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Στοιχεία της διατριβής 

 

• Κατά κανόνα, διδακτορικές διατριβές που αφορούν το χώρο της οικολογίας και της βιογεωγραφίας 

είναι αρκετά μεγάλες σε αριθμό σελίδων. Στην παρούσα, προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν 

σύντομος και περιεκτικός, χωρίς ελπίζω αυτό να λειτουργήσει εις βάρος της επιστημονικής 

πληρότητας. 

• Η διατριβή είναι δομημένη σε διακριτά μεταξύ τους κεφάλαια, σε κάθε ένα εκ των οποίων 

υπάρχουν τα συστατικά μιας επιστημονικής εργασίας (Εισαγωγή, υλικά και μέθοδοι, 

αποτελέσματα, συμπεράσματα, συζήτηση), ώστε να είναι ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η 

παρακολούθηση και η κατανόηση του κειμένου. 

• Σε αρκετά τμηματα της παρούσας διατριβής επέλεξα να γράψω σε πρώτο πληθυντικό, καθώς 

αρκετά τμήματα είναι ήδη είτε δημοσιευμένα είτε υπό κρίση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε 

συνεργασία με μια σειρά συναδέλφους. Επιπλέον, θεωρώ πως η επιστημονική διαδικασία είναι 

συνήθως διαδικασία σύνθεσης και συνεργασίας. 

• Στις περιπτώσεις που μετέφρασα οικολογικούς και βιογεωγραφικούς όρους στα ελληνικά και οι 

όροι αυτοί εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, τουλάχιστον εξ όσων 

γνώριζα, διατήρησα σε παρένθεση και τον αγγλικό όρο, ώστε να είναι πιο κατανοητό το κείμενο 

στον αναγνώστη. Το ίδιο ακολούθησα και για τους ορισμούς διαφόρων οικολογικών εννοιών οι 

οποίοι παρουσιάζονται ως υποσημείωση. 

• Για τα περισσότερα από τα ονόματα περιοχών ανά τον κόσμο διατήρησα το αρχικό τους όνομα 

στα Αγγλικά και απέφυγα να τα μεταφράσω στα ελληνικά. 

• Επειδή κείμενα που εμπεριέχουν μεγάλο αριθμό πινάκων, είναι κατά τη γνώμη δύσχρηστα, τα 

αναλυτικά στοιχεία για τους δειγματοληπτικούς σταθμούς καθώς και τα είδη σε κάθε νησί δίνονται 

στο Παράρτημα. Το αρχικό γράμμα Π υποδηλώνει πίνακα που βρίσκεται στο παράρτημα 

• Μέχρις στιγμή από τα ερευνητικά αποτελέσματα της παρούσας διατριβής, προέκυψαν 4 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και άλλες τρεις είναι υπό προετοιμασία.  

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα στα νησιά έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 

κατανόηση των βασικών και κυρίαρχων χαρακτηριστικών της Οικολογίας, της Εξέλιξης και της 

Βιογεωγραφίας. 

Μια σειρά οικολογικών και βιογεωγραφικών προτύπων διερευνώνται και ελέγχονται με τη 

μελέτη της βιογεωγραφίας των χερσαίων σαλιγκαριών και των χερσαίων ισοπόδων σε τρία 

νησιωτικά συγκροτήματα του Αιγαίου (Σκύρος, Αστυπάλαια, Κάλυμνος) και σε συνολικά 38 νησιά 

και νησίδες. Τόσο τα χερσαία σαλιγκάρια όσο και τα νησιωτικά συγκροτήματα έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί σε οικολογικές και σε ιστορικές βιογεωγραφικές μελέτες επιτυχώς. Οι αυτές ομάδες 

αποτελούν κατάλληλο “οργανισμικό εργαλείο” για οικολογικές και βιογεωγραφικές μελέτες γιατί 

ικανοποιούν τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις: α) έχουν περιορισμένη ικανότητα διασποράς, β) 

συλλέγονται με σχετική ευκολία, γ) εκμεταλλεύονται ένα μεγάλο εύρος της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας κάθε περιοχής, δ) βρίσκονται σε αρκετά μεγάλο αριθμό ειδών και ε) η ταξινόμηση τους 

είναι αρκετά βατή. Τα τρία νησιωτικά συγκροτήματα επιλέχθηκαν με βάση τις δυο συνιστώσες της 

απομόνωσης, τη γεωγραφική και την γεωλογική. Το συγκρότημα της Αστυπάλαιας αποτελεί ένα 

από τα πλέον απομονωμένα συγκροτήματα στο Αιγαίο, τόσο γεωλογικά όσο και γεωγραφικά. 

Αντίθετα, το συγκρότημα της Καλύμνου χωρίζεται με πολύ μικρές αποστάσεις από τα παράλια της 

Μικράς Ασίας αλλά και από τα γειτονικά νησιά και ταυτόχρονα έχει απομονωθεί πολύ πρόσφατα 

στο γεωλογικό χρόνο. Τέλος, το συγκρότημα της Σκύρου βρίσκεται σχετικά κοντά στα παράλια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά χαρακτηρίζεται από μακρά γεωλογική απομόνωση.  

Η παράλληλη, συγκριτική μελέτη της βιογεωγραφίας δυο ομάδων στα ίδια νησιωτικά 

συγκροτήματα γίνεται για πρώτη φορά στον Ελληνικό χώρο και αποτελεί κατά κανόνα εξαίρεση 

στη διεθνή βιβλιογραφία. Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει η συγκριτική βιογεωγραφική 

μελέτη δυο ομάδων, είναι πως μπορεί να καταδείξει αποτελεσματικότερα τους μηχανισμούς που 

καθορίζουν τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής αλλά και το εύρος της δράσης των μηχανισμών 

αυτών.  

Όσον αφορά τα χερσαία μαλάκια, συνολικά και στα τρία νησιωτικά συγκροτήματα 

συλλέχθηκαν 89 είδη που ανήκουν σε 52 γένη. Στην περίπτωση των χερσαίων ισοπόδων συνολικά 

βρέθηκαν 40 είδη τα οποία ανήκουν σε 24 γένη. Ανά νησιωτικό συγκρότημα είχαμε, 42 είδη 

σαλιγκαριών στο συγκρότημα της Σκύρου, 34 στην Αστυπάλαια και 47 στην Κάλυμνο. Στα χερσαία 

 



ισόποδα είχαμε 32 είδη στην Αστυπάλαια και 26 στην Κάλυμνο. Για τα 31 από τα 37 νησιά που 

μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία το σύνολο των ειδών τόσο των μαλακίων όσο και των 

ισοπόδων αποτέλεσαν νέες αναφορές, καθώς κανένα από αυτά δεν είχε μελετηθεί κατά το 

παρελθόν. Στα υπόλοιπα νησιά η αύξηση της γνώσης μας ήταν ιδιαιτέρως σημαντική.  

Αυτό που καταρχάς είναι απαραίτητο στο χώρο της Οικολογίας και της Βιογεωγραφίας είναι 

η προσπάθεια σαφούς οριοθέτησης του “λεξιλογίου” που χρησιμοποιούμε (Κεφάλαιο 2). Είναι 

απαραίτητη πλέον μια συνολική αναθεώρηση όρων και ορισμών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι όροι που σχετίζονται με την “μέτρηση” της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας, ενδιαίτημα, βιότοπος και οικότοπος, αντιμετωπίζονται υπό το πρίσμα μιας συνολικής 

θεώρησης του θεωρητικού περιεχομένου, ώστε να είναι διακριτή και ξεκάθαρη η χρήση τους. Σε 

συνέχεια αυτού, προτείνεται πως ο όρος “ενδιαιτηματικός τύπος” μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το 

εργαλείο μέτρησης της περιβαλλοντικής ετερογένειας σε επίπεδο ταξινομικής ομάδας.  

Σε καμία περίπτωση η θεωρητική αντιμετώπιση των οικολογικών όρων αλλά και οι δυσκολίες 

που προκύπτουν κατά τη πρακτική τους εφαρμογή δεν πρέπει να αποτελέσουν ανάχωμα στην 

προσπάθεια μελέτης της επίδρασης της περιβαλλοντικής ετερογένειας στη διαμόρφωση της 

βιοποικιλότητας. Και από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια 

τυπολατρική ανάγνωση των οικολογικών όρων, που στην ουσία θα καθιστά τη χρήση των όρων 

αυτών ανενεργή. Η συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας αποτελεί δομικό συστατικό της 

βιοποικιλότητας και θεωρώ πως πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εργασιών που 

μελετούν την εγκαθίδρυση και τη μεταβολή της βιοποικιλότητας. 

Η σχέση αριθμού ειδών και έκτασης θεωρείται ένας από τους λίγους “νόμους” στην 

Οικολογίας. Σχεδόν πάντοτε θα παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ειδών καθώς θα αυξάνουμε 

τη δειγματοληπτική επιφάνεια, χωρίς όμως να παραμένουν σταθεροί οι αιτιακοί μηχανισμοί που 

“παράγουν” τη σχέση αυτή, στο χώρο και το χρόνο (Κεφάλαιο 3). Όσον αφορά τη μαθηματική 

σχέση που περιγράφει αποτελεσματικότερα τη SPAR, το δεδομένο είναι πως 90 σχεδόν χρόνια μετά 

της πρωτοδιατύπωση της, η σχέση του Arrhenius (1921) παραμένει αποτελεσματικότερη των 

υπολοίπων χωρίς όμως αυτό να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Θεωρώ πως από τη μία είναι 

προφανής η αναγκαιότητα αναζήτησης μιας σχέσης που να μπορεί να περιγράφει τη σχέση του 

αριθμού των ειδών και της έκτασης αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά μου φαντάζει 

πιθανότερη η εκδοχή πως με δεδομένη την εναλλαγή των διαδικασιών που καθορίζουν των αριθμό 

 



των ειδών χωρικά και χρονικά, θα είναι αναγκαία η χρήση διαφορετικών μαθηματικών σχέσεων 

κατά περίπτωση και απλώς μια από αυτές θα είναι αποτελεσματικότερη στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων.  

Οι κλίσεις της SPAR για τα χερσαία σαλιγκάρια και τα ισόποδα στα τρία νησιωτικά 

συγκροτήματα που μελέτησα φανερώνουν πως το βασικό χαρακτηριστικό που καθορίζει τον 

αριθμό των ειδών και των δυο ομάδων είναι ο πρόσφατος σχηματισμός των νησιωτικών 

συγκροτημάτων. Τα τρία αυτά νησιωτικά συγκροτήματα αποτελούν παραδείγματα της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των νησιωτικών συγκροτημάτων στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο. 

Πρόκειται για πρόσφατους σχηματισμούς που ακόμα και για ομάδες, με ιδιαίτερα περιορισμένη 

ικανότητα διασποράς όπως τα μαλάκια και τα ισόποδα, συμπεριφέρονται ως τμήματα μιας ενιαίας 

μάζας ξηράς. Η παλαιότητα της απομόνωσης των ευρύτερων περιοχών που η διάσπαση τους 

οδήγησε στο σχηματισμό των νησιωτικών συγκροτημάτων, δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

τον αριθμό των ειδών αλλά απλώς επηρεάζει και καταφαίνεται στα ποσοστά των ενδημικών ειδών 

αλλά και στον πανιδικό χαρακτήρα των ειδών που είναι παρόντα. Γίνεται έτσι σαφές, πως η 

παραπάνω εικόνα θα γίνεται ακόμη εντονότερη για ομάδες με μεγαλύτερη ικανότητα μετακίνησης 

και για ομάδες που μπορούν ευκολότερα να ξεπερνούν θαλάσσια φράγματα. Αυτό λοιπόν που 

αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενο μελέτης σε αντίστοιχες περιπτώσεις είναι η μελέτη και η 

αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν όχι τον αριθμό των ειδών αλλά τα τη σύνθεση των 

πανίδων, τον εγκυβωτισμό τους και τη συμπαρουσία των ειδών.  

Προς την κατεύθυνση της αναγκαιότητας για τη συνεκτίμηση της  περιβαλλοντικής 

ετερογένειας στις μελέτες που αφορούν τη βιοποικιλότητα, κινείται και η πρόταση του μοντέλου 

Χώρος, μιας μαθηματικής σχέσης που εκτός της έκτασης συμπεριλαμβάνει και την περιβαλλοντική 

ετερογένεια (Κεφάλαιο 4).  Δεν θεωρώ πως το μοντέλο Χώρος αποτελεί “πανάκεια” στην 

προσπάθεια ανακάλυψης αποτελεσματικότερων μαθηματικών σχέσεων τόσο στην περιγραφή του 

αριθμού των ειδών όσο και στην πρόβλεψή του. Από την άλλη όμως, εκτός από το ότι αποτελεί το 

απλούστερο και αποτελεσματικότερο των μοντέλων που εμπεριέχουν την περιβαλλοντική 

ετερογένεια, καταδεικνύει πως η έκταση δεν είναι αρκετή. Η περιβαλλοντική ετερογένεια όσο και αν 

μας δυσκολεύει, είναι δομικό συστατικό της βιοποικιλότητας που μετράμε και μελετάμε και θα 

πρέπει να επιδιώξουμε τη συμπερίληψη της σε μαθηματικές σχέσεις.  

 



Μελετώντας το φαινόμενο του μικρού νησιού (SIE) μέσω της αναζήτησης απλώς “ανώμαλων” 

συμπεριφορών της σχέσης αριθμού ειδών και έκτασης (SPAR), δεν είχαμε καταφέρει ως σήμερα να 

προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις γενεσιουργές αιτίες αλλά και ούτε να προτείνουμε αποτελεσματικές 

μεθόδους για τον υπολογισμό του ανώτερου ορίου (Κεφάλαιο 5). Η συμπερίληψη της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας στη θεώρηση του φαινομένου, θεωρώ πως προσφέρει μια πλήρως νέα 

εικόνα για το φαινόμενο. Το SIE εμφανίζεται όπου και όταν η έκταση παύει να επηρεάζει τον 

αριθμό των ειδών είτε άμεσα είτε συνολικά. Από εκεί και πέρα, η περιβαλλοντική ετερογένεια είναι ο 

κύριος παράγοντας καθορισμού του αριθμού των ειδών. Η μαθηματική διαδικασία που 

προτείνουμε μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε και τις δυο συμπεριφορές του φαινομένου (κλασσικό 

και κρυπτικό).  Η εκτεταμένη και πιο αναλυτική μελέτη του SIE αποτελεί έναν από τους άμεσους 

επιστημονικούς μου στόχους, μιας και θεωρώ πως ιδιαίτερα η συγκρότηση των πανίδων μέσα στα 

όρια του SIE θα μας αποκαλύψει πολλά για τους μηχανισμούς εγκαθίδρυσης της βιοποικιλότητας 

στις κλίμακες αυτές.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αιγαίο, βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική ετερογένεια, σχέση αριθμού ειδών και 

έκτασης, μοντέλο Χώρος, φαινόμενο του μικρού νησιού, χερσαία σαλιγκάρια, χερσαία ισόποδα. 

 



ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ABSTRACT 

Due to their apparent simplicity and discrete nature, scientists have long viewed islands as 

model systems for the investigation of questions related to biodiversity and its regulation. In this 

work, we try to investigate the biogeographical patterns occurring in three insular groups of the 

Aegean Sea (Skyros, Astypalaia and Kalymnos) comprising 38 islands and islets. The biogeographical 

patterns are being approached through the study of two animal groups, land snails and isopods. Both 

groups have successfully been used for the study of ecological and biogeographical issues since they 

are species-rich groups with a more or less applicable taxonomy, usually maintain dense populations, 

exhibit limited dispersal abilities and are usually found on various habitats.   

The insular groups studied have been selected so as to exhibit both long-term and relatively 

recent isolation from neighboring areas. The group of Astypalaia is one of the most isolated insular 

areas of the Aegean Sea. On the other hand, the group of Kalymnos has recently been isolated from 

the western coasts of Asia Minor and the neighboring islands.  Finally, the group of Skyros although 

being very close to mainland Greece, is characterized by a long-term isolation.  

The simultaneous study of the biogeography of two animal groups takes place for the first time 

in Greece and is an exception in the biogeographic literature. The main advantage of this comparative 

study is that it can more effectively point towards the mechanisms that define a region’s biodiversity, 

as well as the range that these mechanisms apply to.  

Regarding land snails, 89 species belonging to 52 genera were collected in total from the three 

insular complexes. The respective number for isopods was 40 species belonging to 24 genera.  42 land 

snail species were found in Skyros, 34 in Astypalaia and 47 in Kalymnos. 32 species of isopods were 

collected from Astypalaia and 26 from Kalymnos. For the 31 out of the 38 islands studied, both the 

land snail and isopod species reported are new records since none of these islands has been studied in 

the past. For the remaining islands, the faunal records were significantly improved.   

Ecology year after year is becoming a “super-science” covering a large number of topics, 

containing a large number of subdisciplines and a rapidly growing number of scientists. Thus, the 

need for a common language among ecologists and scientists of contextual sciences as biogeography, 

evolution and concervation biology is becoming a top priority need. Especially terms related with the 

environmental heterogeneity such as habitat, biotope and ecotope should be approached under a 

general scheme, with specific reference to the organization level they are referred to. Related to the 

 



above is the proposition that habitat types could be used as a measure of environmental heterogeneity 

in regard to the taxonomical level of class.  

Nevertheless, the theoretical approach of these terms along with the difficulties arising from 

their practical application should not in any case disencourage the study and quantification of the 

environmental heterogeneity. On the other hand we should avoid a scholastic approach of the 

ecological terms related to the environmental heterogeneity which will result in refraining from using 

them.  

The species-area relationship is considered as one of the few laws of Ecology. Almost always, an 

increase of species number will be observed as the area sampled is increased. Nevertheless, the causal 

patterns of this increase are not constant through space and time (Chapter 3). So far the most effective 

mathematical model expressing the increase of species number with area, is that proposed almost 90 

years before by Arrhenius (1921), but it cannot account for all the cases. Although I consider the 

search for an effective mathematical model essential, my belief is that due to the interchange of 

processes establishing biodiversity throughout space and time, the implementation of different models 

will be needed in each case and in most instances only one will be effective.  

The low z-values for of the three island groups are the anticipated result of the “recent” 

formation of the island groups. The three island groups despite the different geological histories have 

both been formatted recently in the geological time. This “recent” formation results in small islands 

that still behave as parts of a continuous land mass, and consequently, the reduction of area has not 

yet led to a significant loss of species, with small islands exhibiting high number of species. 

Characteristic is the case of Mesa Diavatis, which holds both Helix cincta and H. aspersa. The 

presence of two Helix species in such a small island is reported here for the first time from the 

Aegean. Short distances between the islets and the long presence of man contribute to this, as the 

probability of new immigrants reaching the islands is high, despite the low dispersal ability of land 

snails. Hence, z values fall within the intra-provincial range, rather than the inter-island range.  The 

studied island groups are typical cases of the majority of the island groups in the Aegean and Ionian 

Sea. They are recent formations, for which even taxa with low dispersal abilities, such as terrestrial 

isopods and snails, behave as being parts of larger landmasses and not isolated islands. The long term 

isolation of the landmasses now constituting the insular complexes, has not played a major role in 

defining the number of species present on the islands. Nevertheless, it has a profound effect both on 

 



the level of endemicity and the faunal composition of the islands. Thus, for animal groups with higher 

dispersal abilities and capable of overcoming the sea barrier, the effects of isolation will be even 

milder. Consequently, in cases like this the study and detection of the parameters that establish the 

composition of the flora and fauna should be considered of primary importance  relative to those 

relating to species richness.  

Knowledge of how species interact with their environment is of obvious importance to 

understanding large-scale patterns of diversity as well as more local ecological patterns. Our results 

offer several lines of evidence that environmental heterogeneity, studied through the habitat types, is 

central to patterns of land snail and isopod species richness on all the three island groups (Chapter 4). 

The choros model has more explanatory power than area alone. While the increase in fit (is not great 

between area alone and choros, these results, together with previous findings show that the increased 

fit of choros over area alone is relatively consistent.  

The utility and novelty of the choros model are not necessarily due to the better fit to observed 

data, but arise from the relative simplicity of the technique, as well as the increased explanatory 

power of the model. Choros is a concept that holds not only quantitative but also qualitative 

information for the area under study, facilitating a more appropriate approach to mechanisms 

responsible for the establishment of species richness. I do not consider the proposed model as the 

ultimate solution of the query for the inclusion of environmental heterogeneity in mathematical 

models describing species richness. Howevre, the choros model can be considered a stepping-stone to 

the direction of a more effective model to both theoretical and applicational grounds.  

Although the classical species–area models have been used to estimate the upper limit of the 

small island effect (SIE), we propose that the detection of this phenomenon should be undertaken 

independently from the species–area relationship, so that the net effects of area are calculated 

excluding the surrogate action of area on other variables, such as environmental heterogeneity. The 

SIE appears when and where area ceases to influence species richness directly. There are two distinct 

SIE patterns: (1) the classical SIE where both the direct and indirect effects of area are eliminated and 

(2) the cryptic SIE where area affects species richness indirectly. Our approach offers the opportunity 

of studying the different factors influencing biodiversity on small scales more accurately. SIE was 

detected only in the case of land snails and terrestrial isopods of the island group of Kalymnos. That is 

a clear indication that the very recent formation of the particular island group has resulted in area 

 



having no direct effects on the species number of both isopods and land snails. The SIE cannot be 

considered a general pattern with fixed behaviour that can be described by the same model for 

different island groups and taxa. The SIE should be recognized as a genuine but idiosyncratic 

phenomenon.  

 

Keywords: Aegean Sea, biodiversity, environmental heterogeneity, species-area relationship, choros 

model, small island effect, land snails, terrestrial isopods.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 

Ο Αριστοτέλης εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της Γης που αλλάζει, της δυναμικής Γης, 

στο έργο του «Mετεωρολογικά». Όμως η γέννηση και η ανάπτυξη της επιστήμης της βιογεωγραφίας 

έπρεπε να περιμένει αρκετές εκατοντάδες χρόνια. H βιογεωγραφία έχει μακρά ιστορία, συχνά 

ενταγμένη στο πλαίσιο της εξελικτικής βιολογίας και της οικολογίας. Η επιστήμη της βιογεωγραφίας 

μελετά σε όλες τις δυνατές κλίμακες ανάλυσης την κατανομή της ζωής στο χώρο, καθώς και το 

πώς, στη διάρκεια του χρόνου, έχει αυτή αλλάξει. Στο πλαίσιο αυτό, βασική στόχευση της 

βιογεωγραφίας αποτέλεσε και αποτελεί η κατανομή και η δυναμική της βιοποικιλότητας, συχνά 

κωδικοποιημένη απλώς με τον αριθμό των ειδών ή το ποσοστό των ενδημικών ειδών (Brown & 

Lomolino, 1998; Lomolino et al., 2006; Whittaker et al., 2005). Για τη βιογεωγραφία, όπως και για 

όλες τις επιστήμες που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της Φύσης, το “Άγιο ∆ισκοπότηρο” 

αποτελούν γενικές θεωρίες που περιγράφουν, ερμηνεύουν και συνδέουν τα πρότυπα της Φύσης 

(Rohde, 1992; Huston, 1994; Rosenzweig, 1995; Whittaker et al., 2001; Ricklefs, 2004).  

Η θεωρία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κατανόησης. Εξελίσσεται όπως αλλάζουν τα 

συστατικά της αλλά και οι συσχετιζόμενες θεωρίες και η συσχέτισή της με αυτές (Pickett et al. 

1994). Μια «μεστωμένη» θεωρία αποτελείται από ξεκάθαρα μαθηματικά μοντέλα που απεικονίζουν, 

ή κατά κανόνα απλοποιούν την πραγματικότητα και καταδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των 

τμημάτων μιας θεωρίας και τους αιτιακούς της μηχανισμούς. Τα μοντέλα αυτά στηρίζουν 

υποθέσεις. Με τη χρήση εμπειρικών δεδομένων, μπορούμε να απορρίψουμε, να τροποποιήσουμε ή 

να δεχτούμε τις συνιστώσες υποθέσεις, ώστε αντίστοιχα να απορρίψουμε, να τροποποιήσουμε ή να 

δεχτούμε τα μοντέλα και έτσι να οδηγηθούμε σε ουσιαστικότερη κατανόηση του πώς οι μηχανισμοί 

επηρεάζουν τα πρότυπα στη Φύση. Ένα χαρακτηριστικό μιας «μεστωμένης» θεωρίας είναι η 

σύνθεση ενός συνόλου μοντέλων ή των σχετικών με αυτά θεωριών που πρωτύτερα 

αντιμετωπίζονταν ως διακριτά ή και αλληλοσυγκρουόμενα (Scheiner & Willig, 2005).  

Μια συνθετική θεωρία στο χώρο της Βιολογίας είναι μια θεμελιακή δομή που αποτελείται από 

λίγες γενικές προτάσεις που χαρακτηρίζουν ένα ευρύ φάσμα φαινομένων και για τα οποία μπορούν 
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να παραχθούν μια σειρά από μαθηματικές σχέσεις (Pickett et al. 1994; Ricklefs, 2004). Ο ορισμός 

αυτός φέρει μια κομβική διαφοροποίηση από τον αντίστοιχο που χρησιμοποιείται στη Φυσική, για 

την οποία μια συνθετική θεωρία αποτελείται αποκλειστικά από μία μαθηματική δομή, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη θεωρία των υπερχορδών, ή Θεωρία των Πάντων 

(superstring theory/ theory of Everything/ M-Theory) που στοχεύει στη σύνθεση όλων των 

δυνάμεων στη Φύση σε ένα και μόνο σύνολο αλληλοσχετιζόμενων μαθηματικών εξισώσεων (Seife, 

2005). Η θεμελιακή αυτή διαφορά οφείλεται στις διαφορετικές δομές που μελετούν η Φυσική και η 

Βιολογία. Η Φυσική επιχειρεί να αναγάγει το αντικείμενο της μελέτης της σε περιορισμένο αριθμό 

μονάδων που αλληλεπιδρούν μέσω μιας περιορισμένης σειράς διαδικασιών (νευτώνεια 

προσέγγιση). Αντίθετα, η Βιολογία συγκροτείται από μεγάλο αριθμό μερών διαφορετικής τάξης 

(π.χ. γονίδια, είδη, πληθυσμοί) που αλληλεπιδρούν μέσω ποικίλων τύπων διαδικασιών (δαρβινική 

προσέγγιση) (Harte, 2002). Εξαιτίας, λοιπόν, της ενυπάρχουσας αυτής ετερογένειας, οι συνθετικές 

θεωρίες στη Βιολογία θα πρέπει να εμπεριέχουν και να δομούνται με βάση γενικευμένες θεωρητικές 

δομές που θα προσαρμόζονται σε αυτήν την ποικιλότητα αντικειμένων και διαδικασιών (Scheiner & 

Willig, 2005).  

Μια θεωρία αποτελεί κυρίαρχη δομή, τμήμα της οποίας είναι τα μοντέλα (Pickett et al. 1994, 

Πίνακας 3.2). Η θεωρία καταδεικνύει τα απαραίτητα εκείνα συστατικά ενός πλήρους μοντέλου. Και 

τα συστατικά αυτά είναι περισσότερο γενικευμένα στοιχεία από οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό. Οι 

θεωρίες ωριμάζουν μέσα από μια σειρά διαδοχικών σταδίων (Pickett et al. 1994, Εικόνα 4.1). Οι 

περισσότερες, αν όχι όλες, οι θεωρητικές προτάσεις στο χώρο της Οικολογίας δεν είναι συνθετικές ή 

ώριμες (Scheiner & Willig, 2005). Γι’ αυτό και δανειζόμαστε ένα παράδειγμα από την Εξελικτική 

Βιολογία. Η θεωρία της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής, η οποία πρωτοδιατυπώθηκε από τον 

∆αρβίνο το 1859. Στη σύγχρονή της τοποθέτηση, η θεωρία προτάσσει πως η εξέλιξη μέσω της 

φυσικής επιλογής προϋποθέτει τρία δομικά στοιχεία: τη φαινοτυπική ποικιλότητα ενός 

χαρακτηριστικού, τη σχέση της ποικιλομορφίας του χαρακτηριστικού με την αρμοστικότητα 

(fitness), και την κληρονομικότητα της ποικιλομορφίας του χαρακτηριστικού. Αν οι προϋποθέσεις 

αυτές ισχύουν, τότε το χαρακτηριστικό θα εξελιχθεί (Avise, 2000; Frankah, 2001). Η γενική αυτή 

θεωρία δεν συγκροτείται από ένα και μοναδικό μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζεται σε κάθε 

περίπτωση. Αντιθέτως, μπορεί να προκύψει από αυτή μια σειρά μαθηματικών σχέσεων, όπως η 

εξίσωση του εκτροφέα (breeder’s equation) που αποτελεί ένα ποσοτικό μοντέλο γενετικής (βλ. 
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Heywood, 2005) και επίσης ένα γονιδιακό μοντέλο δυο αλληλομόρφων (single-locus, two-allele 

model) (βλ. Spencer, 2003). Αμφότερες οι δυο αυτές εξισώσεις ισχύουν και, ταυτόχρονα, 

εμπεριέχουν έναν αρκετά μακροσκελή κατάλογο υποθέσεων διαφορετικού υπόβαθρου που σε 

μεγάλο βαθμό επικαλύπτονται. Επιπλέον, οι εξισώσεις αυτές μπορούν να συνδεθούν υπό το πρίσμα 

περισσότερων υποθέσεων. Έτσι, οι γενικές υποθέσεις συγκροτούν τη συνθετική θεωρία, ενώ τα 

μαθηματικά μοντέλα αποτελούν εξειδικευμένες εφαρμογές της. Τέλος, η θεωρία της φυσικής 

επιλογής μπορεί να θεωρηθεί ως επιμέρους τμήμα της γενικότερης θεωρίας της εξέλιξης, στην οποία 

και άλλες διαδικασίες, εκτός από τη φυσική επιλογή, “προκαλούν” εξέλιξη (π.χ. γενετική 

παρέκκλιση) ή την “αναστέλλουν” (π.χ. γενετική σύνδεση, genetic linkage) (Avise, 2000). Καθένα, 

λοιπόν, από τα δομικά στοιχεία μιας θεωρίας εμπεριέχει ένα συγκεκριμένο εύρος μηχανισμών και η 

μορφή των μοντέλων εξαρτάται από τους μηχανισμούς που καλούνται να περιγράψουν.  

Η κατανόηση ευρείας κλίμακας προτύπων βιοποικιλότητας, όπως η σχέση αριθμού ειδών και 

έκτασης, η διαβάθμιση κατά γεωγραφικό πλάτος (latitudinal gradient), o κανόνας του Rapoport 

κ.ά., αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα της Οικολογίας και της Βιογεωγραφίας (Lomolino et 

al., 2005; Whittaker et al., 2005). Έχει προταθεί μια σειρά από μηχανισμούς για την ερμηνεία αυτών 

των προτύπων βιοποικιλότητας, και τα υπάρχοντα μοντέλα αποτελούν διαφορετικούς 

συνδυασμούς των μηχανισμών αυτών (Scheiner & Willing, 2005). Αν καταφέρουμε να ορίσουμε τα 

χαρακτηριστικά μιας ιεραρχικής διαδικασίας που να συνδυάζει τους μηχανισμούς αυτούς, τότε η 

σύνθεση σε μια γενική θεωρία μπορεί να μας οδηγήσει σε νέους συνδυασμούς που θα επηρεάσουν 

τη μορφή των προτύπων αλλά και την εικόνα που έχουμε για αυτά (Whittaker et al, 2001; Ricklefs, 

2004 ; Scheiner & Willing, 2005).  

Η επόμενη φάση της συνθετικής διαδικασίας είναι να προσδιοριστεί η σχετική σημαντικότητα 

των διαφόρων μηχανισμών ή να αναγνωριστούν οι “συνθήκες” εκείνες κάτω από τις οποίες 

συγκεκριμένοι μηχανισμοί λειτουργούν ή κυριαρχούν. Όταν δημιουργηθούν πλήρως αναπτυγμένα 

μοντέλα, τότε οι υποθέσεις ή οι προβλέψεις σχετικές με οικολογικά πρότυπα θα μπορέσουν να 

διατυπωθούν και να ελεγχθούν, προάγοντας με τον τρόπο αυτόν την οικολογική κατανόηση. 

Επιπροσθέτως, μια πλήρως δομημένη θεωρία θα είναι ευκολότερο να ενταχθεί εντός των ορίων μιας 

ευρύτερης θεωρίας της βιοποικιλότητας.  

Στο πλαίσιο της αναζήτησης συνθετικών θεωριών στο χώρο της Οικολογίας εντάσσεται και η 

συζήτηση για την ύπαρξη ή μη οικολογικών νόμων. Το θέμα αυτό αποτέλεσε και αποτελεί ένα από 
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τα βασικότερα σημεία τριβής και διαφωνίας στο χώρο της Οικολογίας τα τελευταία 20 χρόνια, 

τουλάχιστον (βλ. για ανασκόπηση Colyvan & Ginzburg, 2003; Simberloff, 2004; Lange, 2005). Ο 

Lawton (1999) αναφέρει ότι μόλις πέντε νόμοι έχουν γενικευµένη και αναµφισβήτητη αξία για την 

Οικολογία: Ο πρώτος και ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής, οι κανόνες στοιχειοµετρίας (η ύλη 

δεν μπορεί να δηµιουργηθεί ή να καταστραφεί), ο νόµος της φυσικής επιλογής, οι γενικές αρχές της 

φυσικής που θέτουν τα όρια στις δυνατότητες των οργανισµών και η στοιχειώδης παρατήρηση ότι 

οι οργανισµοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και µε το περιβάλλον τους. Η τελευταία διατύπωση είναι 

αµφίβολο αν αξίζει το χαρακτηρισµό του «νόµου», καθώς είναι απλώς μια παρατήρηση. Ο Lawton 

(1999) επικρίνει την απουσία γενικών νόμων στην Οικολογία και προτείνει μια διαδικασία για την 

ανακάλυψη και την εγκαθίδρυσή τους.  

Η βασική θέση στο χώρο της Οικολογίας είναι πως οι οικολόγοι θα πρέπει να είναι 

ικανοποιημένοι με συσχετιστικές γενικεύσεις (correlative generalizations) (O’Hara, 2005), ή με 

σύνολα ευρέων αρχών (Berryman, 2003), και να μην αναζητούν παγκόσμιους αιτιακούς νόμους, 

επειδή ακριβώς η Οικολογία εμπεριέχει υψηλότερο βαθμό σύνθεσης απ’ ό,τι η Φυσική, η Χημεία ή 

ακόμη και η Φυσιολογία. Τα οικολογικά φαινόμενα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα αλλά και τόσο 

ποικίλα στο χώρο και στο χρόνο, ώστε δεν μπορούν να περιγραφούν από οικολογικούς νόμους 

(McIntosh, 1987; Peters, 1991; Hansson, 2003). Συνεπώς, η οικολογία είναι “περισσότερο η επιστήμη 

των κατά περίπτωση μελετών και των στατιστικών ομαλοτήτων, παρά η επιστήμη των χωρίς 

εξαίρεση γενικών νόμων” (Schrader-Frechette & McCoy 1993). Σύμφωνα με τον O’Hara (2005), αν 

αναγνωρίσουμε πως υπάρχουν δυο τύποι νόμων, οι συσχετιστικοί νόμοι (correlative laws) και οι 

αιτιακοί νόμοι (causal laws), τότε μπορούσε να απαντήσουμε ξεκάθαρα στο ερώτημα της ύπαρξης, 

ή όχι, νόμων στην Οικολογία. Η Οικολογία δεν μπορεί να έχει γενικούς αιτιακούς νόμους κυρίως 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας των συστημάτων που μελετά, αλλά αντιθέτως μπορεί να έχει, και έχει, 

συσχετιστικούς νόμους, γενικεύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

μαθηματικών σχέσεων που θα περιγράφουν τα υπό μελέτη συστήματα. Αυτή είναι ούτως ή άλλως η 

γενική κατεύθυνση της Οικολογίας που έχει αναγνωριστεί και καταδειχθεί και από φιλόσοφους της 

επιστήμης (Cartwright, 1999; Mitchell, 2000; Mikkelson, 2003).  

Ο Lawton (1996) τόνισε πως η Οικολογία θα πρέπει να έχει, ανάμεσα στα άλλα, ως βασικό 

αντικείµενο την αναζήτηση προτύπων σε μεγαλύτερη κλίµακα από αυτήν που συνήθως 

προσεγγίζεται. Η τελευταία μεθοδολογία, εξάλλου, είναι και αυτή που εφάρµοζε ο ∆αρβίνος (Mayr 
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2001). Ο Lawton (1996) καταλήγει στο ότι δεν είναι υποχρεωτικό ένα πρότυπο να έχει µονοσήµαντη 

ερµηνεία (για παράδειγµα, το πρότυπο αριθµού ειδών–έκτασης έχει πολλές µη αντικρουόµενες 

ερµηνείες) αλλά, και το σηµαντικότερο, ισχυρίζεται, όπως εξάλλου και οι Korfiatis & Stamou (1999), 

ότι η προσέγγιση πολύπλοκων συστηµάτων μπορεί να επιτευχτεί µόνο µε τη σύνθεση πολλών 

διαφορετικών και διαφορετικού επιπέδου προσεγγίσεων. 

Την αναγκαιότητα αυτή ήρθε να καλύψει η Μακροοικολογία, που ως επιστημονικός κλάδος 

επί της ουσίας ενισχύσε τη διάδραση μεταξύ Οικολογίας και Βιογεωγραφίας, κάνοντας τα όριά 

τους ακόμη πιο δυσδιάκριτα. Η Μακροοικολογία εμφανίστηκε ως μεθοδολογική προσέγγιση “των 

σχέσεων μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντος που εμπεριέχει την ανάδειξη και ερμηνεία 

στατιστικών προτύπων αφθονίας, κατανομής και ποικιλότητας” (Brown & Maurer, 1989; 

Brown,1995). Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Μακροοικολογία εξελίχθηκε, ως “επιστημονικός 

κλάδος σύνθεσης, του οποίου ο βασικός στόχος είναι η αναζήτηση γενικών αρχών ή και φυσικών 

νόμων που καταδεικνύουν την ατέρμονη ποικιλότητα της ζωής σε όλα τα επίπεδα οργάνωσής της” 

(Marquet, 2001).  

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα, οι επιστήμες που μελετούν 

τη Φύση, και κυρίως η Οικολογία και η Βιογεωγραφία, είναι η σύνθεση και η σύνδεση του τεράστιου 

όγκου γνώσης που έχει παραχθεί τους τελευταίους δυο αιώνες.  

1.2. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Στην παρούσα διατριβή δεν είναι στόχος μου να παρουσιάσω θεωρίες, πόσο μάλλον 

συνθετικές. Θεωρώ, όμως, πως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μια θεωρίας (επιμέρους ή 

συνθετικής) θα πρέπει να είναι η συγκρότησή της από τα δομικά στοιχεία του υπό μελέτη 

συστήματος. Γι’ αυτό και στην ουσία το σύνολο της παρούσας διατριβής περιστρέφεται και μελετά 

ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Φύσης, την ίδια της την ετερογένεια. Η 

περιβαλλοντική ετερογένεια και ο τρόπος που τα είδη την αντιλαμβάνονται και την 

«εκμεταλλεύονται», αποτελεί ένα από τα παραμελημένα, τουλάχιστον σε σχέση με την ένταση της 

μελέτης άλλων παραμέτρων, και ταυτόχρονα ένα από τα κομβικότερα αντικείμενα μελέτης των 

επιστημών που μελετούν τη Φύση, όπως η Οικολογία και η Βιογεωγραφία. Υπό το πρίσμα της 

συζήτησης για το περιεχόμενο των όρων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ετερογένεια και την 

προτεινόμενη μεθοδολογία προσέγγισής της (Κεφάλαιο 2), προχωρώ στη διερεύνηση δυο δομικών 

φαινομένων της Βιογεωγραφίας, τη σχέση του αριθμού των ειδών με την έκταση (Κεφάλαιο 3 & 4) 
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και του φαινομένου του μικρού νησιού (Κεφάλαιο 5) . Για τη σχέση του αριθμού των ειδών με την 

έκταση, προτείνεται μια νέα μαθηματική σχέση που εμπεριέχει και την περιβαλλοντική ετερογένεια, 

καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα συνεκτίμησης της παραμέτρου αυτής, τόσο για την περιγραφή 

όσο και για την πρόβλεψη της βιοποικιλότητας (Κεφαλαίο 4). Στην περίπτωση του φαινομένου του 

μικρού νησιού, στην ουσία επανατοποθετώ, τόσο τον ορισμό του φαινομένου όσο και την 

κατάλληλη μέθοδο για την αναγνώριση και την ποσοτικοποίησή του (Κεφάλαιο 5).  

Τα παραπάνω διερευνώνται και ελέγχονται με τη μελέτη της βιογεωγραφίας των χερσαίων 

σαλιγκαριών και των χερσαίων ισοπόδων σε τρία νησιωτικά συγκροτήματα του Αιγαίου (Σκύρος, 

Αστυπάλαια, Κάλυμνος) και σε συνολικά 35 νησιά και νησίδες. Τόσο τα χερσαία σαλιγκάρια όσο 

και τα χερσαία ισόποδα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε οικολογικές και σε ιστορικές βιογεωγραφικές 

μελέτες επιτυχώς (για επισκόπηση βλ. Rosenzweig, 1995; Lomolino et al., 2006). Οι ομάδες αυτές 

αποτελούν κατάλληλο “οργανισμικό εργαλείο” για οικολογικές και βιογεωγραφικές μελέτες γιατί 

ικανοποιούν τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις: α) έχουν περιορισμένη ικανότητα διασποράς, β) 

συλλέγονται με σχετική ευκολία, γ) εκμεταλλεύονται μεγάλο εύρος της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας κάθε περιοχής, δ) βρίσκονται σε αρκετά μεγάλο αριθμό ειδών και ε) η ταξινόμησή τους 

είναι αρκετά βατή. Τα τρία νησιωτικά συγκροτήματα επιλέχθηκαν με βάση τις δυο συνιστώσες της 

απομόνωσης, τη γεωγραφική και τη γεωλογική. Το συγκρότημα της Αστυπάλαιας αποτελεί ένα 

από τα πλέον απομονωμένα συγκροτήματα στο Αιγαίο, τόσο γεωλογικά όσο και γεωγραφικά. 

Αντίθετα, το συγκρότημα της Καλύμνου χωρίζεται με πολύ μικρές αποστάσεις από τα παράλια της 

Μικράς Ασίας, αλλά και από τα γειτονικά νησιά, και ταυτόχρονα έχει απομονωθεί πολύ πρόσφατα 

στο γεωλογικό χρόνο. Τέλος, το συγκρότημα της Σκύρου βρίσκεται σχετικά κοντά στα παράλια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά χαρακτηρίζεται από μακρά γεωλογική απομόνωση.  

Η παράλληλη, συγκριτική μελέτη της βιογεωγραφίας δυο ομάδων στα ίδια νησιωτικά 

συγκροτήματα γίνεται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο και αποτελεί την εξαίρεση στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Το βασικό πλεονέκτημα που προσφέρει η συγκριτική βιογεωγραφική μελέτη δυο 

ομάδων είναι πως μπορεί να καταδείξει αποτελεσματικότερα τους μηχανισμούς που καθορίζουν τη 

βιοποικιλότητα μιας περιοχής αλλά και το εύρος της δράσης των μηχανισμών αυτών.  

Τέλος, στόχος της παρούσας διατριβής είναι να διευρύνει και να βελτιώσει την γνώση μας για 

τις μελετούμενες ομάδες όσον αφορά την παρουσία και την κατανομή των ειδών στα τρία 

νησιωτικά συγκροτήματα. Το κομμάτι αυτό, η πρωτογενής “παραγωγή” δεδομένων, αν και 
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αποτελεί συχνά υποτιμημένο τμήμα των βιογεωγραφικών προσεγγίσεων συνιστά δομικό τμήμα 

τους, καθώς αυτό που καταρχάς απαιτείται σε κάθε βιογεωγραφική μελέτη είναι η καλή γνώση της 

κατανομής των τάξων της μελετούμενης ομάδας. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει καλή γνώση 

της συστηματικής.  

1.3. ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

… it is not too much to say that when we have mastered the 
difficulties presented by the peculiarities of island life we shall find it 
comparatively easy to deal with the more complex and less clearly 
defined problems of continental distribution… 

(Wallace, 1881; p.242) 
Η έρευνα στα νησιά έχει διαδραματίσει και συνεχίζει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 

κατανόηση των βασικών και κυρίαρχων χαρακτηριστικών της Οικολογίας, της Εξέλιξης και της 

Βιογεωγραφίας. Τα νησιά, παρά την αναλογικά μικρή έκταση που καταλαμβάνουν στη Γη, είχαν 

ανέκαθεν σημαντικό ρόλο στη Bιογεωγραφία. Ο λόγος είναι απλός: τα γεωγραφικά νησιά και τα 

“οικολογικά νησιά”, όπως οι κορυφές των βουνών, οι πηγές, οι λίμνες και τα σπήλαια, αποτελούν 

ιδανικά “φυσικά πειράματα”. Έχουν σαφή γεωγραφικά όρια, είναι σχετικά απλά, απομονωμένα και 

πολυάριθμα (συχνά στα αρχιπελάγη υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες νησιών). Οι οργανισμοί που 

απαντώνται σε ένα νησιώτικο συγκρότημα είναι συνήθως δομημένοι σε καλά καθορισμένους 

(μετα)πληθυσμούς με σαφή γεωγραφικά όρια και συχνά εμφανίζουν σαφή πρότυπα 

διαφοροποίησης. ∆ιαφορετικά νησιά σε ένα αρχιπέλαγος συχνά διαθέτουν διαφορετικούς 

συνδυασμούς ειδών, επιτρέποντας στους «εξερευνητές» τους να παρατηρήσουν τόσο οικολογικές 

όσο και εξελικτικές αποκρίσεις αυτών των ειδών στην παρουσία ή την απουσία άλλων ειδών 

(Rosenzweig, 1995; Brown & Lomolino, 1998). 

Μία από τις δομικές συνιστώσες της Βιογεωγραφίας είναι ο χώρος. Όσο πιο μικρή και απλή 

είναι μία περιοχή τόσο πιο εύκολο είναι να μελετηθεί. Τα νησιά χαρακτηρίζονται και από τα δύο: 

μικρά και απλά. Πριν από έναν αιώνα, ο Wallace (1881) έγραφε ότι τα νησιά είναι σημαντικά 

οικοσυστήματα καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε και να καταλάβουμε τις σχέσεις ανάμεσα 

στην εξάπλωση, την ειδογένεση και την προσαρμογή των ειδών. Ακόμα και σήμερα τα νησιά 

θεωρούνται εργαστήρια της φύσης όπου μπορούν να μελετηθούν πολλές θεωρίες, καθώς 

αποτελούν ένα κλειστό και απλό σύστημα, σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές. 

Στη βιογεωγραφία υπάρχουν τρεις τύποι νησιών: Τα ωκεάνια, τα ηπειρωτικά και τα 

οικολογικά. Τα ηπειρωτικά νησιά αποτελούσαν τμήμα ηπειρωτικής περιοχής τα οποία 
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απομονώθηκαν λόγω γεωλογικών γεγονότων (Brown & Lomolino, 1998). Αντίθετα, τα ωκεάνια δεν 

αποτέλεσαν ποτέ τμήμα ηπειρωτικής περιοχής (Brown & Lomolino, 1998) αλλά ο σχηματισμός τους 

οφείλεται σε υποθαλάσσιες διεργασίες, συνδεδεμένες κυρίως με την κίνηση των τεκτονικών 

πλακών. Ως οικολογικά νησιά θεωρούνται απομονωμένες περιοχές στη χέρσο π.χ. λiμνες, ορεινοί 

όγκοι, σπηλιές. Η πανίδα σε κάθε τύπο νησιού έχει προέλθει και έχει διαμορφωθεί με διαφορετικούς 

μηχανισμούς. Στα ωκεάνια νησιά φθάνουν ζώα μέσω της διασποράς και κατά κανόνα η 

πλειονότητα των ειδών εξελίσσεται από ένα ή από ελάχιστα προγονικά είδη ενώ στα ηπειρωτικά η 

σημερινή πανίδα είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της πανίδας της παλιάς ενιαίας ηπειρωτικής 

περιοχής και της συνεχούς επίδρασης των γειτονικών ηπειρωτικών περιοχών. Κάτι ανάλογο με τα 

ηπειρωτικά συμβαίνει και στα οικολογικά νησιά αλλά συνήθως η πανίδα τους επηρεάζεται πιο 

άμεσα από τη γειτνίαση με τις περιβάλλουσες περιοχές (βλ. Rosenzweig, 1995; Lomolino et al., 2006). 

Η βαθιά γνώση τόσο του Wallace όσο και του Darwin, αλλά και του λιγότερο γνωστού 

Hooker, σε βασικούς τομείς της Οικολογίας και της Εξέλιξης προήλθε και στηρίχθηκε σε μελέτες που 

είχαν ως κέντρο αναφοράς τους νησιά (Darwin, 1845;1859; Wallace, 1881). ∆εν αποτελεί άλλωστε 

σύμπτωση πως ο Darwin ήταν στα νησιά Γκαλάπαγκος όταν ένιωσε τόσο κοντά “στο μεγάλο 

γεγονός, το μυστήριο των μυστηρίων, την πρώτη εμφάνιση ενός νέου οργανισμού στη γη αυτή”, 

(Darwin, 1845). Ενώ ο Wallace βρισκόταν στη νήσο Ternate, στην Ινδονησία, όταν διαμορφώθηκε 

στο μυαλό του η ιδέα της θεωρίας της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής.  

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει αρκετές μελέτες με σκοπό τη δημιουργία μοντέλων για τη 

δομή και την εξέλιξη των νησιωτικών πανίδων. Η αρχή έγινε με τη θεωρία των MacArthur & Wilson 

(1967). Η θεωρία των MacArthur & Wilson, αναπτύχθηκε για να ερμηνεύσει δύο γενικά πρότυπα 

στη νησιωτική βιογεωγραφία: (1) την τάση ο αριθμός των ειδών να αυξάνεται σε σχέση με την 

έκταση, και (2) την τάση ο αριθμός των ειδών να μειώνεται όσο αυξάνεται η νησιωτική απομόνωση. 

Αυτά τα πρότυπα ήταν γνωστά από τις αρχές του 18ου αιώνα. Ίσως όμως την πιο σημαντική 

επίδραση στη θεωρία της ισορροπίας είχε η διαπίστωση ότι οι εποικισμοί και οι εξαφανίσεις είναι 

σχετικά συχνά φαινόμενα. Η καινοτομία των MacArthur & Wilson, ήταν ότι αναγνώρισαν την 

κοινή βάση σε τρία φαινόμενα: (α) τη σχέση έκτασης – αριθμού ειδών, (β) τη σχέση απομόνωσης – 

αριθμού ειδών, και (γ) την εναλλαγή των ειδών, και ότι πρότειναν μία απλή, ενοποιητική θεωρία για 

αυτά. Η θεωρία τους επηρέασε εντυπωσιακά την πορεία της οικολογικής βιογεωγραφίας τις 

επόμενες δεκαετίες. Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε αρκετούς οπαδούς αλλά δέχτηκε και αρκετές 
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επικρίσεις τόσο ως προς τη σχέση έκτασης - αριθμού ειδών όσο και ως προς τη θεωρία της 

ισορροπίας (Simberloff, 1976; Connor & McCoy, 1979; Gilbert, 1980; Brown & Lomolino, 1998).  

Τα θετικά της θεωρίας των MacArthur & Wilson είναι η καθολικότητα και η απλότητα στην 

εφαρμογή της. Βέβαια, τα στοιχεία αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και ως 

μειονεκτήματα (Williamson, 1981). Έτσι, 35 χρόνια μετά την πρώτη διατύπωση της θεωρίας της 

νησιωτικής βιογεωγραφίας και παρόλο που στο μεσοδιάστημα έχει συσσωρευτεί ένας τεράστιος 

όγκος πρωτογενούς οικολογικής και βιογεωγραφικής πληροφορίας, οι επιστήμονες δεν έχουν 

καταφέρει να συνθέσουν την πληροφορία αυτή και να διατυπώσουν μια πιο συνθετική και πιο 

αποτελεσματική θεωρία (Williamson, 1981; Fox & Fox, 2000). 

Μέχρι σήμερα, το ενδιαφέρον των βιογεωγράφων και των εξελικτικών βιολόγων είχε 

επικεντρωθεί σε απομακρυσμένα ωκεάνια νησιωτικά συμπλέγματα, όπως τα Γκαλάπαγκος, τα 

νησιά της Χαβάης, τα Κανάρια νησιά και τα νησιωτικά συγκροτήματα της Ινδονησίας. Ίσως η 

βασική αιτία της προσέγγισης αυτών των νησιών να είναι η απλή και γνωστή με ακρίβεια (σε σχέση 

με άλλα νησιωτικά συγκροτήματα) γεωλογική τους ιστορία. Το σύνολο των παραπάνω 

συγκροτημάτων συνιστούν νησιά ηφαιστειακής προέλευσης σχετικά γνωστής ηλικίας και τα οποία 

εποικίστηκαν από τους οργανισμούς κυρίως μέσω διασποράς. Συνεπώς, η κατανόηση της 

σύνθεσης της ζωής και των εξελικτικών διεργασιών στα νησιά αυτά ίσως ήταν σχετικά εύκολη 

υπόθεση, χωρίς βέβαια αυτό να είναι ούτε κατακριτέο ούτε να μειώνει τη σημασία των ερευνών και 

των μελετών, αφού είναι απόλυτα λογικό ένας ερευνητής να αρχίζει από τα απλά, να τα εξηγεί και 

μέσω αυτών να ερμηνεύει και τα πολύπλοκα (Παρμακέλης, 2003; Πουλακάκης, 2005 και αναφορές 

εκεί).  

Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, ίσως λόγω του λιγότερου εξωτικού του χαρακτήρα, αλλά πολύ 

περισσότερο λόγω της πολύπλοκης γεωλογικής του ιστορίας, δεν είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των επιστημόνων, τουλάχιστον μέχρι σχετικά πρόσφατα. Όμως, ως αρχιπέλαγος εμφανίζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, αποτελείται από τεράστιο αριθμό νησιών 

και νησίδων (7.852; Σκανδαλίδης, 2001) με μεγάλη ποικιλία όσον αφορά τη γεωλογική τους ιστορία 

(ηπειρωτικά και ωκεάνια νησιά) και τις παλαιογεωγραφικές τους σχέσεις με τα γύρω νησιά και τις 

ηπειρωτικές περιοχές. ∆εύτερον, γεωγραφικά βρίσκεται στο επίκεντρο τριών διαφορετικών, 

πανιδικά και χλωριδικά, περιοχών (Ευρώπη, Ασία, Αφρική). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει 

δεχτεί και να εξακολουθεί να δέχεται επιδράσεις και από τις τρεις αυτές περιοχές και η σύνθεση της 
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ζωής σε αυτά να είναι ένα συνονθύλευμα ευρωπαϊκών, ασιατικών και αφρικανικών ειδών που, σε 

συνδυασμό με τις ενδημικές μορφές ζωής που έχουν εξελιχθεί στο χώρο λόγω απομονώσεων, να 

καθιστούν το Αιγαίο μια από τις πλουσιότερες βιοτικά περιοχές της Γης. Τα ζώα και τα φυτά στο 

χώρο του Αιγαίου εξαπλώνονται και διαφοροποιούνται με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, που 

συνίσταται από ένα συνδυασμό βικαριανιστικών γεγονότων, γεγονότων διασποράς και 

ανθρώπινης παρέμβασης. Η κατανομή κάθε οργανισμού εξηγείται ανάλογα με την ικανότητα 

διασποράς που τον διακρίνει αλλά και του χρόνου παρουσίας του στην περιοχή, είτε μέσω 

φαινομένων διασποράς είτε μέσω φαινομένων βικαριανισμού είτε μέσω συνδυασμού των 

παραπάνω γεγονότων και της παρουσίας του ανθρώπου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η ερμηνεία 

μιας κατανομής στο χώρο του Αιγαίου είναι πολλές φορές δύσκολη και συχνά τόσο αινιγματική, 

που κάποιες φορές μοιάζει αδύνατη.  

Ο Τριχάς (2004), κλείνοντας μιαν ανασκόπηση της βιογεωγραφίας του Αιγαίου, πολύ 

εύστοχα τονίζει “Είναι βέβαιο πως αν ο ∆αρβίνος αντί της λαμπρής του εργασίας στα Galapagos, 

επισκεπτόταν και μελετούσε το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου, τα συμπεράσματά του για την εξελικτική 

διαδικασία θα ήταν ταυτόσημα και πιθανότατα θα είχε καταλήξει σ’ αυτά με λιγότερο κόπο1”.  

1.4. Η ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Η εντυπωσιακή ταχύτητα εμφάνισης των διάφορων έντονων γεωλογικών συμβάντων στο 

χώρο του Αιγαίου, περιορίζει σημαντικά τα χρονικά περιθώρια για τη δράση των διαφόρων 

βιολογικών μηχανισμών. Μηχανισμοί όπως η εποίκιση και η διαφοροποίηση περιορίζονται από το 

χρόνο, και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις εξαφανίσεις ειδών που παρατηρούνται, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία εντυπωσιακών απουσιών από ορισμένες περιοχές. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η βιογεωγραφική ανάλυση των οργανισμών, είτε αυτή είναι οικογεωγραφική είτε 

φυλογεωγραφική, και η μελέτη των οικολογικών συστημάτων να αναδεικνύουν προβλήματα που 

μόνο κάποιος που είναι οικείος με τις ιδιαιτερότητες του Αιγαίου μπορεί να προσεγγίσει (Mylonas, 

1999).  

Η σημερινή γεωμορφολογική κατάσταση του Αιγαίου, όπου λέγοντας Αιγαίο δεν εννοούμε 

μόνο τα πολυάριθμα νησιά και νησίδες του αρχιπελάγους, αλλά και τις γύρω ηπειρωτικές περιοχές, 

οι οποίες έχουν επηρεάσει τη μορφή του λόγω της εγγύτητάς τους, είναι το αποτέλεσμα τριών 

                                                 
1 Η συγκεκριμένη άποψη πρωτοδιατυπώθηκε από τον ∆ρ. Μ. Μυλωνά.  
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κυρίως παραμέτρων: α) του τεκτονισμού, β) της ηφαιστειακής δραστηριότητας και γ) του 

ευστατισμού. 

Η γεωδυναμική εξέλιξη του χώρου του Αιγαίου από το τέλος του Νεογενούς έως και σήμερα 

είναι αποτέλεσμα των επιδράσεων του φαινομένου της υποχώρησης της ελληνικής ζώνης (Le 

Pichon & Angelier, 1981; Meulenkamp et al., 1988), το οποίο προκάλεσε την προς τα δυτικά κίνηση 

του ελληνικού τόξου (Meulenkamp et al., 1994).  

Ουσιαστικά, λοιπόν, η ιστορία του Αιγαίου αρχίζει στα 12-11 εκατομμύρια χρόνια πριν από 

σήμερα (ανώτερο Σερραβάλλιο-κατώτερο Τορτόνιο, δηλαδή στο μέσο με ανώτερο Μειόκαινο), όταν 

η θάλασσα άρχισε να εισχωρεί στην ενιαία έως τότε μάζα της Αιγαιίδας, εξαιτίας του παραπάνω 

φαινομένου υποχώρησης της ελληνικής ζώνης. Αιτία της υποχώρησης αυτής ήταν η αύξηση της 

γωνίας υποβύθισης του πυθμένα της Τηθύος κάτω από την Αιγαιίδα. Η διαδικασία αυτή 

συνεχιζόταν μέχρι τα τέλη του Μειόκαινου και τις αρχές του Πλειόκαινου, σπρώχνοντας τα νότια 

τμήματα της Αιγαιίδος και το ηφαιστειακό τόξο προς το νότο. Στο τέλος του Μειόκαινου (6-5,5 

εκατ. χρόνια) συνέβησαν άλλα δύο σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν τη μέχρι τότε σχετικά 

αδιατάραχτη εξέλιξη της περιοχής. Ανατολικά του Αιγαίου, η Αραβική μικροπλάκα συγκρούστηκε 

με την πλάκα της Ανατολίας, η οποία άρχισε να κινείται προς τα δυτικά με ταχύτητα 25mm/yr 

(Doglioni et al., 2002)2. Στα δυτικά, η βορειοδυτική Αφρική συγκρούστηκε με την Ιβηρική 

Χερσόνησο. Η Μεσόγειος έχασε την μοναδική δίοδο επικοινωνίας και ανανέωσης των υδάτων της, 

με αποτέλεσμα να εξατμιστεί μεγάλο μέρος της και να δημιουργηθούν μεγάλες αλμυρές έρημοι και 

κλειστές θάλασσες που, εξαιτίας της αλμυρότητας, ήταν νεκρές. ∆ημιουργήθηκαν, όμως, και 

εκτεταμένες γέφυρες ξηράς που επέτρεψαν τη μετακίνηση πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας 

(Furon, 1950; Sonnenfeld, 1985; McKenzie, 1999). Αν και αυτή η κρίση αλατότητας επηρέασε 

ουσιαστικά όλη τη Μεσόγειο, υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με την επίδρασή της επί των 

χερσαίων οικοσυστημάτων, εξαιτίας της μικρής της διάρκειας (Mylonas, 1999). Από την άλλη 

πλευρά, η σύγκρουση της Αραβικής μικροπλάκας με την Ανατολία και η μετακίνηση της τελευταίας 

                                                 
2 Το πότε ακριβώς συνέβη η σύγκρουση της Ευρασιατικής με την Αραβική πλάκα αποτελεί σημείο διαφωνίας 

ανάμεσα στους επιστήμονες. Το χρονικό εύρος στο οποίο τοποθετείται κυμαίνεται από τα 5 εκ. χρόνια 

(Westway & Arger, 1996), τα 12 εκ. χρόνια (Sengor & Yilmaz, 1981), τα 17 εκ. χρόνια (∆ερμιτζάκης & 

Παπανικολάου, 1981) έως και τα 20 εκ. χρόνια (Dewey et al., 1986). 

 11



Κεφάλαιο 1o    Εισαγωγικά στοιχεία 

προς τα δυτικά, προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στο Αιγαίο από το Πλειόκαινο και μετά 

(Westaway & Arger, 1996). 

Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν σημαντική ανύψωση της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ειδικά 

μέσα στο Πλειόκαινο, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής επιφάνειας των περιοχών 

αυτών, ενώ παράλληλα οι γέφυρες ξηράς που συνέδεαν το κεντρικό Αιγαίο έσπασαν 

σχηματίζοντας νησιά που αποτέλεσαν τις σημερινές Κυκλάδες (Dermitzakis, 1990). 

Στο Πλειστόκαινο, οι βασικές αιτίες αλλαγής της γεωγραφίας της περιοχής του Αιγαίου ήταν 

ο ευστατισμός και ο τεκτονισμός. Οι ευστατικές κινήσεις, που ήταν αποτέλεσμα των παγετωδών 

και μεσοπαγετωδών περιόδων, προκαλούσαν επέκταση ή μείωση των χερσαίων περιοχών και 

μεταβολή των μεταξύ τους χερσαίων συνδέσεων. Οκτώ τέτοιοι κύκλοι παρατηρήθηκαν καθόλη τη 

διάρκεια του Πλειστόκαινου σύμφωνα με τους Beard et al. (1982), η τελευταία εκ των οποίων, η 

Βούρμια παγετώδης περίοδος, ξεκίνησε πριν από 70.000 και ολοκληρώθηκε πριν από 18.000 χρόνια. 

Μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευτεί αρκετοί παλαιογεωγραφικοί χάρτες για τον ελληνικό χώρο, 

οι οποίοι, βασισμένοι στα διάφορα παλαιογεγονότα, προσπαθούν να αναπαραστήσουν όσο το 

δυνατόν ακριβέστερα τη γεωγραφία του ελληνικού χώρου κατά το παρελθόν (Cruetzburg, 1963; 

Dermitzakis & Papanikolaou, 1981; van Andel & Shackleton, 1982; Steininger & Rögl, 1984; 

Dermitzakis & Sondaar, 1985; Sondaar et al., 1986; Dermitzakis, 1989, 1990; Dermitzakis & de Vos, 

1987; Anastasakis & Dermitzakis, 1990; Lambeck, 1996; Perissoratis & Conispoliatis 2003). Συνοπτικά, 

η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του χώρου του Αιγαίου κατά τη διάρκεια του ανώτερου Τριτογενούς 

και του Τεταρτογενούς (από 17 εκατ. χρόνια έως πριν από 40.000 χρόνια) μπορεί να περιγραφεί 

από μια σειρά παλαιογεωγραφικών χαρτών, όπως αυτοί έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί από τους 

γεωλόγους και τους παλαιοντολόγους (Εικόνα 1.1).  

Κατά την περίοδο του μέσου Μειόκαινου (17-12 εκατ. χρόνια πριν), ο χώρος του σημερινού 

Αιγαίου, των Βαλκανίων και η Μικρά Ασία αποτελούσαν ενιαία ηπειρωτική περιοχή, το νοτιότερο 

τμήμα της οποίας, ονομάστηκε Αιγαιίδα από τον Phillipson (1898). Στις αρχές του μέσου 

Μειόκαινου, η χέρσος αυτή περιβαλλόταν από θάλασσα, αλλά στη συνέχεια απέκτησε χερσαίες 

συνδέσεις με την Ασία και την Κεντρική Ευρώπη, οι οποίες αποτέλεσαν ίσως και τις γέφυρες ξηράς, 

απαραίτητες για πανιδικές ανταλλαγές μεταξύ των περιοχών αυτών (Steininger & Rögl, 1984). 

Στο οριακό μεσοδιάστημα μεταξύ του Σερραβάλλιου και του Τορτόνιου, γύρω στα 12 με 11 

εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, είχαμε έντονη διάρρηξη της Αιγαιίδας με την εισχώρηση της 
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θάλασσας στο χώρο μεταξύ της σημερινής Κρήτης και της Κάσου-Καρπάθου προς το βορρά έως 

την περιοχή του βόρειου Αιγαίου, σχηματίζοντας το φράγμα του Αιγαίου, ενώ σχεδόν παράλληλα 

άρχισε ισχυρή βύθιση στο χώρο της Κρητικής λεκάνης (Creutzburg, 1963; Dermitzakis & 

Papanikolaou, 1981).  

Εικόνα 1.1: Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Αιγαίου από το ανώτερο Βουρδιγάλιο – Λάγγιο (17 

εκ. χρόνια πριν) έως το ανώτερο Πλειστόκαινο (40.000 χρόνια πριν από σήμερα), βάσει των Creutzburg, 

1963; Dermitzakis & Papanikoalou, 1981; Dermitzakis, 1989, 1990). 

Σε όλη τη διάρκεια του ανώτερου Τορτόνιου και πιθανά του Μεσσήνιου υπήρχε επικοινωνία 

μεταξύ της νεοσχηματιζόμενης Κρητικής λεκάνης και του βόρειου Αιγαίου, χωρίς ωστόσο να 

αποκλείονται κάποιες γέφυρες ξηράς, τουλάχιστον στο χώρο του βόρειου Αιγαίου, μεταξύ Μικράς 

Ασίας και Ελλάδας (Dermitzakis & Papanikolaou, 1981). Στις αρχές του Μεσσήνιου, γύρω στα 6,5 

εκατ. χρόνια πριν από σήμερα, το κλείσιμο της διόδου της Μεσογείου στον Ατλαντικό προκάλεσε τη 

διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ τους. Έτσι, η Μεσόγειος μετατράπηκε σε κλειστή θάλασσα που 

άρχισε σταδιακά να αποξηραίνεται και να μετατρέπεται σε μια σειρά από αλμυρές λίμνες και 

αλμυρές ερήμους, αυξάνοντας την έκταση των χερσαίων περιοχών και αλλάζοντας εκ νέου τη 

μορφή των χερσαίων συνδέσεων. Το γεωλογικό αυτό γεγονός έγινε γνωστό ως κρίση αλατότητας 

του Μεσσηνίου, η οποία δεν πρέπει να διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα (Hsü, 1972; Hsü et al., 

1977). Στο διάστημα αυτό η Κρήτη παρέμεινε απομονωμένη από τις Κυκλάδες, χάρη στα βαθιά 

φαράγγια που υπάρχουν στο χώρο της Κρητικής λεκάνης (Schüle, 2000), ενώ φαίνεται να 
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διατηρούσε τις χερσαίες της επαφές με την Πελοπόννησο στα δυτικά. Περίπου 5,2 εκατομμύρια 

χρόνια πριν από σήμερα, αποκαταστήθηκε η επικοινωνία Μεσογείου και Ατλαντικού και η 

Μεσογειακή λεκάνη ξαναγέμισε μέσα σε 1000 χρόνια (Beerli et al., 1996; Krijgsman et al., 1999). 

Κατά τη διάρκεια του Πλειόκαινου και εξαιτίας των έντονων τεκτονικών φαινομένων, η 

περιοχή του Αιγαίου κατακερματίζεται και αλλάζει σημαντικά ως προς της γεωγραφία της. Η 

Κρήτη απομονώνεται οριστικά από την Πελοπόννησο και τις άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Ο 

Κορινθιακός δίαυλος χώρισε την Πελοπόννησο από την ηπειρωτική Ελλάδα (Dermitzakis, 1989), 

ενώ τα Κύθηρα υποβυθίστηκαν και παρέμειναν σε αυτή τη θέση μέχρι το τέλος του Πλειόκαινου 

(Meulenkamp, 1985). Η Κάρπαθος αν και ήταν απομονωμένη κατά τη διάρκεια του Μειόκαινου, 

φαίνεται να ενώνεται με τη Ρόδο και την Ανατολία κατά τη διάρκεια του κατώτερου Πλειόκαινου. 

Η σύνδεση αυτή διατηρήθηκε μέχρι το μέσο με ανώτερο Πλειόκαινο (Kuss, 1975; Daams & Van der 

Εικόνα 1.2. Α) Προσεγγιστική παρουσίαση της μορφολογίας 

Weerd, 1980), οπότε και χωρίστηκε πλέον από τη Ρόδο.  

των παραλιακών περιοχών και της θέσης 

ν 11.500 

δος ήταν πλήρως απομονωμένα νησιά. 

Κατά ρα 

 
Β) Α) 

τους 21.500 χρόνια πριν από σήμερα. Οι οριζόντιες γραμμές δηλώνουν τις περιοχές εκείνες που σήμερα 

εμφανίζουν βάθη μεγαλύτερα από 200 μ. και οι αριθμοί τον ρυθμό υποβύθισης (χιλιοστά/έτος).  

Β) Προσεγγιστική παρουσίαση της μορφολογίας των παραλιακών περιοχών και της θέσης τω

χρόνια πριν από σήμερα (Perissoratis & Conispoliatis, 2003). 

Στο Πλειστόκαινο, η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρό

 τη διάρκεια του μέγιστου των παγετωδών περιόδων η στάθμη της θάλασσας ήταν 200 μέτ

χαμηλότερα από σήμερα (Beerli et al., 1996). Ωστόσο, η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και 
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Κυκλάδων – Πελοποννήσου ήταν τόσο βαθιά που ήταν αδύνατο να χερσεύει, ώστε να είναι εφι

η σύνδεση των εκατέρωθεν περιοχών (Schüle, 2000). Αντίθετα, υπήρξαν σημαντικές συνδέσεις 

μεταξύ των νησιών των Κυκλάδων, ορισμένων νησιών των ∆ωδεκανήσων με τη Μικρά Ασία, τω

Κυθήρων με τα Αντικύθηρα, ενώ και η Πελοπόννησος συνδεόταν με τη Στερεά Ελλάδα. 

Τέλος, στο Ολόκαινο, με το πέρας της τελευταίας παγετώδους περιόδου, η στάθμη 

κτή 

ν 

της 

θάλα . Τα 

ική εξέλιξη των τριών υπό μελέτη συγκροτημάτων έχει ως εξής: για 

την γ

τρία 

 

itzakis, 

η της 

α είναι αρκετά ασαφή. Κατά το Τορτόνιο 

φαίνε

υ 

ι σήμερα 

αινο. 

σσας ανεβαίνει και η περιοχή του Αιγαίου αποκτά σταδιακά τη σημερινή της γεωγραφία

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποκόπτονται από τη Μικρά Ασία, τα νησιά των Κυκλάδων 

απομονώνονται το ένα από το άλλο και αντίστοιχα τα νησιά του Αργοσαρωνικού από την 

Πελοπόννησο και την Αττική. 

Αναλυτικότερα, η γεωλογ

εωλογική ιστορία της Σκύρου κατά το Νεογενές, φαίνεται πως υπάρχει συμφωνία ως προς το 

ότι η νήσος απομονώθηκε από την ηπειρωτική περιοχή 5-4,5 εκ. χρόνια πριν (Dermitzakis, 1990). 

Για τη γεωλογική της εξέλιξη στη συνέχεια, και ως σήμερα, υπάρχουν σποραδικά στοιχεία. Ο 

Μελέντης (1973) υποστηρίζει πως κατά το Μειόκαινο, το νησί της Σκύρου ήταν χωρισμένο σε 

ξεχωριστά νησιά και ο Creutzburg (1963) εικάζει τη βύθιση του νησιού πριν από 2 εκ. χρόνια. Για τη

Σκύρο οι σημερινές ισοβαθείς υποδηλώνουν πως ακόμα και κατά τη Ρίσσιο περίοδο, το 

αρχιπέλαγος της Σκύρου δεν ενώθηκε με κάποια από τις περιβάλλουσες περιοχές (Derm

1989, 1990). Τέλος, σύμφωνα με τους Van Andel & Shacleton (1982) και τους Perissoratis & 

Conispoliatis (2003), καταδεικνύεται πως ο σχηματισμός του συγκροτήματος με τη διάσπασ

ενιαίας μάζας ξηράς έγινε τα τελευταία 9.000 χρόνια.  

Για το συγκρότημα της Αστυπάλαιας τα δεδομέν

ται πως η περιοχή απομονώνεται τόσο από την ενιαία μάζα της Ελλάδας όσο και από τα 

παράλια της Μικράς Ασίας (Εικόνα 1.1). Στη συνέχεια, και κατά τη διάρκεια του Μεσσήνιου 

επανασυνδέεται στα βόρεια με την κυκλαδική μάζα (Dermitzakis & Papanikoalou, 1981; 

Dermitzakis, 1989, 1990). Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα ερωτηματικά, είναι η πρόταση το

Dermitzakis (1990) πως πριν από 3,5 εκατ. χρόνια η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκετα

το συγκρότημα της Αστυπάλαιας καταβυθίσθηκε ολόκληρη. Σύμφωνα με τον Λεοντάρη (1973) το 

νησί θα πρέπει να καταβυθίσθηκε πολλαπλώς κατά το παρελθόν, κάτι που στηρίζεται στην 

παρουσία Πώρου σε μεγάλα ύψη, αλλά υποστηρίζει πως το νησί αναδύθηκε κατά το Ολιγόκ

Όσον αφορά πάντως το σχηματισμό του συγκροτήματος, αρχικά έχουμε την απομόνωση της 

 15



Κεφάλαιο 1o    Εισαγωγικά στοιχεία 

Οφιδούσας και της Ποντικούσας, που τοποθετείται τουλάχιστον 22.000 χρόνια πριν από σήμερ

(Perissoratis & Conispolatis, 2003) ή πριν από 14.000 (Lambeck. 1996), με τα υπόλοιπα νησιά να 

σχηματίζονται μέσα στο Ολόκαινο (Van Andel & Shackleton, 1982; Lambeck, 1996; Perissoratis &

Conispolatis, 2003). 

Τέλος, το συγκ

α 

 

ρότημα της Καλύμνου αποτελεί το πιο πρόσφατο νησιωτικό συγκρότημα. Η 

ευρύτ  

ς τα 

 πως ο χρόνος απομόνωσης των διαφόρων νησιών ποικίλλει, ιδίως 

ανάμ

1.5. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΛΟΓΙΑ 

υ βρίσκεται στη δυτική πλευρά του κεντρικού Αιγαίου. 

Το νη ι 

ς 

 από 

ν 

., 

 

ερη περιοχή αποτελούσε τμήμα των ακτών της Μικράς Ασίας ως και 21.000 χρόνια πριν από

σήμερα. Στη συνέχεια, γύρω στα 11.000-9.000 χρόνια, αποσυνδέεται αλλά παραμένει τμήμα μιας 

επιμηκυμένης προς το βορρά μάζας που περιλαμβάνει τη Λέρο και τους Αρκιούς (Van Andel & 

Shackleton, 1982; Lambeck, 1996; Perissoratis & Conispolatis, 2003). Έτσι, ο σχηματισμός του 

συγκροτήματος τοποθετείται πολύ πρόσφατα, πιθανότατα τα τελευταία 5.000 χρόνια ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις η απομόνωση των νησιών συνέβη κατά τους ιστορικούς χρόνους, όπω

νησιά Τέλενδος και Καλαβρός που απομονώθηκαν περί τα 1500 χρόνια πριν από σήμερα 

(Παπαγεωργίου, 2001).  

Είναι βέβαια σαφές

εσα στα κοντινότερα και τα πιο απομακρυσμένα, και δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής 

προσδιορισμός του χρόνου απομόνωσης.  

Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦ

Το νησιωτικό συγκρότημα της Σκύρο

σί της Σκύρου που αποτελεί και το μεγαλύτερο νησί του συγκροτήματος είναι ταυτόχρονα κα

το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων, με συνολική έκταση 207,9 km2. Η απόσταση του νησιού από 

την Εύβοια είναι 19 μίλια ενώ γύρω του υπάρχουν 32 νησάκια και βραχονησίδες. Το μέγιστο μήκο

του νησιού είναι 29 χιλιόμετρα, το ελάχιστο πλάτος 2 χιλιόμετρα, το μήκος των ακτών 129,6 

χιλιόμετρα και η περίμετρός του 128 χιλιόμετρα (Εικόνα 1.3). Το νησί της Σκύρου αποτελείται

τρεις κυρίως όγκους, διαχωριζόμενους από δύο επίπεδες λωρίδες που συνδέουν τους κόλπους 

Ασπούς-Αχερούνες με μήκος 4 χιλιομέτρων και Αχίλλι-Καλαμίτσα μήκους 3 χιλιομέτρων και τω

οποίων το υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 5μ. Το βορειοδυτικό τμήμα παρουσιάζει σχετικά ομαλή 

μορφολογία με αρκετά μεγάλες πεδινές εκτάσεις και κορυφές χαμηλού ύψους (Όλυμπος 403μ
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Εικόνα 1.3. Χάρτης του νησιωτικού συγκροτήματος της Σκύρου. 
Μάρμαρο 394μ. και Όρος 316μ.). Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού που έχει αρκετά έντονη 

μορφολογία, υψώνεται το όρος Κόχυλας με ύψος 792μ. (Harder et al., 1983).  

Το νησιωτικό συγκρότημα της Αστυπάλαιας βρίσκεται στη μεταβατική ζώνη μεταξύ των 

Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων. Το νησί της Αστυπάλαιας, που αποτελεί και το μεγαλύτερο νησί 

του συγκροτήματος, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί των ∆ωδεκανήσων, με συνολική 

έκταση 95,87 km2. Το νησί χωρίζεται σε δύο τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους με μια στενή 

λωρίδα γης και το συνολικό του σχήμα παραλληλίζεται με αυτό πεταλούδας, με το νοτιοδυτικό 

τμήμα να είναι μεγαλύτερο αλλά και ψηλότερο του βορειοδυτικού (Λεοντάρης, 1973). Ψηλότερη 

κορυφή του νησιού είναι η Βάρδια (482 μ.) (Εικόνα 1.4). Η Αστυπάλαια είναι ένα από τα ελάχιστα 

ελληνικά νησιά που δεν έχει φίδια (Gasc et al., 1997 ). Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης τη χαρακτηρίζει 

“έχθρα τοις όφεσι”.  

Πρέπει να σημειωθεί πως αποτελεί ένα από τα πλέον απομονωμένα νησιωτικά συγκροτήματα 

του Αιγαίου. Συνολικά, το συγκρότημα αποτελείται από περισσότερα των 25 νησιά και βραχονήσια, 

με χαρακτηριστικότερα αυτά της Οφιδούσας και της Ποντικούσας στη δυτική πλευρά του 

συγκροτήματος, τα οποία αποτελούν ένα αρκετά διακριτό τμήμα του νησιωτικού συγκροτήματος.  

Το νησιωτικό συγκρότημα της Καλύμνου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ανάμεσα στη 

Λέρο και στην Κω (Εικόνα 1.5). Το νησί της Καλύμνου, ή αλλιώς το νησί των σφουγγαράδων, έχει 

συνολική έκταση 110 km2 και είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των ∆ωδεκανήσων. 
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Εικόνα 1.5. Χάρτης του νησιωτικού συγκροτήματος της Αστυπάλαιας. 
Η γεωμορφολογία του νησιού της Καλύμνου είναι ιδιαίτερα έντονη με μια σειρά υψωμάτων σε 

όλο το νησί που ξεπερνούν τα 200μ., και ψηλότερη κορυφή τον Προφήτη Ηλία (669 µ.). Για αυτό και 

η Κάλυμνος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους αναρριχητικούς προορισμούς στον 

κόσμο. Αντίστοιχης μορφολογίας είναι και η Τέλενδος που, παρόλη τη μικρή της έκταση (4,6 km2) 

φτάνει σε υψόμετρο 460μ. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του συγκροτήματος είναι η Ψέριμος3 (14,6 

km2) που βρίσκεται στην ουσία ανάμεσα στην Κάλυμνο και την Κω. Τα νησιά και οι νησίδες στην 

ευρύτερη περιοχή ξεπερνούν τα 30. 

Τα στοιχεία για το σύνολο των νησίδων που μελετήθηκαν προέρχονται από την Εθνική 

Υδρογραφική Υπηρεσία (Ναυτιλιακές Οδηγίες των Ελληνικών Ακτών «Πλοηγός» Γ’ Τόμος), από την 

Ελληνική Γεωγραφική Εγκυκλοπαίδεια (Σταματελάτος & Βάμβα-Σταματελάτου, 1997) και την 

Ονοματολογική Ναυσιπλοΐα στο Ελληνικό Αιγαίο (Σκανδαλίδης, 2001). Οι εκτάσεις των νησιών 

έχουν υπολογιστεί από βάση δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ∆ημοσίων Έργων, με 

τη χρήση του προγράμματος ARC GIS Desktop 8.1. 

                                                 
3 Για νησιά τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε μεγαλύτερα αυτών δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρο σε πιο 

νησιωτικό συγκρότημα ανήκουν. Έτσι η Ψέριμος δεν μπορεί να θεωρηθεί αυστηρά πως ανήκει στο 

συγκρότημα της Καλύμνου ή της Κω. Το νησί βρίσκεται πιο κοντά στην Κω αλλά, από την άλλη, υπάρχει μια 

σειρά μικρών νησιών, όπως τα Νεκροθήκη και Πλάτη, που συνδέουν την Ψέριμο με την Κάλυμνο (Εικόνα 

Π1.3).  
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Εικόνα 1.3. Χάρτης του νησιωτικού συγκροτήματος της Καλύμνου. 
 

Β. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Τα γεωλογικά στοιχεία για το συγκρότημα της Σκύρου αφορούν αποκλειστικά το νησί της 

Σκύρου, ενώ για τις νησίδες του συγκροτήματος, εκτός από τις προσωπικές μας παρατηρήσεις, 

πληροφορίες μπορούν να αντληθούν μόνο από το γεωλογικό χάρτη του αρχιπελάγους (Jacobshagen 

& Ματαράγκας, 1989), (Εικόνα Π1.1). Το νησί της Σκύρου αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθους, 

σχιστόλιθους και νεογενείς σχηματισμούς. Στο σύνολο της έκτασης της Σκύρου, οι ασβεστόλιθοι 

καταλαμβάνουν έκταση 137 km2 (66%), οι σχιστόλιθοι 46 km2 (22%) και οι νεογενείς σχηματισμοί 

14,5 km2 (7%) (Μελέντης, 1973). Την υπόλοιπη έκταση του νησιού, καταλαμβάνουν τα εκρηξιγενή 

πετρώματα και άλλοι γεωλογικοί σχηματισμοί. Είναι σημαντικό να σημειώσω πως τα μάρμαρα που 

υπάρχουν σε πολλά σημεία του νησιού είναι γνωστά από την αρχαιότητα (αναφέρονται από το 

Στράβωνα και τον Πλίνιο) και εξορύσσονται ακόμα και σήμερα (Μελέντης, 1973). Το βορειοδυτικό 

τμήμα του νησιού αποτελείται από ασβεστόλιθους, σχιστόλιθους και νεογενείς σχηματισμούς 

(Harder et al., 1983). Το νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθο και 

παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο, με βαθιές χαραδρώσεις, καρστικούς σχηματισμούς (σπήλαια, 

καταβόθρες, κ.ά.) και κατά τόπους κλειστά οροπέδια. Στα οροπέδια αυτά έχει αποτεθεί ερυθρά γη 

(terra rossa) (Μελέντης, 1973). Στις λωρίδες που διαχωρίζουν το νησί σε τρία τμήματα, το έδαφος 
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είναι κυρίως αμμώδες ως αργιλαμμώδες, θαλάσσιας προέλευσης (Μελέντης, 1973; Harder et al., 

1983). 

Σύμφωνα με τον Μελέντη (1973), το σύνολο των νησίδων του συγκροτήματος της Σκύρου 

αποχωρίστηκε από το άλλοτε ενιαίο νησί μέσω της δημιουργίας ρηγμάτων και της καταπόντισης 

των μεταξύ τους τμημάτων. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την ομοιότητα των πετρωμάτων και της 

μορφολογίας των νησίδων με τις απέναντι ακτές του νησιού της Σκύρου. Στο σύνολό τους οι 

νησίδες αποτελούνται από ασβεστολιθικά πετρώματα, με εξαίρεση τη νησίδα Έξω ∆ιαβάτης. Η 

νησίδα αυτή, παρόλο που στο γεωλογικό χάρτη φαίνεται ότι αποτελείται από ασβεστολιθικά 

πετρώματα, είναι στο σύνολό της μη ασβεστολιθικής σύνθεσης (προσωπική παρατήρηση). 

Η γεωλογική δομή του συγκροτήματος της Αστυπάλαιας και ιδίως του ίδιου του νησιού της 

Αστυπάλαιας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Τα δύο ακραία τμήματα του νησιού αποτελούνται από 

ασβεστολιθικά πετρώματα ενώ το κεντρικό κομμάτι αποτελείται κυρίως από φλύσχη και αλλούβιες 

αποθέσεις (Εικόνα Π1.2). Χαρακτηριστικός σχηματισμός στην περίπτωση της Αστυπάλαιας είναι ο 

παράκτιος ασβεστοψαμμιτικός σχηματισμός (Πώρος), όσον αφορά το υψόμετρο στο οποίο έχει 

βρεθεί (130μ.) (Λεοντάρης, 1973; Marnelis, 1978). Οι νησίδες του συγκροτήματος είναι κατά κανόνα 

ασβεστολιθικές, με εξαίρεση τα Φωκονήσια (Μεγάλο και νότιο) και το ∆ιαπόρι (Λεοντάρης, 1973 

και προσωπικές παρατηρήσεις). 

Το νησιωτικό συγκρότημα της Καλύμνου αποτελείται από ένα μεταμορφωμένο σύστημα 

κρυσταλλικών πετρωμάτων και από ένα ασβεστολιθικό κάλυμμα μεσοζωικής ηλικίας 

(Χριστοδούλου, 1969a; Τριανταφύλλης & Καρφάκης, 1994; Εικόνα Π1.3). Τα ανθρακικά πετρώµατα 

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

της Καλύμνου διαθέτει μεγάλο αριθµό σπηλαίων. Τα σχιστολιθικά πετρώματα είναι ελάχιστα και 

βρίσκονται κατά κύριο λόγο στο στενό κομμάτι του βόρειου τμήματος του νησιού. Η Κάλυμνος 

διαιρείται μορφολογικά σε τρία τμήματα εξαιτίας δυο βασικών κοιλάδων (Κάλυμνος-Χωρίο και 

Βαθύ). Στις κοιλάδες αυτές έχουν αποτεθεί νεογενείς σχηματισμοί, το βάθος των οποίων φτάνει τα 

70μ. (Τριανταφύλλης & Καρφάκης, 1994). Τα υπόλοιπα νησιά του συγκροτήματος είναι κατά κύριο 

λόγο ασβεστολιθικής σύνθεσης ενώ ορισμένα είναι ψαμμιτικά (Εικόνα Π1.3).  

Γ. ΚΛΙΜΑ 

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

καλοκαίρια και ήπιους χειµώνες. Η γεωγραφική διαβάθµιση της θερµοκρασίας εξαρτάται πάντα 
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από τον οριζόντιο και κατακόρυφο διαµελισµό, τη γεωγραφική θέση της υπό µελέτης περιοχής, τη 

βλάστηση αλλά και την επίδραση των θαλάσσιων ρευµάτων (Ανδρεάκος, 1978; Κοτίνη-Ζαμπάκα, 

1983). 

Σύμφωνα με την Κοτίνη-Ζαμπάκα (1983), όσον αφορά τις βασικές μεταβατικές κλιματικές 

ζώνες της Ελλάδας, η περιοχή της Σκύρου ανήκει στην κύρια μεταβατική ζώνη μεταξύ ηπειρωτικού 

μεσογειακού κλίματος και γνήσιου μεσογειακού κλίματος, η περιοχή της Αστυπάλαιας στη γνήσια 

μεσογειακή με ατμοσφαιρική ευστάθεια και, τέλος, η περιοχή της Καλύμνου στη γνήσια μεσογειακή 

ζώνη με μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ευστάθεια. 

Το κλίμα της περιοχής της Σκύρου χαρακτηρίζεται ως θερμομεσογειακό, με την ξηρή περίοδο 

να διαρκεί από τα μέσα Απριλίου ως και τον Οκτώβριο. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18,1οC 

και η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 543 mm. Η μέση ετήσια θερμοκρασία για την περιοχή της 

Αστυπάλαιας είναι 18,8οC και η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 409 mm. Τέλος, για την περιοχή της 

Καλύμνου, με βάση όμως τον κοντινότερο σε αυτή μετεωρολογικό σταθμό της Κω, έχουμε μέση 

ετήσια θερμοκρασία 18,7οC και μέση ετήσια βροχόπτωση 754 mm. 

Η θερμοκρασία παρουσιάζει και στις τρεις περιοχές ελάχιστο τους μήνες ∆εκέμβριο και 

Ιανουάριο ή Φεβρουάριο και μέγιστο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, αντίθετα η βροχόπτωση 

παρουσιάζει ελάχιστο τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μέγιστο τους μήνες ∆εκέμβριο και 

Ιανουάριο (Ανδρεάκος, 1978; Κοτίνη-Ζαμπάκα, 1983; Dafis et al., 1996). 

∆. ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

Η βλάστηση μιας περιοχής καθορίζεται κυρίως από το κλίμα, το υπόστρωμα και το υψόμετρο 

(∆ιαμαντόπουλος, 1983; Grove et al., 1991). Εκτός από τους παράγοντες αυτούς, οι δραστηριότητες 

του ανθρώπου (κτηνοτροφία, καλλιέργειες, υλοτομία, πυρκαγιές) και η έντασή τους παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της χλωρίδας και της βλάστησης μιας περιοχής.  

Συνολικές σύγχρονες μελέτες της χλωρίδας και της βλάστησης των νησιωτικών 

συγκροτημάτων της Σκύρου και της Αστυπάλαιας δεν υπάρχουν, παρά μόνον περιστασιακά 

στοιχεία. Αντίθετα, στην περίπτωση της Καλύμνου έχουμε μια πλήρη χλωριδική εργασία (Hansen, 

1980) τόσο για το νησί της Καλύμνου όσο και για επτά νησίδες του συγκροτήματος. Στο σύνολο 

των τριών συγκροτημάτων οι κυρίαρχοι τύποι βλάστησης είναι η μακκία και τα φρύγανα με 

σταθερά τα είδη που τα συγκροτούν, ενώ στην περίπτωση της Σκύρου έχουμε και αρκετά εκτενή 

πευκοδάση.  
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Για το αρχιπέλαγος της Σκύρου, εκτός από τις προσωπικές μας παρατηρήσεις, οι μόνες πηγές 

πληροφόρησης για τη βλάστηση είναι τα στοιχεία που δίνουν οι Dafis et al. (1996) καθώς και μια 

διαχειριστική μελέτη του ∆ασαρχείου Αλιβερίου για τα πευκοδάση της Σκύρου, για την οποία όμως 

δεν γνωρίζουμε ούτε τη χρονολογία που συντάχθηκε αλλά και ούτε και το συγγραφέα (Ανώνυμος). 

Το νησί της Σκύρου είναι χωρισμένο σε δυο διακριτά μεταξύ τους τμήματα, το βορειοδυτικό και το 

νοτιοανατολικό. Το βορειοδυτικό τμήμα καλύπτεται από εκτεταμένα πευκοδάση με χαλέπιο πεύκη 

(Pinus halepensis) καθώς και μακκία βλάστηση στην οποία επικρατούν το Juniperus phoenicea και 

το Pistacia lentiscus. Το νοτιοανατολικό τμήμα κυριαρχείται από υποβαθμισμένη μακκία, με 

κυρίαρχα τα είδη, Quercus coccifera και Acer mon pessulanum και φρύγανα με Euphorbia 

dendroides, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Euphorbia acantho hamnos, 

Cal cotome villosa, Ballota acetabulosa (Dafis et al., 1996 και προσωπικές παρατηρήσεις). Στις 

νησίδες του αρχιπελάγους έχουμε είτε κατά τόπους μακκία βλάστηση με κυρίαρχα τα είδη Juniperus 

phoenicea, Pistacia lentiscus και το Quercus coccifera είτε φρύγανα και αγρωστώδη.  

s

t

i

i

s

Τα δεδομένα για το συγκρότημα της Αστυπάλαιας είναι ιδιαιτέρως περιορισμένα και αφορούν 

αποκλειστικά το νησί της Αστυπάλαιας (Becuinot & Vaccari, 1912; Martelli, 1913a&b). Στο 

συγκρότημα κυριαρχούν η μακκία βλάστηση, κυρίως με Juniperus phoenicea και Pistacia lentiscus, 

ενώ τοπικά εμφανίζονται Ceratonia sil qua και φρύγανα με Euphorbia dendroides, Genista 

acanthoclados,, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, Urginea maritima, Calicotome 

villosa, Salvia triloba, Ballota acetabulo a (Becuinot & Vaccari, 1912 και προσωπικές παρατηρήσεις).  

Για το συγκρότημα της Καλύμνου βασική πηγή πληροφορίας, εκτός από τις προσωπικές μας 

παρατηρήσεις, αποτελεί η εργασία του Hansen (1980). Στο συγκρότημα κυριαρχούν η μακκία 

βλάστηση κυρίως με Juniperus phoenicea και Pistacia lentiscus και φρύγανα με Euphorbia 

dendroides, Salvia fruticosa, Genista acanthoclados, Coridothymus capitatus, Sarcopoterium spinosum, 

Urginea maritima, Calicotome villosa, Salvia triloba, Ballota acetabulosa. Στο νησί της Καλύμνου, 

πάνω από τη Χώρα, υπάρχει μια αρκετά εκτεταμένη συστάδα πευκοδάσους (Pinus brutia), η οποία 

είναι σαφές πως έχει φυτευτεί.  
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2. ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

2.1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ  

Η συλλογή του υλικού καλύπτεί μια χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2001 ως και τον 

Απρίλιο του 2005. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν τρεις δειγματοληπτικές επισκέψεις σε 

κάθε ένα από τα υπό μελέτη νησιωτικά συγκροτήματα. Ο συνολικός αριθμός ημερών 

δειγματοληψίας είναι 39. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ πως στο συγκρότημα της Σκύρου 

συλλέχθηκαν μόνο χερσαία σαλιγκάρια ενώ στα άλλα δυο συγκροτήματα συλλέχθηκαν τόσο 

χερσαία σαλιγκάρια όσο και χερσαία ισόποδα.  

Οι τρεις επισκέψεις στο συγκρότημα της Σκύρου έγιναν κατά τις περιόδους: 9 ως 12 Ιουλίου 

του 2001, 20 ως 24 Ιανουαρίου και 10 ως 14 Μαΐου του 2002. Η επίσκεψη του Ιουλίου του 2001 

έγινε προκειμένου να γνωρίσουμε το νησί και να έχουμε μια πρώτη εικόνα της γεωμορφολογίας και 

των οικοσυστημάτων του. Κατά τη δειγματοληπτική περίοδο του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το 

κύριο μέρος της συλλογής υλικού στο νησί της Σκύρου ενώ επίσης επισκεφθήκαμε και τη νησίδα 

Βάλαξα. Τέλος, το Μάιο του 2002 επισκεφθήκαμε 11 ακόμα νησίδες γύρω από τη Σκύρο (Πίνακας 

Π1.1) καθώς και τη νησίδα Πρασούδα4, που βρίσκεται ανάμεσα στη Σκύρο και την Εύβοια. 

Επισκεφθήκαμε το συγκρότημα της Αστυπάλαιας κατά τις περιόδους από 25 ως και 28 Απριλίου 

2004 και 24 Φλεβάρη ως 1 Απρίλη 2005. Η πρώτη επίσκεψη αφορούσε αποκλειστικά το νησί της 

Αστυπάλαιας, στο οποίο μελετήθηκαν 13 σταθμοί ενώ στη δεύτερη επισκεφθήκαμε 12 νησιά. Στο 

συγκρότημα της Καλύμνου, οι δειγματοληψίες έγιναν κατά τις περιόδους 23-25 Φλεβάρη 2004 και 

29/3-5/4 2005. Συνολικά μελετήθηκαν 14 σταθμοί στο νησί της Καλύμνου και 11 νησιά και νησίδες.  

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η προσέγγιση των βραχονησίδων, ιδίως, 

αποτελεί ίσως και το δυσκολότερο σημείο μιας βιογεωγραφικής μελέτης στο Αιγαίο, αφού τα 

καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα σε όλη τη διάρκεια του έτους και επιπλέον πολλές από 

αυτές έχουν ιδιαίτερα απότομες ακτές, καθιστώντας τουλάχιστον προβληματική την πρόσβαση σε 

αυτές.  

Τόσο τα χερσαία σαλιγκάρια όσο και τα ισόποδα εμφανίζουν ποικίλους βιολογικούς κύκλους 

στο Αιγαίο, με κυρίαρχες όμως περιόδους δραστηριοποίησης, τις περιόδους με αυξημένη υγρασία  

                                                 
4 Το συγκεκριμένο νησί δεν συμπεριλήφθηκε στις αναλύσεις, λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Βρίσκεται πιο 

κοντά στην Εύβοια και δεν μπορεί να θεωρηθεί πως ανήκει στο συγκρότημα της Σκύρου. 
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(Σφενδουράκης, 1994; Mylonas & Vardinoyannis, 2001; Parmakelis & Mylonas, 2002). Γι’ αυτό οι 

τρεις δειγματοληπτικές περίοδοι κατά τις οποίες επισκεφθήκαμε τα τρία νησιωτικά συγκροτήματα 

μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε πως έχουμε καλύψει σε μεγάλο βαθμό τα είδη των δυο ομάδων που 

είναι παρόντα στα τρία συγκροτήματα αλλά και τους τύπους των ενδιαιτημάτων όπου αυτά 

συναντώνται.  

Η δειγματοληψία και για τις δυο υπό μελέτη ζωικές ομάδες είχε ποιοτικό χαρακτήρα, δηλαδή 

στόχος ήταν η συλλογή του συνόλου των ειδών σε κάθε σταθμό/ νησί. Για τα χερσαία σαλιγκάρια, 

με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στη μελέτη τους στα νησιά του ελληνικού χώρου 

(Μυλωνάς, 1982a; Mylonas & Vardinoyannis 1989; Βαρδινογιάννη, 1994; Μπότσαρης, 1996; Wiktor 

et al., 1994; Riedel & Mylonas, 1995; Τριάντης, 2002; Triantis et. al., 2004), ήταν γνωστό πως 

υπάρχουν είδη ο πληθυσμός των οποίων περιορίζεται ακόμα και κάτω από μια και μόνο πέτρα ή σε 

ένα μόνο θάμνο. Έτσι, γινόταν έλεγχος όλων των περιβαλλόντων και των βιοτόπων που ευνοούν 

την παρουσία των χερσαίων σαλιγκαριών, όπως πέτρες, σχισμές των βράχων, χώμα, φυτά και 

φυλλοστρωμνή, αλλά και περιοχών λιγότερο ευνοϊκών όπου μπορεί να υπήρχαν απομονωμένοι 

πληθυσμοί.  

Για τα χερσαία ισόποδα, που αποτέλεσαν μια εξ ολοκλήρου νέα ομάδα για έμενα, 

χρησιμοποιήθηκαν οι δυο πλέον χρησιμοποιούμενες μέθοδοι συλλογής τους: Η δειγματοληψία με το 

χέρι και η χρήση εδαφικών παγίδων παρεμβολής (pitfall traps) (Σφενδουράκης, 1994). Σύμφωνα με 

τον Σφενδουράκη (1994), ο οποίος συνέκρινε τις δύο μεθόδους στο πλαίσιο της διδακτορικής 

διατριβής του που αφορούσε τα χερσαία ισόποδα των νησιών του κεντρικού Αιγαίου, η 

δειγματοληψία με το χέρι είναι πιο αξιόπιστη από τις παγίδες παρεμβολής και γι’ αυτό η δεύτερη 

μέθοδος χρησιμοποιήθηκε επικουρικά της πρώτης ώστε από τη μια πλευρά να ελέγξω την 

αποτελεσματικότητα της δειγματοληπτικής μου προσπάθειας αλλά και να καλύψω πιθανά κενά 

εξαιτίας της σχετικής απειρίας μου αναφορικά με τα χερσαία ισόποδα. Στους Πίνακες Π1.2 και 

Π1.3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα νησιά και οι νησίδες που τοποθετήθηκαν παγίδες εδάφους. 

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί πως συλλέγοντας αρχικά στο κεντρικό νησί κάθε συγκροτήματος 

(Αστυπάλαια και Κάλυμνος) και ακολούθως στις νησίδες αυτού, υπήρξε η δυνατότητα στην 

περίπτωση των χερσαίων ισοπόδων να ελέγξω την αποτελεσματικότητα της δειγματοληπτικής 

προσπάθειας καθώς η πανίδα των νησιών αυτών ήταν ήδη γνωστές (Σφενδουράκης, 1994; 

Sfenthourakis, 1996). Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα, με την καθοδήγηση του ∆ρ. Σφενδουράκη, να 
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βελτιώσω την αποτελεσματικότητα της δειγματοληπτικής μου προσπάθειας στις νησίδες των 

οποίων η ισοποδοπανίδα ήταν παντελώς άγνωστη.  

Η δειγματοληψία στην πλειονότητα των σταθμών γινόταν από δυο τουλάχιστον άτομα ενώ σε 

όλες τις νησίδες τρία άτομα συλλέγανε δείγματα και από τις δύο ομάδες. Η δειγματοληψία 

διαρκούσε όσο χρονικό διάστημα απαιτούνταν ώστε να μη βρίσκουμε νέα είδη για αρκετό χρονικό 

διάστημα (κατά προσέγγιση 45 λεπτά της ώρας) και παράλληλα να είχε συγκεντρωθεί 

ικανοποιητικός αριθμός ατόμων ανά είδος, ενώ γινόταν και συλλογή φυλλοστρωμνής για 

περαιτέρω επεξεργασία στο εργαστήριο. Μετά το τέλος της δειγματοληψίας γινόταν περιγραφή του 

σταθμού. Για κάθε σταθμό γινόταν συνολική καταγραφή των αβιοτικών παραμέτρων (τύπος 

εδάφους, πετρώματος, κλίση, υγρασία εδάφους, αριθμός καταφυγίων), του τύπου και της 

πυκνότητας της βλάστησης, των επικρατέστερων φυτών καθώς και της επίδρασης του άνθρωπου. 

Στις νησίδες των τριών νησιωτικών συγκροτημάτων, η δειγματοληψία κάλυπτε το σύνολο της 

επιφάνειάς τους χωρίς τον καθορισμό συγκεκριμένων σταθμών.  

Θεωρώ πως και για τις δυο ομάδες έχω βρει ικανοποιητικό ποσοστό του συνόλου των ειδών 

(85-90% τουλάχιστον). Για να είναι κανείς βέβαιος πως έχει βρει το σύνολο των ειδών πρέπει να 

εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάθε νησί, επαναλαμβάνοντας τη δειγματοληψία σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, κάτι που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας 

διδακτορικής διατριβής.  

Οι πιθανές πηγές σφαλμάτων στη διάρκεια των δειγματοληψιών είναι (δες Τριάντη, 2002; 

Σφενδουράκη), 1994: 

Α) Οι ημερήσιες καιρικές συνθήκες. Ορισμένα είδη, κυρίως ενδόγαια, δεν εμφανίζονται παρά 

μόνον όταν το έδαφος είναι πολύ υγρό (έπειτα από βροχή) ενώ η ανεύρεση και άλλων εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες της ημέρας (π.χ. άνεμο, υγρασία κ.τ.λ.).  

Β) Η μικρή έκταση και το απροσπέλαστο ορισμένων σημαντικών βιοτόπων. Σε ορισμένα 

νησιά είναι πιθανό να μην έχω μελετήσει όλους τους υπάρχοντες τύπους βιοτόπων, ιδίως αν αυτοί 

βρίσκονταν σε απομακρυσμένα, μη προσβάσιμα σημεία, ιδίως στην περίπτωση των μεγάλων σε 

έκταση νησιών που μελετήθηκαν.  

Γ) Οι βιολογικοί κύκλοι των ειδών και κυρίως αυτών των χερσαίων ισοπόδων. Είναι πιθανόν 

κάποια είδη να μην έχουν βρεθεί η ενεργή περίοδος των οποίων (παρουσία ενήλικων ή δραστήριων 

ατόμων) δεν συνέπιπτε με το χρόνο δειγματοληψίας.  
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∆) Ειδικές προσαρμογές κάποιων ειδών. Μπορεί να μην έχουν βρεθεί είδη με πολύ κρυπτικές 

συνήθειες, ελάχιστο μέγεθος κτλ., ή να έχουν βρεθεί μόνο σε ένα τμήμα της πραγματικής τους 

εξάπλωσης στα τρία νησιωτικά συγκροτήματα.  

Ε) Υποκειμενικοί παράγοντες. Σχετίζονται κυρίως με την φυσική αντοχή και τη συνεχή 

καταπόνηση που δέχεται ο ερευνητής κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, ιδίως κάτω από τις 

αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του Αιγαίου κατά τη χειμερινή περίοδο.  

2.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Τα χερσαία σαλιγκάρια που συλλέγονταν, αποθηκεύονταν σε πλαστικά δοχεία. Τα 

περισσότερα από αυτά τοποθετούνταν για 24-48 ώρες στο νερό προκειμένου να πνιγούν, ώστε να 

είναι ευκολότερη στη συνέχεια η μελέτη τους (π.χ. ανατομή). Στη συνέχεια, γινόταν αντικατάσταση 

του νερού με αλκοόλη 75%, ώστε τα δείγματα να μονιμοποιηθούν. Επιπλέον, από κάθε σταθμό ή 

νησίδα, μερικά άτομα (≤10), τοποθετούνταν απευθείας σε αλκοόλη 95%, ώστε να είναι ευκολότερη 

η χρησιμοποίησή τους σε μοριακές προσεγγίσεις. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ) για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, 

σε κάθε σταθμό ξεχώριζα τα άδεια κελύφη από τα ζωντανά άτομα. Μετά τον προσδιορισμό τους 

και την καταγραφή τοποθετούνταν σε συγκεκριμένα συρτάρια και ράφια των συλλογών του 

Μ.Φ.Ι.Κ. Επιπλέον η φυλλοστρωμνή που είχε συλλεχθεί, εξετάστηκε ύστερα από κοσκίνισμα με 

τέσσερα κόσκινα με διάμετρο “ματιού” 5-0,4 mm, κάτω από μεγεθυντικό φακό, για την εύρεση των 

μικρών σε μέγεθος χερσαίων σαλιγκαριών, τα οποία είναι δύσκολο και χρονοβόρο να εντοπιστούν 

με γυμνό μάτι στο πεδίο. 

Εκτός από το προαναφερθέν υλικό, επιπλέον στοιχεία αντλήθηκαν και από το υλικό που ήδη 

υπήρχε στις συλλογές του Μ.Φ.Ι.Κ και αφορούσε τα χερσαία σαλιγκάρια. Συγκεκριμένα υπήρχε 

ένας αριθμός δειγμάτων από τη Σκύρο, την Αστυπάλαια και την Κάλυμνο, αλλά η πλειονότητά 

τους αφορούσε μικρής διάρκειας σποραδικές δειγματοληψίες που προσέφεραν μικρό αριθμό 

δειγμάτων από τα τρία νησιά.  

Τα χερσαία ισόποδα τοποθετούνταν σε πλαστικά δοχεία με 95% αλκοόλη που αποτελεί 

χρήσιμη μέθοδο διατήρησής τους ώστε να είναι διαθέσιμα για πιθανή μελλοντική ανάλυση του 

γενετικού τους υλικού. Το σύνολο των δειγμάτων βρίσκεται στις συλλογές του Μ.Φ.Ι.Κ. Για τα 

χερσαία ισόποδα σημαντική πηγή πληροφορίας αποτέλεσαν οι συλλογές του ∆ρ. Σφενδουράκη 

(Παν. Πατρών) από τα νησιά της Αστυπάλαιας και της Καλύμνου και κατά τη διάρκεια της 
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διατριβής είχα την ευκαιρία να μελετήσω τα δείγματα αυτά για τον αποτελεσματικότερο 

προσδιορισμό των δειγμάτων που συνέλεξα. 

2.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η συστηματική επεξεργασία των χερσαίων σαλιγκαριών έλαβε χώρα στην εφορία 

ασπονδύλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 

μεγαλύτερο μέρος της συστηματικής έγινε από εμένα με βάση την εμπειρία που έχω αποκτήσει την 

τελευταία εξαετία που ασχολούμαι συστηματικά με τη συγκεκριμένη ομάδα, και στηρίχθηκε στη 

διεθνή βιβλιογραφία και τη συγκριτική μελέτη δειγμάτων του Μ.Φ.Ι.Κ. Είναι προφανές πως 

ουσιαστική και σημαντικότατη ήταν η συμβολή της ∆ρ. Κ. Βαρδινογιάννη και του ∆ρ. Μ. Μυλωνά. 

Τα είδη του γένους Mas us προσδιορίστηκαν από τον ειδικό στην ομάδα ∆ρ. Άρη Παρμακέλη. Στην 

περίπτωση των γυμνοσαλιγκαριών, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα των ειδών που είχα 

προσδιορίσει όσον αφορά τα δείγματα από το συγκρότημα της Σκύρου, στάλθηκαν δείγματα στον 

∆ρ. Α. Wiktor (Παν. Wrocław, Πολωνία), ο οποίος επιβεβαίωσε τους προσδιορισμούς αυτούς και 

μου παρείχε σημαντική πληροφορία για την οικολογία και τη συστηματική τους. Για τα περισσότερα 

είδη πραγματοποιήθηκαν ανατομές του αναπαραγωγικού τους συστήματος και συγκριτική τους 

μελέτη με δείγματα γειτονικών περιοχών, κυρίως της Εύβοιας, των Κυκλάδων, των βόρειων 

Σποράδων και νησιών του νοτίου Αιγαίου. 

t

Η συστηματική επεξεργασία των χερσαίων ισοπόδων έγινε τόσο στο Μ.Φ.Ι.Κ όσο και, 

κυρίως, στο εργαστήριο Ζωολογίας του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με την 

πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση του ∆ρ. Σ. Σφενδουράκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν 

δυνατός ο προσδιορισμός των δειγμάτων σε επίπεδο είδους εξαιτίας της απουσίας αρσενικών 

ατόμων που για ορισμένα είδη είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό σε επίπεδο είδους (βλ. τμήμα 

3.1 και Παράρτημα ΙΙ).  

2.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας διατριβής εφαρμόστηκαν 

διάφορες στατιστικές μέθοδοι, με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συγκεκριμένα, η ανάλυση 

παλινδρόμησης, η ανάλυση μονοπατιού και η σύγκριση της κλίσης των ευθειών της παλινδρόμησης 

πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια των στατιστικών πακέτων STATISTICA, STATGRAPHICS, 

PRACTICAL STATISTICS και EXCEL. Η μελέτη της ανάλυσης μονοπατιού έγινε με βάση τους Sokal 
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& Rohlf (1995) καθώς και με τη χρήση συγκεκριμένων κεφαλαίων από το βιβλίο του J.B. Grace (in 

press) που αφορά τη μέθοδο και πρόκειται να δημοσιευθεί σύντομα. Οι στατιστικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στα αντίστοιχα κεφάλαια.  

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ  

Όσον αφορά τα χερσαία μαλάκια, συνολικά και στα τρία νησιωτικά συγκροτήματα 

συλλέχθηκαν 89 είδη που ανήκουν σε 52 γένη. ∆υο εκ των ειδών, τα Helix figulina και Pomatias 

elegans, βρέθηκαν μόνο ως ημιαπολιθώματα στο συγκρότημα της Σκύρου και δεν συμπεριλήφθηκαν 

στην υπάρχουσα πανίδα. Στην περίπτωση των χερσαίων ισοπόδων συνολικά βρέθηκαν 40 είδη τα 

οποία ανήκουν σε 24 γένη. Ανά νησιωτικό συγκρότημα είχαμε 42 είδη σαλιγκαριών στο 

συγκρότημα της Σκύρου, 34 στην Αστυπάλαια και 47 στην Κάλυμνο. Στα χερσαία ισόποδα είχαμε 

32 είδη στην Αστυπάλαια και 26 στην Κάλυμνο. Για τα 31 από τα 37 νησιά που μελετήθηκαν στην 

παρούσα εργασία το σύνολο των ειδών τόσο των μαλακίων όσο και των ισοπόδων αποτέλεσαν 

νέες αναφορές, καθώς κανένα από αυτά δεν είχε μελετηθεί κατά το παρελθόν. Στα υπόλοιπα νησιά 

η αύξηση της γνώσης μας ήταν ιδιαιτέρως σημαντική. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ με τα είδη σε κάθε νησιωτικό συγκρότημα αλλά και σε κάθε νησί 

αυτού, καθώς και με τις νέες αναφορές ανά νησί και νησιωτικό συγκρότημα.  

Τα προβλήματα που προέκυψαν όσον αφορά τη συστηματική τοποθέτηση των ειδών των 

χερσαίων μαλακίων και ισοπόδων και στα τρία συγκροτήματα, ήταν ιδιαιτέρως περιορισμένα, 

γεγονός ιδιαιτέρως σπάνιο σε μελέτες ασπονδύλων. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στη συσσωρευμένη 

γνώση των τελευταίων δεκαετιών για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου τόσο για τα χερσαία 

σαλιγκάρια (βλ. Fuchs & Käufel, 1936; Bank & Maassen, 1981; Bank & Menkhorst, 1992, Bank & 

Neuteboom, 1988; Μυλωνάς, 1982; Mylonas, 1985; Mylonas & Vardinoyannis, 1989; Reischütz, 1983, 

1985, 1986; Bar & Butot, 1986; Riedel, 1992, 1995; Riedel & Mylonas, 1997;Βαρδινογιάννη, 1994; 

Cameron et al., 2004; Γκιώκας, 1996; Subai, 1996, 2005; Nordsieck, 1999; Wiktor, 2001; Wiktor et al. 

1994; Bank, 1997; Τριάντης, 2002; Hausdorf, 2003; Παρμακέλης, 2003; Gittenberger & Hausdorf, 

2004) όσο και για τα χερσαία ισόποδα (βλ. Schmalfuss, 1983, 1985a & b, 1986a, b & c, 1989a, b, c, & 

d, 1990a & b, 1991, 1992, 1994, 1996a & b, 2003; Schmalfuss & Sfenthourakis, 1995; Schmalfuss et al., 

2004; Σφενδουράκης, 1994; Sfenthourakis, 1991, 1993a & b, 1995).  
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Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ως προς τη συστηματική και την κατανομή των 

χερσαίων μαλάκιων αφορούν τα παρακάτω είδη: Το Helix figulina αποτελεί μια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική περίπτωση για τη μαλακοπανίδα της Σκύρου και της Καλύμνου. Πρόκειται για ένα 

αιγαιακό είδος, το οποίο αναφέρεται από διάφορα νησιά των Κυκλάδων (Μυλωνάς, 1982a), του 

Αργοσαρωνικού (Μπότσαρης, 1996), από τη Θάσο (Reischütz, 1983), τη Λήμνο και την Κάλυμνο 

(Reischütz, 1986), τη Χίο (Bar & Butot, 1986), τη Σκιάθο (Liebegott, 1986) και τη Λέσβο (Bank, 1988). 

Σύμφωνα με τη Βαρδινογιάννη (1994), παρόλο που το Hel x figulina αναφέρεται στην Κρήτη από 

διάφορους επιστήμονες (Hesse, 1883; Knipper, 1939; Seidl, 1978; Frank, 1988), δεν έχει βρεθεί 

αρτίγονο, αλλά αναφέρονται από το νησί μόνο απολιθωμένα του κελύφη. Απολιθώματα του είδους, 

με ταυτόχρονη απουσία αρτίγονων αντιπροσώπων, αναφέρονται επίσης από τα νησιά Σίκινο και 

Ανάφη (Μυλωνάς, 1982a), τη Μακρόνησο (Mylonas & Vardinoyannis, 1989), το Καστελόριζο 

(Πουλακάκης, 1997) καθώς και από το όρος Γεράνεια, στην περιοχή της Αττικής, κοντά στον 

κόλπο του Αργοσαρωνικού (Μπότσαρης, 1996). Ο Μπότσαρης (1996) αναφέρει πως το κέλυφος 

του συγκεκριμένου είδους στον Αργοσαρωνικό εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία ανάμεσα σε 

ηπειρωτικούς και νησιωτικούς πληθυσμούς. 

i

i

Στη Σκύρο το είδος αναφέρεται από τον Martens (1889) και τη Liebegott (1983). Η Liebegott 

(1983) αναφέρει την παρουσία του είδους σε μια εκτεταμένη περιοχή από τη Χώρα ως και το Μώλο. 

Παρόλο που επισκεφθήκαμε την ευρύτερη περιοχή αναφοράς του είδους κατά τη διάρκεια δυο 

διαφορετικών δειγματοληπτικών περιόδων (Ιανουάριος και Μάιος, 2002), δεν εντοπίσαμε έστω και 

ένα ζωντανό άτομο και επιπλέον το είδος δεν βρέθηκε και σε κανέναν από τους υπόλοιπους 

δειγματοληπτικούς σταθμούς. Το σημαντικό στοιχείο είναι πως στην περιοχή υπήρχε ιδιαίτερα 

μεγάλος αριθμός κελυφών και, παρόλο που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει διάκριση παλαιών και 

πρόσφατων (φρέσκων) κελυφών (Cameron et al., 2004), τα κελύφη έδειχναν αρκετά πρόσφατα. 

Θεωρούμε πως το Helix f gulina θα πρέπει πλέον να θεωρείται εξαφανισμένο από το νησί της 

Σκύρου και πως το γεγονός της εξαφάνισης πρέπει να είναι αρκετά πρόσφατο.  

Στην περίπτωση της Καλύμνου το Helix figulina αναφέρεται σε δυο προηγούμενες μελέτες 

που αφορούν τη μαλακοπανίδα του νησιού, εκείνες των Reischütz (1986) και Bank & Neuteboom 

(1988) αλλά όχι και σε μια πιο πρόσφατη (Őrstan et al., 2005). Επιπλέον, σε πρόσφατη εργασία των 

Hausdorf & Henning (2005), στην οποία παρουσιάζονται κατάλογοι ειδών χερσαίων μαλακίων για 

34 νησιά του κεντρικού Αιγαίου με βάση τη βιβλιογραφία αλλά και αδημοσίευτα δεδομένα μιας 
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σειράς μαλακολόγων5 που εργάζονται στον ελληνικό χώρο, το H. figulina δεν αναφέρεται ούτε από 

την Κάλυμνο ούτε από την Ψέριμο. Με δεδομένο πως δεν βρήκαμε το είδος σε κάποιον από τους 

σταθμούς στο νησί της Καλύμνου αλλά και στις γύρω νησίδες, ενώ παράλληλα βρέθηκε σε αρκετά 

μεγάλους αριθμούς το H. pachya που εμφανίζει έντονη ομοιότητα με το H. figulina, θεωρούμε πως 

οι αναφορές στο H. figulina αφορούν το H. pachya και γι’ αυτό δεν συμπεριλάβαμε το H. figulina 

στον κατάλογο των ειδών του συγκροτήματος. Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση των Helix nucula, 

H. valen ini και H. cincta στο συγκρότημα της Καλύμνου. Ο Reischütz (1986) αναφέρει το H. cincta 

από μία και μόνη περιοχή της Καλύμνου (Μυρτιές) ενώ παλαιότερα έχει αναφερθεί και από τον 

Knipper (1939). Οι Bank & Neuteboom (1988) δεν βρήκαν το συγκεκριμένο είδος ούτε στο νησί της 

Καλύμνου αλλά ούτε και στη γειτονική Ψέριμο και το ίδιο ισχύει και για την πρόσφατη εργασία των 

Őrstan et al. (2005), οι οποίοι όμως αναφέρουν το H. nucula μόνο από την Ψέριμο και όχι από την 

Κάλυμνο. Τέλος, το H. valentini έχει ακόμη πιο πολύπλοκη ιστορία. Το είδος περιγράφηκε από τον 

Kobelt (1891) με τυπική περιοχή του είδους το νησί της Καλύμνου, ενώ ανέφερε την παρουσία του 

και από την Κω. Οι Fuchs & Käufel (1936) αναφέρουν το είδος και από την Ψέριμο. Στις επόμενες 

εργασίες Reischütz (1986) και Bank & Neuteboom (1988) το είδος δεν βρέθηκε ούτε στην Κάλυμνο 

αλλά ούτε και στην Ψέριμο. Μόνο πρόσφατα οι Őrstan et al. (2005) κατάφεραν να εντοπίσουν το 

είδος στην Ψέριμο. Όπως φαίνεται στο Πίνακα ΠΙΙ.3, εμείς βρήκαμε το είδος σε 7 από τα 11 νησιά 

του συγκροτήματος της Καλύμνου και μάλιστα σε μεγάλους πληθυσμούς, με εξαίρεση το νησί της 

Καλύμνου όπου βρήκαμε μόνο ένα κέλυφος. Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ πως οι αναφορές των  

H. nucula και H. cincta είναι εσφαλμένες και τουλάχιστον προβληματικές και γι’ αυτό αναφέρω 

μόνο το H. valentini από το συγκρότημα. Ιδιαίτερα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, είναι 

απαραίτητη πλέον μια συνολική επανεκτίμηση των ειδών του γένους Helix, ώστε να 

αποσαφηνιστούν μια σειρά από συστηματικής φύσεως προβλήματα και να προκύψει πιο ξεκάθαρη 

εικόνα για το γένος (Βαρδινογιάννη Κ., υπό προετοιμασία).  

t

                                                

Το Pomatias elegans δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία σε κάποιο από τα νησιά του κεντρικού 

και νότιου Αιγαίου, με εξαίρεση το νησί των Κυθήρων (Βαρδινογιάννη, 1994). Στο βόρειο Αιγαίο 

αναφέρεται από τη Θάσο (Reischütz, 1983), από τις Βόρειες Σποράδες (Martens, 1889; Adensamer & 

Käufel, 1928; Liebegott, 1986, Frank, 1987), αλλά και από τη Σκύρο (Adensamer & Käufel, 1928). H 

Liebegott (1986) δεν αναφέρει την παρουσία του είδους στο νησί της Σκύρου ενώ ούτε εμείς το 

 
5 R.A. Bank, E. Neubert and F.W. Welter-Schultes (δες Hausdorf & Henning, 2005). 
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συναντήσαμε σε κάποιον από τους σταθμούς του νησιού. Αντιθέτως, το βρήκαμε σε 

ημιαπολιθωμένη μορφή σε τομή δρόμου κάτω από το Κάστρο της Σκύρου. Αυτό σημαίνει πως το 

συγκεκριμένο είδος μπορεί να θεωρείται πλέον εξαφανισμένο από τη Σκύρο, για διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των 80 ετών.  

Η παρουσία του Oxychilus scheidli στην Κάλυμνο, σύμφωνα με τον Riedel (1999), στην 

εργασία στην οποία και περιγράφηκε, τελεί υπό αμφισβήτηση και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί. Οι 

Hausdorf & Henning (2005), αναφέρουν το είδος από το νησί χωρίς όμως να δίνουν τα στοιχεία στα 

οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη αναφορά. Από την παρούσα εργασία αλλά και την πρόσφατη 

εργασία των Őrstan et al. (2005) δεν προκύπτει πως το είδος εξαπλώνεται στο νησιωτικό 

συγκρότημα και γι’ αυτό και δεν συμπεριλήφθηκε στη μαλακοπανίδα του συγκροτήματος.  

Σύμφωνα με τον Wiktor et al. (2000) από τα 16 είδη του γένους Lehmannia, τα δυο από αυτά 

L. valentiana και L. marginata, έχουν εισαχθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου εξαιτίας της έντονης 

σύνδεσής τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στη Σκύρο, το Lehmannia valentiana βρέθηκε σε 

ένα μικρό κήπο σε κοντινή περιοχή στη Χώρα του νησιού και αποτελεί νέα αναφορά για την 

Ελλάδα. 

Αναλυτικότερη συζήτηση για τα συστηματικά προβλήματα των χερσαίων σαλιγκαριών στα 

τρία συγκροτήματα και επιμέρους πληροφορίες για την κατανομή τους παρουσιάζονται στην 

εργασία των Triantis et al. (in preparation).  

Τα προβλήματα στην περίπτωση των ισοπόδων είναι: αδυναμία προσδιορισμού σε επίπεδο 

είδους των Trichoniscus sp. στις νησίδες Κουνούποι και Κουτσομύτης (συγκρότημα Αστυπάλαιας), 

Leptotrichus sp. στη νησίδα Αγ. Κυριακή (συγκρότημα Αστυπάλαιας) και Chaetophiloscia sp. στα 

νησιά Ψέριμος, Τέλενδος, Πλάτη και Νέρα (συγκρότημα Καλύμνου) εξαιτίας της απουσίας 

αρσενικών ατόμων που φέρουν τα ειδο-ειδικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση των 

Paraschizidium sp1 και sp2. επιλέξαμε να αποφύγουμε τον προσδιορισμό σε επίπεδο είδους εξαιτίας 

της αρκετά πολύπλοκης και ασαφούς εν πολλοίς ακόμα κατάστασης που επικρατεί στη 

συστηματική του γένους (Sfenthourakis, 1992, 1995). Παρόλα αυτά, οι δυο μορφές εμφανίζουν 

αρκετά διακριτά χαρακτηριστικά και γι’ αυτό τις θεωρήσαμε διαφορετικά είδη. 

Πρέπει βέβαια να σημειώσω πως ιδίως στην περίπτωση των χερσαίων ισοπόδων, είδη τα 

οποία βρέθηκαν σε νησίδες των συγκροτημάτων και απουσίαζαν από το κεντρικό-μεγάλο νησί, 

είναι πιθανόν απλώς να μην έχουν βρεθεί εκεί (βλ. Πίνακες ΠΙΙ.4 και ΠΙΙ.5).  
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Από τα τάξα που συλλέχθηκαν δυο μπορούν με βεβαιότητα να θεωρηθούν ως νέα είδη για την 

επιστήμη και πρόκειται να περιγραφούν στο αμέσως επόμενο διάστημα (Triantis et al., in 

preparation). Πρόκειται για το Helicella sp. στο συγκρότημα της Σκύρου και το Helicop is? sp. στο 

συγκρότημα της Αστυπάλαιας. Το Helicella sp. βρέθηκε αποκλειστικά και μόνο στο όρος Κόχυλας 

και μάλιστα σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400 μέτρων. Το είδος αυτό στην ουσία μπορεί να 

θεωρηθεί πως αποτελεί στενοενδημικό είδος της Σκύρου αφού η εξάπλωση του περιορίζεται σε ένα 

μικρό τμήμα του νησιού. Τόσο τα κελυφικά όσο και τα χαρακτηριστικά του γεννητικού συστήματος 

καταδεικνύουν πως πρόκειται για νέο είδος για την επιστήμη. Το Helicop is  sp. βρέθηκε στις νησίδες 

Οφιδούσα, Ποντικούσα και Χόνδρος στο συγκρότημα της Αστυπάλαιας. Το κέλυφός του αλλά και 

τα χαρακτηριστικά του γεννητικού συστήματός του είναι ιδιαιτέρως διακριτά σε σχέση με αυτά των 

ειδών που εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή και ενισχύουν την εικόνα πως αποτελεί νέο είδος 

για την επιστήμη.  

s

s

3.2. ΠΑΝΙ∆ΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Η περιγραφή της γεωγραφικής εξάπλωσης των ζώων είναι μια σύνθετη διαδικασία που 

µπορεί παρόλα αυτά να εκφραστεί μέσα από τους χωρότυπους (πανιδικό στοιχείο). Ωστόσο, τα 

κριτήρια που ακολουθούνται κάθε φορά για την κατηγοριοποίηση των πανιδικών στοιχείων είναι 

διαφορετικά. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να στηρίζονται: α) στα κοινά πρότυπα κατανοµών πολλών 

διαφορετικών τάξων, β) σε ιστορικούς λόγους, όπως η κοινή γεωλογική ιστορία μιας περιοχής ή οι 

φυλογενετικές σχέσεις διαφόρων τάξων, γ) στις κοινές οικολογικές απαιτήσεις πολλών ειδών που 

εντοπίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές (Taglianti et al., 1999; Σημαιάκης, 2005). Οι χωρότυποι που 

υιοθετήθηκαν για την παρούσα ανάλυση χωρίστηκαν στις εξής κύριες κατηγορίες: Παλαιαρκτικό, 

Μεσογειακό, Ανατολικό, Βαλκανικό, Αιγαιακό και Ενδημικό συγκροτήματος. Στο παλαιαρκτικό 

ανήκουν είδη που εξαπλώνονται στην Παλαιαρκτική. Στο μεσογειακό περιλαμβάνονται τα είδη που 

εξαπλώνονται στη Μεσόγειο. Στο ανατολικό στοιχείο συμπεριλαμβάνονται τα είδη που 

εξαπλώνονται στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολία, στον Καύκασο, στο Ιράν και στο 

Τουρκμενιστάν. Στο βαλκανικό στοιχείο ανήκουν σύμφωνα με τη Βαρδινογιάννη (1994) τα είδη που 

εξαπλώνονται κυρίως στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Το αιγαιακό στοιχείο συνίσταται 

από τα είδη που εξαπλώνονται στα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα 

παράλια της ηπειρωτικής Ελλάδας (Μυλωνάς, 1982a). Τέλος, στο ενδημικό στοιχείο ανήκουν τα 

είδη που εξαπλώνονται είτε στο σύνολο των νησιών του αρχιπελάγους είτε αποκλειστικά και μόνο 
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σε ένα νησί. Πρέπει να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι για εκείνα τα είδη που λόγω των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων εμφανίζουν πλέον ευρύτερες εξαπλώσεις λόγω της πρόσφατης μεταφοράς τους 

και για τα οποία γνωρίζουμε με ακρίβεια την κύρια περιοχή εξάπλωσής τους, επιλέξαμε να 

ορίσουμε το πανιδικό στοιχείο με βάση την κύρια περιοχή εξάπλωσης τους.  

Για τα χερσαία μαλάκια, ο προσδιορισμός του στοιχείου στο οποίο ανήκει κάθε είδος έγινε με 

βάση τον οδηγό που αναφέρεται στην εξάπλωση των χερσαίων μαλακίων της βόρειας κα κεντρικής 

Ευρώπης (Kerney et al., 1983) και τους οδηγούς των χερσαίων μαλακίων της Καταλονίας (Bech, 

1990), της Τουρκίας (Schűtt, 1993; 2000), του Ισραήλ (Heller, 1993), της Ιταλίας (Cossignani & 

Cossignani, 1995), της Ελβετίας (Turner et al., 1998), της Βουλγαρίας (Damjanov & Likharev, 1975: 

Dedov, 1998) και της Ρουμανίας (Grossu, 1983; 1986; 1987). Συγχρόνως, χρησιμοποίησα και 

διάφορες εργασίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ομάδες μαλακίων (Wiktor, 1982, 1983, 1994, 

1996, 2001; Riedel, 1982, 1992, 1998).  

Πίνακας 1.1 Τα πανιδικά στοιχεία των χερσαίων σαλιγκαριών στα συγκροτήματα της Σκύρου, της 

Αστυπάλαιας και της Καλύμνου. 

Χερσαία σαλιγκάρια 

Στοιχείο/ Νησ. Συγκρότημα Σκύρος Κάλυμνος Αστυπάλαια 
Παλαιαρκτικό 26% 14,5% 9% 

Μεσογειακό 43% 49% 43% 

Ανατολικό - 2% -
Βαλκανικό 7% 8,5% -
Αιγιακό 19% 26% 42% 

Ενδημικό 5% - 6% 

 
Για τα χερσαία ισόποδα η κύρια πηγή πληροφορίας ήταν ο παγκόσμιος κατάλογος των 

χερσαίων ισοπόδων (Schmalfuss, 2003) καθώς και η μελέτη του Σφενδουράκη (1994). Στην 

περίπτωση των ισοπόδων, ένα από τα 40 είδη των περιοχών μελέτης εμφανίζει αποκλειστικά 

βαλκανική εξάπλωση, ενώ επίσης μόνο ένα είδος ανήκει στο ανατολικό στοιχείο (Armadillidium 

ameglioi). Η έλλειψη επαρκών δεδομένων για την πανίδα της περιοχής αυτής είναι σχεδόν σίγουρο 

ότι οδηγεί σε υποεκτίμηση του ανατολικού στοιχείου (βλ. Σφενδουράκης, 1994).  

Επιπλέον των παραπάνω, για τις δυο ομάδες συμβουλεύτηκα και τη Fauna Europaea (2004) 

αλλά αφού πρώτα διασταύρωνα την παρεχόμενη πληροφορία, ιδίως για τα χερσαία μαλάκια, 
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καθώς η συγκεκριμένη βάση εμφανίζει αρκετά προβληματικά σημεία σε σχέση με την εν λόγω ζωική 

ομάδα. 

Πίνακας 1.2. Τα πανιδικά στοιχεία των χερσαίων ισοπόδων στα συγκροτήματα της Αστυπάλαιας και της 

Καλύμνου. 

Χερσαία ισόποδα 

Στοιχείο/ Νησ. Συγκρότημα Κάλυμνος Αστυπάλαια 
Παλαιαρκτικό 31% 25% 

Μεσογειακό 42% 34% 

Αιγιακό 23% 34% 

Ανατολικό 0% 3,5% 

Βαλκανικό 4% 3,5% 

Ενδημικό 0% 0% 

3.3. ΕΝ∆ΗΜΙΣΜΟΣ  

Ο ενδημισμός των χερσαίων σαλιγκαριών στα τρία συγκροτήματα (Πίνακας 1.1) είναι από 

τους χαμηλότερους που έχουν αναφερθεί στο Αιγαίο. Συγκριτικά αναφέρω πως το ποσοστό για τις 

Κυκλάδες είναι 15% (Μυλωνάς, 1982a) και για την Κρήτη 47,4% (Βαρδινογιάννη, 1994). Μικρότερα 

ποσοστά ενδημισμού αναφέρει ο Μπότσαρης (1996) από τον Αργοσαρωνικό (2%), ενώ στην 

περίπτωση του Καστελόριζου ο Πουλακάκης (1997) αναφέρει πως δεν υπάρχει κανένα είδος 

ενδημικό στο εν λόγω συγκρότημα. Για τα χερσαία ισόποδα, κανένα από τα είδη δεν είναι ενδημικό 

είτε για τα συγκροτήματα είτε για νησιά αυτών.  

Τα ενδημικά είδη των χερσαίων μαλακίων ανά συγκρότημα είναι: για τη Σκύρο, Vitrea 

sporadica και Helicella sp., και για την Αστυπάλαια Deroceras astypalensis και Helicop is  sp. 

Ερωτηματικό παραμένει για το Hel cigona fuschiana που εκτός από το συγκρότημα της 

Αστυπάλαιας αναφέρεται από τον Subai (1997) και από δυο νησίδες κοντά στη Σύρνα αλλά χωρίς 

να έχει μελετήσει δείγματα των συγκεκριμένων νησιών. 

s

i

Ο ιδιαίτερα χαμηλός ενδημισμός των χερσαίων μαλακίων στο αρχιπέλαγος της Σκύρου, 

έρχεται σε αντίθεση με τη μακρά απομόνωση του νησιωτικού συγκροτήματος (τουλάχιστον 4,5 

εκατομμύρια χρόνια, Dermitzakis, 1990) και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν τη 

μετέπειτα του ένωση με κάποια από τις περιβάλλουσες περιοχές. Επιπλέον, ένα βασικό ερώτημα για 

την μελέτη του ενδημισμού των χερσαίων μαλακίων στο αρχιπέλαγος της Σκύρου, προέρχεται από 

την παρουσία του ενδημικού υποείδους σαύρας στο νησί. Αφού η ύπαρξη ενός ενδημικού 
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σπονδυλωτού και μόνο τριών ενδημικών ειδών χερσαίων μαλακίων στο αρχιπέλαγος συνιστά μια 

ιδιαιτέρως αντιφατική εικόνα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την σύγκριση του ενδημισμού 

συγκροτήματος της Σκύρου με αυτόν του συγκροτήματος της Μήλου. Το συγκρότημα της Μήλου 

έχει αντίστοιχο μέγεθος με αυτό της Σκύρου και εξαπλώνονται σε αυτό 26 είδη χερσαίων μαλακίων 

(Μυλωνάς, 1982). Η απομόνωση του νησιού υπολογίζεται στα 3,5 εκ. χρόνια (Pilmer, 2000) και 

επίσης στο συγκρότημα υπάρχει ενδημικό είδος σαύρας (Podarcis milensis) (Chondropoulos et al., 

2000). Tο ποσοστό, όμως, του ενδημισμού στα χερσαία μαλάκια στο συγκρότημα της Μήλου είναι 

12%, μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό της Σκύρου.  

Η γενική εικόνα που προκύπτει από την παρούσα εργασία όσον αφορά τον ενδημισμό, τόσο 

των χερσαίων μαλακίων και ισοπόδων στο Αιγαίο, είναι πως, με την εξαίρεση του νησιωτικού 

συγκροτήματος της Κρήτης όπου τα ποσοστά του ενδημισμού είναι υψηλά και για τις δυο ομάδες, 

47% στα χερσαία σαλιγκάρια (Βαρδινογιάννη, 1994) και 26% στα ισόποδα (Schmalfus et al., 2004), 

δεν έχουμε στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου υψηλά ποσοστά ενδημισμού ανά νησί ή νησιωτικό 

συγκρότημα. Αντιθέτως, η πλειονότητα των ενδημικών ειδών αφορά μεγάλα τμήματα του Αιγαίου 

στα οποία κατά κανόνα συμπεριλαμβάνονται και οι γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές (βλ. Μυλωνάς, 

1982).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ 

2.1 Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ: ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑ, ΒΙΟΤΟΠΟΣ, ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ 

ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.  

Η ίδια η ετερογένεια του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τους δομικούς παράγοντες των 

οικολογικών προτύπων που παρατηρούνται στη φύση. Η διάγνωση των χαρακτηριστικών εκείνων 

του περιβάλλοντος που καθορίζουν την βιοποικιλότητα αλλά και η ανάπτυξη ενός συγκροτημένου 

συστήματος όρων και ορισμών για την περιγραφή της περιβαλλοντικής ετερογένειας αλλά και για 

την ποσοτικοποίηση της αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα μελέτης των επιστημών 

που μελετούν τη Φύση, και ιδιαίτερα της Οικολογίας.  

Η Οικολογία χρόνο με το χρόνο μετατρέπεται σε μια «υπέρ-επιστήμη», καλύπτοντας ένα 

τεράστιο αριθμό θεμάτων, εμπεριέχοντας ένα σημαντικότατο αριθμό κλάδων και ένα αντίστοιχα 

μεγάλο αριθμό επιστημόνων που «θεραπεύουν» τη μελέτη της Φύσης. Η εκθετική αυτή διόγκωση της 

Οικολογίας έχει καταστήσει ως πρώτη προτεραιότητα, την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κοινού 

λεξιλογίου, µε την έννοια ενός ευρέως και κοινώς αποδεκτού πλαισίου όρων, μεταξύ των οικολόγων 

αλλά και των ασχολούμενων με συναφή επιστημονικά αντικείμενα, όπως οι βιογεωγράφοι και οι 

εξελικτικοί βιολόγοι. Από το 1971 ο Watt τόνιζε πως “αν δεν αναπτύξουμε ένα ισχυρό θεωρητικό 

πυρήνα που θα ξαναενώσει όλα τα επιμέρους τμήματα της Οικολογίας, τότε θα χαθούμε όλοι σε μια 

απέραντη παλίρροια μη σχετιζόμενης πληροφορίας1”. Η θεμελίωση μιας κοινής γλώσσας μεταξύ 

των επιστημών που μελετούν τη Φύση, μπορεί να επιτευχθεί μονό αν αποκτήσουμε ευκρινείς και 

διακριτούς ορισμούς για τους διάφορους όρους/ έννοιες που χρησιμοποιούμε (Kulesza, 1975). 

Σύμφωνα με τον Kulesza (1975) οι όροι είναι απαραίτητο να ακολουθούν δυο βασικές αρχές: 

χρησιμότητα και τυποποίηση. ∆υστυχώς όμως οι περισσότεροι οικολογικοί όροι/ έννοιες 

μειονεκτούν σε τυποποίηση και αυτό έχει άμεση επίδραση στη χρησιμότητα τους. ∆ιαφορετικοί 

ορισμοί αποδίδονται στους ίδιους όρους και η έλλειψη διακριτότητας χαρακτηρίζει τους 

περισσότερους ορισμούς, οδηγώντας σε ένα “οικολογικό πύργο της Βαβέλ”. Η διαπίστωση της 

                                                 
1 if we do not develop a strong theoretical core that will bring all parts of ecology back together, we shall all be 

washed out to sea in an immense tide of unrelated information” 
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βαβελικής αυτής κατάστασης στην Οικολογία έχει οδηγήσει στο κάλεσμα από μια σειρά 

επιστημόνων για την εγκαθίδρυση μιας κοινής γλώσσας (Whittaker et al. 1975, Southwood 1977, 

Looijen, 1995, 1998; Hall et al. 1997; Krausman, 1999).  

Μια σημαντικότατη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ύπαρξης μιας κοινής γλώσσας 

στην Οικολογία προέρχεται από τον Σκανδιναβό επιστήμονα R.C. Looijen που σε μια σειρά από 

εργασίες (Looijen 1995; 1998; Looijen & Van Andel 1999) πρότεινε συγκεκριμένους και ξεκάθαρους 

ορισμούς για το σύνολο των θεμελιακών έννοιών της Οικολογίας, όπως περιβάλλον, κοινότητα, 

ενδιαίτημα, βιότοπος, οικολογικός θώκος. Οι προτεινόμενοι κατα Looijen ορισμοί αλλά και η 

διακριτή σύνδεση των διάφορων ορισμών μεταξύ τους, προέκυψαν μετά από μια ουσιαστική 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά το ιστορικό υπόβαθρο, καθώς και τη χρήση και την 

αλληλοσυσχέτιση των οικολογικών αυτών εννοιών. Το βασικό πλεονέκτημα της εργασίας του 

Loijen είναι ότι αντιμετωπίζει τους οικολογικούς όρους συνολικά και όχι αποσπασματικά. Για κάθε 

οικολογική έννοια παρουσιάζει αναλυτικά το σύνολο των ορισμών που έχουν αποδοθεί σε αυτή, 

συζητά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε ορισμού και τελικά καταλήγει στο να 

προτείνει συγκεκριμένο περιεχόμενο/ ορισμό, για κάθε όρο, με συγκεκριμένη τοποθέτηση στο 

οικολογικό επίπεδο που αναφέρεται (είδος, πληθυσμός, κοινότητα) ώστε να αποφευχθεί η 

αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των διάφορων εννοιών. Η μοναδική αδυναμία της προσέγγισης του 

Looijen είναι πως περιορίζεται μόνο στη θεωρητική ανάγνωση των όρων και των ορισμών, χωρίς να 

προτείνει συγκεκριμένους τρόπους πρακτικής εφαρμογής τους. Έτσι, ακόμη και αν η εργασία του 

επιλύει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα στη χρήση των οικολογικών όρων, το κενό της πρακτικής 

εφαρμογής τους παραμένει.  

Ο στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι διττός: Από τη μια θα συζητήσω το περιεχόμενο και 

τη χρήση οικολογικών εννοιών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ετερογένεια όπως 

ενδιαίτημα, βιότοπος και οικότοπος και από την άλλη θα γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η 

περιβαλλοντική ετερογένεια των χερσαίων μαλακίων και των ισοπόδων, με βάση τις οικολογικές 

απαιτήσεις των δυο ομάδων τόσο στα υπό μελέτη νησιωτικά συγκροτήματα όσο και ευρύτερα.  

 
Α. ΒΙΟΤΟΠΟΣ (biotope) 

Ο όρος βιότοπος χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο ενδιαίτημα (habitat) στην 

οικολογική βιβλιογραφία. Ο δεύτερος χρησιμοποιείται περισσότερο από την Αγγλοσαξονική σχολή 
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οικολογίας και ο πρώτος από άλλες ευρωπαϊκές σχολές. Οι Άγγλοι επιστήμονες με τον όρο 

βιότοπος αναφέρονται στο περιβάλλον βιοκοινότητας, ενώ οι υπόλοιποι ευρωπαίοι επιστήμονες 

αναφέρονται στο σύνολο των περιβαλλόντων που είναι κατάλληλα για ένα είδος. Χαρακτηριστικά ο 

Friederichs (1958) αναφέρει πως στη Γερμανική οικολογική σχολή ο αγγλικός όρος ενδιαίτημα 

(habitat) μεταφράζεται ως βιότοπος. 

Ο Looijen (1995; 1998) πρότεινε πως ως βιότοπος θα πρέπει να ορίζεται «μια περιοχή 

(τοπογραφική μονάδα) που χαρακτηρίζεται από διακριτά και λίγο έως πολύ ομοιόμορφα βιοτικά 

και αβιοτικά στοιχεία» ή αλλιώς «το σύνολο γειτονικών περιοχών με παρόμοια περιβάλλοντα2» . 

Ανάλογος ορισμός είχε προταθεί από τον Kendeigh (1961). Ο βιότοπος συνδέεται με τη 

βιοκοινότητα, σε αντίθεση με τον όρο ενδιαίτημα που αναφέρεται στο είδος (Looijen 1998). Αυτή η 

θεώρηση προσφέρει μια διακριτή θεωρητική και λειτουργική τοποθέτηση των δυο όρων.  

Παρόλα αυτά θεωρώ πως στον παραπάνω ορισμό θα πρέπει να προστεθεί μια ξεκάθαρη 

γεωγραφική αναφορά. Με δεδομένο πως η έννοια της βιοκοινότητας έχει συγκεκριμένη γεωγραφική 

αναφορά, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για το βιότοπο. Παρόλο που το παραπάνω μπορεί να 

θεωρηθεί ως περιττό μιας και στον ορισμό που δίνει ο Looijen ο βιότοπος είναι τοπογραφική 

μονάδα, θεωρώ πως είναι σημαντικό να τονιστεί και να αναδειχθεί το σημείο αυτό.  

Ως βιότοπο λοιπόν, μπορούμε να ορίζουμε σαφείς φυσικούς σχηματισμούς, με βάση 

χαρακτηριστικά-κλειδιά, όπως οι κυρίαρχος τύπος βλάστησης ή το βασικό γεωλογικό υπόβαθρο. 

Από τον ορισμό γίνεται ξεκάθαρο πως το βασικό σημείο αναφοράς είναι η διακριτότητα του 

βιοτόπου και όχι τόσο η ομοιομορφία των βιοτικών και των αβιοτικών συνθηκών, κάτι που δεν είναι 

εύκολο ούτε να εξεταστεί στο σύνολο του αλλά και σχεδόν σπάνια συναντάται στη φύση. Έτσι, 

μπορούμε να ορίσουμε ως βιότοπο, ένα φυλλοβόλο δάσος, ένα φρυγανικό σχηματισμό, μια λίμνη, 

μια αμμώδη παραλία, ένα συγκεκριμένο τύπο καλλιέργειας, κ.ο.κ. . Το χαρακτηριστικό-κλειδί 

μπορεί να είναι είτε γενικευμένο, π.χ. κωνοφόρο δάσος, ή πιο εξειδικευμένο, πευκοδάσος ή ακόμη 

πιο εξειδικευμένο, δάσος Pinus halepensis, ανάλογα με την κλίμακα της μελέτης, έχοντας βέβαία 

πάντοτε τη γεωγραφική αναφορά , δηλαδή κωνοφόρο δάσος στην Σκύρο. Η προσέγγιση αυτή θα 

πρέπει να αποφύγει τον a priori προσδιορισμό όλων των βιοτόπων μόνο με βάση τους τύπους 

                                                 
2 “an area (topographic unit) characterized by distinct, more or less uniform biotic and/or abiotic conditions 

(that is, a set of adjacent places having more or less similar environments)” 

 38



Κεφάλαιο 2ο            Περιβαλλοντική ετερογένεια 

βλάστησης, παρόλο που είναι σαφές πως σε αρκετές περιπτώσεις η βλάστηση θα αποτελεί το 

βασικό χαρακτηριστικό αλλά όχι πάντα.  

Με δεδομένη τη γεωγραφική αναφορά σε κάθε βιότοπο, είναι λογικό πως θα συναντώνται 

ίδιοι τύποι βιοτόπων σε διαφορετικές περιοχές είτε της ίδιας βιογεωγραφικής περιοχής είτε ακόμα 

και σε διαφορετικές ηπείρους, π.χ. τα φυλλοβόλα δάση της Όσσας, του Ολύμπου, της Ροδόπης, του 

Sheffield (Βρετανία), του Perth (Αυστραλία) κ.ο.κ.  

Παρόλο που δεν έχω σκοπό να συμβάλω στην ενίσχυση του υπάρχοντος προβλήματος της 

χρήσης των οικολογικών όρων, θεωρώ πως θα πρέπει οι ίδιοι τύποι βιοτόπων, να περιγραφούν από 

τον όρο οικότοπος, που για την ώρα, όπως θα δούμε παρακάτω αποτελεί ένα «αδρανή» όρο.  

 
Β. ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ (ecotope) 

Το ιστορικό υπόβαθρο του όρου οικότοπος είναι αρκετά ενδιαφέρον και καταδεικνύει τη 

βαβελική κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τους οικολογικούς όρους. Σύμφωνα με τους 

Whittaker et al. (1973, 1975), οι ευρωπαίοι επιστήμονες (δες Schmithusen, 1968; Troll, 1968) 

χρησιμοποιούν τον όρο ως ισοδύναμο των όρων, βιότοπος, ενδιαίτημα και βιογεωκοινότητα 

(biogeocenose). Οι Whittaker et al. (1973, 1975) τόνισαν πως η χρήση του ως συνώνυμου των 

άλλων όρων δεν είναι αναγκαία και για αυτό πρότειναν πως όρος οικότοπος θα έπρεπε να 

περιγράφει την υπερμονάδα που συγκροτείται από το ενδιαίτημα και τον οικολογικό θώκο3. Οι 

Rejmanek & Jenik (1975) κριτίκαραν την πρόταση των Whittaker et al. (1973, 1975) 

χαρακτηρίζοντας τη χρήση του όρου ως μη αναγκαία. Σήμερα, ο συγκεκριμένος όρος απουσιάζει 

από την πλειοψηφία των γενικών οικολογικών βιβλίων (π.χ. Strong et al., 1984; Ricklefs, 1990, 1993; 

Smith, 1992; Pianka, 1994; Putman, 1994). Χρησιμοποιώντας το ISI Web of Science, τα τελευταία 33 

χρόνια ο όρος απαντάται στον τίτλο μόλις 11 εργασιών και στις λέξεις-κλειδιά συνολικά 29 

εργασιών. Παράλληλα, στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται εμφανίζεται με ιδιαίτερα 

ποικίλο περιεχόμενο. Για παράδειγμα οι Van der Molen et al. (2003) αναφέρουν πως “οικότοπος 

είναι μια φυσικά ορισμένη οικολογική μονάδα, της οποίας η σύνθεση και η ανάπτυξη καθορίζεται 

από βιοτικούς, αβιοτικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες μαζί” ενώ για τον Hammes (2001), 

“οικότοπος είναι ένα συγκεκριμένο ενδιαίτημα σε μια περιοχή με σχετικά ομοιόμορφα 

                                                 
3 “ecotope should be used to describe the hypervolume of habitat and niche (ecotope=habitat+niche), “ecotope 

represent the species’ relation to the full range of environmental and biotic variables affecting it”. 
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κλιματολογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά. Συνήθως συγκεκριμένοι οικότοποι θα σχετίζονται 

σε συγκείμενα οικοσυστήματα”.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως ο όρος οικότοπος έχει τουλάχιστον αόριστο 

περιεχόμενο και η χρήση του οδηγεί σε σύγχυση. Για αυτό και προτείνω ο όρος να χρησιμοποιείται 

για την περιγραφή ίδιου τύπου βιοτόπων. Αναλυτικότερα, αυτό σημαίνει πως για παράδειγμα, το 

«φυλλοβόλο δάσος» είναι ένας τύπος οικοτόπου που περιλαμβάνει το σύνολο των βιοτόπων που 

αποτελούνται και χαρακτηρίζονται από ένα φυλλοβόλο δάσος. Θα μπορούσε λοιπόν να θεωρηθεί ο 

οικότοπος ως η γενικευμένη οικολογική διάσταση ενός γεωγραφικού όρου.  

Γ. ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑ (habitat) 

Όπως τονίζει ο Rosensweig (1995) πολλές φορές θεωρούμε διάφορα πρότυπα στην Οικολογία 

ως δεδομένα και σαφή ενώ η πραγματική τους κατάσταση περιγράφεται μάλλον με αντίστροφους 

όρους. Ο Elton (1966) ανέδειξε το ότι “οι ορισμοί του ενδιαιτήματος ή μάλλον η απουσία τους, είναι 

ένα από τα βασικά τυφλά σημεία της Ζωολογίας”. Οι ορισμοί του ενδιαιτήματος στην οικολογική 

βιβλιογραφία αναφέρονται σε επτά τουλάχιστον διαφορετικά πρότυπα (Looijen, 1995, 1998; Hall et 

al., 1997; Denis et al., 2003). Έτσι, δεν υπάρχει πρακτική καθοδήγηση για την αναγνώριση του 

ενδιαιτήματος και συνεπώς τα ενδιαιτήματα προσδιορίζονται ελλιπώς (Rosenzweig 1995).  

Ήδη από το “Plant Sociology” (Braun-Blanquet, 1932) τονίζεται ιδιαιτέρως το πρόβλημα του 

αδρού ορισμού της έννοιας του ενδιαιτήματος και στη μελέτη των φυτών και των κοινωνιών τους. 

“Όσο περισσότερο επιχειρήσαμε να περιορίσουμε το πρόβλημα της έννοιας του ενδιαιτήματος, τόσο 

πιο περίπλοκος έγινε ο ορισμός του. Οι λειτουργικοί εξωγενείς παράγοντες είναι τόσο πολυάριθμοι 

και ποικίλοι, οι πιθανοί συνδυασμοί τους τόσο πολλαπλοί και οι αλληλεπικαλύψεις τόσο συχνές, 

ώστε ένας ξεκάθαρος και αναμφίβολος ορισμός των ενδιαιτημάτων σύμφωνα με τους εξωγενείς 

παράγοντες φαίνεται σχεδόν ακατόρθωτος”. Ο Newmark (1986) τόνισε πως ένας από τους λόγους 

που είναι προβληματική η προσέγγιση της σχετικής συνεισφοράς της έκτασης και της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας στον αριθμό των ειδών, είναι η αναποτελεσματικότητα των 

υπαρχόντων ορισμών του ενδιαιτήματος. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Kohn & Walsh (1994, σελ. 368) 

τόνισαν πως , τα ενδιαιτήματα είναι δύσκολο να οριστούν και οι Nilsson et al. (1988) συμπλήρωσαν 

πως “είναι δύσκολο να αποφασίσεις εξ ορισμού τι θα έπρεπε να οριστεί ως ενδιαίτημα για ένα 

χερσαίο σαλιγκάρι ή για ένα σκαθάρι”.  
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O Looijen (1995; 1998) ορίζει ως εν δυνάμει ενδιαίτημα “ το σύνολο των περιβαλλόντων που 

ικανοποιούν τα οικολογικά όρια και τις απαιτήσεις ενός είδους4” ενώ ως πραγματωμένο ενδιαίτημα 

“το σύνολο των περιβαλλόντων στα οποία το είδος ζει5”. Ως περιβάλλον ορίζει “το σύνολο των 

βιοτικών ή/και των αβιοτικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη περιοχή” . Ο 

ορισμός του πραγματωμένου ενδιαιτήματος είναι παρόμοιος με αυτόν που πρότεινε ο Udvardy 

(1959). Ο ορισμός αυτός προϋποθέτει πως κάθε είδος έχει το δικό του διακριτό ενδιαίτημα και άρα 

υπάρχουν τόσα ενδιαιτήματα όσα και είδη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η πιθανότητα 

αλληλοεπικάλυψης μεταξύ ενδιαιτημάτων. Είναι σημαντικό να τονίσω εδώ πως ο Looijen (1995; 

1998) υποθέτει πως σε διαφορετικές χρονικές περιόδους κάθε περιοχή έχει ένα περιβάλλον 

συγκεκριμένου τύπου και άρα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους η ίδια περιοχή μπορεί να έχει 

διαφορετικά περιβάλλοντα και προφανώς διαφορετικές περιοχές μπορεί να έχουν περιβάλλοντα του 

ίδιου ή διαφορετικού τύπου.  

Παρόλο που δεν είναι στους στόχους της παρούσας διατριβής η συζήτηση και της έννοιας 

του θώκου, αναφέρω απλώς πως σύμφωνα με τον Looijen (1998) ο πολυδιάστατος χώρος του 

Hutchinson (1957), που κατά κανόνα θεωρείται πως περιγράφει τον οικολογικό θώκο, είναι μια 

αρκετά ακριβής περιγραφή του εν δυνάμει ενδιαιτήματος (δες επίσης Λυμπεράκης, 2004). Ο Looijen 

προτείνει την χρήση των όρων εν δυνάμει θώκος (potential niche) και πραγματωμένος θώκος 

(realized niche). Ως εν δυνάμει θώκο ορίζει6 “το σύνολο των πόρων και η κατάσταση αυτών που 

ικανοποιούν το ελάχιστο των απαιτήσεων ενός είδους” και ως πραγματωμένο θώκο7 “το σύνολο 

των πόρων που ένα είδος εκμεταλλεύεται. Ο πραγματωμένος θώκος χωρίζεται σε επιμέρους 

θώκους, 0-th, 1-st και S-th θώκοι, ανάλογα με το αν το είδος υφίσταται: α) ούτε ενδο-ειδικές ούτε 

δια-ειδικές επιδράσεις πυκνότητας , β) μόνο ενδο-ειδικές επιδράσεις, γ) ενδο-ειδικές και δια-ειδικές 

επιδράσεις πυκνότητας, αντίστοιχα ”. Στην ουσία λοιπόν ο Looijen (1998) προτείνει πως ο θώκος 

προκύπτει με τον περιορισμό του πολυδιάστατου χώρο του Hutchinson αποκλειστικά στους 

                                                 
4 the set of environments meeting a species’ ecological requirements and tolerances 

5 the set of environments in which a species lives 

6 the full set of resources and resource states that meet minimal requirements for a species. 

7 the (restriction of its realized habitat to the) set of resources a species actually utilizes. The terms 0-th, 1-st and 

S-th partial niche refer to the niche a species realizes when it experiences, respectively, no intra- and 

interspecific, only intraspecific, and both intra- and interspecific density effects 
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πόρους που χρησιμοποιεί ή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα είδος. Άρα ο εν δυνάμει θώκος 

αποτελεί τμήμα του εν δυνάμει ενδιαιτήματος και ο πραγματωμένος θώκος μέρος του 

πραγματωμένου ενδιαιτήματος.  

Ακολουθώντας την παραπάνω προσέγγιση, η περιγραφή του εν δυνάμει ενδιαιτήματος ενός 

είδους, αλλά και του πραγματωμένου, θα αποτελούσε μια ιδιαιτέρως επίπονη διαδικασία, αφού 

στην ουσία θα έπρεπε να γνωρίσουμε τα πάντα για το υπό μελέτη είδος, λαμβάνοντας υπόψη και 

την παράμετρο του χρόνου. Ο ίδιος οργανισμός ανάλογα με το στάδιο του βιολογικού του κύκλου 

στο οποίο βρίσκεται μπορεί να «καταλαμβάνει» διαφορετικό ενδιαίτημα. Αυτό είναι σαφές στην 

περίπτωση ειδών που ο βιολογικός τους κύκλος περιλαμβάνει διαφορετικά μέσα ή έχει διακριτά 

αναπτυξιακά στάδια (Dennis et al., 2003).  

Με βάση τα παραπάνω, ακόμα και το πραγματωμένο ενδιαίτημα των περισσότερων 

οργανισμών, θα έχει τόσες πολλές «διαστάσεις» ώστε θα αποκλείεται η ποσοτικοποίηση του. 

Βέβαια, παρόλο, που θα ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, θα ήταν παράλληλα ιδιαίτερα σημαντικό 

τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά να μετρήσουμε αναλυτικά το ενδιαίτημα έστω και λίγων ειδών. 

Πέραν όμως τούτου, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με το πρόβλημα της 

λειτουργικότητας των όρων. Αφού στην ουσία, το ενδιαίτημα που αποτελεί και τη βασική έκφραση 

του πώς τα είδη «αντιλαμβάνονται» την περιβαλλοντική ετερογένεια μιας περιοχής δεν είναι εύκολο 

να προσεγγιστεί και να ποσοτικοποιηθεί. 

 

∆. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ 

Πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό πως στη διεθνή βιβλιογραφία η κύρια μονάδα μέτρησης 

της περιβαλλοντικής ετερογένειας είναι το ενδιαίτημα αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων το 

περιεχόμενο του αναφέρεται περισσότερο σε αυτό του βιοτόπου. Επιπλέον, ως επίπεδο αναφοράς 

του ενδιαιτήματος είναι αυτό της βιοκοινότητας και όχι του είδους. Χρησιμοποιείται δηλαδή το 

ενδιαίτημα ως μια γενικευμένη έννοια που περιγράφει την περιβαλλοντική ετερογένεια αλλά χωρίς 

ξεκάθαρο και σαφές περιεχόμενο, του οποίου η προσέγγιση γίνεται κατά κανόνα κατά το δοκούν 

(βλ. Newmark, 1986; Nillson et al., 1988; Ricklefs & Lovette, 1999; Davidar et al., 2001). Έτσι στο 

συγκεκριμένο τμήμα της διατριβής, και μόνο σε αυτό, θα χρησιμοποιήσω τον όρο ενδιαίτημα, με 

βάση το γενικευμένο αυτό περιεχόμενό του για λόγους συμβατότητας με τη διεθνή βιβλιογραφία.  
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∆υο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της περιβαλλοντικής ετερογένειας που έχουν 

αναγνωριστεί ότι συμβάλλουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας: ο μεγαλύτερος αριθμός 

ενδιαιτημάτων (ποικιλότητα ενδιαιτημάτων) και η περισσότερο πολύπλοκη δομή των ενδιαιτημάτων 

(ετερογένεια ενδιαιτημάτων). Οι δυο έννοιες έχουν κατά κανόνα χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για να 

υποδηλώσουν είτε το μεγαλύτερο αριθμό ενδιαιτημάτων είτε τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα τους 

και η χρήση τους έχει μεταβληθεί στο πέρασμα του χρόνου: Ενώ η “ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων” 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως τις δεκαετίες του 60’ και του 70’, η “ετερογένεια των ενδιαιτημάτων” 

κυριάρχησε τις δεκαετίες 80’ και 90’ (Tews et al., 2004).  

∆υο αμοιβαία συμπληρωματικές και συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενες υποθέσεις, 

ακολουθώντας την εναλλαγή στη χρήση της “ποικιλότητας των ενδιαιτημάτων” και της 

“ετερογένειας των ενδιαιτημάτων”, έχουν προταθεί για να υποστηρίξουν την επίδραση της 

ποικιλότητας και της ετερογένειας των ενδιαιτημάτων στον αριθμό των ειδών. Η υπόθεση των 

ενδιαιτημάτων (“habitat hypothesis”) (Williams, 1964a,b; δες επίσης Watson, 1964; Kohn & Walsh, 

1994) προτείνει πως μεγαλύτερης έκτασης περιοχές εμπεριέχουν μεγαλύτερο αριθμό ειδών όταν νέοι 

τύποι ενδιαιτημάτων προστίθενται καθώς αυξάνεται η έκταση της δειγματοληπτικής επιφάνειας. Η 

υπόθεση της περιβαλλοντικής ετερογένειας (“habitat heterogeneity hypothesis”) (MacArthur & 

MacArthur, 1961) προτείνει πως αύξηση του αριθμού των ενδιαιτημάτων οδηγεί σε αύξηση του 

αριθμού των ειδών εξαιτίας της διεύρυνσης του επιμερισμού των διαστάσεων του θώκου.  

Η ιδέα πως η ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων αποτελεί έναν από τους θεμελιακούς 

παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν τον αριθμό των ειδών δεν είναι νέα στο χώρο της 

Οικολογίας και της Βιογεωγραφίας (βλ. Rosenzweig, 1995; Whittaker, 1998). Χαρακτηριστικό είναι 

πως ο Watson (1964) μελετώντας τα πουλιά στα νησιά του Αιγαίου κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

“Στα νησιά του Αιγαίου, η ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων όχι μόνο παίζει βασικό ρόλο στην 

διαμόρφωση του αριθμού των ειδών, αλλά επίσης έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση των 

ειδών που είναι παρόντα8”. Παρόλα αυτά σε ορισμένες εργασίες υπήρξε έντονη αμφισβήτηση του 

ρόλου της ποικιλότητας των ενδιαιτημάτων και της σημαντικότητας της (βλ. Nilsson et al., 1988; 

                                                 
8 ∆εν είναι τυχαίο πως μια από τις πρώτες εργασίες που κατέδειξαν τη σημαντικότητα της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας στη διαμόρφωση της βιοποικιλότητας αφορούσε τη περιοχή του Αιγαίου, με την τόσο έντονη 

διαμερισματοποίηση και ετερογένεια. ∆υστυχώς όμως η συγκεκριμένη διατριβή παρέμεινε και παραμένει 

παραμελημένη τόσο από τους ξένους όσο και από τους έλληνες επιστήμονες.  
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Koh et al., 2002). Πιθανότατα αυτό σχετίζεται με τον τρόπο προσέγγισης των ενδιαιτημάτων αλλά 

και με τη χωρική κλίμακα των μελετών (Rosenzweig, 1995; Böhning-Gaese, 1997; Scheiner et al., 

2000; Whittaker et al., 2001).  

Η ετερογένεια των ενδιαιτημάτων προσεγγίζεται με διάφορους τρόπους στην οικολογική 

βιβλιογραφία, σχετικά με τα βιοτικά και/ή τα αβιοτικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων. Αυτός 

είναι και ο κύριος λόγος της ύπαρξης μιας πλειάδας όρων, όπως πολυπλοκότητα ενδιαιτήματος 

(‘habitat complexity), δομική ποικιλότητα (structural diversity), δομική ποικιλότητα (structural 

complexity), δομική ετερογένεια (structural heterogeneity), χωρική ετερογένεια (spatial complexity’, 

τοπογραφική πολυπλοκότητα (topographic complexity), ποικιλότητα ύψους φυλλώματος (foliage 

height diversity), ποικιλότητα φυλλώματος (foliage diversity), αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα 

(architectural complexity), πολυπλοκότητα βλάστησης (vegetation complexity) και ετερογένεια 

βλάστησης (vegetation heterogeneity) (δες για επισκόπηση Bell et al. 2000; Tews et al., 2004).  

Ανεξάρτητα όμως από τον όρο που κάθε φορά χρησιμοποιείται, σε ένα αριθμό εργασιών έχει 

καταδειχθεί πως πολυπλοκότερα ενδιαιτήματα εμπεριέχουν περισσότερα είδη από απλούστερα 

αυτών, ένα πρότυπο που έχει δειχθεί σε χερσαία, θαλάσσια και γλυκού νερού περιβάλλοντα, τόσο 

για σπονδυλωτούς όσο και ασπόνδυλους οργανισμούς (βλ. MacArthur,1958, 1964; Pianka, 1967; 

Klopfer & MacArthur, 1960; Recher, 1969; Murdoch et a ,.1972; Strong & Levin, 1979; Moran, 1980; 

Tonn & Magnuson,1982; Silvertown & Wilkin, 1983; Bell et al., 1993 ; Thompson et al., 1996; Vivian-

Smith, 1997).  

l

Παρά όμως τη δεδομένη αναγνώριση της συνεισφοράς της περιβαλλοντικής ετερογένειας στη 

διαμόρφωση της βιοποικιλότητας, η περιβαλλοντική ετερογένεια και ο τρόπος που τα είδη την 

αντιλαμβάνονται και την «εκμεταλλεύονται», αποτελεί ένα από τα παραμελημένα αντικείμενα 

μελέτης των επιστημών που μελετούν τη Φύση, όπως η Οικολογία και η Βιογεωγραφία. Σε αυτό, 

εκτός από την προβληματική που προκύπτεί εξαιτίας της “παραφωνίας” των χρησιμοποιούμενων 

όρων, προφανώς συνάδει και η έλλειψη τυποποίησης του τρόπου μέτρησης και άρα 

ποσοτικοποίησης της περιβαλλοντικής ετερογένειας. Έτσι, η περιβαλλοντική ετερογένεια 

προσεγγίζεται στην μειοψηφία των εργασιών που μελετούν τους μηχανισμούς καθορισμού της 

βιοποικιλότητας. Ακόμα και σήμερα, στη νησιωτική ιδιαίτερα βιογεωγραφία, ο κύριος όγκος των 

εργασιών αναφέρεται και μελετά τις επιδράσεις εύκολα μετρήσιμων παραμέτρων στον αριθμό των 

 44



Κεφάλαιο 2ο            Περιβαλλοντική ετερογένεια 

ειδών, όπως η έκταση, το υψόμετρο, η απόσταση από την κοντινή ηπειρωτική περιοχή κ.α. 

(Lomolino et al., 2005). 

2.2 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Προκειμένου λοιπόν να γίνει δυνατή η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η περιβαλλοντική 

ετερογένεια επηρεάζει τον αριθμό των ειδών μιας συγκεκριμένης ομάδας, είναι σαφές πως 

απαιτείται μια καταρχήν απλή και φειδωλή προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι αναγκαίο να 

περιλαμβάνει ανά είδος περιγραφή των οικολογικών απαιτήσεων αλλά πρέπει να είναι περισσότερο 

εστιασμένη στις απαιτήσεις της ομάδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση των 

“ενδιαιτηματικών τύπων”. Οι ενδιαιτηματικοί τύποι στην ουσία θα περιγράφουν τα χαρακτηριστικά 

εκείνα του περιβάλλοντος τα οποία γνωρίζουμε πως συνδέονται άμεσα με την οικολογία της 

μελετούμενης ομάδας, συνολικά, αλλά και με επιμέρους ομάδες ειδών αυτής, βάσει των 

οικολογικών απαιτήσεων, της οικομορφολογικής τους στρατηγικής, των διατροφικών συνηθειών, 

κτλ. Με τον τρόπο αυτό από τη μια θα αποφύγουμε τη λεπτομερή και συχνά αδύνατη να επιτευχθεί 

καταγραφή των οικολογικών απαιτήσεων ανά είδος και από την άλλη η περιβαλλοντική 

ετερογένεια δεν θα προσεγγίζεται με τη χρήση πολύ γενικευμένων χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος, όπως η βλάστηση και η γεωλογία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 

της κάθε ομάδας.  

Οι ενδιαιτηματικοί τύποι, λοιπόν θα κινούνται ανάμεσα στους όρους είδος και βιοκοινότητα 

και θα σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ομάδα οργανισμών. Αντίστοιχος όρος με τον 

ενδιαιτηματικό τύπο μπορεί να θεωρηθεί ο όρος μικρο-ενδιαίτημα (micro-habitat). Κατά καιρούς ο 

όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στην οικολογική βιβλιογραφία (π.χ. Holyoak et al., 2005), με την 

οπτική όμως γωνία της αγγλικής σχολής όπου το ενδιαίτημα αναφερόταν στη βιοκοινότητα και όχι 

στο είδος. Έτσι το μικρο-ενδιαίτημα κάλυπτε την αναγκαιότητα επιμερισμού του ενδιαιτήματος σε 

μικρότερες μονάδες, αφού συχνά αναγνωριζόταν πως διευρυμένες και γενικές προσεγγίσεις της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας δεν ήταν αποτελεσματικές. Επειδή ακριβώς ο όρος μικρο-ενδιαίτημα 

φέρει ως σήμερα το συγκεκριμένο αυτό περιεχόμενο, και με δεδομένο πως πλέον το ενδιαίτημα 

αναφέρεται στο είδος, θεωρώ πως είναι καλύτερο να αποφευχθεί η χρήση του και προτείνω τη 

χρήση των ενδιαιτηματικών τύπων.  
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Γνωρίζοντας τους ενδιαιτηματικούς τύπους στους οποίους απαντώνται τα είδη μιας ομάδας, 

μπορούμε να ορίσουμε τους εν δυνάμει τύπους ενδιαιτημάτων για την ομάδα σε ευρύτερες περιοχές. 

Για παράδειγμα η παρουσία των ειδών της ομάδας σε συγκεκριμένους τύπους ενδιαιτημάτων σε 

ένα αριθμό νησιών ενός νησιωτικού συγκροτήματος, θα αποτελούσε ένδειξη για τους εν δυνάμει 

ενδιαιτηματικούς τύπους που τα μέλη της ομάδας αυτής θα συναντώνται στα υπόλοιπα νησιά του 

συγκροτήματος αλλά και σε νησιά της ευρύτερης περιοχής. Η πληροφορία αυτή έχει διττή σημασία. 

Από την μια η γνώση των τύπων ενδιαιτημάτων που τα είδη της ομάδας εν δυνάμει μπορούν να 

εντοπιστούν, θα αποτελούσε μια καλή αφετηρία για τον ερευνητή για να συλλέξει τα είδη αυτά και 

από την άλλη η παρουσία και ιδιαίτερα η απουσία των εκπροσώπων μιας ομάδας από ένα 

συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος θα προσέφερε σημαντικές ενδείξεις για τους παράγοντες που 

καθορίζουν την παρουσία τους τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η γνώση των εν 

δυνάμει τύπων ενδιαιτήματος μιας ομάδας σε ευρείες περιοχές, είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για 

τον προσδιορισμό περιοχών που θα πρέπει να προστατευθούν αλλά και για την ανάδειξη 

μακροοικολογικών προτύπων (Brown & Maurer 1989, Brown 1995). 

Οι ενδιαιτηματικοί τύποι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ορισμένοι με την αναγνώριση και 

χρησιμοποίηση χαρακτηριστικών-κλειδιών του περιβάλλοντος που είναι σημαντικά για την 

παρουσία της ομάδας σε μια περιοχή και που ταυτόχρονα σχετίζονται και καταδεικνύουν τις 

απαιτήσεις επιμέρους ομάδων ειδών της ομάδας. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνήθης στην 

Οικολογία, έλλειψη αποτελεσματικής σύνδεσης της θεωρίας με πρακτικά ζητήματα, η εφαρμογή 

δηλαδή θεωρητικών ζητημάτων στην πράξη, προτείνουμε όπως θα δούμε στη συνέχεια του 

κεφαλαίου μια μέθοδο για την ποσοτικοποίηση των ενδιαιτηματικών τύπων, μέσω του 

ενδιαιτηματογράμματος ή μήτρας ενδιαιτηματικών τύπων (habitat matrix) (Triantis et al., 2005b). 

 

Α. ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ 

Η πρώτη προσπάθεια ορισμού και ταξινόμησης των ενδιαιτημάτων των χερσαίων 

σαλιγκαριών προέρχεται από τον Boycott (1934) που μελέτησε τα σαλιγκάρια της Βρετανίας. Η 

μελέτη του βασίστηκε σε χαρακτηριστικά της οικολογίας κάθε είδους, όπως ο κύκλος ζωής, οι 

τροφικές συνήθειες, η ικανότητα διασποράς και ο ανταγωνισμός. Τα ενδιαιτήματα όμως που 

παρουσίασε αφορούν περισσότερο σε βιοτόπους παρά στο ενδιαίτημα. Παρόλα αυτά, τόνισε πως 

πολλά είδη εξαπλώνονται σε ένα μεγάλο αριθμό βιοτόπων, που εμφανίζουν όμοια μικρό-
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περιβάλλοντα και πως για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του ενδιαιτήματος ενός είδους είναι 

αναγκαία η σύνθεση πληροφορίας από όσες περισσότερες περιοχές εξάπλωσής του είναι δυνατόν. 

Για τη μελέτη της επίδρασης των ενδιαιτημάτων στον αριθμό των χερσαίων μαλακίων μιας 

περιοχής υπάρχει μια και μοναδική εργασία στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι η εργασία των Nilsson et 

al. (1988), οι οποίοι μελέτησαν, εκτός των άλλων, και τα χερσαία μαλάκια σε νησιά της λίμνης 

Malaren, στη Σουηδία. Ο ορισμός των ενδιαιτημάτων στην εργασία τους έγινε με τη χρήση ενός 

μαθηματικού αλγόριθμου που βασιζόταν στους τύπους βλάστησης της μελετούμενης περιοχής και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο αριθμός των ενδιαιτημάτων δεν σχετίζεται με τον αριθμό των 

χερσαίων σαλιγκαριών. Πέρα από τις παραπάνω εργασίες, δεν υπήρχαν άλλες συνολικές 

θεωρήσεις των ενδιαιτημάτων των χερσαίων μαλακίων μιας περιοχής. Υπήρχαν βέβαια 

αποσπασματικές προσεγγίσεις των ενδιαιτημάτων συγκεκριμένων ειδών, όπως οι εργασίες του 

Mylonas (1985) και των Mylonas et al. (1995).  

Πρόσφατα (Triantis et al., 2005a,b), με βάση τη συσσωρευμένη πλέον εμπειρία για τα χερσαία 

σαλιγκάρια του ελληνικού χώρου, η οποία έχει προέλθει κυρίως από Έλληνες επιστήμονες 

(Λαζαρίδου-∆ημητριάδου, Στάικου, Μυλωνάς, Βαρδινογιάννη, Μπότσαρης, Γκίωκας, 

Χατζηχαραλάμπους, Παρμακέλης), παρουσιάσαμε δυο διαφορετικές μεθόδους περιγραφής των 

ενδιαιτηματικών τύπων για τα χερσαία σαλιγκάρια του νησιωτικού συγκροτήματος της Σκύρου. Οι 

δυο προσεγγίσεις βασίζονται στην ίδια λογική: την αναγνώριση των στοιχείων εκείνων του 

περιβάλλοντος που είναι σημαντικά για την παρουσία των ειδών μιας συγκεκριμένης ομάδας.  

Καταρχάς, στην προσέγγιση των ενδιαιτημάτων των χερσαίων μαλακίων στο νησιωτικό 

συγκρότημα της Σκύρου, δεν θεωρήσαμε εξ ορισμού ως δεδομένους κάποιους ενδιαιτηματικούς 

τύπους, αλλά αντιθέτως με βάση τα είδη της περιοχής προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τους 

ενδιαιτηματικούς τύπους. Έτσι, για κάθε είδος καταγράφαμε το βιότοπο στον οποίο βρισκόταν: 

δάση, φρύγανα, μακί, λιβάδια, οικισμοί (ενεργοί και εγκαταλειμμένοι), παραλίες (χαλικώδεις και 

αμμώδεις), καλλιέργειες (ενεργές και εγκαταλειμμένες) και αλίπεδα. Επιπλέον, καταγράφαμε τη 

θέση του είδους στο βιότοπο αυτό (βράχια, πέτρες, σωροί από πέτρες, φυλλοστρωμνή, χώμα) 

(Πίνακας 3.1).  

Αυτό που προέκυψε από την παραπάνω καταγραφή είναι πως ενδιατηματικός τύπος μπορεί 

να είναι ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, για παράδειγμα μια πέτρα ανεξάρτητα από το βιότοπο στον 

οποίο βρίσκεται, αλλά μπορεί να εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά του βιοτόπου, οπότε ο ίδιος 
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ο βιότοπος αποτελεί τον ενδιατηματικό τύπο. Ευρύτερες περιοχές όπως καλλιέργειες, αμμώδεις και 

χαλικώδεις παραλίες, αλίπεδα και οικισμοί μπορούν να αποτελέσουν το ενδιαίτημα ενός είδους. Το 

είδος Theba pisana, συναντάται σε διάφορες θέσεις σε μια αμμώδη παραλία (κάτω από πέτρες, 

πάνω σε φυτά, μέσα στην άμμο), οπότε το ενδιαίτημα του δεν μπορεί παρά να οριστεί γενικά ως 

αμμώδης παραλία. Το ίδιο ισχύει για το είδος Limax flavus, το οποίο συναντάται σε κατοικημένες 

περιοχές. Η παρουσία του εξαρτάται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και η σχετική θέση του 

στις κατοικημένες περιοχές αυτές δεν φαίνεται να είναι σημαντική για την παρουσία του είδους, 

μιας και συναντάται σε ένα μεγάλο εύρος μικρο-περιβάλλοντων (κάτω από πέτρες, σε τοίχους, 

κάτω από σηπόμενα ξύλα, σε παρτέρια και κήπους). Οπότε ο ενδιατηματικός τύπος μπορεί να 

οριστεί γενικά ως οικισμοί, κτίσματα και καλλιέργειες. Τα είδη Truncatellina callicratis και T. 

cylindrica συναντώνται στη φυλλοστρωμνή γενικά, χωρίς να γίνεται διάκριση με βάση το φυτικό 

είδος. Από την άλλη, η παρουσία των Pyramidula chorismenos oma, Rupestrella philippii και 

Rupestrella rhodia εξαρτάται από την παρουσία ασβεστολιθικών βράχων και δεν σχετίζεται με τον 

βιότοπο που βρίσκονται τα βράχια αυτά. Το ίδιο ισχύει και για το Idyla bicristata η παρουσία του 

οποίου είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με την παρουσία πετρών και όχι από τον τύπο του 

βιοτόπου.  

t

 

48

Τα παραπάνω στοιχεία μας οδήγησαν (Triantis et al., 2005a) για τα χερσαία σαλιγκάρια της 

Σκύρου στο ορισμό έντεκα διαφορετικών ενδιαιτηματικών τύπων: Ασβεστολιθικές πέτρες, μη-

ασβεστολιθικές πέτρες, θαμνότοποι, σωροί πετρών, φυλλοστρωμνή, καλλιέργειες, οικισμοί και/ή 

κτίρια, αμμώδεις παραλίες, παραλίες με πέτρες και αλίπεδα. Ο ενδιαιτηματικός τύπος «θαμνότοποι» 

συμπεριλαμβάνει τόσο τα φρύγανα όσο και τα μακκί, μιας και οι δυο αυτοί οικότοποι εμφάνισαν 

στο σύνολο του νησιωτικού συγκροτήματος της Σκύρου, την ίδια μαλακοπανίδα, χωρίς καμία 

διαφοροποίηση (Τριάντης, 2002). Το μειονέκτημα της παραπάνω μεθόδου είναι πως ο τελικός 

ορισμός των ενδιαιτηματικών τύπων είναι περισσότερο εμπειρικός, εξαρτάται δηλαδή σε μεγάλο 

βαθμό από τη γνώση του ερευνητή των οικολογικών απαιτήσεων της μελετούμενης ομάδας. ∆εν 

ακολουθείται μια ξεκάθαρη διαδικασία σύνθεσης της πληροφορίας ώστε να καταλήξουμε στους 

ενδιαιτηματικούς τύπους. Αυτό οδηγεί από τη μία σε ένα μη τυποποιημένο τρόπο προσδιορισμού 

των ενδιαιτηματικών τύπων μειώνοντας έτσι τη δυνατότητα άλλων ερευνητών να ακολουθήσουν τη 

διαδικασία αυτή αλλά και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, η μέθοδος αυτή 

είναι βασισμένη στο είδος, προσπαθώντας να αναγνωρίσει χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που 
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Πίνακας 2.1. Τα είδη των χερσαίων σαλιγκαριών στο νησιωτικό συγκρότημα της Σκύρου, οι βιότοποι που βρέθηκαν και η σχετική τους θέση στο 

βιότοπο. 

 Βιότοπος Θέση στο βιότοπο 

Είδη Πευκοδάσος Μακκί Φρύγανα Λιβάδι Καλλιέργεια Οικισμοί/
κτίρια 

Αλίπεδο
Παραλία 
με πέτρες 

Αμμώδης
παραλία 

Ασβεστολιθικές 
πέτρες 

Μη ασβεστολιθικές 
πέτρες  

Σωροί 
πετρών

Βράχοι Φυλλοστρωμνή

Helix cincta O.F. Müller, 1929              * * *  *
Helix aspersa O.F. Müller, 1774 *             * * * * * * * *
Helix aperta Born, 1778 *             * * * * * * * *
Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) *             * * * * * * *  *
Helicigona cyclolabris (Deshayes, 1820) *             * * * * *  *
Theba pisana (O.F. Müller, 1774)              *  
Lindholmiola lens (Férussac, 1821) *             * * * * *  *
Metafruticicola giurica (O. Boettger, 
1892)              * * * * * *
Monacha parumcincta (L. Pfeiffer, 1841)               * * * *
Trochoidea cretica (Férussac, 1821) *             * * * * *  *
Cernuella ionica (Mousson, 1854)               * * * * * 
Helicella sp.              * * *  
Xerolenta obvia Menke, 1828              * * * * * * *
Xerotricha conspurcata (Draparnaud,              * * * * 
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774)              * * 
Albinaria cristatella O. Boettger, 1892 *             * * * * *  * *
Idyla bicristata (Rossmässler, 1839) *             * * * * * * 
Mastus carneolus (Mousson, 1863) *             * * * * * * *
Mastus giuricus (Westerlund, 1902)              * * * * * *
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             Limax flavus Linnaeus, 1758 * * * *
Lehmannia valentiana (Férussac, 1823)              * * * 
Tandonia sowerbyi (Férussac, 1823)  *             * * * * * * * *
Deroceras panormitanum (Lessona et              * * * * *
Deroceras parnasium Wiktor, 1984. *             * * * * * * 
Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) *             * *  
Eopolita protensa (Férussac, 1823) *             * * * * * * * *
Vitrea sporadica Pinter, 1978 *             * * * * * *  
Oxychilus hydatinus (Rossmässler, 1838)              * * * * 
Oxychilus mylonasi Riedel, 1983              * * * * *  
Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835)              * * 
Orculella critica (Pfeiffer, 1856) *             * * * * * *  *
Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830)              * * * *
Pyramidula chorismenostoma (Blanc, *             * *  *
Granopupa granum (Draparnaud, 1801)  *             * * * *  *
Rupestrella philippii (Cantraine, 1840) *             * *  *
Rupestrella rhodia (Roth, 1839) *             * *  *
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778) *             * * * * * * 
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)              * *  *
Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)              * *  *
Cecilioides acicula (Müller, 1774) *             * * * * * 
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 
1767)              *  
Ovatella myosotis (Draparnaud, 1805)              * *  
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επηρεάζουν την παρουσία του είδους. Το σημείο αυτό, ενώ μπορεί να είναι λειτουργικό για 

εξειδικευμένα είδη, π.χ. για είδη χερσαίων μαλακίων που συναντώνται αποκλειστικά σε βράχια 

(Pyramidula chorismenos oma, Rupestrella philippii, R. rhodia), λειτουργεί περιοριστικά για τα 

είδη-γενικευτές αφού σε ορισμένες περιπτώσεις θα έπρεπε να αναλωθούμε σε μια μακρά 

διαδικασία περιγραφής και ανάλυσης όλων των περιβαλλόντων που τα είδη αυτά συναντώνται. 

Έτσι οδηγούμαστε σε μια προσέγγιση των ενδιαιτηματικών τύπων που είναι ειδο-κεντρική και όχι 

ομαδο-κεντρική.  

t

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον εν μέρει τα προβλήματα αυτά, προτείναμε 

(Triantis et al., 2005b) τη χρήση του ενδιαιτηματογράμματος (μήτρα ενδιαιτηματικών τύπων, 

habitat matrix). Η μήτρα αυτή αποτελείται από τους διαφορετικούς τύπους βιοτόπων (οικότοποι) 

στους οποίους συναντώνται χερσαία σαλιγκάρια στο νησιωτικό συγκρότημα της Σκύρου (στον 

κάθετο άξονα) και από συγκεκριμένα στοιχεία των βιοτόπων τα οποία συνδέονται με τις 

οικολογικές απαιτήσεις της ομάδας (στον οριζόντιο άξονα). Συνδυαζόμενα τα τμήματα του 

οριζόντιου και του κάθετου άξονα ανά δύο μας δίνουν το σύνολο των ενδιαιτηματικών τύπων 

της περιοχής, 48 για το συγκρότημα της Σκύρου, άρα τους εν δυνάμει ενδιαιτηματικούς τύπους. 

Από αυτούς επιλέγονται ως πραγματικοί τύποι αυτοί στους οποίους συναντώνται χερσαία 

σαλιγκάρια. Στο συγκρότημα της Σκύρου ο αριθμός των ενδιαιτηματικών τύπων είναι συνολικά 

33 (Παράρτημα ΙΙΙ) και εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με τον αριθμό των ειδών, R2=0,90, P<0,001 

(Triantis et al., 2005b).  

Η παραπάνω μέθοδος έχει καταρχήν το πλεονέκτημα της τυποποίησης δίνοντας τη 

δυνατότητα στους ερευνητές να την εφαρμόσουν σε αντίστοιχες μελέτες ώστε τα αποτελέσματα 

να είναι συγκρίσιμα. Ταυτόχρονα για πρώτη φόρα δίδεται η δυνατότητα της μελέτης και κυρίως 

της ποσοτικοποίησης της περιβαλλοντικής ετερογένειας μιας περιοχής με σημείο αναφοράς τη 

μελετούμενη ομάδα και τα γενικά οικολογικά χαρακτηριστικά της. Με τη μέθοδο αυτή έχουμε 

καταρχήν αναγνώριση των βιοτόπων εκείνων στους οποίους συναντάται η ομάδα αλλά και των 

επιμέρους στοιχείων των βιοτόπων που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παρουσία των ειδών της 

ομάδας. Επομένως, και μια γενικευμένη μέτρηση της ετερογένειας επιτυγχάνεται αλλά και 

ταυτόχρονα οι ενδιαιτηματικοί τύποι αλλά και οποιαδήποτε άλλη μέτρηση δεν είναι στηριγμένη 

στο είδος ως βασική μονάδα, αποφεύγοντας την κυκλικότητα της μέτρησης της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας με βάση το είδος.  
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Η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε στο μέλλον να βελτιωθεί προσεγγίζοντας εκτός από 

την ποικιλότητα των ενδιαιτηματικών τύπων και την ετερογένεια-πολυπλοκότητα αυτών. Η 

στοχεύση αυτή αν και θα προσέθετε επιπλέον πολυπλοκότητα στην προσέγγιση θα μπορούσε να 

ενδυναμώσει την περιγραφική ικανότητα της περιβαλλοντικής ετερογένειας σε σχέση με τη 

βιοποικιλότητα.  

Πίνακας 2.2. Το ενδιαιτηματόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό των τύπων ενδιαιτημάτων. 

 Στοιχεία του βιοτόπου 
Βιότοποι Πέτρες Σωροί πετρών Βράχια Θάμνος/ΦυτάΧώμα Φυλλοστρωμνή

Πευκοδάσος       

Φρυγανότοποι       

Λιβάδι       

Καλλιέργεια       

Οίκημα (Οικισμοί)       

Αλίπεδο       

Αμμώδης παραλία       

Παραλία με πέτρες       
 

Η παραπάνω προσέγγιση εφαρμόστηκε και στα υπόλοιπα νησιωτικά συγκροτήματα 

(Κάλυμνος-Αστυπάλαια). Συνολικά βρέθηκαν 26 ενδιαιτηματικοί τύποι τόσο στο στο νησιωτικό 

συγκρότημα της Αστυπάλαιας όσο και στο συγκρότημα της Καλύμνου (Παράρτημα ΙΙΙ). Είναι 

σαφές πως τα στοιχεία των βιοτόπων παρέμειναν τα ίδια και στις τρεις μήτρες ενδιαιτηματικών 

τύπων, αφού άλλωστε αυτά είναι τα σημεία που κατά κανόνα συναντώνται τα χερσαία μαλάκια 

στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Έτσι, η διαφοροποίηση στον αριθμό των ενδιαιτηματικών 

τύπων ανά συγκρότημα οφείλεται κυρίως στους τύπους των βιοτόπων που υπάρχουν. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση η διαφοροποίηση ανάμεσα στα τρία νησιωτικά συγκροτήματα 

οφείλεται στην παρουσία ή μη πευκοδάσους. Παρόλο που όπως αναφέρθηκε στην Κάλυμνο 

υπάρχει πευκοδάσος πάνω από την χώρα, με δεδομένο πως είχε φυτευτεί πρόσφατα δεν το 

συμπεριέλαβα στην παρούσα ανάλυση.  
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Β. ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΟΠΟ∆Α 
 
Για τα χερσαία ισόποδα δεν υπάρχει δημοσιευμένη εργασία που να προσεγγίζει την 

περιβαλλοντική ετερογένεια με βάση τις απαιτήσεις της ομάδας, με εξαίρεση τις εργασίες του 

Σφενδουράκη (Σφενδουράκης, 1994; Sfenthourakis, 1996b). Πάντως οι Argano & Manicastri 

(1990) που μελέτησαν τα χερσαία ισόποδα στα κεντρικά Tyrrhenian νησιά όσο και οι Taiti & 

Ferrara (1989) στα νησιά της Tuscany και οι Gentile & Argano (2005) σε διάφορα νησιά της 

Μεσογείου, συζητούν το σημαντικό ρόλο των οικολογικών παραμέτρων στη ρύθμιση του 

αριθμού των ειδών, χωρίς όμως να μελετούν αναλυτικότερα την περιβαλλοντική ετερογένεια. 

Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό, πως οι εργασίες του Σφενδουράκη εκτός από τη 

σημαντικότητα τους για την ομάδα των χερσαίων ισοπόδων, αποτελούν εκ των ελαχίστων 

εκείνων που καταδεικνύουν πως η αποτελεσματική προσέγγιση της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας μπορεί να προσφέρει καλύτερη περιγραφή της διακύμανσης του αριθμού των ειδών 

σε σχέση με την έκταση και άρα τουλάχιστον θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν.  

Ο Σφενδουράκης (1994) (δες και Sfenthourakis, 1996b) στηρίχθηκε στους βασικούς τύπους 

βιοτόπων που υπήρχαν στα νησιά του κεντρικού και του ανατολικού Αιγαίου και σε βασικά τους 

χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με τις οικολογικές απαιτήσεις των χερσαίων ισοπόδων, 

προκειμένου να προσδιορίσει τους ενδιαιτηματικούς τύπους. Οι ενδιαιτηματικοί τύποι που 

συνολικά όρισε για την περιοχή μελέτης του είναι: 

• Παραλιακή ζώνη. Παραλίες με άμμο (Πα), παραλίες με πέτρες μικρών ή μεγάλων 

διαστάσεων (Ππ) και απότομες, βραχώδεις παραλίες (Πβ). 

• Υπερπαραλιακή ζώνη. Συχνά αλοφυτικές ελώδεις διαπλάσεις (αλμυρά λιβάδια, κ.τ.λ), 

συνήθως σε περιοχές όπου εκβάλλουν ρεματιές ή ποτάμια ή στις όχθες από λιμνοθάλασσες (Ελ) 

• Φρύγανα (Φρ). 

• Ξηρή μακκία (Μφ). Συνήθως Juniperus phoenicea ή Pistacea len iscus-Quercus coccifera, σε 

αραιές συστάδες, μαζί με φρύγανα.  

t

• Υγρή μακκία (Μα). Pistacea lentiscus, Quercus coccifera, Arbutus unedo κτλ, σε πυκνές 

διαπλάσεις και με πολύ υγρασία στη φυλλοστρωμνή τους.  

• ∆άση κωνοφόρων (∆κ). Συνήθως Pinus brutia και Cupressus semprevirens. Αυτοφυής 

βλάστηση κωνοφόρων υπάρχει κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. 
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• ∆άση πλατύφυλλων (∆κ). Σχεδόν αποκλειστικά Quercus spp.. Συχνά δεν πρόκειται για 

πραγματικά δάση , αλλά για συστάδες που έχουν απομείνει ανάμεσα σε καλλιέργειες. 

• Καλλιέργειες. Ελαιώνες (Κο), χωράφια με σιτηρά ή άλλα ποώδη φυτά (Κχ) και καλλιέργειες 

με οπωροφόρα δέντρα (Κδ). 

• Παρόχθιες διαπλάσεις. Όχθες ρεμάτων ή ποταμιών με πυκνή βλάστηση (συνήθως Platanus 

orientalis και Acer spp.) και πυκνή φυλλοστρωμνή (Οπ) ή όχθες με θαμνώδη βλάστηση (Nerium 

oleander, Arundo donax, Myrtus communis, Vitex agnus-castus) και αραιότερη στρωμνή από 

φύλλα ή κλαδιά (Οθ). Επίσης, όχθες και κοίτες μικρών ρεμάτων χωρίς υγρόφιλη βλάστηση (Οξ). 

• Βραχώδεις τοποθεσίες, συνήθως απότομες με αραιή βλάστηση, χωρίς χώμα (Βρ). 

• ∆ομημένες περιοχές (Αν). 

Επιπλέον, και με δεδομένη την επίδραση του υψομέτρου στον αριθμό των ειδών, προσέθεσε 

στους 17 παραπάνω τύπους ενδιαιτημάτων ακόμα τρεις, που αντιστοιχούν στις υψομετρικές 

ζώνες 0-300μ, 300-600μ και 600-900μ. 

Από τους παραπάνω 20 τύπους ενδιαιτημάτων συνολικά 16 είναι παρόντες στα δυο 

νησιωτικά συγκροτήματα που μελετήθηκαν τα χερσαία ισόποδα (Καλύμνου και Αστυπάλαιας): 

Πίνακας 2.3 Οι τύποι ενδιαιτημάτων των χερσαίων ισοπόδων στα νησιωτικά συγκροτήματα της 

Αστυπάλαιας και της Καλύμνου. 

1. Παραλίες με άμμο (Πα) 2. Παραλίες με πέτρες μικρών ή μεγάλων διαστάσεων (Ππ) 

3. Παραλίες απότομες, βραχώδεις (Πβ) 4. Φρύγανα (Φρ). 

5. Ξηρή μακκία (Μφ) 6. Ελώδεις διαπλάσεις (Ελ) 
7.Ελαιώνες (Κο) 8. Χωράφια με σιτηρά ή άλλα ποώδη φυτά (Κχ) 

9. Καλλιέργειες με οπωροφόρα δέντρα 
(Κδ) 

10. Όχθες και κοίτες μικρών ρεμάτων χωρίς υγρόφιλη 
βλάστηση (Οξ) 

11. Βραχώδεις τοποθεσίες, συνήθως 
απότομες με αραιή βλάστηση, χωρίς χώμα 
(Βρ) 

12. Όχθες με θαμνώδη βλάστηση (Nerium oleander, Arundo 
donax, Myrtus communis, Vitex agnus-castus) και αραιότερη 
στρωμνή από φύλλα ή κλαδιά (Οθ) 

13. ∆ομημένες περιοχές (Αν) 14. 0-300 

15. 300-600 16. 600-900 
 

Όσον αφορά τη χρήση των τριών υψομετρικών κλάσεων ως τύπους ενδιαιτημάτων πρέπει 

να τονιστεί πως επί μακρόν το υψόμετρο έχει χρησιμοποιηθεί από μια σειρά επιστημόνων ως 

έμμεση προσέγγιση της ετερογένειας του περιβάλλοντος (δες Panitsa et al., 2006). Συνήθως 

μεγαλύτερο υψόμετρο σημαίνει πολυπλοκότερη τοπογραφία και έτσι δυνατότητα για την 
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παρουσία περισσότερων τύπων ενδιαιτημάτων (Schoener et al., 2001). Η χρήση των τριών 

“τύπων ενδιαιτημάτων” που αφορούν τις τρεις υψομετρικές κλάσεις, παρόλο που είναι 

γενικευμένη και αδρή, διατηρήθηκε τόσο για να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας εργασίας με αυτά του Σφενδουράκη (1994) αλλά και γιατί πιθανότατα μπορούν έστω 

και να συνοψίσουν οικολογικές απαιτήσεις ειδών που σχετίζονται με το υψόμετρο και δεν 

περιγράφονται από τους υπόλοιπους ενδιαιτηματικούς τύπους. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πως σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους 17 ενδιαιτηματικούς τύπους, ο Σφενδουράκης (1994) δεν 

παρουσίασε τα είδη τα οποία εξαπλώνονται και συνδέονται με τις τρεις υψομετρικές κλάσεις και 

έτσι δεν είναι δυνατή η ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων για το πώς το υψόμετρο επηρεάζει 

την παρουσία συγκεκριμένων ειδών. Στην περίπτωση των ισοπόδων των νησιωτικών 

συγκροτημάτων της Καλύμνου και της Αστυπάλαιας δεν υπήρξε ξεκάθαρη σύνδεση της 

παρουσίας κάποιου (ων) ειδών με το υψόμετρο. Είναι βέβαια σαφές πως μελλοντικές αντίστοιχες 

προσεγγίσεις θα πρέπει να στοχεύσουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων τύπων ενδιαιτημάτων, η 

παρουσία των οποίων σχετίζεται με το υψόμετρο, ώστε να είναι οικολογικά ορθότερη η 

προσέγγιση τους και σε αντίθετη περίπτωση να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν τις γενικευμένες 

υψομετρικές ζώνες.  

Ο Σφενδουράκης (1994) παρουσίασε το εύρος των παραπάνω κατηγοριών που 

εκμεταλλεύεται το κάθε ένα από τα είδη που εξαπλώνονται στη περιοχή, τον αριθμό των ειδών 

που είναι δυνατόν να συναντηθούν σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες καθώς και τον αριθμό 

των ειδών με κύρια εξάπλωση στον κάθε τύπο βιοτόπου.  

Στην παρούσα εργασία ακολούθησα τη μέθοδο του Σφενδουράκη (1994; Sfenthourakis, 

1996b) όσον αφορά την προσέγγιση της περιβαλλοντικής ετερογένειας για τα χερσαία ισόποδα 

για δυο λόγους: Από τη μία είναι η μοναδική μέθοδος που έχει προταθεί σχετικά με τα χερσαία 

ισόποδα και από την άλλη φέρει παρόμοια χαρακτηριστικά με τη μέθοδο που ακολούθησα για τα 

χερσαία σαλιγκάρια, με την ανάλυση των διαφόρων τύπων βιοτόπων σε σημαντικά στοιχεία που 

σχετίζονται με την οικολογία της μελετούμενης ομάδας. Στο άμεσο μέλλον, στοχεύω στο να 

εφαρμόσω τη χρήση της μήτρας ενδιαιτηματικών τύπων και στα χερσαία ισόποδα αλλά για την 

ώρα εξαιτίας κυρίως της μικρής εμπειρίας μου όσον αφορά την οικολογία των ισοπόδων 

προτιμώ να ακολουθήσω τη μέθοδο του Σφενδουράκη (1994). 
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Ο συνολικός αριθμός των ενδιαιτηματικών τύπων για το συγκρότημα της Αστυπάλαιας 

είναι 15 ενώ ο αντίστοιχος της Καλύμνου είναι 14 (Παράρτημα ΙΙΙ).  

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στις σύγχρονες βιογεωγραφικές και οικολογικές αναλύσεις απαιτείται πλέον μια 

ουσιαστικότερη και αναλυτικότερη προσέγγιση της περιβαλλοντικής ετερογένειας, ώστε πλέον οι 

λίστες ειδών να συνοδεύονται με πληροφορίες για την οικολογία των μελετούμενων ομάδων.  

Ο ορισμός των ενδιαιτημάτων των ειδών κάθε ταξινομικής ομάδας προφανώς αποτελεί μια 

ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, ακόμα και αν θεωρήσουμε πως το πρόβλημα ορισμού του όρου 

“ενδιαίτημα” έχει αντιμετωπιστεί με βάση το παραπάνω κεφάλαιο. Η δυσκολία έγκειται στο 

γεγονός ότι θα πρέπει ο επιστήμονας να περάσει από το επίπεδο της απλής καταγραφής της 

παρουσίας ή της απουσίας ενός είδους σε μια περιοχή, στο επίπεδο της ουσιαστικής γνώσης της 

οικολογίας κάθε είδους στην περιοχή αυτή. 

Η πολυπλοκότητα των χρησιμοποιούμενων όρων αλλά και η ίδια η δυσκολία μελέτης της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας με βάση την οικολογία της μελετούμενης ομάδας αποτέλεσαν και 

συνεχίζουν να αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια μιας πιο εκτεταμένης και συστηματικής 

προσπάθειας διερεύνησης της σύνδεσης της βιοποικιλότητας με την ετερογένεια του 

περιβάλλοντος από βιογεωγράφους και οικολόγους. Αλλά όπως έχει καταδειχθεί από μια σειρά 

εργασιών (Kohn & Walsh, 1994; Σφενδουράκης, 1994; Sfenthourakis, 1996b; Μπότσαρης, 1996; 

Ricklefs & Lovette; 1999; Triantis et al., 2005a,b; Σημαιάκης, 2006; δες επίσης τη συζήτηση στο 

Κεφ. 5), πέρα από τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην προσέγγιση της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας, η συνεκτίμησή της μπορεί να ερμηνεύσει αποτελεσματικότερα τα πρότυπα 

βιοποικιλότητας σε σχέση με τις κλασικές προσεγγίσεις. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό 

του Σημαιάκη (2006) που μελέτησε τα χερσαία χειλόποδα σε 68 νησιά του Αιγαίου, που αν και 

χρησιμοποίησε μια αρκετά γενικευμένη διάκριση της περιβαλλοντικής ετερογένειας, κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη παράμετρος ερμηνεύει καλύτερα τον αριθμό των ειδών στα 

νησιά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κλασσική παράμετρο της βιογεωγραφίας. Συμπέρασμα στο 

οποίο έχουν καταλήξει και άλλοι επιστήμονες κατά το παρελθόν (Sfenthourakis, 1996b; Morrison, 

2000; Kohn & Walsh, 1994; Triantis et al., 2005a,b) καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα της 

συνεκτίμησης και άλλων παραμέτρων στη μελέτη της βιοποικιλότητας και των αιτιακών 

μηχανισμών της . 
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Με τις δυο μεθόδους που συζητούνται στην παρούσα εργασία, και κυρίως με τη χρήση της 

μήτρας των ενδιαιτηματικών τύπων, είναι δυνατή η αναγνώριση και η ποσοτικοποίηση των 

χαρακτηριστικών εκείνων του περιβάλλοντος που είναι σημαντικά για κάθε μελετούμενη ομάδα 

Η χρήση της μήτρας των ενδιαιτηματικών τύπων (ενδιαιτηματογραμμα) προσφέρει το 

πλεονέκτημα της τυποποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερευνητές να την εφαρμόσουν σε 

αντίστοιχες μελέτες, ποσοτικοποιώντας την περιβαλλοντική ετερογένεια. Ταυτόχρονα, για πρώτη 

φόρα, η ποσοτικοποίηση αυτή γίνεται με σημείο αναφοράς τη μελετούμενη ομάδα και τα γενικά 

οικολογικά χαρακτηριστικά της. Με τον τρόπο αυτό, και μια γενικευμένη μέτρηση της 

ετερογένειας επιτυγχάνεται αλλά και ταυτόχρονα οι ενδιαιτηματικοί τύποι αλλά και οποιαδήποτε 

άλλη μέτρηση δεν είναι στηριγμένη στο είδος ως βασική μονάδα, αποφεύγοντας την κυκλικότητα 

της μέτρησης της περιβαλλοντικής ετερογένειας με βάση το είδος.  

Η προσέγγιση της περιβαλλοντικής ετερογένειας θα πρέπει να προσαρμόζεται με βάση δυο 

κομβικά στοιχεία κάθε μελέτης: Τον στόχο και την κλίμακα της μελέτης. Όταν στόχος μας είναι η 

όσον το δυνατόν αποτελεσματικότερη περιγραφή της διακύμανσης των ειδών, τότε μια όσον το 

δυνατόν λεπτομερέστερη και εξειδικευμένη προσέγγιση της ετερογένειας είναι απαραίτητη ώστε 

να είναι δυνατή η ανίχνευση και η ποσοτική έκφραση των στοιχείων εκείνων του περιβάλλοντος 

που επηρεάζουν την ποικιλότητα της μελετούμενης ομάδας. Όταν όμως στόχος γίνεται η 

πρόβλεψη, με τη αναγωγή δεδομένων μιας περιοχής σε ευρύτερης αυτής περιοχές , τότε θεωρώ 

πως γενικευμένες προσεγγίσεις είναι πιο κατάλληλες. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως 

θα πρέπει να οδηγηθούμε πάλι στην εύκολη λύση χρησιμοποίησης των τύπων βλάστησης a priori. 

Κλείνοντας, πρέπει να τονίσω πως σε καμία περίπτωση η θεωρητική αντιμετώπιση των 

οικολογικών όρων αλλά και οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη πρακτική τους εφαρμογή δεν 

πρέπει να αποτελέσουν ανάχωμα στην προσπάθεια μελέτης της επίδρασης της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας στη διαμόρφωση της βιοποικιλότητας. Και από την άλλη, δεν θα πρέπει να 

καταλήξουμε σε μια τυπολατρική ανάγνωση των οικολογικών όρων, που στην ουσία θα καθιστά 

τη χρήση των όρων αυτών ανενεργή. Όπως θα δείξω και στα επόμενα τμήματα της εργασίας, 

ιδιαίτερα στο χώρο της νησιωτικής βιογεωγραφίας, η συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας, παρά τη μακρόχρονη αναγνώριση της σημαντικότητάς της, παρέμενε και 

παραμένει στην περιφέρεια της βασικής προσέγγισης του επιστημονικού αυτού κλάδου αλλά και 

των επιστημών που μελετούν τη φύση γενικότερα (δες Triantis et al., 2003). 
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“ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

Η ΣΧΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

“Ο αριθμός των ειδών αυξάνεται καθώς αυξάνεται η έκταση”. Για τον κανόνα αυτόν 

υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που τον επιβεβαιώνουν από κάθε άλλον που σχετίζεται με την 

ποικιλότητα των ειδών. Οι οικολόγοι αντιλήφθηκαν την ύπαρξή του πολύ νωρίτερα από κάθε άλλο 

πρότυπο. Ο Williams (1964) αποδίδει την ανακάλυψή του στον H.C. Watson, το1859, ενώ ο Dony 

(1963) και οι Bramson et al. (1998) την αποδίδουν πάλι στον Watson, αλλά νωρίτερα, το 1835. 

Σύμφωνα με τον Rosenzweig (1995), υπάρχουν αναφορές για την πρώτη διατύπωση του κανόνα 

αυτού από τον von Humbolt (1807) αλλά και από τον de Candolle (1855). O Quamen (1996) 

αποδίδει την ανακάλυψη του κανόνα αυτού 

στον Johann Rheinhold Forster (1772), το 

φυσιογνώστη που συμμετείχε στο δεύτερο 

ταξίδι του Captain Cook, στο βόρειο 

Ειρηνικό. Ανεξάρτητα από το ποιος 

διατύπωσε για πρώτη φορά τη σχέση 

αριθμού ειδών και έκτασης, το πρώτο 

εμπειρικό παράδειγμα του προτύπου αυτού 

προέρχεται από τον Watson (1859) και 

αφορά τα είδη των φυτών της Αγγλίας, 

(Εικόνα 3.1). 

 Το πρότυπο αυτό, εκφράστηκε για 

πρώτη φορά ως μαθηματική σχέση του 

αριθμού των ειδών και της έκτασης (από εδώ και στο εξής SPAR1) από τον Arrhenius το 1921, μέσω 

της εξίσωσης: S1/S2=(A1/A2)z  ή S=cAz, όπου S είναι ο αριθμός των ειδών σε μια περιοχή, Α η έκταση 

Εικόνα 3.1. Το πρώτο γράφημα της σχέσης αριθμού 
ειδών και έκτασης. Αναφέρεται στα φυτικά είδη της 
Αγγλίας (από Rosenzweig, 1995). 

                                                 
1 Η συντομογραφία SPAR προέρχεται από τον αγγλικό όρο της σχέσης αριθμού ειδών και έκτασης, species-

area relationship. 
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της περιοχής και τα c, z οι σταθερές της σχέσης. Συνήθως η σχέση αυτή χρησιμοποιείται στη 

λογαριθμική της μορφή ώστε να γίνεται γραμμική: log(S)=log(c)+z log(A) (Εξισ.3.1) (Εικόνα 3.2). 

Εκτός από την εξίσωση του Arrhenius 

υπήρξαν ακόμα δύο προσπάθειες 

μαθηματικής έκφρασης της εμπειρικής αυτής 

διαπίστωσης μέχρι και τη δεκαετία του ‘80. Η 

πρώτη προέρχεται από τον Gleason (1922), 

S=c+zlogA και χρησιμοποιήθηκε κυρίως από 

φυτογεωγράφους. Η δεύτερη που δεν 

αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης 

(εκτός από τους He & Legendre, 1996) και είναι 

«παραμελημένη» βιβλιογραφικά, διατυπώθηκε 

από τον Archibald (1949). Ο Archibald υποστήριξε ότι η σχέση αριθμού ειδών και έκτασης 

περιγράφεται καλύτερα από μία μαθηματική σχέση της μορφής S=B/(c+A-z ), όπου B, c και z 

αποτελούν σταθερές και o λόγος Β/c, δίνει το μέγιστο αριθμό των ειδών (Smax) της περιοχής. 

Σύμφωνα με διάφορους επιστήμονες (π.χ., He & Legendre, 1996; Rosenzweig & Ziv, 1999), σε μικρές 

γεωγραφικές κλίμακες, το ημιλογαριθμικό μοντέλο του Gleason (1922) είναι κατά κανόνα 

αποτελεσματικότερο. Το μοντέλο του Arrhenius (1921) εμφανίζεται να περιγράφει καλύτερα τη 

διακύμανση του αριθμού των ειδών με την έκταση σε ενδιάμεσες γεωγραφικές κλίμακες. Ενώ, τέλος, 

σε μεγάλες γεωγραφικές κλίμακες αποτελεσματικότερο γίνεται το κατά κανόνα παραμελημένο 

μοντέλο του Archibald (1949).  

 

Εικόνα 3.2. Η γενική μορφή της σχέσης του 

Arrhenius (1921).

  

H σχέση αριθμού ειδών και έκτασης θεωρείται ένας από τους λίγους νόμους της οικολογίας 

(Schoener, 1976; Lawton, 1999; Schoener et al., 2001) και προσφάτως καταδείχθηκε η ισχύς της και 

για τα βακτήρια (Horner-Devine et al., 2004). Οι επιστήμονες μελετούν τη σχέση για τουλάχιστον 

δυο αιώνες (βλ. MacArthur & Wilson, 1967), αλλά μόνο πρόσφατα έγιναν προσπάθειες σύνθεσης 

των εργασιών που αφορούν τη SPAR ώστε να αποκαλυφθούν τα βιολογικά και στατιστικά 

πρότυπα που συνδέονται με τη σχέση (Turner & Tjørve, 2005). 

Με δεδομένο πως η βιοποικιλότητα είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα των βιοκοινοτήτων, η 

θεωρητική βάση και η πρακτική εφαρμογή της σχέσης παραμένουν ενεργά και σημαντικά τμήματα 

των επιστημών που μελετούν τη φύση. Επιπλέον, η SPAR αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 
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μελέτη άλλων προτύπων που σχετίζονται με τη βιολογική ποικιλότητα. Για παράδειγμα, ο 

Rosenzweig (1995) προσπαθώντας να ερμηνεύσει τη διαβάθμιση του αριθμού των ειδών κατά 

γεωγραφικό πλάτος, πρότυπο εφάμιλλο της SPAR σε γενικότητα, απέδωσε το πρότυπο στις 

εκτάσεις που καλύπτουν οι διάφορες ζώνες γεωγραφικού πλάτους. Αντίστοιχα, η υψομετρική 

διαβάθμιση του αριθμού των ειδών μπορεί σε κάποιο βαθμό να σχετίζεται αιτιακά με τη SPAR 

(Lomolino, 2000; 2001; Heaney, 2001 αλλά δες Rahbek, 1997; Rahbek & Graves, 2001). Η θεωρία της 

νησιωτικής βιογεωγραφίας των MacArthur & Wilson (1967), η οποία αποτέλεσε και αποτελεί το 

βασικό κορμό του σχετικού επιστημονικού πεδίου τα τελευταία 40 χρόνια, προέκυψε ως φυσική 

συνέχεια της σχέσης αριθμού ειδών και έκτασης. Στην εργασία τους, οι MacArthur & Wilson (1967: 

8) τόνισαν “Οι θεωρίες, όπως και τα νησιά, προσεγγίζονται συχνά μέσω ενδιάμεσων βημάτων. Η 

σχέση του αριθμού των ειδών και της έκτασης αποτελεί ένα τέτοιο ενδιάμεσο βήμα”.  

Σήμερα η μελέτη της SPAR βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι. Η SPAR είναι σημαντική 

τόσο για τη βασική ανάγνωση της βιοποικιλότητας όσο και για την προστασία της. Όμως, παρά 

την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η γνώση μας για τον τρόπο που οι διάφοροι παράγοντες 

επηρεάζουν τον αριθμό των ειδών είναι ακόμη περιορισμένη. Οι έρευνες για μεμονωμένους 

αιτιακούς μηχανισμούς παραμένει ατελέσφορη και η ύπαρξη προβλεπτικής ικανότητας 

τοποθετείται σε θεωρητικό μόνον επίπεδο. Πάρα το σημαντικό αριθμό εργασιών που μελετούν τις 

αιτίες και τη μορφή της SPAR, η συζήτηση αφορά κυρίως το στατιστικό κομμάτι και όχι το 

βιολογικό (Connor & McCoy, 1979, Williams, 1995; Flather, 1996; Lomolino, 2000a; Williamson et 

al., 2001). Επιπλέον, ενώ αρκετή δουλειά έχει γίνει σχετικά με τις εφαρμογές της SPAR στη 

διαχείριση, ο κύριος όγκος της συμβολής αυτής μπορεί να συνοψιστεί σε λίγες ως και ελάχιστες 

ποιοτικές αρχές χωρίς στην ουσία πρακτικό αντίκρισμα (Shafer, 1990; βλ. επίσης Harrison & Bruna, 

1999). 

Είκοσι έξι χρόνια πριν, οι Connor & McCoy (1979) έθεσαν τρεις ερωτήσεις που αφορούσαν τη 

φύση της SPAR και οι οποίες παραμένουν επίκαιρες: (1) Υπάρχει ενιαίο θεωρητικό υπόβαθρο 

ερμηνείας της SPAR; (2) Υπάρχει ένα μαθηματικό μοντέλο που να περιγράφει αποτελεσματικότερα 

τη σχέση σε όλες τις περιπτώσεις; (3) Μπορεί να αποδοθεί βιολογική σημασία στις παραμέτρους 

καθενός από τα μοντέλα που περιγράφουν τη SPAR;  

Η συζήτηση για τη θεωρητική βάση της SPAR παραμένει ατελέσφορη. Παρόλο που, τα 

τελευταία χρόνια ιδίως, έγιναν προσπάθειες για μια ενοποιητική θεωρία, αυτό ακόμα δεν έχει 

 60



Κεφάλαιο 3ο        Η σχέση αριθµού ειδών και έκτασης 

επιτευχθεί (βλ. Hubbell, 2001; Allen & White, 2003; McGill & Collins, 2003; Harte et al., 2005; Turner 

& Tjørve, 2005). Οι δύο επικρατέστερες υποθέσεις με βιολογικό περιεχόμενο παραμένουν η 

“υπόθεση των ενδιαιτημάτων” και “η υπόθεση της έκτασης αυτής καθαυτής”. Για αρκετές δεκαετίες 

θεωρείτο πως οι δυο υποθέσεις ήταν αλληλοαποκλειόμενες (Nillson et al., 1988) αλλά σήμερα 

θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενες (βλ. Κεφάλαιο 4). Παρόλα αυτά, ακόμα δεν έχει προταθεί η 

διαδικασία σύνθεσης, κυρίως στο μαθηματικό επίπεδο, των δύο υποθέσεων. Έχει προταθεί μια 

σειρά μαθηματικών σχέσεων σε καθαρά εμπειρικό επίπεδο προς την κατεύθυνση σύνθεσης 

(Buckley,1982; Rafe et al., 1985; Tjørve, 2002; Triantis et al., 2003) αλλά χωρίς πρόταση για 

συγκεκριμένες μηχανιστικές σχέσεις που να συνδέουν τις δύο υποθέσεις. Παραμένει λοιπόν ακόμα 

πιθανόν οι δυο αυτές υποθέσεις, αλλά και μια σειρά άλλων, να παίζουν ρόλο στη δημιουργία της 

θετικής σχέσης μεταξύ της έκτασης και του αριθμού των ειδών (Rosenzweig, 1995).  

Όσον αφορά την ύπαρξη ενός μοντέλου που να μπορεί να περιγράφει αποτελεσματικότερα τη 

διακύμανση του αριθμού των ειδών σε σχέση με την έκταση σε όλες τις περιπτώσεις, η απάντηση 

είναι πως ακόμα κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και ίσως να μη γίνει ποτέ. Τα τελευταία χρόνια ο 

αριθμός των μοντέλων, γραμμικών και μη, που έχουν προταθεί για την περιγραφή της σχέσης έχει 

αυξηθεί σημαντικά και φθάνει πλέον τα 15 (για ανασκόπηση βλ. Tjørve, 2003; Scheiner, 2003; 

Turner & Tjørve, 2005). Σε καμία όμως περίπτωση, με εξαίρεση την εργασία του Flather (1996), δεν 

έχει υπάρξει εργασία που να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μοντέλων σε 

διαθέσιμα εμπειρικά δεδομένα. Ακόμα και στην εργασία του Flather (1996) τα εννέα μοντέλα που 

συγκρίθηκαν εφαρμόστηκαν σε ένα και μόνο σύνολο δεδομένων που αφορούσε τον αριθμό των 

πουλιών σε 66 δασικές εκτάσεις των ανατολικών Η.Π.Α. Οι Conor & McCoy (1979), οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο αριθμό εμπειρικών δεδομένων (100), συνέκριναν μόνο τέσσερα 

μαθηματικά μοντέλα (S-A, logS-logA, S-logA, logs-A). Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κανένα από 

τα παραπάνω δεν μπορεί να θεωρηθεί a priori καλύτερο. Τόνισαν, βέβαια, πως το μοντέλο του 

Arrhenius εμφάνισε καλύτερη προσαρμογή απ’ ό,τι το μοντέλο του Gleason, το οποίο όμως έδειξε 

καλύτερη προσαρμογή στις μικρές εκτάσεις. Πρόσφατα οι Drakare et al. (2006), παρότι 

χρησιμοποίησαν σημαντικό αριθμό δεδομένων (794 μήτρες δεδομένων), για τη μελέτη της SPAR 

συνέκριναν μόνο τα δύο κλασικά μοντέλα των Arrhenius και Gleason, χωρίς να μελετήσουν και τα 

υπόλοιπα. Τα αποτελέσματά τους βρίσκονταν σε απόλυτη συμφωνία με εκείνα των Connor & 

McCoy (1979). Παρά λοιπόν την πλειάδα των μοντέλων, η σχέση του Arrhenius είναι η ευρύτερα 
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χρησιμοποιούμενη και αποδεκτή μαθηματική εξίσωση από την πλειονότητα των επιστημόνων που 

μελετούν τη SPAR, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα ένα μοντέλο που να μπορεί να περιγράφει 

αποτελεσματικότερα, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, το σύνολο των περιπτώσεων (Rosenzweig, 1995; 

Drakare et al., 2005).  

Το ερώτημα για το αν κάποια, ή και οι δύο, από τις παραμέτρους του μοντέλου του Arrhenius 

φέρουν οικολογική σημασία, είναι ένα από τα σημαντικότερα στη μελέτη της σχέσης του αριθμού 

των ειδών και της έκτασης. Για αρκετές δεκαετίες η παράμετρος z συνδέθηκε αποκλειστικά με την 

απομόνωση του υπό μελέτη νησιωτικού συγκροτήματος παρά την αμφισβήτηση που δέχθηκε η 

θεώρηση αυτή (Schoener, 1976; Connor & McCoy, 1979).  

Ο Rosenzweig (1995, 2001; βλ. επίσης Brown & Lomolino, 1998) καθόρισε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες στη σχέση αριθμού ειδών και έκτασης, με συγκεκριμένο εύρος τιμών z: μεταξύ 

ξύ περιοχών μέσα σε μια 

βιογεωγραφική «περιφέρεια» (intra-

provincial, 0,1-0,2) και μεταξ

απομονωμένων περιοχών (archipelagic,

0,2-0,5). Η σημαντικότητα της 

εργασίας του Rosenzweig έγκειται σ

γεγονός πως για πρώτη καταδείχθ

πως η τιμή της παραμέτρου z δεν είναι 

απλώς μια ένδειξη της απομόνωσης 

του υπό μελέτη συγκροτήματος, αλλά 

στην ουσία αποτελεί μακροσκοπικό

δείκτη των επικρατουσών διαδικασι

που καθορίζουν τον αριθμό των ειδών αλλά και της χρονικής κλίμακας που οι διαδικασίες αυτές 

δρουν (Rosenzweig, 1995, 2001, 2004). Η κλίση των SPAR είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία

των βιογεωγράφων και, παρόλο που η προσέγγισή τους παραμένει εμπειρική, εμφανίζεται μια σ

από θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν στόχο τη μελέτη και την ερμηνεία τους (Hubbell, 200

Allen & White, 2003; McGill & Collins, 2003; Harte et al., 2005). 

Με δεδομένο ότι η παράμετρος c καθορίζει 

βιογεωγραφικών «περιφερειών» (inter-provincial, 0,5-1), μετα

ύ νησιών ή 

 

το 

ηκε 

 

ών 

 

ειρά 

1; 

από κοινού με την παράμετρο z την κλίση της 

SPAR στην εκθετική της μορφή, είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό ότι ελάχιστοι επιστήμονες 

Εικόνα 3.3. Η κλίμακα της σχέσης αριθμού ειδών και 
έκτασης (από Rosenzweig, 1995). 
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ασχο

 Wilson 

ε και θα 

 

η της 

ould 

σαν 

, οι 

μετρος 

ώρηση 

ν ανά 

λήθηκαν με τη μελέτη της στατιστικής συμπεριφοράς αλλά και της οικολογικής 

σημαντικότητας της παραμέτρου αυτής (Lomolino, 2001). Από το 1967 που οι MacArthur &

δήλωναν πως δεν υπήρχε δυνατότητα ανάπτυξης κάποιας θεωρίας που θα προέβλεπ

ερμήνευε τις τιμές του c, δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Στην 

εργασία τους αυτή, οι MacArthur & Wilson (1967) διατύπωσαν την άποψη ότι η σταθερά c 

σχετίζεται άμεσα με το τάξον που μελετάται, εξαρτάται από τους τοπικούς περιβαλλοντικούς

παράγοντες καθώς και από την α-ποικιλότητα, και ότι θα πρέπει να μειώνεται με την αύξησ

απομόνωσης καθώς και σε “φτωχά” περιβάλλοντα. Η άποψη αυτή στηρίχθηκε και από τους 

Williamson (1981) και Martin (1981). Εξαίρεση αποτελεί η εργασία του Gould (1979), ο οποίος 

πρότεινε πως η πυκνότητα των οργανισμών, ο αριθμός των ειδών ανά ομάδα, ο βαθμός της 

απομόνωσης και η κλίμακα μέτρησης της έκτασης επηρεάζουν την τιμή της παραμέτρου c. Ο G

(1979) συμπέρανε πως είναι τέτοια η ποικιλότητα των παραγόντων που εκφράζονται και 

επηρεάζουν τη συγκεκριμένη παράμετρο ώστε σπάνια συζητιέται η οικολογική της σημαντικότητα 

από τους επιστήμονες. Παρά το μεγάλο αριθμό βιογεωγραφικών εργασιών που ακολούθη

εκείνη του Gould (1979), στις περισσότερες η παράμετρος c δεν μελετήθηκε καθόλου και έτσι 

ελάχιστα έχουν προστεθεί στη γνώση για την οικολογική σημασία της παραμέτρου. Πρόσφατα

Willig & Lyons (2000) παρείχαν ορισμένα στοιχεία για τη γεωγραφική διακύμανση τόσο της 

παραμέτρου c όσο και της z, συγκρίνοντας αθροιστικές SPARs που αφορούσαν θηλαστικά σε 

εγκιβωτισμένα τμήματα διαφόρων ζωνών γεωγραφικού πλάτους της νότιας και της βόρειας 

Αμερικής. Αυτό που βρήκαν ήταν ότι κατά μήκος ενός κλινούς από τον ισημερινό προς τους 

πόλους, οι τιμές της παραμέτρου z αυξάνονταν ενώ της c μειώνονταν. Παρόλα αυτά, η παρά

c θεωρείται ένδειξη της χωρητικότητας μιας περιοχής όσον αφορά τα είδη που είναι παρόντα 

(McArthur & Wilson, 1967; Connor & McCoy, 1979; Brown & Lomolino, 1998), χωρίς όμως να 

υπάρχουν εργασίες που να παρέχουν ισχυρά στοιχεία υπέρ της άποψης αυτής. Πρόσφατα, οι 

Kagiabaki et al. (submitted) μελετώντας την τιμή της παραμέτρου c διαφορετικών φυτικών 

οικογενειών στο νότιο αιγαιακό νησιωτικό συγκρότημα, κατέδειξαν πως οι οικογένειες με το 

μεγαλύτερο αριθμό ειδών εμφάνιζαν και μεγαλύτερη τιμή c, παρέχοντας υποστήριξη στη θε

της παραμέτρου ως δείκτη της χωρητικότητας της περιοχής όσον αφορά τον αριθμό των ειδώ

μονάδα έκτασης.  
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Πρόσφατα οι Harte et al. (1999) έδειξαν πως η εκθετική σχέση μεταξύ του αριθμού των ειδών 

και της έκτασης μπορεί να εξαχθεί με βάση τη θεωρία της αυτο-ομοιότητας (self-similarity). 

Σύμφ

ης Α 

ς 

α 

ά 

είχθηκε 

 και 

ηματικής έκφρασής της, η SPAR παραμένει μια 

εμπει

ι είναι κατά πολύ μικρότερος σε 

σχέση α 

σης 

6b) 

ς 

984, 1990) στις οποίες αμφισβητεί, όχι μόνο την ισχύ της σχέσης 

ωνα με αυτήν, αν ένα κλάσμα των ειδών μιας περιοχής έκτασης Α μπορεί να βρεθεί και στο 

μισό τμήμα της έκτασης αυτής, τότε το κλάσμα των ειδών αυτών είναι ανεξάρτητο της έκτασ

και η χωρική κατανομή τους είναι αυτο-όμοια (βλ. επίσης Ostling et al, 2003; Green et al., 2003; 

Harte et al., 2005). Σε αντίθεση με τη θεωρία της κανονικής λογοκανονικής κατανομής, η θεωρία τη

αυτο-ομοιότητας δεν παρέχει κάποιον a priori υπολογισμό της τιμής του z, δεν προσφέρει κάποι

εξήγηση για την ομαδοποίηση των τιμών του z (0,20-0,30) αλλά ούτε και συμφωνεί με την 

παρατηρούμενη απόκλιση από την εκθετική σχέση σε μικρές εκτάσεις και ιδιαίτερα στα μικρά νησι

(May & Stumpf, 2000). Μάλιστα, σε μια σειρά εργασιών (Maddux, 2004; Pueyo, 2006) καταδ

πως η προσέγγιση των Harte et al. (1999) είχε σημαντικά στατιστικά λάθη και παραλείψεις και, κατά 

κανόνα, παρά ελαχίστων εξαιρέσεων δεν προσφέρει αποτελεσματική ερμηνεία της μορφής της 

SPAR αλλά και των αιτιακών μηχανισμών της.  

Παρά, λοιπόν, το γεγονός της διαρκούς μελέτης των γενεσιουργών μηχανισμών της SPAR

τις μέχρι σήμερα προσπάθειες απόδειξης της μαθ

ρική παρατήρηση η οποία εκφράζεται αποτελεσματικότερα από ένα απλό και εμπειρικό 

μοντέλο που προτάθηκε πριν από 85 χρόνια από τον Arrhenius.  

Ο αριθμός των εργασιών που έχουν ασχοληθεί με τη σχέση του αριθμού των ειδών των 

χερσαίων μαλακίων και ισοπόδων σε σχέση με την έκταση, αν κα

 με άλλες ομάδες, σπονδυλωτών κυρίως, δεν παύει να είναι αρκετά σημαντικός. Ανάμεσ

στις εργασίες που μελετούν τη σχέση του αριθμού των ειδών και της έκτασης με βάση τα χερσαία 

μαλάκια σε ηπειρωτικές περιοχές ή σε νησιωτικά συγκροτήματα είναι εκείνες των Peake (1971), 

Cook et al. (1972), Heller (1976), Valovirta (1979), Μυλωνά (1982a, 1984), Waldén (1984), Solem 

(1984, 1990), Nillson, et al. (1988), Βαρδινογιάννη (1994), Μπότσαρη (1996), Welter-Schultes & 

Williams (1999), Cameron & Cook (2001), Τριάντη (2002), Triantis et al. (2005a, 2005b). Για τα 

χερσαία ισόποδα οι εργασίες που έχουν μελετήσει τη σχέση του αριθμού των ειδών και της έκτα

είναι ιδιαιτέρως περιορισμένες, με εξαίρεση αυτές των Σφενδουράκη (1994), Sfenthourakis (199

και Gentile & Argano (2005). 

Οι περισσότερες των παραπάνω εργασιών υποστηρίζουν την ισχύ της SPAR. Άξιες αναφορά

είναι οι εργασίες του Solem (1
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αριθμ

στα, 

96) 

ως 

Με βάση τα δεδομένα των πινάκων 1, 2, 3, 4 και 5 (Παράρτημα ΙΙ) εφάρμοσα το μοντέλο του 

. Χρησιμοποίησα τη λογαριθμική μορφή της εξίσωσης 

(3.1), 

ω 

 

 τη 

 

 πως η χρήση των εκτάσεων που καλύπτουν τα ασβεστολιθικά πετρώματα σε ένα νησί 

οδηγε

υράκης, 

ας της 

ού ειδών και έκτασης για τα χερσαία σαλιγκάρια των νησιών του Ειρηνικού, αλλά και τη 

δυνατότητα αποκατάστασης ενός σημείου ισορροπίας των πανίδων των νησιών αυτών. Μάλι

ο Solem (1984) θέτει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο η θεωρία των MacArthur & Wilson (1967) 

μπορεί να εφαρμοστεί στα χερσαία μαλάκια και γενικότερα σε ομάδες με μικρή ικανότητα 

διασποράς και μεγάλο ρυθμό διαφοροποίησης. Μάλιστα, ο Solem υποστήριξε πως σε νησιά με 

μεγάλη ηλικία και μεγάλο βαθμό ενδημισμού δεν ισχύει η SPAR. Παρόλα αυτά, ο Cowie (19

μελετώντας τα χερσαία σαλιγκάρια στο συγκρότημα της Χαβάης κατέδειξε πως υπάρχει ιδιαιτέρ

υψηλή συσχέτιση μεταξύ αριθμού ειδών και έκτασης. 

 
3.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Arrhenius για τα πέντε σύνολα δεδομένων

μόνο και μόνο για λόγους συμβατότητας με τον κύριο όγκο των βιογεωγραφικών εργασιών, 

στις οποίες χρησιμοποιείται ο λογάριθμος της σχέσης (Rosenzweig, 1995). Προτίμησα να εφαρμόσ

μόνο το μοντέλο του Arrhenius στα δεδομένα της διατριβής για έναν και μόνο λόγο. Παρά το ότι το

συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι πάντοτε το αποτελεσματικότερο, είναι το μοναδικό έως σήμερα 

στου οποίου τις παραμέτρους έχει αποδοθεί οικολογική σημασία (Brown & Lomolino, 1998; 

Lomolino 2000, 2001). Έτσι, ακόμα και αν κάποια άλλη μαθηματική σχέση περιγράφει καλύτερα

σχέση αριθμού ειδών και έκτασης, δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής οικολογικών 

συμπερασμάτων που να σχετίζονται με το υπό μελέτη νησιωτικό συγκρότημα και με τη μελετούμενη

ομάδα.  

Κατά τη μελέτη της σχέσης του αριθμού των ειδών και της έκτασης στα χερσαία μαλάκια έχει 

προταθεί

ί σε αποτελεσματικότερη περιγραφή του αριθμού των ειδών (Μυλωνάς, 1982; Βαρδινογιάννη, 

1994; Welter-Schultes & Williams, 1999; Τριάντης, 2002). Εφάρμοσα τη σχέση αυτή μόνο για τα 

σαλιγκάρια του συγκροτήματος της Σκύρου και της Αστυπάλαιας, και αυτό για δύο λόγους: 

Πρώτον, όσον αφορά το συγκρότημα της Καλύμνου, όλα τα νησιά που μελετήθηκαν ήταν 

ασβεστολιθικά και, δεύτερον, στην περίπτωση των χερσαίων ισοπόδων δεν έχει αναφερθεί 

εξάρτηση του αριθμού των ειδών από την παρουσία ασβεστολιθικών πετρωμάτων (Σφενδο

1994). Έτσι, στο συγκρότημα της Σκύρου δεν συμπεριέλαβα τη νησίδα Έξω ∆ιαβάτης εξαιτί

σχιστολιθικής της σύνθεσης ενώ η έκταση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων στο νησί της Σκύρου 
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είναι 157 km2. Για τις υπόλοιπες νησίδες που είναι στο σύνολό τους ασβεστολιθικές, η έκταση των 

ασβεστόλιθων ταυτίζεται με την πραγματική τους έκταση. Στο συγκρότημα της Αστυπάλαιας δεν 

συμπεριελήφθησαν οι νησίδες Μεγάλο και Νότιο Φωκιονήσι καθώς και η νησίδα ∆ιαπόρι εξαιτίας 

της αποκλειστικά σχιστολιθικής τους σύνθεσης. Η ασβεστολιθική έκταση της Αστυπάλαιας 

υπολογίστηκε στα 54 km2 (ΙΓΜΕ, 1986). 

Επειδή και στα τρία νησιωτικά συγκροτήματα υπάρχει ένα μεγάλο σε έκταση νησί και 

υπόλοιπα είναι κατά πολύ μικρότερα, εφά

τα 

ρμοσα τη SPAR αφαιρώντας το μεγαλύτερο νησί, έτσι 

ώστε

ρόμησης να είναι 

παρά στικά 

ίδια 

ά νησί του συγκροτήματος της Σκύρου, η 

έκτασ των νησιών (A) και ο λογάριθμος των τιμών αυτών (logS και logA, αντίστοιχα). 

 να μελετήσω τη συμπεριφορά της σχέσης για τα μικρότερα μόνον.  

Σύμφωνα με τους Sokal & Rohlf (1969) για να μπορούν να συγκριθούν οι τεταγμένες 

(παράμετρος c) δύο διαφορετικών ευθειών θα πρέπει οι ευθείες της παλινδ

λληλες. Για να ελέγξω αν δύο ευθείες είναι παράλληλες, δηλαδή εάν δεν υπάρχει στατι

σημαντική διαφορά των κλίσεών τους, εφάρμοσα το στατιστικό έλεγχο t (Zar, 1984). 

Πραγματοποίησα σύγκριση μεταξύ των τριών ευθειών για τα χερσαία σαλιγκάρια και για τις δύο 

ευθείες που αφορούν τα χερσαία ισόποδα για να ελέγξω αν διαφέρουν στατιστικά. Η 

διαδικασία εφαρμόστηκε και για τις τεταγμένες των ευθειών. 

 

Πίνακας 3.1. O αριθμός των ειδών των χερσαίων μαλακίων (S) αν

η 

Νησί 
Έκταση 

(A) (Κm2)
Είδη Σαλιγκάριών

(S) 
LogS logA 

Σκύρος  208 42 1,623 2,318 
Βάλαξα  

Σκυροπούλα  

ο  

άτης  0.0  

άτης 0.0  

0.0  

4.33 21 1,322 0,636 
3.83 20 1,301 0

1,204 

,583 

0,524 Σαρακήν 3.34 16 

Πλατιά  0.62 15 1,176 -0,208 
Ρήνεια  0.53 14 1,146 -0,2

1,146 

76 

-0,538 Κούλουρη  0.29 14 

Μέσα ∆ιαβ 39 10 1,000 -1,409 
Έξω ∆ιαβ 18 4 0,602 -1,7

0,845 

45 

-1,796 Λακκονήσι  16 7 

Αγ. Φωκάς  0.003 7 0,845 -2,523 
Θάλεια  0.002 6 0,778 -2,699 
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Πίνακας 3. θμός των ε  χερσαί  μαλακίων (S ισοπόδω νά νησί του 

συγκροτήματος της Αστυπάλαιας, η έκταση (A) των νησιών και ο λογάριθμος των τιμών αυτών (logS, 

Ν (S) (I) LogΑ LogS LogI 

2. O αρι ιδών των ων ) και ν (Ι) α

logI και logA), αντίστοιχα. 

ησί 
Έκταση 

(A) 
Είδη Σαλιγκάριών Είδη Ισόποδών

Αστυπάλαια 95,8700 33 26 1,982 1,505 1,414 

Οφιδούσα 

0,1

-0,0
 

 0,4

. 0,0

1,9120 18 12 0,281 1,255 1,079 

Κουνούποι 1,4

 0,9

450 25 11 599 1,398 1,041 

Ποντικούσα
Φωκιονήσι M.

700 17 10 132 1,230 1 

0,5700 9 8 -0,244 0,954 0,903 

1,0 1 Κουτσομύτης 700 20 

20 

11 

11 

-0,328 1,301 4

Χόνδρος 0,3850 -0,415 1,301 1,041 

Αγ. Κυριακή 0,2550 16 8 -0,593 1,204 0,903 

Λιανός 0,2350 19 10 -0,629 1,279 1 

Φωκιονήσι Ν 898 11 6 -1,047 1,114 0,778 

0,9 3 Τηγάνι 0,0748 13 8 -1,126 1,114 0

Φτενό 0,0
∆ιαπόρι 

194 9 8 -1,712 0,954 0,903 

0,0023 8 5 -2,648 0,903 0,699 

 

Πίνακας 3.3. O α ων ειδών τω χερσαίων μαλακί  (S) και ισο  ανά υ 

υγκροτήματος της Καλύμνου, η έκταση των νησιών (Α) και ο λογάριθμος των τιμών αυτών (logS, logI 

Νησί
) (S) (I) 

LogΑ LogS LogI 

ριθμός τ ν ων πόδων (I)  νησί το

σ

και logA, αντίστοιχα). 

 
Έκταση 

(A
Είδη Σαλιγκάριών Είδη Ισόποδών

Κάλυμνος 110,8 42 22 2,045 1,633 1,342 
Ψέριμος
Τέλενδ

 
ος 

 
ριακή 

ίδι 

 
η 

άτιο 

14,63 32 15 1,165 
0,667 

1,491 
1,447 

1,176 
1,079 4,65 28 12 

Πλάτη 0,72 23 11 -0,143 1,362 1,041 
Νερά 0,5 21 9 -0,301 1,322 0,954 
Κάλαυρος 0,28 9 11 -0,553 0,954 1,041 
Αγία Κυ 0,15 18 6 -0,824 1,255 0,778 
Σαφον 0,15 14 6 -0,824 1,146 0,778 
Σαρί 0,03 7 7 -1,523 0,845 0,845 
Άγιος Ανδρέας 0,03 10 5 -1,523 1,000 0,699 
Νεκροθήκ 0,01 5 7 -2,000 0,699 0,845 
Κρεββ 0,004 9 6 -2,398 0,954 0,778 
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3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι γραφικές παραστάσεις της σχέσης του αριθμού των ειδών και της έκτασης με βάση την 

εξίσωση του Arrhenius για τα τρία νησιωτικά συγκροτήματα και τις δυο υπό μελέτη ομάδες 

δίνονται στην Εικόνα 3.3. Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι τιμές των παραμέτρων z και c, καθώς 

και εκείνες του συντελεστή καθορισμού (R2). Η συσχέτιση αριθμού ειδών και έκτασης ήταν και στις 
πέντε περιπτώσεις θετική και στατιστικά σημαντική. Ο συντελεστής καθορισμού κυμάνθηκε από 

0,67 ως 0,88 για τα χερσαία σαλιγκάρια και από 0,81 ως 0,84 για τα χερσαία ισόποδα.  

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της SPAR βάσει των ασβεστολιθικών εκτάσεων των 

νησιών στα συγκροτήματα της Σκύρου και της Αστυπάλαιας, έδωσαν και στις δύο περιπτώσεις 

καλύτερο συντελεστή καθορισμού σε σχέση με εκείνον των SPAR βάσει της συνολικής έκτασης. Στο 

συγκρότημα της Σκύρου ο συντελεστής καθορισμού αυξήθηκε από 0,88 σε 0,97 και στο 

συγκρότημα της Αστυπάλαιας από 0,69 σε 0,82 (Πίνακας 3.4). Τέλος, τα αποτελέσματα της 

σύγκρισης των ευθειών ανά δύο για να ελεγχθεί αν διαφέρουν στατιστικά μεταξύ τους έδειξε πως 

και οι τρεις ευθείες που αφορούν τα χερσαία σαλιγκάρια, αλλά και οι δυο των ισοπόδων, δεν είναι 

διαφορετικές. Σε όλες τις περιπτώσεις, συγκρίνοντας τις ευθείες ανά δύο, η τιμή του P ήταν 

μεγαλύτερη από 0,05. Το ίδιο ισχύει και για τις τεταγμένες των ευθειών (παράμετρος c).  

Πίνακας 3.4 Οι τιμές των παραμέτρων z και c καθώς και του συντελεστή συσχέτισης (R2) για τα πέντε σετ 

δεδομένων υπό μελέτη. *P<0,01 

Συγκρότημα Ομάδα  (z)  (c) R2

Σκύρος Σαλιγκάρια 0,178 15,5 0,88* 
Σκύρος (ασβεστολιθικά) Σαλιγκάρια 0,163 16,2 0,97* 
Σκύρος (μικρά) Σαλιγκάρια 0,172 15,2 0,81* 

Σαλιγκάρια  0,140 18,1 0,69* Αστυπάλαια 
Ισόποδα 0,144 11,2 0,84* 

Αστυπάλαια (ασβεστολιθικά) Σαλιγκάρια 0,149 19,5 0,81 
Σαλιγκάρια 0,146 18,3 0,56* Αστυπάλαια (μικρά) 
Ισόποδα 0,116 10,5 0,70* 
Σαλιγκάρια 0,198 19,0 0,82* Κάλυμνος 
Ισόποδα 0,133 10,4 0,81* 
Σαλιγκάρια 0,213 19,7 0,77* Κάλυμνος (μικρά) 
Ισόποδα 0,120 10,1 0,70* 

 
 

 68



Κεφάλαιο 3ο        Η σχέση αριθµού ειδών και έκτασης 

logS = 0,133 logA + 1,02

R2 = 0,81, P<0,010,5

1

1,5

-3 -2 -1 0 1 2 3

logS = 0,144 logA + 1,05

R2 = 0,84, P<0.01
0,5

1

1,5

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

Éóüðïäá, ÁóôõðÜëáéá Éóüðïäá, ÊÜëõìíïò

logS = 0,140 logA + 1,26

R2 = 0,69, P<0,01
0,5

1

1,5

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

ÓáëéãêÜñéá, ÁóôõðÜëáéá

logS = 0,177 logA + 1,19

R2 = 0,88, P<0,01

0,5

1

1,5

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

ÓáëéãêÜñéá, Óêýñïò

LogS = 0,198 logA + 1,28

R
2

= 0,82, P<0,001
0,5

1

1,5

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

ÓáëéãêÜñéá, ÊÜëõìíïò

 
Εικόνα 3.3. Γραφήματα της σχέσης αριθμού ειδών και έκτασης για τα πέντε υπό μελέτη σύνολα 
δεδομένων.  

 

3.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η συσχέτιση του αριθμού των χερσαίων μαλακίων στο αρχιπέλαγος της Σκύρου, όπως 

προκύπτει από τη σχέση του Arrhenius, είναι ιδιαίτερα υψηλή (R2= 0,874), και αποτελεί τη δεύτερη 

υψηλότερη που έχει περιγραφεί από οποιοδήποτε νησιωτικό συγκρότημα στο Αιγαίο, ενώ και για τα 

σαλιγκάρια της Καλύμνου η συσχέτιση είναι αρκετά υψηλή. Αντιθέτως, η συσχέτιση των χερσαίων 

σαλιγκαριών στο συγκρότημα της Αστυπάλαιας είναι η δεύτερη χαμηλότερη που έχει αναφερθεί ως 
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σήμερα στο Αιγαίο (Μυλωνάς, 1982; Βαρδινογιάννη, 1994; Μπότσαρης, 1996; Πουλακάκης, 1997) 

(Πίνακας 3.4 & 3.5).  

Για τα χερσαία ισόποδα, παρόλο που ο συντελεστής συσχέτισης είναι ιδιαίτερα υψηλός τόσο 

για το συγκρότημα της Καλύμνου όσο και της Αστυπάλαιας, οι τιμές αυτές είναι χαμηλότερες 

εκείνων που αναφέρει ο Σφενδουράκης (1994), χωρίς όμως σημαντική διαφοροποίηση (Πίνακας 

3.6). 

Όσον αφορά την τιμή της παραμέτρου z, αυτή κυμαίνεται και για τα πέντε υπό μελέτη σύνολα 

δεδομένων, ανάμεσα στις τιμές 0,1 και 0,2. Οι τιμές αυτές τοποθετούν τα τρία νησιωτικά 

συγκροτήματα, όσον αφορά τις μελετούμενες ομάδες, στην κατηγορία εκείνη των τιμών που 

συναντάται μεταξύ τμημάτων της ίδιας βιογεωγραφικής περιοχής, σύμφωνα με τους Rosenzweig 

(1995) και τους Brown & Lomolino (1998) (βλ., όμως, παρακάτω). Ο Rosenzweig (1995) διακρίνει τα 

νησιωτικά συγκροτήματα από τα τμήματα μιας βιογεωγραφικής περιφέρειας, παρόλο που και τα 

νησιωτικά συγκροτήματα μπορούν να θεωρηθούν τμήματα ευρύτερων βιογεωγραφικών 

περιφερειών. Η διάκριση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι στα νησιωτικά οικοσυστήματα 

διαδικασίες, όπως η μετανάστευση και η εξαφάνιση, αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση 

των οικοσυστημάτων αυτών, κάτι που δεν συμβαίνει στα “ηπειρωτικά2” συστήματα. Ιδιαίτερα σε 

σχέση με τη διαδικασία της μετανάστευσης, πρέπει να τονιστεί πως εξαιτίας του θαλάσσιου 

φράγματος αλλά και της απόστασης, είναι αυξημένη η δυσκολία ενός οργανισμού να 

μεταναστεύσει σε ένα νησί σε σχέση με τη δυσκολία της μετανάστευσης από ένα τμήμα μιας 

ηπειρωτικής περιοχής σε γειτονικό του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής της 

παραμέτρου z, εκφράζοντας την αυξημένη απομόνωση του συστήματος. Συχνά στη βιογεωγραφία, 

τέτοιες χαμηλές τιμές του z αποδίδονται: στην πρόσφατη απομόνωση του νησιωτικού 

συγκροτήματος από την ηπειρωτική περιοχή, στη μικρή του απόσταση από τις κοντινές περιοχές, 

στη μεγάλη ικανότητα διασποράς των ειδών της μελετούμενης ταξινομικής ομάδας και στην 

παρουσία “ενδιάμεσων σταθμών” (stepping stones) (MacArthur & Wilson, 1967; Connor & McCoy, 

1979; Μυλωνάς, 1982; Μπότσαρης, 1996; Brown & Lomolino, 1998).  

                                                 
2 Στα “ηπειρωτικά” συστήματα η διαδικασία της μετανάστευσης είναι σημαντική μόνο για τα αποκαλούμενα 

sink είδη (Rosenzweing, 1995; 2000), τα είδη δηλαδή εκείνα των οποίων η επιβίωση του πληθυσμού τους 

εξαρτάται από την τροφοδότησή τους με άτομα πληθυσμών κοντινών περιοχών. Τα sink είδη αποτελούν 

κατά κανόνα μικρό ποσοστό των ειδών μιας περιοχής.  

 70



Κεφάλαιο 3ο        Η σχέση αριθµού ειδών και έκτασης 

Τα τρία νησιωτικά συγκροτήματα εμφανίζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, παρόλο που έχουν 

εντελώς διαφορετική γεωλογική ιστορία και σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη 

γεωγραφική τους απομόνωση, με τα συγκροτήματα της Σκύρου και της Αστυπάλαιας να είναι από 

τα πλέον απομονωμένα στο Αιγαίο έπειτα από αυτό της Κρήτης, ενώ της Καλύμνου να βρίσκεται 

πολύ κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Έχουν σχηματιστεί από τη σχετικά πρόσφατη στο γεωλογικό 

χρόνο διάσπαση της ενιαίας μάζας που αρχικά τα περιλάμβανε (βλ. Κεφάλαιο 1; Van Andel & 

Shackleton, 1982; Perissoratis & Conispoliatis, 2003). Με εξαίρεση τα νησιά Οφιδούσα και 

Ποντικούσα στο συγκρότημα της Αστυπάλαιας, όλα τα υπόλοιπα νησιά ήταν συνδεδεμένα μεταξύ 

τους έως 12.000 χρόνια πριν από σήμερα (Van Andel & Shackleton, 1982; Lambeck. 1996; 

Perissoratis & Conispoliatis, 2003). Μάλιστα, ορισμένα νησιά, ιδιαίτερα τα κοντινότερα στο κεντρικό 

μεγάλο νησί, απομονώθηκαν ακόμα πιο πρόσφατα στο γεωλογικό χρόνο ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις η απομόνωσή τους συνέβη κατά τους ιστορικούς χρόνους (Τέλενδος και Καλαβρός 

στο συγκρότημα της Καλύμνου, 1500 περίπου χρόνια πριν από σήμερα).  

Η πρόσφατη λοιπόν απομόνωση των νησιών έχει ως αποτέλεσμα να μην παρατηρείται 

σημαντική μείωση στον αριθμό των ειδών ανά νησί ως αποτέλεσμα της μείωσης της έκτασής τους. 

Αυτό, σε συνδυασμό με τις σχετικά μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών που δημιουργήθηκαν, 

συμβάλλει από τη μία στο να φέρουν τα νησιά και οι νησίδες αρκετά σημαντικό αριθμό ειδών και 

από την άλλη να υπάρχει αρκετά μεγάλη ομοιομορφία μέσα στο νησιωτικό συγκρότημα όσον 

αφορά τα είδη και την κατανομή τους (Τριάντης, 2002; Triantis et al., 2005a; Παράρτημα ΙΙ). Έτσι 

τα νησιά και των τριών νησιωτικών συγκροτημάτων, τόσο για τα χερσαία σαλιγκάρια όσο και για 

τα ισόποδα, συμπεριφέρονται ως τμήματα της ίδιας βιογεωγραφικής περιοχής. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί σε μειωμένες τιμές της παραμέτρου z. Το φαινόμενο αυτό έχει περιγραφεί και στα νησιά 

“γέφυρες” (landbridge islands) (Terborgh & Winter, 1980; Karr, 1982a&b).  

Όπως ανέφερα στο Κεφάλαιο 1, παρόλο που και οι δυο υπό μελέτη ομάδες εμφανίζουν 

αρκετά περιορισμένη ικανότητα διασποράς, τα είδη που συγκροτούν τις πανίδες και στα τρία 

συγκροτήματα χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από ευρείες κατανομές, ένδειξη αυξημένης 

ικανότητας διασποράς σε σχέση με τα άλλα είδη των δυο ομάδων που εξαπλώνονται στην 

ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη μείωση του νησιωτικού χαρακτήρα 

των υπό μελέτη συγκροτημάτων για τις δυο ομάδες, αφού στην ουσία έχουμε όχι μόνο συχνότερη 

μετανάστευση ειδών από τις κοντινές περιοχές στα νησιωτικά συγκροτήματα αλλά και στην 
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ευκολότερη και συχνότερη “επικοινωνία” των πληθυσμών των νησιών κάθε συγκροτήματος μεταξύ 

τους. Η μείωση αυτή του νησιωτικού χαρακτήρα είναι ένας επιπρόσθετος λόγος για τη μείωση της 

τιμής της SPAR (Brown et al., 2005).  

Τα παραπάνω ενισχύονται και από το γεγονός πως οι κλίσεις και των πέντε ευθειών στις 

οποίες συμπεριλήφθηκαν μόνο τα μικρά νησιά, χωρίς δηλαδή το κεντρικό μεγάλο νησί κάθε 

συγκροτήματος, είναι παρόμοιες με αυτές που προκύπτουν από το σύνολο των νησιών (Πίνακα 

3.4). Άρα, τα νησιά του συγκροτήματος, ακόμα και τα μικρότερα, εμφανίζουν ομοιόμορφη 

συμπεριφορά όσον αφορά τον αριθμό των ειδών που φέρουν, πάντοτε σε σχέση με τη συνολική 

τους έκταση.  

Επιπλέον, ο πρόσφατος σχηματισμός των συγκροτημάτων έχει ως αποτέλεσμα και την υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ειδών και της έκτασης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.4, η 

συσχέτιση σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν είναι και στατιστικά σημαντική και ιδιαίτερα 

υψηλή. Η χαμηλότερη συσχέτιση εμφανίζεται στην περίπτωση των σαλιγκαριών της Αστυπάλαιας 

και αυτό μπορεί να αποδοθεί α) στο ότι δύο από τα μεγαλύτερα νησιά του συγκροτήματος, η 

Οφιδούσα και η Ποντικούσα, έχουν απομονωθεί παλιότερα από το κύριο σώμα του 

συγκροτήματος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν μικρότερο αριθμό ειδών σε σχέση με 

μικρότερα νησιά του συγκροτήματος (βλ. Πίνακα 3.2) και β) στην παρουσία τριών αποκλειστικά 

σχιστολιθικής σύνθεσης νησίδων που εμφανίζουν αρκετά μικρότερο αριθμό από εκείνον που 

προβλέπει η συνολική SPAR για το συγκρότημα.  

Όλα τα παραπάνω λειτουργούν ενισχυτικά ως προς την ορθότητα της προσέγγισης του 

Rosenzweig (1995; 1999; 2003) σχετικά με τη βιολογική σημασία της παραμέτρου z, ως δείκτη επί 

της ουσίας των διαδικασιών που καθορίζουν τον αριθμό των ειδών σε κάθε περίπτωση. Στα νησιά 

των τριών υπό μελέτη συγκροτημάτων, ο αριθμός των ειδών εξαρτάται και καθορίζεται κυρίως από 

την περιβαλλοντική ετερογένεια (διαθεσιμότητα ενδιαιτηματικών τύπων) και από την 

“ανατροφοδότηση” των υπαρχόντων πληθυσμών, κάτι που συναντάται κατά κανόνα σε περιοχές 

που από βιογεωγραφική άποψη «συμπεριφέρονται» ως τμήματα της ίδιας περιοχής, και έτσι ούτε ο 

ρυθμός εποίκησης ούτε και ο ρυθμός εξαφάνισης είναι καθοριστικοί παράγοντες, όπως συμβαίνει 

στα νησιωτικά συστήματα.  

Αντίστοιχες εργασίες στη διεθνή βιβλιογραφία που να μελετούν χερσαία σαλιγκάρια ή 

ισόποδα σε πρόσφατα σχηματισμένα νησιωτικά συγκροτήματα, είναι ελάχιστες. Στην περίπτωση 

 72



Κεφάλαιο 3ο        Η σχέση αριθµού ειδών και έκτασης 

των Nilsson et al. (1988) που μελέτησαν τα χερσαία σαλιγκάρια σε 17 νησιά στη λίμνη Malaren στη 

Σουηδία, η κλίση της SPAR ήταν, z=0.36. Παρόλο που η συγκεκριμένη τιμή δεν είναι αντίστοιχη με 

τις τιμές που προέκυψαν από την παρούσα ανάλυση, δεν μπορεί να θεωρηθεί συγκρίσιμη κυρίως 

εξαιτίας του γεγονότος ότι και τα 17 νησιά είχαν έκταση μικρότερη από 1 km2. Όπως τονίζεται στο 

Κεφαλαίο 5, η συμπεριφορά της SPAR για πολύ μικρές εκτάσεις δεν είναι σταθερή και εμφανίζει 

μεγάλη διακύμανση τιμών (δες Williamson et al., 2001). Για τα χερσαία ισόποδα, στην εργασία των 

Gentile & Argano (2005) που μελετήθηκαν πέντε νησιωτικά συγκροτήματα στη Μεσόγείο αλλά και 

οι Κανάριοι νήσοι, οι τιμές της κλίσης κυμάνθηκαν από 0,199 ως και 0,388. Συνεπώς για κάποια 

συγκροτήματα, η κλίση της SPAR μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχη με αυτές που υπολόγισα για τα 

συγκροτήματα της Αστυπάλαιας και της Καλύμνου, ενώ για αλλά η εικόνα που προκύπτει είναι 

αρκετά διαφορετική. ∆υστυχώς, οι Gentile & Argano (2005) δεν δίνουν στοιχεία για τη γεωλογική 

ιστορία των συγκροτημάτων και έτσι η εξαγωγή συμπερασμάτων δεν είναι δυνατή. Μια εις βάθος 

συγκριτική ανάλυση των χερσαίων ισοπόδων στο σύνολο των παραπάνω συγκροτημάτων είναι 

δεδομένο πως θα μας αποκαλύψει τους κυρίαρχους μηχανισμούς διαμόρφωσης της 

βιοποικιλότητας στα νησιωτικά συγκροτήματα της Μεσογείου (Triantis et al., in preparation).  

Συγκριτικά, οι τιμές της κλίσης της SPAR για τις δύο ομάδες ανά συγκρότημα μπορούν να μας 

προσφέρουν επιπλέον στοιχεία για τη βιογεωγραφία των νησιωτικών συγκροτημάτων. Θεωρητικά, 

τα χερσαία ισόποδα, ως κινητικότεροι οργανισμοί αλλά και με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο 

θαλασσινό νερό (Σφενδουράκης, 1994) από τα σαλιγκάρια, θα έπρεπε να εμφανίζουν χαμηλότερες 

κλίσεις από τα σαλιγκάρια αλλά αυτό παρατηρείται μόνο στην περίπτωση του συγκροτήματος της 

Καλύμνου και όχι της Αστυπάλαιας, όπου οι δύο SPAR εμφανίζουν ακριβώς ίδιες κλίσεις. Ο 

πιθανότερος λόγος του φαινομένου αυτού είναι η γεωλογική ιστορία των δυο συγκροτημάτων αλλά 

και η ικανότητα απόκρισης των οργανισμών στις αλλαγές αυτές. Όπως ήδη ανέφερα, ο 

σχηματισμός του συγκροτήματος της Καλύμνου στη σημερινή του μορφή είναι ιδιαίτερα 

πρόσφατος, 1500 χρόνια πριν, ενώ η διαμόρφωση του συγκροτήματος της Αστυπάλαιας είναι 

σίγουρα παλιότερη, με την Οφιδούσα και την Ποντικούσα απομονωμένα, ως ενιαία μάζα, πριν από 

τουλάχιστον 22.000 χρόνια (Κεφάλαιο 1). Έτσι, στην περίπτωση του συγκροτήματος της 

Αστυπάλαιας υπήρχε περισσότερος χρόνος ώστε οι πανίδες των νησιών να “ομαλοποιηθούν” και 

να μην εμφανίζεται έντονη τυχαιότητα στις παρουσίες και τις απουσίες των ειδών αλλά η παρουσία 

τους να είναι συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική ετερογένεια και τη συνολική έκταση κάθε νησιού. 
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Αντίθετα, στην περίπτωση της Καλύμνου, ο αντίστοιχος χρόνος προσαρμογής των πανίδων στις 

γεωλογικές αλλαγές ήταν σημαντικά περιορισμένος. Έτσι, από τη μία τα χερσαία ισόποδα, κυρίως 

λόγω της μεγαλύτερης κινητικότητάς τους, δείχνουν να έχουν “προσαρμοστεί” γρηγορότερα ενώ η 

σύνθεση της μαλακοπανίδας των νησιών εμφανίζει μεγαλύτερη τυχαιότητα. Έτσι, έχουμε είδη τα 

οποία είναι παρόντα μόνο σε ένα από τα νησιά του συγκροτήματος και απουσιάζουν ακόμα και 

από το κεντρικό μεγάλο νησί. Το Xe otricha apicina είναι παρόν μόνο στη νησίδα Κρεββάτιο που 

είναι το μικρότερο νησί του συγκροτήματος, απουσιάζοντας από όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και από 

την Κάλυμνο. Το ίδιο συμβαίνει και με το Bulgarica erberi που βρίσκεται μόνο στην Ψέριμο και με το 

Cochicella acuta που συναντάται μόνο σε δυο από τα μικρότερα νησιά του συμπλέγματος. Από την 

άλλη, από τη νησίδα Καλαβρός που βρίσκεται ανάμεσα στην Τέλενδο και την Κάλυμνο, απουσιάζει 

το Eobania vermiculata, ένα από τα πιο ευρύοικα είδη χερσαίων σαλιγκαριών στην περιοχή της 

Μεσογείου, το οποίο υπάρχει σε όλα τα υπόλοιπα νησιά σε μεγάλη αφθονία. Αντίστοιχες είναι οι 

περιπτώσεις των Metafru icicola redtenbacheri και Caracollina lenticula (Παράρτημα ΙΙ). Η 

αυξημένη αυτή τυχαιότητα στην παρουσία αλλά και την απουσία των σαλιγκαριών επιβεβαιώνεται 

από το μικρότερο εγκιβωτισμό που εμφανίζουν τα ισόποδα σε σχέση με τα σαλιγκάρια στο 

συγκρότημα της Καλύμνου. Αντίθετα, στην περίπτωση της Αστυπάλαιας η εικόνα των δυο ομάδων 

είναι παρόμοια (Τριάντης, Κ.Α αδημοσίευτα δεδομένα

r

t

                                                

3).  

Ενισχυτικά της αυξημένης στοχαστικότητας των σαλιγκαριών, και ανεξάρτητα του χρόνου 

σχηματισμού των συγκροτημάτων, λειτουργεί και το γεγονός πως ενώ στην περίπτωση του 

συγκροτήματος της Αστυπάλαιας η κύρια πηγή ειδών των νησιών είναι το ίδιο το νησί της 

Αστυπάλαιας εξαιτίας της μεγάλης απομόνωσης του συγκροτήματος, στο συγκρότημα της 

Καλύμνου έχουμε ουσιαστικά τρεις βασικές πηγές: την Κάλυμνο, το γειτονικό και μεγάλο σε έκταση 

νησί της Κω και, φυσικά, τα παράλια της Μικράς Ασίας, ιδίως τη χερσόνησο Bodrum. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η στοχαστικότητα στην παρουσία των ειδών αλλά και ο αριθμός τους 

 
3 Αν και η μελέτη του φαινομένου του εγκιβωτισμού δεν αποτέλεσε τμήμα της παρούσας εργασίας, τρία είναι 

τα σημαντικά σημεία που σχετίζονται με το φαινόμενο. Όσον αφορά τα σαλιγκάρια, το συγκρότημα της 

Καλύμνου εμφανίζει το μικρότερο εγκιβωτισμό σε σχέση με τα υπόλοιπα συγκροτήματα. Τα ισόποδα στην 

Κάλυμνο έχουν μεγαλύτερο εγκιβωτισμό σε σχέση με τα σαλιγκάρια και τέλος, στην Αστυπάλαια η εικόνα 

είναι παρόμοια και για τις δυο ομάδες 
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ανά νησί εξαιτίας του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού ειδών στις γύρω περιοχές που εν δυνάμει μπορούν 

να εποικίσουν τα νησιά αυτά.  

Η συσχέτιση του αριθμού των χερσαίων μαλακίων στα συγκροτήματα της Σκύρου και της 

Αστυπάλαιας με την έκταση των ασβεστόλιθων σε κάθε νησί είναι ιδιαίτερα υψηλή (R2= 0,97 και R2= 

0,81, αντίστοιχα) και υψηλότερη από τις αντίστοιχες τιμές για το σύνολο των νησιών (Πίνακας, 3.4). 

Το γεγονός αυτό τονίζει τη σχέση της παρουσίας των χερσαίων μαλακίων με τα ασβεστούχα 

πετρώματα (Heller, 1982; Μυλωνάς, 1982; Goodfriend, 1986; Βαρδινογιάννη, 1994). Ταυτόχρονα, 

όμως, προκύπτει το ερώτημα ποια από τις δύο εξισώσεις είναι αυτή που περιγράφει επί της ουσίας 

τη SPAR στο αρχιπέλαγος της Σκύρου. Σύμφωνα με τους MacArthur & Wilson (1963, 1967), η τιμή 

της παραμέτρου z έχει βιολογική σημασία για “ομοιόμορφα νησιωτικά” συγκροτήματα. Αυτό 

σημαίνει πως τα νησιά που συγκροτούν ένα νησιωτικό συγκρότημα θα πρέπει να φέρουν ενιαία 

βασικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη μελετούμενη ταξινομική ομάδα. Στην περίπτωση των 

χερσαίων μαλακίων, είναι δεδομένο ότι το βασικότερο στοιχείο που επηρεάζει την παρουσία τους 

είναι η παρουσία ή μη ασβεστολιθικού υποστρώματος. Με βάση την παρατήρηση αυτή, θα έπρεπε 

κανείς να μελετήσει τις τιμές των παραμέτρων c και z που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των 

ασβεστολιθικών εκτάσεων των νησιών. Παρόλο που στην παρούσα μελέτη δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις των τιμών των παραμέτρων c και z ανάμεσα στις 

συνολικές ευθείες και αυτές που λαμβάνουν υπόψη μόνο τις εκτάσεις των ασβεστολιθικών 

πετρωμάτων, είναι ιδιαίτερα πιθανόν σε ευρύτερες μελέτες, όπου θα συμπεριλαμβάνεται 

μεγαλύτερος αριθμός μη ασβεστολιθικών νησιών ή σημαντικό μέρος των εκτάσεών τους δεν θα 

είναι ασβεστολιθικό, θα έχουμε σημαντική διαφοροποίηση των τιμών των παραμέτρων. Ο 

Μυλωνάς (1982), μελετώντας τα χερσαία σαλιγκάρια σε 24 νησιά των Κυκλάδων, πέρα από τη 

σημαντική αύξηση της τιμής του R2 όταν συνυπολογίζει μόνο τις ασβεστολιθικές εκτάσεις των 

νησιών (από 0,65 σε 0,88), καταδεικνύει και αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση της τιμής του z (από 

0,27 σε 0,22, χώρις όμως να είναι στατιστικά σημαντική).  

Τέλος, η κατά κανόνα αύξηση της περιγραφικής ισχύος της σχέσης SPAR με τη χρήση των 

ασβεστολιθικών εκτάσεων για τα χερσαία σαλιγκάρια, θεωρώ πως αποτελεί μια αδρή και έμμεση, 

αλλά ταυτοχρόνως ισχυρή ένδειξη της αναγκαιότητας να συνεκτιμάται η περιβαλλοντική 

ετερογένεια στις βιογεωγραφικές αναλύσεις. Γίνεται σαφές από την παρούσα μελέτη, αλλά και από 

άλλες αντίστοιχες, πως η συνολική έκταση ενός νησιού δεν είναι αναγκαστικά σημαντική για μια 

 75



Κεφάλαιο 3ο        Η σχέση αριθµού ειδών και έκτασης 

ζωική ή φυτική ομάδα όταν στο σύνολό της έκτασης δεν υπάρχουν εκείνες οι οικολογικές 

“προϋποθέσεις” για την παρουσία της εν λόγω ομάδας.  

Σε αντίθεση, όμως, με τα παραπάνω, ο κανόνας στη νησιωτική βιογεωγραφία μέχρι σήμερα, 

ήταν στη μελέτη της σχέσης του αριθμού των ειδών και της έκτασης ενός αρχιπελάγους να 

συνεκτιμάται το σύνολο των νησιών, ανεξάρτητα από το αν τα νησιά αυτά διαφέρουν σε μείζονος 

σημασίας χαρακτηριστικά. Για λόγους, λοιπόν, συγκρισιμότητας με τις υπόλοιπες εργασίες, στο 

σύνολο του κεφαλαίου αναφέρομαι στις τιμές των παραμέτρων c και z που προκύπτουν από την 

κλασική προσέγγιση της σχέσης αριθμού ειδών και έκτασης. 

Συγκρίνοντας τις τιμές της παραμέτρου z για τα χερσαία σαλιγκάρια των τριών νησιωτικών 

συγκροτημάτων με τις αντίστοιχες που δίνει ο Μυλωνάς (1982) για τις Κυκλάδες, η Βαρδινογιάννη 

(1994) για το νότιο Αιγαιακό τόξο, ο Μπότσαρης (1996) για τα νησιά του Αργοσαρωνικού και ο 

Πουλακάκης (1997) για το νησιωτικό συγκρότημα του Καστελόριζου (Πίνακας 3.5), παρατηρούμε 

ότι οι τιμές αυτές είναι από τις χαμηλότερες που έχουν αναφερθεί στο Αιγαίο, ιδίως η τιμή που 

αφορά το συγκρότημα της Αστυπάλαιας. Ο Μπότσαρης (1996) και ο Πουλακάκης (1997) 

συζητώντας τη μικρή τιμή του z στα συγκροτήματα του Αργοσαρωνικού και του Καστελόριζου, 

αντίστοιχα, σε σχέση με τις τιμές του z για τις Κυκλάδες και το νότιο Αιγαιακό τόξο, την αποδίδουν 

στον πρόσφατο σχηματισμό των δυο νησιωτικών συγκροτημάτων και στη μικρή σχετικά απόστασή 

τους από τις κοντινές ηπειρωτικές περιοχές.  

Πίνακας 3.5. Οι εργασίες και τα μελετημένα νησιωτικά συγκροτήματα στο Αιγαίο με αντικείμενο τα 

χερσαία μαλάκια. Για κάθε εργασία αναφέρονται οι τιμές των παραμέτρων c και z καθώς και ο βαθμός 

καθορισμού τους (R2). 

Συγγραφέας Νησ. Συγκρότημα z c R2

Μυλωνάς, 1982 Κυκλάδες 0,271 7,80 0,64 

Βαρδινογιάννη, 1994 Νότιο Αιγαιακό τόξο 0,247 10,40 0,88 

Μπότσαρης, 1996 Αργοσαρωνικός 0,189 14,79 0,55 

Πουλακάκης, 1997 Καστελόριζο 0,110 14,12 0,65 

Τριάντης, παρούσα εργασία Σκύρος 0,178 15,50 0,87 

Τριάντης, παρούσα εργασία Αστυπάλαια 0,140 18,10 0,69 

Τριάντης, παρούσα εργασία Κάλυμνος 0,198 19,00 0,82 
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Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και για τα χερσαία ισόποδα, αφού οι κλίσεις για τα δύο υπό μελέτη 

νησιωτικά συγκροτήματα είναι χαμηλότερες από αυτές που αναφέρει ο Σφενδουράκης (1994), για 

τα νησιά του κεντρικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα ανατολικά νησιά (Πίνακας 3.6). 

Πίνακας 3.6. Οι εργασίες και τα μελετημένα νησιωτικά συγκροτήματα στο Αιγαίο με αντικείμενο τα 

χερσαία ισόποδα. Για κάθε εργασία αναφέρονται οι τιμές των παραμέτρων c και z καθώς και ο συντελεστής 

καθορισμού τους (R2). 

Συγγραφέας Νησ. Συγκρότημα z c R2

Σφενδουράκης, 1994 Κεντρικό Αιγαίο 0,200 9,33 0,90 

Σφενδουράκης, 1994 Κυκλάδες 0,190 9,33 0,90 

Σφενδουράκης, 1994 Ανατ. νησιά 0,230 8,91 0,90 

Τριάντης, παρούσα εργασία Αστυπάλαια 0,144 11,20 0,84 

Τριάντης, παρούσα εργασία Κάλυμνος 0,133 10,40 0,81 

 

Όσον αφορά τη δεύτερη παράμετρο στην οποία έχει αποδοθεί βιολογική σημασία, την 

παράμετρο c, καταρχάς θα πρέπει να τονιστεί πως και για τις δυο ομάδες οι τιμές από τα υπό 

μελέτη νησιωτικά συγκροτήματα είναι οι υψηλότερες που έχουν αναφερθεί στην περιοχή του 

Αιγαίου και για τις δύο ομάδες (Πίνακες 3.5 & 3.6). Μάλιστα, με δεδομένο πως οι κλίσεις των 

διαφόρων ευθειών δεν είναι στατιστικά διαφορετικές, υπάρχει η δυνατότητα απευθείας σύγκρισης 

των τεταγμένων των ευθειών αυτών. Έτσι, η τιμή z του συγκροτήματος της Καλύμνου για τα 

χερσαία σαλιγκάρια είναι η υψηλότερη που έχει αναφερθεί σε νησιωτικό συγκρότημα του Αιγαίου, 

με δεύτερη αυτή της Αστυπάλαιας. Από τη σύγκριση των τιμών της παραμέτρου c για τα χερσαία 

σαλιγκάρια είναι φανερό πως οι χαμηλότερες τιμές είναι αυτές για τις Κυκλάδες και το νότιο 

Αιγαιακό τόξο. Η βασικότερη αιτία δεν σχετίζεται με οικολογικούς ή γεωλογικούς παράγοντες αλλά 

έχει να κάνει με το γεγονός πως στα συγκροτήματα αυτά δεν έχουν μελετηθεί μικρής έκτασης νησιά 

(Κυκλάδες) ή ο αριθμός τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος (νότιο Αιγαιακό τόξο). Αν στα δεδομένα 

της Βαρδινογιάννη (1994) προστεθούν τα δεδομένα των Triantis et al. (2004) για τέσσερα μικρά 

νησιά βορειοανατολικά της Κρήτης (∆ιονυσάδες) αλλά και από τις νησίδες Ελάσα, μεγάλο Γράντες 

και μικρό Γράντες (Βαρδινογιάννη, αδημοσίευτα δεδομένα), έχουμε αύξηση του c (12,34) και μείωση 

της κλίσης (z=0,222). Παρομοίως, αν στα δεδομένα του Μυλωνά (1982) προστεθούν τα δεδομένα 

από την Αστυπάλαια, μιας και η Αστυπάλαια, για την πλειονότητα των ομάδων που έχουν 

μελετηθεί (σαλιγκάρια, φυτά, ερπετά) διατηρεί κυκλαδικό χαρακτήρα, (βλ. Rechinger, 1950; Strid, 
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1972; Μυλωνάς, 1982; Mylonas & Valakos, 1990; Σφενδουράκης, 1996), η εικόνα που προκύπτει 

είναι εντελώς διαφορετική. Η τιμή του c γίνεται 15,59 και η τιμή του z μειώνεται δραστικά (0,118).  

Στην περίπτωση των χερσαίων ισοπόδων για τα οποία ο Σφενδουράκης (1994) συμπεριέλαβε 

και μικρής έκτασης νησιά δεν έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις της τιμής του c (Πίνακας 3.6). 

Γίνεται λοιπόν φανερό από τα παραπάνω πως ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν οι στατιστικές 

εκείνες συνθήκες για τη σύγκριση των τεταγμένων δύο ευθειών, ο επιστήμονας θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του και τη φύση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται (βλ. επίσης Gould, 1979; 

Martin, 1981). Στην περίπτωση αυτή η τιμή του c μπορεί να μας προσφέρει αρκετά καλή προσέγγιση 

της χωρητικότητας των συγκροτημάτων σχετικά με τη μελετώμενη ομάδα (MacArthur & Wilson, 

1967; Gould, 1979; Brown & Lomolino, 1995).  

Με βάση την παρατήρηση αυτή, άμεσα συγκρίσιμες είναι οι τιμές του Καστελόριζου, της 

Σκύρου, της Καλύμνου και της Αστυπάλαιας μιας και συμπεριλαμβάνεται σχεδόν ίδιος αριθμός 

νησιών που κατά κανόνα είναι μικρής έκτασης. Στην περίπτωση του Αργοσαρωνικού παρόλο που 

συμπεριλαμβάνονται μικρής έκτασης νησιά, ο αριθμός τους είναι δραματικά μεγαλύτερος σε σχέση 

με τα υπόλοιπα συγκροτήματα (77; Μπότσαρης, 1996). Τα τέσσερα αυτά νησιωτικά συγκροτήματα 

έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: έχουν σχηματιστεί πρόσφατα και έτσι τα νησιά τους 

συμπεριφέρονται είτε ως τμήματα ηπειρωτικών περιοχών είτε ως οικολογικά νησιά. Αυτό οδηγεί σε 

μεγάλο αριθμό ειδών ακόμα και στα μικρότερα νησιά, καθώς και σε αυξημένη τιμή του c (βλ. 

παραπάνω). Έτσι, ενώ κατά κανόνα η επικρατούσα εικόνα στα μικρά νησιά συνίσταται σε υψηλό 

ρυθμό εξαφανίσεων με τυχαία αντικατάσταση, στην περίπτωση και των τριών νησιωτικών 

συγκροτημάτων, εξαιτίας της πρόσφατης δημιουργίας τους, τα νησιά εμφανίζουν χαρακτηριστικά 

μεταπληθυσμού4 (metapopulation) (Hanski & Gyllenberg, 1993, 1997; Hanski et al., 1995; Hanski & 

Simberloff, 1997). Στην περίπτωση των μεταπληθυσμών, επειδή οι πληθυσμοί δεν είναι 

απομονωμένοι, έχουμε μείωση του ρυθμού των εξαφανίσεων, αφού οι πληθυσμοί 

“τροφοδοτούνται” με νέα άτομα από τους κοντινούς πληθυσμούς τους.  

Η παραπάνω εικόνα αυτή θα πρέπει πλέον να θεωρείται ως ένας αρκετά γενικός κανόνας για 

τα νησιωτικά συγκροτήματα του Αιγαίου, που στην πλειονότητά τους έχουν διαμορφωθεί κατά το 

Ολόκαινο, τουλάχιστον στη σημερινή τους μορφή.  

                                                 
4 Το σύνολο των τοπικών πληθυσμών σε μια ευρύτερη περιοχή μεταξύ των οποίων υπάρχει δυνατότητα 

επικοινωνίας.  
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Μια από τις σημαντικές διαδικασίες που καθορίζουν την πανίδα μιας περιοχής είναι και αυτή 

της ειδογένεσης. Το γεγονός πως η διαδικασία αυτή δεν είχε ληφθεί υπόψη από τους MacArthur & 

Wilson (1963, 1967), τουλάχιστον στο μαθηματικό κομμάτι της θεωρίας τους, αποτελεί και ένα από 

τα σημαντικότερα σημεία κριτικής σε αυτήν. Συχνά, υψηλές τιμές του z αποδίδονται και στην 

παρουσία υψηλού ενδημισμού, αφού η διαδικασία της ειδογένεσης προσθέτει είδη πέρα από τη 

διαδικασία της μετανάστευσης (Losos, 1996; Losos & Schluter, 2000; Brown & Lomolino, 1998). Στην 

περίπτωση του συγκροτήματος της Σκύρου, είναι προφανές πως το χαμηλό ποσοστό ενδημισμού 

δεν συμβάλλει στην αύξηση της τιμής της παραμέτρου z. 

Αρκετοί επιστήμονες (Wright, 1983; Newmark, 1986; Dunn & Loehle, 1988; Μπότσαρης, 1996) 

υποστηρίζουν πως στην περίπτωση νησιωτικών συγκροτημάτων στα οποία υπάρχει μεγάλη 

διαφορά μεγέθους μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων νησιών του συγκροτήματος 

οδηγούμαστε σε αύξηση της τιμής του z. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των 

νησιών του Αργοσαρωνικού (Μπότσαρης, 1996), όπου ο λόγος της έκτασης του μεγαλύτερου προς 

το μικρότερο νησί είναι της τάξης του 100.000. Η τιμή του z για τα νησιά μεγάλης και μεσαίας 

έκτασης είναι 0,15 ενώ με την προσθήκη των μικρών νησιών αυξάνεται στο 0,19. Στην περίπτωση 

και των τριών υπό μελέτη νησιωτικών συγκροτημάτων και για τις δύο ζωικές ομάδες, αν και δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντικός αριθμός νησιών ώστε να υπολογιστεί η κλίση της ευθείας για τα 

μεγάλα και τα μικρά νησιά ξεχωριστά, φαίνεται πως ο αρκετά μεγάλος λόγος της έκτασης του 

μεγαλύτερου προς το μικρότερο νησί, δεν συμβάλλει στην αύξηση της τιμής του z (βλ. επίσης 

Τριάντης, 2002).  

3.4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ποικιλότητα των ειδών μιας περιοχής είναι το αμάλγαμα μιας σειράς διαδικασιών στο χώρο 

και στο χρόνο. Συνεπώς, η σχέση αριθμού ειδών και έκτασης, όπως κάθε άλλο γενικό, μακρο-

οικολογικό πρότυπο της φύσης που προκύπτει από ένα πολύπλοκο σύστημα (βλ. Levin, 1999), δεν 

μπορεί να περιγράψει αναλυτικά τη σημαντικότητα κάθε μιας διαδικασίας και το εύρος της 

επίδρασής της στο χώρο και το χρόνο (Willis & Whittaker, 2001). Η SPAR αποτελεί μια γενικευμένη 

περιγραφή που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα των φυσικών συστημάτων και αναδεικνύει την 

επικρατούσα διαδικασία (Brown, 1995). Άρα, η διακύμανση της κλίσης της SPAR μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν οι επικρατούσες διαδικασίες και οι χωρικές και χρονικές 

κλίμακες που αυτές λειτουργούν για τη διαμόρφωση της βιοποικιλότητας.  
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∆εν θα πρέπει πλέον να επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά στην προσπάθεια εξήγησης 

περιορισμένων και συχνά αμελητέων διαφορών στην τιμή του z αλλά στην προσπάθεια 

κατανόησης της συμπεριφοράς της σχέσης του αριθμού των ειδών με την έκταση σε όλο το εύρος 

της κλίμακάς της, καθώς και των “κανόνων” που διέπουν τη συμπεριφορά αυτή. 

Η χρησιμοποίηση γεωγραφικά κοντινών νησιών στη μελέτη της σχέσης του αριθμού των 

ειδών και της έκτασης χωρίς τη συνεκτίμηση των βασικών χαρακτηριστικών τους για τη 

μελετούμενη ταξινομική ομάδα, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της βιολογικής σημασίας των 

παραμέτρων της σχέσης αυτής.  

Η τιμή του z κατατάσσει και τα τρία νησιωτικά συγκροτήματα στην κατηγορία των περιοχών 

που αποτελούν τμήματα της ίδιας ηπειρωτικής περιοχής όσον αφορά τα χερσαία σαλιγκάρια και τα 

ισόποδα, κυρίως εξαιτίας του πρόσφατου - στο γεωλογικό χρόνο - σχηματισμού τους. Το γεγονός 

ότι οι υπό μελέτη περιοχές συμπεριφέρονται ως τμήματα ηπειρωτικής περιοχής, και όχι ως 

νησιωτικά συγκροτήματα, μπορεί να ερμηνεύσει τόσο την αρκετά πλούσια πανίδα τους όσο και τη 

μεγάλη χωρητικότητά τους που εκφράζεται από την τιμή της παραμέτρου c. Τα νησιά των 

νησιωτικών συγκροτημάτων τόσο για τα σαλιγκάρια όσο και για τα ισόποδα μπορούν να 

θεωρηθούν ως τοπικοί πληθυσμοί ενός ευρύτερου μεταπληθυσμού.  

Με δεδομένο πως η πλειοψηφία των νησιωτικών συγκροτημάτων στο Αιγαίο εμφανίζει 

αντίστοιχη δομή με τα υπό μελέτη συγκροτήματα, η τιμή του z, ανεξαρτήτως της ομάδας που 

μελετάται, κατά κανόνα θα κινείται μεταξύ 0,1-0,2, εξαιτίας του ότι η πλειονότητα των 

συγκροτημάτων είναι ιδιαιτέρως πρόσφατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

Το μοντέλο Χώρος (choros model)  

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο πως η σχέση αριθμού ειδών και έκτασης (SPAR) 

αποτελεί έναν από τους ελάχιστους «νόμους» της Οικολογίας. Στο πέρασμα του χρόνου, οικολόγοι 

και βιογεωγράφοι κατέδειξαν δυο βασικούς μηχανισμούς για την αύξηση του αριθμού των ειδών, 

την αύξηση της έκτασης και την αύξηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας, η οποία εκφράζεται ως 

αύξηση των ενδιαιτημάτων. Οι μηχανισμοί αυτοί, υποστηρίζονται θεωρητικά από την υπόθεση «της 

έκτασης αυτής καθαυτής» (area per se; Preston, 1960, 1962a, 1962b; Mac Arthur & Wilson, 1963, 

1967) και από την «υπόθεση των ενδιαιτημάτων» (habitat hypothesis; Williams, 1964) αντίστοιχα.  

Το ερώτημα, για το ποια από τις δυο αυτές υποθέσεις ερμηνεύει αποτελεσματικότερα το 

φαινόμενο της αύξησης των ειδών, αποτέλεσε το έδαφος μιας διαμάχης που συνεχίζεται ακόμα και 

σήμερα (Williams, 1964; MacArthur & Wilson, 1967; Simberloff, 1976; Maly & Doolittle, 1977; 

Connor & McCoy, 1979; Gilbert, 1980; Kitchener et a ., 1980a; 1980b; 1982; Williamson, 1981, 1988; 

Tonn & Magnuson, 1982, Fox, 1983; Fox & Fox, 2001; Boeclen & Gotelli, 1984; Rafe et al., 1985; 

Boeclen, 1986; Gibson, 1986; Rydin & Borgegard, 1988; Kohn & Walsh, 1994; Μπότσαρης, 1996; 

Sfenthourakis, 1996b; Ricklefs & Lovette, 1999, Davidar et al., 2001; Triantis et al., 2003, 2005a,b; 

2006). 

l

Παρά τη συνεχιζόμενη αυτή διαμάχη, αρκετοί ερευνητές κατέδειξαν, πως οι δυο υποθέσεις 

δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες αλλά αλληλοσυμπληρούμενες. Οι Harner & Harper (1976) 

μελέτησαν δασικά οικοσυστήματα στη νότια Γιούτα των Η.Π.Α και στο νότιο Μεξικό και έδειξαν 

πως, εκτός από την έκταση, είναι σημαντικός και ο ρόλος των ενδιαιτημάτων και τόνισαν πως η 

έκταση και η περιβαλλοντική ετερογένεια επηρεάζουν η μία την άλλη έντονα και σχετίζονται μεταξύ 

τους. Αυτό σημαίνει πως ο ένας παράγοντας μπορεί να λειτουργεί ως «υποκατάστατο» του άλλου. 

Οι Boström & Nilsson (1983) διατήρησαν σταθερό τον αριθμό των ενδιαιτημάτων μεταβάλλοντας το 

μέγεθος της έκτασης. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν πως χωρίς τη συνεκτίμηση των ενδιαιτημάτων 

η έκταση από μόνη της δεν μπορούσε να εξηγήσει τη μεταβολή του αριθμού των ειδών. Ο Gibson 

(1986) βρήκε πως άμεση επίδραση της έκτασης ήταν διακριτή μόνο σε μεγέθη μικρότερα του 0,1 

εκταρίου και πως σε μεγαλύτερες εκτάσεις η διάκριση των επιδράσεων των ενδιαιτημάτων και της 
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έκτασης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι Rafe et al. (1985) συμπέραναν πως οι δυο παράγοντες 

συνδέονται ισχυρά μεταξύ τους και πως καθορίζουν από κοινού τον αριθμό των ειδών. Ο Newmark 

(1986), παρόλο που η εργασία του δεν έδειξε κάποια σχέση μεταξύ της έκτασης και των 

ενδιαιτημάτων, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η αλληλοσυσχέτισή τους δεν μπορεί να απορριφθεί. 

Ο Rosenzweig (1995) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Haila (1983) και των Haila et al. (1983), 

ανακάλυψε σημαντική γραμμική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ειδών και των ενδιαιτημάτων. 

Τόνισε πως η ποικιλία των ενδιαιτημάτων έχει καθοριστικότερο ρόλο από την έκταση. Οι Kohn & 

Walsh (1994) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως και οι δυο παράγοντες συμμετέχουν στον 

καθορισμό του αριθμού των ειδών στα νησιωτικά συστήματα. Οι Ricklefs & Lovette (1999) βρήκαν 

πως έκταση και ενδιαιτήματα είναι έντονα συνδεδεμένα και πως αποτελούν τους κύριους 

παράγοντες καθορισμού του αριθμού των ειδών1. 

Παρόλο που, όπως γίνεται σαφές από τα παραπάνω, οι επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει για 

αρκετά χρόνια το σημαντικό ρόλο των ενδιαιτημάτων ως εκ των σημαντικότερων αιτιακών 

μηχανισμών του αριθμού των ειδών σε διάφορα νησιωτικά συστήματα, μέχρι σήμερα τρία ήταν τα 

βασικά εμπόδια στην ευρύτερη χρήση της ποικιλίας των ενδιαιτημάτων σε βιογεωγραφικές και 

οικολογικές μελέτες. Το πρώτο σχετίζεται με τη γενικότερη ασάφεια που παρατηρείται στο χώρο 

της Οικολογίας, όσον αφορά τον ορισμό διάφορων θεωρητικών εννοιών και ιδίως του 

«ενδιαιτήματος» (Loοijen, 1995; Triantis et al., 2005b, b; Panitsa et al., 2006). Το δεύτερο εμπόδιο 

είναι ο βαθμός δυσκολίας που υπάρχει στον ορισμό των τύπων των ενδιαιτημάτων για κάθε 

ταξινομική ομάδα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό πρέπει 

να συνυπολογιστεί και το γεγονός πως η έκταση είναι μια ξεκάθαρη και χειροπιαστή έννοια που, 

ταυτόχρονα, μετριέται εύκολα. Τέλος, ως σήμερα δεν υπήρξε κάποιο μαθηματικό μοντέλο που να 

συσχετίζει τον αριθμό των ειδών με την έκταση και με τα ενδιαιτήματα, το οποίο να είναι απλό και 

εύχρηστο. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα μοντέλα που προτάθηκαν από τους Buckley (1982), 

Rafe et al., (1985) και Tjørve (2002), τα οποία όμως, τουλάχιστον όσον αφορά τα δυο πρώτα, δεν 

χρησιμοποιήθηκαν έκτοτε από κανέναν ερευνητή εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους και των 

βασικών τους παραδοχών. Προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο που δημιουργεί η απουσία 

                                                 
1 Σε όλο το παρόν κεφάλαιο η έκφραση «αριθμός των ειδών» αναφέρεται πάντα στον αριθμό των ειδών μιας 

συγκεκριμένης ταξινομικής ομάδας και όχι στο σύνολο των ειδών όλων των ταξινομικών ομάδων ενός 

νησιού ή μιας περιοχής. Αυτό γίνεται για λόγους συντομίας. 
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ικανού και αποτελεσματικού μοντέλου, προτείναμε (Triantis et al., 2003) μια εξίσωση που θεωρούμε 

πως ενοποιεί τις επικρατέστερες υποθέσεις (έκταση per se και υπόθεση ενδιαιτημάτων). Προτείναμε 

τον όρο Χώρος (choros, K), ο οποίος εκφράζει την ικανότητα ενός νησιωτικού ή ηπειρωτικού 

συστήματος να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ειδών μιας ταξινομικής ομάδας. Στην ουσία ο 

όρος αυτός δηλώνει τη συνολική επίδραση της έκτασης και των ενδιαιτημάτων στον καθορισμό του 

αριθμού των ειδών σε μια περιοχή. Ο Χώρος προκύπτει ως το γινόμενο της έκτασης μίας περιοχής 

(Α) επί του αριθμού των ενδιαιτημάτων που είναι παρόντα σε αυτή (Η), K=H*A. Ο αριθμός των 

ειδών της περιοχής εκφράζεται μέσω της εμπειρικής εκθετικής σχέσης zcKS = (1). Η σχέση αυτή 

είναι προφανές πως είναι ανάλογη με εκείνη που πρότεινε ο Arrhenius (1921), zcAS = 2, με την 

αντικατάσταση της έκτασης (Α) από το Χώρο (Κ). 

Προκειμένου να αποδειχθεί η ισχύς και η λειτουργικότητα του μοντέλου μας χρησιμοποιήσαμε 

22 διαφορετικά σύνολα δεδομένων που προήλθαν από 19 διαφορετικές εργασίες (βλ. Triantis et al., 

2003). Η σύγκριση των δύο σχέσεων τόσο με βάση τις τιμές του R2 όσο και με τη χρήση του Akaike’s 

Information Criterion (AIC) (Sakamoto, Ishiguro & Kitagawa, 1986) έδειξε πως σε 20 από τα 22 

σύνολα δεδομένων το μοντέλο Χώρος εξηγούσε αποτελεσματικότερα τη διακύμανση των ειδών σε 

σχέση με την κλασική σχέση αριθμού ειδών και έκτασης.  

Σχεδόν στο σύνολο των δεδομένων που μελετήθηκαν, οι τιμές των παραμέτρων c και z που 

προέκυψαν ήταν μικρότερες από τις αντίστοιχες της κλασικής σχέσης. Στατιστικώς σημαντική ήταν 

η διαφορά των τιμών όσον αφορά την παράμετρο z στις περιπτώσεις των Haila (1983), Deshaye & 

Morisset (1988), Sfenthourakis (1994, 1996b) και Kohn & Walsh (1994).  

Η μελέτη όλων αυτών των δεδομένων έδειξε πως ο αριθμός των ειδών σε κάθε περιοχή 

περιγράφεται, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αποτελεσματικότερα από το μοντέλο Χώρος. 

Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν τα κολεόπτερα και τα χερσαία σαλιγκάρια στην εργασία των 

Nilsson et al., (1988). Οι Nilsson et αl. (1988), μελέτησαν τα κολεόπτερα, τα χερσαία μαλάκια και τα 

μη ποώδη φυτά σε 17 νησιά μιας λίμνης στη Σουηδία. Στην εργασία τους αυτή σημειώνουν πως ο 

αριθμός των φυτικών ειδών δεν μπορεί να θεωρηθεί εξ ορισμού μέτρο της ποικιλίας των 

ενδιαιτημάτων για μεγάλο αριθμό οργανισμικών ομάδων. Παρόλα αυτά ορίζουν τους 

                                                 
2 Οι παράμετροι c και z δεν είναι προφανώς ίδιες και στις δυο εξισώσεις αλλά χρησιμοποιώ τα ίδια σύμβολα 

απλώς για λόγους ευκολότερης κατανόησης του ότι πρόκειται για την κλίση της ευθείας που προκύπτει από 

την λογαρίθμηση των δυο εξισώσεων και το σημείο τομής της με την τεταγμένη, αντιστοίχως.  

 83



Κεφάλαιο 4ο                                                 Το µοντέλο Χώρος  

διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων με βάση ένα μαθηματικό αλγόριθμο που βασίζεται στους 

τύπους βλάστησης της μελετούμενης περιοχής. Είναι προφανές πως οι τύποι ενδιαιτημάτων που 

ορίζουν με τη μέθοδο αυτή δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τα πραγματικά ενδιαιτήματα των 

κολεοπτέρων και των χερσαίων σαλιγκαριών. Επιπλέον, ακόμα και αν μέσω της διαδικασίας αυτής 

προσεγγίζονται κάποια ενδιαιτήματα, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι δεν περιγράφεται το 

σύνολο των ενδιαιτημάτων. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανή στην περίπτωση 

των μη ποωδών φυτών, για τα οποία το μοντέλο Χώρος ήταν αποτελεσματικότερο.  

Σε επόμενη εργασία (Triantis et al., 2005b), άλλες εννιά εργασίες χρησιμοποιήθηκαν για τη 

σύγκριση του μοντέλου Χώρος με την κλασική σχέση αριθμού ειδών και έκτασης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως το μοντέλο Χώρος ήταν αποτελεσματικότερο στο σύνολο των περιπτώσεων με 

αποτέλεσμα, ως και σήμερα, στις 29 από τις 31 (94%) περιπτώσεις που δοκιμάστηκε, το μοντέλο 

Χώρος να είναι αποτελεσματικότερο από την κλασική σχέση αριθμού ειδών και έκτασης.  

Σε αρκετά σημαντικό αριθμό εργασιών, όπως είδαμε παραπάνω, έχει υποδειχθεί ότι η έκταση 

και η ποικιλότητα των ενδιαιτημάτων σχετίζονται άμεσα (Power, 1972; Kitchener et al., 1980; Reed, 

1983, Rafe et al., 1985; Newmark, 1986; Kohn & Walsh, 1994; Williamson, 1998; Ricklefs & Lovette, 

1999) και άρα οι υποθέσεις «έκταση per se» και «ενδιαιτημάτων» δεν αποκλείουν η μία την άλλη. 

(Newmark, 1986; Kohn & Walsh, 1994; Rozenzweing, 1995 Ricklefs & Lovette, 1999). Ο Rosenzweig 

(1995) τονίζει πως, επειδή ακριβώς η έκταση και τα ενδιαιτήματα είναι τόσο στενά συνδεδεμένα στη 

φύση, κάθε παράμετρος μπορεί να υποκαταστήσει την άλλη σε μια σχέση με τον αριθμό των ειδών 

μιας περιοχής, αποκρύπτοντας στην ουσία την επίδραση της άλλης παραμέτρου.  

Σε τέσσερις τουλάχιστον εργασίες (Kohn & Walsh, 1994; Ricklefs & Lovette, 1999; Fox & Fox, 

2000; Triantis et al., 2005b) μελετήθηκε ποσοτικά, όχι μόνο η επίδραση της έκτασης και των 

ενδιαιτημάτων στον αριθμό των ειδών, αλλά και ο βαθμός της αλληλεπίδρασής τους. Οι Kohn & 

Walsh (1994) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δυο αυτοί παράγοντες συμμετέχουν στον 

καθορισμό του αριθμού των ειδών μιας περιοχής, καταλήγοντας και αυτοί στο ότι οι δυο υποθέσεις 

συμπληρώνουν και δεν αποκλείουν η μία την άλλη. Αυτό υποστηρίζουν επίσης και οι Newmark 

(1986), Rozenzweing (1995), Ricklefs & Lovette (1999) και Fox & Fox (2000). Τέλος, οι Kohn & Walsh 

(1994) προτείνουν πως ένα μοντέλο που θα περιγράφει τον αριθμό των ειδών σε μια περιοχή θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο την έκταση όσο και τον αριθμό των ενδιαιτημάτων.  
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Αυτή τη συμπληρωματικότητα θεωρούμε πως εκφράζει ο παράγοντας Χώρος, που μπορεί να 

αποδώσει τη συνδυασμένη επίδραση της έκτασης και των ενδιαιτημάτων στον αριθμό των ειδών.  

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα δεδομένα που υπάρχουν για τις παραμέτρους 

c και z της σχέσης του αριθμού των ειδών και της έκτασης. Με τη χρήση του μοντέλου Χώρος οι 

τιμές της παραμέτρου z μειώθηκαν σε όλες τις εργασίες που μελετήθηκαν. Ακόμα όμως και σε 

εκείνες τις εργασίες στις οποίες η μείωση ήταν και στατιστικώς σημαντική, η τιμή του z παρέμεινε 

μέσα στα όρια που έχουν προταθεί για κάθε κατηγορία (Rosenzweig, 1995; Brown & Lomolino, 

1998). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της εργασίας των Deshaye & Morisset (1988), 

όπου η ιδιαιτέρως υψηλή τιμή για νησιωτικό συγκρότημα μειώθηκε σε τιμή εντός των ορίων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας.  

Στα μικρά νησιά, τα χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων, οι τυχαίες διαταράξεις, η 

απομόνωση αλλά και άλλοι παράγοντες είναι πιθανό να καθορίζουν τον αριθμό των ειδών που 

έχουν την ικανότητα να διατηρούν πληθυσμούς (Μπότσαρης, 1996; Losos, 1998; Whittaker, 1998; 

Lomolino, 1999, 2001).Το μοντέλο που προτείνουμε μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να περιγράψει τη 

συμπεριφορά του αριθμού των ειδών στα μικρά νησιά, τουλάχιστον αποτελεσματικότερα από τη 

σχέση του Arrhenius (1921).  

 

4.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Με βάση τα παραπάνω και την πληροφορία για τον αριθμό των ενδιαιτηματικών τύπων σε 

κάθε νησί (Κεφάλαιο 2), τόσο για τα χερσαία ισόποδα όσο και για τα σαλιγκάρια, υπολόγισα για 

κάθε νησί των τριών υπό μελέτη νησιωτικών συγκροτημάτων τον παράγοντα Χώρος (Κ=Η*Α) και 

στη συνέχεια μέσω της λογαριθμικής μορφής του μοντέλου Χώρος, )(Log)(Log)(Log KzcS +=  

(3) υπολόγισα τις τιμές των παραμέτρων c και z. Στη συνέχεια προκειμένου να μελετήσω την 

αποτελεσματικότητα του μοντέλου σε σχέση με την κλασική σχέση αριθμού ειδών και έκτασης 

( zcAS = ), σύγκρινα τα αποτελέσματα της σχέσης (3) με αυτά της λογαριθμικής μορφής της 

κλασικής σχέσης (Κεφάλαιο 3), )(Log)(Log)(Log AzcS +=  (4). 

Επιπλέον, προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά του μοντέλου Χώρος με τη χρήση 

διαφορετικών προσεγγίσεων στην περιβαλλοντική ετερογένεια, εφάρμοσα το μοντέλο για τα 

χερσαία μαλάκια του συγκροτήματος της Σκύρου χρησιμοποιώντας τους τύπους βλάστησης του 
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συγκροτήματος ως μια ακόμα μέτρηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας, επιπλέον των 

ενδιαιτηματικών τύπων.  

Ο αριθμός των ενδιαιτημάτων δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικός ως ερμηνευτική 

παράμετρος. Οι τύποι ενδιαιτημάτων διαφέρουν στη φέρουσα ικανότητά τους και προφανώς δεν 

καλύπτουν ίσες εκτάσεις σε ένα νησί. Για αυτό και σε ορισμένες εργασίες (Ricklefs & Lovette, 1999; 

Fox & Fox, 2000) προτάθηκε η χρήση ενός δείκτη της ποικιλότητας των ενδιαιτημάτων (HD) που 

λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές εκτάσεις που καλύπτει κάθε τύπος ενδιαιτήματος, ώστε να 

αποφευχθεί η θεώρηση των σπάνιων ενδιαιτημάτων ως ισότιμων με τα κοινά, όσον αφορά την 

επίδρασή τους στον αριθμό των ειδών. Στην παρούσα εργασία δεν ακολούθησα τη συγκεκριμένη 

διαδικασία και απλώς χρησιμοποίησα τον αριθμό των ενδιαιτημάτων στην ανάλυση. Αυτό έγινε για 

δυο λόγους: από τη μία, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατη η ακριβής μέτρηση της 

έκτασης που καλύπτει ένας τύπος ενδιαιτήματος, π.χ. έκταση της φυλλοστρωμνής του Pistacea 

lentiscus, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η έκταση δεν συνιστά σημαντική παράμετρο ενός 

ενδιαιτήματος (σε αντίθεση, π.χ., με το βάθος στην περίπτωση της φυλλοστρωμνής, τον όγκο στην 

περίπτωση των βράχων κλπ. – βλ. Solem et al., 1981; Triantis et al., 2005a,b). 

Χρησιμοποίησα τη διαδικασία της λογαρίθμησης για τον υπολογισμό των παραμέτρων c και 

z, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με άλλες εργασίες, αφού η διαδικασία αυτή αποτελεί 

κοινή πρακτική των βιογεωγράφων κατά τη μελέτη της σχέσης του αριθμού των ειδών με την 

έκταση. Για τη σύγκριση των δυο εξισώσεων, ως μέτρο καλύτερης προσαρμογής και περιγραφής 

των δεδομένων, χρησιμοποίησα τις τιμές του R2 που προκύπτουν για τις εξισώσεις (3) και (4). Με 

δεδομένο πως και τα δύο μοντέλα έχουν την ίδια μορφή αλλά περιέχουν και τον ίδιο αριθμό 

παραμέτρων, οι τιμές του R2 είναι άμεσα συγκρίσιμες χωρίς να απαιτείται κάποια διαδικασία 

προσαρμογής των δεδομένων (Kvalseth, 1985; Loehle, 1990). Για κάθε περίπτωση μελετήθηκε η 

συσχέτιση του αριθμού των ειδών με τους ενδιαιτηματικούς τύπους αλλά και η σχέση των 

ενδιαιτηματικών τύπων με την έκταση κάθε νησιού, χρησιμοποιώντας τις λογαριθμικές τιμές για 

κάθε παράμετρο και υπολογισμό της σχετικής ευθείας με την τεχνική της γραμμικής 

παλινδρόμησης.  

Επιπλέον, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη στατιστικής διαφοράς ανάμεσα στις 

τιμές των κλίσεων των ευθειών (παράμετρος z) που προέκυψαν από τις εξισώσεις (3) και (4), 
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πραγματοποίησα τον έλεγχο t κατά Student (Zar, 1984). Όλες οι ευθείες γραμμικής παλινδρόμησης 

υπολογίσθηκαν με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού STATISTICA 5 (StatSoft, 1995). 

Το γεγονός πως το μοντέλο Χώρος φέρει τον ίδιο αριθμό παραμέτρων με την κλασική σχέση 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού δεν έχει εκ των προτέρων μεγαλύτερη ικανότητα ερμηνείας των 

δεδομένων όπως διάφορα άλλα μοντέλα που έχουν προταθεί κατά καιρούς, π.χ.,  

(Wilson, 1991),  (Plotkin et al., 2000) και 

AzcS x log+=

kAzecAS −= ]Hillslope1[ )/(Log 50
max

AASS +=  

(Lomolino, 2000).  

Με δεδομένη την αλληλεπίδραση της έκτασης και του αριθμού των ενδιαιτημάτων, 

χρησιμοποίησα την ανάλυση μονοπατιού (path analysis) για να προσεγγίσω τη συμβολή των 

παραμέτρων αυτών στη διαμόρφωση του τελικού αριθμού των ειδών σε κάθε νησιωτικό 

συγκρότημα. Η μέθοδος αυτή (Wright, 1968; Sokal & Rolph, 1981; Kohn & Walsh, 1994; Grace & 

Pugesek, 1997, 1998; Legendre & Legendre, 1998) επιτρέπει τον υπολογισμό της άμεσης και έμμεσης 

συνεισφοράς των αιτιακών μηχανισμών ή παραμέτρων, με βάση ένα μοντέλο που ορίζεται εκ των 

προτέρων (Wright, 1968; Sokal & Rolph, 1995; K

& Walsh, 1994). Η σπουδαιότητα της μεθόδο

έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει τη δυνατότη

διάκρισης και προσδιορισμού της συμμετοχής 

αιτιακών σχέσεων που αλληλεπιδρούν στο τελικό 

αποτέλεσμα. Στην Οικολογία, η μέθοδος αυτή έχει 

χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιπτώσεις (Schemske

& Horvitz, 1988; Lewinsohn, 1991; Kohn & Walsh, 

1994; Fox & Fox, 2000; Triantis et al., 2005b). Η 

μέθοδος στηρίζεται στην ανάλυση των σχέσεων 

μεταξύ ενός συνόλου παραμέτρων σε μια υποθετική αιτιακή δομή. Η δομή αυτή με δεδομένη 

αλληλεπίδραση έκτασης και ενδιαιτημάτων αλλά και τη σπουδαιότητά τους στο καθορισμό του

αριθμού των ειδών, παρουσιάζεται παραστατικά στο σχήμα 3.5.1, όπου a, b

ohn 

υ 

τα 

 

την 

 

 

νση 

 

A και bΗ είναι οι 

κανονικοποιημένοι συντελεστές μερικής συσχέτισης, οι οποίοι υπολογίζονται από την εξίσωση

πολλαπλής παλινδρόμησης του αριθμού των ειδών με την έκταση και τα ενδιαιτήματα, ενώ U είναι 

η ανερμήνευτη διακύμανση. Με βάση λοιπόν το μοντέλο της Εικόνας 4.1 η ερμηνευμένη διακύμα

του αριθμού των ειδών αποτελείται από τρία στοιχεία: τη διακύμανση που οφείλεται αποκλειστικά

Έκταση

Ενδιαιτήµατα

Είδη

bA

bH

a

U

Εικόνα 4.1. Η βασική δομή του μοντέλου της 
ανάλυσης μονοπατιού.  
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στην έκταση, αυτή που οφείλεται αποκλειστικά στην περιβαλλοντική ετερογένεια και τέλος τη 

διακύμανση που οφείλεται στην αλληλεπίδραση έκτασης και περιβαλλοντικής ετερογένε

 

ιας.  

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

υ Χώρος 

 του μοντέλου Χώρος στα δεδομένα της παρούσας εργασίας 

παρο

μα της εφαρμογής του μοντέλου Χώρος αλλά και της SPAR στα δεδομένα της 

 και 

ύς 

z c R2

Α) Εφαρμογή του μοντέλο

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής

υσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.1 κατά αντιπαραβολή με τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής της SPAR. 

Πίνακας 4.1. Τα αποτέλεσ

παρούσας εργασίας. Αναλυτικά παρουσιάζεται για κάθε περίπτωση η τιμή των παραμέτρων c και z αλλά

ο συντελεστής συσχέτισης R2. Στην περίπτωση των σαλιγκαριών της Σκύρου έχουν χρησιμοποιηθεί δυο 

προσεγγίσεις της περιβαλλοντικής ετερογένειας. KΗ: Η τιμή του Χώρος με βάση τους ενδιαιτηματικο

τύπους και KV: η τιμή του Χώρος με βάση του τύπους βλάστησης. 

Νησιωτικό συγκρότημα Μοντέλο 
SPAR  0,178 5,5 8* 1 0,8
Μοντέλο Χώρος (KΗ) 0,152 12,6 0,91* 

Σκύρος 

Μοντέλο Χώρος (KV) 0,153 10,7 0,83* 
SPAR (Σαλιγκάρια)  0,140 18,1 0,69* 
Μοντέλο Χώρος (Σαλιγκάρια) 0,129 13,2 0,82* 
SPAR (Ισόποδα)  0,144 11,2 0,84* 

Αστυπάλαια 

α) Μοντέλο Χώρος (Ισόποδ 0,127 8,6 0,86* 
SPAR (Σαλιγκάρια) 0,194 17,8 0,82* 
Μοντέλο Χώρος (Σαλιγκάρια) 0,163 12,4 0,85* 
SPAR (Ισόποδα) 0,133 10,4 0,82* 

Κάλυμνος 

Ισόποδα) Μοντέλο Χώρος ( 0,115 8,2 0,83* 
 

ε βάση τις τιμές του R2 προκύπτει καταρχάς πως το μοντέλο Χώρος περιγράφει 

αποτ κροτήματα 

 

Μ

ελεσματικότερα τη διακύμανση του αριθμού των ειδών και στα τρία νησιωτικά συγ

και για τις δυο υπό μελέτη ομάδες (Πίνακας 4.1). Στην περίπτωση των σαλιγκαριών της Σκύρου, το 

μοντέλο Χώρος είναι αποτελεσματικότερο από τη SPAR όταν χρησιμοποιούνται οι ενδιαιτηματικοί 

τύποι που όρισα αλλά λιγότερο αποτελεσματικό όταν ως μέτρηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας

χρησιμοποιούνται οι τύποι βλάστησης.  
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Πίνακας 4.2. Η συσχέτιση μεταξύ της έκτασης, των ενδιαιτηματικών τύπων και του αριθμού των ειδών 

(λογαριθμημένες τιμές) για τα πέντε σύνολα δεδομένων της παρούσας εργασίας. * P<0,01.  

Νησιωτικό συγκρότημα Σχέση R2

LogS-logH 0,79* Σκύρος 
LogH-LogA 0,74* 
LogS-logH 0,82* Αστυπάλαια (Σαλιγκάρια) 
LogH-LogA 0,38* 
LogS-logH 0,85* Αστυπάλαια (Ισόποδα) 
LogH-LogA 0,83* 

Κάλυμνος (Σαλιγκάρια) LogS-logH 0,87* 
 LogH-LogA 0,84* 
Κάλυμνος (Ισόποδα) LogS-logH 0,86* 
 LogH-LogA 0,92* 

 

Β) Ανάλυση μονοπατιού 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανάλυσης μονοπατιού στα δεδομένα της εργασίας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3. Η ανερμήνευτη διακύμανση ήταν αρκετά χαμηλή στο σύνολο 

των περιπτώσεων και κυμάνθηκε από 6% (Σαλιγκάρια Σκύρου) ως και 14% (Ισόποδα-Καλύμνου). 

Σε όλες τις περιπτώσεις η αλληλεπίδραση έκτασης και περιβαλλοντικής ετερογένειας ήταν ο 

σημαντικότερος παράγοντας ερμηνείας της διακύμανσης του αριθμού των ειδών, με ποσοστά 

μεγαλύτερα του 80%, με εξαίρεση την περίπτωση των σαλιγκαριών στο συγκρότημα της 

Αστυπάλαιας όπου το ποσοστό αυτό είναι 57,5%. Η διακύμανση που ερμηνεύεται αποκλειστικά 

από την έκταση κυμάνθηκε από 1% ως και 11,5%, ενώ αντιστοίχως χαμηλά αλλά ελάχιστα 

υψηλότερα ήταν τα ποσοστά της περιβαλλοντικής ετερογένειας (Πίνακας 4.3).  

Πίνακας 4.3. Αποτελέσματα ανάλυσης μονοπατιού ως προς τη σχετική συνεισφορά έκτασης 

και περιβαλλοντικής ετερογένειας στον αριθμό των ειδών. 

Ομάδα/Νησ. Συγκρότημα Έκταση Περιβ. 
ετερογένεια

Έκταση + Περιβ. 
ετερογένεια 

Ανερμήνευτη
 διακύμανση

Σαλιγκάρια-Σκύρος 4% 6% 84% 6% 

Σαλιγκάρια-Αστυπάλαια 11,5% 25% 57,5% 6% 

Σαλιγκάρια-Κάλυμνος 1,5% 7% 80,5% 11% 

Ισόποδα-Αστυπάλαια 4% 4% 80% 12% 

Ισόποδα-Κάλυμνος 1% 5% 80% 14% 
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Τέλος, τα αποτελέσματα του ελέγχου t κατά Student για την ύπαρξη ή όχι στατιστικώς 

σημαντικής διαφοράς μεταξύ των τιμών z και c, που προκύπτουν από τις δυο σχέσεις (3) και (4) 

έδειξαν πως δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των κλίσεων των δυο εξισώσεων, 

δηλαδή μεταξύ των τιμών του z (σε όλες τις περιπτώσεις P≥0,05).  

5.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Α) ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΣ 

Τα δεδομένα της παρούσας εργασίας ενισχύουν την άποψη της σύνδεσης και της 

αλληλεπίδρασης της έκτασης και της ποικιλίας των ενδιαιτημάτων σε μια περιοχή και του από 

κοινού καθορισμού του αριθμού των ειδών της περιοχής. Όπως έχει τονιστεί (Kohn & Walsh, 1994; 

Ricklefs & Lovette, 1999; Triantis et al., 2003; 2005a,b), η απάντηση στο ερώτημα «έκταση per se ή 

ενδιαιτήματα;» είναι: και τα δύο. Σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό 

της διακύμανσης του αριθμού των ειδών οφειλόταν στην αλληλεπίδραση της έκτασης με την 

περιβαλλοντική ετερογένεια (Πίνακας, 4.3). Το φαινόμενο αυτό αποτελεί κοινό τόπο στις εργασίες 

που συνεκτιμούν την επίδραση της έκτασης και της περιβαλλοντικής ετερογένειας, παρόλο που ως 

σήμερα δεν έχει υπάρξει προσπάθεια σύνθεσής τους (Triantis et al., υπό προετοιμασία). 

Η σύγκριση της σχέσης αριθμού ειδών και έκτασης με εκείνη του αριθμού των ειδών με τους 

ενδιαιτηματικούς τύπους (Πίνακες 4.1 & 4.2) φανερώνει πως σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εκείνης 

των σαλιγκαριών της Σκύρου, οι ενδιαιτηματικοί τύποι περιγράφουν αποτελεσματικότερα τον 

αριθμό των ειδών απ’ ό,τι η έκταση αυτή καθαυτή, έστω και αν η προσφερόμενη βελτίωση είναι 

σχετικά μικρή. Αυτό συνιστά άλλη μια ισχυρή ένδειξη της αναγκαιότητας να συνεκτιμάται η 

περιβαλλοντική ετερογένεια στις μελέτες της βιοποικιλότητας μιας περιοχής.  

Αυτήν ακριβώς τη σύνδεση και τον από κοινού καθορισμό του αριθμού των ειδών, μπορεί να 

εκφράσει ικανοποιητικά το μοντέλο Χώρος. Το μοντέλο αυτό σε όλες τις περιπτώσεις που 

μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή (βλ. επίσης Triantis et al., 2003, 2005b) αποδείχθηκε 

αποτελεσματικότερο από την κλασική σχέση αριθμού ειδών και έκτασης στην περιγραφή της 

διακύμανσης του αριθμού των ειδών, πάρα την ιδιαίτερα υψηλή συσχέτιση του αριθμού των ειδών 

με την έκταση (Πίνακας 4.1). Παρόλο που η βελτίωση που προσφέρει το μοντέλο δεν είναι πάντοτε 

στατιστικώς σημαντική, η σημαντικότητά του έγκειται στο γεγονός πως ένα μοντέλο που εμπεριέχει 

και την παράμετρο της περιβαλλοντικής ετερογένειας μπορεί να είναι και λειτουργικό και 

αποτελεσματικό, ενώ ταυτοχρόνως αποφεύγεται η πολυπλοκότητα άλλων μοντέλων που έχουν 
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κατά καιρούς προταθεί (Buckley, 1981; Rafe et al., 1986) και τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν από 

τους βιογεωγράφους και τους οικολόγους.  

Η συμπερίληψη της περιβαλλοντικής ετερογένειας σε μια μαθηματική σχέση που προσπαθεί να 

περιγράψει τη μεταβολή του αριθμού των ειδών δεν είναι κάτι νέο (Buckley, 1982;Rafe et al., 1985; 

Deshaye & Morisset, 1988; Kohn & Walsh,1994; Tjørve, 2002). Η καινοτομία και η χρησιμότητα του 

μοντέλου Χώρος, όμως, δεν συνίσταται αναγκαστικά και μόνο στην καλύτερη προσαρμογή στα 

δεδομένα αλλά και στην απλότητα της σχέσης, καθώς επίσης και στην αυξημένη περιγραφική 

ικανότητα που προσφέρει. Ο Χώρος αποτελεί όρο που φέρει όχι μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική 

πληροφορία για την υπό μελέτη περιοχή και υποδεικνύει μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση των 

μηχανισμών που επηρεάζουν τον αριθμό των ειδών. 

Παρόλο που για τα πέντε σύνολα δεδομένων είχαμε μείωση της τιμής της παραμέτρου z σε 

σχέση με την αντίστοιχη της SPAR, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί στην πλειονότητα των 

υπόλοιπων περιπτώσεων που έχουν μελετηθεί (δες Triantis et al., 2003), η μείωση αυτή δεν ήταν 

στατιστικώς σημαντική και η τιμή ανήκει στην ίδια κατηγορία τιμών του z με την αντίστοιχη τιμή της 

κλασικής σχέσης. Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 3, ο Rosenzweig (1995, 2003) εισήγαγε και κατέδειξε 

τη μακρο-οικολογική φύση της SPAR και ιδιαίτερα της παραμέτρου z. Η τιμή της παραμέτρου z δεν 

είναι απλώς ένδειξη του βαθμού απομόνωσης του υπό μελέτη νησιωτικού συγκροτήματος αλλά 

αποτελεί και μακροσκοπικό περιγραφικό παράγοντα των κυριάρχων διαδικασιών που καθορίζουν 

τον αριθμό των ειδών και τη χρονική κλίμακα στην οποία αυτές δρουν. Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 

3, και για τις δύο μελετούμενες ζωικές ομάδες, η κλίση της SPAR καταδεικνύει πως τα υπό μελέτη 

νησιωτικά συγκροτήματα συμπεριφέρονται ως τμήματα μια ευρύτερης ηπειρωτικής περιοχής και 

όχι σα νησιά υπό τη βιογεωγραφική έννοια. Το ίδιο ακριβώς πρότυπο καταδεικνύουν και οι τιμές 

της κλίσης που προκύπτουν από το μοντέλο Χώρος. Η παρόμοια συμπεριφορά της «κλίσης» του 

μοντέλου Χώρος με εκείνη της κλασικής SPAR, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αντίστοιχη 

θεώρηση της «κλίσης» του Χώρος. Βέβαια, ο περιορισμένος διαθέσιμος αριθμός δεδομένων και 

εργασιών δεν μας επιτρέπει ακόμη ευρείες εφαρμογές και γενικά συμπεράσματα.  

Στην περίπτωση της σταθεράς c, η οποία στην ουσία αποτελεί ένα ανεξερεύνητο ακόμα πεδίο 

για τους βιογεωγράφους (Kagiabaki et al., υποβεβλημένο), το μοντέλο Χώρος προσφέρει σημαντική 

βάση για τη μελέτη της βιολογικής της σημασίας υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής ετερογένειας 

σε μελλοντικές εργασίες.  
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Όπως τονίστηκε στο Κεφάλαιο 2, η ασάφεια που επικρατεί στο χώρο της Οικολογίας γύρω 

από τους όρους που σχετίζονται με την προσέγγιση της περιβαλλοντικής ετερογένειας, αλλά και η 

έλλειψη μιας τυποποιημένης διαδικασίας για την ποσοτικοποίησή της, ίσως να είναι σημαντικότερη 

απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς. ∆εν συνδέεται μόνο με τη διερεύνηση της συμμετοχής των 

ενδιαιτηματικών τύπων στον καθορισμό του αριθμού των ειδών μιας ταξινομικής ομάδας σε μια 

περιοχή, αλλά και με τον ποσοτικό καθορισμό των ειδών μιας πανίδας που είναι εξειδικευμένα σε 

έναν ενδιατηματικό τύπο. Η πληροφορία αυτή, πέρα από την αυταξία της, είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική και στις διαχειριστικές μελέτες ειδών και περιοχών, αφού μπορεί να προσφέρει λύσεις 

στην προστασία σημαντικών ειδών-κλειδιά.  

Είναι προφανές πως το βασικό μειονέκτημα του μοντέλου Χώρος έγκειται ακριβώς στην 

ασάφεια που επικρατεί γύρω από τον ορισμό και τη μέτρηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας με 

τυποποιημένο τρόπο. Όπως τονίστηκε στο Κεφαλαίο 2, η χρήση των ενδιαιτηματικών τύπων που 

ορίζονται με βάση τις οικολογικές απαιτήσεις της μελετούμενης ομάδας μπορούν να προσφέρουν 

ιδιαιτέρως αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα αυτό, έτσι ώστε να είναι δυνατές οι συγκρίσεις 

μεταξύ διαφορετικών εργασιών.  

Β) Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

Η άμεση επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών των χερσαίων μαλακίων και των 

χερσαίων ισοπόδων και στα τρία συγκροτήματα, όπως προέκυψε από την ανάλυση μονοπατιού, 

είναι αρκετά χαμηλή. Η μειωμένη άμεση επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών σε ένα 

νησιωτικό συγκρότημα οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες. Πρώτον, στην παρουσία ειδών με μεγάλη 

ικανότητα διασποράς (Ricklefs & Lovette, 1999), τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά στο φαινόμενο 

διάσωσης (rescue effect), δηλαδή της διαρκούς τροφοδότησης των νησιωτικών πληθυσμών με 

άτομα από άλλες ηπειρωτικές ή νησιωτικές περιοχές, με αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας 

εξαφάνισης του πληθυσμού του είδους. Η μείωση της πιθανότητας εξαφάνισης σημαίνει στην ουσία 

και μείωση της επίδρασης της έκτασης στον αριθμό των ειδών, αφού βάσει της θεωρίας των 

MacArthur & Wilson (1963, 1967), ο ρυθμός εξαφάνισης εξαρτάται αποκλειστικά από την έκταση 

του κάθε νησιού. Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 1, παρόλο που και οι δυο μελετούμενες ομάδες 

εμφανίζουν αρκετά περιορισμένες ικανότητες διασποράς, τα είδη που συγκροτούν τις πανίδες και 

στα τρία συγκροτήματα χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από ευρεία κατανομή, ένδειξη αυξημένης 

ικανότητας διασποράς σε σχέση με άλλα είδη των δυο ομάδων που εξαπλώνονται στην ευρύτερη 
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περιοχή του Αιγαίου. Ταυτοχρόνως, σε αυτό συμβάλλουν και οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των 

διαφόρων νησιών αλλά και καθενός τους με το κεντρικό-μεγάλο νησί. ∆εύτερον, στη μειωμένη 

άμεση επίδραση της έκτασης συμβάλλει και η εντός του νησιού μετακίνηση των οργανισμών 

(Ricklefs & Cox, 1972; Brown & Kodric-Brown, 1977). Τα χερσαία σαλιγκάρια είναι γνωστό πως 

έχουν ιδιαίτερα περιορισμένη ικανότητα ενεργητικής μετακίνησης. Σύμφωνα με τον Γκιώκα (1996), 

στο είδος Albinaria coerulea, η μέση μηνιαία μετακίνηση των ατόμων είναι περίπου 0,27 μέτρα, για 

το Theba pisana 3-33μ (Baker, 1988) ενώ για το Mastus cretensis περίπου 4μ. (Παρμακέλης, 2003; 

Parmakelis & Mylonas, 2002). Άρα, μόνο τα ανθρωπόχωρα είδη είναι πολύ πιθανό να μεταφέρονται 

μέσα στο νησί, συμβάλλοντας στην αύξηση της επιβίωσης των πληθυσμών κάθε είδους εξαιτίας της 

τροφοδότησής του με άτομα από πληθυσμούς στο ίδιο νησί. Το ίδιο πιθανόν ισχύει και για τα πολύ 

μικρού μεγέθους σαλιγκάρια τα οποία μπορούν να μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις στο 

Αιγαίο, εξαιτίας των έντονων ανέμων που πνέουν στην περιοχή (Kirchner et al., 1997). Τα ισόποδα, 

από την άλλη πλευρά, είναι πιο κινητικοί οργανισμοί σε σχέση με χερσαία σαλιγκάρια. Σύμφωνα με 

τον Paris (1965) το Armadillidium vulgare μπορεί ημερησίως να καλύψει απόσταση 13 μέτρων, ενώ 

το Hemilepistus reaumuri η απόσταση φτάνει τα 20μ (Hoffman, 1983). Σύμφωνα με τους Ricklefs & 

Lovette (1999), μια ένδειξη ενδο-νησιωτικών μετακινήσεων είναι η μικρή παρουσία ενδημισμού. 

Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 1, τόσο τα χερσαία σαλιγκάρια όσο και τα ισόποδα εμφανίζουν 

ιδιαιτέρως μικρά, έως και αμελητέα ποσοστά ενδημισμού, τόσο σε επίπεδο νησιωτικών 

συγκροτημάτων όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων νησιών. Παρόλο που τα συγκεκριμένα ποσοστά 

δεν μπορούν να θεωρηθούν ενδείξεις ενδο-νησιωτικών μετακινήσεων, ιδίως για τα σαλιγκάρια, είναι 

αρκετά πιθανόν οι πιθανότητες εξαφάνισης των ανθρωπόχωρων μόνο ειδών να μειώνονται 

εξαιτίας της δυνατότητας μετακίνησής τους μέσα στο νησί. Τρίτον, στην παρουσία εξειδικευμένων 

ως προς τους ενδιαιτηματικούς τύπους ειδών, η παρουσία των οποίων εξαρτάται κυρίως από την 

παρουσία του κατάλληλου ενδιαιτηματικού τύπου. Η επίδραση της έκτασης στις περιπτώσεις 

αυτών των ειδών γίνεται φανερή σε πολύ μικρές εκτάσεις, όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί 

πληθυσμός (Gibson, 1986). Όπως έχει καταδειχθεί (Τριάντης, 2002; Σφενδουράκης, 1994) τα 

ποσοστά εξειδικευτών τόσο για τα χερσαία σαλιγκάρια όσο και για τα ισόποδα στην ευρύτερη 

περιοχή του Αιγαίου είναι αρκετά υψηλά ώστε να συμβάλλουν στη μείωση της άμεσης επίδρασης 

της έκτασης και προφανώς στην αύξηση της επίδρασης της περιβαλλοντικής ετερογένειας. Σε 

αντίστοιχη μελέτη, οι Ricklefs & Lovette (1999), μελετώντας τα χειρόπτερα στις Μικρές Αντίλλες, 
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συμπέραναν πως το χαμηλό ποσοστό των εξειδικευτών είχε ως αποτέλεσμα την πολύ μικρή 

συμμετοχή των ενδιαιτημάτων στον καθορισμό των ειδών των χειροπτέρων και, από την άλλη, τη 

σημαντική συμμετοχή της έκτασης. Τέλος, η επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών της 

νησιωτικού συγκροτήματος επηρεάζεται και από το φαινόμενο στόχου (Gilpin & Diamond, 1976; 

Lomolino, 1990). Σύμφωνα με αυτό, όσο μεγαλύτερη η έκταση του νησιού τόσο μεγαλύτερο «στόχο» 

προσφέρει στους μετανάστες. Στην περίπτωση και των τριών υπό μελέτη νησιωτικών 

συγκροτημάτων, η επίδραση του φαινομένου αυτού θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως μικρή, έως και 

ανύπαρκτη, καθώς όλα τα νησιά - εκτός του μεγάλου νησιού - είναι παρόμοια σε μέγεθος και 

ταυτοχρόνως βρίσκονται σε σχετικά κοντινές αποστάσεις από το μεγάλο νησί, με αποτέλεσμα η 

έκταση να μην παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της εποίκισης.  

Η έμμεση επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών μέσω των ενδιαιτηματικών τύπων, 

όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4.1, σχετίζεται με το γεγονός ότι, κατά κανόνα, μεγαλύτερα νησιά 

περιέχουν περισσότερους τύπους ενδιαιτημάτων. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2, σε όλες τις 

περιπτώσεις υπήρχε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ενδιαιτηματικών 

τύπων και της έκτασης, η οποία ήταν και πολύ ισχυρή με εξαίρεση τους ενδιαιτηματικούς τύπους 

των χερσαίων σαλιγκαριών στο συγκρότημα της Αστυπάλαιας, όπου η τιμή ήταν R2=0,38, κυρίως 

εξαιτίας της μη ασβεστολιθικής σύστασης των νησίδων, οι οποίες έτσι εμφάνιζαν ιδιαιτέρως μικρό 

αριθμό ενδιαιτηματικών τύπων σε σχέση με την έκτασή τους (Πίνακας 4.2). Επιπλέον, ορισμένοι 

ενδιαιτηματικοί τύποι εμφανίζονται μόνο στα μεγαλύτερα νησιά των συγκροτημάτων, και 

περισσότεροι ενδιαιτηματικοί τύποι σημαίνει μεγαλύτερες πιθανότητες για περισσότερα είδη (Kohn 

& Walsh, 1994; Ricklefs & Lovette, 1999). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι 

ενδιαιτηματικοί τύποι που σχετίζονται με τις καλλιέργειες, η παρουσία των οποίων είναι δεδομένο 

πως εξαρτάται από την έκταση του νησιού. ∆εν θα περίμενε κανείς να υπάρχουν καλλιέργειες στην 

νησίδα Λακκονήσι ή ∆ιαπόρι, με έκταση μικρότερη από 0,016 km2. Το ίδιο ισχύει για τους 

ενδιαιτηματικούς τύπους που σχετίζονται με τους οικισμούς, τα αλίπεδα και τα πευκοδάση, για 

τους οποίους κατά κανόνα η μικρή έκταση αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Ανάλογες 

περιπτώσεις αναφέρονται από τους Whitehead & Jones (1969), Kohn & Walsh (1994), Ricklefs & 

Lovette (1999). Η παρουσία μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ετερογένειας δίνει στα είδη μεγαλύτερη 

διαθεσιμότητα καταφυγίων άρα και μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης κάτω από διάφορες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα είδη που χαρακτηρίζονται ως γενικευτές, 
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αφού στα μικρά νησιά η δυνατότητα επιλογής ενδιαιτήματος είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με τα 

μεγαλύτερα.  

Στην παρούσα εργασία, η χρησιμοποίηση των τύπων βλάστησης ως μέτρο της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας για τα σαλιγκάρια στο συγκρότημα της Σκύρου και η εισαγωγή τους 

στο μοντέλο Χώρος, οδήγησε σε μείωση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου, τόσο σε σχέση με 

την αντίστοιχη εφαρμογή της σχέσης με χρήση των ενδιαιτηματικών τύπων όσο και σε σχέση με τη 

SPAR (Πίνακας, 4.1; βλ. επίσης Triantis et al., 2005b). Το αποτέλεσμα αυτό βρίσκεται σε απόλυτη 

συμφωνία με μια σειρά βιβλιογραφικών αναφορών που επισημαίνουν ότι η παρουσία της 

πλειονότητας των ειδών των χερσαίων σαλιγκαριών δεν επηρεάζεται σημαντικά από τους τύπους 

βλάστησης (π.χ., Cain, 1983; Μυλωνάς, 1982; Heller, 1988). Άρα, χρησιμοποιώντας μετρήσεις της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας που δεν σχετίζονται με τη φυσική ιστορία του μελετούμενου τάξου, 

μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα, γι’ αυτό και θα πρέπει η όλη προσέγγιση να 

εφαρμόζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Με βάση τα δεδομένα της παρούσας ανάλυσης, η νησίδα Έξω 

∆ιαβάτης καταδεικνύει την αναγκαιότητα για χρήση σχετικών με την οικολογία της ομάδας 

μετρήσεων της περιβαλλοντικής ετερογένειας. Στη νησίδα Έξω ∆ιαβάτης, υπάρχει ο μικρότερος 

αριθμός ειδών χερσαίων σαλιγκαριών και ο μικρότερος αριθμός ενδιαιτηματικών τύπων παρόλο 

που η νησίδα είναι μεγαλύτερη σε έκταση από άλλα νησιά του συγκροτήματος (Λακκονήσι, Αγ. 

Φωκάς, Θάλεια) αλλά και φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμό τύπων βλάστησης. Παρόλα αυτά, η νησίδα 

Έξω ∆ιαβάτης είναι η μοναδική του συγκροτήματος χωρίς ασβεστολιθικό υπόστρωμα, το οποίο 

όπως έχει ήδη τονιστεί είναι πολύ σημαντικό για την παρουσία της πλειονότητας των χερσαίων 

σαλιγκαριών (Mylonas, 1982; Tompa, 1984; Goodfriend, 1986). Έτσι, η χρήση των τύπων βλάστησης 

αποτυγχάνει να περιγράψει αποτελεσματικά την περιβαλλοντική ετερογένεια για τα χερσαία 

σαλιγκάρια στο συγκεκριμένο συγκρότημα (Triantis et al., 2005b). Παρόλα αυτά, για ορισμένα τάξα 

οι τύποι βλάστησης φαίνεται πως μπορούν όντως να περιγράψουν αποτελεσματικά την 

περιβαλλοντική ετερογένεια (βλ. Tews et al. 2003).  

Εφαρμόζοντας την ανάλυση μονοπατιού αλλά και συγκρίνοντας το μοντέλο Χώρος με τη 

SPAR μόνο για τα μικρά νησιά (<1km2) για τα σαλιγκάρια στο συγκρότημα της Σκύρου (βλ. Triantis 

et al., 2005b), καταλήξαμε πως το 5% του αριθμού των ειδών ερμηνεύεται αποκλειστικά από την 

έκταση, το 24% από την περιβαλλοντική ετερογένεια και το 62% από την αλληλεπίδραση των δύο 

αυτών παραγόντων. Οι τιμές του R2 για το μοντέλο Χώρος και τη SPAR αντίστοιχα, ήταν 0,79 και 
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0,67. Η αύξηση λοιπόν της αποτελεσματικότητας του μοντέλου Χώρος είναι πιο ξεκάθαρη όταν 

λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μικρά νησιά του συγκροτήματος της Σκύρου. Καθώς η επίδραση της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας είναι πιο έντονη στις μικρότερες κλίμακες χώρου (Schmida & Wilson, 

1985; Turner & Tjorve, 2005), η βιοποικιλότητα των μικρών νησιών είναι πιθανό να επηρεάζεται από 

την περιβαλλοντική ετερογένεια περισσότερο απ’ ό,τι τα μεγαλύτερα νησιά. Στα μικρής έκτασης 

νησιά ορισμένες φορές δεν παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ειδών με την αύξηση της έκτασης 

(φαινόμενο του μικρού νησιού; δες Κεφάλαιο 5, Niering, 1963; MacArthur & Wilson, 1967; 

Whitehead & Jones, 1969; Woodroffe, 1986; Lomolino, 2000; Lomolino & Weiser, 2001, Williamson 

et al., 2001; Triantis et al., 2006). Η περιβαλλοντική ετερογένεια γίνεται τότε ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που καθορίζουν ποια είδη θα διατηρήσουν βιώσιμους πληθυσμούς (Μπότσαρης, 1996; 

Losos, 1996; Whittaker, 1998; Lomolino & Weiser 2001; Triantis et al., 2006). Η ανάλυση μονοπατιού 

έδειξε πως στα μικρά νησιά, η επίδραση της έκτασης είναι χαμηλή και η αντίστοιχη επίδραση της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας μεγαλύτερη στα μικρά νησιά απ΄ ό,τι στο σύνολο του 

συγκροτήματος. Επιπλέον, το ποσοστό της διακύμανσης του αριθμού των ειδών που ερμηνεύεται 

από την αλληλεπίδραση έκτασης και περιβαλλοντικής ετερογένειας είναι μικρότερο από εκείνο του 

συνόλου των νησιών. Έτσι, σε αυτήν την κλίμακα, καθώς η περιβαλλοντική ετερογένεια καθίσταται 

πρωτεύουσας σημασίας διαδικασία για τον αριθμό των ειδών και καθώς μειώνεται η 

αλληλεπίδρασή της με την έκταση, η έκταση δεν μπορεί πλέον να εκφράσει αποτελεσματικά τη 

συνολική επίδραση έκτασης και περιβαλλοντικής ετερογένειας, με αποτέλεσμα το μοντέλο Χώρος 

να γίνεται ακόμη αποτελεσματικότερο. Το ίδιο φαινόμενο, όσον αφορά τα χερσαία σαλιγκάρια, 

παρατηρείται και για το σύνολο των νησιών του συγκροτήματος της Αστυπάλαιας. Η μειωμένη σε 

σύγκριση με τις άλλες περιπτώσεις (Πίνακες 4.2 & 4.3) αλληλεπίδραση έκτασης και αριθμού 

ενδιαιτηματικών τύπων, οδηγεί σε σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας του μοντέλου 

Χώρος σε σχέση με τη SPAR (Πίνακας 4.1). Συνολικά, λοιπόν, καθώς μειώνεται η ισχυρή συσχέτιση 

έκτασης και αριθμού ενδιαιτηματικών τύπων προς τις μικρότερες χωρικές κλίμακες, αλλά και στις 

περιπτώσεις που για ιστορικούς, γεωλογικούς και εξελικτικούς λόγους η σχέση αυτή δεν είναι 

ιδιαίτερα ισχυρή, αναμένεται η ικανότητα του μοντέλου Χώρος να ερμηνεύει τη διακύμανση του 

αριθμού των ειδών να αυξάνεται σε σχέση με τη SPAR.  

Παρόλο που μέχρι σήμερα το μοντέλο Χώρος έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την 

ερμηνεία της ποικιλότητας των ειδών, τυπικός στόχος τέτοιων μοντέλων δεν παύει να είναι και η 
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πρόβλεψη, έτσι ώστε να περιορίζεται η απαιτούμενη εργασία στο πεδίο. Περαιτέρω διερεύνηση της 

προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου με τη χρήση των εν δυνάμει ενδιαιτηματικών τύπων για την 

πρόβλεψη του αριθμού των ειδών των χερσαίων μαλακίων και των ισοπόδων, καταρχάς σε 

γειτονικά νησιωτικά συγκροτήματα των ήδη μελετημένων, όπως εκείνα των Σποράδων, των νησιών 

του Ευβοϊκού κόλπου κ.ά., αποτελεί έναν από τους άμεσους επόμενους στόχους μου.  

Η χρήση του μοντέλου Χώρος, σε συνδυασμό με οικολογικά ρεαλιστικές προσεγγίσεις της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας, είναι πιθανό να συνεισφέρουν στη διερεύνηση και απάντηση 

βασικών ερωτημάτων της οικολογίας της διαχείρισης, όπως η πρόβλεψη του αριθμού των ειδών, ο 

αριθμός των ειδών που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή να εποικίσουν μια περιοχή ως αποτέλεσμα 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (Simberloff & Abele, 1976; Brooks et al., 1997), καθώς και ο 

σχεδιασμός προστατευόμενων περιοχών (Diamond, 1972; Soulé & Wilcox, 1980; Robinson & Quinn 

1992). Η γνώση της βιολογίας αλλά και των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών που χρήζουν 

ειδικής διαχείρισης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική εφαρμογή των θεωριών 

της βιογεωγραφίας, και κυρίως της θεωρίας της νησιωτικής βιογεωγραφίας, στη διαχείριση 

(Zimmerman & Bierregaard, 1986; Devy et al., 1998, Whittaker, 1998). Σύμφωνα με τους Devy et al. 

(1998) «για την προστασία και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα σε νησιωτικά 

οικοσυστήματα, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η επίδραση της έκτασης και της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας στον αριθμό των ειδών». 

 

4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το μοντέλο Χώρος συνεκτιμά και συνυπολογίζει την αλληλεπίδραση της έκτασης και των 

ενδιαιτημάτων εκφράζοντας τη συνολική επίδρασή τους στον αριθμό των ειδών μιας περιοχής. 

Επιπλέον, το προτεινόμενο μοντέλο προσφέρει τη μαθηματική βάση για το συνδυασμό και τη 

συσχέτιση των αιτιακών μηχανισμών που καθορίζουν τον αριθμό των ειδών μιας περιοχής 

σύμφωνα με τις υποθέσεις της «έκτασης per se» και των «ενδιαιτημάτων». 

Ο αριθμός των ειδών, τόσο των χερσαίων μαλακίων όσο και των ισοπόδων, περιγράφεται 

αποτελεσματικότερα από το μοντέλο Χώρος σε σύγκριση με την κλασική εξίσωση του Arrhenius, 

και για τα τρία υπό μελέτη νησιωτικά συγκροτήματα.  

Από τη χρήση του μοντέλου Χώρος και από τη διαδικασία ανάλυσης μονοπατιού, γίνεται 

σαφές πως η περιβαλλοντική ετερογένεια θα πρέπει να αποτελεί τμήμα των εξισώσεων που 
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φιλοδοξούν να περιγράψουν και να προβλέψουν τον αριθμό των ειδών σε μια περιοχή. Θεωρώ πως 

ο απόλυτος αριθμός των ενδιαιτηματικών τύπων αποτελεί τον αποτελεσματικότερο όρο έκφρασης 

της περιβαλλοντικής ετερογένειας σε μια τέτοια εξίσωση, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η εύρεση 

καταλληλότερου στο μέλλον. 

Η συνολική επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών εξαρτάται κυρίως από την έμμεση 

επίδρασή της μέσω των ενδιαιτημάτων. Ο αριθμός των ενδιαιτηματικών τύπων συνδέεται στενά με 

την αύξηση της έκτασης, αφού σε πολλές περιπτώσεις η έκταση αποτελεί περιοριστικό παράγοντα 

της παρουσίας ενός συγκεκριμένου τύπου ενδιαιτήματος. Η άμεση επίδρασή της στα υπό μελέτη 

συγκροτήματα είναι μικρή, κυρίως εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων ειδών αλλά και 

ειδών με μεγάλη ικανότητα διασποράς.  

Είναι σαφές πως απαιτείται η ξεκάθαρη διάκριση των οικολογικών όρων «ενδιαίτημα» και 

«βιότοπος», παράλληλα με έναν αποτελεσματικό τρόπο προσέγγισης της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας βασισμένο στις οικολογικές απαιτήσεις κάθε ομάδας. Όταν ο ορισμός των 

ενδιαιτηματικών τύπων βασίζεται στην οικολογία των οργανισμών, το μοντέλο Χώρος γίνεται 

σημαντικά αποτελεσματικότερο όσον αφορά την περιγραφή της διακύμανσης του αριθμού των 

ειδών τόσο σε σχέση με τη χρήση γενικευμένων προσεγγίσεων της περιβαλλοντικής ετερογένειας, 

όπως οι τύποι βλάστησης όσο και με την κλασική σχέση αριθμού ειδών και έκτασης. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω τη θέση των 

MacArthur & Wilson (1967) που τόνιζαν πως «λόγω της έλλειψης εμπεριστατωμένων πληροφοριών 

για τα ενδιαιτήματα, στρεφόμαστε καταρχάς προς την έκταση των νησιών». Τριάντα εννέα χρόνια 

αργότερα, η περιβαλλοντική ετερογένεια είναι ακόμη δύσκολο να προσεγγιστεί, ενώ εύκολα 

μετρήσιμες παράμετροι, όπως η έκταση, το υψόμετρο και η απόσταση από την ηπειρωτική περιοχή, 

επικρατούν στις βιογεωγραφικές έρευνες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΝΗΣΙΟΥ  

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To 1963 ο Niering μελετώντας τα ανώτερα φυτά των νησιών της ατόλης Kapingamarangi στη 

Μικρονησία, παρουσίασε ένα από τα πρώτα γραφήματα της σχέσης αριθμού ειδών και έκτασης 

(SPAR), που καταδείκνυε την ύπαρξη αυτού που οι Lomolino & Weiser (2001) χαρακτηρίζουν ως 

κρυπτικό φαινόμενο, το φαινόμενο του μικρού νησιού (Small island effect; SIE∀). Το βασικό 

γνώρισμα του φαινομένου αυτού είναι πως δεν παρατηρείται αύξηση του αριθμού των ειδών με την 

αύξηση της έκτασης, ή αλλιώς, ο αριθμός των ειδών είναι ανεξάρτητος από την έκταση.  

Γενικά, οι βιογεωγράφοι αλλά και οι οικολόγοι δεν απέδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη 

του φαινομένου αυτού. Ο αριθμός των εργασιών που μελετούν ή αναφέρονται στο φαινόμενο είναι 

αρκετά περιορισμένος παρά τον τεράστιο αριθμό εργασιών που μελετούν τη SPAR αλλά και τη 

σημαντικότατη πληροφορία για μικρά νησιά που είναι διαθέσιμη. Οι εργασίες που αναφέρονται στο 

SIE είναι οι εξής: Preston, 1962; Wiens, 1962; Niering, 1963; MacArthur & Wilson, 1967; Whitehead 

& Jones, 1969; Rusterholz & Howe, 1979; Woodroffe, 1986; Dunn & Loehle, 1988; Heatwole, 1991; 

Μπότσαρης, 1996; Morrison, 1997; Brown & Lomolino, 1998; Kelt, 2000; Lomolino, 2000, 2002; 

Lomolino & Perault, 2001; Lomolino & Weiser, 2001; Anderson & Wait, 2001; Whittaker et al., 2001; 

Whittaker, 2004; Triantis, 2002; Barrett et al., 2003; Gentile & Argano, 2005; Triantis et al., 2003, 

2005a,b, 2006; Panitsa et al., 2006). Από αυτές, οι εργασίες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το 

φαινόμενο είναι δύο: Lomolino & Weiser (2001) και Triantis et al. (2006) 

Μέχρι την εργασία των Lomolino & Weiser (2001; από εδώ και πέρα L&W), η “ανίχνευση” του 

SIE ήταν καθαρά εμπειρική, και γινόταν μέσω του γραφήματος της SPAR. Οποιαδήποτε μη 

«κανονική» κατανομή των σημείων στο αριστερό τμήμα του γραφήματος θεωρούνταν ένδειξη της 

ύπαρξης του SIE, ενώ σε περιπτώσεις μη συσχέτισης του αριθμού των ειδών και της έκτασης για 

κάποια από τα νησιά, θεωρούσαμε ότι το φαινόμενο ήταν παρόν.  

                                                 
∀ Στο παρόν κεφάλαιο επέλεξα να χρησιμοποιήσω ως συντομογραφία του φαινομένου του μικρού νησιού το 

SIE, όπως αυτό είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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∆ιάφοροι επιστήμονες (Wiens, 1962; Niering, 1963; MacArthur & Wilson, 1967; Losos, 1996) 

έχουν προτείνει πως για συγκεκριμένο εύρος μεγέθους των νησιών, η επίδραση της έκτασης στον 

αριθμό των ειδών είναι αμελητέα σε σχέση με άλλα χαρακτηριστικά των νησιών αλλά και των 

μελετούμενων τάξων. Για παράδειγμα, οι MacArthur & Wilson (1967) πρότειναν πως σε μικρά, μη 

ισορροπημένα νησιά, ο ρυθμός εξαφάνισης μπορεί να είναι ανεξάρτητος της έκτασης. 

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, ενδοειδικές αλληλεπιδράσεις, τυχαία γεγονότα, η ποικιλότητα των 

ενδιαιτηματικών τύπων, η απομόνωση, παροδικές διαταραχές και η ανθρώπινη επίδραση έχουν 

προταθεί ως πιθανοί παράγοντες που καθορίζουν την ποικιλότητα στα μικρά νησιά (Μπότσαρης, 

1996; Losos, 1996; Whittaker, 1998; Losos & Spiller, 1999; Lomolino, 1999, 2001; Sadler, 1999; 

Schoener et al., 2001).  

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής, παρουσιάζεται μια απλή μαθηματική διαδικασία που 

επιτρέπει τον υπολογισμό του εύρους των εκτάσεων όπου το SIE είναι παρόν. Η προσέγγισή μας, 

εκτός από την έκταση, συνεκτιμά και την επίδραση της περιβαλλοντικής ετερογένειας. Η βασική 

θεώρηση της προσέγγισης αυτής είναι πως το SIE εμφανίζεται όταν και όπου η έκταση παύει να 

επιδρά στον αριθμό των ειδών είτε άμεσα είτε συνολικά. 

 

5.2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Εκτός από τα πέντε σύνολα δεδομένων που προέκυψαν από την παρούσα εργασία, 

αναλύθηκαν επιπλέον 16 σύνολα δεδομένων από 12 δημοσιευμένες εργασίες (Πίνακας 5.1). Για 

κάθε σύνολο δεδομένων παρουσιάζεται η υπό μελέτη γεωγραφική περιοχή, το τάξον, το εύρος της 

έκτασης και του αριθμού των ειδών καθώς και ο αριθμός των ενδιαιτηματικών τύπων που 

χρησιμοποιήθηκε (Πίνακας 5.1).  

Παρόλο που οι Ricklefs & Lovette (1999) μελέτησαν τέσσερις ομάδες δεδομένων, που 

αφορούσαν, τις νυχτερίδες, τις πεταλούδες, τα πουλιά, και τα αμφίβια και τα ερπετά μαζί, δεν 

συμπεριέλαβα την τελευταία ομάδα στην παρούσα ανάλυση, επειδή ακριβώς πρόκειται για δυο 

ζωικές ομάδες με διακριτές και αρκετά διαφορετικές οικολογικές απαιτήσεις. Επιπλέον, στην ίδια 

εργασία, ο κατάλογος ειδών για τις νυχτερίδες των νησιών St. Bartholomew και Nevis, είναι 

πιθανότατα ελλιπής όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, και αυτό είναι πιθανόν ότι επηρεάζει τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης. 
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Πίνακας 5.1. Η πηγή, η γεωγραφική περιοχή, το τάξον, ο αριθμός των νησιών, το εύρος του αριθμού των ειδών, το εύρος της έκτασης και ο συνολικός 

αριθμός των ενδιαιτηματικών τύπων για τα σετ δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση. 

Πηγή Γεωγραφική περιοχή Τάξον 
Αρ. 

νησιών 

Αρ. Ειδών 

(εύρος) 

Έκταση km2 

(εύρος) 

Αρ. ενδιαιτηµατικών

τύπων 

Reed (1981) Μεγάλη Βρεττανία Χερσαία πουλιά  73    1-79 8x10-3-106,92 26

Haila et al. (1983) Νησιά Aland, Ν∆ Φιλανδία Χερσαία πουλιά (1979) 44    

    

    

    

    

  

    

     

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1-56 5x10-3-5,82 10

Deshaye & Morisset (1987) Κόλπος Richmond, Καναδάς Φυτά, αγγειώδη 31 1-222 1.7x10-3–0,921 22

Nilsson et al. (1988) Λίµνη Malaren, Σουηδία Φυτά, ξυλώδη 17 18-29 6x10-3-0,743 19

Nilsson et al. (1988) Λίµνη Malaren, Σουηδία Σκαθάρια 17 4-28 6x10-3-0,743 19

Nilsson et al. (1988) Λίµνη Malaren, Σουηδία Χερσαία σαλιγκάρια 17 9-23 6x10-3-0,743 19

Rydin & Borgegard (1988) Λίµνη Hjalmaren, Σουηδία  Φυτά, αγγειώδη 40 5-115 5x10-5 –5x10-2 10 

Kohn & Walsh (1994) Β. Μεγάλη Βρετανία Φυτά, δικοτυλήδονα 42 1-71 3.1x10-4 -0,996 14

Sfenthourakis (1996b) Κυκλάδες, Ελλάδα Χερσαία ισόποδα 43 5-38 3x10-2 -476,2 20

Μπότσαρης (1996) Σαρωνικός κόλπος, Ελλάδα Χερσαία σαλιγκάρια 76 1-39 10-4 – 95 6 

Ricklefs & Lovette (1999) Μικρές Αντίλλες Πουλιά 19 13-41 13-1510 5

Ricklefs & Lovette (1999) Μικρές Αντίλλες  Νυχτερίδες 17 1-12 22-1510 5

Ricklefs & Lovette (1999) Μικρές Αντίλλες  Πεταλούδες 15 3-17 90-1510 5

Kotze et al. (2000) Βαλτική θάλασσα Σκαθάρια 24 8-26 5x10-3 -70 13

Davidar et al. (2001) Νησιά Andaman, Ν.Α Ασία Πουλιά, δασόβια 45 5-47 3x10-2-1348 5

Τριάντης (παρούσα εργασία) Αστυπάλαια, Ελλάδα Χερσαία σαλιγκάρια 13 8-33 2.3x10-3-95,87 26

Τριάντης (παρούσα εργασία) Αστυπάλαια, Ελλάδα Χερσαία ισόποδα 13 5-26 2.3x10-3-95,87 15

Τριάντης (παρούσα εργασία) Κάλυµνος, Ελλάδα Χερσαία σαλιγκάρια 12 5-39 4x10-3-110,8 14

Τριάντης (παρούσα εργασία) Κάλυµνος, Ελλάδα Χερσαία ισόποδα 12 5-22 4x10-3-110,8 15

Τριάντης (παρούσα εργασία) Σκύρος, Ελλάδα Χερσαία σαλιγκάρια 12 4-43 2x10-3-208 33
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Ο αριθμός των ενδιαιτηματικών τύπων δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικός ως ερμηνευτική 

παράμετρος. Οι ενδιαιτηματικοί τύποι διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να διατηρούν είδη 

και προφανώς δεν καλύπτουν ίσες εκτάσεις σε ένα νησί. Για αυτό και σε ορισμένες εργασίες 

(Ricklefs & Lovette, 1999; Fox & Fox, 2000) προτάθηκε η χρήση ενός δείκτη της ποικιλότητας των 

ενδιαιτηματικών τύπων (HD) που λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές εκτάσεις που καλύπτει κάθε 

τύπος ενδιαιτήματος, ώστε να αποφευχθεί η θεώρηση των σπάνιων ενδιαιτηματικών τύπων ως 

ισότιμων με τους κοινούς όσον αφορά την επίδρασή τους στον αριθμό των ειδών. Στην παρούσα 

εργασία δεν ακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη διαδικασία και απλώς χρησιμοποιήσαμε τον αριθμό 

των ενδιαιτηματικών τύπων στην ανάλυση. Αυτό έγινε για δυο λόγους: σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

ακριβής μέτρηση της έκτασης που καλύπτει ένας ενδιαιτηματικούς τύπος είναι σχεδόν αδύνατη, 

π.χ. έκταση της φυλλοστρωμνής του Pistacea len iscus, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η έκταση ενός 

ενδιαιτήματος δεν είναι η σημαντική παράμετρος (βάθος στην περίπτωση της φυλλοστρωμνής, 

όγκος στην περίπτωση των βράχων (Solem et al., 1981; Triantis et al., 2005a,b).  

t

 

Η ανάλυση μονοπατιών, όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 3, αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό εργαλείο που χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων για τον 

επιμερισμό των επιδράσεων αλληλεπιδρώντων «ανεξάρτητων μεταβλητών (Grace & Pugesek, 1998).  

Η ανάλυση μονοπατιών χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη για να υπολογιστούν η 

άμεση και η έμμεση επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη. Το a priori μοντέλο 

που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.1. Σύμφωνα με αυτό, η έκταση (A) επηρεάζει 

άμεσα και έμμεσα, μέσω των ενδιαιτηματικών τύπων (H), τον αριθμό των ειδών (S), ενώ η 

ποικιλότητα των ενδιαιτηματικών τύπων έχει μόνο άμεση επίδραση. U είναι η ανερμήνευτη 

διακύμανση του αριθμού των ειδών. Βάσει του μοντέλου της Εικόνας 5.1, χρησιμοποίησα την 

ανάλυση μονοπατιών για να υπολογίσω την επίδραση των ανεξάρτητων παραμέτρων (έκταση και 

περιβαλλοντική ετερογένεια) στον αριθμό των ειδών. Η σχέση μεταξύ του αριθμού των ειδών (S) και 

των επεξηγηματικών παραμέτρων έκταση (Α) και ενδιαιτηματικοί τύποι (H) δίνεται από τη εξίσωση 

5.1: 

)(log)(log)( HdAcSLog +=
∧

 (Εξ. 5.1) 

όπου είναι η εκτίμηση της εξαρτημένη μεταβλητής Log(S) και c και d είναι οι συντελεστές 

σχετικής συσχέτισης. 

∧
)(SLog
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Åíäéáéôçìáôéêïß
ôýðïé Åßäç

SIE

¸êôáóç

Åíäéáéôçìáôéêïß ôýðïé

Åßäç

bA

bH

a

U

A) B)

¸êôáóç

U

Από την Εξίσωση 5.1 μπορούν να υπολογιστούν οι κανονικοποιημένοι συντελεστές σχετικής 

υσχέτισης (ή συντελεστές μονοπατιού) της επίδρασης της έκτασης (bA) και των ενδιαιτηματικών 

ς 

σ

τύπων (bH) στον αριθμό των ειδών, αφού συσχετίζονται με τους συνήθεις συντελεστές σχετική

συσχέτισης 
S

A

s
s

c=Ab  και 
S

H

s
s

d=Hb , όπου As , Hs  και Ss  οι σταθερές αποκλίσεις της έκτασης

Σε κάθε σύνολο δεδομένων ελέγχθηκε αν υπήρχε μια συγκεκριμένη τιμή έκτασης νησιού κάτ

από την οποία η άμεσ

τ

από την οποία η άμεσ

, 

των ενδιαιτηματικών τύπων και του αριθμού των ειδών, αντίστοιχα (δες Li, 1975; Sokal & Rohlf, 

1995, σελ. 612-614). 

ω 

η επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών εξαλειφόταν. Η ανίχνευση 

αυτή 

ω 

η επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών εξαλειφόταν. Η ανίχνευση 

αυτή γινόταν με τη διαδοχική «απομάκρυνση» νησιών από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και 

τον ταυτόχρονο υπολογισμό του σταθμισμένου συντελεστή σχετικής συσχέτισης (bA). Όταν και 

όπου το bA είχε τιμή μικρότερη του μηδενός ( 0b A

γινόταν με τη διαδοχική «απομάκρυνση» νησιών από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και 

τον ταυτόχρονο υπολογισμό του σταθμισμένου συντελεστή σχετικής συσχέτισης (bA). Όταν και 

όπου το bA είχε τιμή μικρότερη του μηδενός ( 0b A ≤ ), η αντίστοιχη νησιωτική έκταση οριζόταν κα

ως το ανώτερο όριο του SIE (L). Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως τα ίδια αποτελέσματα προκύπτου

και αν η διαδικασία «κινηθεί» από το μικρότερ εγαλύτερο νησί, με τη διαδοχική, δηλαδή, 

προσθήκη νησιών από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Παρόλα αυτά, επειδή η συνθήκη 0b A

ι 

ν 

ο στο μ

≤  είνα

πιθανό να συναντηθεί περισσότερες από μια φορές όταν κινούμαστε από το μικρότερο στο 

μεγαλύτερο νησί, για παράδειγμα για τα δυο ή τρία πρώτα νησιά, η διαδοχική προσθήκ ν θα 

πρέπει να συνεχίζεται έως ότου συμπεριληφθεί ο μέγιστος αριθμός νησιών .  

Με δεδομένο πως η διαδοχική «απομάκρυνση» δεδομένων οδηγεί σε μείωση της στατιστικής 

ισχύος, αναμένουμε πως η επίδραση της έκτασης μπορεί να γίνει στατιστικά 

ι 

η νησιώ

μη σημαντική 

ανεξάρτητα από το πότε μηδενίζεται το bA. Παρόλα αυτά, θεωρήσαμε οικολογικά πιο ορθό να 

Εικόνά 5.1. Α) Το γενικό μοντέλο της ανάλυσης μονοπατιών που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα ανάλυση. Β) Οι σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων μέσα στα όρια του SIE. 
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χρησ

ται 

ρή 

ό 

ης 

.1B).  

 

έλο 

μείο καμπής (breakpoint) που έχει τη μορφή: 

Y= b0 ύ (logS) 

T1 η 

ς 0 ή 1. 

τελέσματα 

ια την ανίχνευση του SIE παρατίθενται στον Πίνακα 5.2, με την τιμή του L (ανώτερο όριο του SIE 

γγισης), τις αντίστοιχες τιμές του bA καθώς και τις τιμές του T1 (ανώτερο 

όριο 

 

μού των ειδών, της έκτασης και του αριθμού των 

ενδια

ιμοποιήσουμε ως ανώτερο όριο του SIE το νησιωτικό εκείνο μέγεθος στο οποίο το bA γίνεται 

μικρότερο/ίσο του μηδενός και όχι εκείνο το μέγεθος στο οποίο η επίδραση της έκτασης γίνε

στατιστικώς μη σημαντική. Με αυτόν τον τρόπο, το κριτήριό μας δεν επηρεάζεται από τη σταθε

απόκλιση των δεδομένων, άρα και από το δειγματοληπτικό μέγεθος, και είναι πιο συντηρητικό απ

τον έλεγχο απόκλισης από το μηδέν. Επιπλέον, μια στατιστικώς σημαντική αρνητική επίδραση τ

έκτασης στον αριθμό των ειδών, δεν είναι πληροφοριακή στο πλαίσιο του μοντέλου (Εικόνα 5.1A), 

καθώς ως σήμερα δεν έχει αναφερθεί αρνητική επίδραση της έκτασης στον αριθμό οποιασδήποτε 

ομάδας. Άρα, μια αρνητική τιμή του bA μπορεί να θεωρηθεί ως ξεκάθαρη ένδειξη της εξάλειψης της 

επίδρασης της έκτασης.  

Με την εξάλειψη της άμεσης επίδρασης της έκτασης, το μοντέλο της εικόνας 5.1Α 

μετατρέπεται σε μια σειρά άμεσων μόνο σχέσεων μεταξύ αριθμού ειδών, έκτασης και 

ενδιαιτηματικών τύπων (5

Οι L&W χρησιμοποίησαν τα δυο κλασικότερα μοντέλα της σχέσης αριθμού ειδών και

έκτασης, αυτά των Arrhenius (1921) και Gleason, (1922), προσθέτοντας ένα απλό μοντ

γραμμικής παλινδρόμησης με ση

 + b1 [(log10(A)- T1) x log10 (A) ≥T1)] όπου Y ο αριθμός των ειδών (S) ή ο λογάριθμος αυτο

για το ημί-λογαριθμικό και για το λογαριθμικό μοντέλο αντίστοιχα, Α η έκταση του νησιού, 

ανώτερη τιμή του SIE και (log10(A) ≥ T1) μια λογική μεταβλητή που παίρνει τιμέ

 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε όλες τις υπό μελέτη περιπτώσεις η SPAR ήταν στατιστικώς σημαντική. Τα απο

γ

βάσει της δικής μας προσέ

του SIE με βάση τη μέθοδο των L&W).  

Η ύπαρξη του SIE ανιχνεύθηκε σε οχτώ από τις 20 των περιπτώσεων που μελετήθηκαν και για

κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές παρουσιάζεται το γράφημα της αντίστοιχης σχέσης αριθμού 

ειδών και έκτασης αλλά και η σχέση του αριθ

ιτηματικών τύπων (Πίνακας 5.3; Εικόνα 5.2).  
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Πίνακας 5.2. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης μεθόδου για τον υπολογισμό του ανώτερου ορίου (L) του

SIE, με τις αντίστοιχες τιμές των b

 

 νησιών που συμπεριλαμβάνονται στο SIE. T1: το 

νώτερο όριο του SIE βάση των L&W με τον αντίστοιχο αριθμό νησιών. - : σημαίνει απουσία του SIE. Όπου 

A και L και τον αριθμό των

α

Τριάντης είναι τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. 

Συγγραφέας bA L (km2) Αρ. νησιών T1 (km2) Αρ. νησιών

Reed (1981) - - 0 <8x10-3 0 

Haila et al. (1983)  - - 0 0.05 2 

Deshaye & Moriss

Nilsson et al ξυλώδη - 

(1988) Σκαθάρια -0  0, 3 

 Χερσαία σαλιγκ. - 6

-0  1,45 -3

-0  0,  1, -3

ουλιά -0 2 

9) Νυχτερίδες - 

9) Πεταλούδες

8x1 02 

3

Κάλ , Σαλιγκ. 

 -0  14 3 

et (1987) 

. (1988) Φυτά, 

- - 

- 

0 

0 

<1,7x10-6 0 

0 <6x10-3

Nilsson et al. ,05 04 8 0.02 4 

Nilsson et al. (1988) - 0 x10-3 1 

Rydin & Borgegard (1988) - - 0 5x10-5 1 

Kohn & Walsh (1994) ,07 x10 8 6,3x10-4 2 

Sfenthourakis (1996b) -0,13 3,4 16 0.398 6 

Μπότσαρης (1996) ,07 02 33 26x10 19 

Ricklefs & Lovette (1999) Π ,.4 90 6 79,4 4 

Ricklefs & Lovette (199 - 0 <5 0 

Ricklefs & Lovette (199 - - 0 <12,59 0 

Kotze et al. (2000) -0,10 0,571 21 <5x10-4 0 

Davidar et al. (2001) - - 0 0-3-0, 0 

Τριάντης Αστυπάλαια, Σαλιγκ. - - 0 x10-3 1 

Τριάντης Αστυπάλαια, Ισόποδα - - 0 5x10-3 1 

Τριάντης υµνος -0,17 4,65 10 0.01 2 

Τριάντης Κάλυµνος, Ισόποδα ,55 ,6 11 0.040 4 

Τριάντης Σκύρος, Σαλιγκ. - - 0 0,016 2 

 

Στον Πίνακα 5.3 δίδεται ο συντελεστ σχέτι ταξύ τ ριθμο ενδιαιτηματικών 

τύπ  στα όρια του SIE, καθώς ι μεταξύ του αριθμο  ενδιαιτηματικών 

τύπω και του αριθμού των ειδών. Η σχέση μεταξύ του αριθμού των ειδών και της περιβαλλοντικής 

ετερο

έκτασης παραμένει θετική και στατιστικώς 

ής συ σης με ων α ύ των 

ων και της έκτασης μέσα κα ύ των

ν 

γένειας ήταν στατιστικώς ασήμαντη στις περιπτώσεις των σκαθαριών (Nilsson et al., 1988) και 

των πουλιών (Ricklefs & Lovette, 1999) (Πίνακας 5.3).  

Στις περιπτώσεις των Sfenthourakis (1996b), Kotze et al. (2000) και των σαλιγκαριών και των 

χερσαίων ισοπόδων της Καλύμνου (Τριάντης, παρούσα εργασία), η συσχέτιση μεταξύ του 

λογαρίθμου του αριθμού των ειδών και λογαρίθμου της 
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σημα

ειδών 

υ 

ες 

<0,001, n.s.: στατιστικώς μη σημαντικό (P≥0,05) 

ντική, παρά την εξάλειψη των άμεσων επιδράσεων της έκτασης. Στις τέσσερις αυτές 

περιπτώσεις είναι παρούσα μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της έκτασης και του αριθμού των 

(Πίνακας 5.3). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η συσχέτιση μεταξύ του logS και του LogA είναι 

στατιστικώς μη σημαντική. 

Πίνακας 5.3. Η τιμή R2 και η στατιστική σημαντικότητα (τιμή P) των απλών παλινδρομήσεων μεταξύ το

αριθμού των ενδιαιτηματικών τύπων, της έκτασης και του αριθμού των ειδών, για τις περιπτώσεις στις οποί

ανιχνεύθηκε SIE. *: P<0,05, **: P

Συγγραφείς R2 logS-logH R2 logH-logA

Nilssson et al. (1988) Σκαθάρια 0,103 n.s. 0,066 n.s. 

Kohn & Walsh (1994) 0,548* 0,046 n.s. 

(1996b) 

9) Πουλιά 0, . 

Σαλιγκ. 

Sfenthourakis 0,672** 0,740** 

Μπότσαρης (1996) 0,439** 0,144 * 

Ricklefs & Lovette (199 120 n.s 0,165 n.s. 

Kotze et al. (2000) 0,492** 0,731** 

Τριάντης Κάλυµνος, 0,705** 0,883** 

Τριάντης Κάλυµνος, Ισόποδα 0,796** 0.943** 

 

Στις περισσ θος του δείγμ αν αρκ άλο για να 

ελεγχθούν οι υπο ειμματικές τ  παλινδ ων (residuals) είναι 

ανεξάρτητες και ακολουθούν κανονική κατανομή με σταθερή διακύμανση. Παρόλα αυτά η χρήση 

της π ος του 

 Ricklefs & Lovette (1999), η έκταση επηρεάζει τον αριθμό των ειδών άμεσα 

ε δυο τρόπους: τα μεγαλύτερα νησιά αποτελούν μεγαλύτερους στόχους για τα διασπειρόμενα 

iamond, 1976; Lomolino, 1990) και κατά κανόνα τα μεγαλύτερα νησιά 

«διατ

αι να 

 

ότερες περιπτώσεις το μέγε ατος ήτ ετά μεγ

θέσεις για τα λάθη. Οι υπολ ιμές των ρομήσε

ροτεινόμενης μεθόδου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή στις περιπτώσεις που το μέγεθ

δείγματος είναι μικρό.  

 

5.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με τους

μ

άτομα (Gilpin & D

ηρούν» μεγαλύτερους πληθυσμούς (Rosenzweig, 1995). Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί έχουν 

μειωμένες πιθανότητες εξαφάνισης, αφού κατά κανόνα εμπεριέχουν μεγαλύτερη γενετική 

ποικιλότητα (π.χ. Frankham et al., 2002), και έτσι μπορούν ευκολότερα να αποκρίνονται κ

προσαρμόζονται σε περιβαλλοντικές μεταβολές. Επιπλέον, το μεγάλο μέγεθος ενός πληθυσμού
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Εικόνα 5.2. Γραφικές παραστάσεις της σχέσης αριθμού και έκτασης για τις περιπτώσεις που ανιχνεύθηκε 
το SIE. 

ισχυροποιεί τη βιωσιμότητα ενός πληθυσμού σε σχέση με τυχαίες εξαφανίσεις (Pimm et al., 1988; 

Rosenzweig 1995). Άρα, η έκταση επηρεάζει τον αριθμό των ειδών μέσω της επίδρασής της τόσο 
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στους ρυθμούς εποίκισης όσο και στους ρυθμούς εξαφάνισης (Brown & Lomolino, 1998).  

Η έμμεση επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδών προέρχεται κυρίως από την 

αλληλεπίδρασή της με παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τον αριθμό των ειδών. Η πλέον 

μελετημένη παράμετρος είναι η ποικιλότητα των ενδιαιτηματικών τύπων, η οποία θεωρείται ότι 

κατά κανόνα αυξάνεται σε άμεση συσχέτιση με το μέγεθος του νησιού (Watson, 1964; Williams, 

1964; Kohn & Walsh, 1994). Αν τα μεγαλύτερα νησιά υποστηρίζουν και μεγαλύτερη ποικιλότητα 

ενδιαιτηματικών τύπων, η αυξημένη αυτή ποικιλότητα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό 

ειδών (Kohn & Walsh, 1994; Ricklefs & Lovette, 1999; Sfenthourakis, 1996b; Triantis et al., 2005a,b). 

Επιπλέον, το μέγεθος του νησιού μπορεί να επηρεάσει την παρουσία συγκεκριμένων 

ενδιαιτηματικών τύπων, και έτσι μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των ειδών έμμεσα, ιδιαίτερα αν 

υπάρχει μεγάλος αριθμός εξειδικευτών (Hart & Horwitz, 1991; Triantis et al, 2005b). 

Τα παραπάνω προσφέρουν σε μεγάλο βαθμό τη θεωρητική βάση του a priori μοντέλου 

σχέσεων που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση μονοπατιών (Εικ.5.1A). Βασισμένοι σε αυτό 

μπορούμε να υπολογίσουμε το εύρος της επίδρασης της έκτασης και της περιβαλλοντικής 

ετερογένειας, μετρούμενης ως ποικιλότητα ενδιαιτηματικών τύπων, στον αριθμό των ειδών.  

Παρά τη μακρόχρονη αναγνώριση της ύπαρξης του SIE, η μελέτη του ως σήμερα ήταν 

ελλιπής. Η ύπαρξή του ήταν συνδεδεμένη μέχρι πρόσφατα με την ανεξάρτητη της έκτασης 

μεταβολή του αριθμού των ειδών (Brown & Lomolino, 1998). Πριν από την εργασία των L&W, η 

αναγνώριση της ύπαρξης του φαινομένου ήταν καθαρά εμπειρική και γινόταν με την αναγνώριση 

«ανώμαλης» συμπεριφοράς στην αριστερή πλευρά της SPAR. Όπως είδαμε σε περιπτώσεις μη 

συσχέτισης του αριθμού των ειδών με την έκταση, τουλάχιστον για κάποια νησιά, θεωρούσαμε ότι 

το φαινόμενο ήταν παρόν. Παρόλα αυτά, όπως τόνισαν οι Williamson et al. (2001, 2002), το 

αριστερό τμήμα της SPAR δεν παρουσιάζει σταθερή συμπεριφορά. Σε κάποιες περιπτώσεις, η σχέση 

γίνεται πιο ρηχή, σε άλλες πιο απότομη και σε ορισμένες ακολουθεί τη γραμμικότητα των 

μεγαλύτερων νησιών.  

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται πως το εύρος του SIE και το ανώτερό του όριο 

καταδεικνύονται από την εξάλειψη της άμεσης ή και της ολικής επίδρασης της έκτασης στον αριθμό 

τω

των νησιών δεν συμβάλλει στην εποίκιση, με την προσφορά μεγαλύτερου στόχου για τα 

ν ειδών. Η εξάλειψη αυτή, όπου και όταν παρατηρείται, μπορεί να οφείλεται στο ότι η έκταση 
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διασπειρόμενα άτομα, ούτε στη διατήρηση μεγαλύτερων πληθυσμών, αλλά ούτε, σε ορισμένες 

περιπ

τική της 

ν 

α 

αρξης του SIE 

υ αριθμού των 

ειδών

ρει τη 

 η 

συμπ ό. Στο 

άφημα, 

όλες 

ρά 

τικής 

ιστικές είναι οι περιπτώσεις των Sfenthourakis (1996b), Kotze et al. (2000) 

και τω 2). 

τώσεις, δεν συμβάλλει στην αύξηση της περιβαλλοντικής ετερογένειας.  

Η παρούσα πρόταση δεν είναι εντελώς καινούρια, τουλάχιστον όσον αφορά τη θεωρη

βάση. Οι MacArthur & Wilson (1967), στη μονογραφία τους περί νησιωτικής βιογεωγραφίας, 

συζητώντας την «πλήρως ανώμαλη» συμπεριφορά της SPAR για τα μικρά νησιά, τόνισαν πως “α

τα νησιά είναι τόσο μικρά ώστε να είναι ασταθή…τότε ο ρυθμός εναλλαγής των ειδών μπορεί να 

είναι τόσο γρήγορος ώστε ο ρυθμός εξαφάνισης να είναι ανεξάρτητος της έκτασης”. Ενώ, σύμφων

με τους L&W, ο αριθμός των ειδών μέσα στο πλαίσιο του SIE μεταβάλλεται ανεξάρτητα από την 

έκταση. Η καινοτομία της παρούσας προσέγγισης έγκειται στο ότι η ανίχνευση της ύπ

δεν στηρίζεται στη χρήση της SPAR και στο ότι συνεκτιμάται και η περιβαλλοντική ετερογένεια.  

Ουσιαστικά, σχεδόν πάντοτε παρατηρείται κάποια θετική συσχέτιση μεταξύ το

 και της έκτασης, ανεξάρτητα από τον αιτιακό μηχανισμό (Connor & McCoy, 1979). Ο 

υπολογισμός του ανώτερου ορίου του SIE, με τη χρήση της ανάλυσης μονοπατιών, προσφέ

δυνατότητα να ανιχνευθεί η ύπαρξη του φαινομένου ακόμα και σε ‘κείνες τις περιπτώσεις που

παρουσία του δεν είναι προφανής. Για αυτό και μπορούμε να διακρίνουμε δυο πρότυπα 

εριφοράς μέσα στα όρια του SIE, σε συνάρτηση με την SPAR, το κλασικό και το κρυπτικ

κλασικό δεν υπάρχει συσχέτιση του αριθμού των ειδών και της έκτασης σε ένα logS-logA γρ

όπως στις περιπτώσεις των σκαθαριών στην εργασία των Nillson et al. (1988) (Εικ. 5.2a), των 

δικοτυλήδονων φυτών στους Kohn & Walsh (1994) (Εικ. 5.2b), των σαλιγκαριών που μελέτησε ο 

Μπότσαρης (1996) και των πουλιών στην εργασία των Ricklefs & Lovette (1999) (Εικ. 5.2e). Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, η συσχέτιση μεταξύ της έκτασης και της ποικιλότητας των ενδιαιτηματικών 

τύπων είναι ή στατιστικώς μη σημαντική ή ιδιαίτερα ασθενής (Πίνακας 5.3). Στο κρυπτικό, πα

την απουσία άμεσων επιδράσεων της έκτασης στον αριθμό των ειδών, η συσχέτισή τους είναι 

στατιστικώς σημαντική, εξαιτίας της έμμεσης επίδρασης της έκτασης μέσω της περιβαλλον

ετερογένειας. Χαρακτηρ

ν χερσαίων σαλιγκαριών και ισοπόδων στο συγκρότημα της Καλύμνου (Πίνακας 5.

Παρόλο που η έκταση δεν επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των ειδών, η συσχέτισή τους είναι θετική 

(Εικ. 5.2d , 5.2f, 5.2g, 5.2h αντίστοιχα), εξαιτίας της στενής σχέσης της έκτασης με την 

περιβαλλοντική ετερογένεια (Πίνακας 5.3).
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Γενικά, οι τιμές του ανώτερου ορίου του SIE που προκύπτουν από τη μέθοδο που προτείν

εδώ (δες Triantis et al., 2006) διαφέρουν από τις αντίστοιχες της μεθόδου των

ουμε 

 L&W, παρά το 

γεγον

υ 

υ 

υπολ

ες 

η 

ών, 

ας 

W 

τίας 

νομενικά δεν 

ν Kotze et al. (2001) και τα 21 νησιά συμπεριλήφθηκαν 

στο SIE ενώ με βάση τους L&W δεν υπάρχει SIE. Επιπλέον, η ανεξαρτησία της μεθόδου από τη 

ός πως και οι δυο στηρίζονται σε παρόμοιες θεωρητικές παραδοχές. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις που το μέγεθος του νησιού δεν επηρεάζει καθόλου τη βιοποικιλότητα (απουσία 

άμεσων και έμμεσων επιδράσεων) οι δυο μέθοδοι καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα 

(Πίνακας 5.2). Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει συμφωνία ως προς την απουσία το

SIE.  

Οι δυο προσεγγίσεις διαφέρουν σε δυο βασικά σημεία, στη στατιστική μέθοδο ανίχνευσης το

φαινομένου και στις παραμέτρους που συνυπολογίζουν. Οι L&W χρησιμοποιούν τα κλασικά 

μοντέλα της SPAR για τον υπολογισμό του ανώτερου ορίου του SIE, ενώ εδώ προτείνεται ότι ο 

ογισμός του θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από τη σχέση ειδών και έκτασης, ώστε να είναι 

δυνατός ο επιμερισμός της επίδρασης της έκτασης με τη χρήση της ανάλυσης μονοπατιών (δ

επίσης (Triantis et al., 2006). Επιπλέον, οι L&W χρησιμοποιούν μια μέθοδο αποκλειστικά βασισμέν

στη μέτρηση του μεγέθους κάθε νησιού, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την περιβαλλοντική 

ετερογένεια, παράμετρο με αποδεδειγμένη επίδραση στον καθορισμό του αριθμού των ειδ

ιδιαίτερα στις μικρές κλίμακες. Όπως έχει τονιστεί (Whittaker, 1998, 2000; Whittaker et al., 2001) αν 

δεν καταφέρουμε να διαχωρίσουμε την επίδραση της έκτασης από αυτή άλλων περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, τότε η αναζήτηση μιας συνολικής κατανόησης των προτύπων της βιοποικιλότητ

είναι εκ των προτέρων προβληματική. Πρόσφατα, οι Gentile & Argano (2005) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως το μοντέλο των L&W “δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την ανίχνευση της 

ύπαρξης του SIE, επειδή υποθέτει την ύπαρξή του εκ των προτέρων και την «επιβάλλει» στο 

μοντέλο”. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός πως από τις 101 περιπτώσεις που μελέτησαν οι L&

ανίχνευσαν την ύπαρξη του SIE σε 91 (90%). Παρόλα αυτά, το μοντέλο των L&W, κυρίως εξαι

του μεγάλου αριθμού δεδομένων στα οποία έχει εφαρμοστεί, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

σημαντικό στην κατεύθυνση εύρεσης ενός γενικότερου και αποτελεσματικότερου μοντέλου για τη 

SPAR.  

Η ανεξαρτησία της παρούσας μεθόδου από τη SPAR και η συνεκτίμηση της επίδρασης της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας, επιτρέπει την ανίχνευση του SIE ακόμα και εκεί που φαι

υπάρχεί (κρυπτικό SIE). Στην περίπτωση τω
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SPAR

ύτερη 

, 2002).  

ή για 

θεί ως ενδεικτική μιας λανθασμένης προσέγγισης. Από την άλλη, αν αποκλείσουμε την 

πιθαν

μό 

 

 

στες ή 

τική 

ητα ακόμα και η περιβαλλοντική ετερογένεια να μην επηρεάζει τον αριθμό των ειδών, όπως 

στις π s 

et 

 επιτρέπει το αριστερό τμήμα της σχέσης να συμπεριφέρεται ελεύθερα, χωρίς σταθερή 

συμπεριφορά, από το να ακολουθεί τη γραμμικότητα των μεγαλυτέρων νησιών, να έχει μεγαλ

κλίση ή ακόμα να είναι ιδιαίτερα μικρή, όπως έχει τονιστεί από τους Williamson et al. (2001

Ανάμεσα στις τιμές του ανώτερου ορίου του SIE που προέκυψαν, η μοναδική η οποία 

φαίνεται να είναι οικολογικά μη ρεαλιστική εξαιτίας της μεγάλης της τιμής (L=90 km2) είναι αυτ

τα αναπαραγόμενα πουλιά στις Αντίλλες (Ricklefs & Lovette, 1999). Η τιμή αυτή θα μπορούσε να 

θεωρη

ότητα ελλιπούς δειγματοληψίας, η υψηλή αυτή τιμή μπορεί να σχετίζεται με το υψηλό ποσοστό 

ενδημισμού (36%) αλλά και με το υψηλό ποσοστό ενδημικών σε ένα νησί ειδών (single-island 

endemics) (17%). Μπορεί επίσης να σχετίζεται με το μικρό πληθυσμιακό μέγεθος των 

αναπαραγόμενων πουλιών στα νησιά ή ακόμα και στη μέτρια εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένα 

ενδιαιτήματα. Οι Ricklefs & Lovette (1999) έδειξαν πως η άμεση επίδραση της έκτασης στον αριθ

των ειδών για το σύνολο των νησιών είναι πολύ μικρή. Σε ανάλογη μελέτη, όμως, οι Ricklefs & 

Bermingham (2004) κατέδειξαν πως «παλιά» ενδημικά είδη του συγκροτήματος δεν είναι παρόντα

σε νησιά με έκταση μικρότερη των 100 km2, τα οποία κατά κανόνα κυριαρχούνται από 

πρόσφατους εποικιστές. Συμπερασματικά, η μεγάλη αυτή τιμή του SIE για τα αναπαραγόμενα 

πουλιά στις Αντίλλες πιθανότατα αποτελεί έκφραση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ομάδας

αυτής. Μάλιστα και η μέθοδος των L&W κατέληξε σε αντίστοιχα μεγάλη τιμή για την ίδια ομάδα 

(T1= 79,4 Km2, Πίνακας, 5.2). 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο, μέσα στα όρια του SIE, ο αριθμός των ειδών 

καθορίζεται από την περιβαλλοντική ετερογένεια, την έμμεση επίδραση της έκτασης και άγνω

μη συμπεριεληφθείσες παραμέτρους (Fig. 5.1B). Η συνεισφορά της περιβαλλοντικής ετερογένειας 

είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις μικρές κλίμακες και μειώνεται στις μεγαλύτερες, αλλά είναι παρούσα στο 

σύνολο σχεδόν της χωρικής κλίμακας (Shmida & Wilson, 1985). Παρόλα αυτά, η περιβαλλον

ετερογένεια συνδέθηκε με τον αριθμό των ειδών με διακεκομμένη γραμμή, για να καταδειχθεί η 

πιθανότ

εριπτώσεις των σκαθαριών (Nilsson et al.,1988) και των αναπαραγόμενων πουλιών (Ricklef

& Lovette, 1999). Η συνεισφορά της περιβαλλοντικής ετερογένειας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τη διαδικασία ορισμού των ενδιαιτηματικών τύπων και από το κατά πόσο αυτοί που ορίζονται 

ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών (Newmark, 1986; Loijen, 1998; Triantis 
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al., 2003; 2005a,b). Συνεπώς, ένας προσδιορισμός των ενδιαιτηματικών τύπων που δεν λαμβά

υπόψη του την ίδια τη βιολογία της μελετώμενης ομάδας, θα οδηγήσει σε μικρή συνεισφορά της 

περιβαλλοντικής ετερογένειας στον αριθμό των ειδών και σε παράλληλη αύξηση της ανερμήνευτης 

νει 

διακύ 1988) 

 

n et 

ς έκτασης, 

ν 

α 

δέουμε την έκταση και των αριθμό των ενδιαιτηματικών τύπων με 

διακε  Ricklefs 

ι 

.3 

μανσης του αριθμού των ειδών. Το γεγονός πως τόσο στην εργασία των Nilsson et al. (

όσο και σε εκείνη των Ricklefs & Lovette (1999), οι ίδιοι ενδιαιτηματικοί τύποι χρησιμοποιήθηκαν για 

τις τρεις και τέσσερις αντίστοιχα μελετώμενες ομάδες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 

βιολογικές και οικολογικές απαιτήσεις κάθε ομάδας, καθιστά φανερό το ότι η πρακτική αυτή μπορεί

να οδηγήσει σε προβληματικά και παραπλανητικά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί εν μέρει να 

ερμηνεύσει και το γεγονός πως για τα δυο συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων (σκαθάρια, Nilsso

al., 1988 και πουλιά, Ricklefs & Lovette, 1999), εκτός από την εξάλειψη της επίδρασης τη

υπάρχει και μηδενική επίδραση της ποικιλότητας των ενδιαιτηματικών τύπων μέσα στα όρια του 

SIE. Από την άλλη, είναι πιθανό σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο αριθμός των ειδών μιας 

ομάδας σε ένα νησιωτικό συγκρότημα να επηρεάζεται αποκλειστικά από στοχαστικούς 

παράγοντες και μόνο.  

Όπως τονίστηκε παραπάνω, η έμμεση επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ειδώ

προκύπτει κυρίως μέσω της αλληλόσυσχέτισής της με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την 

αφθονία των ειδών και κυρίως με την περιβαλλοντική ετερογένεια (Ricklefs & Lovette, 1999). Η 

επίδραση όμως της έκτασης στην περιβαλλοντική ετερογένεια δεν είναι πάντοτε δεδομένη μέσα στ

όρια του SIE και για αυτό συν

κομμένη γραμμή. Στις περιπτώσεις των Nillson et al. (1988), Kohn & Walsh (1994) και

& Lovette (1999), η έκταση δεν επηρεάζει τον αριθμό των ειδών και έτσι το κλασικό πρότυπο του 

SIE προκύπτει με την έκταση να μην επηρεάζει καθόλου τον αριθμό των ειδών, είτε άμεσα είτε 

έμμεσα. Στο κρυπτικό όμως πρότυπο του SIE η έκταση διατηρεί την έμμεση επίδρασή της μέσω του 

αριθμού των ενδιαιτηματικών τύπων. Στην περίπτωση του Μπότσαρη (1996), παρόλο που υπάρχε

επίδραση της έκτασης στον αριθμό των ενδιαιτηματικών τύπων, αυτή είναι ασθενής και έτσι η 

συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ειδών και της έκτασης είναι στατιστικώς ασήμαντη. 

Σε δυο από τα πέντε σύνολα δεδομένων που μελετήθηκαν στην παρούσα διατριβή 

ανιχνεύθηκε το φαινόμενο του μικρού νησιού και αφορούσαν τα χερσαία ισόποδα και σαλιγκάρια 

του νησιωτικού συγκροτήματος της Καλύμνου (Πίνακες 5.2 και 5.3). Αυτό με βάση τον Πίνακα 4

όπου παρουσιάστηκαν οι επιμέρους επιδράσεις της έκτασης και της περιβαλλοντικής ετερογένειας 
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σ  

 

ν 

γ

ά κυρίως 

σης βιώσιμου πληθυσμού που προσφέρεται στα είδη. Η διαδικασία 

προσ εί 

ς 

ων 

 

ρεση 

και 

 3, ο 

σχετι αιας σε 

τον αριθμό των ειδών, ήταν εν πολλοίς αναμενόμενο. Σε όλες τις περιπτώσεις η άμεση επίδραση

της έκτασης ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Όπως είδαμε ο πρόσφατος σχηματισμός των νησιωτικών 

συγκροτημάτων οδηγεί σε νησιά που συμπεριφέρονται ως τμήματα ενιαίας ξηράς και για τις δυο 

μελετούμενες ομάδες (Κεφάλαιο 1 και 3), για τις οποίες οι βασικοί παράγοντες καθορισμού του 

αριθμού των ειδών είναι η παρουσία των ενδιαιτηματικών τύπων αλλά και η παθητική 

δειγματοληψία ατόμων των ειδών1 (Rosenzweig, 1995). Έτσι, η έκταση διατηρεί κυρίαρχα την 

επίδρασή της (έμμεση) μέσω του αριθμού των ενδιαιτηματικών τύπων που, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 

αυξάνουν με την αύξηση της έκτασης. Η μικρή άμεση επίδραση της έκτασης οφείλεται στην

προσφορά δυνατότητας μεγαλύτερων και πιο βιώσιμων πληθυσμών αλλά και μεγαλύτερων στόχω

ια τα παθητικώς, καθώς αναφερόμαστε σε χερσαία σαλιγκάρια και ισόποδα, διασπειρόμενα 

άτομα. Βέβαια πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί πως για τα μεγέθη των νησιών στα οποία 

αναφερόμαστε και με δεδομένο πως μελετούνται ασπόνδυλα, η συνεισφορά της έκτασης στον 

αριθμό των ειδών δεν πρέπει να οφείλεται τόσο στην προσφορά μεγαλύτερου στόχου αλλ

στη δυνατότητα διατήρη

φοράς μεγαλύτερου στόχου (Gilpin & Diamond, 1976; Lomolino, 1990) δεν έχει μελετηθ

επισταμένως, τουλάχιστον για ομάδες ασπονδύλων, και είναι αρκετά πιθανό οι όποιες επιδράσει

του μηχανισμού αυτού να είναι ορατές μόνο κατά τη σύγκριση σημαντικά διαφορετικών εκτάσε

και όχι όταν συγκρίνονται νησιά παρόμοιας χωρικής κλίμακας.  

Ανάμεσα στα τρία συγκροτήματα, αυτό της Καλύμνου είναι το πλέον πρόσφατο, με 

απομονώσεις νησιών ακόμα και κατά τους ιστορικούς χρόνους. Έτσι αν και στα τρία 

συγκροτήματα αλλά και για τις δύο ομάδες η συνεισφορά της έκτασης είναι ιδιαίτερα χαμηλή στο

συγκρότημα της Καλύμνου είναι ιδιαίτερα μικρή, μόλις 1-1,5% (Πίνακας 4.3). Έτσι, με την αφαί

του μεγαλύτερου νησιού για τα ισόποδα και των δύο μεγαλύτερων νησιών για τα σαλιγκάρια, η 

άμεση συνεισφορά της έκτασης “εξανεμίστηκε”, οδηγώντας σε συνθήκες SIE. Για τα δυο άλλα 

συγκροτήματα αλλά και για τις δυο ομάδες, η μικρή άμεση επίδραση της έκτασης διατηρήθηκε 

στα μικρότερα των νησιών και έτσι δεν παρατηρήθηκε SIΕ. Όπως ανέφερα στο Κεφάλαιο

κά μεγαλύτερος χρόνος ύπαρξης των συγκροτημάτων της Σκύρου και της Αστυπάλ

σχέση με αυτό της Καλύμνου, είναι πιθανόν πως συνέβαλλε προς την κατεύθυνση οι πανίδες των 

νησιών να “ομαλοποιηθούν” και να μην εμφανίζεται έντονη τυχαιότητα στις παρουσίες και τις 
                                                 
1 passive sampling of individuals 
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απουσίες των ειδών αλλά η παρουσία τους να είναι συνδεδεμένη με την συνολική έκταση κάθε 

νησιού, αυξάνοντας έτσι το “νησιωτικό” χαρακτήρα των συγκροτημάτων. Συνεπώς, ακόμα και

οι διαφορές είναι ιδιαίτερα μικρές ώστε ξεκάθαρα πρότυπα να αναδειχθούν, το συγκρότημα της 

Καλύμνου εμφανίζει πιο έντονο “ηπειρωτικό” χαρακτήρα σε σχέση με τα υπόλοιπα συγκροτήμα

νησιών και για αυτό η έκταση δεν εμφανίζει άμεση επίδραση στον αριθμό των ειδών για

τα δώδεκα νησιά. 

Όσον αφορά τους ενδιαιτηματικούς τύπους, είναι αρκετά σαφές πως η παρουσία ενός τύπου 

ενδιαιτήματος, ακόμη και σε μικρή έκταση, είναι αρκετή ώστε να μπορέσουν τα σχετιζόμενα 

αυτόν είδη να διατηρήσουν βιώσιμο πληθυσμό και άρα να είναι παρόντα στο νησί. Χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις ενδιαιτηματικών τύπων στους οποίους είναι εξειδικευμένα διάφορα είδη χερσαίων

μαλακίων και ισοπόδων, αποτελούν τα βράχια για μια σειρά ειδών χερσαίων μαλακίων όπως

Pyramidula chorismenostoma, Rupestrella spp., Zebrina cosensis, οι αμμώδεις παραλίες (ακόμα και

σε μικρές εκτάσεις) για το ισόποδο Tylos ponticus και η φυλλοστρωμνή για το σαλιγκάρι 

Truncatellina rothi (Τριάντης, 2002; Triantis et al.,2005a,b; Σφενδουράκης, 1996). Παρόλο πο

πιθανόν, όταν ο ενδιαιτηματικός τύπος καλύπτει πολύ μικρή έκταση, να μην είναι δυνατή η 

διατήρηση βιώσιμου πληθυσμού από το εξειδικευμένο σε αυτόν είδος (Hart & Horwitz, 1991; 

Ricklefs & Lovette, 1999), κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε τόσο για τα σαλιγκάρια όσο και για τα 

ισόποδα των τριών υπό μελέτη νησιωτικών συγκροτημάτων. 

 αν 

τα 

 τα 11 από 

με 

 

 τα 

 

υ είναι 

οίες 

κας 5.2). 

ι 

 

 

ουν 

 

ς 

 σαλιγκάρια είναι το ιδιαιτέρα χαμηλό υψόμετρο των νησιών αυτών 

Οι δυο εργασίες που αφορούν χερσαία ασπόνδυλα στο χώρο του Αιγαίου και στις οπ

ανιχνεύθηκε SIE είναι εκείνες του Μπότσαρη (1996) και του Sfenthourakis (1996b) (Πίνα

Στην περίπτωση των χερσαίων μαλακίων του Αργοσαρωνικού (1996) το ανώτερο όριο του SIE είνα

0.02 km2 συμπεριλαμβάνοντας 33 νησιά. Η συγκεκριμένη μελέτη που είναι και η μόνη στην 

οικολογική και βιογεωγραφική βιβλιογραφία με τόσο μεγάλο αριθμό ηπειρωτικών νησιών, 

συμπεριλαμβάνει σημαντικό αριθμό μικρής έκτασης νησιών (77), 62 από τα οποία έχουν έκταση

μικρότερη του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Τα αποτελέσματα της μεθόδου μας δείχνουν πως σε

νησιά μικρότερα από 0,02 km2 οι οποιεσδήποτε μεταβολές της έκτασης του νησιού δεν προσφέρ

ουσιαστικά «ανιχνεύσιμες» από τα χερσαία σαλιγκάρια ευκαιρίες για εγκατάσταση και διατήρηση

πληθυσμού ή μεγαλύτερους στόχους για τα διασπειρώμενα, και έτσι η άμεση επίδραση της έκταση

εξαλείφεται. Οι πιθανοί παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση του SIE για τα συγκεκριμένα 

νησιά όσον αφορά τα χερσαία
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που έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζονται έντονα από την αλμύρα της θάλασσας εμφανίζοντας

μεγάλη ζώνη ψεκασμού, η οποία συχνά καλύπτει το σύνολο της έκτασής τους. Αυτό οδηγεί σε 

δραστική μείωση του αριθμού των ειδών και στην επιβίωση μόνο των ανθεκτικότερων (Μπότσαρ

1996). Επιπλέον, τα νησιά που συμπεριλαμβάνονται στο SIE στην περίπτωση του Μπότσαρη (1996)

εμφανίζουν ιδιαίτερα μικρές αποστάσεις από κοντινά κατοικημένα νησιά, γεγονός που αυξάνεί την 

επίδραση του ανθρ

 

ης, 

 

ώπου, και έτσι για ένα αριθμό ειδών δεν παίζει ρόλο η έκταση αλλά η ένταση και 

η συχ

 

 

α 

ο ά  

ένων 

τ

ες που 

με 

 πιθανόν η συνεκτίμηση των 

παρα

ι με την 

ην 

νότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας.  

Στην περίπτωση των χερσαίων ισοπόδων του κεντρικού Αιγαίου (Sfenthourakis, 1996b) η τιμή

των 3,4 km2 που υπολογίσθηκε ως ανώτερο όριο του SIE είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική όσον 

αφορά τα νησιά που συμπεριλαμβάνει. Αν εξαιρεθεί η ∆ήλος που βρίσκεται στο σημείο τομής, τα

υπόλοιπα νησιά, 15 στον αριθμό, είναι είτε ηφαιστειακά είτε ιδιαίτερα απομονωμένα, με αποτέλεσμ

 αριθμός των ειδών σε αυτά να εμφανίζεται αρκετ  μικρός σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Στα νησιά

αυτά η έκταση δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αλλά κυρίως η παρουσία συγκεκριμ

ύπων ενδιαιτήματος (Σφενδουράκης, 1994; Sfenthourakis, 1996b).  

Η έκταση και η περιβαλλοντική ετερογένεια δεν αποτελούν τους μοναδικούς παράγοντ

επηρεάζουν τον αριθμό των ειδών. Έτσι, η ανερμήνευτη διακύμανση θα πρέπει να σχετίζεται 

άλλους παράγοντες, όπως η γεωγραφική απομόνωση και η γεωλογική ιστορία, οι οποίοι δεν 

περιλαμβάνονται στην προσέγγιση που προτείνεται εδώ. Είναι

μέτρων αυτών να μπορούσε να ερμηνεύσει κάποιες από τις περιπτώσεις όπου το SIE 

ανιχνεύθηκε. Για αυτό και έχοντας υπολογίσει το ανώτερο όριο του SIE θα ήταν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον να μελετήσουμε τις πιθανές πηγές της ανερμήνευτης διακύμανσης. Για παράδειγμα, 

στην περίπτωση των χερσαίων σαλιγκαριών του Αργοσαρωνικού (Μπότσαρης, 1996), η 

ανερμήνευτη διακύμανση του αριθμού των ειδών εντός των ορίων του SIE (56%) συνδέετα

παλαιογεωγραφία της περιοχής και ιδιαίτερα με τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά τ

τελευτά παγετώδη περίοδο που οδήγησαν σε πολλαπλές ενώσεις των νησιών με τις γειτονικές 

ηπειρωτικές περιοχές αλλά και μεταξύ τους. Οι συνενώσεις αυτές διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό 

την παρούσα σύνθεση της μαλακοπανίδας στα νησιά της περιοχής (Μπότσαρης, 1996). Από την 

άλλη, διάφορες μετρήσεις της γεωγραφικής απομόνωσης, δεν έδειξαν να σχετίζονται με τον αριθμό 

των ειδών, καταδεικνύοντας τον υπολειμματικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης πανίδας 

(Μπότσαρης, 1996).  
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Στην περίπτωση των πουλιών των Αντιλλών (Ricklefs & Lovette, 1999) η ανερμήνευτη 

διακύμανση μέσα στα όρια του SIE είναι ιδιαίτερα υψηλή (84%), με τον αριθμό των ενδιαιτηματι

τύπων να μη συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με τον αριθμό των ειδών. Το αποτέλεσμα αυτό 

καταδεικνύει πως ανεξάρτητα από την προβληματική προσέγγιση των ενδιαιτηματικών τύπων (δες 

παραπάνω), κάποια (ή κάποιες) άλλη παράμετρος είναι σημαντική στη διαμόρφωση της 

συγκεκριμένης πανίδας. Οι Ricklefs & Bermingham (2004; δες επίσης Morand, 2000) λαμβάνοντας 

υπόψη την απόσταση από πιθανές πηγές εποικισ

κών 

τών, κατέληξαν πως η γεωγραφική απομόνωση 

είναι 

 

η 

ιγίδες κ.ά.) των οποίων βέβαια 

η επίδ

ς 
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αξύ 

ον 

 

ς 

ν 

 

των ειδών 

υτά, άλλοι παράγοντες, όπως η απομόνωση και η γεωλογική ιστορία, οι 

ο βασικότερος παράγοντας επίδρασης στον αριθμό των πρόσφατων εποικιστών που κατά 

κανόνα επικρατούν στα μικρά νησιά. Συνεπώς, έχοντας υπολογίσει το ανώτερο όριο του SIE, θα

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθούν οι πιθανοί παράγοντες που σχετίζονται με την ανεξήγητ

διακύμανση του αριθμού των ειδών. Τέλος, η διακύμανση αυτή σχετίζεται με καθαρά 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά (π.χ. τον αριθμό των εξειδικευτών και των γενικευτών, την 

ανθρώπινη επίδραση, τον τρόπο που διαφορετικές ομάδες σχετίζονται με την περιβαλλοντική 

ετερογένεια) και με στοχαστικά γεγονότα (πυρκαγιές, τυφώνες, κατα

ραση δεν μπορεί να μετρηθεί (δες Schoener et al., 2001). 

Ο σχετικά περιορισμένος αριθμός εργασιών που μελετούν την επίδραση της περιβαλλοντική

ετερογένειας στη βιοποικιλότητα νησιών, αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο για τη μελέτη 

συγκεκριμένων οικολογικών προτύπων που να συνδέονται με το SIE σε ευρύτερη κλίμακα. 

εφαρμογή της προτεινόμενης εδώ μεθόδου σε «βιοτοπικά νησιά», καθώς και η σύγκριση μετ

διαφορετικών τάξων στο ίδιο νησιωτικό συγκρότημα, θα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα όσ

αφορά τη σχέση του ανώτερου ορίου του SIE με την ικανότητα διασποράς των υπό μελέτη ειδών

αλλά και με τις οικολογικές τους απαιτήσεις. Επιπλέον, άμεσο στόχο αποτελεί η μελέτη τη

σύνθεσης των ειδών που συγκροτούν την πανίδα και τη χλωρίδα στα νησιά που 

συμπεριλαμβάνονται στο SIE, καθώς και του χαρακτήρα αυτών. 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η απουσία άμεσων επιδράσεων της έκτασης στον αριθμό των ειδών φαίνεται να αποτελεί το

αιτιακό παράγοντα της ύπαρξης του φαινομένου του μικρού νησιού. Το SIE εμφανίζεται όπου και

όταν η έκταση παύει να επηρεάζει τον αριθμό των ειδών είτε άμεσα είτε συνολικά. Από εκεί και 

πέρα, η περιβαλλοντική ετερογένεια είναι ο κύριος παράγοντας καθορισμού του αριθμού 

(Εικ. 5.1B). Παρόλα α
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οποίε ότερες 

να 

 σύγχρονης 

ά 

 

σματικότερα την βιοποικιλότητα σε 

τοπικ

er, 2002). 

 

ολο 

εια. Η 

τερη ακρίβεια οι 

ές κλίμακες.  

τε σύνολα δεδομένων ανιχνεύθηκε το φαινόμενο του μικρού νησιού και 

αφορ

 

 σε 

ς δεν συνεκτιμώνται στην προτεινόμενη προσέγγιση, πρέπει να θεωρούνται ως οι πιθαν

παράμετροι που εξηγούν την ανερμήνευτη διακύμανση. Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο για την 

ανίχνευση του SIE που είναι ανεξάρτητη της SPAR, μας δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού της 

αμιγούς επίδρασης της έκτασης χωρίς το «θόρυβο» της αλληλεπίδρασής της με άλλες παραμέτρους. 

Έχοντας υπολογίσει το ανώτερο όριο του SIE, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη SPAR ώστε 

μελετήσουμε τη συμπεριφορά της σχέσης μέσα στο εύρος του SIE. Όταν η συσχέτιση έκτασης και 

ενδιαιτηματικών τύπων είναι ισχυρή, τότε είναι ισχυρή και η SPAR και το SIE είναι κρυπτικό. Στην 

αντίθετη περίπτωση, εμφανίζεται το κλασικό πρότυπο του SIE, με τον αριθμό των ειδών να είναι 

ανεξάρτητος της έκτασης.  

Παρά το γεγονός πως η αναζήτηση προτύπων που να εμφανίζονται σε μεγάλος εύρος της 

χωρικής και της χρονικής κλίμακας αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της

βιογεωγραφίας (Brown, 1995; Whittaker, 2004), η αποδόμηση των προτύπων αυτών στα δομικ

τους στοιχεία είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την κατανόηση των αιτιών που βρίσκονται πίσω από

τα πρότυπα της βιοποικιλότητας στα διάφορα επίπεδα της χωρικής και χρονικής κλίμακας 

(Marquet et al., 2004). Οι παράμετροι που ερμηνεύουν αποτελε

ό επίπεδο, ή για μικρές χρονικές περιόδους, μπορεί να μην είναι οι ίδιες σε περιφερειακό 

επίπεδο ή για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους (Shmida & Wilson, 1985; Willis & Whittak

Η έκταση αποτελεί μια από τις αποτελεσματικότερες μακρο-οικολογικές παραμέτρους και παρά

την εναλλαγή και την αλληλεπίδραση των διαδικασιών που καθορίζουν τη βιοποικιλότητα κατά 

μήκος της χωρικής και χρονικής κλίμακας, μπορεί αρκετά αποτελεσματικά να εκφράσει το σύν

της επίδρασής τους. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, η αμιγής επενέργεια της έκτασης δεν είναι 

σημαντική και θα πρέπει να μελετώνται άλλες παράμετροι, όπως η περιβαλλοντική ετερογέν

μέθοδος που προτείνεται εδώ, προσφέρει τη δυνατότητα να μελετηθούν με μεγαλύ

διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν τη βιοποικιλότητα στις μικρ

Σε δυο από τα πέν

ούσε στα σαλιγκάρια και τα ισόποδα του συγκροτήματος της Καλύμνου, αλλά και στα τρία η 

άμεση επίδραση της έκτασης ήταν ιδιαίτερα χαμηλή. Η κύρια αιτία οφείλεται στο γεγονός ότι και τα

τρία νησιωτικά συγκροτήματα έχουν σχηματιστεί πρόσφατα στο γεωλογικό χρόνο. Αυτό οδηγεί

νησιά που συμπεριφέρονται ως τμήματα ενιαίας ξηράς, όπου οι βασικοί παράγοντες καθορισμού 

του αριθμού των ειδών είναι η παρουσία των ενδιαιτηματικών τύπων αλλά και η παθητική 
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δειγματοληψία ατόμων των ειδών (Rosenzweig, 1995). Έτσι, η έκταση διατηρεί κυρίαρχα την έμμεση 

επίδρασή της μέσω του αριθμού των ενδιαιτηματικών τύπων. Στο συγκρότημα της Καλύμνου, 

εμφανίζεται πιο έντονη η έλλειψη άμεσης επίδρασης γιατί ακριβώς εξαιτίας του πιο πρόσφατου 

σχηματισμού του εμφανίζει πιο έντονο “ηπειρωτικό” χαρακτήρα από τα άλλα δυο.  

Κλείνοντας, πρέπει να τονιστεί πως το SIE δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα γενικευμένο 

πρότυπο με σταθερή συμπεριφορά ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί σε κάποιο γενικευμένο 

μοντέλο. Η ύπαρξη του φαινομένου εξαρτάται από τα γενικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη 

νησιωτικού συγκροτήματος και της υπό μελέτη ομάδας αλλά και από αμιγώς στοχαστικά 

γεγονότα. Για αυτό και το φαινόμενο του μικρού νησιού θα πρέπει να αναγνωριστεί ως 

ιδιοσυγκρασιακό φαινόμενο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
 



 

Αµµώδης παρ. 

Ερυθρογή 

Θαλάσσιες αποθ. 

Ακολουθία 
ασβεστόλιθων  

Ασβεστόλιθοι 

Ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι 

Ασβεστιτικά-δολοµιτικά 
µάρµαρα 

Ηµ. Κλαστικοί 
σχηµατισµοί 

Ηφαιστειακά πετρώµατα

Παλαιοκάρστ  

Αλλούβια 

Οφειολιθικό melange

Τεκτονική ενότητα 
Σκύρου 
Φλύσχης 

Εικόνα Π1.1. Γεωλογικός χάρτης του νησιωτικού συγκροτήματος της Σκύρου. 

Εικόνα Π1.2. Γεωλογικός χάρτης του νησιωτικού συγκροτήματος της Αστυπάλαιας.



Εικόνα Π1.3. Γεωλογικός χάρτης του νησιωτικού συγκροτήματος της Καλύμνου. 



Εικόνα Π1.4. Χάρτης δειγματοληψιών στο νησιωτικό συγκρότημα της Σκύρου. 
 

Εικόνα Π1.5. Χάρτης δειγματοληψιών στο νησιωτικό συγκρότημα της Αστυπάλαιας.



Εικόνα Π1.6. Χάρτης δειγματοληψιών στο νησιωτικό συγκρότημα της Καλύμνου. 
 



Πίνακας Π1.1. Σκύρος: Οι σταθμοί δειγματοληψίας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες. 

Σταθμός Ημερομηνία 

Site 1 Χώρα-Κάστρο 12/7/2001, 22/1/2002 
Site 2 Αχίλι, παραλία και καλλιέργειες 20/01/2002 
Site 3 Αχίλι, φρύγανα και μακί 20/1/2002 
Site 4 Αχίλι προς Παναγιά 20/1/2002 
Site 5 Καλαμίτσα 20/1/2002 
Site 6 Αχερούνες, 500 m πριν την παραλία 20/1/2002 
Site 7 Αχερούνες, παραλία 20/1/2002, 11/5/2002  
Site 8 Νησίδα Βάλαξα 21/1/2002 
Site 9 Κατούνες, παλιός οικισμός 22/1/2002 
Site 10 Φουρτούνες προς Ατσίτσα, πευκοδάσος 22/1/2002 
Site 11 Κόλπος Κυρά Παναγιάς- Ατσίτσα 22/1/2002 
Site12 Περάματα προς Κουμάρι, πευκοδάσος 10/7/2001, 22/1/2002 
Site 13 Κλούθρος προς Αγ. Φωκά, νταμάρι 11/7/2001, 22/1/2002 
Site 14 Νύφη 11/7/2001, 23/1/2002 
Site 15 Τρεις Μπούκες- Τάφος Μπρούκ 23/1/2002, 23/1/2002 
Site 16 Οροπέδιο νότια από ∆αφνί 10/7/2001, 23/1/2002 
Site 17 Τσινοχάρτι-Αλούρθες, βάση Ναυτικού 23/1/2002 
Site 18 2 χλμ. μετά την Καλαμίτσα, πηγή 12/7/2001, 23/1/2002 
Site 19 Μώλος 24/1/2002 
Site 20 Φερέκαμπος- Εκκλησία Αγ. ∆ημητρίου 24/1/2002 
Site 21 2 χλμ. πριν τον Αγ. Ευστράτιο, Πριώνα 24/1/2002 
Site 22 Ατσίτσα, 1 χλμ. προς Αγ. Φωκά, πευκοδάσος 9/7/2001 
Site 23 Νύφη προς Κόχυλα 9/7/2001 
Site 24 Νησίδα Μέσα ∆ιαβάτης 10/5/2002 
Site 25 Νησίδα Πλατειά 10/5/2002 
Site 26 Νησίδα Σαρακηνό 10/5/2002 
Site 27 Νησίδα Ερήνεια 11/5/2002 
Site 28 Νησίδα Σκυροπούλα 11/5/2002 
Site 29 Νησίδα Λακκονήσι 11/5/2002 
Site 30 Νησίδα Άγιος Φωκάς 12/5/2002 
Site 31 Νησίδα Θάλεια 12/5/2002 
Site 32 Νησίδα Κούλουρη 12/5/2002 
Site 33 Νησίδα Έξω ∆ιαβάτης 12/5/2002 
Site 34 Όρος Κόχυλας 13/5/2002 
Site 35 Νησίδα Πρασούδα 14/5/2002 

 



Πίνακας Π1.2. Αστυπάλαια: Οι σταθμοί δειγματοληψίας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες.P: Παγίδες 
εδάφους. 

Σταθμός Ημερομηνία

Site 1 Παναγιά Θωμά  25/4//2004 
Site 2 Βαθύ  25/4/2004 
Site 3 3 km μετά το Βαθύ απέναντί από την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη 25/4/2004 
Site 4 Κοντά στο Καστελλάνο, Σταθμός Τηλεπικοινωνιών  25/4/2004 
Site 5 Κοντά στη Καρέκλη Βασιλική,  25/4/2004 
Site 6 Λιβάδι-Φράγμα  26/4/2004 
Site 7 Λιβάδι προς Αγ. Κωνσταντίνο  26/4/2004 
Site 8 Αγ. Παντελεήμων,  26/4/2004 
Site 9 Κάστρο Αγ. Ιωάννη  26/4/2004 
Site 10 Παναγία Φλεβαριώτισσα,  27/4/2004 
Site 11 Παραλία Πανόρμου 27/4/2004 
Site12 Ανάληψη  27/4/2004 
Site 13 Λιβάδια, παραλία  28/4/2004 
Site 14 Χονδρή isl. 24/2/2005 
Site 15 Λιγνό isl. 24/2/2005 
Site 16 Αγ. Κυριακή isl., P. 24/2/2005 
Site 17 Κουτσομύτης isl., P. 25/2/2005 
Site 18 Τηγάνι isl. 25/2/2005, 
Site 19 Φτενό isl. 25/2/2005 
Site 20 ∆ιαπόρι isl. 25/2/2005 
Site 21 Αγ. Κωνσταντίνος 26/2/2005 
Site 22 Κονούποι isl., P. 27/2/2005 
Site 23 Μεγάλο Φωκιονήσι isl. 28/2/2005 
Site 24 Νότιο Φωκιονήσι isl. 28/2/2005 
Site 25 Οφιδούσα isl., P. 1/3/2005 
Site 26 Ποντικούσα isl., P. 1/3/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας Π1.3. Κάλυμνος: Οι σταθμοί δειγματοληψίας και οι αντίστοιχες ημερομηνίες. P: Παγίδες 
εδάφους. 

Σταθμός Ημερομηνία 

Site 1 Εμπορειό, 1 χλμ. δυτικά του ακρωτηρίου 23/2/2004 
Site 2 Εμπορειό δυτικά, αυχένας ακρωτηρίου, 10m alt. 23/2/2004 
Site 3 Σκάλα προς Παλιόνησο, 280m alt.  23/2/2004 
Site 4 Κόλπος Παλιονήσου, 500m πριν  23/2/2004 
Site 5 Παραλία Αργινούντα 24/2/2004 
Site 6 Μεγάλο Κάστρο 24/2/2004 
Site 7 Άγιοι Πάντες, πευκοδάσος, 120m alt.  24/2/2004 
Site 8 Μοναστήρι Αγ. Αικατερίνης 24/2/2004 
Site 9 Στυμένια, 210m alt.  25/2/2004 
Site 10 Κόλπος Βαθύ, στην πλαγιά πάνω από τη Ρήνια 25/2/2004 
Site 11 Agios Nikolaos, cape Chali  25/2/2004 
Site12 Άργος, ανατολικά 29/3/2005 
Site 13 Πάνορμος, δυτικά του αεροδρομίου 29/3/2005 
Site 14 Νέρα isl., P.  30/3/2005 
Site 15 Σαφονίδι isl.  30/3/2005 
Site 16  Πλάτη isl., P. 31/3/2005 
Site 17 Νεκροθήκη isl.  31/3/2005 
Site 18 Σαρί isl. 1/4/2005 
Site 19 Ψέριμος isl. Βορειοδυτικό τμήμα, P. 1/4/2005 
Site 20 Ψέριμος isl. Νοτιοδυτικό τμήμα, P. 2/4/2005 
Site 22 Κρεβάτι isl.  2/4/2005 
Site 23 Άγιος Ανδρέας isl.  4/4/2005 
Site 24 Καλαβρός isl.  4/4/2005 
Site 25 Αγία Κυριακή isl., P.  4/4/2005 
Site 26 Τέλενδος isl. , P. 5/4/2005 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΑ ΝΗΣΙ 
 



N: Νέα αναφορά, Β: Μόνο βιβλιογραφική αναφορά, x: Βρέθηκε και βιβλιογραφική αναφορά, ►: Νέα αναφορά για το 
συγκρότημα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ1. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Είδη Σκύρος Σκυροπούλα Βάλαξα Σαρακηνό Πλατιά Ερήνια Κούλουρη Λακκονήσι Μ. ∆ιαβάτης Αγ. Φωκάς Θάλεια Ε. ∆ιαβάτης

►Helix cincta O.F. Müller, 1929 N       N N N N  
Helix aspersa O.F. Müller, 1774 x   N 
Helix aperta Born, 1778 x   
Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) x x  N x N N N N N N N 
Helicigona cyclolabris (Deshayes, 1820) x x N x N N N N N N N 
Theba pisana (O.F. Müller, 1774) x   
Lindholmiola lens (Férussac, 1821) x x N x N N N N N N N 
Metafruticicola giurica (O. Boettger, 1892) x N  xN  
Monacha parumcincta (L. Pfeiffer, 1841) x   
Trochoidea cretica (Férussac, 1821) x x N x N N N N 
►Cernuella ionica (Mousson, 1854) N          Ν  
►Helicella sp. N   
►Xerolenta obvia Menke, 1828 N N  N N N 
►Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801) N   
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774) x   
Albinaria cristatella O. Boettger, 1892 x x N x N N  N N N 
Idyla bicristata (Rossmässler, 1839) x x N  
Mastus carneolus (Mousson, 1863) x N  N x N N N N N N N N 
Mastus giuricus (Westerlund, 1902) x N  
►Limax flavus Linnaeus, 1758 N   
►Lehmannia valentiana (Férussac, 1823) N   
►Tandonia sowerbyi (Férussac, 1823)  N   
►Deroceras parnasium Wiktor, 1984 N N  N  
►D.panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) N   
►Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) N   
Eopolita protensa (Férussac, 1823) x x N x N N N 
Vitrea sporadica Pinter, 1978 x N  N x N N N N 
Oxychilus hydatinus (Rossmässler, 1838) x x x   



Είδη Σκύρος Σκυροπούλα Βάλαξα Σαρακηνό Πλατιά Ερήνια Κούλουρη Λακκονήσι Μ. ∆ιαβάτης Αγ. Φωκάς Θάλεια Ε. ∆ιαβάτης

Oxychilus mylonasi Riedel, 1983 x   
►Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) N   
Orculella critica (Pfeiffer, 1856) x x N x N N N 
►Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) N  N 
►Pyramidula chorismenostoma (Blanc, 1879) N N   N N N N N 
Granopupa granum (Draparnaud, 1801)  x N  N x N N N 
►Rupestrella philippii (Cantraine, 1840) N N   N N N N 
►Rupestrella rhodia (Roth, 1839) N N  
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778) x N  N x N N N 
►Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) N N  
►Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807) N N   
►Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774) N N   N N N N N N N 
►Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) N N  N  
►Myosotella myosotis (Draparnaud, 1805) N N  N 
Helix figulina Rossmässler, 1839 X            
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774) X            

Νέες αναφορές            21 11 21 3 15 14 14 7 10 7 6 4

Σύνολο       44 20 21 16 15 14 14 7 10 7 6 4



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ2. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Είδη Αστυπάλαια Οφιδούσα Κουνούποι Ποντικούσα Φωκιονήσι Β. Κουτσομύτης Χονδρός Αγ. Κυριακή Λιανός Φωκιονήσι Ν. Τηγάνι Φτενό ∆ιαπόρι

►Helix godetiana Kobelt, 1878 N             N N N N N
Cantareus apertus (Born, 1778) X             N
Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) X           x N N N N N N N N N N N
Chilostoma fuchsiana (Knipper, 1939) X             N N N
►Theba pisana (O.F. Müller, 1774) N             
Metafruticicola coartata Fuchs & Käufel, 1936 X            x N N N N N N N N N
►Metafruticicola pellita (A. Férussac, 1832) N             
Monacha pseudorothii Hausdorf, 2003 X           x N N N N N N N N N N N
Xerocrassa cretica (A. Férussac, 1821) X           x N N N N N N N N N N N
►Trochoidea didyma Westerlund, 1879 N            N N N N N N N N N N
►Xeromunda candiota (Mousson 1854) N             N N N N N
►Candidula syrensis (L. Pfeiffer, 1846) N           N N N N N N N N N N N N
►Cernuella ionica-virgata N             N
Helicopsis? sp.              N N N
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774) X             N N
►Caracollina lenticula( Michaud, 1831) N             N
Albinaria brevicollis (L. Pfeiffer, 1850) X             N N N N N N N N N
Mastus rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1847) X           x N N N N N N N N N N N
Milax aegaeicus Wiktor & Mylonas, 1986 X             
Deroceras astypalaeensis Wiktor & Mylonas, 1992 X             N N N N N N
Eopolita protensa (A. Férussac, 1832) X             N N N N N
Oxychilus hydatinus (Rossmässler, 1838) N            N N N N N N N N N N
Vitrea clessini (Hesse, 1982) X             N N N N N N N N N N
►Zonites pergranulatus Kobelt, 1878 N             N N N
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) X             x N N N N N N N
►Rupestrella rhodia (Roth, 1839) N             
►Truncatellina cylindrica (Reinhardt, 1916) N             
►Granopupa granum (Draparnaud, 1801) N             N N N N N N
►Pyramidula chorismenostoma (Westerlund & Blanc, 1879) N             N N N N
►Lauria cylindracea (Da Costa, 1778) N             N N N N N N



►Orculella critica (L. Pfeiffer, 1856) N             N N N N N N N
►Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774) N             N N N N N N N N
►Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) N             N
►Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) N             N

Νέες αναφορές 19            12 25 17 9 20 20 16 19 11 13 9 8

Σύνολο 33            18 25 17 9 20 20 16 19 11 13 9 8



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ3. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Είδη Κάλυμνος Ψέριμος Τέλενδος Πλάτη Νερά Κάλαβρος Αγία Κυριακή Σαφονίδι Σαρί Άγιος Ανδρέας Νεκροθήκη Κρεββάτι 
Helix valentini Kobelt 1891 x x   N N N  N N     
►Helix  pachya Bourguignat 1860 N            N N N N
Cantareus aspersus  (Born, 1778) x            N N
Eobania vermiculata (O.F. Müller, 1774) x           x N N N N N N N N N
Levantina spiriplana (Olivier, 1801) x            
Theba pisana  (O.F. Müller, 1774)             N N N N
Lindholmiola lens (Férussac, 1821) x            x N N
Metafruticicola redtenbacheri (L. Pfeiffer 1856) x            x N N N N N N N N
Monacha cartusiana (Müller, 1774) x            
Monacha syriaca (Ehrenberg, 1831) B            x N N
►Xerocrassa cretica (A. Férussac, 1821) N           N N N N N
Trochoidea pyramidata (Draparnaud, 1805) x           N N N N N
Cernuella virgata (da Costa, 1778) x            x N N
Xeropicta krynickii (Krynicki, 1833) x           x N N N N
Xerotricha apicina (Lamarck 1822)             N
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774)             N N
Caracollina lenticula (Michaud, 1831) x           x N N N N N N N N N
Pleurodiscus balmei  (Potiez & Michaud, 1838) x            x N N N
Jaminia loewii (Philippi, 1844) x            x N
Albinaria lerosiensis  (L. Pfeiffer 1841) x           x N N N N N N N
Bulgarica erberi (Frauenfeld, 1867)             x
Mastus rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1847) x            x N N
►Zebrina cosensis (Reeve, 1849) N            N
►Milax aegaeicus  Wiktor & Mylonas, 1986 N            N
►Deroceras  samium  Rähle, 1983 N            N N N N
Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805) B            N
Eopolita protensa (A. Férussac, 1832) x           B N N N
Oxychilus hydatinus (Rossmässler, 1838) x           x N N N N N
Oxychilus cyprius (L.Pfeiffer, 1847) x            x N N
Oxychilus samius (Martens, 1889) B            x



Vitrea contracta (Westerlund, 1871) x            
Vitrea riedeli Damjanov & Pinter, 1969 x            x N N N N N N
Vitrea sossellai Pinter, 1978 x           N N N N N N
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) x            x N N N
Rupestrella rhodia (Roth, 1839) x            N N
Rupestrella philippii (Cantraine, 1840) x            x N N N
Truncatellina rothi (Reinhardt, 1916) x            B N N
Truncatellina cylindrica (Reinhardt, 1916)             N N N N N
Granopupa granum (Draparnaud, 1801) x           x N N N N N N N N
Pyramidula chorismenostoma (Westerlund & Blanc, 1879) x            N N
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778) x           N N N N N N
Orculella ignorata (L. Pfeiffer, 1856) x           x N N N N N
►Sphyradium doliolum (Brugui re, 1792) N            N N
Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774) x            x N N N N
Cecilioides tumulorum (Bourguignat, 1856) x            
►Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) N            N
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) x           N N

Νέες αναφορές 7           8 28 23 21 9 18 14 7 10 5 9

Σύνολο 42          32 28 23 21 9 18 14 7 10 5 9

 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ4. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΙΣΟΠΟ∆ΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Είδη Αστυπάλαια Οφιδούσα Κουνούποι Ποντικούσα Φωκιονήσι Β. Κουτσομύτης Χονδρός Αγ. Κυριακή Λιανός Φωκιονήσι Ν. Τηγάνι Φτενό ∆ιαπόρι
Tylos ponticus Grebnicki, 1874 x             Ν
Ligia italica Fabricius, 1798 x Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 
Trichoniscus oedipus Sfenthourakis, 1995 x           
Trichoniscus pygmaeus Sars, 1898 x           Ν Ν 

Stenoniscus pleonalis Aubert & Dollfus, 1890 x             
Armadilloniscus aegaeus Schmalfuss, 1981 x             
Halophiloscia couchi (Kinahan, 1858) x Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 
►Halophiloscia hirsuta Verhoeff, 1928              Ν
Stenophiloscia vandeli Matsakis, 1967 x Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 
Rodoniscus anophthalmus Arcangeli, 1934 x Ν            Ν Ν Ν Ν
Bathytropa granulata Aubert & Dollfus, 1890 x             
Chaetophiloscia lagoi (Arcangeli, 1934) x             Ν Ν
Platyarthrus lindbergi Vandel, 1959 x             
Platyarthrus schoblii Budde-Lund, 1885 x Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν  
Agabiformius lentus (Budde-Lund, 1885) x Ν            Ν
Leptotrichus kosswigi Strouhal, 1960 x            Ν
Leptotrichus naupliensis (Verhoeff, 1901) x         Ν Ν Ν Ν Ν Ν
Porcellio laevis Latreille, 1804 x             
Porcellio lamellatus Budde-Lund, 1885 x            Ν Ν Ν
Porcellio obsoletus Budde-Lund, 1885 Β             
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) x Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 
►Proporcellio vulcanius Verhoeff, 1908  Ν            
Nagurus aegaeus Schmalfuss, 1977 x             
Armadillidium marmoratum Strouhal, 1929 x             
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804) x             
►Armadillidium ameglioi Arcangeli, 1914  Ν            Ν
Echinarmadillidium cycladicum  Schmalfuss & Sfenthourakis, 1995  Ν            Ν
►Paraschizidium sp1.             Ν Ν Ν
►Schizidium oertzeni (Budde-Lund, 1896)            Ν Ν Ν Ν Ν
Schizidium hybridum (Budde-Lund, 1896) x Ν            



Armadillo officinalis Duméril, 1816 x            Ν 
Armadillo tuberculatus Vogl, 1876 x Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν  

Νέες αναφορές 0 12 11 10 8 11 11 8 10 6 8 8 5
Σύνολο     26 12 11 10 8 11 11 8 10 6 8 8 5



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ5. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΙΣΟΠΟ∆ΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Είδη 
Κάλυμνος Ψέριμος Τέλενδος Πλάτη Νερά Κάλαβρος Αγία Κυριακή Σαφονίδι Σαρί Άγιος Ανδρέας Νεκροθήκη Κρεββάτι

Tylos ponticus Grebnicki, 1874 x      N N Ν N     N  
Ligia italica Fabricius, 1798 x            N N N N N N N N N N N
Graeconiscus thermophilus (Çağlar 1948) x            
Trichoniscus rhodiensis Arcangeli, 1934 x            
Stenoniscus pleonalis Aubert & Dollfus, 1890 x            
Halophiloscia couchi (Kinahan, 1858) x            N N N N N N N N N N N
Stenophiloscia vandeli Matsakis, 1967 x            N N N N N N N N N N N
Chaetophiloscia cellaria (Dollfus, 1884) x       
Chaetophiloscia lagoi (Arcangeli, 1934) x N          N N Ν 
Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1884) x            
Platyarthrus lindbergi Vandel, 1959 x            Ν
Platyarthrus schoblii Budde-Lund, 1885 x            N Ν N N
►Agabiformius lentus (Budde-Lund, 1885)             N
Leptotrichus kosswigi Strouhal, 1960 x           N N N N N  N N N N N
Porcellio laevis Latreille, 1804 x            
►Porcellio lamellatus Budde-Lund, 1885             Ν N
Porcellio obsoletus Budde-Lund, 1885 x            N N N
►Porcellio flavomarginatus Lucas, 1853             Ν
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1833) x            N N N N N N N N
Proporcellio vulcanius Verhoeff, 1908 Β            
Protracheoniscus kalymnius Sfenthourakis, 1995 x            N N Ν N
Armadillidium  granulatum Brandt, 1833 x            N N N N N N N N N
Armadillidium marmoratum Strouhal, 1929 x            N N
►Paraschizidium sp2.             N
Schizidium hybridum (Budde-Lund, 1896) x            N N N N N N
Armadillo officinalis Duméril, 1816 x            N

Νέες αναφορές 0  15 12 11 9 11 6 6 7 5 7 6
Σύνολο 22  15 12 11 9 11 6 6 7 5 7 6



 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΝΑ 

ΟΜΑ∆Α ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ. 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙΙ1. ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ. 

Τύποι ενδιαιτηµάτων  Νησιά 
1. Πέτρες σε δάσος  Σκύρος  

2. Πέτρες σε φρυγανότοπο 
Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Ερήνεια, Κούλουρη, Μ. ∆ιαβάτης, 

Λακκονήσι, Αγ. Φωκάς, Θάλεια, Ε. ∆ιαβάτης  

3. Πέτρες σε λιβάδι  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Ερήνεια  

4. Πέτρες σε καλλιέργεια  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Κούλουρη  

5. Πέτρες σε οίκηµα/οιικισµό Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά  

6. Πέτρες αλίπεδο  Σκύρος  

7. Πέτρες σε αµµώδη παραλία  Σκύρος, Σαρακηνό  

8. Πέτρες σε παραλία µε πέτρες  Σκύρος, Σκυροπούλα, Πλατιά  

9. Σωρός από  πέτρες σε δάσος  Σκύρος  

10. Σωρός από  πέτρες σε φρυγανότοπο 
Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Ερήνεια, Κούλουρη, Μ. ∆ιαβάτης, 

Λακκονήσι, Αγ. Φωκάς, Θάλεια  

11. Σωρός από  πέτρες σε λιβάδι  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Ερήνεια  

12. Σωρός από  πέτρες σε καλλιέργεια  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Κούλουρη  

13. Σωρός από  πέτρες σε αµµώδη παραλία  Σκύρος, Σαρακηνό  

14. Σωρός από  πέτρες σε παραλία µε πέτρες  Σκύρος, Σκυροπούλα, Πλατιά  

15. Βράχια σε δάσος  Σκύρος  

16. Βράχια σε φρυγανότοπο Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Ερήνεια, Κούλουρη  

17. Βράχια σε λιβάδι  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Ερήνεια  

18. Θάµνοι ή φυτά σε δάσος  Σκύρος  

19. Θάµνοι ή φυτά σε φρυγανότοπο 
Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Ερήνεια, Κούλουρη, Μ. ∆ιαβάτης, 

Λακκονήσι, Αγ. Φωκάς, Θάλεια  

20. Θάµνοι ή φυτά meadows  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Ερήνεια  

21. Θάµνοι ή φυτά σε καλλιέργεια  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Κούλουρη  

22. Θάµνοι ή φυτά σε οίκηµα/οιικισµό Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά  

23. Θάµνοι ή φυτά σε αµµώδη παραλία  Σκύρος, Σαρακηνό  

24. Θάµνοι ή φυτά σε παραλία µε πέτρες  Σκύρος, Σκυροπούλα, Πλατιά  

25. Χώµα σε δάσος  Σκύρος  

26. Χώµα σε φρυγανότοπο 
Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Ερήνεια, Κούλουρη, Μ. ∆ιαβάτης, 

Λακκονήσι, Αγ. Φωκάς, Θάλεια, Ε. ∆ιαβάτης  

27. Χώµα σε λιβάδι  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Ερήνεια  

28. Χώµα σε καλλιέργεια  Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Κούλουρη  

29. Χώµα σε οίκηµα/οιικισµό Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά  

30. Χώµα σε αµµώδη παραλία  Σκύρος, Σαρακηνό  

31. Χώµα σε παραλία µε πέτρες  Σκύρος, Σκυροπούλα, Πλατιά  

32. Φυλλοστρωµνή σε δάσος  Σκύρος  

33. Φυλλοστρωµνή σε φρυγανότοπο Σκύρος, Βάλαξα, Σκυροπούλα, Σαρακηνό, Πλατιά, Ερήνεια, Κούλουρη, Μ. ∆ιαβάτης, 

Λακκονήσι, Αγ. Φωκάς, Θάλεια  



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙΙ2. ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. 

Τύποι ενδιαιτηµάτων  Νησιά 
1. Πέτρες σε φρυγανότοπο 

Αστυπάλαια, Οφιδούσα, Κουνούποι, Ποντικούσα, Φωκιονήσι Μ., Κουτσοµύτης, 

Χονδρός, Αγ. Κυριακή, Λιανός, Τηγάνι, Φτενό, ∆ιαπόρι. 

2. Πέτρες σε λιβάδι  
Αστυπάλαια, Οφιδούσα, Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Αγ. Κυριακή, 

Λιανός,  

3. Πέτρες σε καλλιέργεια  
Αστυπάλαια, Οφιδούσα, Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Αγ. Κυριακή, 

Λιανός 

4. Πέτρες σε οίκηµα/οιικισµό 
Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Αγ. 

Κυριακή, Λιανός, ∆ιαπόρι. 

5. Πέτρες σε αµµώδη παραλία  Αστυπάλαια,  

6. Πέτρες σε παραλία µε πέτρες  Αστυπάλαια, Κουνούποι, Κουτσοµύτης, Χονδρός,  

7. Σωρός από πέτρες σε φρυγανότοπο 
Αστυπάλαια, Οφιδούσα,   Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Αγ. 

Κυριακή, Λιανός,  

8. Σωρός από πέτρες σε λιβάδι  
Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Αγ. 

Κυριακή, Λιανός, Τηγάνι, Φτενό, ∆ιαπόρι. 

9. Σωρός από πέτρες σε καλλιέργεια  Αστυπάλαια, Κουνούποι,  

10. Σωρός από πέτρες σε αµµώδη παραλία  Αστυπάλαια,  

11. Σωρός από πέτρες σε παραλία µε πέτρες  Αστυπάλαια,  

12. Βράχος σε φρυγανότοπο Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Λιανός 

13. Βράχος σε λιβάδι  Αστυπάλαια,  

14. Θάµνοι ή φυτά σε φρυγανότοπο 
Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Φωκιονήσι Μ., Χονδρός, Αγ. 

Κυριακή, Λιανός, Τηγάνι, Φτενό, ∆ιαπόρι. 

15. Θάµνοι ή φυτά σε λιβάδι Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Λιανός 

16. Θάµνοι ή φυτά σε καλλιέργεια  Αστυπάλαια, Κουνούποι, Αγ. Κυριακή, 

17. Θάµνοι ή φυτά σε οίκηµα/οιικισµό 
Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Λιανός, 

∆ιαπόρι. 

18. Θάµνοι ή φυτά σε αµµώδη παραλία  Αστυπάλαια,  

19. Θάµνοι ή φυτά σε παραλία µε πέτρες  Αστυπάλαια, Κουνούποι, 

20. Χώµα σε φρυγανότοπο 
Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Φωκιονήσι Μ., Κουτσοµύτης, 

Χονδρός, Αγ. Κυριακή, Λιανός, Τηγάνι, Φτενό, ∆ιαπόρι. 

21. Χώµα σε λιβάδι  Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Λιανός 

22. Χώµα σε καλλιέργεια  Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Λιανός 

23. Χώµα σε οίκηµα/οιικισµό Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Λιανός 

24. Χώµα σε αµµώδη παραλία  Αστυπάλαια,  

25. Χώµα σε παραλία µε πέτρες  Αστυπάλαια, Κουνούποι, Κουτσοµύτης, 

26. Φυλλοστρωµνή σε φρυγανότοπο Αστυπάλαια, Οφιδούσα,  Κουνούποι, Ποντικούσα, Κουτσοµύτης, Χονδρός, Αγ. 

Κυριακή, Λιανός, Τηγάνι, Φτενό, ∆ιαπόρι. 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙΙ3. ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. 

Τύποι ενδιαιτηµάτων  Νησιά 
1. Πέτρες σε φρυγανότοπο 

Κάλυµνος, Ψέριµος,  Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι, Σαρί, 

Αγ. Ανδρέας, Νεκροθήκη, Κρεββάτιο. 

2. Πέτρες σε λιβάδι  Κάλυµνος, Ψέριµος,  Τέλενδος, Πλάτη, Νέρα, Αγ. Κυριακή. 

3. Πέτρες σε καλλιέργεια  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι. 

4. Πέτρες σε οίκηµα/οιικισµό Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή. 

5. Πέτρες σε αµµώδη παραλία  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

6. Πέτρες σε παραλία µε πέτρες  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

7. Σωρός από πέτρες σε φρυγανότοπο 
Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι, Σαρί, 

Αγ. Ανδρέας.  

8. Σωρός από πέτρες σε λιβάδι  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Αγ. Κυριακή. 

9. Σωρός από πέτρες σε καλλιέργεια  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα,  Αγ. Κυριακή. 

10. Σωρός από πέτρες σε αµµώδη παραλία  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

11. Σωρός από πέτρες σε παραλία µε πέτρες  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

12. Βράχος σε φρυγανότοπο Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή. 

13. Βράχος σε λιβάδι  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Νέρα. 

14. Θάµνοι ή φυτά σε φρυγανότοπο 
Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι, Σαρί, 

Αγ. Ανδρέας, Νεκροθήκη, Κρεββάτιο. 

15. Θάµνοι ή φυτά σε λιβάδι  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Αγ. Κυριακή. 

16. Θάµνοι ή φυτά σε καλλιέργεια  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι. 

17. Θάµνοι ή φυτά σε οίκηµα/οιικισµό Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή. 

18. Θάµνοι ή φυτά σε αµµώδη παραλία  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

19. Θάµνοι ή φυτάσε παραλία µε πέτρες  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

20. Χώµα σε φρυγανότοπο 
Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι, Σαρί, 

Αγ. Ανδρέας, Κρεββάτιο. 

21. Χώµα σε λιβάδι  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα,  Αγ. Κυριακή. 

22. Χώµα σε καλλιέργεια  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι. 

23. Χώµα σε οίκηµα/οιικισµό Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

24. Χώµα σε αµµώδη παραλία  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

25. Χώµα σε παραλία µε πέτρες  Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,   

26. Φυλλοστρωµνή σε φρυγανότοπο 
Κάλυµνος, Ψέριµος, Τέλενδος,  Πλάτη, Νέρα, Καλαυρός, Αγ. Κυριακή, Σαφονίδι, Σαρί, 

Αγ. Ανδρέας, Νεκροθήκη, Κρεββάτιο. 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ4. ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΟΠΟ∆Α ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 

Ενδιαιτηματικοί τύποι Αστυπάλαια Οφιδούσα Κουνούποι Ποντικούσα Φωκιονήσι Β. Κουτσομύτης Χονδρός Αγ. Κυριακή Λιανός Φωκιονήσι Ν. Τηγάνι Φτενό ∆ιαπόρι

Παραλίες με άμμο (Πα) 1             1

Παραλίες με πέτρες μικρών ή μεγάλων 
διαστάσεων (Ππ) 

1            1 1 1 1 1 1 1 1

Παραλίες απότομες, βραχώδεις (Πβ) 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Φρύγανα (Φρ). 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ξηρή μακκία (Μφ) 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ελώδεις διαπλάσεις (Ελ) 1             1 1 1
Ελαιώνες (Κο) 1             

Χωράφια με σιτηρά ή άλλα ποώδη 
φυτά (Κχ) 

1             1 1 1 1 1 1

Καλλιέργειες με οπωροφόρα δέντρα 
(Κδ) 

1             

Όχθες και κοίτες μικρών ρεμάτων 
χωρίς υγρόφιλη βλάστηση (Οξ) 

1             

Όχθες με θαμνώδη βλάστηση (Nerium 
oleander, Arundo donax, Myrtus 
communis, Vitex agnus-castus) και 
αραιότερη στρωμνή από φύλλα ή 
κλαδιά (Οθ) 

1             

Βραχώδεις τοποθεσίες, συνήθως 
απότομες με αραιή βλάστηση, χωρίς 
χώμα (Βρ) 

1             1 1 1 1 1

∆ομημένες περιοχές (Αν) 1             1 1 1 1 1
0-300 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
300-600 1             

Σύνολο 15             7 9 7 5 9 8 5 8 4 5 5 3

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙΙ5. ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΙΣΟΠΟ∆Α ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Ενδιαιτηματικοί τύποι Κάλυμνος Ψέριμος Τέλενδος Πλάτη Νερά Καλαβρός Αγία Κυριακή Σαφονίδι Σαρί Άγιος Ανδρέας Νεκροθήκη Κρεββάτι 

Παραλίες με άμμο (Πα) 
1            1 1

Παραλίες με πέτρες μικρών 
ή μεγάλων διαστάσεων (Ππ) 

1            1 1 1 1 1 1

Παραλίες απότομες, 
βραχώδεις (Πβ) 

1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Φρύγανα (Φρ). 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ξηρή μακκία (Μφ) 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ελαιώνες (Κο) 1            1

Χωράφια με σιτηρά ή άλλα 
ποώδη φυτά (Κχ) 

1            1 1 1 1 1

Καλλιέργειες με οπωροφόρα 
δέντρα (Κδ) 

1            

Όχθες και κοίτες μικρών 
ρεμάτων χωρίς υγρόφιλη 
βλάστηση (Οξ) 

1            

Βραχώδεις τοποθεσίες, 
συνήθως απότομες με αραιή 
βλάστηση, χωρίς χώμα (Βρ) 

1            1 1 1 1 1

∆ομημένες περιοχές (Αν) 1            1 1 1 1 1 1

0-300 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

300-600 1            1 1

600-900 1            1

Σύνολο 14            11 11 8 8 7 5 5 4 4 4 3



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
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