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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της μελέτης είναι η εξέταση των μεταβολών των συναθροίσεων Carabidae των 

υγροτόπων μεταξύ εποχών και διαδοχικών ετών σε σχέση με τον βαθμό εξάρτησης τους 

από την υγρασία καθώς και η αναζήτηση προτύπων διαμόρφωσης των συναθροίσεων και 

των παραγόντων που επηρεάζουν την ανομοιότητά τους. Έγιναν δειγματοληψίες σε 7 

τεχνητούς υγρότοπους (με ηλικίες 6-31 έτη) και στη λίμνη Κουρνά από το φθινόπωρο έως 

την άνοιξη, ενώ σε τρεις από τους τεχνητούς υγρότοπους έγιναν δειγματοληψίες για δυο 

διαδοχικές ανοίξεις. Τα είδη διακρίθηκαν σε υγροτοπικά, υγρόφιλα και «υπόλοιπα» και 

για κάθε γκρουπ εξετάστηκαν οι μεταβολές στην εποχιακή δραστηριότητα και η χρονική 

β-ποικιλότητα μεταξύ ανοίξεων σε σχέση με μεταβολές στη βροχόπτωση και 

θερμοκρασία. Εξετάστηκε η επίδραση της ηλικίας στον πλούτο και τη σύνθεση ειδών και 

η παρουσία εγκιβωτισμού μεταξύ συναθροίσεων. Ελέγχθηκε αν η παρατηρούμενη β-

ποικιλότητα παραπέμπει σε στοχαστική ή ντετερμινιστική διαμόρφωση των 

συναθροίσεων και η συμμετοχή της απόστασης, του υψομέτρου, του κλίματος και της 

περιβαλλοντικής ανομοιότητας στην ανομοιότητα στη σύνθεση ειδών Η λειτουργική β-

ποικιλότητα συγκρίθηκε με την αντίστοιχη ταξινομική. O βαθμός εξάρτησης των 

διαφόρων ειδών Carabidae από την υγρασία φαίνεται να επηρεάζει την εποχιακή τους 

δραστηριότητα. Η μειωμένη βροχόπτωση τη δεύτερη άνοιξη οδήγησε σε απώλειες 

υγροτοπικών και υγρόφιλων ειδών αλλά ταυτόχρονα παρατηρήθηκε αντικατάσταση 

ειδών. Ο πλούτος και η σύνθεση ειδών δεν σχετίζονται με την ηλικία των υγροτόπων και 

δεν παρατηρείται εγκιβωτισμός. Οι συναθροίσεις υγροτοπικών ειδών αποκλίνουν από τη 

στοχαστική διαμόρφωση ενώ η αντικατάστασή τους σχετίζεται σε μικρό βαθμό με τη 

γεωγραφική απόσταση. Η ανομοιότητα των συναθροίσεων «υπολοίπων» ειδών εξαρτάται 

κυρίως από τo κλίμα. Η μεγάλη ταξινομική β-ποικιλότητα διαμορφώνεται κυρίως από 

αντικατάσταση ενώ η λειτουργική ανομοιότητα είναι μικρότερη με τη μεγαλύτερη να 

παρατηρείται στα υγροτοπικά είδη. Οι συναθροίσεις Carabidae σε υγροτοπικά 

οικοσυστήματα αποκρίνονται γρήγορα σε μεταβολές στις καιρικές συνθήκες, με τα 

υγροτοπικά και υγρόφιλα είδη να είναι πιο ευάλωτα σε διαταράξεις. Οι συνεχείς 

διαταράξεις εμποδίζουν τη διαμόρφωση δομημένων συναθροίσεων στους υγροτόπους με 

αποτέλεσμα τη διαρκή ευκαιριακή αναδιαμόρφωση τους και έτσι η διατήρησή τους 

εξαρτάται από τη διασπορά μεταξύ υγροτόπων και κατά συνέπεια από τη διαθεσιμότητα 

εναλλακτικών θέσεων. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was the examination of Carabidae assemblages’ seasonal and 

annual variation in relation to their dependence on humidity as well as their assembly 

process and the influence of various environmental factors in their spatial dissimilarity. 

7 artificial wetlands (ages 6-31 years) and lake Kourna were sampled from autumn to 

spring and three of the artificial wetlands were also sampled the preceding spring. 

Species were divided to wetland specific, hygrophilous and “other” groups and for every 

group the changes in seasonal activity and temporal β-diversity between springs were 

examined in relation to changes in precipitation and humidity. The influence of the age 

of artificial wetlands in species richness and composition was assessed as well as the 

existence of nestedness. Null models were used to infer deterministic or stochastic 

process of assembly and the importance of distance, altitude, climate and environmental 

dissimilarity in observed β-diversity. Functional β-diversity was compared to taxonomic 

β-diversity. The dependence of Carabidae species on humidity influences their seasonal 

activity. Reduced precipitation lead to loss of wetland specific and hygrophilous species 

but was accompanied by replacement. Assemblages of the three groups were not 

significantly nested and their richness and composition were unrelated to age. Wetland 

specific assemblages showed signs of deterministic assembly and their species 

replacement was related to distance while the assemblage dissimilarity of “other” species 

is influenced mainly by climate. Taxonomic β-diversity was high with replacement being 

more important than richness differences while functional dissimilarity was generally 

low but with the highest observed between wetland specific assemblages. Carabidae 

assemblages in wetlands respond quickly to weather variation with wetland specific and 

hygrophilous species being more sensitive to disturbance. Frequent disturbance 

prevents the formation of structured assemblages; instead they are opportunistically 

reassembled and their resilience is dependent on dispersal and therefore the availability 

of alternative sites is crucial. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Υγροτοπικά οικοσυστήματα της Κρήτης 

Η βάση δεδομένων της WWF για τους νησιωτικούς υγρότοπους του Αιγαίου καταγράφει 

108 φυσικούς υγρότοπους στο νησί της Κρήτης και 92 τεχνητούς υγρότοπους. Οι φυσικοί 

υγρότοποι είναι κυρίως εκβολές ποταμών (54) και εποχιακά λιμνία (17). Οι περισσότεροι 

από τους φυσικούς υγρότοπους (89) είναι παράκτιοι. Πολλοί από τους φυσικούς 

υγρότοπους της Κρήτης, όπως και του Αιγαίου γενικότερα, υποβαθμίζονται συνεχώς από 

διάφορους ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η ρίψη απορριμμάτων, η ρύπανση, η 

υπερεκμετάλευση και η κατακράτηση υδάτων που τους τροφοδοτούν (Tsiouris & Gerakis  

1991, Catsadorakis & Paragamian 2007, Paragamian 2009).  

Οι υδατικοί πόροι δεν επαρκούν να καλύψουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις κατανάλωσης 

νερού, κυρίως λόγω μη βιώσιμων πρακτικών άρδευσης και της ραγδαίας τουριστικής 

ανάπτυξης (Georgiadis et al., 2010). Η γεωργία αποτελεί τον πιο απαιτητικό τομέα για 

όλα τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου και η  Κρήτη αποτελεί ακραίο παράδειγμα, καθώς 

οι απαιτήσεις της αγροτικής παραγωγής σε κατανάλωση νερού αγγίζουν το 80% της 

συνολικής κατανάλωσης (Viola et al., 2014).  

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, παρατηρείται μια απότομη αύξηση στην κατασκευή 

ταμιευτήρων γενικότερα στο Αιγαίο, οι οποίοι αποτελούν τα βασικά έργα στα νησιά σε 

ότι αφορά τη διαχείριση υδατικών πόρων (Georgiadis et al., 2010). Η δημιουργία ενός 

τεχνητού σώματος νερού τροποποιεί τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της 

πλημμυρισμένης περιοχής, καθώς και μιας ευρύτερης περιοχής γύρω από αυτήν, σε 

συνάρτηση με το τοπικό κλίμα, το έδαφος και την τοπογραφία. Η κλίση της όχθης, το 

βάθος και η διακύμανση της στάθμης, σε συνδυασμό με την ηλικία, παίζουν σημαντικό 

ρόλο στα χαρακτηριστικά των τεχνητών υγροτόπων (Dimalexis et al., 2005). Οι 

περισσότεροι τεχνητοί υγρότοποι σχεδιάζονται και διαχειρίζονται αποκλειστικά ως 

ταμιευτήρες, ενώ η δυνητική περιβαλλοντική σημασία τους παραγνωρίζεται (Georgiadis 

et al., 2010). 

Ο αριθμός των τεχνητών υγροτόπων της Κρήτης είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητικός, 

καθώς οι περισσότεροι από αυτούς είναι λιμνοδεξαμενές, περιβαλλόμενες κατά κανόνα 

από μεμβράνη και θεωρείται ότι έχουν ελάχιστη περιβαλλοντική αξία, ή ακόμα και 

αρνητική επίδραση στην άγρια πανίδα, καθώς πολλές φορές λειτουργούν σαν παγίδες για 

οργανισμούς που πλησιάζουν το νερό και δεν μπορούν να απομακρυνθούν λόγω της 
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ολισθηρής επιφάνειας της μεμβράνης (Georgiadis et al., 2010). Έτσι οι σημαντικότεροι 

από περιβαλλοντική άποψη τεχνητοί υγρότοποι είναι οι φραγμολίμνες, καθώς αυτές  

έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά ενός φυσικού 

υγρότοπου. Στην Κρήτη εντοπίζεται η πλειονότητα των φραγμολιμνών που 

καταγράφονται για την περιοχή του Αιγαίου (τουλάχιστον 14). Μπορεί ο αριθμός των 

φραγμολιμνών να είναι μικρός σε σύγκριση με των φυσικών υγροτόπων της Κρήτης, 

αλλά το γεγονός ότι οι εσωτερικοί φυσικοί υγρότοποι του νησιού είναι λίγοι και  κατ’ 

επέκταση απομονωμένοι, οι φραγμολίμνες αποτελούν ένα δυνητικά σημαντικό στοιχείο 

του δικτύου των υγροτόπων του νησιού. 

1.2 Κλίμα 

Η ανατολική Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από τυπικό Μεσογειακό κλίμα, περιλαμβάνει 

όμως κάποιες από τις ξηρότερες περιοχές της Μεσογειακής λεκάνης (Grove & Rackham 

2001). Τα μεσογειακά οικοσυστήματα βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ του 

εύκρατου και του ξηρού τροπικού κλίματος. Χαρακτηρίζονται από χειμωνιάτικες 

βροχοπτώσεις, καλοκαιρινή ξηρασία μεταβαλλόμενης διάρκειας, μεγάλες διακυμάνσεις 

στη βροχόπτωση από χρόνο σε χρόνο, ήπια έως ζεστά καλοκαίρια και ήπιους έως 

ψυχρούς χειμώνες και μεγάλη ηλιοφάνεια σχεδόν όλο τον χρόνο (Blondel & Aronson, 

1999). Στην κλιματική περιοχή του Αιγαίου, στην οποία ανήκει η Κρήτη, οι χειμώνες είναι 

ήπιοι και οι βροχοπτώσεις είναι χαμηλές, φτάνοντας σχεδόν το μισό της Δυτικής 

Ελλάδας (Ντάφης 1997). 

1.3 Carabidae 

Η οικογένεια Carabidae περιλαμβάνει περισσότερα από 40.000 είδη που κατατάσσονται 

σε 86 φυλές. Στην Ευρώπη καταγράφονται γύρω στα 3000 είδη. Είναι δρομευτικά 

κολεόπτερα με εμφανή στοματικά εξαρτήματα, μακριά λεπτά πόδια και απτικές τρίχες. 

Τα ενήλικα άτομα μπορεί να έχουν σκούρο ή ανοιχτό μεταλλικό ή θαμπό χρώμα, ενώ 

κάποια καλύπτονται από χνούδι. Οι προνύμφες τους έχουν επίσης καλά αναπτυγμένα 

πόδια, κεραίες και δαγκάνες (Lovei & Sunderland, 1996).  

1.3.1 Εξελικτική ιστορία 

Τα Carabidae εμφανίστηκαν κατά το πρώιμο Τριτογενές ως γενικευτές υγρών βιοτόπων 

σε τροπικά περιβάλλοντα, όπου μέχρι σήμερα παραμένουν κυρίαρχη ομάδα ασπόνδυλων 

θηρευτών. Από εκεί εξαπλώθηκαν σε ξηρότερα περιβάλλοντα αλλά και σε μεγαλύτερα 

υψόμετρα και γεωγραφικά πλάτη. Ήδη από το ύστερο Πέρμιο / πρώιμο Τριασσικό, 
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αρκετές γραμμές ανέπτυξαν ένα κοσμοπολίτικο πρότυπο διασποράς, όπως φαίνεται από 

το αρχείο απολιθωμάτων. Διάφορες δομικές, φυσιολογικές και συμπεριφορικές 

προσαρμογές επέτρεψαν στα κολεόπτερα αυτά να καταλάβουν μια μεγάλη πληθώρα 

ενδιαιτημάτων με σημαντική εξαίρεση τις ερήμους, στις οποίες περιορίζονται σε ρυάκια 

και οάσεις. Το παραπάνω πρότυπο κατανομής υποδεικνύει ότι η υγρασία αποτελεί 

περιοριστικό παράγοντα γενικότερα για την οικογένεια (Lovei & Sunderland, 1996). 

1.3.2 Αναπαραγωγή και κύκλος ζωής 

Τα Carabidae διακρίνονται σε είδη που αναπαράγονται την άνοιξη και είδη τα οποία 

αναπαράγονται το φθινόπωρο με τις προνύμφες τους να υφίστανται διάπαυση (διαθέριση 

ή διαχείμαση αντίστοιχα). Τα θηλυκά αποθέτουν τα αβγά τους μεμονωμένα ή σε σειρές 

σε ρωγμές ή μέσα στο έδαφος, μετά από κάποια προεργασία από το θηλυκό, το οποίο 

μπορεί να σκάψει ένα θάλαμο για την απόθεση των αυγών. Η γονική φροντίδα 

περιορίζεται συνήθως στη φύλαξη των αυγών ή στη συσσώρευση σπόρων στον θάλαμο 

για τις εκδυόμενες προνύμφες. Κατά κανόνα η ανάπτυξη των αβγών διαρκεί από λίγες 

μέρες έως μερικές εβδομάδες (Arndt et al., 2011) ενώ η συνολική ανάπτυξη από αβγό σε 

ενήλικο άτομο διαρκεί λιγότερο από ένα χρόνο. Τα ενήλικα άτομα συνήθως γεννούν μια 

φορά και ακολούθως πεθαίνουν (Lovei & Sunderland, 1996). Μεταξύ των παραγόντων 

που επηρεάζουν σημαντικά τον κύκλο ζωής τους είναι η διακύμανση στη θερμοκρασία 

και τη βροχόπτωση. Η βέλτιστη ανάπτυξη των ανώριμων σταδίων απαιτεί ένα 

θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 4 και 35°C (Kotze et al., 2011). Η βροχόπτωση, σε 

συνδυασμό με τη θερμοκρασία, επιδρούν στην υγρασία του εδάφους, η οποία αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα, καθώς τα αυγά απορροφούν νερό από το περιβάλλον τους για να 

ολοκληρώσουν την εμβρυική ανάπτυξη, ενώ οι προνύμφες είναι ευάλωτες στην 

αποξήρανση (Paarmann 1986, Paarmann 1973). Και η τροφή είναι σημαντική καθώς, 

ενδεικτικά, η αναπαραγωγή των σποροφάγων ειδών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 

ώριμων σπόρων οι οποίοι κατά κανόνα είναι διαθέσιμοι μετά το τέλος της βροχερής ή 

της θερμής περιόδου (Kotze et al., 2011). 

1.3.4 Διατροφή 

Η οικογένεια Carabidae αποτελείται κατά κύριο λόγο από γενικευμένους θηρευτές αν και  

κάποια είδη να έχουν αναπτύξει εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θηράματα όπως αφίδες, 

κολλέμβολα ή σαλιγκάρια (Lovei & Sunderland, 1996). Ακόμα, σε πολλά είδη 

παρατηρείται σποροφαγία, ακόμα και μεταξύ ειδών που δείχνουν προτίμηση σε 

κατανάλωση θηραμάτων. Αποκλειστική σποροφαγία έχει παρατηρηθεί κυρίως σε δυο 
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φυλές των Carabidae, τα Zabrini και Harpalini (Kotze et al., 2011). Τα περισσότερα είδη 

Carabidae θεωρείται ότι εντοπίζουν την τροφή τους με τυχαία αναζήτηση. Εντούτοις 

αρκετά είδη κυνηγούν βασιζόμενα στην όραση, ενώ άλλα βασίζονται σε χημικά ίχνη για 

να βρουν την τροφή τους (Lovei & Sunderland, 1996).  

1.3.5 Σωματικό μέγεθος 

Έχει διαπιστωθεί ότι το σωματικό μέγεθος σχετίζεται με την ικανότητα διαφορετικών 

ειδών να ανταπεξέρχονται σε διαταράξεις (Kotze & O’Hara, 2003).  Μεγαλόσωμα είδη 

είναι ικανά να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σταθερά περιβάλλοντα σε 

χαμηλές πυκνότητες καθώς οι πληθυσμοί τους τείνουν να έχουν μικρότερες 

διακυμάνσεις. (Pimm et al. 1988, Pimm 1991,  Lawton 1995). Αντίθετα, μικρόσωμα είδη 

Carabidae αποκρίνονται γρηγορότερα σε περιβαλλοντικές αλλαγές, γεγονός που 

αποτελεί πλεονέκτημα σε ασταθή περιβάλλοντα. Η διαφορά αυτή, μεταξύ μεγαλόσωμων 

και μικρόσωμων ειδών έχει αποδοθεί στον μεγαλύτερο κύκλο ζωής και συγκεκριμένα 

στον μεγαλύτερο χρόνο που διανύουν ως προνύμφες τα μεγαλόσωμα είδη, με 

αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτα σε διαταράξεις όπως οι μεταβολές στην εδαφική 

υγρασία. (Blake et al. 1994, Kotze & O’Hara, 2003) 

1.3.6 Πτητική ικανότητα 

Ως προς την πτητική τους ικανότητα, τα είδη Carabidae διακρίνονται σε μακρόπτερα (με 

πλήρως ανεπτυγμένο το δεύτερο ζεύγος φτερών), βραχύπτερα (με το δεύτερο ζεύγος 

φτερών να είναι υποανάπτυκτο ή να απουσιάζει) και τέλος διμορφικά είδη των οποίων οι 

πληθυσμοί μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο βραχύπτερα όσο και μακρόπτερα άτομα. 

Κατά κανόνα, ο διμορφισμός ακολουθεί ένα απλό Μεντελικό πρότυπο κληρονόμησης με 

τη  βραχυπτερία να αποτελεί επικρατή χαρακτήρα (Lindroth 1988, 1992a, b), αλλά είναι 

γνωστές και περιπτώσεις ειδών όπου ο γενετικός έλεγχος του μήκους φτερών 

καθορίζεται από περισσότερα γονίδια (Desender 1989). Οι συναθροίσεις Carabidae σε 

πρόσφατα διαμορφωμένα ή ασταθή περιβάλλοντα, όπως είναι γενικότερα τα υγρά 

περιβάλλοντα, τείνουν να αποτελούνται κυρίως από μακρόπτερα είδη, και μακρόπτερα 

άτομα από διμορφικά είδη. Επιπλέον οι πληθυσμοί διμορφικών ειδών που βρίσκονται 

κοντά στα όρια γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους, κυριαρχούνται από μακρόπτερα 

άτομα (Venn, 2016). Οι Lindroth (1988, 1992a, b) και Den Boer (1970) συμφωνούν ότι 

πρόσφατα ιδρυμένοι πληθυσμοί διμορφικών ειδών αποτελούνται από μακρόπτερα άτομα 

και μεταβαίνουν σταδιακά σε όλο και μεγαλύτερα ποσοστά βραχύπτερων ατόμων καθώς 

η ηλικία τους αυξάνεται (Kotze et al., 2011). O λόγος που η βραχυπτερία θεωρείται 



12 
 

συγκριτικό πλεονέκτημα σε σταθερά περιβάλλοντα είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση που 

προσφέρει η απουσία αναπτυγμένων φτερών και πτητικών μυών η οποία έχει συνδεθεί με 

αυξημένη ωοαπόθεση. Αντίθετα, σε τοπία που χαρακτηρίζονται από υποβάθμιση των 

βιοτόπων και συχνές διαταράξεις η φυσική επιλογή ευνοεί την αυξημένη ικανότητα 

διασποράς (Heino & Hanski 2001, Kotze & O’Hara, 2003). 

1.3.7 Η μελέτη των Carabidae στην Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο 

Η οικογένεια των Carabidae αποτελεί ένα από τα καλύτερα μελετημένα τάξα στην 

εντομολογία (Kotze et al., 2011). Χάρη στην αφθονία τους, τον πλούτο ειδών τους και τον 

ελκυστικό χρωματισμό πολλών ειδών, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου 

αριθμού επαγγελματιών και ερασιτεχνών εντομολόγων (Lovei & Sunderland, 1996), με 

αποτέλεσμα την αποσαφήνιση ζητημάτων της ταξινομικής και φυλογένεσής τους, της 

γεωγραφικής κατανομής τους, των ενδιαιτηματικών συσχετίσεων τους και οικολογικών 

απαιτήσεων και των προσαρμογών τους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη (Kotze et al., 2011). 

Παρόλα αυτά, οι οικολογικές μελέτες για τα Carabidae στη νότια και ανατολική 

Μεσόγειο παραμένουν περιορισμένες και έχουν σχετικά γενικό χαρακτήρα (ενδεικτικά: 

Τριχάς 1996, Avgin 2006, Yaacobi et al. 2007, Καλτσάς 2010, Kaltsas et al., 2013) καθώς η 

απουσία πρωτογενών δεδομένων  από την περιοχή, οδηγεί αρκετές μελέτες να 

περιορίζονται στην απλή καταγραφή ειδών (πχ. Matalin & Chikatunov, 2016, Ghannem 

& Boumaiza, 2017).  Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, ακόμα και για είδη που θεωρούνται 

καλά μελετημένα στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, η οικολογία τους και οι 

προσαρμογές τους στην ανατολική Μεσόγειο να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες 

(Καλτσάς, 2010). Εξάλλου οι Kotze et al. (2011), εκτιμούν ότι η έρευνα των Carabidae 

γενικότερα χαρακτηρίζεται από πληθώρα περιγραφικών μελετών και απουσία επακριβώς 

διατυπωμένων, ελέγξιμων υποθέσεων.  

Σε ότι αφορά την Κρήτη, σημεία αναφοράς στη μελέτη των συναθροίσεων Carabidae 

αποτελούν η διατριβή του Τριχά (1996), με έμφαση στα κυρίαρχα οικοσυστήματα της 

Κρήτης (φρύγανα, μακκία) και των Ασπραδάκη (2013) και Παύλου (2016), που 

αποτέλεσαν τις πρώτες μελέτες των συναθροίσεων Carabidae σε υγρότοπους του νησιού. 

Επίσης οι Kaltsas et al. (2013) μελέτησαν την επίδραση της βόσκησης σε συναθροίσεις 

Carabidae των λιβαδικών οικοσυστημάτων της Κρήτης. 
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1.4 Κατανομή της βιοποικιλότητας στο χώρο και πρότυπα διαμόρφωσης 

συναθροίσεων 

Η β ποικιλότητα, η οποία μπορεί να οριστεί σε γενικές γραμμές ως μεταβολή στη σύνθεση 

ειδών μεταξύ περιοχών, συνδέει τη βιοποικιλότητα σε τοπικό επίπεδο (α ποικιλότητα) με 

τη βιοποικιλότητα της ευρύτερης δεξαμενής ειδών (γ ποικιλότητα) (Whittaker 1960, 1972, 

Anderson, 2011). Επιπλέον, η β ποικιλότητα μπορεί να διακριθεί σε διαφορετικές 

παραμέτρους, όπως είναι η αντικατάσταση ειδών και η μεταβολή ως προς τον πλούτο 

ειδών (Podani & Schmera, 2011). Η αντικατάσταση ειδών σχετίζεται με παράγοντες που 

οδηγούν σε μεταβολή των παρόντων ειδών μεταξύ περιοχών ενώ η μεταβολή στον 

πλούτο ειδών με παράγοντες που οδηγούν σε διαφορές στον αριθμό των ειδών (Legendre, 

2014). 

 Η μελέτη της β ποικιλότητας αποτελεί κεντρικό στοιχείο της οικολογίας κοινοτήτων 

καθώς συνδέεται με το ερώτημα, τί κάνει τις συναθροίσεις ειδών περισσότερο ή λιγότερο 

όμοιες μεταξύ τους σε διαφορετικά σημεία στον χώρο ή στο χρόνο (Vellend, 2010). Η 

μεταβολή της βιοποικιλότητας στον χώρο και τον χρόνο είναι αποτέλεσμα πληθώρας 

οικολογικών και βιογεωγραφικών διεργασιών οι οποίες επιδρούν στην κατανομή των 

ειδών (Ricklefs, 2004). Κατά συνέπεια, μια σειρά από οικολογικές υποθέσεις έχουν 

διατυπωθεί για να εξηγήσουν τα πρότυπα β ποικιλότητας, μεταξύ άλλων η μεταβολή της 

περιβαλλοντικής ή ενδιαιτηματικής ετερογένειας μεταξύ περιοχών, χωρικοί περιορισμοί, 

επίπεδα διατάραξης (Beaselga, 2008, Azerias & Ibarzabal, 2011, Sipielski & McPeek, 2013), 

όπως επίσης και στοχαστικές διαδικασίες που οδηγούν σε μια ουδέτερη διαμόρφωση των 

παρατηρούμενων προτύπων (Hubbel, 2001, Chase, 2011, Tucker, 2015).  

Σημαντική συνεισφορά σε θεωρητικό επίπεδο αποτέλεσε επίσης η διαμόρφωση της 

έννοιας της μετακοινωνίας, η οποία ορίζεται ως ένα δίκτυο τοπικών κοινωνιών οι οποίες 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω της διασποράς δυνητικά αλληλοεπιδρώντων ειδών 

(Leibold et al., 2004). Διαμορφώθηκε έτσι ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο δίνεται 

έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των επί μέρους κοινοτήτων και αναζητούνται πρότυπα όχι 

σε τοπικό αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Έτσι η έννοια της μετακοινωνίας, όπως και 

αυτή της β ποικιλότητας, προσπαθούν να περιγράψουν τη σχέση μεταξύ της ευρύτερης 

δεξαμενής ειδών και της ποικιλότητας που παρατηρείται σε τοπικό επίπεδο. 
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1.5 Λειτουργική ποικιλότητα 

Η βιοποικιλότητα εκφράζεται παραδοσιακά με δείκτες που βασίζονται στον πλούτο 

ειδών (Tuomisto 2010, Koleff et al., 2003). Πρόσφατες μελέτες της βιοποικιλότητας 

έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν την έννοια της λειτουργικής ποικιλότητας, δηλαδή της 

ποικιλότητας των βιολογικών στρατηγικών (McGill et al., 2006). Σε αντίθεση με την 

ταξινομική ποικιλότητα, η οποία αντιμετωπίζει τα διαφορετικά είδη σαν να είναι εξίσου 

διακριτά μεταξύ τους, η λειτουργική ποικιλότητα μετρά την κατανομή και το εύρος των 

χαρακτηριστικών των ειδών μιας κοινωνίας ειδών, χαρακτηριστικών που σχετίζονται με 

τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία και το οικοσύστημα και έτσι αναγνωρίζει τη 

συμπληρωματικότητα ή πλεονασμό που παρατηρείται μεταξύ συμπαρόντων ειδών 

(Petchey & Gaston 2006, Schleuter et al., 2010). H λειτουργική ποικιλότητα συνδέει την 

έννοια της βιοποικιλότητας με τις οικοσυστημικές διεργασίες όπως η παραγωγικότητα 

και με την οικοσυστημική αντοχή σε περιβαλλοντικές μεταβολές (Laliberte & Legendre, 

2010). Αναπτύχθηκαν λοιπόν μια σειρά από δείκτες λειτουργικής ποικιλότητας καθώς και 

δείκτες που εκτιμούν τον βαθμό λειτουργικής ανομοιότητας μεταξύ διαφορετικών 

κοινωνιών (λειτουργική β ποικιλότητα). Η λειτουργική β ποικιλότητα αποτελεί μια 

σημαντική πτυχή της βιοποικιλότητας και  έχει βοηθήσει να διαπιστωθούν κανόνες 

διαμόρφωσης συναθροίσεων κατά μήκος περιβαλλοντικών διαβαθμίσεων ή χωρικών 

κλιμάκων (Villeger et al., 2013). 

1.6 Στόχοι της παρούσας μελέτης 

 Η μελέτη της εποχιακής δραστηριότητας των συναθροίσεων Carabidae και του 

πώς αυτή διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης των διαφόρων ειδών 

από την υγρασία. 

 Η εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι συναθροίσεις των Carabidae σε υγροτοπικά 

οικοσυστήματα παραμένουν σταθερές ή μεταβάλλονται στο χρόνο, σε απόκριση 

προς τη μεταβολή των καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων διατάραξης. 

 Η αναζήτηση προτύπων διαμόρφωσης των συναθροίσεων αυτών, εξετάζοντας 

την παρουσία συσχέτισης του πλούτου και της σύνθεσης ειδών με την ηλικία των 

τεχνητών υγροτόπων ή προτύπων εγκιβωτισμού μεταξύ των συναθροίσεων των 

υγροτόπων αυτών. 

 Η διερεύνηση της συμμετοχής στοχαστικών ή ντετερμινιστικών διαδικασιών  στη 

διαμόρφωση της ανομοιότητας μεταξύ των συναθροίσεων και συγκεκριμένα του 

ρόλου της απόστασης, του κλίματος, του υψομέτρου και του περιβάλλοντος. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1 Περιοχές Μελέτης 

 

Εικόνα 1 Θέσεις των υγροτόπων μελέτης στην Κρήτη. APD: Φραγμολίμνη Αποσελέμη, ARM: Αρμανωγείων, BRA: 
Μπραμιανών, FAN: Φανερομένης, INΙ: Ινίου, KOU: Κουρνά, EPI: Επισκοπής/Παρτίρων POT: Ποταμών 

Επιλέχθηκαν 7 υγρότοποι που διαμορφώθηκαν μετά από την κατασκευή φράγματος, σε 

διάφορες τοποθεσίες στην Κρήτη και η φυσική Λίμνη Κουρνά. Οι ηλικίες των 

φραγμολιμνών κυμαίνονται από >30 έτη (Μπραμιανά) έως <6 έτη (Αποσελέμη). Η 

περιοχή δειγματοληψίας σε κάθε φραγμολίμνη επιλέχθηκε με βάση την εγγύτητα στο 

νερό και την παρουσία τυπικής υγροτοπικής βλάστησης (συνήθως κοντά στο σημείο 

εισόδου του νερού στη φραγμολίμνη).  

Η ηλικία του κάθε υγρότοπου, οι γεωγραφικές του συντεταγμένες, το υψόμετρο και το 

κλίμα χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις. Τα βιοκλιματικά δεδομένα αντλήθηκαν από τη 

βάση Worldclim (Fick & Hijmans, 2017). 

Πίνακας 1 Γεωγραφική θέση και υψόμετρο των φραγμολιμνών και της φυσικής λίμνης Κουρνά. 

 
Γεωγραφικό μήκος Γεωγραφικό πλάτος Υψόμετρο (m.a.s.l.) 

Αποσελέμη 25.420442 35.235610 214 

Αρμανώγεια 25.158586 35.123054 348 

Μπραμιανα 25.697289 35.048416 70 

Φανερωμένη 24.872374 35.108486 160 

Ίνι 25.27065 35.100002 237 

Επισκοπή 25.215247 35.131827 316 

Ποταμών 24.58153 35.27590 204 

Κουρνά 24.27499 35.33633 20 
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Φραγμολίμνη Αποσελέμη 

Βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Ποταμιές και Αβδού του Δήμου Χερσονήσου. Τα νερά 

της λίμνης προέρχονται κυρίως από τις πηγές της Κασταμονίτσας και από το Οροπέδιο 

Λασιθίου. Το φράγμα έχει σκοπό να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες υδροδότησης της 

περιοχής που εκτείνεται από Ηράκλειο ως και τον Άγιο Νικόλαο. Η λίμνη μέσα σε λίγα 

χρόνια έχει μετατραπεί σε σημαντικό υδροβιότοπο. 

Φραγμολίμνη Αρμανωγείων 

Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τον ομώνυμο οικισμό. Κατασκευάστηκε για να 

καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής (ελιές και 

αμπέλια). Δημιουργήθηκε με την κατασκευή χωμάτινου φράγματος στην κοίτη ρύακα και 

η πλημμυρισμένη περιοχή περιλάμβανε κυρίως ελαιοκαλλιέργειες. Στο βόρειο τμήμα της 

όπου καταλήγει ο ρύακας έχει αναπτυχθεί υγροτοπική βλάστηση με αρμυρίκια (Tamarix 

sp.) και καλάμια (Arundo donax) (WWF Ελλάς). 

Φραγμολίμνη Μπραμιανών 

Βρίσκεσαι περίπου 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την Ιεράπετρα. Πρόκειται για μια 

μεγάλη τεχνητή λίμνη που εξυπηρετεί τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. 

Τροφοδοτείται από δυο μικρά ρέματα στο βόρειο τμήμα. Παρά τη μόνιμη παρουσία 

νερού, το καλοκαίρι γίνεται υπεράντληση με αποτέλεσμα τη μεγάλη ετήσια διακύμανση 

της στάθμης της. Προκειμένου να μην αδειάσει η φραγμολίμνη, τροφοδοτείται με νερό 

από τις υφάλμυρες πηγές της Μαλαύρας (Καβούσι) με συνέπεια την αύξηση της 

αγωγιμότητας του νερού. Η υγροτοπική βλάστηση αποτελείται από αρμυρίκια και 

βούρλα. Εκτός από την υπεράντληση και υφαλμύρωση που αντιμετωπίζει ο υγρότοπος, 

είναι επίσης πιθανή η ρύπανση από φυτοφάρμακα και λιπάσματα λόγω των θερμοκηπίων 

που υπάρχουν στην περιοχή (WWF Ελλάς). 

Φραγμολίμνη Φανερωμένης 

Βρίσκεται 5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού Βώροι του Δήμου Φαιστού. 

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους ταμιευτήρες νερού στην Κρήτη και 

κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει τις καλλιέργειες του κάμπου της Μεσαράς. 

Τροφοδοτείται κυρίως από τον χείμαρρο Κουτσουλίδη. Στο βόρειο τμήμα της 

φραγμολίμνης υπάρχουν συστάδες από πλατάνια (Platanus orientalis) και καλάμια 

(WWF Ελλάς). 
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Φραγμολίμνη Ινίου 

Βρίσκεται δίπλα στον οικισμό Ίνι, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Πρόκειται για ένα 

χωμάτινο φράγμα που έχει κατασκευαστεί στο χείμαρρο Κολοκυθά ενώ η τροφοδοσία 

του γίνεται και από άντληση από το Παλαιό Φράγμα Ινίου. Η χρήση της είναι για την 

άρδευση των ελαιόδεντρων που υπάρχουν στην περιοχή. Η υγροτοπική βλάστηση είναι 

περιορισμένη και αυτό οφείλεται στις μεγάλες διακυμάνσεις της στάθμης και στα πρανή 

που έχουν επενδυθεί με πέτρες. Περιμετρικά υπάρχουν αρμυρίκια (Tamarix sp.) και 

καλάμια (WWF Ελλάς). 

Φραγμολίμνη Επισκοπής 

Βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τον ομώνυμο οικισμό, στο Δήμο 

Μινώα Πεδιάδας. Σκοπός της κατασκευής της ήταν να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες 

της ευρύτερης περιοχής (καλλιέργειες ελιάς). Η τροφοδοσία της γίνεται κυρίως από ένα 

ρύακα στα βόρεια. Περιμετρικά του υγρότοπου έχει αναπτυχθεί υγροτοπική βλάστηση 

που αποτελείται κυρίως από καλάμια (Typha sp.), αρμυρίκια (Tamarix sp.) και λεύκες 

(Populus sp.), παρόλα αυτά οι έντονες διακυμάνσεις της στάθμης λόγω αρδεύσεων δεν 

επιτρέπουν τη σταθεροποίηση του συστήματος (WWF Ελλάς). 

Φραγμολίμνη Ποταμών 

Βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού Βωλεώνες, του Δήμου Αμαρίου. Πρόκειται για ένα 

χωμάτινο φράγμα και τροφοδοτείται από τους ρύακες του Πατσού (μόνιμης ροής), της 

Παντάνασσας και των Αποστελιανών (περιοδικής ροής). Δημιουργήθηκε για να καλύψει 

αρδευτικές ανάγκες αλλά στα σχέδια του φορέα κατασκευής είναι η αξιοποίηση του 

νερού για ύδρευση (WWF Ελλάς). 

Λίμνη Κουρνά 

Βρίσκεται στο δήμο Αποκορώνου, 2,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του ομώνυμου οικισμού. 

Πρόκειται για φυσική λίμνη που προέρχεται από κατάρρευση οροφής υπογείου σπηλαίου 

και η δημιουργία της ανάγεται σε μεταπλειοκαινικούς χρόνους. Η εκφόρτιση των νερών 

από υπολεκάνη των Λευκών Ορέων γίνεται σε υπόγεια καρστική πηγή στο 

νοτιοανατολικό άκρο της λίμνης. Η ποσότητα του νερού αυξομειώνεται εποχικά και έτσι 

το μέγιστο βάθος μεταβάλλεται ανάλογα με τις βροχοπτώσεις στην ορεινή ζώνη. Το νερό 

της λίμνης χρησιμοποιείται τόσο για άρδευση όσο και για ύδρευση. Η λίμνη αποτελεί 

σημαντικό τουριστικό προορισμό της ευρύτερης περιοχής. Στην όχθη, κυρίως στα νότια 
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και δυτικά όπου οι επεμβάσεις στο τοπίο είναι οι ελάχιστες δυνατές υπάρχουν λυγαριές 

(Vitex agnus-castus) (WWF Ελλάς). 

2.2 Δειγματοληψία 

Σε κάθε σταθμό ~10-20 παγίδες παρεμβολής τοποθετήθηκαν σε απόσταση ~5m μεταξύ 

τους, σε ένα μη ευθύγραμμο transect και λαμβάνοντας υπόψη την ενδιαιτηματική 

ετερογένεια του κάθε σταθμού, κυρίως με βάση τη δομή της βλάστησης. Κάθε παγίδα 

αποτελούταν από δυο ένθετα πλαστικά ποτήρια (διάμετρος στομίου 9,5cm, ύψος 12cm), 

με το εσωτερικό γεμάτο κατά 1/3 με προπυλενογλυκόλη και κόκκινο ξύδι, με το στόμιο 

να εφάπτεται με το έδαφος. Τρεις πέτρες διατηρούσαν την κάθε παγίδα στη θέση της, 

ενώ μια μεγαλύτερη πλατιά πέτρα τοποθετημένη από πάνω, απέτρεπε την αραίωση του 

συντηρητικού μίγματος και την υπερχείλιση λόγω βροχής.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος δειγματοληψίας θεωρείται ότι είναι αντιπροσωπευτική της 

πυκνότητας δραστηριότητας της επίγειας πανίδας παρά της σχετικής αφθονίας 

καθαυτής, καθώς επηρεάζεται από την κινητικότητα, που διαφέρει μεταξύ ταξινομικών 

ομάδων και συχνά διαφοροποιείται εποχικά και σχετίζεται με το βιολογικό κύκλο των 

ζώων, παρέχοντας έτσι ένα ημι-ποσοτικό μέτρο της πραγματικής αφθονίας των 

μελετώμενων ομάδων. Αν διατηρηθεί σταθερή η συντηρητική ουσία και ο τρόπος που οι 

παγίδες είναι τοποθετημένες στο έδαφος, η μέθοδος είναι αποτελεσματική στο να 

καταγράψει την εποχική διακύμανση του αριθμού των ατόμων, ανεξαρτήτως απόλυτων 

αριθμών, και να ανιχνεύσει χρονικά πρότυπα δραστηριότητας (Adis 1979, Τριχάς 1996). 

Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι δίνει την καλύτερη 

εκτίμηση της ποικιλότητας της εδαφικής πανίδας (Uetz & Unzicker 1976, Adis 1979, 

Canard 1981, Liu et al. 2007), όπως των κολεοπτέρων και των αραχνών. Κατά συνέπεια, 

η μέθοδος είναι ιδανική για μελέτες σύνθεσης ειδών, μπορεί να χρησιμοποιείται για 

μεγάλα και συνεχή χρονικά διαστήματα κι έτσι να παρέχει πληροφορία εποχικής 

δραστηριότητας και τέλος είναι ανεξάρτητη από την υποκειμενικότητα του συλλέκτη, 

οπότε ενδείκνυται για συγκρίσεις διαφορετικών μελετών. 

Οι παγίδες παρέμειναν ενεργές για δυο μήνες το φθινόπωρο, τρεις μήνες το χειμώνα και 

δυο μήνες την άνοιξη, με τη συνολική περίοδο δειγματοληψίας για κάθε σταθμό να 

διαρκεί από τα μέσα Οκτώβρη του 2017 έως τα μέσα Μαΐου του 2018. Οι κατεστραμμένες 

από ανθρώπους ή ζώα παγίδες αντικαθιστούνταν με νέες σε κάθε δειγματοληψία. Σε τρεις 

από τους σταθμούς είχαν προηγηθεί 2 μηνιαίες δειγματοληψίες την άνοιξη του 2017, με 

την ίδια μέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω. 
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Μετά τη συλλογή τους, τα δείγματα μεταφέρονταν στο εργαστήριο Αρθροπόδων του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), όπου και γινόταν ο καθαρισμός τους από 

άχρηστα υλικά και ο χωρισμός τους τους σε τάξεις. Τα άτομα των Carabidae, 

καταμετρούνταν και αναγνωριζόταν σε επίπεδο είδους, μετά από εξέταση στο 

στερεοσκόπιο, με τη χρήση διχοτομικής κλείδας (Arndt et al., 2011) σε συνδυασμό με τις 

συλλογές του ΜΦΙΚ. Το υλικό φυλάσσεται στο ΜΦΙΚ., σε γυάλες με 99% αλκοόλη. 

2.3 Λειτουργικοί Χαρακτήρες 

Το μέγεθος σώματος, η ανάπτυξη των πίσω φτερών, η τροφική προτίμηση και οι 

ενδιαιτηματικές συσχετίσεις κάθε είδους Carabidae αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων  

carabids.org (Homburg et al., 2014) και άλλες πηγές (Andújar et al., 2001, Larsen et al., 

2003, Teofilova et al., 2012, Austin et al., 2013, Pilon et al., 2013, Aeger et al., 2016, Talarico 

et al., 2016, Pizzolotto et al., 2016). Στην περίπτωση 3 ειδών, ο χαρακτήρας (πχ. τροφική 

προτίμηση) θεωρήθηκε ότι είναι όμοιος με αυτόν σε άλλα είδη του ίδιου γένους. 

2.4 Ανάλυση 

Το σύνολο των ειδών Carabidae της μελέτης χωρίστηκαν σε τρια γκρουπ ανάλογα με τη 

συνάφειά τους με το νερό και την υγρασία. Έτσι το πρώτο γκρουπ αποτελείται από 

Υγροτοπικά είδη, το δεύτερο από Υγρόφιλα είδη (είδη τα οποία εξαρτώνται από την 

υγρασία και απαντώνται σε υγρά περιβάλλοντα αλλά όχι απαραίτητα σε υγροτόπους) και 

το τρίτο γκρουπ αποτελείται από όλα τα «υπόλοιπα» είδη. Για τη διάκριση αυτή, η οποία 

έγινε με βάση την κυμαινόμενη εξάρτηση των ειδών από την υγρασία, όπως αυτή 

προκύπτει από τις  ενδιαιτηματικές προτιμήσεις και την οικολογία τους, αντλήθηκαν 

στοιχεία από τους Hůrka (1996), Arndt et al. (2011) και τις εργασίες που αναφέρθηκαν 

στην προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια οι αναλύσεις έγιναν για κάθε γκρουπ 

χωριστά. 

Η πυκνότητα δραστηριότητας των ειδών Carabidae υπολογίστηκε για τη συνολική 

περίοδο  

𝜫. 𝜟. =
∑ 𝜶𝝉ό𝝁𝝎𝝂

∑(𝜼𝝁έ𝝆𝜺𝝇 ∗ 𝝅𝜶𝜸ί𝜹𝜺𝝇)
 

(Bradmayr 2005), καθώς και για την κάθε εποχή ξεχωριστά. Ο αριθμός των παγίδων που 

καταστράφηκαν αφαιρέθηκε από τους υπολογισμούς. 

 

https://www.carabids.org/
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2.4.1 Εποχιακή δραστηριότητα 

Η εξέταση των διαφορών στην πυκνότητα δραστηριότητας και τον αριθμό των 

υγροτοπικών, υγρόφιλων και «υπολοίπων» ειδών μεταξύ εποχών (φθινόπωρο, χειμώνας, 

άνοιξη) έγινε με τη μη παραμετρική δοκιμασία Friedman, η οποία αποτελεί μια επέκταση 

της δοκιμασίας Kruskal-Wallis και είναι κατάλληλη για δεδομένα που προκύπτουν από 

σχεδιασμό «block» (Quinn & Keough, 2002, Mangiafico, 2016). Οι τιμές των τριών 

εποχών κάθε υγρότοπου αποτελούν ένα μπλοκ και έτσι η δοκιμασία συνεκτιμά το γεγονός 

ότι τα δεδομένα των διαδοχικών εποχών συνδέονται μεταξύ τους για κάθε υγρότοπο. H 

post-hoc δοκιμασία Conover χρησιμοποιήθηκε για να διαπιστωθεί μεταξύ ποιων ζευγών 

εποχών παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές (Mangiafico, 2016). Για κάθε 

γκρουπ ειδών, εξετάστηκαν διαφορές τόσο ως προς  την απόλυτη πυκνότητα 

δραστηριότητας και τον αριθμό ειδών, όσο και ως προς τα ποσοστά κάθε γκρουπ επί του 

συνόλου. 

2.4.2 Μεταβολή στο χρόνο 

Στη συνέχεια εξετάστηκε πόσο σταθερές ή ευμετάβλητες είναι οι συναθροίσεις των 

Carabidae στο χρόνο. Για το σκοπό αυτό, για τους τρεις υγρότοπους (Αποσελέμη, 

Μπραμιανών, Ποταμών) για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα δυο διαδοχικών ανοίξεων, 

υπολογίστηκαν για την άνοιξη του 2017 και την άνοιξη του 2018 ο συνολικός αριθμός 

ειδών, το ποσοστό των ειδών υγροτοπικών, υγρόφιλων και «υπολοίπων» ειδών και οι 

δείκτες ποικιλότητας Shannon, Simpson και ισοκατανομής Pielou. 

α ποικιλότητα 

Η ποικιλότητα Shannon αποτελεί την εκθετική μορφή του δείκτη εντροπίας του Shannon 

και υπολογίζεται από την εξίσωση:  

𝑺𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐𝒏 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 = 𝒆𝒙𝒑𝑯′ = 𝐞𝐱𝐩 (− ∑ 𝒑𝒊𝒍𝒏(𝒑𝒊)

𝑹

𝒊=𝟏

) 

όπου R είναι ο πλούτος ειδών και 𝒑𝒊 η σχετική αφθονία κάθε είδους. Η ποικιλότητα 

Shannon εκφράζει τον «ενεργό αριθμό ειδών» (effective number of species) των εξίσου 

άφθονων ειδών που απαιτείται για να προκύψει η παρατηρούμενη εντροπία Shannon και 

θεωρείται πιο κατάλληλος δείκτης ποικιλότητας από την εντροπία Shannon καθαυτή 

καθώς η τελευταία δεν μεταβάλλεται γραμμικά σε σχέση με τον αριθμό ειδών και τις 

σχετικές αφθονίες τους (Magurran, 2004, Jost 2007). 
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Ο δείκτης ποικιλότητας Simpson από την εξίσωση: 

𝑺𝒊𝒎𝒑𝒔𝒐𝒏 𝑫𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒚 = 𝟏
𝑫⁄  ό𝝅𝝄𝝊 𝑫 = ∑ 𝒑𝒊

𝟐

𝑹

𝒊=𝟏

 

Η ποσότητα D εκφράζει την πιθανότητα δυο οποιαδήποτε άτομα του συνόλου να 

ανήκουν στο ίδιο είδος. Ο δείκτης ποικιλότητας Simpson δίνει περισσότερη έμφαση στα 

άφθονα είδη σε σχέση με τον δείκτη ποικιλότητας Shannon. 

Ο δείκτης ισοκατανομής Pielou προκύπτει από τον λόγο της παρατηρούμενης εντροπίας 

Shannon προς τη μέγιστη δυνατή εντροπία που θα προέκυπτε αν όλα τα είδη είχαν την 

ίδια αφθονία:  

𝑷𝒊𝒆𝒍𝒐𝒖 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒏𝒆𝒔𝒔 = 𝑯′
𝑯𝒎𝒂𝒙

⁄ ό𝝅𝝄𝝊 𝑯′𝒐 𝜹𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜺𝝂𝝉𝝆𝝄𝝅ί𝜶𝝇 𝑺𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐𝒏 

Ο δείκτης Pielou κυμαίνεται μεταξύ 0 - 1 και όσο τείνει προς το 0, τόσο πιο ανόμοιες είναι 

οι σχετικές αφθονίες των ειδών στο δείγμα (Magurran, 1988). 

β-ποικιλότητα 

Υπολογίστηκε επίσης η χρονική β-ποικιλότητα για κάθε σταθμό και η συνεισφορά των 

διαφορών λόγω αντικατάστασης ειδών και διαφορών στον πλούτο ειδών για κάθε σταθμό 

μεταξύ των δυο διαδοχικών ανοίξεων. 

Η ανομοιότητα μεταξύ των διαδοχικών ανοίξεων υπολογίστηκε με τον δείκτη Jaccard  

𝒋𝒂𝒄 =
𝒃 + 𝒄

𝒂 + 𝒃 + 𝒄
 

όπου α είναι ο αριθμός των ειδών που είναι κοινά μεταξύ των δυο συναθροίσεων και b,c 

οι αριθμοί των ειδών που είναι μοναδικά για κάθε συνάθροιση, για κάθε ζεύγος σταθμών 

και στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος της κατά ζεύγη ανομοιότητας ως ένδειξη 

της συνολικής β-ποικιλότητας. 

Για την αποσύνθεση της β-ποικιλότητας σε ανομοιότητα που οφείλεται σε 

αντικατάσταση ειδών και ανομοιότητα λόγω πλούτου ειδών, εφαρμόστηκε η μέθοδος 

των Podani et al. (2011) δηλαδή τη σχέση jaccard = replacement + rich.diff 

𝒓𝒆𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 =  
𝟐 𝒙 𝐦𝐢𝐧 (𝒃,𝒄)

𝒂+𝒃+𝒄
 και 

 𝒓𝒊𝒄𝒉. 𝒅𝒊𝒇𝒇 = 𝒋𝒂𝒄 − 𝒓𝒆𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 =  
|𝒃−𝒄|

𝒂+𝒃+𝒄
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Οι υπολογισμοί των δεικτών β-ποικιλότητας έγιναν με τη λειτουργία beta.div.comp του 

πακέτου adespatial (Dray et al., 2018) 

Για την εκτίμηση της επίδρασης των καιρικών διαφορών μεταξύ 2017 και 2018 στις 

παρατηρούμενες μεταβολές των βιοκοινωνιών αντλήθηκαν δεδομένα θερμοκρασίας και 

βροχόπτωσης για κάθε άνοιξη και για την προηγούμενη χειμερινή περίοδο (συνολικά για 

τους μήνες Οκτώβριο έως Μάιο) και σχεδιάστηκαν διαγράμματα στα οποία 

απεικονίζονται οι διαφορές στη μέση μηνιαία θερμοκρασία και τη βροχόπτωση μεταξύ 

των δυο περιόδων για καθέναν από τους τρεις υγροτόπους. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από 

τη βάση του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

(Lagouvardos et al., 2017) από τους μετεωρολογικούς σταθμούς Φράγματος Ποταμών και 

Ιεράπετρας (ο πλησιέστερος σταθμός στο φράγμα Μπραμιανών) και από τη βάση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr) από τον μετεωρολογικό 

σταθμό στις Ποταμιές (κοντά στο φράγμα Αποσελέμη). 

2.4.3 Ηλικία και πρότυπα εγκιβωτισμού 

Η εκτίμηση της σχέσης του πλούτου ειδών κάθε κατηγορίας ειδών και του ποσοστού κάθε 

κατηγορίας επί του συνόλου ειδών με την ηλικία των τεχνητών υγροτόπων έγινε με τη μη 

παραμετρική δοκιμασία Spearman. Ο δείκτης Spearman κυμαίνεται μεταξύ -1 και 1 και 

εξετάζει την παρουσία μονοτονικών σχέσεων χωρίς αυτές να είναι απαραίτητα γραμμικές 

(Quinn & Keough, 2002). Για την ανάλυση αυτή όπως και για τις ακόλουθες αναλύσεις 

χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των ειδών που εντοπίστηκε σε κάθε υγρότοπο (επομένως για 

τους υγροτόπους Αποσελέμη, Μπραμιανών και Ποταμών συνυπολογίστηκαν και τα 

δεδομένα της άνοιξης του 2017) 

Για τον έλεγχο της επίδρασης της ηλικίας στην σύνθεση των συναθροίσεων 

χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία PERMANOVA (Anderson, 2001) με την οποία εξετάζεται 

αν η ανομοιότητα μεταξύ κατηγοριών είναι μεγαλύτερη από την ανομοιότητα εντός των 

κατηγοριών. Η PERMANOVA συνίσταται έναντι άλλων σχετικών μεθόδων (όπως 

ANOSIM), καθώς θεωρείται λιγότερο ευαίσθητη στη σύγχυση διαφορών θέσης και 

διασποράς (Anderson, 2013, Oksanen et al., 2018). Οι σταθμοί χωρίστηκαν σε τρεις 

ηλικιακές κατηγορίες (Μικρή: Αποσελέμης, Ποταμών, Μεσαία: Φανερωμένη, 

Αρμανώγεια, Ίνι, Μεγάλη: Επισκοπή, Μπραμιανά) και έγιναν 999 τυχαιοποιήσεις. 

Χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία adonis του πακέτου vegan (Oksanen et al., 2018). 

file:///C:/Users/Angelos%20Amyntas/Desktop/Thesis_Carabidae/Data/www.apdkritis.gov.gr
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Καθώς γεγονότα διατάραξης στο παρελθόν μπορεί να έχουν οδηγήσει σε καταστροφή 

των συναθροίσεων, με αποτέλεσμα η ηλικία των συναθροίσεων να μην συμβαδίζει με την 

ηλικία των υγροτόπων, ελέγχθηκε επίσης κατά πόσο οι συναθροίσεις αυτές 

παρουσιάζουν ένα πρότυπο διαβαθμισμένης διαμόρφωσης. Η αναμενόμενη εικόνα στην 

περίπτωση αυτή θα ήταν οι πιο πρόσφατες συναθροίσεις να αποτελούνται από έναν μικρό 

αριθμό κοινών ειδών με τις παλαιότερες συναθροίσεις να είναι πλουσιότερες και να 

περιλαμβάνουν πιο σπάνια είδη. Για την εξέταση της παρουσίας ενός τέτοιου 

εγκιβωτιστικού προτύπου μεταξύ των συναθροίσεων των υγροτόπων χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης NODF (Almeida-Neto et al., 2008). Ο δείκτης NODF υπολογίζεται από έναν 

αλγόριθμο ο οποίος επιχειρεί να κατατάξει τους σταθμούς σε φθίνοντα αριθμό ειδών και 

τα είδη σε φθίνοντα αριθμό εμφανίσεων. Σε ένα τέλεια εγκιβωτισμένο πρότυπο τα είδη 

κάθε σταθμού θα αποτελούν απόλυτο υποσύνολο του σταθμού που είναι αμέσως 

πλουσιότερος σε είδη από αυτόν, ενώ ταυτόχρονα κάθε είδος θα εμφανίζεται σε ένα 

υποσύνολο σταθμών από αυτά που εμφανίζονται τα κοινότερα από αυτό είδη. Έτσι μια 

ιεραρχημένη μήτρα παρουσιών θα είναι γεμάτη στην άνω αριστερή γωνία και άδεια στην 

κάτω δεξιά γωνία. Ο δείκτης NODF παίρνει τιμές από 0 έως 100. Κάθε απόκλιση από το 

παραπάνω πρότυπο μειώνει την τιμή του δείκτη NODF και μεγάλες αποκλίσεις δείχνουν 

απουσία εγκιβωτισμού. Στη συνέχεια με τη χρήση ενός μηδενικού μοντέλου (quasiswap) 

για 999 τυχαιοποιήσεις, εξετάστηκε αν οι παρατηρούμενες τιμές του δείκτη είναι 

στατιστικά μεγαλύτερες από την τυχαιότητα. Χρησιμοποιήθηκαν η λειτουργίες 

nestednodf και oecosimu του πακέτου vegan (Oksanen et al., 2018). 

2.4.4 Ντετερμινιστική ή στοχαστική διαμόρφωση των συναθροίσεων 

Ο δείκτης βrc, o οποίος αναπτύχθηκε αρχικά από τους Raup και Crick (1979), έχει 

προταθεί σαν ένας δείκτης β-ποικιλότητας απαλλαγμένος από την επίδραση των 

διαφορών στην α ποικιλότητα. Αποτελεί έναν πιθανοτικό δείκτη β-ποικιλότητας ο οποίος 

με τη χρήση μηδενικών μοντέλων επιχειρεί να εκτιμήσει κατά πόσο οι παρατηρούμενες 

διαφορές μεταξύ συναθροίσεων αποκλίνουν από την τυχαιότητα. Έτσι, σε αντίθεση με 

άλλους δείκτες β-ποικιλότητας, δεν εκφράζει την ανομοιότητα καθεαυτή, αλλά την 

ανομοιότητα μεταξύ συναθροίσεων σε σχέση με την αναμενόμενη από το μηδενικό 

μοντέλο. Ο δείκτης παίρνει τιμές από -1 έως 1 δείχνοντας αν οι συναθροίσεις είναι 

περισσότερο ανόμοιες (προσεγγίζοντας το 1) εξίσου ανόμοιες (κοντά στο 0) ή λιγότερο 

ανόμοιες (προσεγγίζοντας το -1) σε σχέση με την τυχαιότητα (Chase et al., 2011). Η τιμή 

του δείκτη αποτελεί μια ένδειξη για πιθανούς υποκείμενους μηχανισμούς διαμόρφωσης 

των συναθροίσεων και συγκεκριμένα το βαθμό στον οποίο ντετερμινιστικές διαδικασίες 
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διαμορφώνουν συναθροίσεις που αποκλίνουν από τη στοχαστικότητα. Η μέση τιμή του 

δείκτη αναμένεται να είναι κοντά στο μηδέν για κοινωνίες που διαμορφώνονται 

στοχαστικά και όταν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα διασποράς μεταξύ τους. Αντίθετα 

αρνητικές αποκλίσεις από το μηδέν αποτελούν ένδειξη περιβαλλοντικών φίλτρων που 

περιορίζουν την ανομοιότητα μεταξύ των συναθροίσεων ενώ θετικές αποκλίσεις 

αποτελούν ένδειξη μεγάλης περιβαλλοντικής ανομοιότητας ή περιορισμένη δυνατότητα 

διασποράς μεταξύ συναθροίσεων. Ο δείκτης βrc  υπολογίστηκε με τη λειτουργία raupcrick 

του πακέτου vegan (Oksanen et al., 2018). Για να διαπιστωθεί αν ο δείκτης βrc για κάθε 

γκρουπ ειδών, διαφέρει σημαντικά από το 0 χρησιμοποιήθηκε το Wilcoxon signed 

ranked test (Valverde et al., 2014). 

2.4.5 Παράγοντες που επιδρούν στην ανομοιότητα των συναθροίσεων 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η τυχόν επίδραση της γεωγραφικής απόστασης, του κλίματος, 

της υψομετρικής διαφοράς και της περιβαλλοντικής ανομοιότητας μεταξύ των 

υγροτόπων μελέτης στην ανομοιότητα των συναθροίσεων για κάθε γκρουπ ειδών. Ως 

κλιματικές παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν η θερμοκρασιακή εποχικότητα (“BIO4”) και η 

ετήσια βροχόπτωση (“BIO12”) κάθε περιοχής από τη βάση worldclim (Fick & Hijmans, 

2017). Οι δυο μεταβλητές αυτές είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους. Για την περιγραφή των 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν το 

έδαφος (υγρό, στεγνό), η απόσταση από το νερό της φραγμολίμνης (κοντά, μακριά) η 

κάλυψη από βλάστηση (ανοιχτό, κλειστό οικοσύστημα) η διαθεσιμότητα ενδιαιτημάτων 

(πλούσιο, φτωχό) και η απόσταση από καλλιέργειες (κοντά, μακριά). Με βάση τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, εκφρασμένα σε 0-1, διαμορφώθηκε ένας πίνακας 

ανομοιότητας jaccard. Η γεωγραφική απόσταση, το υψόμετρο, η θερμοκρασιακή 

εποχικότητα, η βροχόπτωση και η περιβαλλοντική ανομοιότητα χρησιμοποιήθηκαν σαν 

ανεξάρτητες μεταβλητές σε μοντέλα GDM (Generalized Dissimilarity Modelling) 

(Ferrier et al., 2007) με εξαρτημένη μεταβλητή κάθε φορά τη συνολική β-ποικιλότητα, 

την αντικατάσταση και τη διαφορά στον πλούτο ειδών μεταξύ ζευγών συναθροίσεων για 

κάθε γκρουπ ειδών. Η β-ποικιλότητα, η αντικατάσταση και η διαφορά στον πλούτο ειδών 

υπολογίστηκαν από τους ίδιους τύπους που δόθηκαν παραπάνω. Τα GDM είναι μια 

τεχνική μοντελοποίησης χωρικής μεταβολής στη σύνθεση συναθροίσεων μεταξύ ζευγών 

γεωγραφικών περιοχών και μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε πίνακα 

ανομοιότητας σαν εξαρτημένη μεταβλητή (Heino et al., 2018). Τα GDM αποτελούν μια 

προέκταση της παλινδρόμησης πινάκων ανομοιότητας και έχουν σχεδιαστεί για να 

αντιμετωπίσουν δυο μορφές μη γραμμικότητας που απαντώνται συχνά σε 
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οικογεωγραφικά δεδομένα: την καμπυλόγραμμη σχέση μεταξύ της οικολογικής 

ανομοιότητας και της ανομοιότητας σύνθεσης ειδών μεταξύ περιοχών και τη διακύμανση 

στον βαθμό μεταβολής της σύνθεσης ειδών κατά μήκος περιβαλλοντικών διαβαθμίσεων. 

(Ferrier et al., 2007). 

H προσαρμογή των GDM έγινε με τη χρήση του πακέτου gdm (Manion et al., 2018). Για 

να ελεγχθεί η σημαντικότητα του μοντέλου, αρχικά προσαρμόζεται ένα πλήρες μοντέλο. 

Στη συνέχεια τα περιβαλλοντικά δεδομένα μετατίθενται με μια διαδικασία τυχαιοποίησης 

και ένα νέο GDM προσαρμόζεται σε κάθε νέο πίνακα. Η σημαντικότητα του μοντέλου 

καθορίζεται από τη σύγκριση της εξηγούμενης απόκλισης από το αρχικό μοντέλο με τη 

διακύμανση της εξηγούμενης απόκλισης από τα GDM των τυχαιοποιημένων πινάκων. Η 

επίδραση της κάθε μεταβλητής αποτελεί την ποσοστιαία μεταβολή στην εξηγούμενη 

απόκλιση ανάμεσα σε ένα μοντέλο με και χωρίς τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Η 

διαδικασία συνεχίζεται με τυχαιοποίηση του πίνακα αλλά αφαιρώντας μια μεταβλητή 

κάθε φορά και επανεκτιμώντας τη στατιστική σημαντικότητα και την επίδραση κάθε 

μεταβλητής. Σε κάθε βήμα, η λιγότερο σημαντική μεταβλητή αφαιρείται (οπισθόδρομη 

εξάλειψη) και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να αφαιρεθούν όλες οι μη σημαντικές 

μεταβλητές (Manion et al., 2018).  

2.4.6 Λειτουργική β-ποικιλότητα 

Για τον υπολογισμό της λειτουργικής ποικιλότητας χρησιμοποιήθηκαν τα 

χαρακτηριστικά μέγεθος σώματος, πτητική ικανότητα, μέγεθος οφθαλμών, τροφική 

προτίμηση και για το σύνολο των ειδών, το γκρουπ στο οποίο ανήκει το κάθε είδος 

(Πίνακας 2). Ο υπολογισμός του λειτουργικού πλούτου κάθε συνάθροισης στηρίζεται 

στην παραδοχή ότι όσο πιο ανόμοια είναι από λειτουργική άποψη τα είδη που αποτελούν 

μια συνάθροιση τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο λειτουργικός της πλούτος. Επομένως ο 

υπολογισμός του λειτουργικού πλούτου βασίζεται στη λειτουργική «απόσταση» μεταξύ 

των ειδών. Αρχικά διαμορφώνεται ένας πίνακας ανομοιότητας όλων των ειδών με βάση 

τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, με τη χρήση του συντελεστή Gower (Gower, 1971), 

που είναι κατάλληλος να χειριστεί συνδυασμό συνεχών και ποιοτικών μεταβλητών. 
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Πίνακας 2 Οι λειτουργικοί χαρακτήρες των Carabidae που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της 
λειτουργικής ποικιλότητας 

Λειτουργικός Χαρακτήρας Οικολογική σημασία 

Μέγεθος σώματος Συνεχής, mm διάρκεια ανάπτυξης, ευαισθησία σε 
διαταράξεις, διατροφή, ικανότητα 
διασποράς 

Πτητική ικανότητα Μακρόπτερα,  ικανότητα διασποράς, δυνατότητα 
αποφυγής τοπικών διαταράξεων Διμορφικά, 

Βραχύπτερα 

Μέγεθος οφθαλμών Μικροί μέθοδος εύρεσης τροφής 

Μεγάλοι 

Τροφική προτίμηση Θηρευτές θέση στο τροφικό πλέγμα 

Παμφάγα 

Σποροφάγα 

Ενδιαιτηματική 
προτίμηση 

Υγροτοπικά εξάρτηση από την υγρασία 

Υγρόφιλα 

Υπόλοιπα 

 

Διαφορετικές μέθοδοι έχουν προταθεί από ομάδες ερευνητών για τον υπολογισμό του 

λειτουργικού πλούτου και της λειτουργικής β-ποικιλότητας. Η πιο κοινή από αυτές 

(convex hull volume) (Villeger et al., 2008), έχει σημαντικούς περιορισμούς ως προς τον 

ελάχιστο αριθμό ειδών που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό του λειτουργικού 

πλούτου κάθε συνάθροισης. Κατά συνέπεια, λόγω του μικρού αριθμού ειδών κάποιων 

συναθροίσεων, επιλέχθηκε η μέθοδος που προτάθηκε από τους Cardoso et al. (2014), η 

οποία θα περιγραφεί συνοπτικά παρακάτω. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε 

δενδρογράμματα και είναι σε θέση να υπολογίσει λειτουργικό πλούτο ακόμα και για δυο 

είδη. Με βάση λοιπόν τον πίνακα ανομοιότητας των ειδών διαμορφώνεται ένα συνολικό 

δενδρόγραμμα που εκφράζει στο βέλτιστο βαθμό τις αποστάσεις των ειδών στον πίνακα. 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάστηκε με τη μέθοδο Ward (Ward, 1963, Murtagh & 

Legendre, 2014). Κάθε συνάθροιση ειδών διαμορφώνει ένα διαφορετικό υποσύνολο του 

ολικού δενδρογράμματος. Ο υπολογισμός της λειτουργικής ποικιλότητας γίνεται με 

βάση τις διαφορές στη δομή αυτών των επιμέρους δένδρων. Κατά αντιστοιχία με την 

ταξινομική β-ποικιλότητα και η λειτουργική β-ποικιλότητα αποσυντίθεται σε δυο 

συνιστώσες, την ανομοιότητα λόγω λειτουργικής αντικατάστασης και την ανομοιότητα 

λόγω διαφορών στον λειτουργικό πλούτο οι οποίες αθροίζονται στη συνολική 

λειτουργική β-ποικιλότητα. Ο υπολογισμός της λειτουργικής ποικιλότητας έγινε με τη 

λειτουργία beta του πακέτου BAT (Cardoso et al., 2018). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο σύνολο της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν 1881 άτομα Carabidae από 72 

διαφορετικά είδη. Από αυτά, 23 ήταν υγροτοπικά, 23 υγρόφιλα, και τα «υπόλοιπα» 26 

ήταν ξηρόφιλα ή ευρυτοπικά είδη που έχουν σχετικά μικρότερη σύνδεση με την υγρασία 

(Πίνακας 3). Το πιο κοινό υγροτοπικό είδος ήταν ο Tachys bistriatus που εντοπίστηκε σε 

6 από τους 8 υγροτόπους της μελέτης. Από τα υγρόφιλα είδη ο Trechus quadistriatus 

εντοπίστηκε σε 7 υγροτόπους ενώ τα Leistus fulvibarbis, Microlestes luctuosus, 

Olisthopus fuscatus, Platytarus faminii, και Poecilus cupreus σε 6 και τα Distichus planus 

και Harpalus distiguendus σε 5. Τέλος από τα μη υγρόφιλα είδη, τα Carabus banoni, 

Microlestes corticalis  εντοπίστηκαν σε 7 υγρότοπους, τα Amara aenea και Platyderus 

jedlickai σε 6 και τα Amara montana και Tapinopterus creticus σε 5. 

Πίνακας 3 Τα είδη Carabidae που εντοπίστηκαν συνολικά στους 8 υγροτόπους μελέτης (γαλάζιο: υγροτοπικά, 
πράσινο: υγρόφιλα, πορτοκαλί: «υπόλοιπα») (συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

 

Α
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Μ
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Ε
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Π
ο
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ώ
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ο
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νά

 

Acupalpus luteatus 
      

+ 
 

Acupalpus maculatus + + 
 

+ 
  

+ 
 

Acupalpus notatus 
 

+ 
      

Agonum marginatum 
 

+ 
      

Amblystomus metallescens + 
       

Anthracus quarnerensis + 
       

Bembidion lunulatum 
 

+ 
  

+ + 
  

Bembidion subcostatum 
 

+ 
 

+ 
    

Bembidion tethys 
 

+ + + 
  

+ 
 

Chlaenius dejeani + 
       

Chlaenius festivus + 
       

Chlaenius spoliatus + 
       

Chlaenius vestitus + + 
    

+ 
 

Clivina laevifrons 
       

+ 

Dyschirius apicalis 
       

+ 

Paradromius linearis 
  

+ 
     

Pterostichus cursor 
     

+ + 
 

Scarites terricola 
 

+ 
  

+ + 
 

+ 

Stenolophus abdominalis + 
       

Tachys bistriatus + + 
 

+ 
 

+ + + 

Tachys fulvicollis 
 

+ 
   

+ 
 

+ 

Tachyura haemorrhoidalis + 
       

Zuphium olens + 
  

+ 
 

+ 
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Π
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Anisodactylus binotatus 
      

+ 
 

Apotomus rufithorax 
   

+ 
    

Asaphidion stierlini 
 

+ 
 

+ 
    

Bembidion cordicolle 
 

+ 
      

Bembidion curtulum 
  

+ + 
 

+ 
  

Bembidion inoptatum 
      

+ 
 

Distichus planus + 
 

+ + 
 

+ 
 

+ 

Harpalus attenuatus + 
 

+ 
  

+ + 
 

Harpalus distinguendus 
 

+ + + + + 
  

Harpalus rubripes 
      

+ 
 

Harpalus rufipes + + 
    

+ 
 

Leistus fulvibarbis + + + 
 

+ + + 
 

Microlestes luctuosus + + + + + 
 

+ 
 

Notiophilus danieli 
    

+ + 
  

Ocys harpaloides 
 

+ 
 

+ + + 
  

Olisthopus fuscatus + 
 

+ + + + 
 

+ 

Platytarus faminii + 
 

+ + + + 
 

+ 

Poecilus cupreus + + 
 

+ 
 

+ + + 

Pterostichus nigrita 
      

+ 
 

Stenolophus teutonus + 
     

+ 
 

Trechus crucifer + 
       

Trechus nigrinus + 
 

+ + 
    

Trechus quadristriatus + + + + 
 

+ + + 

Amara aenea + + 
 

+ + + 
 

+ 

Amara eurynota + 
   

+ 
   

Amara montana + 
 

+ + + + 
  

Bradycellus verbasci + 
       

Calathus cinctus 
  

+ 
     

Calathus fuscipes 
   

+ 
    

Calathus mollis 
  

+ + 
    

Carabus banoni + + + + + + 
 

+ 

Carterus dama 
     

+ 
  

Cymindis cf naxiana 
  

+ 
     

Cymindis lineata 
  

+ 
     

Cymindis ornata 
  

+ 
     

Dixus eremita 
 

+ 
      

Licinus aegyptiacus 
  

+ 
     

Microlestes corticalis + + + + + + + 
 

Nebria testacea 
 

+ + 
 

+ 
   

Ophonus diffinis 
 

+ 
      

Ophonus puncticeps 
  

+ 
     

Ophonus puncticollis + 
       

Ophonu sabulicola 
     

+ 
 

+ 

Philorhizus crucifer 
  

+ + + 
   

Platyderus jedlickai + 
  

+ + + + + 

Syntomus fuscomaculatus + 
 

+ 
     

Syntomus impressus + 
  

+ 
  

+ 
 

Syntomus obscuroguttatus + 
  

+ 
 

+ 
 

+ 

Tapinopterus creticus 
   

+ + + + + 
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3.1 Εποχιακή διαφοροποίηση των συναθροίσεων Carabidae στους σταθμούς 

μελέτης 

Η συνολική πυκνότητα δραστηριότητας και των τριών γκρουπ ειδών (υγροτοπικά, 

υγρόφιλα, «υπόλοιπα»), παρουσίασε στατιστικά σημαντική εποχιακή διαφοροποίηση 

σύμφωνα με τη δοκιμασία Friedman (Πίνακας 4). Tα αποτελέσματα του post-hoc 

Conover test έδειξαν ότι οι διαφορές αυτές οφείλονται τόσο για τα υγροτοπικά όσο και 

τα υγρόφιλα σε διαφορές στη συνολική πυκνότητα δραστηριότητας μεταξύ της άνοιξης 

και των άλλων δυο εποχών, ενώ δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

φθινοπωρινής και χειμερινής τους δραστηριότητας. Αντίθετα, στα «υπόλοιπα» είδη, η 

σημαντική διαφορά εντοπίζεται μεταξύ της χειμερινής δραστηριότητας και των άλλων 

δυο εποχών, ενώ η δραστηριότητά τους δεν διαφέρει σημαντικά μεταξύ άνοιξης και 

φθινοπώρου. 

Σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των εποχών παρουσίασε επίσης ο αριθμός ειδών που 

εντοπίστηκε από κάθε κατηγορία (δοκιμασία Friedman, Πίνακας 4). Tα αποτελέσματα 

του post-hoc Conover test έδειξαν στην περίπτωση αυτή ότι σημαντική διαφορά στον 

αριθμό υγροτοπικών ειδών παρουσιάζεται μεταξύ της άνοιξης και των άλλων δυο 

εποχών, ενώ και οι τρεις εποχές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τον αριθμό 

υγρόφιλων ειδών. Αντίθετα ο αριθμός των υπόλοιπων ειδών διαφέρει σημαντικά μεταξύ 

του χειμώνα και των άλλων δυο εποχών (Πίνακας 5). 

Το ποσοστό των ειδών κάθε κατηγορίας επί του συνόλου, δεν έδειξε στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των τριών εποχών. Το ίδιο ισχύει και για το ποσοστό 

της πυκνότητας δραστηριότητας κάθε κατηγορίας επί του συνόλου, δηλαδή μη 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των τριών εποχών (δοκιμασία Friedman, 

Πίνακας 4). 

Από το σύνολο των ειδών που εντοπίστηκαν στους υγρότοπους της μελέτης, 10 

υγροτοπικά, 7 υγρόφιλα και 3 από τα «υπόλοιπα» είδη παρατηρήθηκαν μόνο κατά την 

ανοιξιάτικη περίοδο. Επίσης, 1 υγρόφιλο, 1 υγροτοπικό και 5 από τα «υπόλοιπα» είδη 

παρατηρήθηκαν μόνο κατά τη φθινοπωρινή περίοδο (Πίνακας 6).  Δεν υπήρξαν είδη που 

να παρατηρήθηκαν μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο. Κανένα από τα είδη που 

παρατηρήθηκαν μόνο κατά την ανοιξιάτικη ή τη φθινοπωρινή περίοδο δεν είναι ανάμεσα 

στα είδη που είναι  σχετικά κοινά μεταξύ των σταθμών μελέτης (που εμφανίζονται σε 

περισσότερους από τους μισούς υγρότοπους). Επομένως δεν εντοπίστηκαν είδη τα οποία 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης εποχής για το σύνολο 
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των υγροτόπων μελέτης. Επιπλέον, εξετάζοντας κάθε υγρότοπο ξεχωριστά, 

διαπιστώνουμε ότι τα είδη τα οποία είναι αφθονότερα σε μια περίοδο τείνουν είτε να είναι 

μεταξύ των αφθονότερων ειδών και των άλλων περιόδων ή να είναι παρόντα και τις άλλες 

περιόδους. 

 

Εικόνα 2 Η πυκνότητα δραστηριότητας και ο αριθμός ειδών σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστό επί του συνόλου για το φθινόπωρο, 
τον χειμώνα και την άνοιξη (θηκογράμματα: ενδοτεταρτομοριακό εύρος & διάμεσος, μύστακες: μέγιστη – ελάχιστη τιμή, με 
στίγματα οι ακραίες τιμές) 
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Πίνακας 4 Αποτελέσματα του Friedman’s Rank Sum test για διαφορές στην πυκνότητα δραστηριότητας και στον αριθμό των 
ειδών Carabidae μεταξύ των εποχών για κάθε κατηγορία ειδών (‘***’≤ 0.001,‘**’ ≤ 0.01,‘*’≤0.05, ,‘μ.σ.’=μη σημαντικό) 

 Πυκνότητα Δραστηριότητας Αριθμός ειδών 

 χ2 p χ2 p 
Υγροτοπικά 13.07 *** 7.52 ** 

Υγρόφιλα 9.25 *** 14 *** 
Υπόλοιπα 10.90 ** 6.69 * 

 

 Πυκνότητα Δραστηριότητας % Αριθμός ειδών % 

 χ2 p χ2 p 
Υγροτοπικά 3.47 μ.σ. 2.69 μ.σ. 

Υγρόφιλα 1 μ.σ. 5.25 μ.σ. 
Υπόλοιπα 2.39 μ.σ. 2.39 μ.σ. 

 

Πίνακας 5 Αποτελέσματα του post-hoc Conover test – στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ εποχών 
(‘***’≤ 0.001,‘**’ ≤ 0.01,‘*’≤0.05, ‘μ.σ.’=μη σημαντικό) 

 Πυκνότητα Δραστηριότητας Αριθμός Ειδών 

  Φθιν. Χειμ.  Φθιν. Χειμ. 

Υγροτοπικά 
Χειμ. μ.σ. - Χειμ. μ.σ. - 

Άνοιξη *** *** Άνοιξη *** ** 

Υγρόφιλα 
Χειμ. μ.σ. - Χειμ. ** - 

Άνοιξη *** *** Άνοιξη *** *** 

Υπόλοιπα 
Χειμ. *** - Χειμ. ** - 

Άνοιξη μ.σ. *** Άνοιξη μ.σ. ** 
 

Πίνακας 6 Είδη Carabidae που παρατηρήθηκαν μόνο την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο (γαλάζιο: υγροτοπικά, 
πράσινο: υγρόφιλα, πορτοκαλί: υπόλοιπα) 

 Άνοιξη  Φθινόπωρο 

 Acupalpus luteatus  Agonum marginatum 
 Amblystomus metallescens  Bembidion cordicolle 
 Anthracus quarnerensis  Calathus fuscipes 
 Chlaenius dejeani  Dixus eremita 
 Chlaenius festivus  Ophonus diffinis 
 Chlaenius spoliatus  Ophonus puncticeps 
 Clivina laevifrons  Ophonus puncticollis 
 Paradromius linearis   
 Pterostichus cursor   
 Tachyura haemorrhoidalis   
 Anisodactylus binotatus   
 Apotomus rufithorax   
 Asaphidion stierlini   
 Bembidion curtulum   
 Harpalus rubripes   
 Pterostichus nigrita   
 Stenolophus teutonus   
 Bradycellus verbasci   
 Carterus dama   
 Cymindis ornata   
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3.2 Ανομοιότητα στον χρόνο: Μεταβολή των συναθροίσεων Carabidae μεταξύ δυο 

διαδοχικών ανοίξεων (Άνοιξη ’17 – Άνοιξη ’18) 

 

Εικόνα 3 Μέση μηνιαία θερμοκρασία (πορτοκαλί) και συνολική μηνιαία βροχόπτωση (γαλάζιο) στα φράγματα 
Ποταμών, Αποσελέμη, Μπραμιανών από τον Οκτώβριο εως τον Μάιο για τις περιόδους ’16-’17 (διακεκομμένες 
γραμμές) και ’17-’18 (συνεχείς γραμμές) 

Στους τρεις σταθμούς (φράγματα Ποταμών, Αποσελέμη και Μπραμιανών), όπου έγιναν 

δειγματοληψίες επί δυο συνεχόμενες ανοίξεις, παρατηρήθηκαν μεταβολές τόσο στον 

αριθμό, όσο και στη σύνθεση των ειδών. Και στους τρεις υγρότοπους παρατηρήθηκε 

μείωση του συνολικού αριθμού ειδών καθώς και της ποικιλότητας Shannon. Επίσης, και 

στις τρεις περιπτώσεις αυξήθηκε το ποσοστό των μη υγρόφιλων ειδών επί του συνόλου. 

Ο αριθμός των υγροτοπικών ειδών και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε στα 

φράγματα Αποσελέμη και Ποταμών ενώ δεν μεταβλήθηκε στο φράγμα Μπραμιανών. Ο 

αριθμός των υγρόφιλων ειδών μειώθηκε στα φράγματα Μπραμιανών και Ποταμών ενώ 

παρέμεινε σταθερός στο φράγμα Αποσελέμη. Το ποσοστό των υγρόφιλων ειδών επί του 

συνόλου μειώθηκε στα φράγματα Μπραμιανών και Ποταμών ενώ αυξήθηκε στο φράγμα 

Αποσελέμη (Πίνακας 7). 

Οι τρεις περιοχές παρουσίασαν διαφορετική εικόνα ως προς τη μεταβολή στη σύνθεση 

ειδών. Στο φράγμα Ποταμών η ανομοιότητα μεταξύ των δυο Ανοίξεων οφείλεται σε 

απώλεια ειδών για τα υγροτοπικά και υγρόφιλα είδη και σε συνδυασμό απώλειας και 

αντικατάστασης ειδών για τα μη υγρόφιλα. Στο φράγμα Αποσελέμη παρατηρήθηκε 

απώλεια και αντικατάσταση υγροτοπικών ειδών και αντικατάσταση υγρόφιλων ειδών 

χωρίς μεταβολή του αριθμού τους, ενώ στα μη υγρόφιλα είδη παρατηρήθηκε αύξηση του 

αριθμού τους σε συνδυασμό με αντικατάσταση. Τέλος στα Μπραμιανά είχαμε 

αντικατάσταση για τα υγροτοπικά, απώλεια ειδών στα υγρόφιλα χωρίς αντικατάσταση 

και αντικατάσταση ειδών σε συδυασμό με αύξηση του αριθμού τους για τα μη υγρόφιλα 

(Πίνακες  7 και 8). 

Οι μεταβολές αυτές θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα των διαφορετικών καιρικών 

συνθηκών που παρατηρήθηκαν τις δυο ανοίξεις και του χειμώνα που προηγήθηκε. Σε 

γενικές γραμμές, ο χειμώνας του ’17-’18 και η ακόλουθη άνοιξη στην Κρήτη, ήταν 
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θερμότερος και ξηρότερος σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Πιο 

αναλυτικά, και στις τρεις περιοχές η μέση μηνιαία θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη από 

τον Νοέμβριο του ’17 έως και τον Μάιο του ’18 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του προηγούμενου έτους (Εικόνα 3). Η συνολική βροχόπτωση ήταν επίσης 

χαμηλότερη για τις τρεις περιοχές το διάστημα Οκτώβρης ‘17 – Μάιος ’18, σε σχέση με το 

διάστημα Οκτώβρης ‘16 – Μάιος ’17.  

Πίνακας 7 Μεταβολές στον πλούτο ειδών και τους δείκτες ποικιλότητας μεταξύ των ανοίξεων 2017-2018 στους 
σταθμούς Αποσελέμη, Μπραμιανών και Ποταμών (γαλάζιο: υγροτοπικά, πράσινο: υγρόφιλα, πορτοκαλί: 
υπόλοιπα) 

 
Αριθμός 

Ειδών       
Shannon 
entropy 

Shannon 
diversity 

(e) 
Simpson 
diversity 

Pielou 
evenness 

ΑποσελέμηςΆνοιξη17 22 9(41%) 8(36%) 5(23%) 2.58 13.19 9.60 0.83 

ΑποσελέμηςΆνοιξη18 19 4(21%) 8(42%) 7(37%) 2.15 8.62 5.71 0.73 

ΜπραμιανάΆνοιξη17 16 1(6%) 9(56%) 6(39%) 1.94 6.96 4.61 0.70 

ΜπραμιανάΆνοιξη18 12 1(8%) 4(33%) 7(58%) 1.85 6.34 4.84 0.74 

ΠοταμώνΆνοιξη17 20 6(30%) 11(55%) 3(15%) 2.57 13.07 9.28 0.86 

ΠοταμώνΆνοιξη18 6 1(17%) 3(50%) 2(33%) 1.59 4.91 4.35 0.89 

 

Πίνακας 8 Χρονική β ποικιλότητα (Jaccard) και ανομοιότητα λόγω αντικατάστασης και διαφορών στον πλούτο 
ειδών 

  Jaccard Αντικατάσταση Πλούτος 

Αποσελέμης Όλα 0.54 0.43 0.11 
 Υγροτοπικά 0.70 0.20 0.50 
 Υγρόφιλα 0.40 0.40 0 
 Υπόλοιπα 0.50 0.25 0.25 

Μπραμιανά Όλα 0.67 0.48 0.19 
 Υγροτοπικά 1 1 0 
 Υγρόφιλα 0.56 0 0.56 
 Υπόλοιπα 0.70 0.60 0.10 

Ποταμών Όλα 0.77 0.10 0.67 
 Υγροτοπικά 0.83 0 0.83 
 Υγρόφιλα 0.73 0 0.73 
 Υπόλοιπα 0.75 0.55 0.25 
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Πίνακας 9 Παρουσίες ειδών των τριων γκρουπ την άνοιξη του 2017 και την άνοιξη του 2018  

 
Αποσελέμης 

Άνοιξη17 
Αποσελέμης 

Άνοιξη18 
Μπραμιανά 

Άνοιξη17 
Μπραμιανά 

Άνοιξη18 
Ποταμών 
Άνοιξη17 

Ποταμών 
Άνοιξη18 

Acupalpus luteatus 
    

+ 
 

Acupalpus maculatus + + 
  

+ 
 

Amblystomus metallescens + 
     

Anthracus quarnerensis + 
     

Bembidion tethys 
   

+ + 
 

Chlaenius dejeani + 
     

Chlaenius festivus + + 
    

Chlaenius spoliatus + 
     

Chlaenius vestitus + 
   

+ 
 

Paradromius linearis 
  

+ 
   

Pterostichus cursor 
    

+ 
 

Stenolophus abdominalis + + 
    

Tachys bistriatus 
    

+ + 

Tachyura haemorrhoidalis + 
     

Zuphium olens 
 

+ 
    

Anisodactylus binotatus 
    

+ + 

Bembidion curtulum 
  

+ + 
  

Bembidion inoptatum 
    

+ 
 

Distichus planus + + + + 
  

Harpalus attenuatus 
 

+ + + + 
 

Harpalus distinguendus 
  

+ 
   

Harpalus rubripes 
    

+ + 

Harpalus rufipes 
    

+ + 

Leistus fulvibarbis + + + 
 

+ 
 

Microlestes luctuosus + 
 

+ 
 

+ 
 

Olisthopus fuscatus + + + 
   

Platytarus faminii 
  

+ + 
  

Poecilus cupreus + + 
  

+ 
 

Pterostichus nigrita 
    

+ 
 

Stenolophus teutonus 
 

+ 
  

+ 
 

Trechus crucifer + + 
    

Trechus nigrinus + 
     

Trechus quadristriatus + + + 
 

+ 
 

Amara aenea 
 

+ 
    

Amara eurynota 
 

+ 
    

Amara montana + + + + 
  

Bradycellus verbasci 
 

+ 
    

Calathus mollis 
  

+ + 
  

Carabus banoni + + + + 
  

Cymindis naxiana 
   

+ 
  

Cymindis lineata 
   

+ 
  

Cymindis ornata 
  

+ 
   

Microlestes corticalis 
  

+ 
 

+ 
 

Nebria testacea 
  

+ 
   

Philorhizus crucifer 
   

+ 
  

Platyderus jedlickai + + 
  

+ + 

Syntomus fuscomaculatus 
   

+ 
  

Syntomus impressus + 
   

+ 
 

Syntomus obscuroguttatus + + 
    

Tapinopterus creticus 
     

+ 
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3.3 Η ηλικία των υγροτόπων 

Πίνακας 10 Η ηλικία των φραγμολιμνών και ο αριθμός ειδών Carabidae που εντοπίστηκαν σε αυτές και στη 
φυσική λίμνη Κουρνά  

 Ηλικία Όλα Υγροτοπικά Υγρόφιλα Υπόλοιπα 

Αποσελέμης 6 34 11 12 11 
Ποταμών 9 21 6 11 4 

Φανερωμένη 13 28 5 12 11 
Αρμανώγεια 14 25 10 9 6 

Ίνι 14 18 2 7 9 
Επισκοπή 18 26 6 11 9 

Μπραμιανά 31 25 2 10 13 
Κουρνά  16 5 5 6 

 

Ο αριθμός των ειδών Carabidae συνολικά αλλά και ο αριθμός ειδών κάθε κατηγορίας δεν 

παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία των τεχνητών υγροτόπων 

(δοκιμασία Spearman, p>0.05). Απουσία στατιστικά σημαντικής συσχέτισης υπήρξε και 

μεταξύ της ηλικίας των τεχνητών υγροτόπων και του ποσοστού ειδών κάθε κατηγορίας 

επί του συνόλου (Πίνακας 11).  

Πίνακας 11 Αποτελέσματα της μη παραμετρικής δοκιμασίας Spearman για τη συσχέτιση αριθμού ειδών κάθε 
κατηγορίας και ποσοστού επι του συνόλου με την ηλικία των τεχνητών υγροτόπων (‘μ.σ.’=μη σημαντικό). 

 Αριθμός Ειδών Ποσοστό Ειδών 

 Spearman’s ρ p Spearman’s ρ p 
Όλα -0.3 μ.σ.   

Υγροτοπικά -0.58 μ.σ. -0.56 μ.σ. 
Υγρόφιλα -0.57 μ.σ. 0.05 μ.σ. 
Υπόλοιπα 0.25 μ.σ. 0.61 μ.σ. 

 

Η δοκιμασία PERMANOVA έδειξε ότι η ανομοιότητα στη σύνθεση ειδών μεταξύ 

υγροτόπων διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την 

ανομοιότητα που παρατηρείται μεταξύ των υγροτόπων εντός της κάθε ηλικιακής κλάσης 

για κανένα από τα γκρουπ ειδών (Πίνακας 12). 

Πίνακας 12 Αποτελέσματα της δοκιμασίας PERMANOVA για τη διαφορά στη σύνθεση ειδών μεταξύ τριών 
ηλικιακών κλάσεων (Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη)  των τεχνητών υγροτόπων (‘μ.σ.’=μη σημαντικό). 

 F p 

Όλα 1.18 μ.σ. 
Υγροτοπικά 0.86 μ.σ. 

Υγρόφιλα 1.87 μ.σ. 
Υπόλοιπα 0.86 μ.σ. 

 

Ο βαθμός εγκιβωτισμού των συναθροίσεων Carabidae στους τεχνητούς υγρότοπους με 

βάση τον δείκτη NODF ήταν μικρός, μικρότερος του 50 για τα υγροτοπικά και  τα μη 
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υγρόφιλα είδη και λίγο μεγαλύτερος του 50 για τα υγρόφιλα είδη (Πίνακας 13). Η 

σύγκριση των παρατηρούμενων τιμών με τυχαιοποιημένες συναθροίσεις που προέκυψαν 

με χρήση μηδενικών μοντέλων, έδειξε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, δεν παρατηρείται 

στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος βαθμός εγκιβωτισμού από την τυχαιότητα. 

 

Εικόνα 4 Διαγράμματα εγκιβωτισμού μεταξύ συναθροίσεων των υγροτόπων για το σύνολο των ειδών, και τα 
Υγροτοπικά, Υγρόφιλα και Υπόλοιπα είδη. Σε περίπτωση απόλυτου εγκιβωτισμού όλα τα μαύρα κελιά 
συγκεντρώνονται στο πάνω αριστερό μισό του πίνακα. Η παρουσία κενών κελιών πάνω αριστερά και μαύρων 
κελιών κάτω δεξιά αποτελούν αποκλίσεις από το εγκιβωτισμένο πρότυπο και μειώνουν τον δείκτη NODF 

 

Πίνακας 13 Αποτελέσματα του δείκτη εγκιβωτισμού NODF μεταξύ των συναθροίσεων των τεχνητών υγροτόπων  

 Όλα Υγροτοπικά Υγρόφιλα Υπόλοιπα 

N columns 41.83 28.89 52.16 43.96 
N rows 49.68 39.84 55.07 52.44 
NODF 41.89 29.73 52.38 44.48 

Matrix fill 0.35 0.26 0.45 0.35 
 

3.4 Ανομοιότητα στον χώρο: Διάκριση μεταξύ ντετερμινιστικών και στοχαστικών 

διαδικασιών διαμόρφωσης των συναθροίσεων και συσχέτιση με τα 

χαρακτηριστικά των υγροτόπων 

Ο δείκτης βrc έδειξε κυρίως θετικές αποκλίσεις από την τυχαιότητα μεταξύ των σταθμών 

μελέτης για τα υγροτοπικά είδη ενώ στην περίπτωση των υγρόφιλων και μη υγρόφιλων 

ειδών παρατηρούνται τόσο θετικές όσο και αρνητικές αποκλίσεις από την τυχαιότητα 

(Εικόνα 5). Η δοκιμασία Wilcoxon signed ranked test έδειξε ότι ο δείκτης βrc  διαφέρει 
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σημαντικά από το μηδέν για τα υγροτοπικά είδη, ενώ δεν διαφέρει σημαντικά από το 

μηδέν για τις άλλες δυο κατηγορίες (Πίνακας 14). 

 

Εικόνα 5 Τιμές του δείκτη βRC για όλα τα είδη (a) και μόνο τα υγροτοπικά (b), υγρόφιλα (c), υπόλοιπα (d). Το 
μέγεθος κάθε κύκλου είναι ανάλογο της απόλυτης τιμής του δείκτη, ενώ το χρώμα του, της θετικής ή αρνητικής 
απόκλισής από το 0 

 

Πίνακας 14 Μέσοι όροι του δείκτη βRC για κάθε κατηγορία ειδών και αποτελέσματα του Wilcoxon signed ranked 
test (‘**’ ≤ 0.01, ‘μ.σ.’=μη σημαντικό). 

 meanβRC median W p-value 

Όλα 0.14 0.15 253 μ.σ. 
Υγροτοπικά 0.40 0.44 337 ** 

Υγρόφιλα 0.13 0.10 249 μ.σ. 
Υπόλοιπα 0.04 0.08 221 μ.σ. 

 

 

 

d

) 

c

) 

b

) 
a

) 
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Πίνακας 15 Περιβαλλοντική ανομοιότητα μεταξύ των περιοχών μελέτης 
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Έδαφος Υγρό 1 1 0 1 1 1 0 1 

Στεγνό 0 0 1 0 0 0 1 0 

Απόσταση από νερό Κοντά 1 1 0 0 0 1 0 1 

Μακριά 0 0 1 1 1 0 1 0 

Οικοσύστημα Ανοιχτό 0 1 1 1 0 0 1 0 

Κλειστό 1 0 0 0 1 1 0 1 

Ενδιαιτήματα Πλούσιο 1 1 0 1 0 0 1 1 

Φτωχό 0 0 1 0 1 1 0 0 

Καλλιέργειες Κοντά 0 1 0 0 1 1 1 1 

Μακριά 1 0 1 1 0 0 0 0 

 

 

 

 

Εικόνα 6 Πίνακες ανομοιότητας Jaccard για το σύνολο των ειδών Carabidae (μαύρο) και ξεχωριστά για τα 
υγροτοπικά (γαλάζιο), υγρόφιλα (πράσινο) και υπόλοιπα (πορτοκαλί) 
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Πίνακας 16 Αποτελέσματα των GDM μοντέλων για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντικατάσταση 
υγροτοπικών ειδών και τη συνολική β-ποικιλότητα «υπολοίπων» ειδών μεταξύ των υγροτόπων (‘*’≤0.05) 

 Αντικατάσταση 
Υγροτοπικών 

β-ποικιλότητα 
Υπολοίπων 

Απόκλιση μοντέλου 6.61 1.40 
Εξηγήσιμη απόκλιση % 17.56 52.43 

p-value * * 
Επίδραση μεταβλητών   

Γεωγραφική Απόσταση  16.65 
Βροχόπτωση - 75.52 

 

Μόνο η αντικατάσταση υγροτοπικών ειδών και η συνολική β-ποικιλότητα των 

«υπολοίπων» έδειξαν οποιαδήποτε σχέση με τους παράγοντες ανομοιότητας μεταξύ των 

υγροτόπων (Πίνακας 16). Στην περίπτωση της αντικατάστασης υγροτοπικών ειδών το 

μοντέλο gdm διατήρησε μόνο τη γεωγραφική απόσταση σαν σημαντική μεταβλητή, ενώ 

στην περίπτωση της β-ποικιλότητας των «υπολοίπων» ειδών, διατηρήθηκαν η 

γεωγραφική απόσταση και η βροχόπτωση, με τη βροχόπτωση να έχει τη μεγαλύτερη 

επίδραση στην εξηγούμενη απόκλιση. 

3.5 Σύγκριση ταξινομικής και λειτουργικής ποικιλότητας 

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα της εικόνας 7, η λειτουργική ομοιότητα μεταξύ των 

συναθροίσεων είναι εμφανώς μεγαλύτερη από την ταξινομική ομοιότητα και για τα τρια 

γκρουπ ειδών. Επίσης, παρά τις διαφορές στον πλούτο ειδών, η αντικατάσταση ειδών 

αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ταξινομικής ανομοιότητας μεταξύ των 

συναθροίσεων. Αντίθετα σε ότι αφορά τη λειτουργική β-ποικιλότητα για τα υγροτοπικά 

και τα «υπόλοιπα» είδη οι διαφορές ως προς τον λειτουργικό πλούτο επικρατούν σε 

σχέση με τη λειτουργική αντικατάσταση ενώ αντίθετα στα υγρόφιλα είδη, η λειτουργική 

αντικατάσταση είναι σημαντικότερη από τις διαφορές στον λειτουργικό πλούτο. 
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(προηγούμενη σελίδα) Εικόνα 7 Ταξινομική (αριστερή στήλη) και λειτουργική (δεξιά) β-ποικιλότητα των 
συναθροίσεων Carabidae. Από πάνω προς τα κάτω: Όλα τα είδη, Υγροτοπικά, Υγρόφιλα, Υπόλοιπα. Κάθε στίγμα 
αντιστοιχεί σε ένα ζέυγος σταθμών ενώ σε κάθε πλευρά του τριγώνου δίνονται οι μέσοι όροι: ομοιότητας Jaccard 
(κάτω), Αντικατάτασης (δεξιά), Διαφοράς Πλούτου (αριστερά) 

 

3.6 Χωρότυπος  

 

Εικόνα 8 Ποσοστά ειδών περιορισμένης, μεσαίας και ευρείας εξάπλωσης για τις τρεις ομάδες ειδών  

Τα είδη Carabidae τριών γκρουπ διαφέρουν σημαντικά ως προς τον χωρότυπό τους. 

Μόνο 4 υγροτοπικά είδη είναι σχετικά περιορισμένης εξάπλωσης, δηλαδή Ευρω-

Μεσογειακά (Acupalpus notatus, Bembidion tethys) και Μεσογειακά (Bembidion 

lunulatum, Paradromius linearis) ενώ τα υπόλοιπα υγροτοπικά είδη είναι μεσαίας 

(Ευρωπαϊκά, Τουρανομεσογειακά) και ευρείας εξάπλωσης (Παλαιαρκτικά, 

Κοσμοπολίτικα). Ο αριθμός των ειδών περιορισμένης εξάπλωσης ανεβαίνει στα 7 για τα 

υγρόφιλα αλλά και πάλι αποτελούν μόλις το 30% των υγρόφιλων ειδών (Εικόνα 8). 

Αντίθετα στα «υπόλοιπα» είδη, το 50% δηλαδή 13 είδη είναι περιορισμένης εξάπλωσης 

και μάλιστα περιλαμβάνουν τρια ενδημικά της Κρήτης (Carabus banoni, Platyderus 

jedlickai, Tapinopterus creticus) και ένα ενδημικό της Ελλάδας (Cymindis cf. naxiana) 

 

 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η συνεκτίμηση της οικολογίας των ειδών σε μελέτες ταξινομικού πλούτου μπορεί να 

φανερώσει σχέσεις που δεν είναι αρχικά εμφανείς. Οι Lövei et al. (2006), μελετώντας τη 
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σχέση έκτασης - αριθμού ειδών Carabidae σε δασικές συστάδες στην Ουκρανία και 

Ουγγαρία, έδειξαν ότι η σχέση αυτή είναι σαφής αν απομονωθούν τα Carabidae που 

θεωρούνται εξειδικευμένα δασικά είδη, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει αν εξεταστεί το σύνολο 

των ειδών, ανεξαρτήτως των ενδιαιτηματικών τους προτιμήσεων. Στην παρούσα μελέτη, 

ακολουθώντας ένα παρόμοιο σκεπτικό, τα είδη διαχωρίστηκαν με βάση το βαθμό 

εξάρτησής τους από την υγρασία, καθώς αυτή είναι η κύρια παράμετρος που αναμένεται 

να διαφοροποιεί τη σύνθεση ειδών σε υγροτοπικά οικοσυστήματα. 

Η μελέτη της εποχιακής δραστηριότητας φανέρωσε διαφορές μεταξύ των τριών γκρουπ 

ειδών οι οποίες είναι συμβατές με την κλιμακούμενη σχέση τους με την υγρασία. Έτσι η 

ανοιξιάτικη περίοδος, που ευνοείται και από τις βροχές τις χειμερινής περιόδου, 

εμφανίζει μεγαλύτερη δραστηριότητα υγροτοπικών και υγρόφιλων ειδών και μεγαλύτερο 

αριθμό υγροτοπικών ειδών σε σχέση με τις άλλες περιόδους. Για αυτές ακριβώς τις 

ομάδες ειδών για τις οποίες η υγρασία είναι σημαντικότερη παράμετρος, παρατηρούνται 

διαφορές όχι μόνο με τη χειμερινή περίοδο αλλά και με τη φθινοπωρινή η οποία 

ακολουθεί την άνυδρη και επομένως δυσχερή καλοκαιρινή περίοδο. Το γεγονός αυτό 

είναι εντονότερο για τα υγροτοπικά είδη σε σχέση με τα υγρόφιλα· τα τελευταία 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές και μεταξύ του αριθμού ειδών που εμφανίζονται τη 

φθινοπωρινή περίοδο σε σχέση με τη χειμερινή ενώ στα υγροτοπικά η ανοιξιάτικη 

περίοδος είναι αυτή που ξεχωρίζει από τις άλλες δυο. Σε αντίθεση με τις παραπάνω 

ομάδες ειδών το γκρουπ των υπόλοιπων ειδών παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα και 

αριθμό ειδών τη χειμερινή περίοδο, ενώ η άνοιξη και το φθινόπωρο δεν διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ τους. Επισημαίνεται ότι η αυξημένη δειγματοληπτική περίοδος για τον 

χειμώνα ενδέχεται να οδηγεί σε υποτίμηση της χειμερινής δραστηριότητας σε κάποιο 

βαθμό, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το διάστημα κατά το οποίο οι παγίδες παρεμβολής 

παραμένουν ενεργές επηρεάζει αρνητικά τη συλληψιμότητα (Schirmel et al., 2010). 

Παρόλα αυτά, η παρατηρούμενη μειωμένη χειμερινή δραστηριότητα είναι αναμενόμενη 

καθώς είναι γνωστό από προηγούμενες μελέτες ότι οι βασικές περίοδοι δραστηριότητας 

των Carabidae είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο (Lövei & Sunderland, 1996). Οι διαφορές 

των τριών γκρουπ ειδών φαίνονται επίσης και στον αριθμό των ειδών που εντοπίστηκαν 

μόνο κατά την ανοιξιάτικη ή τη φθινοπωρινή περίοδο. Έτσι ο αριθμός των ειδών κάθε 

γκρουπ που εντοπίστηκαν μόνο την άνοιξη αυξάνεται καθώς προχωρούμε από τα 
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«υπόλοιπα» στα υγρόφιλα και στα υγροτοπικά είδη, ενώ αντίθετα τα περισσότερα από τα 

είδη που εντοπίστηκαν μόνο το φθινόπωρο ανήκουν στο γκρουπ των «υπολοίπων» ειδών. 

Ο χειμώνας 2017-18 και η άνοιξη του 2018 υπήρξαν ξηρότερες και θερμότερες περίοδοι 

από τον χειμώνα του 2016-17 και την άνοιξη του 2017. Οι μεταβολές μεταξύ των δυο 

ανοίξεων που παρατηρήθηκαν στις συναθροίσεις των Carabidae των τριών υγροτόπων, 

οι οποίες παρουσίασαν μείωση του συνολικού αριθμού ειδών που οφείλεται κυρίως σε 

απώλειες υγροτοπικών και υγρόφιλων ειδών και αύξηση του ποσοστού των υπόλοιπων 

ειδών και μείωση της ποικιλότητας Shannon είναι ενδεικτικές της ευαισθησίας των 

συναθροίσεων αυτών σε ετήσιες διαφοροποιήσεις των καιρικών φαινομένων. 

Ταυτόχρονα όμως, η συμμετοχή αντικατάστασης ειδών στην παρατηρούμενη 

ανομοιότητα μεταξύ των δυο ανοίξεων μας δίνει μια εικόνα για τον ευκαιριακό 

χαρακτήρα και τη γρήγορη ανασύνθεση των συναθροίσεων Carabidae μετά από 

διαταράξεις. Η αντικατάσταση είναι αναμενόμενη για το γκρουπ των υπόλοιπων ειδών 

δεδομένου ότι αυτά αποτελούν ένα τυχαίο υποσύνολο των ειδών που είναι παρόντα στις 

περιβάλλουσες φρυγανικές εκτάσεις και έτσι οι υγρότοποι μπορούν εύκολα να 

τροφοδοτηθούν με νέα είδη. Περισσότερο εντυπωσιακή είναι η αντικατάσταση που 

παρατηρείται μεταξύ των υγρόφιλων και ιδίως των υγροτοπικών ειδών μέσα σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα καθώς τα ενδιαιτήματα που προσφέρονται για την παρουσία 

τους εμφανίζουν μεγαλύτερες ασυνέχειες στην Κρητική ύπαιθρο. 

Με την παραπάνω εικόνα της αστάθειας και διαρκούς ανασύνθεσης των συναθροίσεων 

αυτών στον χρόνο, συμφωνεί και η απουσία συσχέτισης του πλούτου και της σύνθεσης 

ειδών με την ηλικία των τεχνητών υγροτόπων. Ούτε το σύνολο ούτε και ο αριθμός ειδών 

των επιμέρους γκρουπ δεν αυξάνεται με την ηλικία των υγροτόπων, ενώ επίσης δεν 

παρατηρείται αύξηση του ποσοστού υγροτοπικών ή  υγρόφιλων ειδών. Επίσης οι 

υγρότοποι διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως 

προς τη σύνθεση ειδών. O Kwiatkowski (2011) εξετάζοντας οικοσυστήματα υγρών δασών 

σε διαφορετικά στάδια διαδοχής στην Πολωνία διαπίστωσε ότι ενώ η ηλικία δεν φαίνεται 

να επηρεάζει τον αριθμό ειδών της κάθε περιοχής, αυξάνεται εντούτοις η συμμετοχή των 

τυπικών δασικών ειδών στις συναθροίσεις των παλαιότερων δασών, ενώ οι Riley & 

Browne (2011) σε αντίστοιχη μελέτη στη Β. Καρολίνα διαπιστώνουν αρνητική σχέση της 

ηλικίας με τον πλούτο ειδών και τους δείκτες Shannon και Simpson. 

 Καθώς η ηλικία των συναθροίσεων Carabidae θα μπορούσε να μην συμβαδίζει με την 

ηλικία των υγροτόπων, ως αποτέλεσμα διαφόρων φυσικών ή ανθρωπογενών 
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διαταράξεων, εξετάστηκε επίσης αν οι συναθροίσεις αυτές παρουσιάζουν πρότυπο 

εγκιβωτισμού το οποίο θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια ένδειξη κατευθυνσης/πορείας 

διαμόρφωσης σε εξέλιξη. 

Αν παρά την απουσία συσχέτισης του πλούτου ειδών με την ηλικία των υγροτόπων, 

παρατηρούσαμε μια διαβάθμιση από συναθροίσεις με μικρό αριθμό κυρίως κοινών ειδών 

σε μεγαλύτερες συναθροίσεις που περιέχουν όλο και λιγότερο κοινά είδη, αν με άλλα 

λόγια είχαμε ένα σαφές πρότυπο εγκιβωτισμού, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η 

ηλικία των συναθροίσεων δεν συμβαδίζει με την ηλικία των τεχνητών υγροτόπων αλλά 

παρόλα αυτά υπάρχει εμφανής κατεύθυνση στη διαδικασία διαμόρφωσης των 

συναθροίσεων αυτών. Είναι αναμενόμενο οι πιο πρόσφατες συναθροίσεις να 

αποτελούνται από λίγα κοινά, ευρυτοπικά, οπορτουνιστικά είδη τα οποία εποικίζουν 

γρήγορα ένα βιότοπο, με τις παλαιότερες συναθροίσεις να περιλαμβάνουν ολοένα και 

περισσότερα στενοτοπικά και λιγότερο κοινά είδη. Οι Ruhí et al. (2012), μελετώντας τη 

μεταβολή των συναθροίσεων υδρόβιων ασπονδύλων σε τεχνητούς υγρότοπους της 

Καταλονίας επί τρία συνεχή έτη μετά την κατασκευή τους, διαπίστωσαν μεγάλη αρχική 

ομοιότητα ως προς τη σύνθεση ειδών μεταξύ των υγροτόπων αυτών, λόγω εποικισμού 

τους από τα πλέον ικανά για διασπορά είδη, η οποία μειωνόταν με τη μετάβαση στο 

δεύτερο και τρίτο έτος, καθώς οι συναθροίσεις εμπλουτίζονταν από παθητικούς 

διασπορείς και είδη με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αντίθετα, οι συναθροίσεις των 

Carabidae στους υπό μελέτη υγρότοπους δεν παρουσιάζουν ένα τέτοιο εγκιβωτιστικό 

πρότυπο για κανένα από τα τρία γκρουπ ειδών. Το γεγονός αυτό συνηγορεί με την 

υπόθεση της διαρκούς ανασύνθεσης των συναθροίσεων υπό ένα καθεστώς συχνών 

φυσικών και ανθρωπογενών διαταράξεων, όπως οι έντονες μεταβολές στις καιρικές 

συνθήκες από χρόνο σε χρόνο και η ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα και γύρω από τους 

υγρότοπους.  

Η σύγκριση της παρατηρούμενης ανομοιότητας μεταξύ των συναθροίσεων των 

διαφορετικών υγροτόπων με την τυχαιότητα, με τη χρήση του δείκτη βrc, διαφοροποιεί 

το γκρουπ των υγροτοπικών ειδών από αυτά των υγρόφιλων και των «υπολοίπων». Ενώ 

τα δυο τελευταία παρουσιάζουν μια πιο ασαφή εικόνα με μεγάλες θετικές και αρνητικές 

αποκλίσεις από την τυχαιότητα, στα υγροτοπικά είδη η παρατηρούμενη ανομοιότητα 

είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη υπό μια καθαρά στοχαστική διαδικασία 

διαμόρφωσης των συναθροίσεων. Διαφορετικές διεργασίες μπορούν να δώσουν αυτήν 

την αυξημένη ανομοιότητα σε σχέση με αυτή που θα παρατηρούσαμε αν τα είδη, όντας 

οικολογικά «ουδέτερα» sensu Hubbel (2001), κατανέμονταν με τυχαίο τρόπο στους 
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διάφορους υγροτόπους. Μια από αυτές είναι η υπόθεση του αμοιβαίου αποκλεισμού 

(Diamond, 1975) σύμφωνα με την οποία η παρουσία κάποιων ειδών σε ένα βιότοπο 

αποκλείει την παρουσία άλλων οικολογικά όμοιων με αυτά ειδών. Μια δεύτερη 

περίπτωση είναι ο μεγάλος βαθμός περιβαλλοντικής ανομοιότητας μεταξύ των 

διαφορετικών τοποθεσιών με αποτέλεσμα αυτές να φιλοξενούν έντονα ανόμοιες 

συναθροίσεις ειδών. Τέλος, μια τρίτη περίπτωση είναι η δυνατότητα διασποράς μεταξύ 

τοποθεσιών να είναι περιορισμένη. Η περίπτωση του αμοιβαίου αποκλεισμού είναι 

ασύμβατη με τις συναθροίσεις που μελετούμε καθώς θα προϋπέθετε καλά δομημένες 

βιοκοινωνίες σε κορεσμένους από είδη βιοτόπους. Γενικά, οι βιοκοινωνίες των Carabidae 

θεωρείται πως δε διαμορφώνονται από τον ανταγωνισμό (Thiele 1977, Loreau 1990, 1992, 

Niemelä 1993) και προηγούμενη μελέτη του Καλτσά (2010), αναφέρει απουσία 

ανταγωνιστικού προτύπου διαμόρφωσης σε οικοσυστήματα μακκίας  που μπορούν να 

θεωρηθούν λιγότερο ασταθή περιβάλλοντα. Επομένως η αυξημένη ανομοιότητα μεταξύ 

των συναθροίσεων υγροτοπικών ειδών μπορεί να οφείλεται είτε στη μεγάλη 

περιβαλλοντική ανομοιότητα μεταξύ των υγροτόπων, είτε στην περιορισμένη διασπορά. 

Παρά το γεγονός ότι τα υγροτοπικά είναι είδη με αναπτυγμένα πίσω φτερά και άρα καλή 

πτητική ικανότητα, οι αποστάσεις μεταξύ των υγροτόπων και οι ιδιαίτερες οικολογικές 

τους απαιτήσεις σε συνδυασμό με τις αφιλόξενες φρυγανικές εκτάσεις που κυριαρχούν 

στην Κρήτη είναι πιθανό να περιορίζουν τη διασπορά τους. Σε αυτό συνηγορεί και το 

γεγονός ότι αρνητικές τιμές του δείκτη βrc για τα υγροτοπικά παρατηρούνται κυρίως 

μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε σχετικά μικρότερη απόσταση μεταξύ τους όπως το 

Ίνι και η Επισκοπή, το Ίνι και τα Αρμανώγεια και τα Αρμανώγεια και η Φανερωμένη. 

Τα αποτελέσματα των gdm υποστηρίζουν επίσης την παραπάνω υπόθεση καθώς 

δείχνουν ότι η ανομοιότητα λόγω αντικατάστασης ειδών μεταξύ των υγροτοπικών 

συναθροίσεων συνδέεται μόνο με τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των υγροτόπων. 

Η σύνδεση της συνολικής β-ποικιλότητας των «υπολοίπων» ειδών με το κλίμα και 

συγκεκριμένα τη βροχόπτωση και σε μικρότερο βαθμό με τη γεωγραφική απόσταση είναι 

εύλογη. Η οικογένεια των Carabidae συνολικά χαρακτηρίζεται ως μεσόφιλη στη 

βιβλιογραφία (Lövei & Sunderland, 1996) και η δραστηριότητα ακόμα και των πλέον 

ξηρόφιλων ειδών εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από την υγρασία. Επομένως σε ότι αφορά 

την παρούσα μελέτη, είναι αναμενόμενο ακόμα και τα είδη του γκρουπ των «υπολοίπων» 

να διαφοροποιούνται ως προς την ικανότητα τους να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες 

ελάχιστης υγρασίας. Κατά συνέπεια, η κλιματική ανομοιότητα μεταξύ διαφορετικών 

περιοχών μπορεί να είναι καθοριστική για την κατανομή των διαφόρων ειδών στον χώρο. 
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Εξάλλου το γκρουπ των «υπολοίπων», ως τα πλέον ευρυτοπικά είδη, είναι πιθανότατα 

ουδέτερα ως προς τα άλλα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες 

απαντώνται και έτσι ανταποκρίνονται σε κάποιο βαθμό στην ουδέτερη θεωρία του 

Hubbel που προβλέπει ότι η ομοιότητα οικολογικά ουδέτερων συναθροίσεων μειώνεται 

με τη γεωγραφική απόσταση. Άλλωστε αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τα μόνα μη πτητικά 

είδη και πιθανότατα δέχεται τη μικρότερη πίεση για διασπορά λόγω δυσμενών συνθηκών. 

Από την άλλη, η απουσία σύνδεσης της κατανομής των υγροτοπικών και υγρόφιλων 

ειδών με το κλίμα δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι η μεγάλη 

εξάρτηση των ειδών αυτών από την υγρασία καθιστά τη μεταβολή των καιρικών 

συνθηκών από τη μια χρονιά στην άλλη και συγκεκριμένα τη διαδοχή υγρών και ξηρών 

ετών που παρατηρείται στην Κρήτη,  έναν σημαντικό παράγοντα διατάραξης των 

συναθροίσεων αυτών. Για τα είδη αυτά λοιπόν, η διακύμανση της βροχόπτωσης στον 

χρόνο είναι πολύ πιο καθοριστική από τη διακύμανσή της στον χώρο σε επίπεδο 

κλίματος. Η σημασία της βροχόπτωσης ως παράγοντα που επιδρά στην ανομοιότητα 

σύνθεσης ειδών έχει διαπιστωθεί ευρύτερα στο Αιγαίο και για άλλες ομάδες οργανισμών 

όπως τα υμενόπτερα (Kaloveloni et al., 2017) και τα ερπετά, ενώ φαίνεται να μην 

επηρεάζει τα ισόποδα, τα Tenebrionidae, τα χερσαία σαλιγκάρια και τα λεπιδόπτερα 

(Hausdorf & Hennig, 2005). 

H μέτρηση και ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας, με στόχο τον έλεγχο 

της επίδρασης της στην α και β ποικιλότητα, αποτελεί ένα μείζον και δύσκολο εγχείρημα 

στην οικολογία και ένας μεγάλος αριθμός προσεγγίσεων έχει επιχειρηθεί από πληθώρα 

ερευνητών (Stein et al., 2014). Η ακριβής περιγραφή της περιβαλλοντικής ετερογένειας 

εντός και μεταξύ των υγροτόπων ήταν έξω από της δυνατότητες της παρούσας μελέτης 

λόγω χρονικών και οικονομικών περιορισμών. Ακολουθήθηκε αναγκαστικά μια σχετικά 

αδρή περιγραφή των διαφορών μεταξύ των υγροτόπων με έμφαση σε χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται με την υγρασία. Σχετικά απλές προσεγγίσεις έχουν φανεί ικανοποιητικές 

σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. Triantis et al., 2003). H περιβαλλοντική ανομοιότητα, όπως 

εκφράστηκε στην παρούσα εργασία, δεν φαίνεται να επιδρά στην ανομοιότητα σύνθεσης 

ειδών για κανένα από τα γκρουπ ειδών Carabidae. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι οι 

διαφορές μεταξύ των υγροτόπων δεν είναι όντως σημαντικές ή ότι η προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε απέτυχε να εκφράσει επαρκώς την περιβαλλοντική ανομοιότητα. Ωστόσο 

και άλλες εργασίες αναφέρουν απουσία επίδρασης της περιβαλλοντικής ετερογένειας 

στην ποικιλότητα των ειδών Carabidae όπως της Chapman (2014) για αγροτικά 

οικοσυστήματα. Από την άλλη, η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των υγροτόπων φαίνεται 



47 
 

να εξηγεί ένα μικρό μόνο ποσοστό της αντικατάστασης υγροτοπικών ειδών μεταξύ των 

υγροτόπων, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αντικατάσταση υγροτοπικών 

ειδών να είναι είτε στοχαστική σε ένα βαθμό, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με τα 

αποτελέσματα του δείκτη βrc, ή να οφείλεται όντως σε περιβαλλοντική ανομοιότητα 

μεταξύ των υγροτόπων. Η λειτουργική β-ποικιλότητα για τα υγροτοπικά είδη είναι 

μεγαλύτερη σε σχέση με τα άλλα δυο γκρουπ ειδών, κάτι που θα μπορούσε επίσης να 

ερμηνευθεί ως μια έμμεση ένδειξη περιβαλλοντικών διαφορών. Οι Tonkin et al. (2016), 

μελετώντας συναθροίσεις Carabidae, αραχνών και βενθικών ασπονδύλων σε 

διαφορετικά σημεία κατά μήκος της ροής του ποταμού Kinzig στη Γερμανία (~30km), 

διαπίστωσαν για τα Carabidae σημαντικότερη επίδραση της αντικατάστασης παρά του 

πλούτου ειδών στην ανομοιότητα μεταξύ περιοχών, μεγαλύτερη ανομοιότητα στη 

σύνθεση από ότι θα αναμενόταν υπο μια στοχαστική διαμόρφωση της μετακοινωνίας και 

μικρή επίδραση της απόστασης μεταξύ περιοχών σε σχέση με την επίδραση της 

περιβαλλοντικής ανομοιότητας. Αντίθετα ο Brose (2003), μελετώντας εποχιακούς 

υγρότοπους με πολύ μικρότερες αποστάσεις μεταξύ τους (<2km), διαπίστωσε ότι 

αποστάσεις τέτοιας κλίμακας δεν αποτελούν σημαντικό φραγμό για τη διασπορά των 

ειδών Carabidae, καταλήγοντας ότι οι μεταπληθυσμοί των ειδών, διατηρώντας 

υποπληθυσμούς σε πολλούς υγροτόπους, αναιρούν την επίδραση της αστάθειας σε 

τοπικό επίπεδο. 

 

Η κυριαρχία των ειδών ευρείας και μέσης εξάπλωσης στα υγροτοπικά και υγρόφιλα είδη 

επιβεβαιώνει όσα είναι γνωστά από προηγούμενη μελέτη των φυσικών υγροτόπων της 

Κρήτης (Παύλου, 2016), στην οποία διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή των ειδών 

περιορισμένης εξάπλωσης στις συναθροίσεις των παραλιακών και ορεινών υγροτόπων 

της Κρήτης είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συναθροίσεις των Carabidae σε 

φρυγανικά οικοσυστήματα.  Η απουσία ενδημισμού σε υγροτοπικά Carabidae της Κρήτης 

έχει επισημανθεί στο παρελθόν (Παύλου, 2016). Αντίθετα οι οικογένειες υδρόβιων 

κολεόπτερων παρουσιάζουν έναν μικρό αριθμό ενδημικών ειδών στην Κρήτη (Csabai et 

al., 2017). 

Η συμπερίληψη της φυσικής λίμνης Κουρνά στην παρούσα μελέτη έγινε αφενός γιατί δεν 

είχε μελετηθεί στην προηγούμενη εργασία, αλλά κυρίως γιατί όντας η μεγαλύτερη φυσική 

λίμνη της Κρήτης, θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελεί βασικό τροφοδότη ειδών για 

κάποιες ομάδες υδρόβιων και υγρόφιλων οργανισμών. Διαπιστώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν 

ισχύει για την οικογένεια Carabidae. Η λίμνη Κουρνά δεν είχε μεγαλύτερο αριθμό 
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υγροτοπικών ειδών από τους τεχνητούς υγροτόπους και ο αριθμός των υγρόφιλων και 

«υπολοίπων» ειδών ήταν μικρότερος από αυτούς. Ήταν ο υγρότοπος με τον μικρότερο 

συνολικό αριθμό ειδών και έτσι παρουσιάζει μικρότερο πλούτο ειδών από αυτόν που 

αναφέρεται για τους περισσότερους φυσικούς υγρότοπους (Ασπραδάκη, 2013, Παύλου, 

2016). Λόγω της συμπαρουσίας υγροτοπικών υγρόφιλων και «υπολοίπων» ειδών οι 

συναθροίσεις των υγροτόπων της Κρήτης, είτε αυτοί είναι φυσικοί είτε είναι τεχνητοί,  

παρουσιάζουν μεγαλύτερο πλούτο ειδών Carabidae σε σχέση με τις συναθροίσεις των 

φρυγανικών οικοσυστημάτων (Kaltsas et al. 2013) τα οποία κυριαρχούν στο νησί. Αυτό 

είναι εύλογο καθώς, όπως προαναφέρθηκε, η υγρασία αποτελεί σε κυμαινόμενο βαθμό, 

σημαντικό παράγοντα για όλα τα είδη της οικογένειας Carabidae. Σε ανάλογα 

συμπεράσματα καταλήγουν και οι Fattorini & Taglianti (2015) μελετώντας μια παράκτια 

περιοχή της Τυρρηνικής, όπου παρατηρούν μικρό πλούτο ειδών Carabidae σε θίνες και 

εκτάσεις μακκίας, ενώ αντίθετα υγρές περιοχές και υγρά δάση έχουν μεγάλο συνολικό 

πλούτο ειδών. 

Η σύγκριση δυο διαδοχικών ανοίξεων έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια πρώτη, 

έστω και περιορισμένη, εικόνα για τον ασταθή, ευκαιριακό χαρακτήρα των συναθροίσεων 

των υγροτόπων. Ασφαλώς, θα απαιτούνταν η μελέτη μιας σειράς ετών, για να 

διαπιστωθεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο οι συναθροίσεις αυτές μεταβάλλονται 

στον χρόνο, αποκρινόμενες στην επίδραση φυσικών αλλά και ανθρωπογενών 

διαταράξεων. Οι Pardo et al. (2008) μελέτησαν την επίδραση της αυξανόμενης άρδευσης 

γύρω από μια σειρά παράκτιων μεσογειακών υγρότοπων στην Ισπανία επί δυο δεκαετίες 

και διαπίστωσαν ότι η άνοδος του υδροφόρου ορίζοντα και της εδαφικής υγρασίας 

οδήγησε σε αύξηση του αριθμού υγρόφιλων ειδών Carabidae. Πέρα από την επίδραση 

του καιρού με την εναλλαγή ξηρών και υγρών ετών που είναι συχνό φαινόμενο στην 

Κρήτη, έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν και η σημαντική επίδραση της βόσκησης στις 

συναθροίσεις των Carabidae, η οποία μελετήθηκε σε λιβαδικά οικοσυστήματα της 

Κρήτης (Kaltsas et al. 2013). Σε όλους τους υγροτόπους της παρούσας μελέτης ήταν 

εμφανής η παρουσία αιγοπροβάτων. Η έντονη εναλλαγή των καιρικών συνθηκών, η 

βόσκηση, η χρήση φυτοφαρμάκων σε γειτονικές καλλιέργειες αποτελούν παράγοντες 

διατάραξης συνολικά των υγροτόπων της Κρήτης ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι φυσικοί ή 

τεχνητοί (WWF Ελλάς). Αν θεωρήσουμε τους τεχνητούς υγρότοπους της παρούσας 

μελέτης ένα μοντέλο των υγροτόπων της Κρήτης γενικότερα, τότε οι συναθροίσεις των 

Carabidae της Κρήτης και ιδίως των υγροτοπικών και υγρόφιλων ειδών, φαίνεται ότι είναι 

σε θέση, εκμεταλλευόμενες και την καλή πτητική τους ικανότητα, να αποκρίνονται πολύ 
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γρήγορα σε παράγοντες διατάραξης, καταφεύγοντας σε θέσεις που οι συνθήκες είναι 

ευνοϊκότερες και ενδεχομένως επανεποικίζοντας τις περιοχές από τις οποίες χάθηκαν 

μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.  

Συμπεράσματα 

 Στην Κρήτη, ο βαθμός εξάρτησης των διαφόρων ειδών Carabidae από την 

υγρασία φαίνεται να επηρεάζει τη δραστηριότητά τους μέσα στον χρόνο με τα 

υγροτοπικά είδη να δραστηριοποιούνται κυρίως κατά την άνοιξη που ευνοείται 

από τις βροχές της χειμερινής περιόδου, τα «υπόλοιπα» είδη να μην εμφανίζουν 

σημαντική διαφορά μεταξύ φθινοπώρου και άνοιξης, ενώ τα υγρόφιλα 

παρουσιάζουν μια ενδιάμεση εικόνα.  

 Οι συναθροίσεις των Carabidae σε υγροτοπικά οικοσυστήματα δείχνουν να 

αποκρίνονται γρήγορα σε μεταβολές στις καιρικές συνθήκες μεταξύ διαδοχικών 

ετών, με τα υγροτοπικά και υγρόφιλα είδη να είναι πιο ευάλωτα σε περιόδους με 

μειωμένη βροχόπτωση και αυξημένες θερμοκρασίες.  

 Η διασπορά είναι σημαντική για τη διατήρηση των συναθροίσεων αυτών· αν η 

τοπική απώλεια ειδών μετά από φυσικά ή μη γεγονότα διατάραξης συνοδεύεται 

από επανεποικίσεις από γειτονικές και περιβαλλοντικά παρόμοιες θέσεις τότε η 

διασπορά αποτελεί ένα μηχανισμό ανθεκτικότητας σε επίπεδο μεταπληθυσμών, 

παρά τις τοπικές αυξομειώσεις. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των υγροτοπικών η 

διαθεσιμότητα εναλλακτικών θέσεων είναι πιθανότατα κρίσιμη για τη 

δυνατότητά τους να ανταπεξέρχονται σε τοπικές διαταράξεις. 

 Οι συναθροίσεις υγροτοπικών ειδών έδειξαν ανομοιότητα γενικά μεγαλύτερη από 

την τυχαιότητα σε συνδυασμό με σχετικά μεγάλη λειτουργική ανομοιότητα και 

μια ασθενή σχέση της αντικατάστασης ειδών με τη γεωγραφική απόσταση. Έτσι, 

παρά τον ευκαιριακό χαρακτήρα των συναθροίσεων αυτών, η παρουσία των 

υγροτοπικών ειδών ίσως δεν είναι ανεξάρτητη των περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών των υγροτόπων ενώ και η απομόνωση των υγροτόπων μέσα σε 

ένα πλαίσιο από φρυγανικές εκτάσεις και καλλιέργειες φαίνεται να επηρεάζει σε 

κάποιο βαθμό την ανομοιότητά τους.  

 Τα «υπόλοιπα» είδη τα οποία πιθανότατα αποτελούν ένα υποσύνολο της πανίδας 

των φρυγανικών εκτάσεων φαίνεται να εξαρτώνται περισσότερο από το κλίμα.  

 Συνολικά οι συναθροίσεις των Carabidae στους υγρότοπους τις Κρήτης δεν 

φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά από αντίστοιχες συναθροίσεις σε άλλες 

περιοχές της Ευρώπης, παρά τις ιδιαιτερότητες του κλίματος της ανατολικής 
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Μεσογείου. Αν υπάρχουν διαφορές, πιθανότατα αυτές να εντοπίζονται στην 

ένταση της επίδρασης των καιρικών μεταβολών και για τον λόγο αυτό θα είχε 

ενδιαφέρον να εξεταστεί στο μέλλον η χρονική μεταβολή των συναθροίσεων για 

μια σειρά ετών σε συνάρτηση με τη διακύμανση των καιρικών συνθηκών από 

χρόνο σε χρόνο.   
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας A Περιβαλλοντική ανομοιότητα μεταξύ των περιοχών μελέτης 

 
 

Α
π

ο
σ

ελ
έμ

η
ς 

Α
ρμ

α
νώ

γε
ια

 

Μ
π

ρα
μ

ια
νά

 

Φ
α

νε
ρω

μ
έν

η
 

Ίν
ι 

Κ
ο

υ
ρν

ά
 

Επ
ισ

κο
π

ή
 

Π
ο

τα
μ

ώ
ν 

Έδαφος Υγρό 1 1 0 1 1 1 0 1 

Στεγνό 0 0 1 0 0 0 1 0 

Απόσταση από νερό Κοντά 1 1 0 0 0 1 0 1 

Μακριά 0 0 1 1 1 0 1 0 

Οικοσύστημα Ανοιχτό 0 1 1 1 0 0 1 0 

Κλειστό 1 0 0 0 1 1 0 1 

Ενδιαιτήματα Πλούσιο 1 1 0 1 0 0 1 1 

Φτωχό 0 0 1 0 1 1 0 0 

Καλλιέργειες Κοντά 0 1 0 0 1 1 1 1 

Μακριά 1 0 1 1 0 0 0 0 

 

 

 

Εικόνα A1 Πίνακες ανομοιότητας Jaccard για το σύνολο των ειδών Carabidae (μαύρο) και ξεχωριστά για τα 
υγροτοπικά (γαλάζιο), υγρόφιλα (πράσινο) και υπόλοιπα (πορτοκαλί) 

(Επόμενη σελίδα) Εικόνα A2 Πίνακες ανομοιότητας λόγω αντικατάστασης (a.1-4) και ανομοιότητας στον πλούτο 
ειδών (b.1-4), για το σύνολο των ειδών Carabidae (μαύρο) και ξεχωριστά για τα υγροτοπικά (γαλάζιο), υγρόφιλα 
(πράσινο) και υπόλοιπα (πορτοκαλί) 
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Πίνακας B Λειτουργικοί χαρακτήρες των ειδών Carabidae: Μέγεθος σώματος (mm), ανάπτυξη πίσω φτερών (Μακρόπτερα, Διμορφικά, Βραχύπτερα), Μέγεθος οφθαλμών (Μεγάλοι, μικροί) 
και Τροφική προτίμηση (Θηρευτές, Παμφάγα, Σποροφάγα) 
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Acupalpus luteatus 2.5 Μ Μ Π Anisodactylus binotatus 10.5 Μ μ Σ Amara aenea 7 Μ μ Σ 

Acupalpus maculatus 3.5 Μ Μ Π Apotomus rufithorax 3.5 Μ μ Θ Amara eurynota 11 Μ μ Σ 

Acupalpus notatus 2.5 Μ Μ Π Asaphidion stierlini 3.5 Μ Μ Θ Amara montana 7 Μ μ Σ 

Agonum marginatum 9 Μ Μ Θ Bembidion cordicolle 4 Μ Μ Θ Bradycellus verbasci 4.5 Μ Μ Π 

Amblystomus 
metallescens 

3.5 Μ μ Π Bembidion curtulum 4 Δ Μ Θ Calathus cinctus 7.5 Δ Μ Θ 

Anthracus quarnerensis 3.5 Μ μ Π Bembidion inoptatum 3.5 Μ Μ Θ Calathus fuscipes 12 Δ μ Θ 

Bembidion lunulatum 3.5 Μ Μ Θ Distichus planus 16.5 Μ μ Θ Calathus mollis 7.5 Δ Μ Θ 

Bembidion subcostatum 4.5 Μ Μ Θ Harpalus attenuatus 8.5 Μ μ Σ Carabus banoni 26.5 Β μ Θ 

Bembidion tethys 2.5 Δ Μ Θ Harpalus distinguendus 9 Μ μ Σ Carterus dama 11.5 Μ Μ Π 

Chlaenius dejeani 15 Μ Μ Θ Harpalus rubripes 10 Μ μ Σ Cymindis cf naxiana 9 Μ Μ Θ 

Chlaenius festivus 15 Μ Μ Θ Harpalus rufipes 13.5 Δ μ Σ Cymindis lineata 9 Μ Μ Θ 

Chlaenius spoliatus 15 Μ Μ Θ Leistus fulvibarbis 7.5 Μ Μ Θ Cymindis ornata 5.5 Μ Μ Θ 

Chlaenius vestitus 9.5 Μ Μ Θ Microlestes luctuosus 2 Δ μ Θ Dixus eremita 10.5 Μ μ Σ 

Clivina laevifrons 6 Μ μ Θ Notiophilus danieli 4.5 Δ Μ Θ Licinus aegyptiacus 14.5 Β μ Θ 

Dyschirius apicalis 2.5 Μ Μ Θ Ocys harpaloides 5 Δ μ Θ Microlestes corticalis 2.5 Μ Μ Θ 

Paradromius linearis 4.5 Δ Μ Θ Olisthopus fuscatus 5.5 Μ μ Σ Nebria testacea 12 Μ μ Θ 

Pterostichus cursor 7.5 Δ μ Θ Platytarus faminii 7.5 Δ μ Θ Ophonus diffinis 11 Μ μ Σ 

Scarites terricola 17 Μ μ Θ Poecilus cupreus 11 Μ Μ Π Ophonus puncticeps 8 Μ μ Σ 

Stenolophus abdominalis 6.5 Μ Μ Π Pterostichus nigrita 10 Δ μ Θ Ophonus puncticollis 8 Μ μ Σ 

Tachys bistriatus 1.5 Μ μ Θ Stenolophus teutonus 6 Μ Μ Π Ophonu sabulicola 15 Μ μ Σ 

Tachys fulvicollis 2.5 Μ μ Θ Trechus crucifer 3 Δ μ Θ Philorhizus crucifer 2.5 Δ Μ Θ 

Tachyura 
haemorrhoidalis 

2 Μ μ Θ Trechus nigrinus 3 Μ μ Θ Platyderus jedlickai 8 Β μ Θ 

Zuphium olens 9 Μ μ Θ Trechus quadristriatus 3.5 Δ μ Θ Syntomus fuscomaculatus 3.5 Δ Μ Θ 
          

Syntomus impressus 3 Β μ Θ 
          

Syntomus obscuroguttatus 2.5 Μ Μ Θ 
          

Tapinopterus creticus 17.5 Β μ Θ 
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