: 326 (1 F); 345 (1 F); 664 (1 M). Κυκλάδες: 242 (1 F); 254 (1 F); 275 (1 F); 350 (1 F); 655 (1 F, 3 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 508 (1 M); 509 (1 F); 548 (1 F); 560 (2 F); 589 (1 M); 590 (1 F); 609 (1 F). Λασίθι: 11 (1 M); 502 (1 M). 

Ρέθυµνο: 80 (1 M). Χανιά: 160 (1 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 3 (1 M) 

30 Hydroschendyla submarina (Grube, 1872) 

1. Hydroschendyla submarina [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

2. Hydroschendyla submarina (Grube): Zapparoli, 1994b: 17 

3. Hydroschendyla submarina (Grube, 1872): Zapparoli, 2002: 90 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (3): Χάλκη: Χάλκη (2); Κάσος: Φρυ (2). 

31 Nannophilus ariadnae Attems, 1902 

1. Nannophilus Ariadnae Attems, 1902: Attems, 1902: 578 

2. Nannophilus ariadnae Att.: Attems, 1903b: 194 

3. Nannophilus ariadnae Att.: Verhoeff, 1925: 659 

4. N. ariadnae Att.: Attems, 1929a: 70 

5. Nannophilus ariadnae Att.: Kanellis, 1959: 11 

6. Nannophilus ariadnae Attems: Matic & Stavropoulos, 1993: 103 

7. Nannophilus ariadnae [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

8. Nannophilus ariadnae Attems: Zapparoli, 1994b: 18 

9. Nannophilus ariadnae Attems, 1902: Zapparoli, 2002: 91 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα: Κάρπαθος: Όλυµπος (8). Κρήτη (2) (3) (4) (6) (7) (9). Χανιά: Μουρνιές (1) (5) (9). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 18 (1 F); 33 (1 M); 358 (1 F). Κυκλάδες: 295 (1 F); 296 (2 M) 

Κρήτη 

Λασίθι: 94 (1 M); 95 (1 M) 

32 Nannophilus eximius (Meinert, 1870) 
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Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 372 (3 F); 379 (1 F); 380 (2 F) 

Κρήτη 

Λασίθι: 9 (1 F); 95 (1 F) 

33 Schendyla nemorensis C. L. Koch, 1836 

1. Schendyla nemorensis (C. L. Koch, 1836): Zapparoli, 2002: 93 

Αναφορές: Κρήτη. Ρέθυµνο: Όρος Ίδη, 1000µ, πλαγιές στα Ανώγεια (1). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 28 (1 F); 343 (1 F); 674 (1 M). Κυκλάδες: 275 (2 M); 278 (1 F); 300 (1 F); 655 (1 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 457 (1 F); 465 (1 M); 467 (1 F); 470 (1 F); 471 (1 F); 472 (2 F); 481 (1 F); 512 (1 M); 559 (1 M); 579 (1 F). 

Λασίθι: 123 (2 F, 3 M); 134 (3 F); 409 (1 M, 3 F); 410 (4 M, 5 F); 476 (1 F); 95 (1 M). Ρέθυµνο: 118 (3 M, 5 F); 120 (12 

F, 14 M); 129 (1 F); 138 (4 M, 7 F); 495 (1 M). Χανιά: 183 (1 F); 217 (1 M); 224 (1 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 3 (4 F); 4 (1 F) 

34 Rhodobius lagoi Silvestri, 1933 

1. Rhodobius lagoi Silvestri, 1933: Silvestri, 1933: 59 

2. Rhodobius lagoi Silvestri, 1933: Zapparoli, 2002: 10 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (2): Ρόδος: Παραδίσι (1). 

35 Eupolybothrus litoralis (L. Koch, 1867)  

1. Lithobius litoralis L. Koch, 1867: Koch, L., 1867: 899 

2. Lithobius (Eylithobius) grossipes C. L. Koch: Karsch, 1888: 221 

3. L. fasciatus graecus Verh. var. fasciatograecus Vehoeff, 1901: Verhoeff, 1901: 437, 450 

4. Lithobius fasciatus subsp. bosniensis var. flavesc Verh.: Attems, 1902: 547 
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5. Lithobius fasciatus subsp. graeca var. unicolor Attems, 1902: Attems, 1902: 548 

6. Polybothrus fasciatus bosniensis Latz.: Verhoeff, 1925: 629, 658 

7. Polybothrus fasciatus Newp. [sic!]: Attems, 1929b: 469 

8. Eupolybothrus fasciatus fasciatograecus Verhoeff: Chamberlin, 1956: 53 

9. Polybothrus apenninigenus Brol. var. fasciatograecus Verh.: Kanellis, 1959: 29 

10. Polybothrus fasciatus (Newp.): Kanellis, 1959: 29 

11. Polybothrus fasciatus bosniensis var. flavescens Verh.: Kanellis, 1959: 29 

12. Polybothrus fasciatus fasciatus Att. [sic!]: Kanellis, 1959: 29 

13. Eupolybothrus (E.) litoralis litoralis (L. Koch): Eason, 1970: 303 

14. Lithobius litoralis L. Koch: Eason, 1972: 140 

15. Eupolybothrus litoralis graecus (Verhoeff): Dobroruka, 1977: 164 

16. Lithobius fasciatus graecus Verhoeff: Eason, 1983: 112 

17. Eupolybothrus fasciatus (Newp.): Matic & Stavropoulos, 1988: 37 

18. Eupolybothrus grossipes (L. Koch): Matic & Stavropoulos, 1988: 37 

19. Eupolybothrus litoralis (L. Koch): Zapparoli, 1990: 54 

20. Eupolybothrus fasciatus (Newport): Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

21. Eupolybothrus grossipes (C. K. Koch) [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

22. Eupolybothrus litoralis litoralis (L. Koch): Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

23. Eupolybothrus litoralis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

24. Eupolybothrus (Eupolybothrus) litoralis (L. Koch): Zapparoli, 1994b: 27 

25. E. litoralis (L. Koch): Stoev, 1997: 99 

26. Eupolybothrus (Eupolybothrus) litoralis (L. Koch, 1867): Zapparoli, 2002: 11 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (17) (23): Χάλκη: κοντά στη Χάλκη, 30µ (24); Κάρπαθος: Απέρι, 200µ (24); ∆ιαφάνι 

(24); Κάρπαθος βόρεια (24); Μεροτόµας (24); Όλυµπος (24); Όλυµπος νότια (24); Πηγάδια (24); Πηγάδια δυτικά (24); 

Σπόα προς Όλυµπος (24); κοντά στις Στες (24); Στες προς Απέρι (24); Βανάντα, 50µ (24); Αγία Μαρίνα - Άγιος Γεώργιος 

(24); Φρυ, 20µ (24); Κάσος: Αγία Μαρίνα (19) (22) (24); Κως: Ασκληπιείον (24); ∆ίκαιος, 600 - 700µ (24); Καρδάµαινα, 

75µ (24); Καρδάµαινα προς Πυλί (24); Κως, Αλυκές (24); κοντά στο Λαγούδι, 250µ (24); Παλαιοπύλη, 350µ (24); Ζια 

(24); Ζιπάρι (24); Ρόδος (13) (20) (22): Άγιος Ισίδωρος (24); Αρχάγγελος (24); Αρχίπολη (24); Λάρδος νοτιοδυτικά (24); 

Μαλώνας (24); Μαριτσά (24); Μονή Αγίου Σούλα (24); Παραδίσι (24); Πεταλούδες (24); Προφήτης Ηλίας (24); Ρόδος 

(24); παραλία δυτικά της Ρόδου (24); Τήλος: κοντά στο Σπήλαιο των Ελεφάντων, 120µ (24); κοντά στα Λειβάδια, 0 - 100µ 

(24); Μοναστήρι Πανταλέµωνας (24). Κυκλάδες (23): Ηρακλειά: Σπήλαιο Άγιος Ιωάννης (19) (22); Νάξος (2) (3) (11) (12) 

(16); Πάρος (19) (23); Σέριφος (19) (22); Θήρα (19) (22); Τήνος (1) (12) (13) (14) (20). Κρήτη (6) (7) (19) (22) (23) (25). 

Ηράκλειο: ∆αφνές (4); Σπήλαιο Καµιλάρι (8); ∆αφνές (9); Σπήλαιο Καµιλάρι, 200µ (24); Ηράκλειο, 15χιλ δυτικά, σε 

καρστική περιοχή (26). Λασίθι: Γουρνιά (26); Λατώ (26); Νεάπολη, Μονή Κρεµαστού (26); Βρούχας (26). Ρέθυµνο: 

Ασώµατος (4); Ρέθυµνο (4); Ασώµατος (9); Ρέθυµνο (9); Όρος Ίδη (15). Χανιά: Χανιά (1) (12); Αγία Ρουµέλη (4) (9); 

Ασκύφου (4) (9); Γιαλός (4) (9); Φαράγγι Ίµπρου (4) (9); Λακκί (4) (9); Μουρνιές (4) (9); Νεροκούρος (4) (9); Βιζάρι (5) 

(10); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Κουτρούλι (8); Γεωργιούπολη, σε παρακείµενο λόφο, βοσκοτόπια, 10 - 

250µ (26); Κάνδανος προς Φλωριά (26). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 100 (3 F, 3 M); 101 (1 F, 1 M); 102 (2 F, 4 M); 18 (8 Α); 19 (1 M); 20 (1 Α); 23 (1 Α); 29 (1 Α); 318 (1 Π); 

325 (1 Α, 1 M, 2 F); 326 (1 M, 2 F); 329 (7 Α); 331 (7 Α); 332 (1 F, 2 M); 334 (1 F); 339 (1 M); 344 (3 M, 4 F); 345 (1 F, 

 359



2 M); 360 (1 Π); 393 (1 F); 395 (1 F, 1 Π); 396 (3 Π, 3 M); 397 (1 Π); 399 (1 Π, 1 M); 55 (2 Α); 56 (4 F); 99 (4 F, 7 M). 

Εύβοια: 635 (1 F); 645 (1 M); 646 (1 F). Κυκλάδες: 235 (2 F, 3 Α); 238 (2 M); 239 (1 Π, 1 M, 2 F, 2 Α); 240 (1 M); 242 

(1 F, 1 Π, 1 M, 8 Α); 248 (1 F, 2 Α); 250 (1 F, 1 M); 251 (2 Π, 3 M); 255 (2 M); 259 (1 F); 261 (2 M, 3 F, 6 Π); 263 (1 Π, 

2 M); 264 (15 Π, 3 F, 3 M); 267 (1 M, 2 Π); 268 (2 Π); 269 (2 F, 2 Π); 271 (3 Π); 273 (1 Π); 276 (1 M, 2 Π, 3 F); 284 (2 

F, 3 Π, 3 M); 286 (1 Π); 289 (3 Π); 291 (2 Π); 296 (1 F, 2 Π); 298 (1 F); 299 (1 M); 300 (1 Π, 1 M); 304 (1 Π, 1 M, 2 F); 

305 (1 F, 1 Π); 306 (4 M); 307 (1 Π); 309 (1 M, 3 Π); 310 (2 Π); 311 (1 F, 1 Π); 350 (1 F, 3 M); 352 (1 F, 1 M); 425 (1 

Π); 428 (1 Π); 431 (1 F, 3 Π, 8 M); 440 (2 Α, 2 Π); 441 (1 F, 1 Α); 442 (1 Π); 454 (1 Α); 96 (1 F, 1 Α) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 227 (2 F); 229 (1 Π); 231 (1 Π); 421 (1 M, 2 F); 469 (1 Π, 1 M, 2 F); 480 (1 F, 1 Π); 481 (1 ex.); 483 (1 F); 

485 (1 F, 1 Α, 1 ex.); 487 (1 F); 489 (1 Π); 508 (3 F, 3 M, 4 Α); 511 (2 F, 2 Α); 512 (1 Π); 516 (1 M); 517 (1 F); 520 (1 

F); 521 (1 F, 1 M); 541 (2 Α, 5 M, 7 F); 542 (2 F); 544 (1 F, 2 M); 545 (1 M); 547 (1 F, 1 M); 569 (1 M); 571 (1 F); 581 (1 

F, 1 M); 588 (1 F); 589 (1 M); 591 (2 F); 599 (1 Α, 1 M); 600 (1 Π, 1 M); 608 (1 F, 1 Π, 2 M); 615 (2 M); 616 (2 F); 631 

(1 F, 1 Α, 1 Π, 2 M); 75 (1 Α, 1 M, 4 F); 76 (1 F). Λασίθι: 1 (2 Π, 3 F); 107 (2 F, 2 M); 11 (1 Α); 114 (1 Α); 116 (1 M); 

131 (1 F); 37 (2 M); 42 (1 F); 459 (1 M, 2 Exx., 7 Π); 460 (2 Π); 461 (1 F); 463 (1 F, 4 M); 464 (1 F, 1 Π, 1 M); 473 (5 

Π); 474 (1 F, 1 Α, 1 Π, 2 M); 475 (1 M, 3 Π); 476 (2 F, 6 Π); 477 (1 Π); 478 (1 F); 479 (1 Α, 1 M, 1 ex., 6 Π); 501 (1 Π, 

1 ex., 2 Α, 3 M, 4 F); 502 (3 F, 4 M); 503 (1 Α, 1 Π); 504 (1 F, 1 Α); 505 (2 F, 3 Π, 5 M); 506 (1 F, 4 M); 507 (1 M, 2 F); 

535 (1 M); 536 (2 F, 2 M); 538 (1 M); 539 (4 Α, 8 F, 8 M); 540 (1 F, 1 M, 2 Α); 564 (1 F); 595 (17 Π); 6 (1 M, 2 F); 603 

(1 Π, 1 M); 604 (1 F, 1 Π, 1 M); 605 (1 Π); 67 (1 Π, 1 M, 3 F); 94 (1 Π). Ρέθυµνο: 106 (2 F, 2 M); 118 (1 F, 1 M); 129 (3 

F); 132 (1 F, 1 M); 136 (1 F, 1 Α); 491 (1 M, 8 Π); 492 (1 M); 493 (1 F, 1 M); 494 (1 ex., 2 F, 4 Π); 496 (1 ex., 6 Π); 497 

(1 F, 2 Exx., 4 Π); 498 (1 Π); 500 (1 F, 1 M, 1 ex., 2 Π); 522 (1 F, 2 Α, 2 M); 523 (1 Α, 2 F, 5 M); 524 (1 Α, 2 F); 525 (1 

F, 1 Α, 6 M); 526 (1 M); 528 (1 Π, 10 F, 16 M); 530 (2 F, 8 M); 531 (1 Π, 3 Α, 6 M, 7 F); 532 (1 Π, 4 M, 5 F); 533 (1 F, 

2 Α, 2 M); 554 (1 F); 555 (2 M); 556 (1 M); 557 (1 F, 1 M); 572 (1 F, 2 M); 574 (1 F, 4 M); 576 (1 F, 5 Α, 5 M); 577 (1 

M); 578 (3 F, 3 M); 587 (1 M, 2 F); 601 (1 M, 1 ex., 3 F); 602 (1 F, 5 M); 610 (1 Π, 2 M); 611 (1 M, 4 F); 612 (1 F); 613 

(1 Π, 4 M, 8 F); 618 (2 M, 4 F); 619 (1 F, 1 Π, 1 M); 620 (3 M); 621 (2 F, 2 M); 624 (2 Π); 626 (1 Π); 627 (1 Π); 629 (2 

Π, 3 F); 72 (4 Π); 80 (1 Α, 2 F, 7 M); 82 (6 Α). Χανιά: 178 (1 M); 186 (4 Α); 190 (1 M); 191 (1 M); 193 (2 M); 195 (2 F); 

198 (1 F, 1 Α, 4 M); 201 (4 Α, 8 M); 205 (5 M); 208 (2 F); 213 (1 M); 219 (1 M, 2 F); 220 (2 M); 221 (1 Α, 1 M, 4 F); 222 

(1 F, 1 Α); 65 (1 F, 3 M); 66 (2 F); 70 (2 M); 71 (3 F, 3 M); 79 (2 F, 2 M); 81 (1 M, 3 Α, 6 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 12 (1 Α); 13 (3 Α); 14 (1 Α) 

Eupolybothrus werneri (Attems, 1902) 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

Εύβοια: 645 (1 M) 

36 Harpolithobius anodus Latzel, 1880 

1. Harpolithobius anodus (Latz.): Matic & Stavropoulos, 1988: 37 
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2. Harpolithobius thasosensis Matic & Stavropoulos, 1988: Matic & Stavropoulos, 1988: 41 

3. Harpolithobius samothrakiensis Stavropoulos & Matic, 1990: Stavropoulos & Matic, 1990: 42 

4. Harpolithobius anodus (Latzel): Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

5. Harpolithobius samothrakiensis Stavr.-Mat.: Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

6. Harpolithobius thasosensis Matic-Stavr.: Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

7. H. thasosensis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

8. Harpolithobius anodus [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

9. Harpolithobius samothrakiensis Stavropoulos & Matic: Stoev & Beron, 2000: 95 

10. Harpolithobius anodus (Latzel, 1880): Zapparoli, 2002: 52 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 26 (1 M) 

37 Hessebius barbipes (Porat, 1893) 

1. Hessebius matsakisi Matic & Stavropoulos: Matic & Stavropoulos, 1990a: 34 

2. H. barbipes (Porat): Zapparoli, 1990: 55 

3. Hessebius barbipes matsakisi Matic & Stavropoulos: Eason, 1992: 76 

4. Hessebius matsakisi Matic-Stavr.: Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

5. Hessebius barbipes [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

6. Hessebius barbipes (Porat): Zapparoli, 1994b: 34 

7. Hessebius matsakisi Matic & Stavropoulos: Stoev & Beron, 2000: 95 

8. Hessebius barbipes (Porat, 1893): Zapparoli, 2002: 57 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (2) (5) (8): Ρόδος: Ρόδος προς Λίνδος (1) (3) (4); Αρχάγγελος (6); Φιλέριµος (6); 

Καλαβάρδα (6); Κατταβία (6); Κρεµαστή (6); Μαριτσά (6); Παραδίσι (6); Πεταλούδες (6); Πεβεράνιο (6); Πλατάνια (6); 

Προφήτης Ηλίας (6); Ψίνθος (6); Ρόδος (6); παραλία ανατολικά της Ρόδου (6); Σορόνι (6); Τριάντα (6); Ρόδος προς 

Λίνδος (7). 

38 Lithobius agilis C. L. Koch, 1847 

1. L. agilis [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

2. Lithobius (Lithobius) agilis C.L. Koch: Zapparoli, 1994b: 35 

3. Lithobius (Lithobius) agilis C.L. Koch: Stoev, 1997: 99 

4. Lithobius (Lithobius) agilis C.L. Koch, 1847: Zapparoli, 2002: 20 

Αναφορές: Κρήτη (1) (3) (4). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη, 1000 - 1200µ, βόρειες πλαγιές (2) (4). 

Συλλογή: 

Κρήτη 
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Ηράκλειο: 415 (1 Α). Ρέθυµνο: 118 (1 M); 83 (1 Α, 2 M). Χανιά: 16 (1 M); 198 (1 Α, 1 M); 201 (2 M); 204 (1 F, 1 M); 

220 (1 F, 1 Π); 221 (1 Α); 401 (1 Α, 2 Π) 

39 Lithobius carinatus L. Koch, 1862 

1. Lithobius pubescens L. Koch, 1867: Koch, L., 1867: 898 

2. Lithobius pubescens L. Koch: Kanellis, 1959: 32 

3. Lithobius pubescens L. Koch: Eason, 1972: 139 

4. Lithobius macrops Karsch: Matic & Stavropoulos, 1988: 43 

5. L. carinatus L. Koch: Zapparoli, 1990: 56 

6. Lithobius macrops Karsch: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

7. L. carinatus [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

8. Lithobius carinatus L. Koch: Zapparoli, 1994b: 35 

9. Lithobius (Lithobius) carinatus L. Koch, 1862: Zapparoli, 2002: 21 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (5) (6) (9): Κάλυµνος: Κάλυµνος προς Χωριό (8); Κως: Αλυκές (8); Αµάνιον (8); 

Ασκληπιείον (8); Καρδάµαινα (8); Κως (8); κοντά στο Λαγούδι, 250µ (8); ∆ίκαιος, 600 - 700µ (8); Πυλί (8); Παλαιοπύλη, 

400 (8); κοντά στο Τιγκάκι (8); Ζια (8); Ζιπάρι (8). Κυκλάδες (6) (9): Πάρος: ∆ριός (4); Πάρος (7); Τήνος (1) (2) (3). 

Στερεά Ελλάδα. Αττική: Σαλαµίνα: Περιστέρια (4) (7). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 316 (1 F, 2 M); 324 (1 M); 332 (6 M); 333 (1 F); 334 (1 F); 438 (1 Π). Κυκλάδες: 241 (1 F); 265 (2 Π); 266 

(4 Π); 269 (18 Π); 271 (2 Π); 272 (6 Π); 275 (6 Π); 276 (12 Π); 277 (3 Π); 278 (3 Π); 280 (3 Π); 282 (1 Π); 283 (3 Π); 

287 (4 Π); 289 (8 Π); 291 (1 Π); 292 (1 Π); 294 (1 F, 6 M, 8 Π); 299 (1 M, 6 Π); 300 (1 Π, 11 F, 16 M); 301 (12 M, 3 F); 

302 (1 F, 1 M); 304 (3 M); 305 (1 Π, 9 M); 306 (3 M); 307 (4 F, 6 M); 309 (13 M, 2 Π, 4 F); 310 (1 Π, 5 M); 311 (3 F, 4 

M); 347 (1 F); 350 (1 F); 425 (1 M, 2 F); 428 (1 F); 430 (1 F); 431 (8 M, 9 F); 440 (2 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 417 (1 M, 3 F); 419 (1 M, 2 F); 446 (1 Π, 2 M, 3 F) 

40 Lithobius cretaicus Matic, 1980 

1. Lithobius cretaicus Matic, 1980: Matic, 1980: 100 

2. Lithobius cretaicus Matic: Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

3. L. cretaicus [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

4. Lithobius (Lithobius) cretaicus Matic: Zapparoli, 1994b: 36 

5. L. cretaicus Matic: Stoev, 1997: 99 

6. Lithobius (L.) cretaicus Matic: Stoev & Beron, 2000: 93 

7. Lithobius (Lithobius) cretaicus Matic, 1980: Zapparoli, 2002: 22 

Αναφορές: Κρήτη (2) (3) (5) (7). Ηράκλειο: Σπήλαιο Καµιλάρι, 200µ (1) (4) (6) (7). 
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41 Lithobius creticus Dobroruka, 1977 

1. Lithobius creticus Dobroruka, 1977: Dobroruka, 1977: 161, 164 

2. Lithobius (Lithobius) cf. creticus Dobroruka: Zapparoli, 1994b: 37 

3. Lithobius creticus Dobroruka: Stoev, 1997: 99 

4. Lithobius (Lithobius) creticus Dobroruka, 1977: Zapparoli, 2002: 22 

Αναφορές: Κρήτη (3) (4). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη (1) (4); Όρος Ίδη, 1200 - 1500µ, βόρειες πλαγιές (2) (4). 

Συλλογή: 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 139 (3 F, 6 M); 141 (1 Α, 1 M); 142 (1 M); 229 (1 M); 231 (1 M, 2 F); 469 (1 M); 471 (1 ex., 3 M); 481 (2 M); 

483 (1 M); 485 (1 M); 486 (2 M); 487 (5 F); 508 (1 Α, 2 M, 3 F); 509 (1 M); 510 (1 M); 511 (2 M); 516 (2 M, 4 F); 517 (1 

M, 4 F); 521 (1 M); 527 (3 M, 4 F); 53 (1 M); 541 (1 F, 1 Α); 590 (2 F); 608 (1 M); 75 (2 F, 2 M); 76 (4 M, 5 F). Λασίθι: 

107 (3 F, 5 M); 11 (1 M); 123 (1 F); 130 (1 Α); 131 (2 F); 44 (1 M); 461 (1 M); 464 (2 F); 473 (1 ex., 2 F); 477 (1 Π); 502 

(2 F); 534 (1 M); 536 (1 F, 1 M); 595 (1 F); 8 (1 Π). Ρέθυµνο: 104 (1 F); 105 (1 F); 118 (1 M); 119 (1 F, 1 M); 120 (1 F, 2 

Α); 128 (1 F, 1 M); 129 (1 F); 135 (1 F); 137 (1 F, 1 M); 138 (1 F, 1 M); 491 (1 F, 1 M); 492 (1 F); 494 (2 F); 496 (1 F, 1 

Π, 1 M); 497 (1 F, 1 M, 1 ex.); 499 (2 M); 523 (1 M, 2 F); 525 (3 M); 526 (1 M, 2 F); 532 (1 M, 2 F); 533 (1 F, 1 M); 573 

(1 F); 574 (1 M); 610 (1 F, 1 M); 612 (2 F); 620 (1 F); 627 (1 F); 630 (1 M); 72 (1 M). Χανιά: 147 (1 F, 1 M); 152 (1 M); 

161 (1 F); 162 (1 F, 2 M); 164 (23 Α, 8 F); 165 (1 M); 166 (1 M, 2 F); 167 (1 M, 2 F); 168 (1 M); 169 (5 M, 8 F); 170 (6 

F, 6 M); 172 (1 Α, 2 M); 187 (1 M); 188 (1 Α); 190 (1 Α); 199 (1 F); 204 (1 F, 1 M); 221 (1 M); 66 (2 Π); 86 (1 M); 87 (2 

F) 

42 Lithobius erythrocephalus C. L. Koch, 1847 

1. Sigibius creticola Chamberlin, 1956: Chamberlin, 1956: 52 

2. Lithobius erythrocephalus C. L. Koch: Matic & Stavropoulos, 1988: 42 

3. Lithobius erythrocephalus C. L. Koch: Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

4. Monotarsobius creticola (Chamberlin): Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

5. L. erythrocephalus [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

6. Lithobius (Lithobius) erythrocephalus C.L. Koch: Zapparoli, 1994b: 38 

7. Lithobius (Lithobius) erythrocephalus C.L. Koch: Zapparoli, 2002: 23 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (3): Κως: Παλαιοπύλη, 340µ (6); Καρδάµαινα, 75µ (6); Ρόδος: Πεβεράνιο (6). 

Κυκλάδες: Νάξος: Σπήλαιο Ζευς (2); Νάξος (5). Κρήτη (3) (4) (7). Χανιά: Σπήλαιο Αφράτα, 15µ (1) (6) (7); 

Νυχτεριδόσπηλιο (Αφράτα), 2µ (6) (7). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 315 (1 F, 1 Π, 1 M); 332 (1 F, 1 Α, 1 M); 371 (2 M, 3 F); 372 (4 F, 5 M); 377 (1 M, 4 F); 379 (1 Π, 1 M, 2 

F); 380 (1 F, 5 M); 382 (1 F); 384 (1 M, 2 F); 387 (1 F); 391 (1 F, 1 M); 395 (2 M); 397 (2 F); 438 (1 F). Εύβοια: 638 (1 
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M); 648 (1 F); 649 (1 M); 651 (1 M); 652 (1 F). Κυκλάδες: 251 (1 F); 260 (1 M); 310 (1 F) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 485 (1 F); 509 (1 F); 75 (1 F). Λασίθι: 6 (1 Α, 1 M, 2 F); 95 (1 Π, 1 M, 2 F). Ρέθυµνο: 499 (1 M); 529 (1 M); 

555 (1 M); 618 (1 F); 80 (1 F). Χανιά: 189 (1 F); 192 (1 F, 2 M); 195 (1 Α); 196 (1 F); 197 (3 F); 218 (1 F); 223 (3 M); 66 

(1 F) 

43 Lithobius intermissus (Chamberlin, 1952) 

1. Lithobius (Lithobius) intermissus (Chamberlin, 1952): Zapparoli, 2002: 27 

Αναφορές: Αιγαίο. Κυκλάδες: ν. Καµένη (1). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 322 (1 F). Κυκλάδες: 284 (1 Π, 3 M, 6 F); 285 (2 Π); 289 (1 F); 291 (7 F); 355 (1 M) 

44 Lithobius lucifugus L. Koch, 1862 

1. L. lucifugus L. Koch: Stoev, 1997: 100 

2. Lithobius (Lithobius) lucifugus L. Koch, 1862: Zapparoli, 2002: 31 

Αναφορές: Κρήτη (1) (2). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

Εύβοια: 646 (1 F); 650 (1 M). Κυκλάδες: 264 (3 F, 5 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 516 (1 M); 609 (1 F); 75 (2 F). Λασίθι: 134 (2 F); 459 (1 M). Ρέθυµνο: 118 (1 F); 138 (1 M); 448 (1 M, 2 F); 

495 (2 M); 526 (2 F, 5 M); 83 (1 F, 1 M). Χανιά: 187 (1 F, 1 M); 203 (2 F); 204 (4 M, 6 F); 208 (1 M); 225 (1 F, 1 M); 

402 (1 M); 65 (1 F, 1 M); 66 (1 F); 71 (2 M); 79 (1 F); 81 (2 M, 3 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 4 (8 Α); 446 (1 Α) 

45 Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 
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1. Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867: Koch, L., 1867: 899 

2. Lithobius piceus L. Koch: Cecconi, 1895: 193 

3. Lithobius (Oligobothrus) forficatus nigripalpis L. K.: Verhoeff, 1899: 457 

4. L. forficatus nigripalpis L. K.: Verhoeff, 1901: 451 

5. Lithobius peregrinus Latzel nov. var. circula Attems, 1902: Attems, 1902: 551 

6. Lithobius Romanus Mein.: Attems, 1902: 552 

7. Lithobius peregrinus Latz.: Verhoeff, 1925: 658 

8. Lithobius piceus romanus Mein.: Verhoeff, 1925: 658 

9. Lithobius romanus Mein.: Attems, 1929c: 300 

10. Lithobius piceus bulgaricus Verh.: Verhoeff, 1941: 102 

11. Lithobius lindbergi Chamberlin, 1956: Chamberlin, 1956: 53 

12. Lithobius sitianus Chamberlin, 1956: Chamberlin, 1956: 53 

13. Lithobius nigripalpis L. K.: Kanellis, 1959: 24 

14. Lithobius piceus L. K.: Kanellis, 1959: 24 

15. Lithobius piceus peregrinus var. circula Att.: Kanellis, 1959: 25 

16. Lithobius piceus romanus Mein.: Kanellis, 1959: 25 

17. Lithobius nigripalpis L. Koch: Eason, 1972: 140 

18. Lithobius peregrinus Latzel: Dobroruka, 1977: 164 

19. Lithobius romanus Mein.: Matic, 1980: 100 

20. Lithobius nigripalpis C.L. Koch [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1988: 42 

21. Lithobius nigripalpis L. Koch: Eason, 1990: 261 

22. Lithobius sitianus Chamberlin: Eason, 1990: 257 

23. L. nigripalpis L. Koch: Zapparoli, 1990: 57 

24. Lithobius lindbergi Chamberlin: Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

25. Lithobius nigripalpis L. Koch: Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

26. Lithobius piceus L. Koch: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

27. Lithobius romanus Meinert: Matic & Stavropoulos, 1993: 104, 106 

28. Lithobius sitianus Chamberlin: Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

29. L. nigripalpis [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

30. Lithobius (Lithobius) nigripalpis L. Koch: Zapparoli, 1994b: 45 

31. L. nigripalpis L. Koch: Stoev, 1997: 100 

32. L. piceus L. Koch: Stoev, 1997: 100 

33. Lithobius (Lithobius) nigripalpis L. Koch, 1867: Zapparoli, 2002: 33 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (21) (24): Αστυπάλαια: Άγιος Ιωάννης, 150µ (30); Κάλυµνος: Χωριό (30); Κάρπαθος: 

Απέρι, 200µ (30); ∆ιαφάνι δυτικά (30); Πηγάδια (30); Πηγάδια δυτικά (30); Στες προς Όλυµπο (33); Κάσος: πάνω από το 

Φρύ, 0 - 200µ (30); Κως: Κως, κοντά στο αεροδρόµιο (30); Αµάνιον, 200µ (30); Καρδάµαινα, 75µ (30); Καρδάµαινα 

(30); Κέφαλος, 100µ (30); Λίµνη Πύλης (30); ∆ίκαιος, 600 - 700µ (30); Πυλί (30); Παλαιοπύλη, 400 - 500µ (30); Ζια (30); 

κοντά στο Ασκληπιείο (33); Κως (33); Πυλί (33); Όλυµπος, 300µ (33); Λέρος: Αγία Μαρίνα (33); Ρόδος: Ρόδος (10) (27); 

Άγιος Ισίδωρος (30); ∆αµάτρια (30); Καλαβάρδα (30); Κατταβία (30); Κριτικά (30); Σαν Στέφανος κορυφή (30); 

Φιλέριµος (30); Προφήτης Ηλίας (30); Παραδίσι (30); Πεταλούδες (30); Ρόδος (30); Τριάντα (30); Τήλος: πάνω από τα 

Λειβάδια, 0 - 50µ (30); Μοναστήρι Πανταλέµωνας (30); Τήλος (30). Κυκλάδες (24): Αντίπαρος (20) (27); Κύθνος (20) 

(27); Πάρος (20) (27); Τήνος (1) (3) (4) (13) (17). Κρήτη (7) (8) (9) (20) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31) (32). Ηράκλειο: 

∆αφνές (5) (6) (14) (15) (30); Καρτερός (12); Κνωσσός (19); Κοκκίνη Χάνι (33); Ηράκλειο (33); Ηράκλειο, 15χιλ δυτικά, 

σε καρστική περιοχή (33); Καστέλλι προς Βιάννος, Αφράτι, ελαιώνας (33). Λασίθι: Σπήλαιο Μεγάλο Καταφύγι (12) (30); 

Σπήλαιο Μιλάτου, 140µ (12) (23) (30) (33); Άγιος Νικόλαος (22); Ψυχρό, ∆ικταίον Άντρο (23); Τζερµιάδο, Σπήλαιο 
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Τραπεζάς (23); Άγιος Νικόλαος, ∆ικταίον Άνδρον, 960µ (30); Νεάπολη (30); Άγιος Νικόλαος προς Αµµουδάρα, 50µ, 

στην ακτή (33); Οροπέδιο Καθαρό, 900 - 1100µ (33); Έξω ποτάµι (33); Γουρνιά (33); Κριτσά (33); Κρούστας προς Πρίνα 

(33); Τζερµιάδο, Τίµιος Σταυρός, 800 - 1100µ (33); Κάτω Μετόχι προς Κασταµονίτσα (33); Λατώ (33); Όρος Ορνό, 

Μέσα Μουλιανά (33); Νεάπολη, Μονή Κρεµαστού (33); Σητεία (33); Βρούχας (33); Ρέθυµνο: Ρέθυµνο (2) (5) (14) (16) 

(30); Ασώµατος (6) (15) (30); Όρος Ίδη (18) (33); Ανώγεια (19); Πέραµα (19); Γωνιές (30); Όρος Ίδη, 1200 - 1400µ (30); 

Όρος Ίδη, 800µ, πλαγιές στα Ανώγεια (33); Όρος Ίδη, 900µ, πλαγιές στα Ανώγεια (33); Όρος Ίδη, 1500µ, πλαγιές στα 

Ανώγεια (33); Μπαλί (33). Χανιά: Οµαλός (2) (16) (30); Ασκύφου (5) (6) (14) (15) (30) (33); Γιαλός (5) (6) (14) (15) (30); 

Φαράγγι Ίµπρου (5) (6) (14) (15) (30) (33); Φαράγγι Σαµαριάς (5) (14) (30); Μουρνιές (5) (14) (30); Νεροκούρος (5) (14) 

(30); Αγία Ρουµέλη (6) (15) (30); Λίµνη Κουρνά (11); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Κουτρούλι (12) (30); 

Γαύδος (18); Γεωργιούπολη, σε παρακείµενο λόφο, βοσκοτόπια, 10 - 250µ (33); Γεωργιούπολη, δίπλα σε ακτή, 

καλλιεργούµενη γη, ελαιώνας (33); Γεωργιούπολη, πηγή σε λόφο (33); Κάνδανος προς Φλωριά (33); Νιάτος προς 

Ασκύφου (33); Παλαιοχώρα (33); Οµαλός, 1000µ (33). Στερεά Ελλάδα. Αττική: Κύθηρα (20) (27). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 103 (1 M, 2 F); 312 (1 F); 313 (3 M, 8 F); 314 (1 M); 315 (2 F, 3 M); 316 (10 M, 3 F); 317 (1 F); 318 (1 Α, 

2 M); 320 (1 F, 1 M, 2 Α); 321 (1 M); 322 (1 F); 323 (2 F, 5 M); 324 (1 F, 1 Α, 1 M); 326 (2 M, 3 F); 327 (1 F); 328 (1 F, 

1 M); 330 (1 F); 331 (2 Α); 332 (1 Α, 1 Π); 333 (2 F); 334 (1 F); 335 (1 Α, 4 M); 336 (1 F); 338 (2 M); 339 (1 Α, 1 M); 

340 (1 F, 1 M); 342 (1 M); 344 (3 M, 4 F); 360 (1 M); 375 (1 Α, 3 F); 376 (1 F, 2 M); 377 (3 F); 379 (1 M); 380 (2 F); 381 

(1 F, 2 M); 383 (1 F, 1 M); 387 (3 M); 388 (1 F, 2 M); 390 (1 M); 392 (1 F); 397 (2 M); 399 (1 Π, 1 M, 2 F); 432 (1 Α, 1 

M); 434 (1 Α); 436 (1 Α); 438 (1 F, 1 Α, 2 M, 4 Π); 58 (1 M). Κυκλάδες: 236 (2 M); 237 (1 F); 239 (1 F, 1 Α); 240 (1 F); 

242 (1 F); 243 (3 Α); 248 (3 M, 4 F); 249 (1 F); 255 (1 F); 270 (1 F); 273 (1 M); 280 (1 M); 284 (2 M, 3 F); 285 (2 F); 286 

(1 F); 288 (3 F, 4 M); 289 (1 F, 1 M); 294 (1 M, 3 F); 299 (2 M, 4 F); 303 (2 M); 305 (1 F, 2 Π, 4 M); 306 (1 F, 2 M); 307 

(2 M, 3 F); 308 (2 M); 309 (1 F, 2 M); 346 (1 F, 1 M); 348 (2 F); 350 (1 F, 3 M); 352 (1 F); 353 (1 M); 425 (1 F, 1 Α, 1 Π, 

1 M); 426 (1 F); 428 (1 F, 1 M); 430 (1 Π); 431 (1 F, 2 Π, 3 M); 443 (1 F, 1 M); 450 (2 M, 3 F); 96 (2 F) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 139 (11 M, 5 F); 140 (2 M); 141 (1 F, 2 M); 227 (1 F, 1 M); 228 (13 M, 6 F, 7 Α); 230 (1 F, 3 M); 231 (1 Α, 2 

F, 2 Π, 4 M); 232 (1 M, 2 F, 3 Α); 233 (1 Α, 2 F, 2 M); 422 (2 F, 2 M); 424 (1 M); 466 (1 Π); 470 (1 Π, 2 F, 3 M); 480 (1 

M, 1 ex., 2 Π); 481 (1 Π, 1 M); 485 (1 ex.); 486 (1 F, 2 Π); 488 (1 M); 489 (3 Α); 490 (1 F, 1 Π, 1 M, 1 ex.); 509 (1 F, 2 

M, 5 Α); 510 (1 F); 511 (1 F, 1 Π, 1 M); 512 (3 F, 5 M); 514 (1 M); 515 (2 F); 516 (5 F, 5 M); 517 (1 F); 518 (1 Α, 4 M, 8 

F); 519 (1 F, 1 Α, 3 Π, 4 M); 52 (1 F, 5 M); 520 (3 F, 4 M); 521 (1 F); 53 (3 M); 541 (2 M, 6 F); 542 (2 M); 543 (1 M, 4 

F); 544 (1 M, 3 F); 545 (2 F); 547 (2 M); 548 (1 F, 1 M); 550 (11 F, 5 M); 551 (11 F); 552 (3 F, 3 M); 553 (3 M, 6 F); 569 

(2 F, 3 M); 570 (1 F, 1 M); 571 (2 M, 5 F); 575 (1 F); 579 (1 ex., 2 F, 3 M); 580 (1 F, 11 M); 581 (1 M, 2 F); 589 (1 F); 

590 (1 F); 596 (1 M, 6 F); 597 (1 F, 1 M); 598 (1 M, 2 F); 608 (1 F); 609 (1 F, 1 M); 614 (2 M); 615 (1 F); 622 (5 F, 6 M); 

623 (1 F, 4 M); 625 (1 Π, 2 Exx.); 631 (1 F, 1 M); 75 (10 F, 5 M); 88 (1 M); 89 (2 M, 5 F). Λασίθι: 1 (1 F, 1 M); 107 (2 

M); 108 (2 M, 4 F); 114 (1 F, 1 M); 130 (2 M); 133 (2 F, 2 M); 40 (1 F, 1 M); 409 (1 Π, 3 M, 9 F); 410 (1 Π, 2 F, 2 Α, 3 

M); 411 (1 Α); 42 (3 M); 459 (2 M, 5 Π); 460 (1 Α); 461 (1 F, 3 M); 462 (1 Π); 474 (1 Α, 3 F, 3 M, 4 Π); 475 (1 F, 1 Π); 

479 (3 Π); 48 (4 M, 6 F); 49 (1 Α); 502 (1 F); 503 (1 Α, 4 Π); 504 (1 ex.); 505 (2 F, 3 M); 507 (1 F, 2 M); 535 (1 F, 1 Π, 4 

M); 536 (1 F, 2 M); 537 (1 M); 538 (1 F); 539 (2 F, 2 M); 540 (2 F); 562 (1 F); 563 (1 M); 566 (1 M, 2 F); 592 (1 M); 593 

(1 F); 6 (4 F, 6 M); 603 (3 F); 605 (1 Π, 1 M); 68 (1 F); 90 (2 M, 3 F); 91 (1 M, 2 F); 95 (1 F, 3 M). Ρέθυµνο: 104 (1 M, 3 

F); 106 (2 M, 5 F); 111 (1 F); 118 (1 F, 1 M); 120 (1 F); 124 (1 M); 129 (1 F, 5 M); 132 (1 F, 1 M); 135 (1 M); 136 (1 F, 1 

M); 138 (1 F); 368 (1 M); 448 (1 F, 1 ex.); 491 (1 M, 3 Π); 492 (3 F, 3 M); 493 (2 M); 494 (1 F, 1 M, 2 Π, 4 Α); 496 (1 F, 
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2 M, 7 Π); 497 (1 Α, 1 M, 4 F); 498 (1 Π, 1 M); 499 (1 M, 2 Π, 3 F); 522 (1 F, 1 M); 523 (3 M, 4 F); 524 (1 F, 1 Α, 1 Π); 

525 (1 F, 6 M); 528 (1 F, 1 Π, 3 M); 529 (1 Π, 5 M, 6 Α, 9 F); 530 (2 F, 3 M); 531 (1 Α, 1 Π, 1 M, 3 F); 532 (11 M, 15 

F); 533 (4 F, 4 Α, 7 M); 555 (3 M, 4 F); 556 (1 M); 557 (1 M); 572 (1 F, 1 M); 573 (3 M); 576 (2 F, 6 Α, 9 M); 577 (3 F, 4 

M); 578 (3 M, 5 F); 582 (5 F); 584 (1 F, 3 M); 601 (3 F, 3 M); 602 (1 M, 2 F); 610 (1 F); 611 (1 M, 2 F); 612 (3 M, 4 F); 

613 (3 F); 618 (4 F, 8 M); 619 (1 M, 3 F); 621 (2 F); 626 (1 F); 627 (1 M, 2 F); 629 (1 F); 72 (2 M); 80 (1 F, 1 M); 82 (1 

M); 83 (3 M, 4 F). Χανιά: 144 (1 M, 2 F); 145 (1 M, 2 F); 146 (1 F, 2 M); 147 (2 F); 148 (2 M); 149 (1 F, 1 M); 150 (1 

M); 152 (3 F); 153 (2 F); 155 (2 M, 4 F); 156 (1 M); 158 (1 M); 159 (1 F); 16 (1 M); 160 (1 F); 161 (1 Α, 10 F, 11 M); 162 

(3 M, 5 F); 163 (1 M, 2 F); 164 (11 M, 12 F); 165 (1 F, 3 M); 166 (2 F); 167 (2 F); 169 (11 M, 5 F); 170 (10 M, 12 F); 171 

(4 M, 8 F); 172 (1 F, 2 Α, 2 M); 173 (11 F, 13 M, 2 Α); 174 (1 F); 175 (1 F); 176 (1 F, 1 M); 177 (1 M); 178 (1 F); 179 (1 

F, 1 M); 180 (1 M, 2 F); 181 (6 Α); 185 (1 Α); 186 (6 Α); 187 (1 M); 190 (1 Α, 1 M, 2 F); 192 (1 M, 2 F); 193 (5 M); 197 

(1 F, 3 M); 198 (1 F, 2 M); 199 (1 M, 4 F); 201 (1 F, 1 M); 204 (3 F, 6 M); 205 (2 Α, 2 M); 209 (1 M); 211 (1 M); 213 (1 

M, 2 F); 214 (1 F); 219 (1 F, 1 Π, 2 M); 220 (1 M); 221 (1 Α, 1 M); 222 (1 F); 223 (1 F, 2 M); 225 (1 M); 226 (2 F); 246 

(1 M, 2 F); 401 (1 F, 1 M); 402 (2 M); 404 (1 M); 406 (1 M, 2 Π); 65 (1 M); 66 (4 F, 7 M); 70 (2 M, 3 F); 71 (2 M); 74 (1 

M); 79 (1 Α, 4 M); 81 (1 M); 86 (1 M); 87 (3 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 12 (2 Α); 13 (1 M); 14 (2 Α); 2 (1 M); 245 (2 M); 3 (9 Α); 4 (3 Α); 446 (4 Α); 5 (1 M); 64 (1 M); 97 (22 Α); 98 (40 

Α) 

46 Lithobius piceus L. Koch, 1862 

Συλλογή: 

Κρήτη 

Ρέθυµνο: 128 (1 F, 1 M); 129 (1 F) 

47 Lithobius pusillus Latzel, 1880 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 102 (1 F); 103 (1 F); 28 (1 F); 31 (1 Α); 313 (1 Α, 2 M); 314 (1 M, 3 Α); 316 (1 F, 3 M); 335 (1 M); 336 (1 

F); 340 (3 M); 342 (1 M); 343 (6 Α); 344 (2 M); 345 (2 F, 2 Α, 2 M); 372 (1 F, 1 M); 374 (1 F); 375 (1 M); 376 (1 M, 2 F); 

377 (1 F, 2 M); 382 (1 F); 383 (1 M, 4 F); 387 (2 F, 3 M); 388 (1 F, 1 M); 389 (1 M); 392 (1 F); 395 (1 M); 436 (1 M); 

438 (3 M) 

48 Lithobius reductus (Chamberlin, 1952) 

Συλλογή: 

Αιγαίο 
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∆ωδεκάνησα: 376 (2 M, 3 F) 

49 Lithobius viriatus Sseliwanoff, 1878 

1. L. viriatus Sseliwanoff: Zapparoli, 1990: 57 

2. L. viriatus [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

3. Lithobius (Lithobius) viriatus Sseliwanoff: Zapparoli, 1994b: 54 

4. Lithobius (Lithobius) viriatus Sseliwanoff, 1878: Zapparoli, 2002: 39 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (2): Κως: Παλαιοπύλη (3); Κως, Σπήλαιο Νο 4, 380µ (3); Κως, Σπήλαιο Νο 4, 380µ, 

στο εξωτερικό (3); Ρόδος (1): Πεβεράνιο (3); Μαριτσά (3); Παραδίσι (3). Κρήτη. Λασίθι: Όρος Σελένα, 1559µ, 

ασβεστόλιθος (4). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 18 (2 Α); 20 (4 Α); 22 (4 Α); 23 (2 Α); 24 (17 Α); 26 (4 Α); 27 (9 Α); 31 (2 Α); 33 (9 Α); 341 (2 M, 3 F); 342 

(1 F); 372 (1 F); 383 (1 M, 2 F); 385 (1 F); 387 (1 F); 391 (8 F, 8 M); 395 (1 F); 396 (1 F); 434 (1 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 553 (1 F). Λασίθι: 67 (1 M, 5 F). Ρέθυµνο: 129 (1 F); 447 (1 F, 1 M); 448 (4 F, 4 M); 83 (1 F, 2 M). Χανιά: 66 

(2 F, 5 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 420 (1 F) 

50 Lithobius aeruginosus (L. Koch, 1862) 

1. Lithobius aeruginosus C. Koch [sic!]: Attems, 1902: 553 

2. Lithobius aeruginosus Koch [sic!]: Verhoeff, 1925: 658 

3. Monotarsobius aeruginosus (L. Koch): Attems, 1929c: 304 

4. Monotarsobius aeruginosus (L. Koch): Kanellis, 1959: 27 

5. L. (Monotarsobius) aeruginosus L. Koch: Stoev, 1997: 101 

6. Lithobius (Monotarsobius) aeruginosus L. Koch, 1862: Zapparoli, 2002: 48 

Αναφορές: Κρήτη (2) (3) (5) (6). Χανιά: Ασκύφου (1) (4) (6). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 314 (1 M); 315 (3 F, 4 M); 320 (1 F); 323 (1 F, 1 M); 324 (1 F, 1 M); 325 (2 F); 377 (1 F) 
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Κρήτη 

Λασίθι: 95 (1 M) 

51 Lithobius catascaphius Verhoeff, 1901 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 325 (1 Α). Κυκλάδες: 234 (1 F); 304 (1 M, 2 F); 311 (1 F) 

52 Lithobius c assipes (L. Koch, 1862) r

1. Monotarsobius crassipes (L. Koch): Chamberlin, 1956: 52 

2. Monotarsobius crassipes L. Koch [sic!]: Matic, 1980: 101 

3. Monotarsobius crassipes (L. Koch): Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

4. L. crassipes [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

5. Lithobius (Monotarsobius) crassipes (L. Koch) [sic!]: Zapparoli, 1994b: 58 

6. L. crassipes L. Koch: Stoev, 1997: 101 

7. Lithobius (Monotarsobius) crassipes L. Koch, 1862: Zapparoli, 2002: 49 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (3) (7): Κως: Παλαιοπύλη, 340µ (5); Ρόδος: Παραδίσι (5); Τήλος: κοντά στο Σπήλαιο 

των Ελεφάντων (5). Κρήτη (3) (4) (6) (7). Ηράκλειο: Σπήλαιο Αγίας Τριάδας (1); Σπήλαιο Καµιλάρι, 200µ (2) (5) (7); 

Σπήλαιο Αγίας Τριάδας (7). Ρέθυµνο: Πέραµα (2) (7). Χανιά: Σπήλαιο Αγίας Σοφίας (Κίσσαµος) (1) (7). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 18 (2 Α); 23 (1 Α); 24 (1 F, 5 Α); 26 (1 Α); 28 (1 M); 30 (1 Α); 31 (3 Α); 33 (1 Α) 

Κρήτη 

Λασίθι: 94 (1 M) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 245 (1 F, 2 M) 

53 Lithobius nudus (Matic, 1976) 

Συλλογή: 

Αιγαίο 
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Κυκλάδες: 272 (1 F) 

54 Lithobius peloponnesiacus (Matic, 1976) 

 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 314 (2 Α); 328 (1 M); 332 (1 M) 

55 Lithobius pamukkalensis Matic, 1980 

1. L. pamukkalensis Matic: Zapparoli, 1990: 56 

2. L. parvicornis [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

3. Lithobius (Lithobius) parvicornis (Porat): Zapparoli, 1994b: 47 

4. Lithboius (Porobius) pamukkalensis Matic, 1980: Zapparoli, 2002: 52 

5. Lithobius (Lithobius) parvicornis (Porat): Zapparoli, 2002: 52 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (2): Χάλκη: Χάλκη (3); Κως: Καρδάµαινα (3); Καρδάµαινα προς Πυλί (3); 

Λαγούδι (3); ∆ίκαιος, 600 - 700µ (3); Παλαιοπύλη, 400 - 500µ (3); Πυλί (3); Κως, σε οπωρώνα (4); Ρόδος: Άγιος Ισίδωρος 

(3); Προφήτης Ηλίας (3); Προφήτης Ηλίας, κοντά στο Σάλακο, βοσκότοπος, πεύκα (3); Παραδίσι (4); Τήλος: κοντά στο 

Σπήλαιο των Ελεφάντων (3); κοντά στα Λειβάδια, 0 - 100µ, 50 - 100µ (3). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 18 (6 Α); 20 (8 Α); 22 (2 Α); 24 (9 Α); 26 (1 Α); 27 (3 Α); 29 (5 Α); 30 (1 Α); 31 (11 Α); 313 (4 F); 314 (1 

F); 316 (2 F); 319 (1 F, 1 M); 320 (1 F); 325 (3 F); 33 (2 Α); 371 (1 Π); 372 (1 Π); 374 (3 Π); 375 (12 Π); 377 (1 Π); 378 

(1 Π); 379 (4 Π); 380 (4 Π); 381 (3 Π); 383 (1 Π); 384 (1 Π); 385 (3 Π); 387 (9 Π); 390 (2 Π); 393 (1 Π); 394 (2 Π); 395 

(1 Π); 397 (2 Π); 399 (2 Π); 400 (2 Π); 438 (1 M, 5 F); 657 (1 M); 658 (1 F); 663 (1 F); 661 (1 F, 1 M); 673 (2 F, 2 M); 

674 (2 F, 1 M); 675 (1 M); 676 (1 M) 

Κρήτη 

Λασίθι: 11 (1 M, 2 F); 125 (1 M, 3 Π); 127 (3 M); 131 (1 F); 36 (1 F); 40 (1 F, 12 M); 41 (1 M); 47 (2 M); 478 (1 M); 507 

(1 F, 1 M); 95 (14 M, 6 F) 

56 Lithobius micropodus (Matic, 1980)

1. Monotarsobius micropodus nom. nov. (Matic, 1980): Matic, 1980: 101 

2. Monotarsobius macropodus [sic!]Matic: Matic & Stavropoulos, 1988: 43 

3. Monotarsobius micropodus Matic: Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

4. L. microps AA. : Zapparoli, 1993: 96 

5. Lithobius (Sigibius) microps sensu Auctorum nec Meinert, 1868: Zapparoli, 1994b: 60 
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6. L. microps AA. Nec Meinert, 1872 [sic!]: Stoev, 1997: 101 

7. Lithobius (Sigibius) micropodus (Matic, 1980): Zapparoli, 2002: 45 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (3) (7): Ρόδος: Σαν Στέφανος κορυφή (5). Κυκλάδες (3) (7): Φολέγανδρος: 

Φολέγανδρος, κοντά στη χώρα (2) (4); Πάρος (2) (4). Κρήτη (3) (6) (7). Ηράκλειο: Κνωσός (1) (7). 

57 Lithobius microps Meinert, 1876 

1. L. microps [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

2. Lithobius (Sigibius) microps Meinert, 1876 [sic!]: Zapparoli, 1994b: 60 

3. Lithobius (Sigibius) microps Meinert, 1876: Zapparoli, 2002: 44 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (3): Κάρπαθος: Μενέτες (2); ∆ιαφάνι ανατολικά (2); ∆ιαφάνι δυτικά (2); Κως: 

Παλαιοπύλη (2); Λίµνη Πύλης (2); Ρόδος: Προφήτης Ηλίας (2); Μαριτσά (2); Πεβεράνιο (2); παραλία ανατολικά της 

Ρόδου (2); Τήλος: Ακρωτήρι Μοναστήρι (2). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 377 (3 Π). Εύβοια: 636 (1 F). Κυκλάδες: 242 (1 M) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 485 (2 M); 521 (1 Α) 

58 Lithobius tidissimus (Chamberlin, 1952) 

1. L. tidissimus (Chamberlin): Zapparoli, 1990: 56 

2. L. tidissimus [sic!]: Zapparoli, 1999: 121 

3. Lithobius (Sigibius) tidissimus (Chamberlin, 1952): Zapparoli, 2002: 47 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1): Χάλκη: Χάλκη (3); Κάρπαθος: Όψα (3); Πύλες, 300µ (3); ∆ιαφάνι ανατολικά (3); 

∆ιαφάνι δυτικά (3); Πηγάδια ανατολικά (3); Όλυµπος, 350µ (3); Στες (3); Βανάντα (3); Κάσος: Φρυ (3); Ρόδος (2): Άγιος 

Ισίδωρος (3); Προφήτης Ηλίας (Σάλακος), 700µ, βοσκότοπος, πεύκα (3); Προφήτης Ηλίας (3). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 360 (2 F). Κυκλάδες: 289 (3 M) 

59 Pleurolithobius orientis (Chamberlin, 1952) 

1. Pleurolithobius orientis (Chamberlin): Zapparoli, 1989b: 392 
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2. P. atopior Chamberlin: Zapparoli, 1990: 54 

3. Lithobius jonicus [sic!]Silvestri: Matic & Stavropoulos, 1993: 105 

4. Pleurolithobius orientis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

5. Pleurolithobius orientis (Chamberlin): Zapparoli & Minelli, 1993: 341 

6. Pleurolithobius orientis (Chamberlin): Zapparoli, 1994b: 61 

7. Pleurolithobius orientis (Chamberlin, 1952): Zapparoli, 2002: 54 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (2) (3) (5): Κάλυµνος (4); Κως (1): Καρδάµαινα (3); κοντά στο Λαγούδι, 250µ (3); 

∆ίκαιος, 600 - 700µ (3); Παλαιοπύλη, 340µ (3); Ζια (3); Καρδάµαινα (6); κοντά στο Λαγούδι, 250µ (6); ∆ίκαιος, 600 - 

700µ (6); Παλαιοπύλη, 340µ (6); Ζια (6); Κως, σε οπωρώνα (7); Λέρος (1): Αγία Μαρίνα (3) (6). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 438 (1 F, 3 M); 657 (1 F) 

60 Pleurolithobius patriarchalis (Berlese, 1894) 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 316 (1 M); 318 (1 F); 320 (1 F, 3 M); 321 (1 F); 324 (1 F); 334 (1 F); 667 (1 M) 

61 Cryptops anomalans Newport, 1844 

1. Cryptops [sic!]punctatus C. Koch var. nov. labyrinthiaca Attems, 1902: Attems, 1902: 571 

2. Cryptops punctatus C. Koch var. levigata Att.: Attems, 1902: 571 

3. Cryptops punctatus Koch [sic!]: Verhoeff, 1925: 659 

4. C. (C.) a. labyrinthiacus Att.: Attems, 1930: 223 

5. Cr. punctulatus [sic!]Koch var. labyrinthiaca Attems: Attems, 1930: 223 

6. Cryptops anomalans labyrinthicus [sic!]Attems: Chamberlin, 1956: 51 

7. Cryptops anomalans Newp.: Kanellis, 1959: 20 

8. Cryptops anomalans var. labyrinthica [sic!]Att.: Kanellis, 1959: 20 

9. Cryptops anomalans Newp.: Matic & Stavropoulos, 1988: 34 

10. Cryptops anomalans Newport: Stavropoulos & Matic, 1990: 38 

11. Cryptops anomalans Newport: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

12. Cryptops anomalans [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

13. Cryptops anomalans Newport: Stoev, 1997: 102 

14. Cryptops anomalans Newport, 1844: Zapparoli, 2002: 65 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (14): Κάσος: Αγία Μαρίνα (10) (12). Κυκλάδες (11) (14): Θήρα (10) (12). Κρήτη (3) 

(5) (11) (13). Ηράκλειο: ∆αφνές (1) (8); Λαβύρινθος (2) (4) (7). Ρέθυµνο: Ρέθυµνο (1) (8). Χανιά: Ασελάκια (1) (8); 
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Μουρνιές (1) (8); Νεροκούρος (1) (8); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Καθολικό (6); Κολυµπάρι (6); Ασκύφου 

(14). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 320 (1 ex.); 322 (1 ex.); 324 (1 ex.); 325 (1 ex.); 393 (1 ex.). Κυκλάδες: 234 (5 exx.); 235 (3 Exx.) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 542 (1 ex.); 558 (1 ex.). Λασίθι: 464 (1 ex.); 595 (1 ex.). Ρέθυµνο: 112 (1 ex.); 135 (1 ex.); 368 (1 ex.); 522 (1 

ex.); 533 (1 ex.); 573 (1 ex.); 60 (1 ex.); 72 (1 ex.). Χανιά: 187 (1 ex.); 208 (2 M); 216 (1 M); 221 (1 ex.); 66 (1 exx.) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 417 (2 Exx.) 

62 Cryptops beroni Matic & Stavropoulos, 1988 

1. Cryptops anomalans labyrinthicus [sic!]Attems: Chamberlin, 1956: 51 

2. Cryptops beroni Matic & Stavropoulos: Matic & Stavropoulos, 1988: 34 

3. Cryptops beroni Matic-Stavr.: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

4. C. beroni [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

5. Cryptops beroni Matic & Stavropoulos: Zapparoli, 1994b: 23 

6. C. beroni Matic & Stavropoulos: Stoev, 1997: 102 

7. Cryptops beroni Matic & Stavropoulos: Stoev & Beron, 2000: 95 

8. Cryptops beroni Matic & Stavropoulos, 1988: Zapparoli, 2002: 66 

Αναφορές: Κρήτη (3) (4) (6) (8). Χανιά: Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Καθολικό, 60µ (1) (2) (5) (7) (8). 

63 Cryptops beshkovi Matic & Stavropoulos, 1988 

1. Cryptops beshkovi Matic & Stavropoulos: Matic & Stavropoulos, 1988: 36 

2. Cryptops beshkovi [sic!]Matic-Stavr.: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

3. C. beskovi [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

4. Cryptops beshkovi Matic & Stavropoulos: Stoev & Beron, 2000: 95 

5. Cryptops beshkovi Matic & Stavropoulos, 1988: Zapparoli, 2002: 67 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (3) (5): Ρόδος (1) (2) (4). 

64 Cryptops hortensis Leach, 1815 

1. Cryptops hortensis Leach: Matic & Stavropoulos, 1988: 37 

2. Cryptops hortensis Leach: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

3. C. hortensis [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 
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4. Cryptops hortensis Leach: Zapparoli, 1994b: 23 

5. Cryptops hortensis (Donovan, 1810): Zapparoli, 2002: 69 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα: Ρόδος: Αττάβυρος, κοντά στον Άγιο Ισίδωρο, 550µ, θαµνότοπος (5). Κρήτη. Λασίθι: 

Άγιος Νικόλαος (4) (5). Χανιά: Γεωργιούπολη, σε ελαιώνα (5). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 20 (2 Exx.); 22 (1 ex.); 26 (6 Exx.); 27 (1 ex.). Κυκλάδες: 301 (1 Exx.) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 75 (1 ex.). Λασίθι: 410 (1 ex.); 411 (4 Exx.) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 446 (2 Exx.); 97 (3 Exx.); 98 (3 Exx.) 

65 Cryptops kosswigi Chamberlin, 1952 

1. C. kosswigi [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

2. C. parisi [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

3. Cryptops cf. kosswigi Chamberlin: Zapparoli, 1994b: 24 

4. Cr. Kosswigi Chamberlin: Stoev, 1997: 102 

5. Cryptops Kosswigi Chamberlin, 1952: Zapparoli, 2002: 70 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1) (2): Κάρπαθος: Μενέτες (5); Πηγάδια (5); Κως: ∆ίκαιος, 350µ (3); ∆ίκαιος, 600 - 

700µ (3); Παλαιοπύλη, 340µ (3); Παλαιοπύλη, 400 - 500µ (3); Νίσυρος (3); Πάτµος: Πάτµος (5); Ρόδος: Αφάντου (5); 

Αρχίπολη (5); Κρεµαστή (5); Παραδίσι (5); Πεταλούδες, κοντά στην Αγία Καλόπετρα, 300µ, σε πεύκα (5); Αγία 

Καλόπετρα (5); Προφήτης Ηλίας, πάνω από το Σάλακο, 600µ, σε πεύκα (5); Προφήτης Ηλίας (5); Σύρνα (5). Κυκλάδες 

(1) (2): Σύρος (5); Θήρα (3). Κρήτη (2) (4). Λασίθι: Άγιος Νικόλαος (3). Ρέθυµνο: Όρος Ίδη, 1000 - 1200µ (3); Όρος 

Ίδη, 1200 - 1500µ (3). Χανιά: Γεωργιούπολη, σε ελαιώνα (5); Γεωργιούπολη, φρύγανα σε βοσκοτόπια (5). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 314 (1 ex.); 315 (1 ex.); 375 (2 Exx.); 380 (1 ex.); 438 (1 ex.). Κυκλάδες: 238 (1 ex.); 311 (3 Exx.); 353 (1 

ex.) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 575 (1 ex.). Λασίθι: 475 (1 ex.). Ρέθυµνο: 448 (1 ex.); 556 (1 Exx.). Χανιά: 220 (1 ex.); 406 (1 ex.) 
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66 Cryptops trisulcatus Brölemann, 1902 

1. C. trisulcatus [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

2. Cryptops trisulcatus Brolemann: Zapparoli, 1994b: 24 

3. Cryptops trisulcatus Brolemann, 1902: Zapparoli, 2002: 73 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (1): Χάλκη: Χάλκη (2); Κάρπαθος: Όλυµπος, 350µ (3); Κως: Αµάνιον (3); Λαγούδι 

(3); Ρόδος: Κρεµαστή (2); Μαλώνας (2); Μαριτσά (2); Μαριτσά (2); Προφήτης Ηλίας (2); Παστίδα (2). Κρήτη. Λασίθι: 

Άγιος Νικόλαος προς Αµµουδάρα, 50µ, φρύγανα (3). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 18 (1 ex.); 20 (2 Exx.); 22 (10 Exx.); 24 (17 Exx.); 26 (1 ex.); 27 (1 Exx.); 28 (4 Exx.); 29 (1 ex.); 30 (1 ex.); 

31 (1 ex.); 314 (1 ex.); 315 (1 ex.); 319 (3 Exx.); 33 (1 ex.); 332 (1 ex.); 340 (1 ex.); 343 (1 ex.); 376 (1 ex.); 377 (1 ex.); 

380 (1 ex.); 383 (2 Exx.); 388 (2 Exx.); 393 (2 Exx.); 394 (2 Exx.); 395 (3 Exx.); 396 (5 Exx.); 397 (1 ex.); 399 (6 Exx.); 

673 (1 ex.); 674 (1 ex.); 670 (1 ex.); 672 (1 ex.); 676 (2 exx.). Εύβοια: 652 (1 ex.). Κυκλάδες: 252 (1 M); 269 (2 Exx.); 271 

(2 Exx.); 272 (2 Exx.); 284 (1 ex.); 294 (1 ex.); 304 (1 ex.); 311 (2 Exx.); 425 (3 Exx.) 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 232 (2 Exx.); 75 (1 ex.); 76 (1 ex.). Λασίθι: 11 (1 ex.); 61 (1 ex.); 8 (1 ex.); 94 (1 ex.). Χανιά: 404 (1 ex.); 81 (1 

ex.) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 245 (1 ex.); 4 (2 Exx.); 446 (1 ex.) 

67 Scolopendra canidens Newport, 1844 

1. Scolopendra canidens Newport: Wurmli, 1980: 346 

2. Scolopendra canidens [sic!]: Lewis, 1985: 128 

3. Scolopendra canidens Newport, 1844: Zapparoli, 2002: 57 

Αναφορές: Αιγαίο. Κυκλάδες (3) : Milos (1) (2). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 18 (5 Exx.); 19 (1 ex.); 20 (9 Exx.); 22 (4 Exx.); 23 (3 Exx.); 24 (22 Exx.); 26 (7 Exx.); 27 (5 Exx.); 28 (6 

Exx.); 29 (4 Exx.); 30 (5 Exx.); 31 (4 Exx.); 33 (2 Exx.); 394 (1 ex.); 396 (4 Exx.). Κυκλάδες: 261 (1 M); 262 (1 F, 2 M); 

63 (2 F, 5 M); 265 (1 F, 2 M); 266 (2 M, 3 F); 267 (2 F); 268 (2 F, 2 M); 269 (1 M, 3 F); 277 (2 M) 
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68 Scolopendra cingulata Latreille, 1829 

1. Scolopendra cingulata Latr.: Attems, 1902: 562 

2. Scolopendra cingulata Latreille: Kraepelin, 1904: 322 

3. Scolopendra cingulata [sic!]Latr.: Kanellis, 1959: 18 

4. Scolopendra cingulata Latr.: Matic & Stavropoulos, 1988: 34 

5. Scolopendra cingulata Latreille: Stavropoulos & Matic, 1990: 38 

6. Scolopendra cingulata Latreille: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

7. Scolopendra cingulata [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

8. Scolopendra cingulata Latreille: Zapparoli, 1994b: 25 

9. Scolopendra cingulata Latreille, 1829: Zapparoli, 2002: 58 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (6): Αστυπάλαια: Αστυπάλαια, κοντά στην Ανάληψη (8); Χάλκη: κοντά στη Χάλκη (8); 

Κάρπαθος: Όρος Λαστό, µέχρι τα 800µ (8); Πύλες (8); Λάστος δυτικά (8); Στες, 450µ (8); Πηγάδια (8); Πηγάδια δυτικά 

(8); Όλυµπος, 350µ (8); ∆ιαφάνι δυτικά (8); Κάσος: Αγία Μαρίνα και "Catumacci" (8); Κάσος, κοντά στο Φρυ (8); Κάσος 

(8); Κως: Αµάνιον, 200µ (8); Ασκληπιείον (8); ∆ίκαιος, 600 - 700µ (8); Κως (8); Κως, Αλυκές (8); Λαγούδι (8); 

Παλαιοπύλη, 400 - 600µ (8); Πυλί (8); Ζια (8); Νίσυρος (8); Ρόδος (2): Αρχάγγελος (8); Φιλέριµος (8); Τριάντα (8); 

Καλαβάρδα (8); Κατταβία (8); Λάρδος νοτιοδυτικά (8); Προφήτης Ηλίας (8); Ρόδος (8); Κοιλάδα Σάλακος (8); 

Ακραµύτης βόρεια, Στελιές, 300µ, φρύγανα (9); Σάλακος, Προφήτης Ηλίας, 400µ (9); Τήλος: Λειβάδια (8); πάνω από τα 

Λειβάδια, 50 - 100µ (8); Μοναστήρι Πανταλέµωνας, 270µ (8); Πλάγιο παραλία (8). Κυκλάδες (6): Αµοργός: Κατάπολα 

(4); Ανάφη: Καλαµιώτισσα (8); Αντίπαρος (4) (7); ∆ήλος: ∆ήλος, στα χαλάσµατα της πόλης (9); Σύρος (1) (3): Βουνό, 

600µ (3) (7); Θήρα (4); Θηρασία (4) (8); Τήνος (7). Στερεά Ελλάδα. Αττική: Σαλαµίνα (5) (7). Εύβοια: Σκύρος: Λιναριά 

(3). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 100 (7 Exx.); 101 (8 Exx.); 102 (5 F); 103 (2 Exx.); 18 (3 Exx.); 20 (1 Exx.); 22 (6 Exx.); 23 (1 ex.); 24 (17 

Exx.); 27 (4 Exx.); 28 (7 Exx.); 313 (2 Exx.); 314 (5 Exx.); 315 (6 Exx.); 316 (1 ex.); 317 (1 ex.); 318 (1 F, 1 ex.); 319 (2 

Exx.); 320 (3 Exx.); 323 (5 Exx.); 325 (1 ex.); 326 (6 Exx.); 329 (1 ex.); 330 (3 Exx.); 331 (1 Exx.); 332 (5 Exx.); 334 (2 

Exx.); 336 (1 ex.); 337 (1 ex.); 339 (1 ex.); 340 (3 Exx.); 342 (10 Exx.); 343 (6 Exx.); 344 (2 Exx.); 345 (3 Exx.); 359 (2 

Exx.); 361 (3 Exx.); 372 (1 Exx.); 374 (2 Exx.); 375 (4 Exx.); 376 (1 ex.); 377 (2 Exx.); 379 (1 ex.); 380 (10 Exx.); 381 (8 

Exx.); 385 (1 ex.); 387 (2 Exx.); 391 (4 Exx.); 392 (2 Exx.); 393 (2 Exx.); 394 (2 Exx.); 395 (3 Exx.); 396 (7 Exx.); 397 (1 

ex.); 399 (1 ex.); 432 (1 ex.); 433 (1 ex.); 434 (2 Exx.); 439 (3 Exx.); 55 (6 Exx.); 56 (2 M, 4 F); 58 (2 Exx.); 676 (1 ex.). 

Εύβοια: 632 (1 Exx.); 635 (1 ex.); 636 (1 ex.); 637 (1 ex.); 639 (1 ex.); 640 (1 ex.); 641 (1 ex.); 642 (1 ex.); 644 (1 ex.); 645 

(1 ex.); 646 (1 ex.); 647 (1 ex.); 648 (1 ex.); 649 (1 Exx.); 650 (1 ex.); 651 (1 ex.); 652 (1 ex.); 653 (1 ex.). Κυκλάδες: 235 

(10 Exx.); 237 (1 ex.); 238 (1 ex.); 239 (3 Exx., 5 M, 6 F); 240 (2 F, 3 M); 241 (1 F); 242 (5 Exx.); 243 (4 M, 5 F); 244 (1 

F); 248 (1 F, 3 M); 249 (1 M); 253 (1 F); 255 (1 F); 256 (1 F, 1 M); 258 (2 M, 3 F); 259 (1 M, 2 F); 263 (1 F); 265 (1 ex.); 

266 (1 F); 269 (1 ex., 3 F, 3 M); 272 (1 F, 1 M); 274 (2 F); 276 (1 M, 1 ex., 3 F); 277 (1 F); 278 (1 M, 2 F); 279 (1 M, 5 

F); 280 (1 F); 282 (1 M, 4 F); 283 (2 F, 2 M); 284 (3 M, 6 F); 285 (3 M, 5 F); 286 (2 F, 4 M); 288 (2 F); 289 (3 M, 5 F); 

290 (1 M); 291 (3 M, 6 F); 293 (1 F); 294 (1 F); 295 (3 M); 296 (2 M, 4 F); 299 (3 F); 300 (1 M, 2 F); 301 (1 F); 302 (1 

M); 305 (3 M, 6 F); 306 (3 F, 3 M); 307 (1 F, 1 M); 309 (1 M); 310 (1 ex.); 311 (6 Exx.); 346 (2 Exx.); 347 (2 Exx.); 348 

(2 Exx.); 350 (3 Exx.); 352 (1 ex.); 355 (3 Exx.); 425 (3 Exx.); 428 (3 Exx.); 431 (2 Exx.); 440 (2 Exx.); 441 (1 ex.); 442 

(1 ex.); 443 (4 Exx.); 445 (3 Exx.); 450 (1 ex.); 456 (1 ex.); 92 (1 ex.) 

 376



Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 12 (4 Exx.); 13 (7 Exx.); 2 (1 ex.); 245 (2 M, 5 F); 3 (1 ex.); 4 (3 Exx.); 446 (2 Exx.); 97 (6 Exx.); 98 (5 Exx.) 

69 Scolopendra clavipes C. L. Koch, 1847 

 

1. Scolopendra clavipes Koch: Verhoeff, 1941: 95 

2. Scolopendra clavipes C. L. Koch: Wurmli, 1980: 343 

3. Scolopendra clavipes [sic!]: Lewis, 1985: 128 

4. S. clavipes [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 

5. Scolopendra clavipes C. L. Koch: Zapparoli, 1994b: 26 

6. Scolopendra clavipes C. L. Koch, 1847: Zapparoli, 2002: 61 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (4): Κάρπαθος: Μεσόχωρο (5); Ρόδος (1) (2) (3): Τουρκικό Κοιµητήριο (5); 

Φιλέριµος (5); Παραδίσι (5); Ρόδος (5); παραλία δυτικά της Ρόδου (5); παραλία ανατολικά της Ρόδου (5); Τριάντα (5); 

Πεταλούδες, κοντά στην Αγία Καλόπετρα, 300µ, σε πεύκα (6). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 30 (1 ex.); 32 (1 ex.); 33 (5 Exx.) 

70 Scolopendra cretica Attems, 1911

1. Scolopendra cretica Lucas, 1853: Lucas, 1853: 529 

2. [Scolopendra cretica Lucas]: Raulin, 1856: unknown 

3. Scolopendra dalmatica C.L. Koch: Karsch, 1888: 222 

4. Scolopendra dalmatica C. Koch [sic!]: Cecconi, 1895: 193 

5. Scolopendra oraniensis Lucas subsp. lusitanica Verh. nov. var. cretica Attems, 1902: Attems, 1902: 559 

6. Scolopendra canidens Newport: Kraepelin, 1904: 318 

7. Scolopendra oraniensis lusitanica Verh.: Verhoeff, 1925: 659 

8. S. c. [canidens[ cretica Att.: Attems, 1930: 37 

9. S. canidens cretica Attems: Chamberlin, 1956: 51 

10. Scolopendra canidens cretica Att.: Kanellis, 1959: 19 

11. Scolopendra dalmatica C.L. K.: Kanellis, 1959: 19 

12. Scolopendra canidens Newport: Dobroruka, 1977: 164 

13. Scolopendra canidens cretica Attems: Dobroruka, 1977: 164 

14. Scolopendra canidens cretica Att.: Matic, 1980: 99 

15. Scolopendra cretica Attems: Wurmli, 1980: 350 

16. Scolopendra cretica [sic!]: Lewis, 1985: 128 

17. Scolopendra canidens cretica Att.: Matic & Stavropoulos, 1988: 34 

18. Scolopendra canidens cretica Att.: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

19. Scolopendra dalmatica C.L. Koch: Matic & Stavropoulos, 1993: 104 

20. S. cretica [sic!]: Zapparoli, 1993: 95 
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21. Scolopendra cretica Attems: Zapparoli, 1994b: 26 

22. Sc. Cretica Attems: Stoev, 1997: 102 

23. Scolopendra cretica Lucas, 1853: Zapparoli, 2002: 62 

Αναφορές: Κρήτη (6) (7) (8) (15) (16) (18) (19) (20) (22). Ηράκλειο: ∆αφνές (5) (11); Καρτερός (9); Κνωσσός (14); 

Γωνιές, 300µ (21); Ηράκλειο ανατολικά, σε παραλία (21); Σπήλαιο Καµιλάρι (21); Τυµπάκι (21); Κοκκίνη Χάνι (23); 

Ηράκλειο, 15χιλ δυτικά, σε καρστική περιοχή (23); Ηράκλειο, 10χιλ νότια (23); Κάτω Σύµι (Βιάννος) (23). Λασίθι: Σητεία 

(1) (2) (9) (10) (23); Μαραθοσπηλιά προς Ψυχρό (9); Μίλατος (9); Ψυχρό (9); Πύργος (Μίλατος) (9); Άγιος Νικόλαος 

(21); Άγιος Νικόλαος προς Αµµουδάρα, 50µ, στην ακτή (23); Φλαµουριανά (23); Ίτανος (23); Γουρνιά (23); Κρούστας 

προς Πρίνα (23); Φαράγγι Σαρακίνας, 200µ (23); Κάτω Μετόχι προς Κασταµονίτσα, 700 - 850µ (23); Κριτσά (23); 

Κριτσά (23); Λατώ (23); Σεληνάρι (23); Τζερµιάδο, 1100 - 1200µ (23); Βρούχας (23). Ρέθυµνο: Ρέθυµνο (4) (10); Όρος 

Ίδη (13); Γωνιές προς Ανώγεια (21); Όρος Ίδη, 1200 - 1500µ (21); Όρος Ίδη, 1600µ (21); Όρος Ίδη, 900µ, πλαγιές στα 

Ανώγεια (23); Όρος Ίδη, 1500µ, πλαγιές στα Ανώγεια (23); Ρέθυµνο, 8χιλ δυτικά (23). Χανιά: Χανιά (1) (2) (3) (5) (10) 

(11); Κίσσαµος (1) (2) (10); Μελιδόνι (3) (10) (14); Οµαλός (4) (5) (10) (11) (21); Βιζάρι (5) (11); Ασκύφου (5) (11) (12) 

(23); Γιαλός (5) (11); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο Καθολικό (9); Ακρωτήρι (Μονή Γκουβερνέτου), Σπήλαιο 

Κουτρούλι (9); Κολυµπάρι (9); Γαύδος (12); Στόµιο (17); Νιάτος προς Ασκύφου (23); Γεωργιούπολη, 10 - 250µ (23); 

Λίµνη Κουρνά (23); Οµαλός, 1000µ (23); Παλαιοχώρα (23). 

Συλλογή: 

Κρήτη 

Ηράκλειο: 139 (18 F, 4 Exx., 6 M); 140 (4 F, 4 M); 141 (4 M, 8 F); 142 (3 M, 6 F); 228 (14 Exx.); 230 (2 Exx.); 231 (9 

Exx.); 232 (9 Exx.); 233 (21 ex.); 415 (1 M); 422 (2 Exx.); 424 (1 ex.); 457 (2 Exx.); 466 (1 ex.); 470 (1 ex.); 481 (3 Exx.); 

485 (1 Exx.); 486 (1 ex.); 487 (1 ex.); 489 (3 Exx.); 508 (3 F, 3 M); 509 (7 Exx.); 510 (6 Exx.); 511 (1 ex.); 512 (11 ex.); 

514 (9 Exx.); 515 (6 Exx.); 516 (18 Exx.); 517 (13 Exx.); 518 (14 Exx.); 52 (1 M, 5 F); 520 (7 Exx.); 521 (9 Exx.); 527 

(28 Exx.); 53 (6 Exx.); 54 (1 ex.); 541 (16 Exx.); 542 (4 Exx.); 543 (22 Exx.); 544 (6 Exx.); 545 (20 Exx.); 546 (2 Exx.); 

547 (17 Exx.); 548 (11 ex.); 549 (16 Exx.); 550 (1 Α, 9 Exx.); 551 (6 Exx.); 552 (10 Exx.); 553 (17 Exx.); 558 (12 Exx.); 

559 (5 Exx.); 560 (18 Exx.); 561 (15 Exx.); 569 (5 Exx.); 570 (12 Exx.); 571 (14 Exx.); 575 (5 Exx.); 579 (1 ex.); 580 (4 

Exx.); 581 (8 Exx.); 585 (3 F, 3 M); 588 (1 F, 1 M); 589 (6 Exx.); 590 (21 ex.); 591 (8 Exx.); 596 (1 F, 1 M); 597 (3 

Exx.); 598 (6 Exx.); 600 (2 Exx.); 609 (4 Exx.); 615 (3 Exx.); 616 (1 M, 3 F); 622 (16 Exx.); 625 (2 Exx.); 631 (4 Exx.); 

75 (1 F, 3 M); 88 (1 F); 89 (1 M). Λασίθι: 10 (2 M, 6 F); 107 (3 Exx.); 11 (10 F, 4 M); 110 (1 F); 116 (10 Exx.); 117 (7 

Exx.); 126 (1 F, 1 M, 1 ex.); 131 (1 M, 6 F); 133 (1 M); 36 (4 F); 37 (1 M, 2 Exx., 6 F); 38 (2 M, 3 F); 39 (2 M, 6 F); 40 

(10 F, 11 ex., 8 M); 409 (2 Exx.); 42 (16 Exx.); 43 (5 M, 6 F); 44 (5 F, 7 M); 45 (1 ex., 4 M, 8 F); 459 (11 ex.); 46 (2 M, 4 

F); 460 (1 ex.); 461 (1 ex.); 463 (4 Exx.); 474 (3 Exx.); 478 (1 ex.); 48 (6 F, 9 M); 49 (9 Exx.); 50 (5 Exx.); 501 (4 Exx.); 

502 (11 Exx.); 505 (1 ex.); 506 (4 Exx.); 507 (3 Exx.); 51 (8 Exx.); 534 (1 F); 535 (5 Exx.); 536 (14 Exx.); 537 (15 Exx.); 

538 (11 ex.); 539 (7 Exx.); 540 (10 Exx.); 562 (6 Exx.); 563 (8 Exx.); 564 (3 Exx.); 565 (9 Exx.); 566 (1 ex.); 567 (1 ex.); 

59 (2 Exx.); 592 (1 M, 2 F); 593 (4 Exx.); 594 (1 F); 6 (1 ex., 3 M, 8 F); 603 (1 ex.); 605 (4 Exx.); 606 (2 Exx.); 607 (1 

ex.); 61 (17 Exx.); 62 (1 ex.); 67 (15 F, 4 M); 68 (11 F, 17 M); 7 (21 M, 39 F); 78 (3 F); 8 (13 F, 9 M); 9 (14 F, 8 M); 90 

(1 F, 2 M); 91 (3 F, 3 M); 94 (12 Exx.); 95 (17 Exx.). Ρέθυµνο: 105 (1 F, 2 Exx.); 106 (3 M, 8 F); 111 (3 F, 3 M); 112 (3 

Exx.); 119 (3 Exx.); 121 (1 M); 124 (1 M); 132 (1 F, 1 Exx., 2 M); 135 (2 M, 3 F); 35 (10 M, 17 F); 448 (3 Exx.); 493 (1 

ex.); 495 (4 Exx.); 498 (1 ex.); 499 (1 ex.); 522 (17 Exx.); 523 (2 M); 524 (7 Exx.); 525 (1 F); 526 (29 Exx.); 528 (11 ex.); 

529 (13 Exx.); 530 (14 Exx.); 531 (1 ex.); 532 (24 Exx.); 554 (19 Exx.); 555 (3 Exx.); 556 (20 Exx.); 557 (39 Exx.); 568 

(5 Exx.); 572 (6 Exx.); 573 (7 Exx.); 574 (8 Exx.); 576 (1 M); 577 (2 Exx.); 578 (2 Exx.); 582 (1 ex.); 583 (2 M, 4 F); 584 

(9 Exx.); 586 (9 Exx.); 587 (1 ex.); 60 (8 Exx.); 611 (1 M, 1 ex.); 612 (2 Exx.); 617 (1 M); 624 (1 M); 626 (5 Exx.); 627 (1 

F, 4 M); 630 (1 ex.); 83 (13 F, 14 M, 3 Exx.). Χανιά: 143 (1 F, 1 M, 1 ex.); 145 (2 Exx.); 146 (4 Exx.); 147 (5 Exx.); 148 
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(1 ex.); 150 (2 M); 151 (1 F, 2 Exx.); 153 (1 ex.); 154 (1 F, 1 ex., 2 M); 155 (2 Exx.); 16 (2 Exx.); 160 (1 ex.); 161 (5 

Exx.); 162 (3 Exx.); 163 (2 Exx.); 165 (1 Exx.); 166 (1 M, 3 Exx.); 168 (1 F); 169 (1 F, 1 M); 172 (2 Exx.); 173 (2 Exx.); 

174 (2 Exx.); 175 (1 F, 1 M); 177 (4 Exx.); 178 (1 ex.); 179 (1 M, 1 ex.); 180 (3 Exx.); 181 (3 Exx.); 182 (6 Exx.); 183 (1 

ex.); 186 (1 ex.); 193 (1 F); 194 (1 F); 195 (2 F); 197 (1 F, 1 M); 198 (2 M); 199 (1 M, 3 F); 201 (2 F, 2 M); 202 (1 F); 205 

(1 M, 2 F); 206 (2 M, 4 F); 208 (1 ex., 5 F); 212 (2 M, 4 F); 213 (1 M, 2 F, 4 Exx.); 215 (1 M, 1 ex., 2 F); 216 (1 F, 3 M); 

219 (2 F); 226 (2 Exx.); 246 (2 Exx.); 401 (2 Exx.); 406 (3 Exx.); 407 (1 ex.); 65 (11 ex., 2 M); 66 (19 Exx.); 74 (1 Exx., 4 

M, 5 F); 81 (1 M); 84 (3 M) 

71 Scutigera coleoptrata (Linné, 1758) 

1. Cermatia (scolopendra [sic!]) coleoptrata Lin.: Lucas, 1853: 531 

2. [Cermatia coleoptrata] [Linne']: Raulin, 1856: unknown 

3. Scutigera coleoptrata (L.): Karsch, 1888: 220 

4. Scutigera coleoptrata var. crinita L.: Attems, 1902: 541 

5. Sc. coleoptrata insularum Verhoeff, 1905: Verhoeff, 1905: 78, 84 

6. Scutigera rubrovittata Verhoeff, 1905: Verhoeff, 1905: 77, 82 

7. Scutigera coleoptrata Latz. [sic!]: Verhoeff, 1925: 658 

8. Scutigera coleoptrata (Linne'): Chamberlin, 1956: 53 

9. Scutigera coleoptrata (L.): Kanellis, 1959: 32 

10. Scutigera coleoptrata var. crinita Att.: Kanellis, 1959: 32 

11. Scutigera asiaeminoris Verhoeff: Dobroruka, 1977: 163 

12. Scutigera coleoptrata (Linne'): Zapparoli, 1990: 57 

13. Scutigera coleoptrata L. [sic!]: Matic & Stavropoulos, 1993: 106 

14. Scutigera coleoptrata [sic!]: Zapparoli, 1993: 96 

15. Scutigera coleoptrata (Linne'): Zapparoli, 1994b: 61 

16. Sc. coleoptrata (Linnaeus): Stoev, 1997: 102 

17. Scutigera asiaeminoris Verhoeff: Stoev, 1997: 102 

18. Scutigera coleoptrata (Linne', 1758): Zapparoli, 2002: 8 

Αναφορές: Αιγαίο. ∆ωδεκάνησα (14): Αστυπάλαια: Χαµηλή (15); Κάρπαθος: ∆ιαφάνι δυτικά (15); Λάστος δυτικά (15); 

Όλυµπος (15); Πηγάδια (15); Πύλες (15); Στες (15); Κάσος: Κάσος νοτιοανατολικά, 80 - 100µ (15); Κως (12): ∆ίκαιος, 

350µ (15); Κέφαλος (15); Ασκληπιείον (15); Παλαιοπύλη, 350µ (15); Ρόδος (15): Άγιος Ισίδωρος (15); Καλαβάρδα (15); 

Μονόλιθος (15); Προφήτης Ηλίας (15); Ρόδος (15); Καλιθιές, θερµά λουτρά (18). Κυκλάδες (14): Κέα (5) (9); Θήρα (6) 

(9) (14). Κρήτη (3) (7) (9) (13) (14) (15) (16) (17). Ηράκλειο: Ηράκλειο (1) (2) (18); ∆αφνές (4) (10); Ηράκλειο, 10χιλ 

νότια (18). Λασίθι: Γουρνιά (18); Γουρνιά, µεταξύ Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας (18). Ρέθυµνο: Ρέθυµνο (1) (2); Όρος 

Ίδη (18). Χανιά: Χανιά (1) (2); Βιζάρι (4) (10); Γιαλός (4) (10); Κολυµπάρι (8); Ασκύφου (11); Παλαιοχώρα (18). 

Συλλογή: 

Αιγαίο 

∆ωδεκάνησα: 101 (16 F, 4 M); 18 (1 Α); 26 (1 M); 313 (1 F); 315 (1 F, 1 M); 316 (1 F, 2 M); 324 (1 F, 1 M); 332 (1 M); 

333 (1 M); 334 (1 F, 1 M); 344 (1 M); 380 (1 M); 395 (1 F); 55 (1 F); 99 (2 F). Κυκλάδες: 251 (1 M); 261 (1 M); 263 (1 

F); 265 (2 M); 268 (2 M); 274 (1 Α); 281 (1 F); 353 (1 Π); 356 (2 Α); 357 (1 F); 450 (1 F); 452 (1 M); 456 (1 F) 
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Κρήτη 

Ηράκλειο: 139 (25 F, 6 M); 140 (12 F, 3 M); 141 (3 F, 5 M); 142 (2 M, 3 F); 230 (1 M); 231 (1 F, 1 M); 466 (1 F); 469 (1 

F, 3 M); 485 (1 M); 486 (1 F); 509 (1 F); 510 (1 F, 3 M); 511 (1 F, 2 M); 514 (1 F); 515 (1 F, 1 Π, 4 M); 516 (1 F, 1 M); 

517 (2 M); 52 (12 F); 521 (1 F); 527 (1 M); 541 (2 M, 6 F); 544 (3 F, 4 M); 545 (2 M, 5 F); 547 (1 F, 2 M); 548 (1 F); 549 

(1 F); 553 (2 F, 2 M); 558 (1 F, 4 M); 559 (1 Α, 3 M, 5 F); 560 (3 F); 561 (2 F, 2 M); 569 (4 M, 5 F); 570 (1 F, 1 M); 581 

(1 F); 588 (4 M); 589 (1 F, 3 M); 590 (2 M, 3 F); 591 (4 M); 599 (1 F, 1 M); 600 (2 M); 608 (1 M); 615 (1 M); 616 (1 F); 

625 (1 M). Λασίθι: 107 (3 F); 11 (1 M); 116 (15 F, 4 M); 117 (2 M, 7 F); 125 (2 Α, 2 M); 126 (1 F, 1 M); 36 (2 M, 6 F); 

37 (14 M, 7 F); 38 (6 F, 9 M); 410 (2 M); 462 (1 M); 463 (1 M); 464 (1 F); 47 (1 F); 474 (1 F, 1 Π, 1 M, 1 ex.); 476 (1 M); 

478 (1 F); 48 (1 F); 50 (1 F); 505 (2 F); 506 (1 M); 507 (2 M, 3 F); 51 (1 M); 535 (1 Π, 1 M, 2 F); 536 (1 M, 2 F); 537 (1 

M, 2 F); 538 (1 F); 539 (1 M, 4 F); 540 (16 F, 7 M); 562 (1 M); 563 (1 F); 564 (1 Α, 5 F, 7 M); 565 (1 F); 566 (1 F, 1 M); 

567 (1 F); 595 (1 F, 2 Α, 3 M); 606 (1 F, 1 M); 607 (1 M); 67 (1 F); 68 (1 M); 78 (1 F); 8 (1 F, 3 M); 94 (3 F); 95 (1 F). 

Ρέθυµνο: 106 (39 F, 5 M); 111 (22 F, 7 M); 121 (6 F); 124 (2 M); 132 (1 F, 1 M); 35 (1 F); 500 (1 F, 1 Π); 522 (2 F); 523 

(1 M); 524 (10 M, 7 F); 525 (1 F); 526 (1 F); 528 (3 M, 9 F); 530 (1 F); 531 (1 F, 1 M); 532 (1 M, 6 F); 554 (6 Α); 555 (6 

F); 556 (32 F, 35 M); 557 (1 F); 568 (1 F, 2 M); 574 (5 F, 5 M); 577 (1 M); 578 (1 M); 582 (2 F); 583 (1 F, 1 M); 586 (1 

F, 1 M); 587 (1 F, 1 Α, 1 M); 602 (1 M); 619 (1 M); 82 (1 F). Χανιά: 145 (3 F, 4 Α); 146 (5 Α, 7 F, 9 M); 147 (3 Α, 30 M, 

48 F); 148 (1 M); 149 (2 Α, 4 F, 8 M); 150 (1 F, 2 M); 151 (3 F, 5 M); 152 (1 M, 3 F); 154 (1 Α, 6 F, 9 M); 155 (1 F, 1 

M); 156 (1 F); 157 (1 M); 158 (1 M); 160 (4 M); 161 (10 F, 2 Α, 6 M); 162 (2 M, 5 F); 164 (14 F, 5 M); 165 (1 M, 8 F); 

166 (1 Α, 12 M, 22 F); 167 (1 M); 168 (1 F); 169 (3 F); 170 (1 M, 2 F); 171 (1 M, 5 F); 172 (1 F, 1 Α, 1 M); 173 (1 M, 11 

F); 174 (1 M, 2 F); 175 (2 Α, 4 F, 5 M); 176 (11 F, 2 M); 177 (9 F); 178 (1 M); 179 (2 Α, 3 M); 180 (1 F); 181 (15 Α); 182 

(9 Α); 183 (4 Α); 185 (1 Α); 186 (4 Α); 193 (2 M); 205 (1 M); 208 (1 F, 1 M); 213 (3 M); 216 (1 M); 220 (1 M); 71 (1 M); 

81 (3 F) 

Στερεά Ελλάδα 

Αττική: 14 (2 Α); 3 (2 Α); 4 (1 Α); 64 (1 M); 97 (7 Α); 98 (8 Α) 
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§3. Χάρτες κατανοµής των ειδών και υποειδών στο νότιο Αιγαίο (νέα δεδοµένα: 
samples, βιβλιογραφικές αναφορές: references) 
 

 
 
Χάρτης 4.1 
 

 
 
Χάρτης 4.2 
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Χάρτης 4.33 
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Πίνακας Α έτης (ερευνητικά προγράµµα

ποστο ς διατριβές). 

Στ οί ρεια Ηµ ς

άδα  
άδα  νοτιοανατολικά 
άδα κία 
άδα 

πλού 
ς 

  

τά 
δα ύθηρα 
δα ύθηρα 
δα ύθηρα 
δα ύθηρα  

 Καλλέργη 
σου αστελόριζο 
σου αστελόριζο ιού, κοντά στο ραντάρ 
σου αστελόριζο σιού, κοντά στο αεροδρόµιο 
σου αστελόριζο ολικά του νησιού 
σου αστελόριζο 
σου αστελόριζο ιµανιού 
σου αστελόριζο 
σου αστελόριζο λιµνιώνας 
σου αστελόριζο 
υ αστελόριζο 
υ αστελόριζο ο Βίγλα 
υ αστελόριζο της 

ο σία 
ο 
ο 
ο 

βούσα 

χιλ. προς Βάϊ 
, 2 χιλ. προς Βάϊ 

 χιλ. προς Βάϊ 
 
  
  

ιανών 

  
  

. Προέλευση συµπληρωµατικού υλικού µελ τα 

και α λές, διδακτορικές και µεταπτυχιακέ

αθµ  Περιφέ Νοµός Νησί Περιοχή . Συλλογή
1 Κρήτη Λασιθίου  Κάτω Μετόχι 09-Απρ-91 
2 Στ. Ελλ Αττικής Κύθηρα ν. Αντικύθηρα 01-Ιαν-92 
3 Στ. Ελλ Αττικής Κύθηρα ν. Πρασονήσι, στα 21-Ιαν-92 
4 Στ. Ελλ Αττικής Κύθηρα ν. Πρασονήσι, µα 21-Ιαν-92 
5 Στ. Ελλ Αττικής Κύθηρα ν. Λαγουβάρδος 21-Ιαν-92 
6 Κρήτη Λασιθίου  Σελάκανο 01-∆εκ-93 
7 Κρήτη Λασιθίου  Μονή Το 11-∆εκ-93 
8 Κρήτη Λασιθίου  Άγιος Φωκά 12-∆εκ-93 
9 Κρήτη Λασιθίου ν. Χρυσή 26-Μαρ-94 
10 Κρήτη Λασιθίου  ν. Χρυσή, ανεµόµυλος 27-Μαρ-94 
11 Κρήτη Λασιθίου  Κάτω Ζάκρος, Σπήλαιο Πελεκη 11-Μαρ-96 
12 Στ. Ελλά Αττικής Κ Φαράγγι ∆ιακόφτι 11-Απρ-96 
13 Στ. Ελλά Αττικής Κ Φαράγγι Παλιόχωρας 12-Απρ-96 
14 Στ. Ελλά Αττικής Κ Βρουλέα 13-Απρ-96 
15 Στ. Ελλά Αττικής Κ Μυλοπόταµος 19-Απρ-96 
16 Κρήτη Χανίων  Χερσόνησος Γραµβούσας 21-Απρ-96 
17 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, καταφύγιο 19-Οκτ-96 
18 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ Χώρα 02-∆εκ-96 
19 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ δυτικά του χωρ 02-∆εκ-96 
20 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ στα νότια του νη 03-∆εκ-96 
21 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ στα νοτιοανατ 03-∆εκ-96 
22 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ βόρεια του νησιού 04-∆εκ-96 
23 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ πλαγιά στα δυτικά του λ 04-∆εκ-96 
24 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ ν. Ρω 05-∆εκ-96 
25 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ ν. Ρω, Φραγκο 05-∆εκ-96 
26 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ ν. Στρογγύλη 06-∆εκ-96 
27 Αιγαίο ∆ωδεκανήσο Κ καλλιέργειες 07-∆εκ-96 
28 Αιγαίο ∆ωδεκανήσο Κ Οροπέδι 07-∆εκ-96 
29 Αιγαίο ∆ωδεκανήσο Κ περιοχή Νύφ 08-∆εκ-96 
30 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Καστελόριζ ν. Άγιος Γεώργιος, µε την εκκλη 08-∆εκ-96 
31 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Καστελόριζ ν. Άγιος Γεώργιος, χωρίς την εκκλησία 08-∆εκ-96 
32 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Καστελόριζ ν. Ψωµί 08-∆εκ-96 
33 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Καστελόριζ ν. Ψωράδια 08-∆εκ-96 
34 Κρήτη Χανίων  ν. Άγρια Γραµ 16-Φεβ-97 
35 Κρήτη Ρεθύµνου  Ψηλορείτης, Οροπέδιο Νίδας 09-Μαϊ-97 
36 Κρήτη Λασιθίου  Μονή Τοπλού, 2 02-Ιουν-97 
37 Κρήτη Λασιθίου  Μονή Τοπλού 07-Αυγ-97 
38 Κρήτη Λασιθίου  Μονή Τοπλού, 2 11-Οκτ-97 
39 Κρήτη Λασιθίου  ν. Κουφονήσι 16-Νοε-97 
40 Κρήτη Λασιθίου Φαράγγι Χα 14-∆εκ-97 
41 Κρήτη Λασιθίου Μονή Τοπλού, 2 χιλ. προς Βάϊ 14-∆εκ-97 
42 Κρήτη Λασιθίου  Λίµνη Μπραµ 23-∆εκ-97 
43 Κρήτη Λασιθίου  ν. Τράχηλος 15-Ιαν-98 
44 Κρήτη Λασιθίου  ν. Μακρουλό 16-Ιαν-98 
45 Κρήτη Λασιθίου ν. Στρογγυλό 16-Ιαν-98 
46 Κρήτη Λασιθίου ν. Μάρµαρα 16-Ιαν-98 
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47 Κρήτη Λασιθίου  Μονή Τοπλού, 2 χιλ. προς Βάϊ 24-Ιαν-98 
48 Κρήτη Λασιθίου 

  

είου σοφυλάκων 
  

ου  
ου άρπαθος 

ήσου άρπαθος ασταύρωση 
ου άρπαθος 
ου άρπαθος ά τη τη διασταύρωση για το Λέυκο 

  
υ  ταφύγιο, βόρεια από τις Κουρούτες 
  
  

δα ύθηρα 
τιοανατολικά 

, 950µ 

ά προς Σητεία 
ς, 950µ 

 χιλ. νοτιοανατολικά 
 Σελιά, 520µ 

 
 Νιάτος 

 

 
λίας, 35µ 

ά, 6 χιλ. νοτιοανατολικά 
 τα Σελιά, 520µ 

, 1400µ 

  
  τικά 

  

 
δα ύθηρα 

 Ακρωτήρι Σπιναλόγκα 01-Μαϊ-98 
49 Κρήτη Λασιθίου ν. Κολοκύθα 01-Μαϊ-98 
50 Κρήτη Λασιθίου  ν. Κουφονήσι 30-Απρ-99 
51 Κρήτη Λασιθίου  ν. Μακρουλό 01-Μαϊ-99 
52 Κρήτη Ηρακλ  στις καλύβες των δα 02-Μαϊ-99 
53 Κρήτη Ηρακλείου ν. Ντία 02-Μαϊ-99 
54 Κρήτη Ηρακλεί ν. Πεταλίδα 03-Μαϊ-99 
55 Αιγαίο ∆ωδεκανήσ Κ Πηγάδια, στα νοτιοανατολικά 07-Απρ-00 
56 Αιγαίο ∆ωδεκαν Κ Βολάδα - Λάστο, 2,5 χιλ. µετά τη δι 08-Απρ-00 
57 Αιγαίο ∆ωδεκανήσ Κ Μεσοχώρι, στο εκκλησάκι της Παναγιάς 08-Απρ-00 
58 Αιγαίο ∆ωδεκανήσ Κ Μεσοχώρι προς Πύλες, 50µ µετ 08-Απρ-00 
59 Κρήτη Λασιθίου ν. Παξιµάδα 14-Απρ-00 
60 Κρήτη Ρεθύµνο Ψηλορείτης, στο κα 15-Απρ-00 
61 Κρήτη Λασιθίου ν. ∆ραγονάδα 15-Απρ-00 
62 Κρήτη Λασιθίου ν. Γιανυσάδα 15-Απρ-00 
63 Κρήτη Ρεθύµνου  Λοχριά, 2000µ 15-Απρ-00 
64 Στ. Ελλά Αττικής Κ Μιτάτα, κοντά στο χείµαρρο 24-Ιουλ-00 
65 Κρήτη Χανίων  Ασή Γωνιά, 6 χιλ. νο 17-Νοε-00 
66 Κρήτη Χανίων  Οροπέδιο Καλλικράτης 18-Νοε-00 
67 Κρήτη Λασιθίου  Φαράγγι Χα 16-∆εκ-00 
68 Κρήτη Λασιθίου  Φράγµα Μπραµιανών 17-∆εκ-00 
69 Κρήτη Λασιθίου  Μπραµιαν 17-∆εκ-00 
70 Κρήτη Χανίων  Οροπέδιο Καλλικράτη 06-Φεβ-01 
71 Κρήτη Χανίων  Ασή Γωνιά, 6 06-Φεβ-01 
72 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Ιωάννης, βόρεια από τα 07-Φεβ-01 
73 Στ. Ελλάδα Αττικής Σαλαµίνα Αιάντειο, Άνω Ζορµπαλάς 24-Φεβ-01 
74 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Οροπέδιο 05-Μαϊ-01 
75 Κρήτη Ηρακλείου  Μαγαρικάρι, στο κάστρο 13-Μαϊ-01 
76 Κρήτη Ηρακλείου  Αγία Ειρήνη 24-Μαϊ-01 
77 Αιγαίο Χίου Χίος Πίτυο, 5 χιλ. πριν 25-Μαϊ-01 
78 Κρήτη Λασιθίου  Θρυπτή, 1 χιλ. βόρεια 28-Μαϊ-01 
79 Κρήτη Χανίων  Οροπέδιο Καλλικράτης, 950µ 29-Μαϊ-01 
80 Κρήτη Ρεθύµνου  Όρµος Κόρακα, δυτικά της παρα 29-Μαϊ-01 
81 Κρήτη Χανίων  Ασή Γωνι 29-Μαϊ-01 
82 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Ιωάννης, βόρεια από 30-Μαϊ-01 
83 Κρήτη Ρεθύµνου  Ψηλορείτης, Οροπέδιο Νίδας 31-Μαϊ-01 
84 Κρήτη Χανίων  Ανώπολη, στα βόρεια (Πορόλακκος) 03-Νοε-01 
85 Κρήτη Χανίων  Ανώπολη, 1000µ 03-Νοε-01 
86 Κρήτη Χανίων  Ανώπολη 03-Νοε-01 
87 Κρήτη Χανίων  Ανώπολη, 1650µ 03-Νοε-01 
88 Κρήτη Ηρακλείου Οροπέδιο Οµαλού Βιάννου 02-Αυγ-02 
89 Κρήτη Ηρακλείου Οροπέδιο Οµαλού Βιάννου, στις πηγές στα βορειοδυ 02-Αυγ-02 
90 Κρήτη Λασιθίου  Φοινικόδασος Βάϊ 02-Σεπ-02 
91 Κρήτη Λασιθίου  Αδραβαστοί - Καρύδι 02-Σεπ-02 
92 Αιγαίο Κυκλάδων Μοναστήρι Ρούκουνας 17-Μαϊ-03 
93 Αιγαίο Κυκλάδων  Μοναστήρι Προφήτη Ηλία 18-Μαϊ-03 
94 Κρήτη Λασιθίου  ν. Ελάσα 09-Ιαν-04 
95 Κρήτη Λασιθίου  ν. Γκράντες (µεγάλο) 10-Ιαν-04 
96 Αιγαίο Κυκλάδων  Σπήλαιο Ζα 10-Μαρ-01 
97 Στ. Ελλά Αττικής Κ Ποταµός, καλλιέργειες, 700µ 05-Αυγ-01 
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98 Στ. Ελλάδα ύθηρα σταύρωση 
ου άρπαθος προς Απέρι 
σου άρπαθος 
σου άρπαθος 
σου άρπαθος 
ου έρος ιόκαστρο 

50µ 

χιλ. ανατολικά 

5 χιλ. νοτιοανατολικά 

µ 

ος, 1450µ 
ροπέδιο Λιµνάκαρος, 1750µ 

ος Ξηρόκαµπο, 7,5 χιλ. νοτιοανατολικά 
υ 950µ 
υ 
υ  
υ 
 οπέδιο Λιµνάκαρος, 1450µ 
 τη, οροπέδιο Λιµνάκαρος, 1750µ 
υ 
 ο προς Ξηρόκαµπο, 7,5 χιλ. νοτιοανατολικά 
 κά 
 . νοτιοανατολικά 
υ υρούτες, 1650µ 
υ χριά, 1950µ 
 χιλ. ανατολικά 
 πο, 7,5 χιλ. νοτιοανατολικά 
υ 
 
 η, οροπέδιο Λιµνάκαρος, 1750µ 
υ ς, 1650µ 
υ ης, Λοχριά, 1950µ 
υ  
υ 
ου 
ου µενή 
ου  δασοφυλάκων 
ου  

κο, στη δεξαµενή 
ρος Σαρακήνικο 

ύλα 
148 

Αττικής Κ Ποταµός προς Πατεριανά, 100µ µετά τη δια 05-Αυγ-01 
99 Αιγαίο ∆ωδεκανήσ Κ Πηγάδια 23-Αυγ-01 
100 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ Λέυκος, 2 χιλ. πριν 23-Αυγ-01 
101 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ Αεροδρόµιο, στα νότια 23-Αυγ-01 
102 Αιγαίο ∆ωδεκανή Κ Πύλες, 1 χιλ. µετά τη Βολάδα 23-Αυγ-01 
103 Αιγαίο ∆ωδεκανήσ Λ Λακκί - Ξηρόκαµπος, προς Παλα 11-Σεπ-01 
104 Κρήτη Ρεθύµνου  Ψηλορείτης, Λοχριά, 1950µ 02-Ιουλ-00 
105 Κρήτη Ρεθύµνου  Ψηλορείτης, Κουρούτες, 16 02-Ιουλ-00 
106 Κρήτη Ρεθύµνου  Εξάντης 06-Ιουλ-00 
107 Κρήτη Λασιθίου  Μίλατος, 6 12-Ιουλ-00 
108 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκτη, οροπέδιο Λιµνάκαρος, 1750µ 05-Αυγ-00 
109 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκτη, οροπέδιο Λιµνάκαρος, 1450µ 05-Αυγ-00 
110 Κρήτη Λασιθίου  Χαµαίτουλο προς Ξηρόκαµπο, 7, 06-Αυγ-00 
111 Κρήτη Ρεθύµνου  Εξάντης 14-Σεπ-00 
112 Κρήτη Ρεθύµνου  Ψηλορείτης, Κουρούτες, 1650 14-Σεπ-00 
113 Κρήτη Ρεθύµνου  Ψηλορείτης, Λοχριά, 1950µ 15-Σεπ-00 
114 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκτη, οροπέδιο Λιµνάκαρ 02-Οκτ-00 
115 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκτη, ο 02-Οκτ-00 
116 Κρήτη Λασιθίου  Μίλατος, 6 χιλ. ανατολικά 11-Οκτ-00 
117 Κρήτη Λασιθίου  Χαµαίτουλο πρ 12-Οκτ-00 
118 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Λοχριά, 1 30-Οκτ-00 
119 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Κουρούτες, 1650µ 30-Οκτ-00 
120 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Λοχριά, 2250µ 31-Οκτ-00 
121 Κρήτη Ρεθύµνο  Εξάντης 07-Νοε-00 
122 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκτη, ορ 09-Ιαν-01 
123 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκ 09-Ιαν-01 
124 Κρήτη Ρεθύµνο  Εξάντης 13-Ιαν-01 
125 Κρήτη Λασιθίου  Χαµαίτουλ 23-Ιαν-01 
126 Κρήτη Λασιθίου  Μίλατος, 6 χιλ. ανατολι 23-Ιαν-01 
127 Κρήτη Λασιθίου  Χαµαίτουλο προς Ξηρόκαµπο, 7,5 χιλ 16-Μαρ-01 
128 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Κο 24-Μαρ-01 
129 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Λο 24-Μαρ-01 
130 Κρήτη Λασιθίου  Μίλατος, 6 06-Μαϊ-01 
131 Κρήτη Λασιθίου  Χαµαίτουλο προς Ξηρόκαµ 06-Μαϊ-01 
132 Κρήτη Ρεθύµνο  Εξάντης 08-Μαϊ-01 
133 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκτη, οροπέδιο Λιµνάκαρος, 1450µ 10-Μαϊ-01 
134 Κρήτη Λασιθίου  Όρος ∆ίκτ 10-Μαϊ-01 
135 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Κουρούτε 12-Ιουν-01 
136 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτ 12-Ιουν-01 
137 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Λοχριά, 2420µ 12-Ιουν-01 
138 Κρήτη Ρεθύµνο  Ψηλορείτης, Λοχριά, 2250µ 13-Ιουν-01 
139 Κρήτη Ηρακλεί  στις καλύβες των δασοφυλάκων 03-Αυγ-99 
140 Κρήτη Ηρακλεί  στη δεξα 03-Αυγ-99 
141 Κρήτη Ηρακλεί  στις καλύβες των 13-Απρ-00 
142 Κρήτη Ηρακλεί  στη δεξαµενή 13-Απρ-00 
143 Κρήτη Χανίων Γαύδος Βατσιανά προς Αλυκή 28-Ιουλ-96 
144 Κρήτη Χανίων Γαύδος Καστρί προς Σαρακήνι 09-Νοε-96 
145 Κρήτη Χανίων Γαύδος Καστρί π 09-Νοε-96 
146 Κρήτη Χανίων Γαύδος Φανάρι 10-Νοε-96 
147 Κρήτη Χανίων Γαύδος ν. Γαυδοπο 10-Νοε-96 

Κρήτη Χανίων Γαύδος Κεδρές 10-Νοε-96 
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149 Κρήτη Χανίων Γαύδος Κεδρές προς Λαβρακά, αµµοθίνες 

 
εταξύ Βατσιανά και Αλυκή 

πούλα 

αύδος 
αύδος ξαµενή 
αύδος ς 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος  
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 
αύδος 

 

 

 
 

10-Νοε-96 
150 Κρήτη Χανίων Γαύδος Βατσιανά 11-Νοε-96 
151 Κρήτη Χανίων Γαύδος Αλυκή προς Τρυπητή 11-Νοε-96 
152 Κρήτη Χανίων Γαύδος Μετόχι, µ 11-Νοε-96 
153 Κρήτη Χανίων Γαύδος Καστρί, λιβάδι 14-Μαρ-97 
154 Κρήτη Χανίων Γαύδος ν. Γαυδο 16-Μαρ-97 
155 Κρήτη Χανίων Γαύδος Φανάρι 16-Μαρ-97 
156 Κρήτη Χανίων Γ Καστρί προς Σαρακήνικο 16-Μαρ-97 
157 Κρήτη Χανίων Γ Καστρί προς Σαρακήνικο, στη δε 16-Μαρ-97 
158 Κρήτη Χανίων Γ Κεδρές προς Λαβρακά, αµµοθίνε 16-Μαρ-97 
159 Κρήτη Χανίων Γ Βατσιανά 16-Μαρ-97 
160 Κρήτη Χανίων Γ Αλυκή προς Τρυπητή 16-Μαρ-97 
161 Κρήτη Χανίων Γ Φανάρι 12-Ιουν-97 
162 Κρήτη Χανίων Γ Καστρί προς Σαρακήνικο 12-Ιουν-97 
163 Κρήτη Χανίων Γ Καστρί προς Σαρακήνικο, στη δεξαµενή 12-Ιουν-97 
164 Κρήτη Χανίων Γ Κεδρές προς Λαβρακά, αµµοθίνες 13-Ιουν-97 
165 Κρήτη Χανίων Γ Κεδρές 13-Ιουν-97 
166 Κρήτη Χανίων Γ ν. Γαυδοπούλα 14-Ιουν-97 
167 Κρήτη Χανίων Γ Βατσιανά 14-Ιουν-97 
168 Κρήτη Χανίων Γ Μετόχι, µεταξύ Βατσιανά και Αλυκή 14-Ιουν-97 
169 Κρήτη Χανίων Γ Αλυκή προς Τρυπητή 14-Ιουν-97 
170 Κρήτη Χανίων Γ Κόρφος 14-Ιουν-97 
171 Κρήτη Χανίων Γ Σαρακήνικο 15-Ιουν-97 
172 Κρήτη Χανίων Γ Βατσιανά 24-Αυγ-97 
173 Κρήτη Χανίων Γ Κεδρές προς Λαβρακά, αµµοθίνες 26-Αυγ-97 
174 Κρήτη Χανίων Γ Κεδρές 27-Αυγ-97 
175 Κρήτη Χανίων Γ Αλυκή προς Τρυπητή 28-Αυγ-97 
176 Κρήτη Χανίων Γ Σαρακήνικο 28-Αυγ-97 
177 Κρήτη Χανίων Γ Κόρφος 29-Αυγ-97 
178 Κρήτη Χανίων Γ Καστρί προς Σαρακήνικο, στη δεξαµενή 29-Αυγ-97 
179 Κρήτη Χανίων Γ Φανάρι 29-Αυγ-97 
180 Κρήτη Χανίων Γ Καστρί προς Σαρακήνικο 29-Αυγ-97 
181 Κρήτη Χανίων  Ελαφονήσι, δυτικά της παραλίας 26-Ιουν-96 
182 Κρήτη Χανίων  Ελαφονήσι, δυτικά της παραλίας 25-Αυγ-96 
183 Κρήτη Χανίων  Ελαφονήσι, δυτικά της παραλίας 29-Οκτ-96 
184 Κρήτη Χανίων  Ελαφονήσι, δυτικά της παραλίας 30-∆εκ-96 
185 Κρήτη Χανίων  Ελαφονήσι, δυτικά της παραλίας 13-Μαρ-97 
186 Κρήτη Χανίων  Ελαφονήσι, δυτικά της παραλίας 07-Μαϊ-97 
187 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 2000µ 01-Σεπ-90 
188 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, κορυφή Παχνές, 2453µ 01-Σεπ-90 
189 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1600µ 01-Σεπ-90 
190 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 2000µ 16-Οκτ-90 
191 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1600µ 23-Νοε-90 
192 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1200µ 23-Νοε-90 
193 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 23-Νοε-90 
194 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1200µ 28-Μαρ-91 
195 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 28-Μαρ-91 
196 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1600µ 05-Μαϊ-91 
197 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1200µ 05-Μαϊ-91 
198 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 05-Μαϊ-91 
199 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1200µ 08-Ιουν-91 
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200 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 1600µ 08-Ιουν-91 
201 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 

η προς Παχνές, 1200µ 
 προς Παχνές, 1600µ 

, Ανώπολη προς Παχνές, 2000µ 
ρη, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 
η, Ανώπολη προς Παχνές, 1200µ 

ώπολη προς Παχνές, 1600µ 
, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 

ολη προς Παχνές, 2000µ 
πολη προς Παχνές, 1600µ 

νώπολη προς Παχνές, 2000µ 
η, Ανώπολη προς Παχνές, 1200µ 

η προς Παχνές, 800µ 
, Ανώπολη προς Παχνές, 1600µ 

 Παχνές, 1200µ 
Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 

πολη προς Παχνές, 1600µ 
η προς Παχνές, 1200µ 
 προς Παχνές, 800µ 

ρη, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 
, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 
η, Ανώπολη προς Παχνές, 800µ 
, Ανώπολη προς Παχνές, 1200µ 

πολη προς Παχνές, 1600µ 
νώπολη προς Παχνές, 2000µ 

ιανών 
εσσελέροι 

ννης 

υ 
   
  
  
  ράµατα 
  ς 
  ι - Μιαµµού 
  

ραµιανών 
ροι 

ς 
  πος 
  

08-Ιουν-91 
202 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολ 06-Ιουλ-91 
203 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη 06-Ιουλ-91 
204 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη 06-Ιουλ-91 
205 Κρήτη Χανίων  Λευκά Ό 06-Ιουλ-91 
206 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρ 03-Αυγ-91 
207 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Αν 03-Αυγ-91 
208 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη 03-Αυγ-91 
209 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπ 04-Αυγ-91 
210 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώ 07-Σεπ-91 
211 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Α 07-Σεπ-91 
212 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρ 08-Σεπ-91 
213 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολ 08-Σεπ-91 
214 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη 05-Οκτ-91 
215 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη προς 05-Οκτ-91 
216 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, 05-Οκτ-91 
217 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώ 06-Νοε-91 
218 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολ 06-Νοε-91 
219 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώπολη 06-Νοε-91 
220 Κρήτη Χανίων  Λευκά Ό 07-∆εκ-91 
221 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη 08-Μαρ-92 
222 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρ 05-Απρ-92 
223 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη 04-Μαϊ-92 
224 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Ανώ 06-Ιουν-92 
225 Κρήτη Χανίων  Λευκά Όρη, Α 07-Αυγ-92 
457 Κρήτη Ηρακλείου  Μάρτσαλος 23-∆εκ-98 
458 Κρήτη Λασιθίου  Λίµνη Μπραµ 04-Ιαν-99 
459 Κρήτη Λασιθίου  Πρίνα - Μ 05-Ιαν-99 
460 Κρήτη Λασιθίου  Σελάκανο 05-Ιαν-99 
461 Κρήτη Λασιθίου  Μύρτος 05-Ιαν-99 
462 Κρήτη Λασιθίου  Καβούσι 12-Ιαν-99 
463 Κρήτη Λασιθίου  Άγιος Ιωά 12-Ιαν-99 
464 Κρήτη Λασιθίου  Κρούστας 25-Ιαν-99 
465 Κρήτη Ηρακλείου  Οµαλός Βιάννο 26-Ιαν-99 
466 Κρήτη Ηρακλείου Κερατόκαµπος 26-Ιαν-99 
467 Κρήτη Ηρακλείου Αναποδάρης 26-Ιαν-99 
468 Κρήτη Ηρακλείου Κοµµός 02-Φεβ-99 
469 Κρήτη Ηρακλείου Πλατειά Πε 02-Φεβ-99 
470 Κρήτη Ηρακλείου Αχεντριά 11-Φεβ-99 
471 Κρήτη Ηρακλείου Απεσωκάρ 11-Φεβ-99 
472 Κρήτη Ηρακλείου Μάρτσαλος 24-Φεβ-99 
473 Κρήτη Λασιθίου  Φαράγγι Χα 03-Μαρ-99 
474 Κρήτη Λασιθίου  Λίµνη Μπ 03-Μαρ-99 
475 Κρήτη Λασιθίου  Πρίνα - Μεσσελέ 03-Μαρ-99 
476 Κρήτη Λασιθίου  Μύρτος 04-Μαρ-99 
477 Κρήτη Λασιθίου  Σελάκανο 04-Μαρ-99 
478 Κρήτη Λασιθίου  Καβούσι 15-Μαρ-99 
479 Κρήτη Λασιθίου  Κρούστα 24-Μαρ-99 
480 Κρήτη Ηρακλείου Κερατόκαµ 26-Μαρ-99 
481 Κρήτη Ηρακλείου Αναποδάρης 26-Μαρ-99 
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482 Κρήτη Ηρακλείου  ιάννου 

 
µατα 

ού 

σίου 

ες 

ιστός 
 

ή 
 

Μεσσελέροι 

πραµιανών 

  µυρή 
  
  
  ς 
  ιάννου 
  
  
  ράµατα 

άρι - Μιαµµού 

ντησίου 

τος 

 

Οµαλός Β 26-Μαρ-99 
483 Κρήτη Ηρακλείου  Πηγαϊδάκια 30-Μαρ-99 
484 Κρήτη Ηρακλείου  Κοµµός 30-Μαρ-99 
485 Κρήτη Ηρακλείου  Πλατειά Περά 15-Απρ-99 
486 Κρήτη Ηρακλείου  Λέντας 15-Απρ-99 
487 Κρήτη Ηρακλείου  Απεσωκάρι - Μιαµµ 15-Απρ-99 
488 Κρήτη Ηρακλείου  ∆ιπλώρη 16-Απρ-99 
489 Κρήτη Ηρακλείου  Μονή Βροντη 16-Απρ-99 
490 Κρήτη Ηρακλείου  ∆άσος Ρούβα 16-Απρ-99 
491 Κρήτη Ρεθύµνου  Κουρούτ 19-Απρ-99 
492 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Τίτος 19-Απρ-99 
493 Κρήτη Ρεθύµνου  Αφέντης Χρ 19-Απρ-99 
494 Κρήτη Ρεθύµνου  Σακτούρια 20-Απρ-99 
495 Κρήτη Ρεθύµνου  Ρίζικας 20-Απρ-99 
496 Κρήτη Ρεθύµνου  Καρδάκι 21-Απρ-99 
497 Κρήτη Ρεθύµνου  Αγία Φωτειν 21-Απρ-99 
498 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Μάµας 22-Απρ-99 
499 Κρήτη Ρεθύµνου  Τηγάνια 22-Απρ-99 
500 Κρήτη Ρεθύµνου  Γαράζο 22-Απρ-99 
501 Κρήτη Λασιθίου  Πρίνα - 04-Μαϊ-99 
502 Κρήτη Λασιθίου  Φαράγγι Χα 04-Μαϊ-99 
503 Κρήτη Λασιθίου  Λίµνη Μ 04-Μαϊ-99 
504 Κρήτη Λασιθίου  Μύρτος 05-Μαϊ-99 
505 Κρήτη Λασιθίου  Σελάκανο 05-Μαϊ-99 
506 Κρήτη Λασιθίου  Άγιος Ιωάννης 17-Μαϊ-99 
507 Κρήτη Λασιθίου  Καβούσι 17-Μαϊ-99 
508 Κρήτη Ηρακλείου Παναγιά Αλ 20-Μαϊ-99 
509 Κρήτη Ηρακλείου Ζαρός 20-Μαϊ-99 
510 Κρήτη Ηρακλείου Αναποδάρης 26-Μαϊ-99 
511 Κρήτη Ηρακλείου Κερατόκαµπο 26-Μαϊ-99 
512 Κρήτη Ηρακλείου Οµαλός Β 26-Μαϊ-99 
513 Κρήτη Ηρακλείου Κοµµός 01-Ιουν-99 
514 Κρήτη Ηρακλείου Πηγαϊδάκια 01-Ιουν-99 
515 Κρήτη Ηρακλείου Πλατειά Πε 08-Ιουν-99 
516 Κρήτη Ηρακλείου  Λέντας 08-Ιουν-99 
517 Κρήτη Ηρακλείου  Απεσωκ 08-Ιουν-99 
518 Κρήτη Ηρακλείου  Αχεντριάς 08-Ιουν-99 
519 Κρήτη Ηρακλείου  ∆ιπλώρη 09-Ιουν-99 
520 Κρήτη Ηρακλείου  ∆άσος Ρούβα 09-Ιουν-99 
521 Κρήτη Ηρακλείου  Μονή Βρο 09-Ιουν-99 
522 Κρήτη Ρεθύµνου  Κουρούτες 10-Ιουν-99 
523 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Τί 10-Ιουν-99 
524 Κρήτη Ρεθύµνου  Αφέντης Χριστός 10-Ιουν-99 
525 Κρήτη Ρεθύµνου  Σακτούρια 30-Ιουν-99 
526 Κρήτη Ρεθύµνου  Ρίζικας 30-Ιουν-99 
527 Κρήτη Ηρακλείου  Μάρτσαλος 30-Ιουν-99 
528 Κρήτη Ρεθύµνου  Γαράζο 20-Ιουλ-99 
529 Κρήτη Ρεθύµνου  Τηγάνια 20-Ιουλ-99 
530 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Μάµας 20-Ιουλ-99 
531 Κρήτη Ρεθύµνου  Αγία Φωτεινή 21-Ιουλ-99 
532 Κρήτη Ρεθύµνου  Άνω Μέρος 21-Ιουλ-99 
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533 Κρήτη Ρεθύµνου  Καρδάκι 21-Ιουλ-99 
534 Κρήτη Λασιθίου  Άγιος Ιωάννης 22-Ιουλ-99 
535 Κρήτη Λασιθίου  Λίµνη Μπραµιανών 

σσελέροι 

  µυρή 
  
  ου 

ς 

  
  
  ρι - Μιαµµού 

άς 
  
   
  ίου 

ς 

  
   

  ρι - Μιαµµού 
 
ιανών 

Μεσσελέροι 

ς 
  αµπος 
  

τεινή 
  
  
  ου 

ς 

22-Ιουλ-99 
536 Κρήτη Λασιθίου  Φαράγγι Χα 22-Ιουλ-99 
537 Κρήτη Λασιθίου  Καβούσι 22-Ιουλ-99 
538 Κρήτη Λασιθίου  Σελάκανο 23-Ιουλ-99 
539 Κρήτη Λασιθίου  Πρίνα - Με 23-Ιουλ-99 
540 Κρήτη Λασιθίου  Κρούστας 23-Ιουλ-99 
541 Κρήτη Ηρακλείου Παναγιά Αλ 26-Ιουλ-99 
542 Κρήτη Ηρακλείου Ζαρός 26-Ιουλ-99 
543 Κρήτη Ηρακλείου Οµαλός Βιάνν 28-Ιουλ-99 
544 Κρήτη Ηρακλείου  Κερατόκαµπος 28-Ιουλ-99 
545 Κρήτη Ηρακλείου  Αναποδάρη 28-Ιουλ-99 
546 Κρήτη Ηρακλείου  Κοµµός 30-Ιουλ-99 
547 Κρήτη Ηρακλείου Πηγαϊδάκια 30-Ιουλ-99 
548 Κρήτη Ηρακλείου Λέντας 04-Αυγ-99 
549 Κρήτη Ηρακλείου Απεσωκά 04-Αυγ-99 
550 Κρήτη Ηρακλείου  Αχεντρι 04-Αυγ-99 
551 Κρήτη Ηρακλείου ∆ιπλώρη 17-Αυγ-99 
552 Κρήτη Ηρακλείου ∆άσος Ρούβα 17-Αυγ-99 
553 Κρήτη Ηρακλείου Μονή Βροντησ 17-Αυγ-99 
554 Κρήτη Ρεθύµνου  Κουρούτε 18-Αυγ-99 
555 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Τίτος 18-Αυγ-99 
556 Κρήτη Ρεθύµνου  Αφέντης Χριστός 18-Αυγ-99 
557 Κρήτη Ρεθύµνου  Σακτούρια 01-Σεπ-99 
558 Κρήτη Ηρακλείου Πηγαϊδάκια 17-Σεπ-99 
559 Κρήτη Ηρακλείου Πλατειά Περάµατα 17-Σεπ-99 
560 Κρήτη Ηρακλείου  Λέντας 17-Σεπ-99 
561 Κρήτη Ηρακλείου Απεσωκά 17-Σεπ-99 
562 Κρήτη Λασιθίου  Φαράγγι Χα 22-Σεπ-99 
563 Κρήτη Λασιθίου  Λίµνη Μπραµ 22-Σεπ-99 
564 Κρήτη Λασιθίου  Κρούστας 23-Σεπ-99 
565 Κρήτη Λασιθίου  Πρίνα - 23-Σεπ-99 
566 Κρήτη Λασιθίου  Σελάκανο 23-Σεπ-99 
567 Κρήτη Λασιθίου  Μύρτος 23-Σεπ-99 
568 Κρήτη Ρεθύµνου  Αναποδάρη 28-Σεπ-99 
569 Κρήτη Ηρακλείου Κερατόκ 28-Σεπ-99 
570 Κρήτη Ηρακλείου Αχεντριάς 28-Σεπ-99 
571 Κρήτη Ηρακλείου  Οµαλός Βιάννου 28-Σεπ-99 
572 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Μάµας 29-Σεπ-99 
573 Κρήτη Ρεθύµνου  Τηγάνια 29-Σεπ-99 
574 Κρήτη Ρεθύµνου  Γαράζο 29-Σεπ-99 
575 Κρήτη Ηρακλείου  Ζαρός 30-Σεπ-99 
576 Κρήτη Ρεθύµνου  Καρδάκι 05-Οκτ-99 
577 Κρήτη Ρεθύµνου  Άνω Μέρος 05-Οκτ-99 
578 Κρήτη Ρεθύµνου  Αγία Φω 05-Οκτ-99 
579 Κρήτη Ηρακλείου ∆ιπλώρη 19-Οκτ-99 
580 Κρήτη Ηρακλείου ∆άσος Ρούβα 19-Οκτ-99 
581 Κρήτη Ηρακλείου Μονή Βροντησί 19-Οκτ-99 
582 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Τίτο 21-Οκτ-99 
583 Κρήτη Ρεθύµνου  Κουρούτες 21-Οκτ-99 
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584 Κρήτη Ρεθύµνου  Αφέντης Χριστός 
  

α 
  κια 

ατα 

άρι - Μιαµµού 
σελέροι 

ς 
  υ 

µπος 

  

 

πραµιανών 

υ 
υ 
 
  
 
 
υ βα 
υ  
υ 
 ύτες 
 
 
 
 
υ 
υ βα 
 
υ υ 
 ριστός 
 
 

γία Φωτεινή 15-Α -00 
ίζικας 16-Α -00 

µυρή 
άδα ς ακία 
άδα ς ά 
άδα ς µίτσα 

21-Οκτ-99 
585 Κρήτη Ηρακλείου Μάρτσαλος 04-Νοε-99 
586 Κρήτη Ρεθύµνου  Ρίζικας 04-Νοε-99 
587 Κρήτη Ρεθύµνου  Σακτούρι 04-Νοε-99 
588 Κρήτη Ηρακλείου Πηγαϊδά 30-Νοε-99 
589 Κρήτη Ηρακλείου  Πλατειά Περάµ 30-Νοε-99 
590 Κρήτη Ηρακλείου  Λέντας 30-Νοε-99 
591 Κρήτη Ηρακλείου  Απεσωκ 30-Νοε-99 
592 Κρήτη Λασιθίου  Πρίνα - Μεσ 01-∆εκ-99 
593 Κρήτη Λασιθίου  Σελάκανο 01-∆εκ-99 
594 Κρήτη Λασιθίου  Μύρτος 01-∆εκ-99 
595 Κρήτη Λασιθίου  Κρούστα 01-∆εκ-99 
596 Κρήτη Ηρακλείου Οµαλός Βιάννο 26-Ιαν-00 
597 Κρήτη Ηρακλείου  Κερατόκα 26-Ιαν-00 
598 Κρήτη Ηρακλείου  Αναποδάρης 26-Ιαν-00 
599 Κρήτη Ηρακλείου Αχεντριάς 26-Ιαν-00 
600 Κρήτη Ηρακλείου  Παναγιά Αλµυρή 26-Ιαν-00 
601 Κρήτη Ρεθύµνου  Καρδάκι 26-Ιαν-00 
602 Κρήτη Ρεθύµνου  Αγία Φωτεινή 26-Ιαν-00 
603 Κρήτη Λασιθίου  Μύρτος 31-Ιαν-00 
604 Κρήτη Λασιθίου  Κρούστας 31-Ιαν-00 
605 Κρήτη Λασιθίου  Λίµνη Μ 01-Φεβ-00 
606 Κρήτη Λασιθίου  Άγιος Ιωάννης 01-Φεβ-00 
607 Κρήτη Λασιθίου  Καβούσι 01-Φεβ-00 
608 Κρήτη Ηρακλείο  Πλατειά Περάµατα 03-Φεβ-00 
609 Κρήτη Ηρακλείο  Λέντας 03-Φεβ-00 
610 Κρήτη Ρεθύµνου  Σακτούρια 04-Φεβ-00 
611 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Μάµας 08-Φεβ-00 
612 Κρήτη Ρεθύµνου  Τηγάνια 08-Φεβ-00 
613 Κρήτη Ρεθύµνου  Γαράζο 08-Φεβ-00 
614 Κρήτη Ηρακλείο  ∆άσος Ρού 09-Φεβ-00 
615 Κρήτη Ηρακλείο  Μονή Βροντησίου 09-Φεβ-00 
616 Κρήτη Ηρακλείο  Ζαρός 09-Φεβ-00 
617 Κρήτη Ρεθύµνου  Κουρο 14-Φεβ-00 
618 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Τίτος 14-Φεβ-00 
619 Κρήτη Ρεθύµνου  Αφέντης Χριστός 14-Φεβ-00 
620 Κρήτη Ρεθύµνου  Γαράζο 07-Απρ-00 
621 Κρήτη Ρεθύµνου  Άγιος Μάµας 07-Απρ-00 
622 Κρήτη Ηρακλείο  ∆ιπλώρη 14-Απρ-00 
623 Κρήτη Ηρακλείο  ∆άσος Ρού 14-Απρ-00 
624 Κρήτη Ρεθύµνου  Κουρούτες 14-Απρ-00 
625 Κρήτη Ηρακλείο  Μονή Βροντησίο 14-Απρ-00 
626 Κρήτη Ρεθύµνου  Αφέντης Χ 15-Απρ-00 
627 Κρήτη Ρεθύµνου  Άνω Μέρος 15-Απρ-00 
628 Κρήτη Ρεθύµνου  Καρδάκι 15-Απρ-00 
629 Κρήτη Ρεθύµνου  Α πρ
630 Κρήτη Ρεθύµνου  Ρ πρ
631 Κρήτη Ηρακλείου  Παναγιά Αλ 02-Ιουλ-00 
632 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρο Αχίλι, µ 20-Ιαν-02 
633 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρο Αχίλι προς Παναγι 20-Ιαν-02 
634 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρο Καλα 20-Ιαν-02 
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635 Στ. Ελλάδα ς µ πριν την παραλία 
άδα ς 
άδα ς 
άδα  προς Κουµάρι 
άδα νες 
άδα 
άδα τσίτσα, πευκοδάσος 
άδα 
άδα 
άδα  ∆άφνη 
άδα ς, ναυτική βάση 
άδα αµπος, στην εκκλησία Αγίου ∆ηµητρίου 
άδα 
άδα τιά 
άδα 
άδα οπούλα 
άδα  Ερινύα 

652 Σ ∆εκ-02 
653 Σ ∆εκ-02 
*654 Αιγαίο Κυκλάδων ν. Ασκανιά  - 
*655 Αιγαίο Κυκλάδων ν. Παχειά  - 
*656 Αιγαίο Κυκλάδων Νάξος Μέλανες 30-Ιαν-91 
*657 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κως Λάτρα 14-Μαρ-91 
*658 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κως Άγιος ∆ηµήτριος 15-Μαρ-91 
*659 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κως Ζια 15-Μαρ-91 
*660 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κως Αρχαία Πόλη 16-Μαρ-91 
*661 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κως Αγία Μαρίνα 17-Μαρ-91 
*662 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κάλυµνος Χώρα 10-Μαρ-91 
*663 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κάλυµνος Μυρτιές 11-Μαρ-91 
*664 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κάλυµνος Βαθύ 12-Μαρ-91 
*665 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κάλυµνος Βοθίνι προς Βλυχάδα 10-Μαρ-91 
*666 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κάλυµνος Αγία Αικατερίνη 10-Μαρ-91 
*667 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Κάλυµνος Αγκώντας 11-Μαρ-91 
*668 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Αστυπάλαια Άγιος Ανδρέας 15-Ιαν-91 
*669 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Αστυπάλαια Λειβάδι 15-Ιαν-91 
*670 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Αστυπάλαια Άγιος Κωνσταντίνος 14-Ιαν-91 
*671 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Αστυπάλαια Βαθύ 14-Ιαν-91 
*672 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Αστυπάλαια Προς τον Άγιο Ιωάννη 13-Ιαν-91 
*673 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Νίσυρος Λιές 16-Φεβ-91 
*674 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Αστυπάλαια Λιές παραλία µε φρύγανο 16-Φεβ-91 
*675 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Αστυπάλαια Πάλοι 15-Φεβ-91 
*676 Αιγαίο ∆ωδεκανήσου Γυαλί  14-Φεβ-91 

 
* ∆είγµατα που προέρχονται από τις Συλλογές του Μουσείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΣΜΟΥΑ). 
 
 
 
 

Εύβοιας Σκύρο Αχερούνες, 500 20-Ιαν-02 
636 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρο Αχερούνες 20-Ιαν-02 
637 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Αχίλι, καλλιέργειε 20-Ιαν-02 
638 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Περάµατα 22-Ιαν-02 
639 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Κατού 22-Ιαν-02 
640 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Κάστρο Σκύρου 22-Ιαν-02 
641 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Φορτούνα προς Α 22-Ιαν-02 
642 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Νύφη 23-Ιαν-02 
643 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Τρεις Μπούκες 23-Ιαν-02 
644 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Οροπέδιο 23-Ιαν-02 
645 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Τσινοχάρτη - Αλόρθε 23-Ιαν-02 
646 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Φερέκ 24-Ιαν-02 
647 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος Κόχιλας 13-Μαϊ-02 
648 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος ν. Πλα 05-Οκτ-02 
649 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος ν. Μέσα ∆ιαβάτης 05-Οκτ-02 
650 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος ν. Σκυρ 05-Νοε-02 
651 Στ. Ελλ Εύβοιας Σκύρος ν. 05-Νοε-02 

τ. Ελλάδα Εύβοιας Σκύρος ν. Άγιος Φωκάς 05-
. Ελλάδα Εύβοιας Σκύρος ν. Θάλια 05-τ

 410



 411 

Πίνακας Β. Μήτρα δεδοµένων παρουσίας – απουσίας των ειδών στα 68 νησιά του νοτίου Αιγαίου. 
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Σκύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Σαλαµίνα 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Κύθηρα 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πρασονήσι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Λαγουβάρδος 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Αντικύθηρα 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Κρήτη 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Γαύδος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Γαυδοπούλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ντία 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πεταλίδα 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
∆ραγονάδα 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Γιανυσάδα 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Παξιµάδα 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Στρογγυλό 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Μακρουλό 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Μάρµαρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Τράχηλος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Κουφονήσι 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Γκράντες 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Γκράντες (µικρό) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ελάσα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Κολοκύθα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Χρυσή 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Νάξος 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ασκανιά 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Παχειά 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σχοινούσα 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Κουφονήσι Νάξου 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
∆ονούσα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σέριφος 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σίκινος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Φολέγανδρος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Μύκονος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ίος 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Κύθνος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ανάφη 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Κέα 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σίφνος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Αµοργός 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Μήλος 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Σύρος 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πάρος  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Αντίπαρος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Τήνος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Θήρα 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Άνδρος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Αστυπάλαια 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Πάτµος 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λειψοί 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Λέρος 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Κάλυµνος 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Κως 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Νίσυρος 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Γυαλί 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Τήλος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Σύµη 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Χάλκη 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ρόδος 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
Κάρπαθος 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Κάσος 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Καστελόριζο 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Στρογγύλη 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ρω 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Αγ. Γεώργιος (1) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Αγ. Γεώργιος (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ψωµί 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ψωράδια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Σκύρος 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Σαλαµίνα 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
Κύθηρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
Πρασονήσι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Λαγουβάρδος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Αντικύθηρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Κρήτη 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 
Γαύδος 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
Γαυδοπούλα 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Ντία 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Πεταλίδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
∆ραγονάδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Γιανυσάδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Παξιµάδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Στρογγυλό 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Μακρουλό 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Μάρµαρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Τράχηλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Κουφονήσι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Γκράντες 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Γκράντες (µικρό) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Ελάσα 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Κολοκύθα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Χρυσή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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Νάξος 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Ασκανιά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Παχειά 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Σχοινούσα 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Κουφονήσι Νάξου 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
∆ονούσα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Σέριφος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Σίκινος 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Φολέγανδρος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Μύκονος 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Ίος 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Κύθνος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Ανάφη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Κέα 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Σίφνος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Αµοργός 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Μήλος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Σύρος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Πάρος  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Αντίπαρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Τήνος 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Θήρα 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
Άνδρος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Αστυπάλαια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Πάτµος 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Λειψοί 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Λέρος 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Κάλυµνος 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Κως 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Νίσυρος 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Γυαλί 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Τήλος 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Σύµη 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
Χάλκη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
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Ρόδος 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
Κάρπαθος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
Κάσος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
Καστελόριζο 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Στρογγύλη 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ρω 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Αγ. Γεώργιος (1) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
Αγ. Γεώργιος (2) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ψωµί 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Ψωράδια 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
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Πίνακας Γ. 34 Σταθµοί δειγµατοληψίας στα πλαίσια του προγράµµατος Terra. Συντοµογραφίες (ach: Αχεντριάς, afe: Αφέντης Χριστός, afo: Αγία Φωτεινή, aio: 

Άγιος Ιωάννης, mam: Άγιος Μάµµας, atit: Άγιος Τίτος, anap: Αναποδάρης, amer: Άνω Μέρος, mia: Απεσωκάρι - Μιαµµού, bra: Μπραµιανά, cha: Χα, dip: 

∆ιπλώρη, gar: Γαράζο, kar: Καρδάκη, kav: Καβούσι, ker: Κερατόκαµπος, kom: Κοµµός, kour: Κουρούτες, krou: Κρούστας, len: Λέντας, mar: Μάρτσαλος, vro: 

Μονή Βροντησίου, myr: Μύρτος, via: Βιάννος, alm: Αλµυρή, pig: Πηγαϊδάκια, per: Πλατειά Περάµατα, pri: Πρίνα - Μεσσελέροι, riz: Ρίζικας, rou: ∆άσος 

Ρούβα, sak: Σακτούρια, sel: Σελάκανο, tig: Τηγάνια, zar: Ζαρός. 

 ach
0

afe 
0

afo 
0

aio 
0

mam
0 

atit
0

anap
0

amer
1 

mia
0

bra
1

cha
1

dip
1

gar
0

kar kav
0

ker 
0

kom
0

kour
0

krou
0 

len
1

mar
0

vro
0

myr
0

via
0

alm
1

pig per
0

pri riz rou 
1 

sak 
1

sel 
0

tig 
1

zar 
0Bothriogaster signata graeca        1         0 0 0     

     0    0  0 0 1      0    0  0 0 0 0      
     0    0  1 1 1      0    1  1 0 1 0      
     0    0  0 0 1      0    0  0 0 0 0      
     0    0  0 0 0      0    0  0 0 1 0      
     0    1  0 0 0      0    0  1 0 1 1      
     1    1  0 1 1      1    1  1 1 1 1      
     0    0  0 0 0      0    0  0 0 0 0      
     1   1 1  1 0 1      0    0  0 0 0 0      
     0    0  0 0 0      1    0  0 0 0 0      
     0    1  0 1 0      0    0  0 1 1 0      
     1    0  0 1 1      1    0  1 1 0 1      
     1    0  0 0 0      0    0  0 1 0 0      
     0    0  0 0 0      1    0  0 0 1 1      
     0    0  0 0 0      0    0  0 1 0 0      
     1    1  1 1 1      1    1  1 1 1 0      
     0    0  0 0 0      0    0  0 0 0 0      
     0    0  0 0 0      0    0  0 0 0 0      
     1    0  1 1 0      0    1  0 0 0 0      
     0    0  0 0 0      0    0  0 0 0 0      
     0    0  1 0 0      0    1  0 1 0 1      
     1    1  1 1 0      1    1  1 1 1 1      
     1    1  0 1 0      1    0  1 1 1 1      
     0    0  1 0 0      0    0  0 0 0 0      

Bothriogaster signata thesei 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinopodes flavidus 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Cryptops anomalans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Cryptops kosswigi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dignathodon microcephalus 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Eupolybothrus litoralis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Geophilus linearis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Geophilus naxius 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Haploschendyla europaea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Henia pulchella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Lithobius creticus 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Lithobius erythrocephalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lithobius lucifugus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithobius microps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lithobius nigripalpis 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Lithobius pamukkalensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lithobius viriatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pachymerium ferrugineum 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Pachymerium f. insularum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schendyla nemorensis 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Scolopendra cretica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Scutigera coleoptrata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Strigamia acuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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Πίνακας ∆. Σταθµοί δειγµατοληψίας σε παραλιακά οικοσυστήµατα του νοτίου Αιγαίου. Τα δυο 

πρώτα γράµµατα αναφέρονται στο νησί, ενώ τα νούµερα που ακολουθούν χαρακτηρίζουν τις 

παραλίες που έγιναν οι δειγµατοληψίες και παραπέµπουν στον κωδικό που έχει κάθε περιοχή 

δειγµατοληψίας (βλέπε Κεφάλαιο 2ο – Περιγραφή Σταθµών). Συντοµογραφίες (Pa: Πάρος, Ap: 

Αντίπαρος, Am: Αµοργός, An: Ανάφη, As: Αστυπάλαια, Do: ∆ονούσα, Fo: Φολέγανδρος, Ka: 

Κάλυµνος, Ko: Κως, Kn: Κουφονήσι Νάξου, Kr: Κρήτη, Na: Νάξος, Ni: Νίσυρος, Sa: Σαλαµίνα, 

Sh: Σχοινούσα, Sy: Σύµη, Sr: Σύρος, Ti: Τήλος, Tn: Τήνος). 
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Pa-451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Pa-454 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Pa-453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Pa-450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
Pa-449 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ap-456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
Ap-455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Am-354 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
An-297 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
As-335 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
As-344 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
As-341 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Do-349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Fo-308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ka-312 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ko-436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ko-435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Ko-432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Kn-346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Kr-362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-409 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
Kr-422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Kr-367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-415 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
Kr-401 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Kr-363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Kr-412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-406 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-406 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Kr-414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-402 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-411 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-405 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
Kr-410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kr-369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Kr-424 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
Na-294 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Ni-370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ni-373 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ni-371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ni-382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Sa-419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sa-418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Sa-417 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Sh-352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Sh-351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Sy-398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Sy-400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sr-430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sr-427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Sr-431 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Sr-429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ti-384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ti-386 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Tn-444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Tn-445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

 

 

 

 419



Πίνακας Ε. Βαθµονόµηση παραλιακών οικοσυστηµάτων του νοτίου Αιγαίου. α) sp: αριθµός ειδών που συλλέχθηκε σε αυτές (1 = 

φτωχή χειλοποδοπανίδα… 6 = πλούσια χειλοποδοπανίδα), β) alt: υψοµετρικό εύρος της παραλιακής ζώνης (1 = παραλίες µε 

µεγάλο υψοµετρικό εύρος … 6 = παραλίες µε ελάχιστο υψοµετρικό εύρος), γ) dist: βάθος εισχώρησης στην ξηρά (1 = µακριά 

από τη θάλασσα… 5 = κοντά στη θάλασσα), δ) cline: κλίση της παραλίας (1 = χωρίς κλίση και 2 = µε κλίση), ε) exp: έκθεση 

στον άνεµο (1 = ανατολικός, 2 = νοτιοανατολικός, 3 = δυτικός, 4 = βορειοδυτικός, 5 = νοτιοδυτικός, 6 = νότιος, 7 = 

βορειοανατολικός, 8 = βόρειος), στ) soil: τύπος του υποστρώµατος (1 = αµµώδες, 2 = σχιστόλιθος, 3 = ασβεστόλιθος, 4 = 

ηφαιστειακά πετρώµατα, 5 = σκληρό χώµα), ζ) stone: παρουσία πετρών (1 = λίγες, 2 = αρκετές, 3 = πολλές), η) garb: 

παρουσία ανόργανων και οργανικών απορριµµάτων (1 = ελάχιστη, 2 = αρκετή), θ) man: ανθρώπινη επίδραση (1 = ελάχιστη, 2 

= µέτρια, 3 = έντονη), ι) bark: παρουσία ξερών κορµών / κλαδιών, ια) tamax: αλοφύτων (Tamarix sp.), ιβ) fragm: 

Phragmites sp.), ιγ) poa: ποώδη και ιδ) posi: Posidonia oceanica. (1 = απουσία και 2 = παρουσία). Τα δυο πρώτα γράµµατα 

αναφέρονται στο νησί, ενώ τα νούµερα που ακολουθούν χαρακτηρίζουν τις παραλίες που έγιναν οι δειγµατοληψίες και

παραπέµπουν στον κωδικό που έχει κάθε περιοχή δειγµατοληψίας (βλέπε Κεφάλαιο 2ο – Περιγραφή Σταθµών). 

Συντοµογραφίες (Pa: Πάρος, Ap: Αντίπαρος, Am: Αµοργός, An: Ανάφη, As: Αστυπάλαια, Do: ∆ονούσα, Fo: Φολέγανδρος, 

Ka: Κάλυµνος, Ko: Κως, Kn: Κουφονήσι Νάξου, Kr: Κρήτη, Na: Νάξος, Ni: Νίσυρος, Sa: Σαλαµίνα, Sh: Σχοινούσα, Sy: Σύµη, 

Sr: Σύρος, Ti: Τήλος, Tn: Τήνος). 

 

 Pa-451 Pa-454 Pa-453 Pa-450 Pa-449 Ap-456 Ap-455 Am-354 An-297 As-335 As-344 As-341 Do-349 Fo-308 Ka-312 Ko-436

sp                 
                 
                 
                 
           6      

3 4 1 2 1 2 2 4 1 4 6 2 1 2 2 1
alt 4 5 5 6 6 1 6 6 6 6 5 3 6 6 6 5
dist 2 3 3 5 5 1 5 5 3 5 4 5 4 5 5 3
cline 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
exp 7 8 7 4 1 4 3 8 6 1 6 5 2 5 2
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soil                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 

1 1 2 1 1 5 2 1 1 1 5 5 1 2 3 1
garb 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
bark 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
stone 1 1 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1
man 3 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3

tamax 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
fragm 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
posi 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2
poa 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1

 Ko-435 Ko-432 Kn-346 Kr-362 Kr-409 Kr-422 Kr-367 Kr-415 Kr-401 Kr-363 Kr-407 Kr-412 Kr-366 Kr-364 Kr-402 Kr-423
sp 3 2 3 1 6 3 1 6 5 1 2 1 1 1 1 1
alt 3 5 3 6 3 5 6 6 4 6 6 6 6 6 4 4
dist 4 4 3 5 4 4 5 4 1 5 4 4 5 4 4 3
cline 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2
exp 2 8 6 8 8 6 8 6 3 6 6 8 6 8 8 6
soil 1 1 1 3 5 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1
garb 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
bark 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1
stone 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 2
man 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2

tamax 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2
fragm 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
posi 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
poa 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2

 Kr-406 Kr-416 Kr-406 Kr-414 Kr-402 Kr-411 Kr-403 Kr-365 Kr-405 Kr-410 Kr-369 Kr-424 Na-294 Ni-370 Ni-373 Ni-371
sp 5 1 4 1 4 3 1 1 4 1 3 4 4 2 3 3
alt 3 2 5 6 6 5 5 6 6 6 6 5 3 6 6 6
dist 4 3 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4
cline 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
exp 7 3 6 6 8 8 8 8 1 6 8 6 3 4 7 8
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soil                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 

5 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 5 4 4 4
garb 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
bark 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
stone 2 1 3 1 2 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1
man 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2

tamax 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
fragm 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
posi 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
poa 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1

 Ni-382 Sa-419 Sa-418 Sa-417 Sh-352 Sh-351 Sy-398 Sy-400 Sr-430 Sr-427 Sr-431 Sr-429 Ti-384 Ti-386 Tn-444 Tn-445
sp 3 1 1 4 1 1 2 1 2 1 5 1 3 2 1 2
alt 4 6 6 6 6 5 6 6 6 5 1 6 5 6 5 6
dist 5 5 5 4 5 2 5 5 5 3 3 5 3 5 4 4
cline 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
exp 7 8 5 2 6 1 3 1 1 3 7 6 6 7 6 6
soil 4 3 3 1 3 1 1 5 2 1 5 2 1 3 2 2
garb 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
bark 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
stone 3 2 3 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3
man 2 2 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 2 3

tamax 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
fragm 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
posi 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2
poa 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2
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