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«Έχουσι δ’ ένια των εντόµων και κέντρα. Το δε κέντρον τα µεν έχει εν αυτοίς, οίον αι 

µέλιτται και οι σφήκες, τα δ’ εκτός, οίον σκορπίος. Και µόνον δη τούτο εντόµων 

µακρόκερκόν έστιν...Τίκτουσι δε και οι σκορπίοι οι χερσαίοι σκωλήκια ωοειδή πολλά, και 

επωάζουσιν».  

 

Μερικά έντοµα έχουν και κεντρί. Άλλα το έχουν µέσα στο σώµα τους, όπως οι µέλισσες 

και οι σφήκες, άλλα εξωτερικά, όπως ο σκορπιός που είναι το µόνο έντοµο* που έχει 

µακριά ουρά (∆ 532α 16)...Οι σκορπιοί της ξηράς γεννούν επίσης µεγάλους αριθµούς 

προνυµφών σαν αβγά και τις επωάζουν (Ε 555α 23). 

 

               Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Με βάση τον Αριστοτέλη έντοµα είναι «...όσα έχει κατά το σώµα εντοµάς, ή εν τοις 

οπτίοις ή εν τούτοις τε και τοις πρανέσιν» (...όσα έχουν εντοµές στο σώµα τους, είτε µόνο 

στο κοιλιακό µέρος τους, είτε στο κοιλιακό και το ραχιαίο).  



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος «∆ιαχείριση χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων» του Τµήµατος 

Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και διήρκεσε από τον Ιούλιο του 2003 έως τον 

Αύγουστο του 2004. 

Οι µελέτες στην οικολογία των σκορπιών είναι γενικά περιορισµένες µέχρι 

σήµερα. Για το λόγο αυτό υπήρξαν δυσκολίες στην πραγµατοποίηση της εργασίας, από 

την επιλογή του θέµατος, τις δειγµατοληψίες, αλλά και κατά την επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων και τη συγγραφή, οι οποίες όµως ξεπεράστηκαν όχι µόνο από την 

αφιέρωση του γράφοντα στο αντικείµενο, αλλά και τη σηµαντική συµβολή κάποιων 

ανθρώπων. 

Ευχαριστώ ολόψυχα τον επιβλέποντα καθηγητή µου και ∆ιευθυντή του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, κ. Μωυσή Μυλωνά που µου επέτρεψε να 

πραγµατοποιήσω τις ερευνητικές µου επιδιώξεις, συµβουλεύοντας, ενθαρρύνοντας και 

προτείνοντας και ποτέ επιβάλλοντας. Επίσης, τον ευχαριστώ για την ηθική και 

ψυχολογική στήριξη, τις παρατηρήσεις, τις διορθώσεις, τις τόσο εποικοδοµητικές 

συζητήσεις, την εµπιστοσύνη, το χρόνο, το ειλικρινές ενδιαφέρον, την έγκαιρη κάλυψη 

µέρους του εξοπλισµού για το πείραµα στο Κουφονήσι και όλα όσα µου δίδαξε και 

διδάσκει για το επιστηµονικό αντικείµενο που µε ενδιαφέρει, τη Βιολογία των Χερσαίων 

Οικοσυστηµάτων. 

Ευχαριστώ επίσης το δεύτερο επιβλέποντα της διατριβής, υπεύθυνο του 

εργαστηρίου Αρθροπόδων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ∆ρ. Αποστόλη 

Τριχά, για τις συµβουλές, τις διορθώσεις, τις προτροπές, την ουσία, το θεωρητικό 

πνεύµα, την ταύτιση, τις διχογνωµίες, τις φιλοφρονήσεις, την επένδυση, την κουλτούρα.   

Ευχαριστώ τη φίλη, έµπιστη και έτερον ήµισύ µου στον τοµέα της σκορπιολογίας 

στην Ελλάδα, υποψήφια διδάκτορα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ιάσµη Στάθη, για τη 

συµπαράσταση, τη στήριξη, τις συµβουλές, τις ατέλειωτες ώρες συζητήσεων, τη συνεχή 

προσωπική επικοινωνία, την ηρεµία, την έλλειψη ηρεµίας, το ψυχολογικό (και µόνο) 

ντοπάρισµα, τον αλτρουϊσµό, το µεταδοτικό χάρισµα.    

Ευχαριστώ το φίλο και συνοδοιπόρο, υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, Στέλιο Σηµαιάκη, για την προσωπική επικοινωνία, τις συµβουλές, την ηθική 

αυτουργία του πειράµατος στο Κουφονήσι, το ενδιαφέρον που επέδειξε στη συλλογή 



σκορπιών κατά τις δειγµατοληψίες του στα νησιά του Αιγαίου, τις ώρες, την 

ιδεολογικοποίηση, το τρέξιµο, την έγνοια, τη συµβίωση στην Αγ. Σοφία, το «µικρό 

ναυτίλο», το πρωί στις 15/7/2003. 

Ευχαριστώ το φίλο, υπεύθυνο GIS στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 

Μανόλη Νικολακάκη, for the “computer wisdom”, την επιµέλεια των χαρτών, τις 

φωτογραφίες, τη στήριξη, τη διακριτικότητα, τη συµπαράταξη, τη διαλλακτικότητα, την 

παρουσία, τα ξενύχτια στο πεδίο, την κατανόηση, την ειλικρίνεια. 

Ευχαριστώ το σύνολο των συναδέλφων και φίλων στο εργαστήριο Αρθροπόδων 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τη ∆ρ. Μαρία Χατζάκη, την Ι. Στάθη, τον ∆ρ. 

Α. Τριχά και τον Σ. Σηµαιάκη, για την αρµονική συνύπαρξη, την υποµονή, την 

κατανόηση και την ευθυγράµµιση κατά τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια. 

Ευχαριστώ όλους τους ερευνητές, υπαλλήλους και φίλους στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης για τη στήριξη και την πρακτική βοήθεια στην παροχή βιβλιογραφίας, 

την αναγνώριση των δειγµάτων για την περιγραφή της χλωρίδας και της πανίδας των 

βιοτόπων, την προσωπική επικοινωνία και τη βοήθεια στη στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, ευχαριστώ: τον ∆ρ. Άρη Παρµακέλη, την ∆ρ. Κατερίνα 

Βαρδινογιάννη, τον ∆ρ. Πέτρο Λυµεράκη, τον Μιχάλη ∆ρετάκη, τον ∆ρ. Σταύρο 

Ξηρουχάκη, τον ∆ρ. Μπάµπη Φασουλά, τον ∆ρ. Μανόλη Αβραµάκη, τον Μιχάλη 

Προµπονά, τον Νίκο Πρινιωτάκη, τον Παναγιώτη Γεωργιακάκη, τον Χρήστο 

Μπαρµπούτη και τον Νίκο Κατσιµάνη. 
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                               Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.1  Οι σκορπιοί γενικά 
 

Η ζωική οµάδα των σκορπιών είναι µία από τις πλέον γνωστές, τουλάχιστον σε ότι 

αφορά στη συστηµατική, από τις 11 τάξεις που απαρτίζουν την κλάση των 

Αραχνιδίων. Τα Αραχνίδια, τα Μεροστώµατα και τα Πυκνογονίδια ανήκουν στο 

υποφύλο των Χηληκεραιωτών (Chelicerata) αρθροπόδων, που χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία χηληκεραιών αντί γνάθων και κεραιών.  

Με βάση την τελευταία συγκεντρωτική συστηµατική καταγραφή των ειδών και 

υποειδών των σκορπιών (Fet et al., 2000), από την πρώτη ταξινοµική µελέτη τους από 

τον ίδιο τον Linnaeus το 1758 µέχρι τις µέρες µας, υπάρχουν 16 οικογένειες 

σκορπιών, που περιλαµβάνουν 250 γένη (176 υπάρχοντα και 74 απολιθωµένα) και 

περίπου 1475 είδη (1375 µετά βεβαιότητας υπάρχοντα και 100 απολιθωµένα). Οι 

σκορπιοί είναι κοινοί σε όλες της ηπείρους µε εξαίρεση την Ανταρκτική και είναι 

εξαπλωµένοι από την Tierra del Fuego (55ο S) έως το νότιο Καναδά (500 Ν), 

κατοικώντας σε ποικίλα περιβάλλοντα, από την ενδοπαλιρροïκή ζώνη έως τις κορυφές 

βουνών (Polis, 1990β, Benton, 1992α). Τα περισσότερα είδη της τάξης κατανέµονται 

στην Αφρική (399), τη Ν. Αµερική (303) και την Ασία (274), ενώ η «φτωχότερη» 

ήπειρος σε αριθµό ειδών σκορπιών είναι η Ευρώπη (µόλις 17). Είδη σκορπιών έχουν 

εισαχθεί πρόσφατα τυχαία στη Νέα Ζηλανδία και την Αγγλία.   

Η τροπική έως εύκρατη κατανοµή είναι γενική στα Αµβλύπηγα, τα Ουρόπυγα και τις 

αράχνες της οικογένειας Theraphosidae. Από τα Αραχνίδια, µόνο αράχνες, ακάρεα, 

ψευδοσκορπιοί και φαλάγγια έχουν ευρύτερη κατανοµή από τους σκορπιούς, όντας 

εξαπλωµένα και στις υποπολικές περιοχές (Polis, 1990β).  

Οι επιστήµονες που ασχολούνται µε τους σκορπιούς µελετούν την παλαιότητα και την 

ποικιλία βιοχηµικών, φυσιολογικών, συµπεριφορικών και οικολογικών προσαρµογών, 

που έχουν εξασφαλίσει τη συνεχιζόµενη επιβίωση και επιτυχία των σκορπιών κατά τα 

τελευταία 450 εκατοµµύρια χρόνια. Αν και κατά τη µακρά περίοδο της παρουσίας 

τους η µορφολογία των σκορπιών έχει αλλάξει ελάχιστα, τα πρότυπα συµπεριφοράς 

ποικίλουν, όπως η συµπεριφορά κατά την αναπαραγωγή, η ποικιλία των τρόπων 

θήρευσης και η µητρική φροντίδα των νεογέννητων ατόµων από τα  θηλυκά άτοµα 

(Polis, 1990β).  
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                               Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 

Όλα τα είδη των σκορπιών σήµερα µοιάζουν πολύ µεταξύ τους µορφολογικά, 

ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε τροπικά δάση, σε ερήµους, σε πολύ µεγάλα υψόµετρα (έως 

5500m) ή σε βάθη, όπως το είδος Alacran tartarus, που ζει σε βάθη περίπου 800 µέτρων 

σε σπηλιές. Επίσης, ένα συγκεκριµένο είδος είναι δυνατό να βρεθεί σε µια ποικιλία 

ενδιαιτηµάτων: χαρακτηριστικό τέτοιο είδος είναι το Vaejovis janssi, το οποίο βρίσκεται 

στη ζούγκλα, σε πυκνούς θάµνους, σε βραχώδες έδαφος, σε άµµο, µέσα σε βλάστηση ή 

δίπλα στη θάλασσα, σε ηπειρωτικές περιοχές ή στο ηφαιστειακό νησί Socorro στον 

κόλπο της Baja California (Polis, 1990β, Hancock, 1996).  

Αν και κανένα είδος σκορπιού στις µέρες µας δε µπορεί να συγκριθεί σε µέγεθος µε 

τα εξαφανισµένα είδη  Gigantoscorpio willsi και Brontoscorpio anglicus, που έφταναν τα 

90 εκατοστόµετρα σε µήκος (πιθανότατα ως απόκριση στη θήρευση) (Farley, 2001), τα 

σύγχρονα µεγάλα είδη είναι µεγαλύτερα σχεδόν από όλα τα εδαφόβια ασπόνδυλα, µαζί 

µε κάποια είδη αραχνών και µυριαπόδων. Επίσης, οι σκορπιοί είναι µεγαλύτεροι σε 

µήκος από το 33% µε 50% των εδαφόβιων σπονδυλωτών (π.χ. τρωκτικά, σαύρες κ.ά.), 

γεγονός που έχει αναγάγει το µέγεθος σε καθοριστικό παράγοντα της φυσικής ιστορίας 

των περισσοτέρων ειδών σκορπιών (Brownell & Polis, 2001β). Το µεγαλύτερο σε µήκος 

είδος είναι το Hadogenes troglodytes, το οποίο εξαπλώνεται στη Νότιο Αφρική και 

φτάνει τα 21 εκατοστά (Stockwell, µη δηµοσιευµένα στοιχεία), ενώ το είδος 

Heterometrus swammerdammi τα 18-20 εκατοστά. Το είδος Pandinus imperator από τη 

Γουινέα της τροπικής Αφρικής φτάνει τα 18-20 εκατοστά και ζυγίζει µέχρι κάτι λιγότερο 

από 70 γραµµάρια. Αντίθετα, µεταξύ των µικρότερων ειδών είναι το Microtityus 

fundorai από την Καραïβική και το Microtityus rickyi, τα οποία έχουν µήκος µόλις 12 

και 20 χιλιοστόµετρα αντίστοιχα (Hancock, 1996, Stockwell, µη δηµοσιευµένα στοιχεία). 

Το µεγάλο εύρος στα µήκη των διαφόρων ειδών σκορπιών ερµηνεύτηκε από τον Myers 

(2001) σε σχέση µε την οργανισµική βιολογία. Ο µεταβολισµός, η γονιµότητα, η 

διάρκεια ζωής και το οικολογικό κατεστηµένο µεταξύ ανταγωνιστών και θηρευτών είναι 

παράγοντες, µε βάση τους οποίους η φυσική επιλογή δρα καθορίζοντας το µέγεθος για 

συγκεκριµένα περιβάλλοντα. 
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                               Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.1.1 Η εξελικτική ιστορία των σκορπιών 
 

Η εξελικτική ιστορία των Σκορπιών, των παλαιότερων από τα γνωστά Αραχνίδια 

(Sissom, 1990), ξεκινά από την πρώτη εµφάνισή τους στο µέσο της Σιλουρίου περιόδου 

(περίπου 450-425 εκατοµµύρια χρόνια πριν). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι εξελίχθηκαν από 

τα Ευρυπτέριδα (Euripterida) ή «θαλάσσιους σκορπιούς» (Εικ. 1.1) (Jeram, 2001). Οι 

Παλαιοζωικοί σκορπιοί και τα Ευρυπτέριδα µοιράζονται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, 

όπως εξωτερικοί φυλλοειδείς πνεύµονες (book lungs), φτεροειδή κοιλιακά εξαρτήµατα, 

µεγάλα µάτια και παρόµοιες µασητικές δοµές (Kjellesvig-Waering 1966, 1986, Manton 

1973, Stockwell 1989). 
 

 

Κεντρικό
(µονό) µάτι Σύνθετο µάτι

Κεφαλοθώρακας

∆εύτερο βαδιστικό πόδι

Τέταρτο βαδιστικό πόδι

Πέµπτο πόδι
(κολυµβητικό πόδι)

Πρόσωµα

Μεσόσωµα

Μετάσωµα

Τέλσο

Οπισθόσωµα

Χηληκεραία

Πρώτο βαδιστικό πόδι
(= ποδοπροσακτρίδα)

Τέταρτο βαδιστικό πόδ

Πέµπτο πόδι

Τέλσο
Α

Β

 

 

 

Εικόνα 1.1 Υδρόβιοι σκορπιοί (Eurypterida). A: Eurypterus sp. (ραχιαία πλευρά). B: Pterygotus buffaloensis (έφθανε 

σχεδόν 3 µ. σε µήκος). (Από Brusca & Brusca, 1990). 
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Είναι γενικά αποδεκτό πως οι πρώιµοι σκορπιοί ήταν υδρόβια ζώα, θαλάσσια ή 

αµφίβια, διαπίστωση που ενισχύεται από το µεγάλο µέγεθός τους (απαιτούσαν νερό, για 

να στηριχτούν). Οι πρώτοι θαλάσσιοι και αµφίβιοι σκορπιοί (Εικ. 1.1) εµφανίστηκαν στη 

Σιλούρια περίοδο (450-425 εκατοµµύρια χρόνια πριν σήµερα) και έζησαν µέχρι τη 

Λιθανθρακοφόρο περίοδο (περίπου 300-250 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα). Οι 

σκορπιοί εκείνες τις περιόδους διακρίνονταν σε 50 οικογένειες, ένδειξη της µεγάλης 

πρώιµης επιτυχίας της τάξης, αν και µόνο λίγες από εκείνες επέζησαν και εξελίχθηκαν 

µέχρι τις µέρες µας (Brownell & Polis, 2001β). Οι πρώιµοι σκορπιοί έφταναν σε µήκος 

το ένα µέτρο περίπου (Gigantoscorpio willsi, Brontoscorpio anglicus, Praearcturus 

gigas) (Εικ. 1.2). Αν και απολιθώµατα από τα είδη Gigantoscorpio willsi και 

Brontoscorpio anglicus βρέθηκαν σε χερσαίες περιοχές, το µεγάλο µέγεθός τους 

αποκλείει να έκαναν έκδυση στην ξηρά και γι’ αυτό πρέπει να ήταν αµφίβια αν όχι 

θαλάσσια είδη. Οι πρώτοι αποκλειστικά εδαφόβιοι σκορπιοί πιθανότατα εµφανίστηκαν 

περί τα τέλη της ∆εβόνιας περιόδου (περίπου 350-325 εκατοµµύρια χρόνια πριν) 

(Kjellesvig-Waering 1966, 1986, Stockwell, 1989) και πιθανότατα ήταν από τους 

πρώτους οργανισµούς που εποίκισαν τη χέρσο, αλλά όχι οι πρώτοι, καθώς έχουν βρεθεί 

απολιθώµατα άλλων Αραχνιδίων (Acari, Amblypygi, Trigonotabri), Μυριαπόδων 

(Χειλόποδα, ∆ιπλόποδα) και πιθανότατα εντόµων από το τέλος της Σιλουρίου που 

αποδεικνύουν την επιτυχή εποίκιση της χέρσου από τις παραπάνω ζωικές οµάδες.  

 Με βάση την ποικιλότητα των ειδών, οι Αράχνες (>50000 είδη έχουν περιγραφεί) 

και τα Ακάρεα (>40000 είδη έχουν περιγραφεί και εκτιµάται ότι αυτά αποτελούν 

λιγότερο του 10% των υπαρχόντων) είναι οι πιο «επιτυχείς» τάξεις Αραχνιδίων και οι 

σύγχρονες µορφές τους αποτελούν την επιτοµή της εξελικτικής τάσης της κλάσης των 

Αραχνιδίων (Brownell & Polis, 2001β). Η επιτυχία της τάξης των Σκορπιών δεν έγκειται 

στον αριθµό των ειδών. Με βάση τον Jeram (2001), οι σκορπιοί είναι ιδιαίτερα πολύτιµοι 

ως µοντέλο για τη µελέτη της µεταφοράς από τη θάλασσα στη χέρσο, καθώς είναι τα 

µόνα χερσαία αρθρόποδα µε καλά αναγνωρισµένους θαλάσσιους προγόνους στην ίδια 

τάξη.   
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Α Β

Γ

 

 
Εικόνα 1.2 Αντιπροσωπευτικοί απολιθωµένοι σκορπιοί. Α: Isobuthus rakovnicensis, Άνω Λιθανθρακοφόρος. Β: 

Proscorpius osborni, Σιλούριος. Γ: Σύγκριση του απολιθωµένου Brontoscorpio anglicus µε το σύγχρονο 

σκορπιό Tityus trinitatis, µε βάση το κινητό δάχτυλο της ποδοπροσακτρίδας (δαγκάνας). Το ολικό µήκος 

του ώριµου αρσενικού T. trinitatis, από το οποίο προέρχεται το τµήµα της εικόνας, είναι 6,95 cm, ενώ το 

µήκος του εικονιζόµενου δαχτύλου του B. anglicus είναι 9,75 cm. Ο Kjellesvig-Waering (1972) υπολόγισε 

ότι ο B. anglicus ήταν περίπου ένα µέτρο σε µήκος. (Από Polis, 1990α). 

Η πολύ καλή διατήρηση των απολιθωµάτων οφείλεται στο ότι ο εξωσκελετός των 

σκορπιών έχει µια ασυνήθη ιδιότητα να διατηρεί λεπτοµερή δοµή κατά την 

απολιθωποίηση, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χερσαίο αρθρόποδο. Έτσι, 

δεδοµένου ότι η συµπεριφορά και το οικολογικό περιβάλλον των αρθροπόδων 

αποκαλύπτονται κυρίως από τη δοµή του εξωσκελετού τους, τα απολιθώµατα των 

σκορπιών παρέχουν ένα είδος χρονικού της βιολογίας της µετάβασης από τη θάλασσα 

στη χέρσο (Brownell & Polis, 2001β). Η ύπαρξη αυτών των απολιθωµάτων σε 

συνδυασµό µε διαφορετικές ερµηνείες εµβρυολογικών και µορφολογικών δεδοµένων  
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έχει δηµιουργήσει µια αµφισβήτηση της σχέσης των σκορπιών µε τα Αραχνίδια. Η µία 

άποψη υποστηρίζει ότι οι σκορπιοί κατατάσσονται στα Αραχνίδια και πιθανώς είναι οι 

πρόγονοι κάποιων άλλων τάξεων των Αραχνιδίων. Με βάση την εναλλακτική άποψη, οι 

σκορπιοί δεν είναι καν Αραχνίδια, αλλά σύγχρονα εδαφόβια Μεροστόµατα (Polis & 

Sissom, 1990, Sissom, 1990). Σε κάθε περίπτωση, όποια κι αν είναι η ακριβής 

ταξινοµική σχέση, είναι προφανές πως οι σκορπιοί έχουν διαχωριστεί από τους 

ταξινοµιστές από τα υπόλοιπα Αραχνίδια (Polis, 1990β).    

 

Το πέρασµα των σκορπιών στην ξηρά συνοδεύεται µε 7 µεγάλες αλλαγές (Kjellesvig-

Waering 1986): 

 

1. Οι κοιλιακές πλάκες και τα συνοδά βράγχια χάνονται και αντικαθίστανται από 

στερνίτες και φυλλοειδείς πνεύµονες (book lungs). 

2. Χάνεται το 8ο κοιλιακό µεταµερές (οι σύγχρονοι σκορπιοί έχουν 7). 

3. Τα ισχία (coxae) των δύο πρώτων ποδιών διαµορφώνονται σε στοµατικό σωλήνα, 

απαραίτητο για τη θρέψη στην ξηρά. Οι χηληκεραίες µικραίνουν και από 4 άρθρα 

σήµερα έχουν 3. 

4. Το 4ο ζεύγος ισχύων συνορεύει µε το στέρνο και όχι µε το γεννητικό άνοιγµα. 

5. Τα σύνθετα µάτια διαχωρίζονται για να σχηµατίσουν 5 ή λιγότερα µεµονωµένα 

πλευρικά µάτια σε κάθε πλευρά του κεφαλοθώρακα. 

6. Τα κεντρικά µάτια µετατοπίζονται προς τα πίσω στο κέντρο περίπου του 

κεφαλοθώρακα. 

7. Οι ταρσοί των ποδιών µικραίνουν και αρκετές τρίχες χάνονται. 

Εκτός των ελάχιστων µορφολογικών αλλαγών που υπέστησαν οι σκορπιοί από τότε 

που εποίκισαν τη χέρσο (Sissom, 1990, Farley, 2001), οι σύγχρονοι σκορπιοί δε 

διαφέρουν πολύ µορφολογικά από Παλαιοζωικές µορφές (Εικ.1.3). Εκτός από τις 

αλλαγές για τη µετακίνηση και την αναπνοή έξω από το νερό, το βασικό µοτίβο του 

σώµατος έµεινε το ίδιο για 425 εκατοµµύρια χρόνια, από τη Σιλούρια περίοδο (Polis, 

1990β, Brownell & Polis, 2001β). Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των σκορπιών, 

απολιθωµένων και σύγχρονων, είναι η παρουσία χτενιών, τα οποία, σύµφωνα µε 

αρκετούς ερευνητές (π.χ. Savory, 1977), θεωρείται ότι έχουν προέλθει από τα βραγχιακά 

ελάσµατα των Ξιφόσουρων.  
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Εικόνα 1.3 Εξωτερικά χαρακτηριστικά σκορπιού του πρώιµου σιλουρίου. Νωτιαία (Α) και κοιλιακά (B) όψη του 

Proscorpius osborni (Whitfield), αναδοµηµένες από απολιθώµατα. Μεγάλα πλευρικά σύνθετα µάτια και 

µικρά κεντρικά µάτια βρίσκονται µπροστά στον εξωσκελετό. Οι προεξέχουσες χηληκεραίες αποτελούνται 

από 4 τµήµατα, το βολβώδες τέλσο καταλήγει σε κεντρί, τα χτένια είναι φαρδιά και πτερυγωτά και το 

µεσόσωµα έχει 5 κοιλιακά µεταµερή (Από Brownell & Polis, 2001α).      

 

 

Σύµφωνα µε τους Weygoldt και Paulus (1979α, β), οι οποίοι µελέτησαν τη 

φυλογένεση των χηληκεραιωτών βασιζόµενοι σε 16 µορφολογικούς χαρακτήρες, οι 

σκορπιοί, τα υπόλοιπα Αραχνίδια και τα Ευρυπτέριδα συγγενεύουν µε τα Ξιφόσουρα. 

Ωστόσο, πρόσφατες µορφολογικές και µοριακές αναλύσεις (Wheeler & Hayashi, 1998) 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι οι σκορπιοί συγγενεύουν περισσότερο µε τα Φαλάγγια, 

τους Ψευδοσκορπιούς και τα Γαλεώδη, παρά µε τα Ξιφόσουρα (Εικ. 1.4). Αυτή η 

φυλογένεση είναι η περισσότερο αποδεκτή σήµερα.  
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Εικόνα 1. Φυλογενετικό δέντρο των χηληκεραιωτών βασισµένο σε µορφολογικά και µοριακά δεδοµένα. Φαίνεται 

πιθανή σχέση ανάµεσα στα Φαλλάγγια, στα Γαλεώδη, στους Ψευδοσκορπιούς και τους Σκορπιούς (Από 

Wheeler & Hayashi, 1998). 

1.1.2 Ανατοµικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά των σκορπιών 
  Το σώµα κάθε σκορπιού διαιρείται στον κεφαλοθώρακα ή πρόσωµα και 

την κοιλιά ή οπισθόσωµα. Το οπισθόσωµα διαιρείται στο µεσόσωµα, το µετάσωµα ή 

ουρά και το τέλσο (Εικ. 1.5). Εσωτερικά, ένα κάθετο τοίχωµα µυών και συνδετικού 

ιστού διαχωρίζει το πρόσωµα από το οπισθόσωµα. Ο διαχωρισµός αυτός πιθανώς 

οφείλεται σε διαφορετικές λειτουργίες ή πιέσεις αίµατος µεταξύ των δύο τµηµάτων. Το 

πρόσωµα περιέχει µύες που συνδέονται µε τη µετακίνηση, ενώ το µεσόσωµα περιέχει 

αναπαραγωγικές δοµές, φυλλοειδείς πνεύµονες, την καρδιά και ένα µεγάλο πεπτικό 

αδένα (το ηπατοπάγκρεας) (Hjelle, 1990, Farley, 2001). Το πρόσωµα φέρει 9 σωµίτες (3-

9). Οι δύο πρώτοι σωµίτες λείπουν, αλλά τα νευροµερή τους υπάρχουν στην περιοχή των 

κεφαλοθωρακικών γαγγλίων (Henry, 1949, Anderson, 1973).  
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Χηληκεραία

Χηλή

Ποδοπροσακτρίδα

Ισχίο

Προταρσός

Ταρσός

Τροχαντήρας

Τέλσο

Κεντρί

Μηρός

Επιγονατίδα

Κνήµη

Κεντρικά µάτια

Πρόσωµα

Μεσόσωµα

Μετάσωµα

Οπισθόσωµα

ΧηληκεραίαΠοδοπροσακτρίδα

Γενετικό κάλυµα πάνω
από το γενετικό άνοιγµα

Χτένια

Τραχειακοί πνεύµονες

Γ

Α

Β

Εικόνα 1.5 Εξωτερική µορφολογία σκορπιού. Α: Γενικά τµήµατα, Β: ραχιαία πλευρά, Γ: κοιλιακή πλευρά. (Από 

Brusca & Brusca, 1990). 
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Ο σωµίτης 9 υπάρχει µόνο στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, φέρει εµβρυικά στοιχεία 

και εξαφανίζεται σε µεταγενέστερα αναπτυξιακά στάδια (Polis, 1990β). 

 Οι ποδοπροσακτρίδες έχουν δαγκάνες, µε τις οποίες συγκρατούν την τροφή τους 

και µε τις οποίες τα αρσενικά άτοµα κρατούν τις δαγκάνες του θηλυκού κατά την 

αναπαραγωγή (Polis & Farley, 1979α, Benton 2001, Farley, 2001). Το µεσόσωµα φέρει 7 

σωµίτες (10-16), ενώ το µετάσωµα φέρει 5 (17-21) και το τέλσο, στο οποίο υπάρχει και 

το κεντρί, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1.5. Οι σκορπιοί εµφανίζουν φυλετικό 

διµορφισµό µε βάση µορφολογικά γνωρίσµατα, που διαφέρουν από είδος σε είδος 

(αριθµός τριχοβοθρίων, σχήµα δαγκανών, αριθµός δοντιών στα χτένια κ.τ.λ.) (Polis, 

1990β, Polis & Sissom, 1990). 

 

Αισθητήρια όργανα 

 

Μάτια 

 

 Εκτός από µερικά τυφλά σπηλαιόβια είδη, οι σκορπιοί έχουν ένα ζεύγος κεντρικών 

µατιών (median eyes) κοντά στο κέντρο του εξωσκελετού (Millot & Vachon, 1949, Polis 

1990β) (Εικ. 1.4), ενώ δύο ή πέντε πλευρικά µάτια βρίσκονται στα πλευρικά περιθώρια 

του εξωσκελετού. Τα κεντρικά µάτια είναι υπεύθυνα για σχετικά υψηλή οξύτητα στην 

όραση και καλή αντίληψη του χώρου, ενώ τα πλευρικά για υψηλή απόλυτη ευαισθησία. 

Επιπλέον τα πλευρικά µάτια παρουσιάζουν ένα µέγιστο ευαισθησίας κοντά στα 371 nm 

(υπεριώδες φάσµα) και ένα δεύτερο (µικρότερο όµως) ανάµεσα στα 490 και 520 nm 

(µπλε-πράσινο φως) (Schliwa & Fleissner, 1980, Locket, 2001, Warburg, 2000). Όµως η 

ευαισθησία στο υπεριώδες παρουσιάζεται µόνο µετά από παρατεταµένη παραµονή στο 

σκοτάδι (Polis 1990β). 

 

Αισθητήριοι υποδοχείς 

 

• Σχισµοειδείς αισθητήρες (Slit sensilla): µικροσκοπικές δοµές που ανιχνεύουν 

ανωµαλίες στη µορφή του εξωσκελετού (Barth, 1978) και, κυρίως στα αµµόφιλα 

είδη, χρησιµεύουν για την ανίχνευση της λείας (Brownell & Farley, 1979). 
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• Τριχοβοθρία (Εικ. 1.6): αντιδρούν σε αµυδρές κινήσεις αέρα και βοηθούν στον 

εντοπισµό λείας, άλλων σκορπιών ή και αντίληψη των θηρευτών τους (Stahnke, 

1970). Ο αριθµός και η διάταξή τους αποτελούν σηµαντικό συστηµατικό 

γνώρισµα στο επίπεδο είδους (Vachon, 1974, Hjelle, 1990). 

• Χτένια (Εικ. 1.5, 1.7): δοµές που συναντώνται µόνο στους σκορπιούς. ∆ιαθέτουν 

αισθητήριους υποδοχείς που χρησιµεύουν για την αντίληψη δονήσεων στο 

έδαφος (Cloudsley-Thompson, 1955) ή για την ανίχνευση χώρου για την απόθεση 

του σπερµατοφόρου (Carthy, 1966, 1968). Γενικά είναι µηχανοϋποδοχείς και 

χηµειοϋποδοχείς επαφής (Foelix & Mueller-Vorholt, 1983). 

 

 

 

 
Εικόνα 1.6 Φωτογραφία τριχοβοθρίου από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (x 720). (Από Polis 1990). 
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γ

α

β

 

Εικόνα 1.7  Σχηµατική παράσταση του στέρνου (α), του γενετικού ανοίγµατος (β) και ενός χτενιού (γ). (Από Polis, 

1990α). 

1.1.3 ∆οµή και νευροτοξικότητα του δηλητηρίου των σκορπιών 
 Η επιτυχία των σκορπιών ως θηρευτών πρέπει να αποδοθεί κατά ένα µέρος στη 

χρήση του δηλητηρίου τους. Το δηλητήριο των σκορπιών είναι βιοχηµικά πολύπλοκο 

και σε κάθε είδος αποτελεί ένα συγκεκριµένο µίγµα διαφορετικών τοξινών, κάθε µία 

από τις οποίες έχει τη δική της δράση (Polis, 1990β, Brownell & Polis, 2001β). 

Μερικές από τις τοξίνες χρησιµοποιούνται για την ακινητοποίηση µεγάλων 

θηραµάτων (συνήθως άλλα αρθρόποδα) και µερικές για άµυνα κατά θηρευτών 

(σπονδυλωτά). Οι τοξίνες είναι µικρές πρωτεΐνες που προκαλούν παράλυση µέσω της 

αλληλεπίδρασής τους µε κανάλια ιόντων στις ευερέθιστες µεµβράνες των νευρικών 

και µυϊκών κυττάρων. Μόνο µικρά συστατικά του δηλητηρίου επηρεάζουν το νευρικό 

σύστηµα των θηλαστικών. Ωστόσο, µερικά είδη της οικογένειας Buthidae παράγουν 

δυνητικά θανατηφόρο δηλητήριο για ανθρώπους (π.χ. τα γένη Androctonus στη 

Βόρειο Αφρική, Centruroides στο Μεξικό και Tityus στη Νότιο Αµερική) (Loret & 

Hammock, 2001). 

Οι σκορπιοί είναι µία παλαιά και βιογεωγραφικά ευρέως εξαπλωµένη οµάδα. 

Έτσι, τα δηλητήρια των σκορπιών έχουν πλούσιους πόρους πρωτεϊνών µε 

συγκεκριµένες, αλλά σχετικές λειτουργίες. Τα είδη της οικογένειας Buthidae, στην οποία 

ανήκουν τα πιο δηλητηριώδη είδη σκορπιών, κατανέµονται ευρέως µεταξύ του  
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50ού παραλλήλου βόρεια και νότια. Ο διαχωρισµός της Νότιας Αµερικής από τη 

Γκοντβάνα προς ένωση µε τη Βόρεια Αµερική κατά τη διάρκεια της Μεσοζωικής 

περιόδου πιθανότατα χώρισε τα Buthidae σε οµάδες του Νέου και του Παλαιού Κόσµου 

και έθεσε τη βάση αποκλινουσών εξελίξεων των δηλητηριών τους (Loret & Hammock, 

2001). Οι νευροτοξίνες των Buthidae του Νέου και του Παλαιού Κόσµου σήµερα 

διαφέρουν στην αλληλουχία των αµινοξέων, τη φαρµακολογική δράση και τις 

ανοσολογικές ιδιότητες (Rochat et al., 1979, Couraud & Jover, 1984, Watt & Simard, 

1984, Granier et al., 1989), αλλά ακόµα µοιράζονται χαρακτηριστικά ενδεικτικά της 

κοινής τους προέλευσης και διατηρηµένης δοµής.  

 Οι πιο δραστικές τοξίνες των Buthidae έχουν εξελικτικά αποκτήσει ειδικές 

δράσεις, περιορισµένες είτε σε σπονδυλωτά, είτε σε έντοµα (Zlotkin et al., 1971). Για 

παράδειγµα, κάποιες εντοµο-ειδικές τοξίνες µπορεί να είναι 2500 φορές πιο τοξικές σε 

έντοµα από εντοµοκτόνα, όπως το DDT, ωστόσο δεν έχουν καµία επίδραση σε 

σπονδυλωτά (Loret et al., 1992). Η εξειδίκευση αυτή οφείλεται στην ποικιλότητα του 

µήκους και της σύνθεσης των αλληλουχιών των αµινοξέων στις πρωτεϊνικές τοξίνες 

(Possani, 1984).  

 Οι πρώτες µελέτες του δηλητηρίου των σκορπιών έγιναν για την παραγωγή 

αντίδοτων κατά της δράσης στους ανθρώπους (Hassan, 1984, El Ayeb & Delori, 1984). 

Αν και ο αριθµός των θανατηφόρων δηλητηριάσεων συνεχίζει να µειώνεται, εκατοντάδες 

θάνατοι παγκοσµίως, ειδικά παιδιών, προκαλούνται από τσιµπήµατα σκορπιών σήµερα, 

ειδικά στη Βόρειο Αφρική και την Αµερική (Simard & Watt, 1990). Η προοπτική 

θεραπείας µε τη χρήση ορού χρησιµοποιώντας µονόκλωνα αντισώµατα είναι 

υποσχόµενη, αλλά δεν έχει αναπτυχθεί ακόµα (Bahraoui, et al., 1988, Granier et al., 

1989). Ένα συνθετικό πεπτίδιο, αποµίµηση τοξίνης βοειο-αφρικανικού είδους σκορπιού 

και παραγόµενο µε χηµική σύνθεση φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσµατικό εµβόλιο για 

ποντίκια (Zenouaki et al., 1997) και θα µπορούσε να είναι οικονοµικά µία εναλλακτική 

λύση στα µονόκλωνα αντισώµατα (Loret & Hammock, 2001). 

Σηµαντικότατη πτυχή της µελέτης των δηλητήριων είναι η χρήση τους για 

βιοχηµική αποµόνωση και µελέτη των καναλιών ιόντων από νευρικό και µυϊκό ιστό 

θηλαστικών (Brownell & Polis, 2001β). Με βάση τους Loret & Hammock (2001), 

εντοµο-ειδικές τοξίνες από δηλητήριο σκορπιού χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο 

επιβλαβών εντόµων στη γεωργία. Γονίδια σκορπιών για εντοµο-ειδικές νευροτοξίνες  
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χρησιµοποιούνται σήµερα για την έκφραση σε εντοµο-ειδικούς ιούς, προσδίδοντας 

υψηλό επιλεκτικό έλεγχο κατά των επιβλαβών εντόµων και προστασία από ανεπιθύµητες 

παρενέργειες σε ανθρώπους, άλλα σπονδυλωτά και γενικά είδη που δεν αποτελούν 

στόχο.                    

 

1.1.4 Στοιχεία οικολογίας και πληθυσµικής βιολογίας των σκορπιών 
 

 Η οικολογία είναι το λιγότερο γνωστό κοµµάτι της βιολογίας των σκορπιών. Ο 

λόγος είναι ιστορικός: πριν τη χρησιµοποίηση της τεχνικής του υπεριώδους φωτός από 

τον Lawrence (1954) και τους Vachon (1953) και Pavan (1958), ήταν πολύ δύσκολο να 

γίνουν έρευνες στο πεδίο σε αυτή την οµάδα νυκτόβιων θηρευτών. Πέρα από την απλή 

συγκέντρωση παρατηρήσεων, οι πρώτες ολοκληρωµένες οικολογικές µελέτες των 

σκορπιών ξεκίνησαν πιθανότατα περί τα τέλη της δεκαετίας του 1960, από τους Hadley 

& Williams (1968) σε µία µελέτη της δραστηριότητας 5 ειδών σκορπιών της Β. 

Αµερικής σε σχέση µε τη διατροφή τους. Από τότε εκδόθηκαν ολοκληρωµένες ή 

εξειδικευµένες µελέτες που αφορούσαν την οικολογία ή στοιχεία οικολογίας διαφόρων 

ειδών σκορπιών κυρίως της Αµερικής (Williams, 1968, 1970, 1987, Crawford & Riddle, 

1974, Tourtlotte, 1974, Brownell, 1977, 1981, 2000, Bub & Bowerman, 1979, Polis, 

1979, 1980α, 1981, 1986, 1993, Polis & Farley, 1979α, 1979β, 1980, Cloudsley-

Thompson, 1981, Polis et al., 1981, Bradley, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, Polis & 

Lourenço, 1986, Polis & McCormick, 1986, 1987, Hadley, 1990, Brown & 

Formanowicz, 1996, Savory, 1996, Shaffer & Formanowicz, 1996, 2000, Camp & Gafin, 

1999, Fet et al., 2000, Tallarovic et al., 2000), της Αφρικής (Toye, 1970, Harrington, 

1978, Cloudsley-Thompson, 1984, Krapf, 1986α, 1986β, Warburg, 2000, Crucitti & 

Cicuzza, 2001, Fleissner & Fleissner, 2001β) και της Αυστραλίας (Koch, 1978, Smith, 

1990, Margules et al., 1994, Lourenço & Cloudsley-Thompson, 1999).  Οι σκορπιοί της 

Ασίας (Zinner & Amitai, 1969, Fet, 1980, Shachack & Brand, 1983, Rutin, 1996) και της 

Ευρώπης (Kinzelbach, 1975, Vannini et al., 1978, Ugolini et al., 1985, Michalis & 

Dolkeras, 1989, Benton, 1991α, 1991β, 1992α, 1992β, 1993, Crucitti, 1995, 1998, Cucitti 

et al., 1994, Skutelsky, 1996, Crucitti & Marini, 1987) είναι οι λιγότερο µελετηµένοι, 

αφού µόλις 4 ασιατικά και 4 ευρωπαïκά είδη έχουν µελετηθεί οικολογικά.  
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Από τις µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα έχει γίνει γνωστό ότι ανάλογα µε 

τη µορφή και τις οικολογικές τους απαιτήσεις οι σκορπιοί χωρίζονται σε τέσσερις 

οικοµορφότυπους (Polis, 1990γ): 

►    Λιθόφιλοι (lithophilic): το σώµα και τα σωµατικά τους εξαρτήµατα είναι επιµήκη 

και πεπλατυσµένα. Ζουν σε ρωγµές και κοιλότητες βράχων (Εικ. 1.8). 

 
Εικόνα 1.8 Κνήµη και ταρσός του λιθόφιλου σκορπιού Serradigitus joshuaensis, που ζει σε βραχώδεις περιοχές της 

ερήµου της California. (Από Polis, 1990α). 

 

►  Αµµόφιλοι (psammophilic): έχουν µακριά νύχια στον ταρσό και µακριές τρίχες, 

για να έχουν κινητήρια ισχύ στη χαλαρή άµµο. Ζουν σε µαλακή άµµο και 

σκάβουν στοές στο έδαφος από 0,3 έως 1 µέτρο βάθος (Εικ. 1.9). 

► Σκαπτικοί (fossorial): έχουν κοντά και δυνατά πόδια, νύχια, χηληκεραίες και 

τρίχες, ισχνό τέλσο και υπερµεγέθεις ποδοπροσακτρίδες. Ζουν αποκλειστικά σε 

στοές και βγαίνουν στην επιφάνεια µόνο για αναπαραγωγή και για αποµάκρυνση 

των νεογέννητων (Εικ. 1.10). 
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ικόνα 1.9 Κνήµη και ταρσός του αµµόφιλου σκορπιού Vaejovis longiunguis, που ζει σε αµµόλογους στην κεντρική 

Εικόνα 1.10 Κνή ,. (Από Polis,  

1990). 
Περιπλανώµενοι (errant)

 
Ε

Baja California. (Από Polis, 1990α). 

µη και ταρσός του τρίτου ποδιού του  σκαπτικού σκορπιού Didymocentruscaboensis

►  : το σώµα και οι ποδοπροσακτρίδες τους είναι µακριά 

Αν  εµφανίζουν 

στοι

 & 

Polis, 1990, Polis, 1990γ). 

και λεπτά. Κινούνται (περιπλανιούνται) για να βρουν τροφή. Στον τύπο αυτό 

ανήκουν, ως επί το πλείστον, σκορπιοί της οικογένειας Buthidae. 

 και στην πλειοψηφία τους οι σκορπιοί κανιβαλίζουν, αρκετά είδη

χεία κοινωνικότητας (Polis & Lourenço, 1986). Είναι ικανότατοι θηρευτές µε 

εξαιρετικά ποικίλη δίαιτα (κυρίως αράχνες, ισόποδα, γαστερόποδα, ορθόπτερα κ.ά.,  

αλλά και σπονδυλωτά, όπως φίδια, σαύρες, βάτραχοι, ποντίκια κ.ά.) (McCormick
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Τα περισσότερα αρθρόποδα είναι ευκαιριακά ζώα, ακολουθούν την r στρατηγική, 

ου βασίζεται η γρήγορη αναπαραγωγή και ανάπ µε 

στόχ

 χαρακτηριστικά r-επιλογής. 

Ζου

 

υ κατοικούν σε λαγούµια και θηρεύουν σε περιορισµένο χώρο. Χαρακτηριστικό 

απο

π στ τυξη των πολυάριθµων νεογνών, 

ο τη µεγιστοποίηση της αφοµοίωσης πόρων σε ευµετάβλητα περιβάλλοντα 

(Schowalter, 2000). Αντίθετα, ο τρόπος ζωής και η πληθυσµική βιολογία των 

περισσότερων ειδών σκορπιών παρουσιάζουν χαρακτηριστικά Κ-επιλογής. Τείνουν να 

ζουν σε σχετικά σταθερά, ακραία περιβάλλοντα, όπου οι πόροι είναι προβλέψιµοι, αλλά 

περιορισµένοι για τον πληθυσµικό αναπτυξιακό ρυθµό (Brownell & Polis, 2001β). Οι 

ώριµοι σκορπιοί ζουν 2-10 χρόνια, µε κάποια είδη να φτάνουν τα 25 χρόνια (ορισµένα 

είδη του γένους Tityus). Επίσης, έχουν χαµηλό αναπαραγωγικό δυναµικό, η αύξηση και 

ανάπτυξή τους είναι σχετικά αργές, υπόκεινται σε πυκνοεξαρτώµενη ρύθµιση και το 

µέγεθος των πληθυσµών τους δεν µεταβάλλεται σηµαντικά από χρόνο σε χρόνο (Polis & 

Farley, 1980). Οι σκορπιοί µοιράζονται µε τις αράχνες το «ρεκόρ» χαµηλότερου 

µεταβολικού ρυθµού που έχει καταγραφεί ποτέ (McCormick & Polis, 1990, Polis, 

1990β). Το µικροπεριβάλλον που ζουν (σε στοές στο έδαφος, σε ρωγµές βράχων, κάτω 

από πέτρες, κ.τ.λ.) είναι λίγο έως πολύ σταθερό και προβλεπόµενο. Όσον αφορά την 

στρατηγική της Κ-επιλογής, οι σκορπιοί, όπως και οι µυγαλόµορφες αράχνες και κάποια 

µεγάλα µυριάποδα, αποτελούν εξαίρεση στη γενίκευση του Pianka (1970) για το ότι τα 

χερσαία αρθρόποδα ακολουθούν r-επιλογή (Polis, 1990γ).  

Ωστόσο, αρκετά είδη της οικογένειας  Buthidae, ιδίως αυτά που ζουν σε φυτά ή στη 

φυλλοστρωµνή και δεν σκάβουν στοές, φαίνεται να έχουν

ν λιγότερο από 5 χρόνια, οι ρυθµοί αύξησης και ανάπτυξης, καθώς και ο καθαρός 

αναπαραγωγικός ρυθµός τους παρουσιάζουν, συγκριτικά µε σκορπιούς από άλλες 

οικογένειες, υψηλά µέγιστα, εµφανίζουν πλαστικότητα σε αρκετά αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά και γενικά έχουν µικρότερο µέγεθος από άλλους σκορπιούς, (Polis, 

1990γ). Όµως τα στοιχεία πληθυσµικής δυναµικής των Buthidae είναι λιγοστά και 

σίγουρα χρειάζονται περισσότερες µελέτες για να τεκµηριωθεί η θεωρία αυτή (Στάθη, 

1998). 

Οι σκορπιοί είναι σχετικά µη µεταναστευτικά και αποδηµητικά ζώα, ειδικά εκείνα τα 

είδη πο

τελούν, επίσης,  τα ερηµικά είδη σκορπιών, οι πληθυσµικές πυκνότητες των οποίων 

φτάνουν τα 5000-10000 άτοµα/εκτάριο, αριθµοί συγκρίσιµοι 
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όνο µε αντίστοιχους για µυρµήγκια και τερµίτες (Brownell & Polis, 2001β).    

ραγωγή των σκορπιών είναι κι αυτή κάθε άλλο παρά χαρακτηριστική 

ν εδαφόβιων αρθροπόδων. Όλοι οι σύγχρονοι σκορπιοί είναι ζωοτόκοι και η κυοφορία 

είναι µ

φόρο του και τον εναποθέτει σε κατάλληλη επιφάνεια (πέτρα, ξύλο, 

κτλ)

 (δεξιά) 

αφορά 

σπέρµατος. Το αρσενικό (δεξιά) έχει αποθέσει το σπερµατοφόρο του σε ένα ξύλο. Το θηλυκό έρχεται 

µ
 

Αναπαραγωγή 

 
Η αναπα

τω

ακρά σε διάρκεια. Τα έµβρυα προσλαµβάνουν θρεπτικά απευθείας από τη µητέρα 

τους (Polis 1990α). 

Η αναπαραγωγική συµπεριφορά των σκορπιών είναι εντυπωσιακή. Το αρσενικό 

αφαιρεί το σπερµατο

. Στη συνέχεια αρπάζει το θηλυκό από τις ποδοπροσακτρίδες και το µεταφέρει στο 

σηµείο όπου έχει εναποθέσει το σπερµατοφόρο του µε ένα χαρακτηριστικό χορό, έτσι, 

ώστε το θηλυκό να καθίσει πάνω στο σπερµατοφόρο, ο οποίος εισέρχεται στο γεννητικό 

του πόρο, αφού υπάρξει επαφή των ζευγαριού µε τις χηληκεραίες, το λεγόµενο «φιλί» 

(Benton, 2001) (Εικ. 1.11).  

 

 

Εικόνα 1.11 Αναπαραγωγική συµπεριφορά στο είδος Paruroctonus mesaensis. Α: Το µικρότερο αρσενικό

αρπάζει τις ποδοπροσακτρίδες του θηλυκού. Β, Γ: Επαφή χηληκεραίων (το «φιλί»).  ∆: Μετ

Α

Β

∆

Γ

πάνω στο ξύλο και το γενετικό της άνοιγµα διευρύνεται έτσι, ώστε να προσλάβει το σπερµατοφόρο. 

(Από Polis, 1990α). 
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ην εισαγωγή τ
 

Κατά τ υ σπερµατοφόρου στο θηλυκού, το αρσενικό ερεθίζει µε το 

προστινό ζεύγος πο του το ηλυκ πιθα  ο 

σπερ

ει το 

 τα 

µπροστινά του πόδια για να ερεθίσει το θηλυκό, πιθανότατα για να τοποθετηθεί σωστά ο 

 
 
Εµβρυïκή

ν εµβρυϊκή ανάπτυξη, οι σκορπιοί χωρίζονται σε δύο µεγάλες 

ατηγορίες: αποικογενείς (apoikogenic) (Εικ. 1.13, 1.14) και κατοικογενείς 

(kat

κι

 αυτά ποικίλουν σε µέγεθος 

και  α

ο

µ διών θ ό, νότατα, για να εισέλθει σωστά

µατοφόρος στο γεννητικό πόρο (Εικ. 1.12).  
 

 

Εικόνα 1.12 Μεταφορά σπέρµατος στο είδος Leiurus quinquestriatus. Το αρσενικό άτοµο έχει εναποθέσ

σπερµατοφόρο του και το θηλυκό έχει µετακινηθεί από πάνω του. Το αρσενικό χρησιµοποιεί

σπερµατοφόρος. Η φιγούρα έχει σκιτσαριστεί µε βάση κινηµατογραφηµένη σκηνή (Από Brownell & 

Polis, 2001α). 

 ανάπτυξη 

 

Όσον αφορά στη

κ

oikogenic) (Εικ. 1.15, 1.16) (Francke, 1982).  

Στους αποικογενείς τα ωοκύτταρα αναπτύσσονται σε ωοθηλά α, τα οποία 

συνδέονται απευθείας µε την ωοθήκη-µήτρα. Τα ωοκύτταρα

σε ποσότητα λεκίθου, αλλά συνήθως είναι µεγάλα µε µεγάλη ποσότητ  λεκίθου. 

Κατά τη γέννηση τα έµβρυα περιβάλλονται από εµβρυϊκές µεµβράνες και βγαίνουν 

πρώτα µε το κεφάλι. Οι οικογένειες Botrhriuridae, Buthidae, Chactidae,  
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Vaejovidae, Chaerilidae και Iuridae εµφανίζουν αποικογενή εµβρυϊκή ανάπτυξη (Farley, 

001). 

 

ώς 

 µέσω του τοιχώµατος του κυστιδίου. Κλίµακα 1mm. (Από 

 
 

2

 
Εικόνα 1.13 Εµβρυογένεση στο είδος Hadrurus arizonensis. Τα έµβρυα αναπτύσσονται µέσα σε διογκωµένες περιοχές

ωοθηκικών σωληνίσκων (Τ). Με αυτό το απλό πρότυπο αποικογενούς ανάπτυξης, τα έµβρυα προφαν

απορροφούν µητρικά νιτρικά, που περνούν

Brownell & Polis, 2001α). 
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Εικόνα 1.14. Αποικογενής εµβρυϊκή ανάπτυξη στο είδος Euscorpius italicus. (Από Polis, 1990α). 
                              Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή  

 
τους κατοι εί σκορπιούς τα σε 

εξειδικευµένους χώρους που κρέµονται από την ωοθήκη-µήτρα (ovariuterus) µέσω ενός 

µίσχου ικ α

Pandinus 

στιδίου 

(D), όπου το τυφλό έντερο µεταφέρει µητρικά νιτρικά στο έντερο. Το κυστίδιο είναι φουσκωµένο (*) 

 

 

 

Σ κογεν ς , ωοκύτταρα αναπτύσσονται 

 (Εικ. 1.15). Τα ωοκύτταρα είναι πολύ µ ρά χωρίς λέκιθο. Οι χηληκερ ίες 

διαφοροποιούνται νωρίς και τροποποιούνται και σχηµατίζουν ένα κανάλι διαµέσω του 

οποίου νιτρικά περνούν στο στόµα (Farley, 2001). Κατά τη γέννηση δεν υπάρχουν 

εµβρυϊκές µεµβράνες και τα µωρά βγαίνουν πρώτα µε το µετάσωµα. Αυτός ο τύπος 

εµβρυϊκής ανάπτυξης εµφανίζεται στις οικογένειες Diplocentridae, Scorpionidae και 

πιθανώς στην οικογένεια Ischnuridae (Hjelle, 1990, Στάθη, 1998, Farley, 2001). 
 

 
Εικόνα 1.15 Εξειδικευµένα κυστίδια ωοθηκικών σωληνίσκων. Η κατοικογενής εµβρυογένεση στο είδος 

imperator (Scorpionidae). Το κεφάλι του εµβρύου έχει προσανατολιστεί προς το άκρο του κυ

από τη νωτιαία ανάπτυξη του εµβρύου. Κλίµακα, 1mm. (Από Brownell & Polis, 2001α). 
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Εικόνα : Μορφολογία της 

συσκευής θρέψης του εµβρύου. (Από Polis, 1990α). 

1.2 Το είδος Mesobuthus gibbosus 
Το είδος κό είδος σκορπιού της οικογένειας 

όλις δύο ειδών της οικογένειας Buthidae στην 

Ευρ

π

 

 1.16 Α, Β: Η θέση του εµβρύου στην ωοθήκη-µήτρα ενός κατοικογενούς σκορπιού. Γ, ∆

Α Β ∆

Γ

 Mesobuthus gibbosus είναι το µοναδι

Buthidae στα  Βαλκάνια και ένα εκ των µ

ώπη (το άλλο είναι το Buthus occitanus, στην Ισπανία) (Fet et al., 200). 

Μορφολογικά είναι καφέ-κιτρινωπός µε λεπτές ποδοπροσακτρίδες και παχύ µετάσωµα. 

Τα ενήλικα άτοµα µ ορεί να φτάσουν µέχρι και 8.5 εκατοστά σε συνολικό µήκος (από 

τις χηληκεραίες µέχρι το τέλσο) (Kinzelbach, 1975). Είναι επιθετικό είδος και 

πιθανότατα το πιο δηλητηριώδες από όλα τα ευρωπαïκά είδη (LD50: 0.4 mg για ποντίκια 

και 2.4 mg για αρουραίους) (Lebez et al., 1980). Όπως όλα τα είδη σκορπιών εµφανίζει 

φυλετικό διµορφισµό. Εκτός της σηµαντικότερης διάκρισης αρσενικών και θηλυκών 

ατόµων, τα γεννητικά όργανα, που όµως δε φαίνονται παρά µόνο στο στερεοσκόπειο, τα 

αρσενικά άτοµα είναι πιο λεπτά από ίσου µήκους θηλυκά, κυρίως στο µεσόσωµα. Εκτός 

αυτού,  βάσει µορφοµετρικών αναλύσεων, ο λόγος (µήκος µετασώµατος)/(µήκος 

προσώµατος + µήκος µεσοσώµατος) στα αρσενικά είναι περίπου 1.5, ενώ στα θηλυκά 

άτοµα είναι 1-1.1  
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(Καλτσάς ). ς  ικά άτοµα τα χτένια είναι σα, διπλωµ. εργασία  Τέλο , στα αρσεν ώς 

µακρύτερα απ’ότι στα θηλυκά µε µεγαλύτερο αριθµό δοντιών (Michalis & Kattoulas, 

φ

1981), ξεπερνώντας πολλές φορές το πλάτος του σώµατος στα πολύ ώριµα αρσενικά 

άτοµα  (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). 

 

 
 
Εικόνα 1.17 Φωτογραφία αρσενικού (αριστερά) και θηλυκού (δεξιά) ατόµου Mesobuthus gibbosus. Φαίνεται καθα  

σε σύγκριση το πλατύ µεσόσωµα του θηλυκού και το µεγάλο µετάσωµα του αρσενικού ατόµου (Φωτο. Α. 

Τριχάς, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης). 

 

1.2.1 Σ uthus 
 οικογένεια Buthidae 

buthus ανήκει στην οικογένεια Buthidae (Koch, 1837), τη 

µεγαλύτερη οικογένεια σκορπιών σε αριθµό γενών και ειδών µε 73 γένη, 6 υπογένη,  529 

είδη κα

 από τον Kraepelin (1891), ο οποίος διέκρινε τις 

υποοικ

ρά

υστηµατική του γένους Mesob
Η

 

Το γένος Meso

ι 165 υποείδη καταγεγραµµένα µέχρι το 2000 (Fet et al., 200). Στην οικογένεια 

Buthidae περιλαµβάνεται και η πλειοψηφία των ειδών που το δηλητήριό τους είναι πολύ 

τοξικό έως θανατηφόρο για τον άνθρωπο (αναλύσεις έχουν δείξει µέχρι σήµερα πως 

τέτοια είδη είναι λιγότερα από 30).  

Η διάκριση υποοικογενειών παραµένει ένα άλυτο πρόβληµα συστηµατικής µέχρι 

σήµερα. Μια πρώτη προσπάθεια έγινε

ογένειες Buthinae και Centurinae ξεχωρίζοντάς τις µε βάση την παρουσία ή 

απουσία κνηµιαίου νυχιού στα πόδια. Μετά από 14 χρόνια ο Kraepelin  
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(1 π ποοικ γέ αι Tityinae. Ο Birula 18 χρόνια µ905) ρόσθεσε τις υ ο νειες Ananterinae κ  

τον Kraepelin, διέκρινε τρεις υποοικογένειες (Buthinae, Isometrinae, Orthochirinae) 

n  

έ ο ν

Από τα 73 γένη της οικογένειας Buthidae, µόλις 9 κατανέµονται στο Νέο Κόσµο 

ον Παλαιό Κόσµο, µεταξύ των οποίων και το γένος Mesobuthus. 

Το όνο

 

ετά

χρησιµοποιώντας εντελώς διαφορετικά διαγνωστικά γνωρίσµατα: το σχήµα του 

κεφαλοθώρακα, τον αριθµό των πλευρικών µατιών και το πρότυπο των κοιλιακών 

τριχών στον ταρσό (Birula, 1917), κριτήρια που ακολούθησε και ο Hoffman  (1932) στη 

µονογραφία του για την πανίδα του Μεξικού (Fet et al., 2000). Ωστόσο η πλειοψηφία 

των κατοπινών µελετητών των ειδών της οικογένειας Buthidae, όπως ο Werner (1934), οι 

Millot & Vachon (1949), ο Vachon (1952), ο Koch (1977), οι Levy & Amitai (1980) 

αποδέχθηκαν το πρότυπο του Kraepelin (Fet et al., 2000). Ο Pavlovsky (1924) διέκρινε 

την οικογένεια Buthidae σε τρεις υποοικογένειες (Buthinae, Centurinae και Isometrinae) 

συνδυάζοντας τις θεωρήσεις των Kraepelin και Birula. Το πιο πρόσφατα 

χρησιµοποιηµένο µορφολογικό χαρακτηριστικό στη συστηµατική των σκορπιών (από τη 

δεκαετία του 1950 και µέχρι τις µ ρες µας) είναι το πρότυπο των τριχοβ θρίω  (Vachon, 

1974), το οποίο όµως χρησιµοποιείται σήµερα περισσότερο στη διάκριση οικογενειών 

και γενών, παρά υποοικογενειών (Fet et al., 2000).  

 

Το γένος Mesobuthus 

και τα υπόλοιπα 64 στ

µα του γένους Mesobuthus δόθηκε από τον Max Vachon (1950) και ο τύπος ήταν 

το Androctonus eupeus, όνοµα συνώνυµο στο σηµερινό Mesobuthus eupeus (Koch, 

1838). Βάσει της συγκεντρωτικής συστηµατικής µελέτης των σκορπιών των Fet et al. 

(2000), η σύνθεση αυτού του ευρέως, κυρίως Ασιατικού γένους, δεν είναι σαφής. Μέχρι 

σήµερα έχουν καταγραφεί 11 είδη και 21 υποείδη, από τα οποία τα ονόµατα τριών ήταν 

ονόµατα από φόρµες στο παρελθόν. Μεταξύ αυτών των ειδών µερικά είναι αµφίβολης 

εγκυρότητας. Συσχετίσεις του γένους Mesobuthus µε γένη όπως Hotentotta, Iranobuthus, 

Sassanidothus, Olivierus και Vachonus δεν είναι καλά, προσδιορισµένες µέχρι τις µέρες 

µας. Οι µόνες πρόσφατες διορθώσεις και κλείδες για το γένος Mesobuthus υπάρχουν για 

την Ινδία, από τους Tikader & Bastawade (1983) και το Αφγανιστάν από τον Vachon  

(1958). Ορισµένα είδη που οι Vachon & Stockmann (1968) θεώρησαν Ινδικής 

καταγωγής του γένους  
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Hotentotta, οι Tikader & Bastawade (1983) τα µετονόµασαν σε Mesobuthus, αλλά η 

πόφασ  τους  ίτ ι µέχρι σήµ  αµ 3) 

ταξινόµ  αυτά τα είδη και πάλι στο γένος Hotentotta, χωρίς όµως να δώσει καµία 

Με βάση τον αριθµό των δοντιών στα χτένια επιβεβαιώθηκε η διάκριση του  

το Mesobuthus gibbosus anatolicus 

(Schenkel) (Kinzelbach, 1975, Yamashita & Fet, 2001). Έτσι έγινε η πρώτη διάκριση του 

είδους 

α ή  αυτή θεωρε α ερα φίβολου κύρους. Ο Kovarik (199

ησε

δικαιολόγηση (Fet et al., 2000).  

 

Συστηµατική του είδους Mesobuthus gibbosus 

 

Mesobuthus gibbosus gibbosus (Brullé) από 

Mesobuthus gibbosus από ένα άλλο είδος, απ’ότι αποδείχθηκε πρόσφατα µε την 

επιβεβαίωση µοριακών τεχνικών, το Mesobuthus cyprius (Gantenbein, et al., 2000). Το 

είδος Mesobuthus gibbosus περιγράφηκε και ονοµάστηκε από τον Brullé (1832) και 

επαναπεριγράφτηκε 116 χρόνια µετά από τον Vachon (1948) και µόλις πριν 27 χρόνια 

στη µονογραφία του γερµανού σκορπιολόγου Ragnar Kinzelbach (1975). Η συστηµατική 

κατάταξη του συγκεκριµένου είδους έχει ως εξής: 

Βασίλειο:  Ζώα  

Φύλο:  Αρθρόποδα 

Υποφύλο:  Χηληκεραιωτά (Chelicerata) 

Κλάση:  Αραχνίδια (Arachnida) 

Τάξη:  Σκορπιοί (Scorpiones) 

Υπεροικογένεια: Buthoidea (Birula, 1917) 

Οικογένεια:  Buthidae (Koch, 1837) 

Γένος: Mesobuthus (Vachon, 1950) 

Είδος:  Mesobuthus gibbosus (Brullé , 1832) 
  
Συνώνυµα: Androctonus (Prionurus) nigrocinctus Hemprich &  Ehrenberg, 1828,  

                Androctonus peloponnensis Koch, 1836, Karsch, 1879 

s gibbosus anatolicus Schenkel, 1947, Kritscher, 1993 

Kraepelin, 1891 

   

 Androctonus stenelus Koch, 1839, Kraepelin, 1891 

        Buthu

Αναφορές:  
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ndroctonus (Prionurus) nigrocinctus: Hemprich & Ehrenberg, 1829, 1831, 

Androctonus peloponensis:  Gervais, 1844, Erber, 1886 

stenelus: Koch, 1850 

                  

                  

1879, 1880, 1884, Pavesi, 1895, Birula, 1910   

 1898  

 µέχρι το 1998 (Fet et al., 2000) 

 1910, 1917, Roewer, 1943 

αφορές µέχρι σήµερα (Fet et al., 2000) 

ές µέχρι το 1998 (Fet et al., 2000) 

k, 

 

όπως επ ο, το Λίβανο, τη Συρία, την Τουρκία και πιθανώς στο Ισραήλ 

et, et al., 2000) (Εικ. 1.18). Αναλυτικότερα, η παρουσία του είδους µέχρι σήµερα έχει 

 

A

Moritz & Fischer, 1980 

Androctonus peloponnensis: Koch, 1845, 1850, Moritz & Fischer, 1980 

                  Androctonus 

Scorpio (Androctonus) nigrocinctus: Gervais, 1844 

Buthus  peloponnensis: Simon, 1872, 1879, 1880, 1884, 1885   

                  Buthus nigrocinctus: Simon, 1872, 

                  Buthus stenelus:  Pavesi, 1876, Simon, 1879, Birula,

                  Euscorpius gibbosus: Pavesi, 1876 

                  Jurus gibbosus: Pavesi, 1877 

                  Prionurus gibbosus: Karsch, 1879, 1881 

                  Buthus europaeus: Simon, 1884  

                  Buthus gibbosus: 27 αναφορές

                  Buthus peloponnensis: Pavesi, 1901 

                  Buthus (Buthus) gibbosus: Birula,

                  Buthus (Buthus) nigrocinctus: Birula, 1917 

                  Mesobuthus gibbosus: περίπου 30 αν

                  Buthus gibbosus anatolicus: Forcart, 1961 

                  Mesobuthus gibbosus anatolicus: 10 αναφορ

                  Mesobuthus gibbosus gibbosus: Kinzelbach, 1975, 1984, 1985, Kovaři

1997, Gantenbein, et al., 1998. 

 

1.2.2 Κατανοµή και στοιχεία οικολογίας του Mesobuthus gibbosus µε βάση 

τη βιβλιογραφία 

Το είδος Mesobuthus gibbosus κατανέµεται κυρίως στο νότιο τµήµα των Βαλκανίων, 

ίσης και στην Κύπρ

(F

καταγραφεί στις εξής περιοχές (Στάθη, 1998 και αναφορές σε αυτή): 
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Εικόνα 1.18 Χάρτης κατανοµής του είδους Mesobuthus gibbosus.  

 

 



 

 

 

Ελλάδα

Αγαθονήσι

Καστελόριζο

Λέρος

Σά
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Ρόδος, 

 

 στην 

αφού 

ί να 

Κρήτη 

. ή σε 

ίται 

εις που 

µοί 

υπήρχε 
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: Πελ/νησος, Αττική, Ήπειρος, Πίνδος, Εύβοια, Θεσσαλία, Μακεδονία, 

, Άνδρος, Γαύδος, Ζάκυνθος, Ικαρία, Ίος, Κάλυµνος, Κάρπαθος, 

, Κεφαλονιά, νησίδα Κιτριανή (νότια της Σίφνου), Κύθηρα, Κύθνος

, Λέσβος, Λευκάδα, Λήµνος, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Πάτµος, Πολύαιγος, 

µος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σύρος, Φούρνοι, Χίος. Εκτός Ελλάδας: ∆υτικά παράλια

Τουρκίας, Κύπρος, Λίβανος, Συρία, νησιά Αδριατικής, Αλβανία, Γιουγκοσλαβία. 

Το είδος Mesobuthus gibbosus είναι το πιο εξαπλωµένο είδος σκορπιού

ηπειρωτική Ελλάδα, το Αιγαίο και τη δυτική Ανατολία (Crucitti & Ciccuza, 2001), 

θεωρείται ευκαιριακό είδος, r-επιλεγόµενο (Crucitti, 1999). Αν και το Mesobuthus 

gibbosus είναι νυκτόβιο είδος (Kinzelbach, 1975), άτοµα έχουν παρατηρηθε

θηρεύουν το µεσηµέρι κατά τον Οκτώβριο και το Νοέµβριο στην Ανατολική 

(Στάθη, προσ. επικοινωνία).  

Κατά κύριο λόγο, τη µέρα βρίσκεται κάτω από πέτρες, ξερά φύλλα κ.τ.λ

παράκτιες περιοχές µε αραιή βλάστηση (Michalis & Kattoulas, 1981). Γενικά θεωρε

ως ξηρόφιλο και θερµόφιλο είδος (Crucitti & Marini, 1987), αν και σε παρατηρήσ

έγιναν στην Πίνδο (Crucitti, 1993, Crucitti & Marini, 1987), οι µεγαλύτεροι πλυθησ

Mesobuthus gibbosus βρέθηκαν σε πλαγιές κοντά σε κοιλάδες ποταµών, όπου 

υψηλή υγρασία, ενώ τα προτιµούµενα καταφύγια ήταν όµοια µε αν ιχα 

παρατηρηθέντα στην Τουρκία. Στην εργασία των Crucitti & Marini (1987) υπολογίστηκε 

η αναλογία φύλου και έγιναν συγκριτικές µετρήσεις της βιοµάζας των σκορπιών ος 

των υπόλοιπων αρθροπόδων. Μελέτη αντίστοιχη µε την παρούσα είχε γίνει από τον 

γράφοντα (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία), στην οποία µελετήθηκε το είδος κατά την 

περίοδο µέγιστης δραστηριότητας, καθώς και εποχιακά στην ανατολική Κρήτη σε έση 

µε τους αβιοτικούς παράγοντες, τη δοµή του πληθυσµού, την κινητική, θηρευτική και 

αναπαραγωγική συµπεριφορά, την οικολογική διαφοροποίηση αρσενικών, θηλυκών και 

ανώριµων ατόµων και έγινε σύγκριση µε εργαστηριακό πείραµα, στο  

προσοµοιώθηκαν οι συνθήκες του πεδίου.     
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1.4  Στόχοι της εργασίας 

 
 Από τα παραπάνω φαίνεται η σηµαντικότητα του είδους στο χώρο της Ελλάδας 

βάσει της κατανοµής του. Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε ως συνέχεια κατά κάποιο 

τρόπο της µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. 

εργασία). Έτσι, οι βασικοί στόχοι αυτής της εργασίας αυτής είναι οι εξής: 

• 

υς και τη  σχέση όλων µε αβιοτικούς παράγοντες. 

• Η διασαφήνιση των διαφορών στη δραστηριότητα των αρσενικών, των θηλυκών 

νύχτας, τη φάση του φεγγαριού, την επιλογή καταφυγίου και την εποχή (αναλογία 

φύλου). Αυτό βασίζεται στη σύγκριση ενός πληθυσµού του είδους σε ένα µεγάλο 

Αιγαίο (Αλυκές Μαγνησίας). 

• Να προσεγγιστεί το µέγεθος και η πυκνότητα του πληθυσµού του είδους, τα 

εποχιακά πρότυπα δραστηριότητας και να βρεθούν στοιχεία για την ιστορία της 

ζωής του είδους (και πάλι βάσει της σύγκρισης αν. Κρήτης – Αλυκών).  

• Να αναφανεί η κοινωνικότητα (ή η έλλειψή της) στον πληθυσµό του είδους και η 

σχέση του Mesobuthus gibbosus µε τα άλλα είδη ζώων στους υπό µελέτη 

βιοτόπους. 

• Η αποκόµιση γνώσεων από το γράφοντα όσον αφορά στα χερσαία 

οικοσυστήµατα, τη βιολογία των σκορπιών, αλλά και την κατανόηση και βίωση 

της απλότητας που χαρακτηρίζει τις φυσικές σχέσεις.  

  
* Τα στοιχεία για τη µελέτη στην Κρήτη αναφέρονται ως «Καλτσάς, διπλωµ. εργασία» και 

αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία του γράφοντα (2002) µε τίτλο «∆οµή πληθυσµού του 

Mesobuthus gibbosus (Brullé, 1832) (Arachnida: Scorpiones) στην ανατολική Κρήτη». 

Να γίνουν γνωστά όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία για την οικολογία του 

είδους Mesobuthus gibbosus συγκρίνοντας τον πληθυσµό του είδους σε ένα 

µεγάλο νησί (Κρήτη)* µε εκείνον σε ένα µικρό (Κουφονήσι Κυκλάδων). Η 

σύγκριση βασίζεται στη φαινολογία της δραστηριότητας των πληθυσµών, τη 

δοµή πληθυσµού, τα κινητικά, θηρευτικά και αναπαραγωγικά πρότυπα 

συµπεριφοράς του είδο

και των ανώριµων ατόµων σε σχέση µε τους αβιοτικούς παράγοντες, την ώρα της 

νησί (Κρήτη)* µε εκείνον κοντά στα παράλια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς το 
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Περιοχές µελέτης 
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                 Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης 

.1  Γενικά 

Τα δύο πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία διεξήχθησαν στο 

εδίο. Ο ακριβής προσδιορισµός της θέσης και της περιµέτρου των δύο σταθµών έγινε 

µε τη χρήση GPS (Geographical Positioning System). Στη συνέχεια τα αποθηκευµένα 

τίγµατα εισήχθησαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναλύθηκαν µε τα προγράµµατα 

rcView 3.2 και 8.2. Έτσι προέκυψαν οι χάρτες των δύο σταθµών. Επίσης, έγινε 

ναγνώριση των φυτικών (ξηλώδης βλάστηση) και ζωικών ειδών στους δύο βιοτόπους.   

2.2 Ο σταθµός στο Πάνω Κουφονήσ Κυκλάδες) 
 

2.2.1 Γ
 

 Το πείραµα στο Πάνω Κουφονήσι πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2003. Το 

συγκεκριµένο νησί, έχοντας έκταση µόλις 5.7km2 αποτελεί κατά πάσα πιθανότατα το 

µικρότερο κατοικηµένο νησί τη  βρίσκεται νοτιοανατολικά της 

Νάξου και βορειοδυτικά της Αµοργού. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.1, η περιοχή 

µελέτης βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα το νησιού και πιο συγκεκριµένα στον κόλπο 

Πορί. Το µέσο υψόµετρο στο σταθµό µελέτης ήταν περίπου µόλις 2m. Η έκταση του 

ταθµού µελέτης ήταν 3900m2.  

2.2.2 Κριτήρια επιλογής βιοτόπου 

 επιλογή του Κουφονησίου βασίστηκε στους παρακάτω λόγους: 

• Το Κουφονήσι ήταν το ιδανικό νησί για το συγκεκριµένο πείραµα, που, µεταξύ 

άλλων, στόχος του ήταν και η σύγκριση της δραστηριότητας πληθυσµών του 

Mesobuthus gibbosus  σε ένα µικρό (Κουφονήσι) και ένα µεγάλο νησί, όπως η 

Κρήτη. Η µελέτη πληθυσµού στην Κρήτη είχε γίνει δύο χρόνια πριν (Καλτσάς, 

αδηµοσ. στοιχεία).  
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 Εικόνα 2.1 Χάρτης του σταθµού µελέτης στο Π Κ ο  ά  ( έλεια: Μ. Νικολακάκης). άνω ουφ νήσι Κυκλ δων Επιµ  
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γενικά 

 

Αυτό 
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 της 

 στο 
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• Υπήρχε πρόσφατη µαρτυρία ευρείας εξάπλωσης του Mesobuthus gibbosus 

στο νησί (Σηµαιάκης, προσ. επικοινωνία). 

• Η γεωλογία του νησιού παρουσιάζει οµοιότητες µε εκείνη του αντίστοιχου

σταθµού στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). 

 επιλογή του βιοτόπου στο Πορί βασίστηκε αντίστοιχα στους παρακάτω λόγους:   

• Υπήρχε ευρεία εξάπλωση του Mesobuthus gibbosus στην περιοχή. 

διαπιστώθηκε µε τη χρήση παγίδων εδάφους.  

• Η πρόσβαση στην περιοχή ήταν σχετικά εύκολη. 

• Η βλάστηση ήταν σχετικά αραιή και όλη η περιοχή γενικά προσπελάσιµη

να είναι ορατοί, ή δυνατόν, όλοι οι δραστήριοι σκορπιοί κατά τη διάρκεια

νύχτας. 

• Η τοποθέτηση των παγίδων εδάφους ήταν πολύ εύκολη, καθώς το έδαφος

βιότοπο αποτελούνταν από άµµο και όχι από χώµα και δεν ήταν επιφανειακά

πετρώδες, όπως σε άλλες περιοχές του νησιού. 

• Η παρουσία ή ακόµα και το πέρασµα άλλων ανθρώπων, εκτός του γράφον από 

την περιοχή µελέτης κατά τη διάρκεια της µέρας ή της νύχτας ήταν πολύ  

ή ανύπαρκτη. 

• Η περιοχή δεν ήταν καλλιεργηµένη, ούτε αποτελούσε εγκατελειµένη 

καλλιεργηµένη περιοχή, σε αντίθεση µε το µεγαλύτερο τµήµα του νησιού  

και δυτικά) και δεν αποτελεί βοσκότοπο. Έτσι, αποφεύχθηκε η πραγµατοποίηση 

πειράµατος σε εξαιρετικά υποβαθµισµένο βιότοπο.  

• Μετά από επτά ηµέρες εντατικής αναζήτησης σταθµού µελέτης σε ολόκληρο το 

Κουφονήσι, η επιλογή του βιοτόπου στο Πορί ήταν η κάλλιστη µε βάση τις 

πειραµατικές προϋποθέσεις. 
 

2.2.3 Καθεστώς διαχείρισης 
 

Το Κουφονήσι είναι ένα νησί, το οποίο κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά στη 

νότια πλευρά. Όλη σχεδόν η υπόλοιπη έκταση αποτελείται από καλλιέργειες που 

εγκαταλείφθηκαν πρόσφατα ή παλαιότερα. Οι κάτοικοι του νησιού καλλιεργούσαν 

αµπέλια και διάφορα άλλα αγροτικά είδη τα παλαιότερα χρόνια. Σήµερα πλέον οι 

τα, 

 σπάνια

 (βόρεια
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καλ

Νάξο. ής η παρουσία της ξερολιθιάς για την 

ορι τ

αν και ν ήδη υπάρχουσα 

ικρή 

ανθ π

κατοικ ανθρώπινη παρουσία περιορίζεται 

χρο ά δης τουριστική ανάπτυξη του 

νησιού

ακόµα 

 

 

 

λιέργειες είναι περιορισµένες και σχεδόν όλα τα τρόφιµα προµηθεύονται από τη 

Σε όλη την έκταση του νησιού είναι εµφαν

οθέ ηση των χωραφιών, όπως και πάρα πολλά άλλα νησιά του Αιγαίου. Η βόσκηση, 

είναι περιορισµένη στο νησί, συµβάλλει ακόµα περισσότερο στη

υποβάθµιση. Το Πορί είναι από τους βιότοπους του νησιού που έχουν υποστεί µ

ρώ ινη παρέµβαση, καθώς δεν υπάρχει βόσκηση στην περιοχή, η περιοχή δεν 

είται (η Χώρα απέχει περίπου 2.5 km) και η 

νικ  ουσιαστικά στο καλοκαίρι. Ωστόσο, η αλµατώ

 ώθησε τους κατοίκους του (και όχι µόνο) να αρχίσουν να χτίζουν εκτεταµένα, 

και στο Πορί.  
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Εικ. 2.2 Γενική άποψη του Κουφονησίου από το βόρειο τµήµα του νησιού. Φαίνεται η αραιή βλάστηση, η ξερολιθιά 

και η Χώρα του νησιού (δεξιά). Στο βάθος διακρίνεται η Κέρος (Φωτογραφία: Σ. Σηµαιάκης). 
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ικ. 2.3 Ο σταθµός µελέτης στο Πορί (βόρεια άποψη). Είναι εµφανής η αραιή φρυγανική βλάστηση και η ξερολιθιά 

(στο βάθος). 

 

Ε

 
ικ. 2.4 Άποψη του σταθµού µελέτης στο Πορί από τα δυτικά. Η ξερολιθιά διέσχιζε κάθετα το σταθµό, τα όρια του 

 ελέτης

Ε

οποίου έφταναν σε απόσταση 7m από τη θάλασσα. 
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2.2.4 Εποχικά κλιµατικά στοιχεία 
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 Τα µόνα κλιµατικά στοιχεία που βρέθηκαν για την περιοχή ήταν για το νησί της 

Νάξου. ∆εδοµένης της µικρής απόστασης των δύο νησιών και της µικρής κλιµατικής 

διαφοράς που αναµένεται να έχουν τα δύο νησία (κυρίως στα µεγάλα υψόµετρα στη 

Νάξο), τα στοιχεία αυτά παρατίθενται παρακάτω. Τα στοιχεία βρέθηκαν στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.wetteronline.com. 

 

 
 

Σχήµα 2.1 ∆ιάγραµµα των µέσων και ελάχιστων θερµοκραςιών και της µέσης σχετικής υγρασίας αέρα µηνιαία στη 

Νάξο. 

  

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.1, η µέγιστη ετήσια θερµοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή 

(<28 oC, τον Ιούλιο) και η ελάχιστη όχι ιδαίτερα χαµηλή (~10 oC, τον Ιανουάριο). Το ίδιο 

πρότυπο παρουσιάζει και η σχετική υγρασία. Ειδικότερα, η ελάχιστη µέση τιµή είναι 

66% για το µήνα Ιούλιο, ενώ θα αναµένονταν να είναι ακόµα πιο χαµηλή. Η µέγιστη τιµή 

είναι 74% για το µήνα ∆εκέµβριο, ενώ θα ανέµενε κανείς να είναι πιο υψηλή. Γενικά, το 

εύρος των 18 oC µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης ετήσιας θερµοκρασίας και του 

µόλις 8% µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης ετήσιας µέσης σχετικής υγρασίας 

µπορεί να θεωρηθεί µάλλον µικρό. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα πως το 

κλίµα στη Νάξο, και πιθανώς και στο Κουφονήσι, παρουσιάζει µία οµοιοµορφία από 

µήνα σε µήνα µε µικρές αποκλίσεις.  

            Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης 
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Σχήµα 2.2 ∆ιάγραµµα των µηνιαίων βροχοπτώσεων (σε mm) και των ηµερών µε βροχή για κάθε µήνα στη Νάξο.  

 

Από το Σχήµα 2.2 φαίνεται ότι οι περισσότερες βροχές µηνιαία σηµειώνονται το µήνα 

∆εκέµβριο (~110 mm) και οι λιγότερες τους τρεις καλοκαιρινούς µήνες (σχεδόν 

καθόλου). Η εικόνα αυτή, σε συνδυασµό µε τα θερµοκρασιακά στοιχεία που 

παρατίθενται στο Σχήµα 2.1, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το κλίµα στη Νάξο, και 

σχεδόν βέβαια και στο Κουφονήσι, είναι είναι τυπικό των µεσογειακών 

 

2.5 Γεωλογικά στοιχεία 

οικοσυστηµάτων.  

2.
 

 Γεωλογικά το µεγαλύτερο τµήµα του Κουφονησίου (και το Πορί) αποτελείται 

από Νεογενείς αποθέσεις, που συνίστανται σε άργιλους, άµµους, µάργες, ψαµµίτες, 

κροκαλοπαγή και µαργαϊκούς ασβεστόλιθους σε ενστρώσεις µικρού πάχους (Εικ. 2.5). 

Οι αποθέσεις αυτές φτάνουν πολλές εκατοντάδες µέτρα. Ένα µικρό τµήµα του νησιού 

στο νότιο και το ανατολικό τµήµα αποτελείται από τεταρτογενή, χαλαρά πετρώµατα, 

µικτών φάσεων. Αυτά αποτελούνται από αργυλοϊλύες, άµµους, ψηφίδες, χάλικες και 

κροκάλες ποικίλης διαβάθµισης και σε κυµαινόµενα ποσοστά. Σε πάχος φτάνουν και 

αυτά µερικές εκατοντάδες µέτρα.   
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α 2.5 Γεωλογικός χάρτης του Κουφονησίου. 

 

 

 Εικόν
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             Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης 
 
2.2.6 Χλωριδική σύσταση 
 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης, έγινε µελέτη της δοµής των ξυλωδών φυτικών 

ειδών που βρίσκονται στην περιοχή. Ειδικότερα, έγινε αναγνώριση σε επίπεδο είδους και 

υπολογισµός της πυκνότητας και σταθερότητας κάθε είδους. Η µέθοδος που 

ακολουθήθηκε ήταν αυτή των τυχαίων τετραγώνων. Συγκεκριµένα, επιλέχθηκαν τυχαία 

επτά τετράγωνα πλευράς τεσσάρων µέτρων το καθένα. Η πυκνότητα κάθε είδους 

βρέθηκε για κάθε είδος από το λόγο του συνολικού αριθµού ατόµων σε όλα τα 

τετράγωνα προς το συνολικό εµβαδόν των επτά τετραγώνων. Η σταθερότητα βρέθηκε 

από το ποσοστό παρουσίας των ειδών (αν υπάρχουν ή όχι) στα επτά τετράγωνα. Η 

µέθοδος που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε τεχνικές που έχουν περιγραφεί παλαιότερα 

(Krebs, 1989, Sluiter, 1998). Έτσι προέκυψε ο παρακάτω πίνακας µε συγκεντρωµένα όλα 

τα αποτελέσµατα: 
 

ΕΙ∆ΟΣ Σύνολο ατόµων Πυκνότητα (άτοµα/m2) Σταθερότητα 
Thymus capitatus 55 0.491071 100% - V 
Helichrysum barrelieri 52 0.464286 100% - V 
Limonium sp. 25 0.223214 100% - V 
Eryngium maritimum 19 0.169643 14.29% - I 
Anthylis hermanniae 12 0.107143 85.71% -IV 
Άγνωστο 11 0.098214 71.43% -IV 
Erica manipuliflora 10 0.089286 42.86% - III 
Tamarix smyrnensis 3 0.026786 28.57% -II 
Pistacia lentiscus 2 0.017857 14.29% -I 
  2.1 Συγκεντρωτικός πίνακας συνόλου ατόµων, πυκνότητας και σταθερότητας του κάθε φυτικού είδου του 

βιοτόπου στο Πορί.  

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος στο Κουφονήσι, εκτός από σκορπιούς 

αρατηρήθηκαν [µέσα σε παγίδες εδάφους (pitfall-traps), κάτω από πέτρες, µέσα σε 

θάµνους ή στο ανοιχτό πεδίο], έγιναν ορατά (πετώντας στον αέρα) ή υποτέθηκε η 

παρουσία τους (εξέταση φωλιών, ακοή χαρακτηριστικού ήχου) και διάφορα άλλα ζώα κι 

έτσι συγκεντρώθηκαν στοιχεία για την πανίδα του βιοτόπου. Η σηµασία των στοιχείων 

αυτών έγκειται, εκτός από τις πληροφορίες που δίνουν για το βιότοπο, στο  

                Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης

Πίνακας ς 

 

2.2.7 Πανιδική σύσταση 
 

 

π
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γεγονός πως αρκετά από αυτά τα ζώα είναι θηράµατα ή θηρευτές του Mesobuthus 

ibbosus. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η πανιδική σύσταση του βιοτόπου από 

έτης (Πίνακας 2.2). Στον πίνακα περιλαµβάνοται µόνο οι 

οµάδες

 

g

δειγµατοληψίες στο σταθµό µελ

, στις οποίες έγινε αναγνώριση ή για τις οποίες βρέθηκαν βιβλιογραφικά στοιχεία.   
 

Οµάδα ζώων Αρ. Ειδών Αναγνώριση/Αναφορά   
Κολεόπτερα 6 Α. Τριχάς, Kanellis, 1965 
Χειλόποδα 6 Σ. Σηµαιάκης 
Μαλάκια 10 Μυλωνάς, 1982 

Θηλαστικά 3 Π. Λυµπεράκης (προσ. επικοινωνία)
Ερπετά 10 Μελιάδου, 1998  

Πίνακας 2.2 Συγκεντρωτικός πίνακας της πανιδικής σύστασης του Κουφονησίου. 

 

Τα είδη (ή γένη) που αναγνωρίστηκαν είναι τα εξής: 

 

Αµφίβια 1 Π. Λυµπεράκης 

 

Κολεόπτερα: Dailognatha hellenica, Tentyria orbicollis, Tentyria rotundata, Dendarus 

ialis, Dichom rdanum, Pachtscelis varallela cycladtib a da ica. 

Χειλόποδα: Bothiogaster sign  graeca, Lithobius carinatus, Lithibius nigripalpis, 

erium ferrugineum insular pendra cin utigera 

rata. 

ata

Pachym um, Scolo gulata, Sc

coleopt

Μαλάκια: Helix godetiana, ania vermicu choidea c mella 

Monacha rothi, Granopupa auria cylin culella 

Ερπετά

Eob lata, Tro retica, Ceru

profuga, granum, L dracea, Or

sp. (doliolum), Albinaria coerulea coerulea, Oxychilus hydatimus. 

: Σαύρες: Ablepharus kitaibelii, Chalcides ocellatus, Podarcis erhardii, 

Cyrtopodium kotschyi, Hemidactylus turcicus. Φίδια: Eryx janculus, Elaphe 

he situla, Telescopus fallax, Vipera ammodytes.   

µφίβια

quatuorlineata, Elap

Α : Bufo viridis 

Θηλαστικά: Oryctolagus cuniculus, Ratus ratus, Mus musculus.   

 

 

            Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης 
 

2.3 Ο σταθµός στις Αλυκές (Ν. Μαγνησίας) 
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2.3.1 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
 

 Το πείραµα στις Αλυκές ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο του 2004. Ο βιότοπος όπου πραγµατοποιήθηκε το πείραµα βρίσκεται κοντά στα 

παράλι του Παγασητικού κόλπου (Αιγαίο Πέλαγος). Γεωγραφικά βρίσκεται περίπου 

4 π  του Β ι στην Εικόνα 2.6, η περιοχή 

σκεται νότιο-δυτικά Έχει µέσο υψόµετρο περίπου 

 του θµού µελέτης  

ριτήρια επιλογής βιοτόπο

 επιλογή του Νοµού Μαγνησίας βασίστηκε στους παρακάτω λόγους: 

αν και η σύγκριση της εποχικής 

δραστηριότητας του πληθυσµού του Mesobuthus gibbosus, όπως προέκυψε από 

πληθυσ

Πέλα

βάση ιού και ηπειρωτικής Ελλάδας κοντά στα παράλια της ίδιας 

Η επιλογή 

• Υπ οχή. Αυτό 

ή

2

• Η

αν σχετικά αραιή και όλη η περιοχή γενικά προσπελάσιµη, ώστε 

ν έκταση του σταθµού 

µελέτης. Επίσης, η βλάστηση στην περιοχή είναι φρυγανική, όπως   

          Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης

α 

.5km µακριά α ό την πόλη όλου. Όπως φαίνεται κα

µελέτης βρί της πόλης του Βόλου. 

100m. Η έκταση  στα  ήταν 25500m2. 
    

2.3.2 Κ υ 
 

Η

• Ένας από τους στόχους του πειράµατος ήτ

τη µελέτη στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία) µε αντίστοιχο 

µό στην ηπειρωτική Ελλάδα.  

• Το γεγονός ότι ένα πολύ µεγάλο τµήµα του Νοµού έχει παράλια στο Αιγαίο 

γος ήταν πολύ σηµαντικό, ώστε η παραπάνω σύγκριση να έχει µία κοινή 

 (περιοχή νησ

Θάλασσας).   

του βιοτόπου στις Αλυκές βασίστηκε αντίστοιχα στους παρακάτω λόγους:   

ήρχε ευρεία εξάπλωση του Mesobuthus gibbosus στην περι

διαπιστώθηκε µε διερευνητικές δειγµατοληψίες στην περιοχ  το Σεπτέµβριο του 

003 (ένα µήνα πριν ξεκινήσει το πείραµα).  

 πρόσβαση στην περιοχή ήταν σχετικά εύκολη. 

• Η βλάστηση ήτ

να είναι δυνατή η µελέτη του πληθυσµού σε ολόκληρη τη

  

και στον αντίστοιχο σταθµό στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία).  

τητες µε εκείνη του αντίστοιχου 

σταθµού στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). 

 

• Η γεωλογία της περιοχής παρουσιάζει οµοιό
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• Η παρουσία ή ακόµα και το πέρασµα άλλων ανθρώπων, εκτός του γράφοντα, από 

την περιοχή µελέτης κατά τη διάρκεια των εννέα µηνών κατά τους οποίους 

οίηση πειράµατος σε εξαιρετικά 

υποβαθµισµένο βιότοπο. 

µού µε πολύ µεγάλη έκταση, αντίστοιχη µε 

εκείνη του σταθµού στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία).  

  2.

 
 ραγµατοποιήθηκε το πείραµα για τη µελέτη 

της εποχικής δραστηριότητας, αποτελεί αρχαιολογικό χώρο (Εικ. 2.7). Βρίσκεται στην 

πλαγιά ενός χαµηλού λόφου, στην κορυφή του οποίου σώζονται τα τείχη της αρχαίας 

ακρόπολης. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε σηµαντικό για την περιορισµένη ανθρώπινη 

παρέµβαση στην περιοχή, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στην περιοχή δεν υπάρχει 

κάποιος οικισµός. Απόδειξη αυτού ίσως αποτελεί και η σχετικά υψηλή ζωική 

βιοποικιλότητα του βιοτόπου. 

 

πραγµατοποιήθηκαν οι δειγµατοληψίες ήταν πολύ σπάνια ή ανύπαρκτη. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ολόκληρη την περιοχή και σε ακτίνα τριών-

τεσσάρων χιλιοµέτρων υπάρχει µόνο µία κατοικία. 

• Η περιοχή δεν ήταν καλλιεργηµένη, ούτε αποτελούσε εγκατελειµένη 

καλλιεργηµένη περιοχή. Επιπλέον, η βόσκηση που υπάρχει στην περιοχή είναι 

περιορισµένη. Έτσι, αποφεύχθηκε η πραγµατοπ

• Υπήρχε η δυνατότητα επιλογής σταθ

 

3.3 Καθεστώς διαχείρισης 

Η περιοχή στις Αλυκές, στην οποία π
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 Εικόνα 2.6 Χάρτης του σταθµού µελέτης στις Αλυκές Μαγν  µ Ν ης). 

 
ησίας (Επι έλεια: Μ. ικολακάκ

 



 

           Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης

 

 

Φαίνεται το σωσ  τµήµα 

 
 

Εικ. 2.8 Άποψη του σταθµού µελέτης στις Αλυκές από νότιο-δυτικά. Φαίνεται η αραιή φρυγανική βλάστηση.  

 

Εικ. 2.7 Φωτογραφία του υψηλότερου σηµείου στην περίµετρο του σταθµού στις Αλυκές. 

των τειχών της αρχαίας ακρόπολης.   

 

µένο
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Εικ. 2.9 Άποψη του σταθµού µελέτης στις Αλυκές από νότιο-ανατολικά. Φαίνεται η αραιή φρυγανική βλάστηση και η 

πολύ µεγάλη πυκνότητα πετρών.  

     

2.3.4 Εποχικά κλιµατικά στοιχεία  
 

Τα στοιχεία για την εποχική διακύµανση του κλίµατος κοντά στο σταθµό µελέτης 

στις Αλυκές (στη Νέα Αγχίαλο, λίγα χιλιόµετρα µακριά) ελήφθησαν από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία).  

Από το διάγραµµα του σχήµατος 2.1 και τον πίνακα 2.3 φαίνεται ότι και στις 

τρεις µετρήσεις θερµοκρασίας (ελάχιστη, µέγιστη, µέση) οι µεγαλύτερες τιµές ήταν 

αυτές του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ οι µικρότερες τον Ιανουάριο και το 

Φεβρουάριο. Αν και οι απόλυτη µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία έχουν ακραίες τιµές, 

οι µέσες τιµές της µέσης, της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας βρίσκονται σε 

φυσιολογικά πλαίσια, αναµενόµενα για ένα µεσογειακό οικοσύστηµα.       
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Από το διάγραµµα του σχήµατος 2.4 και τον πίνακα 2.4 

αναµένονταν τον Ιούλιο και του Αύγουστο, κατά τους οποίους η 

µεγαλύτερη, η υγρασία ήταν ελάχιστη και αντιστρόφως για τους

Μάρτιο, κατά τους οποίους η υγρασία ήταν πολύ υψηλή (73.2 – 76%).   

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜ.: 46,2oC / ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ.: -9,8oC 
 

φαίνεται ότι, όπως 

θερµοκρασία ήταν η 

 µήνες Νοέµβριο – 

 

 

 
1ο Εξάµηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη Μηνιαία  
Θερµοκρασία 2.8 3.4 4.8 7.7 12.1 16.3 

Μέση Μηνιαία  
Θερµοκρασία 6.6 7.6 9.9 14.1 19.5 24.5 

Μέγιστη Μηνιαία  11.1 12.3 14.3 18.8 24.0 29.0 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ 

Θερµοκρασία 

∆ΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία  
Θερµοκρασία 

Θερµοκρασία 26.8 26.1 22.2 16.9 12.1 8.2 

Μέγιστη Μηνιαία  31.0 30.7 27.0 21.6 16.8 12.6 
 
   
Σχήµα 2.3 – Πίνακας 2.3 Η ελάχιστη, η µέση και η µέγιστη µηνιαία θερµοκρασία στο µετεωρολογικό σταθµό της 

Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας. Τα στοιχεία ισχύουν µέχρι το 1995.   

 

 

18.6 18.5 15.7 12.1 8.2 4.5 

Μέση Μηνιαία  

Θερµοκρασία 

 58



           Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης 

 

 
1ο Εξάµηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση 
Μηνιαία  
Υγρασία 

74.8 73.3 73.2 68.7 63.5 53.7 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία  
Υγρασία 

50.7 52.8 60.0 68.8 74.9 76.0 

 

Σ ίνακας 2.4 Η ηνιαία υ  στο µε ογικό σ ς Νέ ιάλου ίας. Τα 

στοιχεία ισχύουν µέχρι το 1995.   

 

Α µµα του µατος 2 ι τον π α 2.5 φ ται ότ νουά είναι ο 

µ ισσότερες βροχές (σε mm και σε χρόνο διάρκειας). Αντίθετα οι 

λιγότερες βροχές καταγράφηκαν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και ιδιαίτερα τον 

Α Ιούλιο. Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι λιγότερες µέρες βροχής ανά µήνα 

ή  Ιούλιο), µπορεί να ειπωθεί ότι η γενικότερη περιοχή δεν είναι άνυδρη σε 

κ  έτο τε καν  πιο ξ  

 

 

χήµα 2.2 – Π  µέση µ γρασία τεωρολ ταθµό τη ας Αγχ  Μαγνησ

πό το διάγρα σχή .3 κα ίνακ αίνε ι ο Ια ριος 

ήνας µε τις περ

ύγουστο και τον 

ταν δύο (τον

αµία περίοδο του υς, ού  στην ηρή. 
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1ο Εξάµηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  
Βροχόπτωση 49.0    46.9 53.3 35.8 36.8 22.1 

Συνολικές Μέρες  
Βροχής 12.3 10.2 8.1 6.5 4.6 3.6 

2ο Εξά

Μέση Μηνιαία  
Βροχόπτω

    

µηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

ση 17.4 15.9 35.6 63.1 63.6 60.5 

Συνολικές Μέρες  
Βροχής 2.0 2.2 3.6 7.3 8.4 11.4 

 

χήµα 2.3 – Πίνακας 2.5 Η µέση µηνιαία βροχόπτωση και οι συνολικές ηµέρες βροχής ανά µήνα στο µετεωρολογικό 

ω εξέλιξη των νεοπαλαιοζωικών-

ατωµεσοτριαδικών σχηµατισµών µε τη µεσολάβηση, κατά θέσεις, ενός ορίζοντα, που 

ποτελείται από ασβεστολιθικούς σχιστόλιθους, µε παρεµβολές µεταβασιτών. Συνήθως 

ίναι µεσοστρωµατώδη και, κατά θέσεις, παχυστρωµατώση µέχρι άστρωτα. Στην περιοχή 

πάρχουν επίσης σχιστόλιθοι µέγιστου πάχους περίπου 300m, που συνοδεύονται από 

ρυσταλλικούς ασβεστόλιθους και µάρµαρα.     

Σ

σταθµό της Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας. Τα στοιχεία ισχύουν µέχρι το 1995.   

 

2.3.5 Γεωλογικά στοιχεία 
 

 Η γεωλογία της περιοχής (Εικ. 2.10) χαρακτηρίζεται κυρίως από µάρµαρα, τα 

οποία αποτελούν την κανονική προς τα πάν

κ

α

ε

υ

κ
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Εικ. 2.10 Γεωλογικός χάρτης της περιοχής των Αλυκών.  
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2.3.6 Χλωριδική σύσταση 
 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης, έγινε µελέτη της δοµής των ξυλωδών φυτικών 

ειδών που βρίσκονται στην περιοχή κατά αντιστοιχία µε ότι έγινε στο Κουφονήσι. Η 

µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν και πάλι αυτή των τυχαίων τετραγώνων. Συγκεκριµένα, 

επιλέχθηκαν τυχαία δέκα τετράγωνα πλευράς τεσσάρων µέτρων το καθένα. Η πυκνότητα 

κάθε είδους βρέθηκε για κάθε είδος από το λόγο του συνολικού αριθµού ατόµων σε όλα 

τα τετράγωνα προς το συνολικό εµβαδόν των δέκα τετραγώνων. Έτσι προέκυψε ο 

παρακάτω πίνακας µε συγκεντρωµένα όλα τα αποτελέσµατα, κατά αντιστοιχία µε ότι 

έγινε στο Κουφονήσι: 
 

ΕΙ∆ΟΣ Σύνολο ατόµων Πυκνότητα (άτοµα/m2) Σταθερότητα 
Thymus capitatus 105 0.65625 100% - V 
Phlomis fruticosa 82 0.5125 100% - V 
Asparagus aphillus 8 0.05 50% - IV 
Calicotome villosa 7 0.04375 60% - IV 
Olea europea 6 0.0375 50% -IV 
  
Πίνακας 2.3 Συγκεντρωτικός πίνακας συνόλου ατόµων, πυκνότητας και σταθερότητας του κάθε φυτικού είδους του 

βιοτόπου των Αλυκών.  

 

2.3.7 Πανιδική σύσταση 
 

 Κατά τη διάρκεια του πειράµατος στις Αλυκές, όπως και στο πείραµα στο 

Κουφονήσι, εκτός από σκορπιούς, παρατηρήθηκαν και διάφορα άλλα ζώα, αρκετά από 

τα οποία συλλέχθηκαν για να αναγνωριστούν στο εργαστήριο. Έτσι, συγκεντρώθηκαν 

στοιχεία για την πανίδα του βιοτόπου, τα οποία είχαν µεγάλη σηµασία για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων από το πείραµα. Κι αυτό, γιατί αρκετά από αυτά τα ζώα είναι θηράµατα 

ή θηρευτές του Mesobuthus gibbosus ή ανταγωνίζονται µε το υπό µελέτη είδος, γεγονός 

που αναµφισβήτητα παίζει σηµαντικό ρόλο στην εποχική δραστηριότητα ενός είδους.. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η πανιδική σύσταση του βιοτόπου από 

δειγµατοληψίες και παρατηρήσεις στο σταθµό µελέτης (Πίνακας 2.1), κατά αντιστοιχία 

µε ότι έγινε για το σταθµό στο Κουφονήσι.  
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           Κεφάλαιο 2. Περιοχές µελέτης 
 

Οµάδα ζώων Αρ. Ειδών Αναγνώριση 
Κολεόπτερα 16 Α. Τριχάς 
Αράχνες 10 Μ. Χατζάκη 
Χειλόποδα 14 Σ. Σηµαιάκης 
Μαλάκια 9 Κ. Βαρδινογιάννη 

Θηλαστικά 1 ∆. Καλτσάς 
Ερπετά 3 Π. Λυµπεράκης, ∆. Καλτσάς 

 

Πίνακας 2.4 Συγκεντρωτικός πίνακας της πανιδικής σύστασης του βιοτόπου στις Αλυκές. 

 

Αµφίβια 1 ∆. Καλτσάς 

Τα είδη (ή γένη) που αναγνωρίστηκαν είναι τα εξής: 
 

Κολεόπτερα: Carabus coriaceus, Carabus convexus, Carabus preslii, Carabus trojanus, 

Licinus oertzeni, Zabrus sp., Amara sp., Harpalus sp., Calathus fuscipes, 

tomus obscur  (2 achyscelis v rabeus 

riolosus, Thorectes brullei, Otiorhynchus sp. 

Di us, Pendinus sp.  είδη), P illosa, Sca

va

Αράχνες: Zelotes ilotarum, Zelotes sp., Eupsarssu erotricha len  

., Liocranum sp., esiotelus tenuis ardosa sp. ae: 1 

Χειλόποδα

s sp., Pt tiginosa, Dysdera

sp M simus, P (;), Araneid

είδος, Salticidae: 1 είδος.  

: Geophilomorpha: Henia athenarum, Henia devia, Henia, pulchella, 

Bothriogaster signata graeca, Clenopodes flavidus, Himantarium gabrielis. 

pha: Scolopendra cingulata, Cryptops anomalans, Cryptops 

croaticus. Lithobiomorpha: Lithobius erythrocephalus, Lithobius lucifugus, 

Scolopendromor

Lithobius lapidicola, Pleurolithobius patriarcholis. Scutigeromorpha: 

Scutigera coleoptrata.  

Αξίζει να αναφερθεί πως όλες οι αναφορές είναι νέες για την περιοχή και µε εξαίρεση το 

Clenopodes flavidus νέες  και για το νοµό Μαγνησίας. 

Μαλάκια: Rumina decolata, Lindholmiola lens, Trochoidea sp., Monacha cartusiana, 

Chondrula trideus, Helicigona sphaeriostoma, Helix figulina, Pomatias 

elegans, Helicelle obvia (?).     

Ερπετά: Σαύρες: Ablepharus kitaibelii, Typhlops vermicularis. Φίδια: Elaphe 

quatuorlineata.   

Θηλαστικά: Oryctolagus cuniculus. 
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                      Κεφάλαιο 3. Η δραστηριότητα κατά την περίοδο αναπαραγωγής 

.1 Εισαγωγή 
 

Το πρώτο πείραµα της εργασίας έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2003 στο 

ουφονήσι των Κυκλάδων και στόχος του ήταν να αποκαλύψει κάποια στοιχεία 

ικολογίας του είδους  Mesobuthus gibbosus και ειδικότερα αν και πώς επηρεάζουν οι 

βιοτικοί παράγοντες (θερµοκρασία αέρα, σχετική υγρασία αέρα και ταχύτητα ανέµου, 

ερµοκρασία εδάφους, σηµείο δρόσου και φάση φεγγαριού) την κινητική, θηρευτική και 

ναπαραγωγική συµπεριφορά του κατά την περίοδο µέγιστης δραστηριότητας του 

είδους, γενικά και συγκριτικά µε αντίστοιχο πείραµα που είχε πραγµατοποιηθεί στην 

νατολική Κρήτη το καλοκαίρι του 2001 (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία).   

Οι πληροφορίες που υπάρχουν µέχρι ήµερα για τη σχέση των σκορπιών µε τους 

αβιοτικούς παράγοντες είναι περιορισµ  και βασίζονται κυρίως σε απλές 

παρατη ει κλίµατος), ενώ οι δηµοσιευµένες 

εργασίες µε αναλύσεις για το συγκεκριµέν  θέµα είναι µόλις τέσσερις µέχρι σήµερα 

(Polis, 1980α, Bradley, 1988, Benton, 1992 , Skutelsky, 1996). Αντίθετα, οι εργασίες 

πάνω σε θέµατα βιονοµικά, αναπαραγωγής, /θήρευσης και µετακίνησης είναι 

πολύ περισσότε , Toye, 1970, 

Tourtlotte, 1974, Brownell, 1977, 1981, 2000, 2001, Vannini et al., 1978, Polis, 1979, 

1984, 1986, 1990γ, 1992, 2001, Polis & Farley, 1979α, 1979β, 1980, Fet, 1980, 

Cloudsley-Thompson, 1981, 1984, Polis et al., 1981, Bradley, 1982, 1984, 1986, 1988, 

hachack & Brand, 1983, Krapf, 1986α, 1986β, Ugolini et al., 1985, Polis & Lourenço, 

986, Polis & McCormick, 1986, 1987, Polis et al., 1986, Crucitti & Marini, 1987, 

adley, 1990, Polis & Sissom, 1990, Warburg & Polis, 1990, Warburg, 1990, Benton, 

991α, 1991β, 1992α, 1992β, 1993, Bridges et al., 1996, Brown & Formanowicz, 1996, 

utin, 1996, Shaffer & Formanowicz, 1996, 2000, Lourenco & Cloudsley-Thompson, 

1999, Lourenco, 1999, Pereti et al., 1999, Tallarovic et al., 2000, Warburg, 2000, 

Mahsberg, 2001). Η µελέτη της επιρροής του κύκλου του φεγαριού στην οικολογία των 

κορπιών αποτελεί ένα ελάχιστα εξευρενηµένο τοµέα (Skutelsky, 1996, Tigar & 

Osborne, 1999, Fleissner & Fleissner, 2001β). 
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3.2 Χρονοδιάγραµµα και µετρήσεις πειράµατος 

o o

2 

rnensis (2.68%) 

και Pis

 π α  ν µ

 µελέτες σε σκορπιούς και 

εριγραφές τεχνικών πεδίου (Williams, 1968, 1970, Tourtlotte, 1974, Sissom, et al., 

990, Benton, 1992α). 

 

 Ο σταθµός, όπου έγινε η συγκεκριµένη µελέτη, βρίσκεται στον κόλπο Πορί, 

περίπου 2.5 km βορειοανατολικά της Χώρας του Κουφονησίου. Οι συντεταγµένες του 

σταθµού είναι 25  37’ Βόρεια και 36  56’ Ανατολικά. Η έκταση του σταθµού ήταν 3900 

m σε υψόµετρο ελάχιστων µέτρων (2-5m) και σε σχήµα ορθογωνίου 

παραλληλογράµµου. Τα κυρίαρχα φυτικά είδη του σταθµού ήταν το Thymus capitatus 

(49.1% - πυκνότητα) και το Helichrysum barrelieri (46.43%). Άλλα φυτικά είδη παρόντα 

ήταν τα Limonium sp. (22.32%), Eryngium maritimum (16.96%), Anthylis hermanniae 

(10.71%), Erica manipuliflora (8.93%), Errica sp. (0.44%), Tamarix smy

tacia lentiscus (1.79%). 
 Πριν ξεκινήσει το είραµ , τοποθετήθηκε σχοι ί κατά µήκος της περι έτρου του 

σταθµού, για να οριοθετηθεί η περιοχή µελέτης. Συνολικά τοποθετήθηκαν εντός του 

σταθµού 24 δειγµατοληπτικές παγίδες (pitfall traps). Κατά µήκος της εσωτερικής 

περιµέτρου του σταθµού, σε απόσταση περίπου ενός µέτρου παράλληλα προς το σχοινί, 

τοποθετήθηκαν ανά 10 µέτρα 14 παγίδες εσωτερικά στις τρεις από τις τέσσερις πλευρές 

του σταθµού. Εξωτερικά της τέταρτης (ξερολιθιά) τοποθετήθηκαν τέσσερις παγίδες και 

εσωτερικά της ξερολιθιάς άλλες έξι (Εικ. 3.1). Οι παγίδες δεν περιείχαν κάποιο 

συντηρητικό ή άλλο υγρό, ώστε να διατηρούνταν ζωντανά τα ζώα και για να µην 

έλκονταν από κάποια οσµή οι σκορπιοί που θα έπεφταν στις παγίδες, ώστε να εξαχθούν 

σωστά συµπεράσµατα για τη δραστηριότητα του  Mesobuthus gibbosus (Καλτσάς, 

διπλωµ. εργασία). Οι παγίδες ήταν πλαστικά ποτήρια µε διάµετρο 9.5 εκατοστά και 

βάθος 11.5  εκατοστά και είχαν λεία επιφάνεια, για να αποφευχθεί η απόδραση ενός 

ζώου µε το µέγεθος ατόµου Mesobuthus gibbosus. Κάθε ποτήρι θάφτηκε, έτσι, ώστε το 

χείλος του να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και κατόπιν καλύφθηκε από πέτρα 

ανάλογου µεγέθους (Williams, 1968). Οι 24 πέτρες σηµαδεύτηκαν µε µπογιά (spray 

paint), ώστε να είναι ευκολότερη η εύρεση των παγίδων κατά τη διάρκεια του 

πειράµατος (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία) (Εικ. 3.2α, β). Το πείραµα οργανώθηκε και 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση παλαιότερες οικολογικές

π

1
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Εικόνα 3.1 Χάρτης του σταθµού του πειράµατος 1. Φαίνονται οι 24 παγίδες που τοποθετή ηκαν και η ξερολιθιά, που 

απεικονίζεται ως παχιά µαύρη γραµµή που διασχίζει κάθετα το σταθµό στο νοτιοανατολικό τµήµα του 

(Επιµέλεια χάρτη: 

 

 
θ

Μ. Νικολακάκης). 
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Εικόνα 3.2.α Η παγίδα 3 του πειράµατος, ένα µέτρο εσωτερικά της ξερολιθιάς. Φαίνεται καθαρά η µαρκαρισµένη 

πέτρα πάνω από την παγίδα. β. Πιο κοντινή άποψη της παγίδας 3. Το χείλος του πλαστικού ποτηριού 

εφάπτεται στην επιφάνεια του εδάφους (φωτο/φίες: Μ. Νικολακάκης). 

 

3.3 Χρονοδιάγραµµα, υλικά και µέθοδοι εργασίας 

 
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε από τις 22 Ιουλίου έως τις 19 Αυγούστου 2003 

(συνολικά 29 ηµέρες). Η συγκεκριµένη περίοδος επιλέχθηκε, γιατί είναι η περίοδος της 

µέγιστης δραστηριότητας του Mesobuthus gibbosus (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Κάθε 

βράδυ, στις 21:00, 23:00, 1:00, 3:00 και 5:00 ακριβώς, µετρούνταν οι εξής αβιοτικοί 

παράγοντες: θερµοκρασία αέρα, σχετική υγρασία αέρα, σηµείο δρόσου και ταχύτητα 

ανέµου στην επιφάνεια του εδάφους και θερµοκρασία εδάφους σε βάθος 5 εκατοστών. 

τη µελέτη συµπεριλήφθηκε και η φάση του φεγγαριού. Λεπτοµερείς πληροφορίες ια 

συγκεντρώθηκαν από την ηλεκτρονική διεύθυνση (web site) του Αστεροσκοπείου του  

 

 

Σ γ

την ακριβή θέση του φεγγαριού και το ποσοστό γέµισής του ανά 10 λεπτά 
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Ναυτικού των Η.Π.Α. (U.S. Naval Observatory-Astronomical Applications Department), 

χρησιµοποιώντας τις συντεταγµένες του σταθµού (ένδειξη GPS) και τη χρονική ζώνη της 

Ελλάδας (3 ώρες ανατολικά του Greenwich, εκ των οποίων η µία είναι λόγω αλλαγής της 

ώρας το καλοκαίρι). Κατά τη διάρκεια του πειράµατος δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου 

σύννεφα στον ουρανό. Έτσι, θεωρήθηκε η φάση του νέου φεγγαριού ως  το ελάχιστο 

σεληνόφως και η φάση της πανσελήνου ως το µέγιστο, αν και δε µετρήθηκαν επίπεδα 

φωτός. Η θεώρηση αυτή έγινε µε βάση παλαιότερες µελέτες (Tigar & Osborne, 1999, 

Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία του αέρα και η 

ταχύτητα του ανέµου µετρούνταν χρησιµοποιώντας ανεµο-θερµο-ϋγρόµετρο (ανεµο-

thermo-hygrometer - Kestrel 3000 - Spectrum Technologies Inc.), και η θερµοκρασία του 

εδάφους µε πρότυπο τυποποιηµένο θερµόµετρο υδραργύρου µε µεταλλικό κάλυµµα 

(Tourtlotte, 1974). 

 Μετά από κάθε µέτρηση, ελέγχονταν οι 24 παγίδες χρησιµοποιώντας φακό µε 

λάµπες υπεριώδους φωτός (UV light). Όποτε συλλαµβάνονταν σκορπιός (µε χρήση 

λαβίδας), µετρούνταν το πρόσωµα, το µεσόσωµα και το µετάσωµά του και 

παρατηρούνταν τα χτένια του, ώστε να γίνει διάκριση φύλου, µε εξαίρεση τα ανώρ α 

εργασία). 

Mesobuthus gibbosus ήταν η µέθοδος σύλληψης-επανασύλληψης (mark-recapture). Τα 

αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα µαρκάρονταν µε µπογιά σµάλτου στον εξωσκελετό τους, 

σε ένα ή δύο µεταµερή του µεσοσώµατος ή/και του µετασώµατος (Tourtlotte, 1974), µε 

διαφορ

 

υπεριώδες φως αριστερά-δεξιά, έτσι, ώστε να παρατηρηθούν όσο το δυνατό  

ιµ

άτοµα στα οποία µετρούνταν µόνο το συνολικό µήκος σώµατος (Καλτσάς, διπλωµ. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη της δραστηριότητας του 

ετικούς συνδυασµούς και χρώµατα, ώστε κάθε µαρκαρισµένο άτοµο να έχει 

διαφορετικό και µοναδικό σηµάδι, µε τον ίδιο κώδικα µε εκείνο στο πείραµα στην 

ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Τα ανώριµα άτοµα δε µαρκάρονταν, 

γιατί ήταν πρακτικά δύσκολο, λόγω του µικρού µήκους σώµατος, αλλά ούτως ή άλλως 

κάτι τέτοιο δε θα είχε νόηµα, λόγω των συχνών εκδύσεών τους.  

Για να διατηρηθεί οµοιοµορφία στις δειγµατοληψίες, ο σταθµός χωρίστηκε νοητά 

σε 10 παράλληλες µεταξύ τους ευθείες (line transects), σε απόσταση 5 έως 7 µέτρα 

µεταξύ τους. Μετά τον έλεγχο των παγίδων, ο σταθµός ερευνούνταν εξονυχιστικά 

περπατώντας κατά µήκος κάθε ευθείας µε τον ίδιο ρυθµό, µεταφέροντας το φακό µε το
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3.4  Επ
 

3.4.1 Πολυµεταβλητή ανάλυση 

 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων του πειράµατος χρησιµοποιήθηκαν 

ια την πραγµατοποίηση διαφορετικών αναλύσεων. Παρακάτω 

και γιατί χρησιµοποιήθηκαν στην επεξεργασία των δεδοµένων αυτού του πειράµατος. Η 

επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των στατιστικών πακέτων Statistica 6.0 και 

 

Μέθοδος πολλαπλής παλινδρόµησης (Multiple regression method)

περισσότεροι από τους δραστήριους σκορπιούςοπουδήποτε µέσα στα όρια του σταθµού 

(Tourtlotte, 1974, Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Όποτε συλλαµβάνονταν σκορπιός κατά τη 

διάρκεια των διαδροµών, οι τέσσερις αβιοτικοί παράγοντες µετρούνταν στο σηµείο 

σύλληψης και η ακριβής ώρα σύλληψης καταγράφονταν (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). 

Όταν κάθε σκορπιός ελευθερωνόταν, παρακολουθούνταν µέχρι να βρει καταφύγιο ή 

απλά να σταµατήσει (όπως στις συλλήψεις στις παγίδες). Αν ήταν εφικτό, τέσσερις 

αβιοτικοί παράγοντες (θερµοκρασία αέρα και εδάφους, σχετική υγρασία αέρα, σηµείο 

δρόσου και ταχύτητα ανέµου) µετρούνταν µέσα στο καταφύγιο. Ειδικότερα, οι 

παραπάνω παράγοντες µετρούνταν στο εσωτερικό θάµνων, καθώς θα ήταν πρακτικά 

δύσκολο και ιδιαίτερα πιεστικό για τα ζώα να µετρούνταν οι παράγοντες αυτοί κάτω από 

πέτρες.  

 

εξεργασία δεδοµένων  (Στατιστικές µέθοδοι) 

στατιστικές µέθοδοι γ

παρατίθενται ορισµένα βασικά στοιχεία για τις µεθόδους αυτές, τι επιτυγχάνεται µε αυτές 

SPSS 12.0. 

 
 

  Ο γενικός σκοπός της µεθόδου Πολλαπλής Παλινδρόµησης (ο όρος 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Pearson το 1908) είναι η εύρεση της σχέσης 

χρησιµοποιώντας γραµµικούς συνδυασµούς των µεταβλητών. Αυτό είναι εφικτό µόνο αν 

τα δεδοµένα είναι συνεχή. Η εξίσωση που περιγράφει όλες τις γραµµικές µεθόδους είναι  

 

µεταξύ διαφόρων ανεξάρτητων µεταβλητών και µιας εξαρτηµένης µεταβλητής, 
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η εξής:  Lx = b1 X1+ b2 X2+. . .+bk Xk. Πιο συγκεκριµένα, µε τη µέθοδο αυτή  βρίσκεται  

µία εξίσωση που προβλέπει τη µεταβλητή απόκρισης (Υ) ή αντιµετωπίζονται οι 

συµµεταβλητές ως σχέσεις µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην παρουσία των υπολοίπων 

(Χ) (James & McCulloch, 1990).  

     

 µέθοδος προορίζεται µόνο για συνεχείς τιµές των εξαρτηµένων µεταβλητών 

(Υ).  

 παράγοντες επηρεάζουν 

η δραστηριότητα, την κινητικότητα και τη θηρευτική συµπεριφορά του είδους 

ος ήταν κατάλληλη, αφού επέτρεπε το σχηµατισµό 

ροβλέψεων, δεδοµένου ότι οι δειγµατοληψίες ήταν συνεχόµενες και συχνές (ανά δύο 

ώρε

Οι περιορισµοί της συγκεκριµένης µεθόδου είναι οι εξής: 

• Η καλή προβλεψιµότητα µόνη της δεν επιτρέπει εξαγωγή συµπερασµάτων. 

• Προβλέψεις πρέπει να γίνονται µόνο σε περιπτώσεις παρόµοιες µε εκείνες από τις 

οποίες προέκυψε η µέθοδος. 

• Η διαδικασία θεωρεί µόνο γραµµικές συναρτήσεις των ανεξάρτητων µεταβλητών 

(Χ) που αναλύονται. 

• Η

Η µέθοδος επιλέχτηκε για να ανιχνευτεί αν οι αβιοτικοί

τ

Mesobuthus gibbosus. Η µέθοδ

π

ς). 

 

Γενικά γραµµικά µοντέλα (General Linear Models) 
 

 Τα γενικά γραµµικά µοντέλα αποτελούν µία προέκταση της γραµµικής 

πολλαπλής παλινδρόµησης για µία απλή εξαρτηµένη µεταβλητή και η κατανόηση του 

µοντέλου πολλαπλής παλινδρόµησης είναι σηµαντική για την κατανόηση των γενικών 

βήµα µπροστά της 

ολλαπλής παλινδρόµησης, επιτρέποντας γραµµικούς µετασχηµατισµούς ή γραµµικούς 

µ

 

γραµµικών µοντέλων. Τα γενικά γραµµικά µοντέλα πηγαίνουν ένα 

π

συνδυασµούς των εξαρτηµένων µεταβλητών. Τα πλεονεκτήµατα των γενικών γραµ ικών 

µοντέλων είναι τα εξής: 

• Πολυµεταβλητά τεστ σηµαντικότητας µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν 

υπάρχουν αποκρίσεις σε πολλαπλές εξαρτηµένες µεταβλητές. Πολυµεταβλητά  
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τεστ σηµαντικότητας ανεξάρτητων γραµµικών συνδυασµών πολλαπλών 

εξαρτηµένων µεταβλητών µπορούν επίσης να δείξουν κατά πόσο οι µεταβλητές 

απόκρισης σχετίζονται µε τις προβλέπουσες µεταβλητές.   

•  Τα γενικά γραµµικά µοντέλα παρέχουν λύση, όταν οι X µεταβλητές δεν είναι 

γραµµικά ανεξάρτητες.  

Τα 

YM  

όπου Y ως περιγράφηκαν για την πολλαπλή παλινδρόµηση και M 

είναι έν

της εξα νης µεταβλητής.                                                           

 

Χρονοσειρές (Time series)

γενικά γραµµικά µοντέλα µπορούν να εκφραστούν ως εξής: 

 = Xb + e, 

, X, b, και e είναι όπ

ας πίνακας m x s των συµεταβλητών που καθορίζουν s γραµµικό µετασχηµατισµό 

ρτηµέ

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε: α) για την ανίχνευση της σχέσης µεταξύ του µήκους 

των θηραµάτων των σκορπιών και του φύλου του θηρευτή, β) της στρατηγικής θήρευσης 

και του µήκους των θηρευτών (των σκορπιών). 

 

 

Τα δεδοµένα που αναλύονται από τη µέθοδο των Χρονοσειρών είναι ουσιαστικά 

αλληλουχίες µετρήσεων που ακολουθούν µη τυχαία διάταξη. Σε αντίθεση µε αναλύσεις 

τυχαίων δειγµάτων, η ανάλυση των Χρονοσειρών βασίζεται στην υπόθεση ότι διαδοχικές 

τιµές στα δεδοµένα αντιπροσωπεύουν συνεχόµενες µετρήσεις, που έγιναν ανά το ίδιο 

χρονικό διάστηµα (Box & Jenkins, 1976). Οι βασικοί στόχοι της µεθόδου των 

Χρονοσειρών είναι δύο: α) να προσδιορίσει την ταυτότητα του φαινοµένου που 

αναπαρίσταται από τη διαδοχικότητα των παρατηρήσεων και β) να προβλέψει 

µελλοντικές τιµές της µεταβλητής της Χρονοσειράς. Όπως και στις περισσότερες 

αναλύσεις, στην ανάλυση των Χρονοσειρών υποτίθεται ότι τα δεδοµένα έχουν ένα 

συστηµ ι

προσδι   

 

 

 

 

ατοποιηµένο πρότυπο και τυχαίο «θόρυβο» (σφάλµα), που δυσκολεύε  τον 

ορισµό του προτύπου. Τα πρότυπα των Χρονοσειρών µπορούν να συνοψιστούν σε
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δύο γεν ά

(Makri

πρότυπ

µεθ ο

 ου είναι: 

• Οι προβλέψεις µελλοντικών τιµών δεν είναι πάντα ασφαλείς. 

ό διάστηµα. 

• Η περιοδικότητα ως αποτέλεσµα πιθανώς να οφείλεται και σε τυχαιότητα και να 

οδηγήσει σε εσφαλµένη επιστηµονική ερµηνεία. 

κύκλος του φεγγαριού 

διαρκεί 29.53 ηµέρες). 

ικές τ ξεις: τάση (αλλάζει µε το χρόνο) και περιοδικότητα (έχει σταθερή µορφή)  

dakis & Wheelwright, 1978, Makridakis, 1983). Το πιο ευρέως χρησιµοποιηµένο 

ο της 

όδ υ των Χρονοσειρών είναι η Εκθετική Οµαλοποίηση (Exponential Smoothing).  

Οι περιορισµοί της µεθόδ

• Τα δεδοµένα πρέπει να λαµβάνονται ανά σταθερό χρονικ

Η ανάλυση των Χρονοσειρών χρησιµοποιήθηκε, για να φανεί αν η δραστηριότητα 

των σκορπιών επηρεάζεται από τον κύκλο του φεγγαριού, µέσω π.χ. κάποιας 

περιοδικότητας, κατά τις 29 ηµέρες που διήρκεσε το πείραµα (ο 

 

Ανάλυση αντιστοίχισης (Correspondence analysis) 

 

Η ανάλυση αντιστοίχισης είναι µία µέθοδος, που, χρησιµοποιώντας τετραγωνικές 

 πίνακα µετρήσεων (counts), όπως οι περιβαλλοντικοί 

αράγοντες, γραµµικές σχέσεις (Ter Braak, 1986, James & McCulloch, 1990, Outeiro, et 

l., 199

ε η

 

 

ρίζες, δίνει µε βάση ένα

π

a 3). Με τον όρο «µετρήσεις» εννοείται π.χ. πόσες φορές διάφορα είδη φυτών είναι 

παρόντα σε διαφορετικούς βιοτόπους. Επειδή η ανάλυση χρησιµοποιεί x2 (chi-square) 

αποστάσεις, πρέπει να βασίζεται σε δεδοµένα αριθµού µετρήσεων (counts). 

Οι περιορισµοί της µεθόδου είναι οι εξής: 

• Η διαδικασία είναι µη αποτελεσµατική για δεδοµένα που δεν είναι σε µορφή 

αριθµού µετρήσεων, γιατί δε θα µπορούν να περιγραφούν από αποστάσεις  x2. 

• Η µέθοδος δεν ίναι κατάλληλ  για µη γραµµικά δεδοµένα, γιατί δε θα 

αποκαλύψει µη γραµµικές σχέσεις.  

Η ανάλυση αντιστοίχισης χρησιµοποιήθηκε στην επεξεργασία των δεδοµένων, για να 

φανεί η σχέση µεταξύ της δραστηριότητας του είδους Mesobuthus gibbosus ανά φύλο µε 

κλάσεις των αβιοτικών παραγόντων. Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιήθηκε, γιατί το  
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τεσσάρων αβιοτικών παραγόντων). Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε σε 

ής 

 

3.4

 

 γωνοµετρικής φύσης. ∆εδοµένα 

κατ

π

α συνίστανται σε µία ευθεία µε φορά κατεύθυνσης (π.χ. 

ατεύθυνση βλέµµατος). Τα αξονικά δεδοµένα, αντίθετα, συνίστανται σε µία ευθεία 

 θεωρηθεί ως καθορίζον της φοράς 

(π.χ. µία οριζόντια θραύση σε ένα κοµµάτι γυαλιού µπορεί να θεωρηθεί 

προσαν

 et al., 1967, 

Grubb, 1973, Adler, 1980, Diego-Rasilla & Luengo, 2002, Bosch et al., 2003), 

σαλ

Livshit ια 

(Collet

Cuevas

 

 

επιζητούµενο αποτέλεσµα ήταν γραµµικές σχέσεις και τα δεδοµένα µετασχηµατίστηκαν 

χωρίς να αλλοιωθούν σε αριθµούς µετρήσεων (αριθµός ατόµων που αντιστοιχεί σε 

κλάσεις των 

µια προσπάθεια επιβεβαίωσης (ή µη) των αποτελεσµάτων της µεθόδου Πολλαπλ

Παλινδρόµησης και απεικόνισής τους.  

.2 Τριγωνοµετρική στατιστική 

Πολλοί διαφορετικοί τύποι δεδοµένων είναι τρι

εύθυνσης ή προσανατολισµού, µετρηµένα ως γωνίες σε µοίρες, είναι ο πιο κοινός 

τύπος τέτοιου είδους δεδοµένων. Τα δεδοµένα ροσανατολισµού µπορεί να είναι δύο 

τύπων: µονοκατευθυντικά ( ή διανυσµατικά) και δικατευθυντικά (ή αξονικά). Τα 

διανυσµατικά δεδοµέν

κ

χωρίς φορά κατεύθυνσης, όπου κάθε άκρο µπορεί να

ατολισµένη προς 90ο ή 270ο).  

Η τριγωνοµετρική στατιστική έχει χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιείται ευρέως 

στη ζωολογία, µε στόχο την εύρεση της κατεύθυνσης προσανατολισµού πληθυσµών 

ζώων, όπως πουλιά (π.χ. Alexander & Keeton, 1972, Beck & Wiltschko, 1983, 

Baldaccini et al., 1986, Sandberg et al., 1991, Dall'Antonia & Luschi, 1993, Wallraff et 

al., 1993), αµφίβια (π.χ. Dole, 1965, Ferguson & Landreth, 1966, Ferguson

ιγκάρια (Wolda, 1963, Pollard, 1975, Peake, 1978, Hamilton & Wellington, 1981, 

s, 1985, Baur & Costeli, 1985, Γκιώκας, 1996, Παρµακέλης, 2004), µυρµήγκ

t, et al., 2001, Graham et al., 2003) και αράχνες (Ortega-Escobar & Muňoz-

, 1999, Morse, 2002).  

Αναλύσεις µε βάση την τριγωνοµετρική στατιστική πραγµατοποιήθηκαν στο 

κεφάλαιο αυτό για να φανεί ο προσανατολισµός (αν υπάρχει) των ώριµων σκορπιών µε 

βάση τη γωνία µεταξύ βορρά και σηµείου δεύτερης σύλληψης κάθε ατόµου, συνολικά  
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: την κατεύθυνση (τη µέση γωνία µ) και το 

µήκος του (r). Το µήκος παίρνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Τιµή µεγαλύτερη από 1 

 

 και η τριγωνοµετρική τυπική απόκλιση είναι 

και ξεχωριστά για κάθε φύλο. Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των στατιστικών 

παραµέτρων και τα τεστ που έγιναν στα αποτελέσµατα. Η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε 

µε χρήση του προγράµµατος Oriana 2.0. 

 

Χαρακτηριστικά ανάλυσης 

 

• Το µέσο διάνυσµα έχει δύο ιδιότητες

δείχνει ότι οι παρατηρήσεις συγκεντρώνονται πιο κοντά στη µέση από µία 

µικρότερη τιµή. 

• Η συγκέντρωση (κ) είναι µία παράµετρος που σχετίζεται άµεσα µε την κατανοµή 

von Mises και δείχνει κατά κάποιο τρόπο την «έξοδο» της κατανοµής από ένα 

τέλειο κύκλο, ενώ σχετίζεται µε το µήκος του µέσου διανύσµατος. Η 

υπολογισθείσα τιµή αποτελεί την µέγιστης πιθανότητας εκτίµηση της 

συγκέντρωσης υπολογισµένη µε τον τύπο του Fisher (1993) και των Mardia & 

Jupp (2000). 

• Η τριγωνοµετρική διακύµανση

ισοδύναµες µε τις αντίστοιχες γραµµικές, αλλά είναι υπολογισµένες πολύ 

διαφορετικά. Η διακύµανση υπολογίζεται από το µήκος του µέσου διανύσµατος 

µε την απλή εξίσωση V = 1 – r, ενώ η τυπική απόκλιση από την εξίσωση S = (-2 

ln(r))½.  

 

Τεστ στα αποτελέσµατα 

 

Τεστ οµοιοµορφίας του Rayleigh* (Rayleigh's Uniformity Test) (Fisher, 1993, Zar, 

1999, Mardia & Jupp, 2000). Με το τεστ αυτό υπολογίζεται η πιθανότητα της µηδενικής 

υπόθεσης ότι τα δεδοµένα κατανέµονται µε οµοιόµορφο τρόπο. Η τιµή  Ζ υπολογίζεται 

απλά α

 

 

πό τον τύπο Z = nr2, όπου n ο αριθµός των παρατηρήσεων και r το µήκος του 

µέσου διανύσµατος. Ένα µακρύτερο διάνυσµα (και συνεπώς υψηλότερη τιµή του Z)  
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Το τεστ πήρε το όνοµα του Λόρδου Rayleigh [John William Strutt, Third Lord Rayleigh (1842-1919)], φυσικό και 

αρµοσµένο µαθηµατικό, που κέρδισε το βραβείο Nobel φυσικής το 1904 για την ανακάλυψη και αποµόνωση του 

ς από τις άλλες συµβολές του στη φυσική ήταν τουλάχιστον εξίσου σηµαντικές.  

 

Τεσ δ

σηµαίνει µεγαλύτερη συγκέντρωση των δεδοµένων γύρω από τη µέση τιµή και συνεπώς 

µικρότερη πιθανότητα οµοιόµορφης κατανοµής των δεδοµένων.       
 

*

εφ

χηµικού στοιχείου αργό, αν και µερικέ

 

τ ιάταξης του Rao (Rao's Spacing Test) (Batschelet, 1981, Mardia & Jupp, 2000). 

τ αυτό έχει επίσης ως µηδενική υπόθεση ότι τα δεδοµένα είναι οµοιόµορφα 

µηµένα. Αυτό τεστάρεται µε έλεγχο αν η διάταξη των γειτονικών σηµείων είναι 

υ όµοια στον κύ

Το τεσ

κατανε

περίπο κλο. Για οµοιόµορφη κατανοµή η απόσταση µεταξύ των n 

σηµ

 

Τεστ U

είων πρέπει να είναι περίπου 360°/n.  

² του Watson (Watson's U² Test) (Batschelet, 1981, Fisher, 1993, Zar, 1999, 

 & Jupp, 2000). ρόκει αι για ένα “goodness-of-fit  τεστ κατά µιας καθορισµ νης 

µής, είτε καθορισµένης, είτε κατανοµής von Mises . Αυτό επιτυγχάνεται µέσω 

ολογισµού του

Mardia Π τ  ” έ

κατανο +

του υπ  µέσου τετραγώνου της απόκλισης της κατανοµής. Αν η απόκλιση 

είνα

µηδενικ
 
+Η καταν

µία καταν

 

3.4.3 Επεξεργασία δεδοµένων (Πληθυσµιακή οικολογία – πρόβλεψη µεγέθους 

 

ίναι 

 αριθµός των οργανισµών ανά µονάδα επιφάνειας, ενώ η σχετική αφθονία είναι η  

ι πολύ µεγάλη (έχοντας ως αποτέλεσµα υψηλό U² και χαµηλή πιθανότητα), τότε η 

ή υπόθεση ότι τα δεδοµένα ταιριάζουν στην επιλεγµένη κατανοµή απορρίπτεται. 

οµή von Mises είναι το πιο κοινό σε χρήση µοντέλο κατανοµής σε τριγωνοµετρικά δεδοµένα. Πρόκειται για 

οµή όµοια µε την κανονική κατανοµή σε γραµµικά δεδοµένα. 

 

πληθυσµού)   

 Το θεµελιώδες ερώτηµα πολλών οικολογικών µελετών αφορά στην εκτίµηση της 

αφθονίας ενός συγκεκριµένου πληθυσµού. Αυτό ισχύει τόσο στην πληθυσµιακή 

οικολογία, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα είδος, όσο και στην οικολογία 

κοινωνιών, η οποία επικεντρώνεται σε πολλά είδη κι έτσι το πρόβληµα εκτίµησης είναι 

πιο περίπλοκο. Η αφθονία µπορεί να µετρηθεί µε δύο τρόπους. Η απόλυτη αφθονία ε

ο

 

 77



                      Κεφάλαιο 3. Η δραστηριότητα κατά την περίοδο αναπαραγωγής 

 

αφθονία ενός είδους σε σχέση µε κάποιο άλλο και είναι πολύ πιο δύσκολη στον 

υπολογισµό.  

 

Η µέθοδος σύλληψης – επανασύλληψης (Capture – recapture method) 

ήµερα χρησιµοποιούνται διάφορα µοντέλα για την εκτίµηση των πληθυσµών 

ανοιχτούς που είναι σαφώς πιο περίπλοκοι και 

ναδεικνύουν το ρόλο των φυσικών πληθυσµών ως δυναµικές οικολογικές µονάδες µε 

 

ου αποκοµίζονται από τη µέθοδο αυτή είναι τα εξής: 

 

θµός ατόµων που σηµαδεύτηκαν στη πρώτη δειγµατοληψία  

C : Συνολικός αριθµός ατόµων που συνελήφθησαν τη δεύτερη δειγµατοληψία  

R : Αριθµός ατόµων που βρέθηκαν µε σηµάδι τη δεύτερη δειγµατοληψία. 

 

 

Σ

διαφόρων ειδών. Η κυριότερη διάκριση αυτών των µεθοδολογιών γίνεται µε βάση τοαν ο 

πληθυσµός είναι «κλειστός» ή «ανοιχτός». Οι κλειστοί πληθυσµοί είναι εκείνοι που 

έχουν σταθερό µέγεθος και η µεταβολή που υφίστανται από γεννήσεις, θανάτους και 

µεταναστεύσεις είναι αµελητέα. Για το λόγο αυτό οι κλειστοί πληθυσµοί είναι µη 

φυσικοί πληθυσµοί, σε αντίθεση µε τους 

α

συνεχείς διακυµάνσεις των ιδιοτήτων τους (Cormack, 1968, 1972, Krebs, 1989).  

Η πιο απλή µέθοδος σήµανσης – επανασύλληψης είναι η µέθοδος Petersen. Η 

βασική διαδικασία είναι το µαρκάρισµα ενός αριθµού ατόµων µέσα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, η απελευθέρωση τους και η δεύτερη, οπωσδήποτε τυχαία, δειγµατοληψία και 

τον έλεγχο των ατόµων για σηµάδια. Απαραίτητο στη µέθοδο αυτή είναι όλα τα άτοµα 

να έχουν την ίδια πιθανότητα να συλληφθούν στη δεύτερη δειγµατοληψία. Τα δεδοµένα

π

Μ  : Αρι

Από αυτά τα δεδοµένα µπορούµε τώρα να εκτιµήσουµε το ζητούµενο Ν, το µέγεθος 

δηλαδή του πληθυσµού. Αναλογικά λαµβάνουµε την εξής σχέση:  
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Όπου το Ν αντιστοιχεί στην εκτίµηση του πληθυσµού για τον χρόνο που έγινε η 

σήµανση.  

Οι παραδοχές για τη µέθοδο Petersen, έτσι ώστε να έχουµε ισχυρή εκτίµηση µεγέθους 

• 

Μια

ούνται τα εξής: 
 

 Ct 

 Rt :  ο συνολικός αριθµός ατόµων που ήταν µαρκαρισµένα όταν συνελήφθησαν στο 

 Ut  :  ο αριθµός ατόµων που σηµαδεύτηκαν για πρώτη φορά στο χρόνο t. 

Με βάση τα δεδοµένα ισχύει ότι:  

 ή αµαρκάριστων 

ζώων, τα οποία αφαιρούνται από το Ut. Επίσης, σύµφωνα µε τη µέθοδο ισχύει: 

Mt : ο συνολικός αριθµός των µαρκαρισµένων ατόµων πριν το χρόνο t. 

 

 

 

του πληθυσµού, είναι οι εξής (Krebs, 1989):  

Ο πληθυσµός είναι κλειστός έτσι ώστε το Ν να παραµένει σταθερό.  

• Όλα τα ζώα έχουν την ίδια πιθανότητα να συλληφθούν στην πρώτη 

δειγµατοληψία. Το µαρκάρισµα των ζώων δεν επηρεάζει τη συλληψιµότητά τους.  

• Τα ζώα δεν χάνουν τα σηµάδια τους µεταξύ δύο δειγµατοληπτικών περιόδων.  

• Όλα τα σηµαδεµένα ζώα πρέπει να υπολογίζονται µε την σύλληψή τους στη 

δεύτερη δειγµατοληψία.  

 

 άλλη µέθοδος σήµανσης – επανασύλληψης για την πρόβλεψη µεγέθους  

κλειστού πληθυσµού διατύπωσε ο Schnabel το 1938 (Krebs, 1989). Στην ουσία πρόκειται 

για µία προέκταση της µεθόδου του Petersen, στη διαδικασία της οποίας 

περιλαµβάνονται περισσότερες από δύο δειγµατοληψίες. Τα σηµάδια δεν είναι ανάγκη 

να διαφέρουν ανά άτοµο, δηλαδή διάκριση γίνεται µόνο µεταξύ µαρκαρισµένων και µη 

µαρκαρισµένων ατόµων. Σε κάθε δειγµατοληψία εκτιµ

 :  ο συνολικός αριθµός ατόµων που συνελήφθησαν στο χρόνο t 

χρόνο t 

Ct  = Rt + Ut   

Η σχέση αυτή αλλοιώνεται σε περίπτωση θανάτων µαρκαρισµένων
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l είναι ουσιαστικά ένας µέσος όρος 

πολλών

 

Οι δύο µέθοδοι εκτίµησης του µεγέθους ενός πληθυσµόύ (Petersen, Schnabel) µπορούν 

να 

βαθµό ο αυτό, σε πειράµατα σύλληψης- επανασύλληψης που 

ραγµατοποιούνται σε ανοικτούς πληθυσµούς, η εκτίµηση του µεγέθους πληθυσµού 

γίνε

ς  

του ’60 µε σκοπό 

την µηση του µεγέθους φυσικών πληθυσµών, δηλαδή πληθυσµών που υπόκεινται σε 

δια ίωσης και ρυθµοί 

σύλ

προσθήκ πιθανώς να επιτρέπουν στο µέλλον υπολογισµούς αναλογιών 

γον  (Schwarz, 

έχρι σήµερα ένα σηµαντικότατο βοήθηµα για τους 

πληθυσµιακούς οικολόγους, αφού βρίσ  σε πολλούς οργανισµούς. 

ψίες. Τα 

άδια ή σηµάδια 

αρακτηριστικά για το χρόνο σήµανσης. Το σηµαντικό ερώτηµα στη µέθοδο αυτή είναι  

 

Η εκτίµηση του πληθυσµού µε τη µέθοδο Schnabe

 εκτιµήσεων µε τη µέθοδο Petersen: 

εφαρµοστούν µόνο σε κλειστούς πληθυσµούς, γεγονός που περιορίζει σε µεγάλο 

τη χρήση τους. Για το λόγ

π

ται συνήθως µε τη µέθοδο Jolly-Seber (Jolly, 1965, Krebs, 1989). 

 

Η µέθοδο  Jolly-Seber

 

 Η µέθοδος σήµανσης – επανασύλληψης Jolly-Seber αναπτύχθηκε ανεξάρτητα και 

σχεδόν ταυτόχρονα από τους ερευνητές Jolly και Seber στη δεκαετία 

 εκτί

δικασίες όπως θάνατοι, µεταναστεύσεις, γεννήσεις, πιθανότητες επιβ

ληψης. Από το 1965, όταν η µέθοδος διατυπώθηκε για πρώτη φορά, έχουν γίνει 

ες που 

ιµότητας µε βάση την ηλικία και ρυθµούς ανάπτυξης του πληθυσµού

2001). Η µέθοδος αυτή αποτελεί µ

κει εφαρµογή

 Κύριο χαρακτηριστικό της µεθόδου σήµανσης – επανασύλληψης Jolly-Seber 

είναι ότι τα δεδοµένα λαµβάνονται από τουλάχιστον τρεις δειγµατολη

µαρκαρίσµατα (σηµάδια) στα ζώα γίνονται µε αριθµηµένα σηµ

χ
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το «πότε συνελήφθη το µαρκαρισµένο ζώο για τελευταία φορά». Συχνά τα ζώα 

µαρκάρονται ανεξάρτητα από άλλα του ίδιου χρόνου σήµανσης, ώστε να εξαχθούν 

συµπεράσµατα και για τις µετακινήσεις τους. Οι δειγµατοληψίες είναι συνήθως σύντοµες 

ς αριθµός δειγµατοληψιών, ώστε µία σειρά 

δεδοµένων που εκτείνονται σε πολλά χρόνια να µπορεί να είναι επεξεργάσιµη µε τη 

µέθοδο αυτή (Krebs, 1989). 

 Σύµφωνα µε τις αρχές της µεθόδου Jolly-Seber, στην πρώτη δειγµατοληψία όλα 

α ζώα πρέπει να είναι αµαρκάριστα. Για τη δεύτερη και όλες τις επακόλουθες 

καρισµένα άτοµα 

ισάγονται σε ένα πίνακα τύπου Β (Leslie & Chitty, 1951). Έχοντας πλέον καταρτίσει  

πορούµε µε βάση την αρχική ορολογία του Jolly (1965) να 

ρίσουµε τις εξής µεταβλητές: 

µε µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ τους, το οποίο όµως δεν είναι ανάγκη να είναι 

σταθερό. Έτσι, µπορεί να αναλυθεί µεγάλο

τ

δειγµατοληψίες το σύνολο των συλλήψεων µπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο κλάσµατα: 

µαρκαρισµένα και αµαρκάριστα ζώα. Για τα µαρκαρισµένα ζώα η σηµαντική ερώτηση 

είναι: πότε συνελήφθη για τελευταία φορά αυτό το άτοµο; Ο Leslie (1952) έδειξε ότι 

αυτό είναι το πιο πληροφοριακό ερώτηµα για ένα σηµαδεµένο ζώο, σε σχέση π.χ. µε το 

πότε συνελήφθη για πρώτη φορά. Οι απαντήσεις για όλα τα µαρ

ε

ένα πίνακα τύπου Β µ

ο

 

mt    =   ο αριθµός των µαρκαρισµένων ζώων που συνελήφθησαν το χρόνο t 

 

ut     =   ο αριθµός των αµαρκάριστων ζώων που συνελήφθησαν το χρόνο t 

 

nt  = α

 

      ο συνολικός ριθµός των ζώων που συνελήφθησαν το χρόνο t 

        =    mt   +   ut     
 

st     =   ο συνολικός αριθµός των ζώων που αφέθηκαν µετά το χρόνο t 

       =   nt  -  τυχαίους θανάτους ή αποµακρύνσεις ζώων κατά το χρόνο t 

 

          mrt   =   ο αριθµός των µαρκαρισµένων ζώων που συνελήφθησαν το χρόνο t και 

επανασυλλήφθησαν το χρόνο r 
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Εκτός αυτών, για την εκτίµηση του µεγέθους πληθυσµού απαραίτητες είναι οι παρακάτω 

δύο µεταβλητές: 

 

R   = ο αριθµός των s ατόµων που αφέθηκαν το χρόνο t και επανασυλλήφθησαν σε 

κάποια από τις επόµενες δειγµατοληψίες

         Z     =  ο αριθµός των ατόµων που µαρκαρίστηκαν πριν το χρόνο t, δε 

συνελήφθησ

t t 

  

t

ν το χρόνο t, αλλά σε κάποια από τις επόµενες 

 πρόσθεση της µονάδας (+1) στον αριθµητή και τον παρονοµαστή του παραπάνω 

κλάσµα rebs, 

1989).  εκτίµηση του µεγέθους του µαρκαρισµένου πληθυσµού είναι πιο δύσκολη, γιατί 

υπάρχο ία: (1) 

µαρκαρισµένα άτοµα που έχουν επανασυλληφθεί και (2) µαρκαρισµένα άτοµα παρόντα, 

που όµ ι εκτίµηση 

του µεγ ένου ε τη σχέση: 

 

Τώρα µ ορούµε να εκτιµήσουµε το µέγεθος του πληθυσµού: 

α

δειγµατοληψίες. 
 

Με τις µεταβλητές αυτές είναι δυνατή η εκτίµηση του µεγέθους του πληθυσµού µε την 

απλή σχέση: 

Μέγεθος πληθυσµού = Μέγεθος µαρκαρισµένου πληθυσµού / αναλογία των 

µαρκαρισµένων ατόµων. 

Η αναλογία των µαρκαρισµένων ατόµων υπολογίζεται από τη σχέση: 

  

Η

τος αποτελεί διόρθωση του στατιστικού σφάλµατος σε µικρά δείγµατα (K

Η

υν δύο συστατικά του µαρκαρισµένου πληθυσµού σε κάθε δειγµατοληψ

ως δεν έχουν συλληφθεί το χρόνο t. Παρόλα αυτά, ο Seber έδειξε ότ

έθους του µαρκαρισµ  πληθυσµού γίνεται µ

π
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 που αφορούν στην εκτίµηση του ρυθµού των  

ανάτων και της ένταξης νέων ατόµων (στρατολόγηση) στον πληθυσµό. Ειδικότερα, ο 

ρυθµ

 

          = µένου πληθυσµού στην αρχή του χρόνου 

δειγµατοληψίας   t+1 / µέγεθος µαρκαρισµένου πληθυσµού στο τέλος 

ι

τοµα µαρκάρονται. Έτσι, στο τέλος της δειγµατοληψίας t στο 

αρισµένα ζωντανά 

άτοµα στην αρχή της δειγµατοληψίας t, καθώς και τα νέα άτοµα που µαρκαρίστηκαν 

κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας t, δηλαδή: 

πώλειες, όπως και τα 

άτοµα που πεθαίνουν. 

 Ένας ακόµα υπολογισµ γίνει για τον πληθυσµό µέσω της 

εθόδου Jolly-Seber είναι αυτός του ρυθµού αραίωσης, που περιλαµβάνει τόσο τις 

   λt    =   ο ρυθµός αραίωσης του πληθυσµού από το χρόνο δειγµατοληψίας t µέχρι 

το χρόνο δειγµατοληψίας t +1    

Όπως προαναφέρθηκε, από το µοντέλο των Jolly-Seber µπορούµε να εξάγουµε κι 

άλλα συµπεράσµατα

θ

ός των θανάτων ορίζεται ως εξής:  

Φt    =   η πιθανότητα επιβίωσης από το χρόνο δειγµατοληψίας t µέχρι το χρόνο 

t+1    

  µέγεθος µαρκαρισ

του χρόνου δειγµατοληψίας   t. 

 

Το µέγεθος του µαρκαρισµένου πληθυσµού αυξάνεται καθώς αυξάνοντα  οι 

δειγµατοληψίες και νέα ά

µέγεθος του µαρκαρισµένου πληθυσµού περιλαµβάνονται τα µαρκ

    

Αυτός ο τύπος διορθώνει όλους τους τυχαίους θανάτους ή αποµακρύνσεις από τον 

πληθυσµό που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Αξιοσηµείωτο είναι 

ότι η πιθανότητα επιβίωσης υπολογίζεται αποκλειστικά από τη δειγµατοληψία του 

µαρκαρισµένου πληθυσµού. Η επιβίωση, δηλαδή, εκτιµάται µόνο για τα πλαίσια της 

περιοχής µελέτης. Τα άτοµα που µεταναστεύουν µετρούνται ως α

ός που µπορεί να 

µ

γεννήσεις όσο και τις µεταναστεύσεις προς τον πληθυσµό. 
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ηψίας t +1, αν δεν 

υθµός αραίωσης εκτιµάται ως εξής: 

 

Από το ρ ό σ   

στον πληθυσµό: 

 

Βt     =   ο αριθµός των νέων ατόµων που εισέρχονται στον πληθυσµό µεταξύ   

ά

 

ν Βt, Νt, Φt  και λt δεν είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους, οπότε µια λανθασ ενός θα οδηγήσει σε  λανθασµένη 
εκτίµηση και των υπολοίπων. 

 Οι παραδοχές της µεθόδου Jolly-Seber είναι οι εξής (Krebs, 1989): 

Κάθε άτοµο του πληθυσµού έχει την ίδια πιθανότητα (αt) να συλληφθεί σε κάθε 

δειγµατοληψία ανεξάρτητα από το αν είναι µαρκαρισµένο ή όχι. 

• Κάθε µαρκαρισµένο άτοµο έχει τη ίδια πιθανότητα (Φt) να επιβιώσει από τη 

δειγµατοληψία στο χρόνο t µέχρι την επόµενη (t +1). 

• Τα άτοµα δε χάνουν τα σηµάδια τους κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών και 

πάντα σηµειώνονται κατά την επανασύλληψη. 

• 
µεταξύ α

 

=  Μέγεθος του πληθυσµού στο χρόνο δειγµατοληψίας t+1 / Αναµενόµενο 

µέγεθος του πληθυσµού από το χρόνο δειγµατολ

υπήρχαν προσθήκες σε αυτόν.    

Λαµβάνοντας υπόψη τους θανάτους, ο ρ

 ρυθµό α αίωσης µπορεί να υπολογιστεί και ο ρυθµ ς προ θήκης νέων ατόµων 

των χρόνων  t και  t +1 και είναι ακόµα ζωνταν . 

 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως οι εκτιµήσεις τω

µένη εκτίµηση του 

 

 

• 

Ο χρόνος των δειγµατοληψιών θεωρείται αµελητέος σε σχέση µε το διάστηµα 

υτών. 
 

 84



                     Κεφάλαιο 3. Η δραστηριότητα κατά την περίοδο αναπαραγωγής  

 

Έλεγχος ίσ

 

Ιδιαίτερη έµ η συλληψιµότητα (equal catchability) 

. Κι αυτό, 

γιατί αυτή πρέπει πάντα να εκτιµάται στα πλαίσια των πειραµάτων σήµανσης – 

επανασύλληψης και ειδικά µε τη µέθοδο Jolly-Seber. Έχουν προταθεί πολλά tests για τον 

λεγχο της ίσης συλληψιµότητας, η οποία µπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους 

ραση του ζώου που έχει ήδη συλληφθεί µία φορά. Αυτή µπορεί να είναι 

δύο µορφών: ζώα που εθίζονται στην παγίδευση και την επιδιώκουν (trap-

• Την άνισ α, λόγω λανθασµένης 

τοποθέτησής τους. 

Παρόλα αυτά, η ίση συλληψιµότητα δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί στατιστικά σε όλες τις 

περιπτώσεις, καθώς πολλές φορές παρεµβάλλονται παράγοντες, που δεν είναι µετρήσιµοι 

ήκες του πειράµατος (Krebs, 1989). Για τον έλεγχο αυτό 

ναι απαραίτητο να γίνουν τουλάχιστον τρεις δειγµατοληψίες. Τα tests zero-truncated 

υσµούς στους 

ποίους δεν υπάρχει ένταξη νέων ατόµων και για το λόγο αυτό δεν είναι κατάλληλα για 

τη σ κ

s για τον έλεγχο 

της

και το υν αν υπάρχει διαφορά στη 

συλ ψ

ς οποίες τα ζώα έχουν µεγάλες 

πιθ

απέχου αξύ τους (Leslie, 1952, Krebs, 1989). Επειδή, όµως, ο κύκλος  

 

ης συλληψιµότητας (Equal catchability test) 

φαση πρέπει να δοθεί στην ίσ

µεταξύ των µαρκαρισµένων και των αµαρκάριστων ατόµων του πληθυσµού

έ

• Τη συµπεριφορά του ζώου σε σχέση µε τη γειτνιάζουσα περιοχή της «παγίδας».  

• Την αντίδ

addicted animals) και ζώα που αποφεύγουν την παγίδευση (trap-shy animals). 

η δυνατότητα πρόσβασης στις παγίδες από τα ζώ

και πιθανώς αλλοιώνουν τις προϋποθέσεις της ίσης συλληψιµότητας (Krebs, 1989). 

Γενικά για τον έλεγχο της συλληψιµότητας ακολουθείται το παρακάτω σχήµα 

(Σχ. 4.1), ανάλογα µε τις συνθ

εί

Poisson και Chapman’s αναφέρονται σε κλειστούς πληθυσµούς ή πληθ

ο

υγ εκριµένη περίπτωση. 

Για τους ανοικτούς (φυσικούς) πληθυσµούς υπάρχουν δύο  test

 ίσης συλληψιµότητας µεταξύ των δειγµατοληψιών και των ατόµων. Το Leslie’s test 

test των Leslie, Chitty and Chitty µπορούν να διακρίνο

λη ιµότητα µεταξύ των µαρκαρισµένων ατόµων του πληθυσµού (Leslie, 1952). 

Το Leslie’s test εφαρµόζεται σε περιπτώσεις στι

ανότητες επιβίωσης µεταξύ µακρών δειγµατοληπτικών περιόδων οι οποίες µπορεί να 

ν και χρόνια µετ
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κεί περίπου τέσσερα χρόνια (βλ. 

ελ. 147), η µέθοδος αυτή κρίθηκε ακατάλληλη για τον έλεγχο της ίσης συλληψιµότητας 

µετ

ότητας 

µοντέλων σήµανσης-επανασύλληψης (Από Krebs, 1989). 

 

ών εµφανίζουν µεγάλη ή κάποια θνησιµότητα. Η µέθοδος 

που επινόησαν οι Leslie, Chitty & Chitty (1953) για τον έλεγχο της ίσης συλληψιµότητας 

µεταξύ των ατόµων που συλλαµβάνονται σε ένα πείραµα ήταν η εξής: αρχικά όρισαν 

πως η πρώτη επανασύλληψη κάθε ζώου είναι η τρίτη φορά που συλλαµβάνεται (η 

δεύτερη επανασύλληψή του). ∆ηλαδή όλα τα ζώα που έχουν συλληφθεί δύο ή 

περισσότερες φορές ανήκουν στα µαρκαρισµένα ζώα, ενώ αυτά που έχουν συλληφθεί 

µόνο µ

ζωής του είδους Mesobuthus gibbosus πιθανότατα διαρ

σ

αξύ των δειγµατοληψιών και των ατόµων στο πείραµα. 

 

Σχήµα 4.1 Ακολουθία αποφάσεων για την επιλογή ενός στατιστικού test για την υπόθεση της ίσης συλληψιµ

Το test των Leslie, Chitty και Chitty µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ζώα που 

εµφανίζουν µεγάλες πιθανότητες επιβίωσης από δειγµατοληψία σε δειγµατοληψία, αλλά 

το κύριο πεδίο εφαρµογής του είναι τα ζώα που δεν έχουν υψηλούς ρυθµούς επιβίωσης 

και µεταξύ των δειγµατοληψι

ία φορά θεωρούνται αµαρκάριστα. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία 

για την κατάρτιση ενός πίνακα τύπου Β (πίνακας επανα- επανασυλλήψεων) µε τη µέθοδο 

Jolly-Seber, µε τη διαφορά ότι η καταγραφή των δεδοµένων ακολουθεί τους ορισµούς  
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που δόθηκαν παραπάνω. Επίσης, εκτός του γνωστού από τη µέθοδο Jolly-Seber Ζt, 

ορίζεται το Ζ’t, το οποίο είναι ο αριθµός των νέων προσθηκών στο µαρκαρισµένο 

πληθυσµό, που έγιναν στο χρόνο t. Το Ζ’t δίνεται από τον τύπο: 

 

Με βάση τα παραπάνω είναι αυτονόητο ότι τα προαναφερθέντα st και mt είναι εντελώς 

διαφορετικά από τις τιµές τους µε βάση τους ορισµούς των Leslie, Chitty και Chitty για 

τα µαρκαρισµένα και τα αµαρκάριστα ζώα. Κατόπιν υπολογίζονται οι τιµές των Μt και αt 

για τον πληθυσµό και πάλι µε βάση τους ορισµούς των Leslie, Chitty και Chitty και στη 

θέση του Ζt 

Αφού γ

 

τοποθετείται το Ζ’t. Έτσι, οι σχέσεις έχουν ως εξής: 

 

ίνουν οι υπολογισµοί των Μt και αt, στη συνέχεια υπολογίζεται η τιµή του Ζ’’t, το 

οποίο είναι η εκτίµηση του Ζt για τον πληθυσµό. Ο τύπος που δίνει το Ζ’’t έχει ως εξής: 

Όπου dt: ο αριθµός των ατόµων που συνελήφθησαν στη δειγµατοληψία t και δεν 

επέστρεψαν στον πληθυσµό, δηλαδή στην ουσία πρόκειται για τους τυχαίους θανάτους 

και τις εσκεµµένες αποµακρύνσεις. 

Η εκτίµηση της ίσης συλληψιµότητας γίνεται µέσω της σύγκρισης των 

αθροισµάτων των τιµών Ζ’t και Ζ’’t για όλες τις δειγµατοληψίες. Στην ουσία γίνεται  
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σύγκριση των τιµών που έχουν παρατηρηθεί (observed) για τα µαρκαρισµένα άτοµα που 

εισέρχονται στον πληθυσµό µε τις τιµές που υπολογίζονται (expected). Η µεγάλη 

διαφορά µεταξύ τους δείχνει πως υπάρχει άνιση συλληψιµότητα. Για το λόγο αυτό, η 

σύγκριση του αθροίσµατος των Ζ’t και Ζ’’t χρησιµοποιείται ως κριτήριο καταλληλότητας 

του ελέγχου ίσης συλληψιµότητας. 

Οι Pollock et al. (1985) πρότειναν έναν “goodness-of-fit” έλεγχο του µοντέλου 

των Jolly-Seber, που συγκρίνει τους παρατηρηθείς και αναµενόµενους αριθµούς 

παρόµοιος µε αυτόν των Leslie, Chitty και Chitty. 

η δηµιουργία του οποίου 

επιµελήθηκε ο Charles Krebs.    

  

3.4.4 Υπολογισµός Neighborhood size 

 

Για τον υπολογισµό του neighborhood size (Ns) χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση του 

Wright (1946, 1969) για ένα συνεχή πληθυσµό αποτελούµενο από τυχαία 

διασταυρούµενα άτοµα. Η εξίσωση αυτή είναι η εξής: 

Ns = 4πσ2d, 

όπου Ns ο αριθµός των ατόµων στη neighborhood περιοχή, σ2 η διασπορά της 

ενεργητικής µετακίνησης των ενήλικων ατόµων κατά µήκος ενός άξονα στη διάρκεια 

ιας γενεάς και d η πυκνότητα των ενήλικων ατόµων. Με βάση τον Greenwood (1976), η 

διασπορά των αποστάσεων µετακίνησης υπολογίστηκε ως το ½ της διασποράς των 

αποστάσεων µετακίνησης προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο υπολογισµός της διασποράς και 

της κύρτωσης της κατανοµής των αποστάσεων µετακίνησης στο χρόνο για τη διάρκεια 

µιας γενεάς είναι απαραίτητος για τον υπολογισµό του neighborhood size (Wright, 1969, 

Johnso

  

συλληφθέντων ατόµων µε κάθε δυνατή προϊστορία σύλληψης. Ο τρόπος ελέγχου είναι 

Ο υπολογισµός του µεγέθους του πληθυσµού του M. gibbosus στο Κουφονήσι 

έγινε µε τη χρήση του προγράµµατος Ecological Methodology, τ

 

µ

n & Black, 1995). Ωστόσο, ο τύπος της κατανοµής των αποστάσεων µετακίνησης 

στο χρόνο επηρεάζει ιδιαίτερα στην περίπτωση που αναφερόµαστε σε κίνηση σε ένα 
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. 

    

 

3.5.1 Φαινολογία της δραστηριότητας 

 

έγιναν 113 επανασυλλήψεις). Έτσι, οι συνολικές 

παρατηρήσεις ήταν 442, 254 από τις οποίες ήταν αρσενικά άτοµα, 77 ήταν θηλυκά και 

111 ήταν ανώριµα. Έτσι προκύπτει ότι η αναλογία δραστηριότητας ήταν 3.3 ♂: 1 ♀: 1.44 

ανώριµα. Από τις µορφοµετρικές αναλύσεις προέκυψε πως το µέσο ολικό µήκος των 

νώριµων ατόµων ήταν 1.932 ± 0.624 εκατοστά. Επίσης, το µέσο ολικό µήκος των 

0 ε ) 7

εκ. [πρόσωµα: 0.505 ± 0.088 εκ., 

µεσόσωµα: 1.972 ± 0.166 εκ., µετάσ ± 0.238 εκ., µετάσωµα/(πρόσωµα + 

µεσόσωµα) = 1.093]. Από τα αποτελέσµατα αυτά φαίνεται πως µε βάση το µήκος η 

διάκριση του φύλου ήταν εύκολη. Εκτός αυτού, χαρακτηριστικό ήταν ότι τα χτένια ήταν 

πολύ µεγαλύτερα στα αρσενικά σε σχέση µε τα θηλυκά, ξεπερνώντας πολλές φορές το 

πλάτος του µεσοσώµατος και ότι το µεσόσωµα στα θηλυκά ήταν εµφανώς πιο πλατύ σε 

σύγκριση µε τα αρσενικά άτπµα του ίδιου µήκους. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται 

τα µορφοµετρικά αποτελέσµατα του πειράµατος στο Κουφονήσι συγκριτικά µε τα 

αντίστοιχα του πειράµατος στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). 

Από τον Πίνακα 3.1 είναι φανερό ότι τα µέσα µήκη τόσο των αρσενικών όσο και 

των θηλυκών ατόµων που συνελήφθησαν στο Κουφονήσι ήταν µικρότερο σε σύγκριση  

 

 

άξονα και λιγότερο όταν αναφερόµαστε σε κίνηση σε δύο άξονες (Wright, 1969 

Παρµακέλης, 2003), όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση. Έτσι, ο υπολογισµός των 

παραµέτρων που αφορούν το neighborhood size έγιναν όπως περιγράφουν οι Wright 

(1969) και Greenwood (1974, 1976) και δε λήφθηκε υπόψη ο τύπος της κατανοµής των 

αποστάσεων µετακίνησης στο χρόνο

 

3.5 Αποτελέσµατα 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης έγιναν 329 συλλήψεις ατόµων και 51 από αυτά 

επανασυλλήφθηκαν (συνολικά 

α

αρσενικών ήταν 5.325 ± 0.6 εκατοστά [πρόσωµα: 0.487 ± 0.094 εκ., µεσόσωµα: 1.582 ± 

0.211 εκ., µετάσωµα: 3.056 ± .352 κ., µετάσωµα/(πρόσωµα + µεσόσωµα  = 1.4 6]. Το 

µέσο ολικό µήκος των θηλυκών ήταν 5.186 ± 0.372 

ωµα: 2.709 
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ισχύει για τη µέση τιµή του προσώµατος. Τέλος, ο 

λόγος του µήκους του µετασώµατος προς το άθροισµα των µηκών του προσώµατος και 

του µετασώµατος ήταν µεγαλύτερος τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά άτοµα 

γκριση µε τα αντίστοιχα της ανατολικής Κρήτης. 

  (cm) 
 

(cm) 
Μετάσωµα 

(cm) 
Ολ. µήκος 

(cm) 
Μετάσωµα 

/(Προσ.+Μεσ.) 

µε τα αντίστοιχα µέσα µήκη των συλληφθέντων σκορπιών στην ανατολική Κρήτη, ενώ 

το αντίθετο ισχύει για τα ανώριµα άτοµα. Για τα µήκη των επιµέρους τµηµάτων του 

σώµατος, το µεσόσωµα και το µετάσωµα των αρσενικών και των θηλυκών ατόµων στο 

Κουφονήσι είχαν µέσες τιµές µικρότερες από τις αντίστοιχες των σκορπιών στην 

ανατολική Κρήτη, ενώ το αντίστροφο 

του Κουφονησίου σε σύ

 

Πρόσωµα Μεσόσωµα

Αρσενικά 
(Κου

 0.487 ±  1.582 ± 3.056 ± 5.325 ± 
φονήσι) 0.094 0.211 0.352 0.6  1.476  

(Κρήτη) 0.084  0.226  0.295  0.466  1.359   
Θηλυκά 

(Κουφονήσι) 
 0.505 ± 

0.088 
 1.972 ± 

0.166 
2.709 ± 
0.238  

5.186 ± 
0.372  1.093 

Θηλυκά 
(Κρήτη) 

0.495 ± 
0.069  

2.155 ± 
0.258  

2.685 ± 
0.274  

5.335 ± 
0.539  1.013  

Ανώριµα 
(Κουφονήσι)       

1.932 ± 
0.624    

(Κρήτη)       0.734    
 

 

Από τον Πίνακα 3.2 γίνεται φανερή η µεγάλη διαφορά του αριθµού των συλλήψεων στο 

Κουφονήσι σε σύγκριση µε την ανατολική Κρήτη, συνολικά, κατά φύλο και ηλικιακή 

κλάση. Οι συλλήψεις συνολικά ήταν 2.82 φορές περισσότερες, αυτές των αρσενικών 

2.47, των θηλυκών 3.5 και των ανώριµων 3.47. Τα αρσενικά άτοµα τόσο στο Κουφονήσι 

όσο και στην Κρήτη αποτέλεσαν την πλειοψηφία στο σύνολο των συλλήψεων (57.5% 

και 65.6% αντίστοιχα), µε δεύτερα τα ανώριµα άτοµα (25.1% και 20.4% αντίστοιχα) και 

τρίτα τα θηλυκά (17.4% και 14% αντίστοιχα). Με βάση τη δειγµατοληπτική ώρα, στο 

Κουφονήσι οι περισσότερες συλλήψεις πραγµατοποιήθηκαν στις 23:00 (42.

Αρσενικά 0.482 ± 1.855 ± 3.175 ± 5.511 ± 

Ανώριµα 1.244 ± 

Πίνακας 3.1 Σύγκριση των µορφοµετρήσεων των συλληφθέντων ατόµων στο Κουφονήσι και την ανατολική Κρήτη. 

1% του 

συνόλο

 

υ) και οι δεύτερες περισσότερες στη 1:00 (25.1%). Αντίθετα, στην Κρήτη, έστω 

µε µικρή διαφορά ίσχυε το αντίστροφο (35% - 1:00, 33.8% - 23:00). Μία άλλη  

 90



                     Κεφάλαιο 3. Η δραστηριότητα κατά την περίοδο αναπαραγωγής 
 

 

σηµαντική διαφορά είναι το γεγονός ότι στο Κουφονήσι οι συλλήψεις στις 21:00 ήταν 

περισσότερες από αυτές στις 3:00 (16.7% και 9.5% αντίστοιχα), ενώ στην Κρήτη συνέβη 

το αντίστροφο (3:00 – 13.4%, 21:00 – 12.7%). 

  21:00 23:00 1:00 3:00 5:00 Σύνολο 
Αρσενικά 

(Κουφονήσι) 44 123 65 16 6 
254 

(57.5%) 
Αρσενικά 
(Κρήτη) 14 37 32 17 3 

103 
(65.6%) 

(Κουφονήσι) 22 32 16 4 3 
Θηλυκά 77  

(17.4) 
Θηλυκά 
(Κρήτη) 1 7 12 1 1 

22  
(14%) 

Ανώριµα 
(Κουφ ήσι) 3 22 2  ον 8 31 0  0 

111 
(25.1%)

Ανώριµα 
(Κρήτη) 5 9 1 (20.4%) 
Σύνολο 
ουφονήσι) (Κ (1 (4 (25

4
(9.5

29 
(6.6%)

74  
6.7%) 

186 
2.1%) 

111 
.1%) 

2  
%)  442 

Σύνολο 
(Κρήτη) (12.7%) (33.8% 35%) .4%)  157 

κας 3.2 Αρ και ποσοσ λλήψεων ύλο και ιγµατοληπ . Σε γκρ

παρατίθενται ατολική Κρ

Οι πε ραγµατο ν 

1 3 5 
32 

20 53 ) 55 ( 21 (13 8 (5.1%)
 

 

Πίνα ιθµοί τά συ κατά φ ανά δε τική ώρα ίζο φόντο 

 τα αντίστοιχα νούµερα από το πείραµα στην αν ήτη.  

 

ρισσότερες συλλήψεις στο Κουφονήσι π ποιήθηκα κατά τις 

ιαδροµές κατά µήκος των transects, σε αντίθεση µε το πείραµα της Κρήτης: 

  Παγίδες Transects Σύνολο 

δ
 

Κουφονήσι 173 (39.14%) 269 (60.86%) 442 
Κρήτη 96 (61.15%) 61 (38.85%) 157 

Πίνακας 3.3 Αριθµός και ποσοστό (επί του συνόλου) των συλλήψεων που έγιναν στις παγίδες και κατά µήκος των 

transects, στο Κουφονήσι και την Κρήτη. 

Από τον Πίνακα 3.3 είναι φανερό ότι στο Κουφονήσι η πλειοψηφία των 

συλλήψεων έγινε κατά µήκος των transects και όχι στις παγίδες, ενώ στην Κρήτη συνέβη 

ακριβώς το αντίθετο. Τα σηµεία στα οποία πραγµατοποιήθηκαν οι 442 συλλήψεις στο 

Κουφονήσι φαίνονται στην παραπάνω εικόνα (3.3), από την οποία είναι προφανές ότι η 

πλειοψηφία των συλλήψεων πραγµατοποιήθηκε κοντά στην ξερολιθιά, που διέσχιζε 

κάθετα το σταθµό. 
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παγίδα αναγράφεται (δεξιά της καθέτου) ο συνολικός αριθµός συλλήψεων καθόλη τη διάρκεια του 

πειράµατος.  

Εικόνα 3.3 Παράσταση των σηµείων των 442 συλλήψεων στο σταθµό του Κουφονησίου. ∆ίπλα σε κάθε αριθµηµένη 
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Η αναλογία φύλου κατά την εξέλιξη των πειραµάτων, τόσο του Κουφονησίου 

όσο και της Κρήτης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στα γραφήµατα του σχήµατος 3.1 

παριστάνονται οι αναλογίες αυτές ως λόγος του αριθµού των αρσενικών και των 

ανώριµων ατόµων προς τον αριθµό των θηλυκών ατόµων. 
 

Κρήτη Αρσενικά Ανώριµα Κουφονήσι Αρσενικά Ανώριµα 
15/7/2001 2 0 22/7/2003 9 6 
16/7/2001 6 0 23/7/2003 18 9 
17/7/2001 11 0.5 24/7/2003 27 18 
18/7/2001 14 0.2 25/7/2003 36 25 
19/7/2001 3.4 0.83 26/7/2003 24 13.5 
20/7/2001 4.33 1.17 27/7/2003 15 8.75 
21/7/2001 3.5 1.25 28/7/2003 14.4 8.4 
22/7/2001 3.88 1.25 29/7/2003 11.86 6.43 
23/7/2001 4 1.38 30/7/2003 10.44 5.22 
24/7/2001 3.5 1.38 31/7/2003 11.67 5.78 
25/7/2001 3.36 1.18 1/8/2003 10.55 4.73 
26/7/2001 4.27 1.36 2/8/2003 10.42 4.75 
27/7/2001 4.25 1.42 3/8/2003 9.86 4.64 
28/7/2001 4 1.38 4/8/2003 8.28 4 
29/7/2001 3.8 1.6 5/8/2003 7.23 3.5 
30/7/2001 4 1.56 6/8/2003 6.22 2.96 
31/7/2001 3.94 1.53 7/8/2003 5.87 2.73 
1/8/2001 3.83 1.44 8/8/2003 5.94 2.68 
2/8/2001 3.55 1.3 9/8/2003 6.1 2.81 
3/8/2001 3.65 1.3 10/8/2003 5.85 2.7 
4/8/2001 3.8 1.35 11/8/2003 5.79 2.62 
5/8/2001 3.95 1.4 12/8/2003 5.61 2.47 
6/8/2001 4 1.4 13/8/2003 5.33 2.33 
7/8/2001 4.45 1.45 14/8/2003 5 2.19 
8/8/2001 4.29 1.38 15/8/2003 4.74 2.09 
9/8/2001 4.48 1.43 16/8/2003 4.22 1.89 
10/8/2001 4.67 1.43 17/8/2003 3.97 1.73 
11/8/2001 4.76 1.52 18/8/2003 3.44 1.52 
12/8/2001 4.68 1.45 19/8/2003 3.3 1.44 

 

 

Πίνακας 3.4 Η αναλογία φύλου κατά την πορεία των πειραµάτων στην Κρήτη και το Κουφονήσι αναγόµενη µε βάση 

τα θηλυκά άτοµα. Π.χ. η αναλογία φύλου στο Κουφονήσι από την αρχή του πειράµατος µέχρι τις 3/8/2004 

ήταν 8.94 ♂: 1 ♀: 3.82 ανώριµα.   
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Σχήµα 3.1  φύλου κατά την πορεία του πειράµατος στο Κουφονήσι (α) και στην 

Κρήτη (β). Αν στα γραφήµατα φαίνονταν και τα θηλυκά άτοµα, θα παριστάνονταν µε µία ευθεία 

παράλληλη στον άξονα xx’ µε y=1.  
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Από τα παραπάνω γραφήµατα φαίνεται ότι, ενώ στην Κρήτη η αναλογία φύλου ήταν 

σχετικά σταθερή από την πέµπτη νύχτα του πειράµατος (19/7/2001) µέχρι την 29η 

(12/8/2001), ενώ στο Κουφονήσι η αναλογία φύλου ήταν υψηλή (πάντα µε βάση τα 

θηλυκά) µέχρι τη 13η νύχτα του πειράµατος (3/8/2003) και στη συνέχεια είχε µία 

απότοµη πτώση και σχετική σταθεροποίηση, µέχρι την 26η νύχτα (16/8/2003), από την 

οποία η αναλογία είχε µία ακόµη απότοµη πτώση µέχρι την ολοκλήρωση του 

πειράµατος.       

Η αναλογία φύλου για κάθε δειγµατοληπτική ώρα και συνολικά και για τα δύο 

πειράµατα φαίνεται στον Πίνακα 3.5. 
 

  21:00 23:00 1:00 3:00 5:00 Σύνολο 
Αρσενικά 

(Κουφονήσι) 5.5 3.97 4.0625 4 2 3.2987013
Θηλυκά 

(Κουφονήσι) 2.75 1.03 1 1 1 1 
Ανώριµα 

(Κουφονήσι) 1 1 1.875 5.5 6.66667 1.4415584
Αρσενικά  
(Κρήτη) 14 5.29 2.91 17 3 

           
4.68 

Θηλυκά    
(Κρήτη) 1 1 1.09 1 1 

           
1 

Ανώριµα   
(Κρήτη) 5 1.29 1 3 5 

           
1.45 

 

Πίνακας 3.5 Αναλογία φύλου για κάθε δειγµατοληπτική ώρα και συνολικά. Σε γκρίζο φόντο παρατίθενται τα 

αποτελέσµατα του πειράµατος της Κρήτης. Π.χ. η αναλογία φύλου στη 1:00 στην Κρήτη ήταν 2.91♂: 

1.09♀: 1 ανώριµα.  
 

Από τον Πίνακα 3.5 γίνεται φανερή µία περαιτέρω διαφοροποίηση των 

αποτελεσµάτων των δύο πειραµάτων. Ειδικότερα, στην Κρήτη τα αρσενικά άτοµα 

αποτελούσαν την πλειοψηφία των συνολικών συλλήψεων για όλες τις δειγµατοληπτικές 

ώρες, µε εξαίρεση αυτή των 5:00. Στο Κουφονήσι, εκτός από τη δειγµατοληψία των 

:00, τα αρσενικά ήταν σαφώς λιγότερα από τα ανώριµα και στη δειγµατοληψία των 

δειγµατοληπτικές ώρες (1:00 και 5:00). Στις 21:00 και στις 23:00 στο πείραµα του 

ουφονησίου τα θηλυκά ήταν περισσότερα από τα ανώριµα άτοµα. Αντίθετα, στο 

είραµα της Κρήτης προέκυψε το ακριβώς αντίστροφο. 

 

5

3:00. Η σειρά των ποσοστών για τα δύο πειράµατα ήταν η ίδια µόνο για δύο 

Κ

π
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Τα ποσοστά που των συλλήψεων των αρσενικών, θηλυκών και ανώριµων ατόµων 

σε σχέση µε το σύνολο των συλλήψεων για κάθε δειγµατοληπτική ώρα στο Κουφονήσι

και την ανατολική Κρήτη παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:     
 

  21:00 23:00 1:00 3:00 5:00 

 

Αρσενικά 
(Κουφονήσι) 59.5% 66.1% 58.6% 38.1% 20.7% 
Αρσενικά     
(Κρήτη) 70.0% 69.8% 58.2% 81.0% 37.5% 
ηλυκά 

(Κουφονήσι) 29.7% 17
Θ

.2% 14.4% 9.5% 10.3% 
Θηλυκά       
(Κρήτη) 5.0% 13.2% 21.8% 4.8% 12.5% 
Ανώριµα 

(Κ 10.81% 16.7% 27.0% 52.4% 69.0% ουφονήσι) 
Ανώριµα      
(Κρήτη) 

κας 3.6 Συγκριτικ στά των εων τω κών  κα ν ατό

σύνολ ιθµ µα ν για κά ιγµατο κή ώρα του πειράµατος 

Κου

Κρ

 ανατολι

Από τον 

ός των δρ

εται ρούσε 

 αν  ατόµ ε σ  µ

25.0% 17.0% 27.0% 14.3% 62.5% 
 

Πίνα ά ποσο  συλλήψ ν αρσενι , θηλυκών ι ανώριµω µων, αναγόµενα στο 

ο του αρ ού των δειγ τοληψιώ θε δε ληπτι του 

φονησίου. Σε γκρίζο φόντο παρατίθενται τα αντίστοιχα ποσοστά από το πείραµα στην κή 

ήτη. 

 

 παραπάνω πίνακα (3.6) φαίν πως καθώς η νύχτα προχω ο 

αριθµ αστήριων ώριµων ων αυξάνονταν σ ύγκριση ε τα αρσενικά και 

τουσχήµατος 3.2 αναπαριστούν αριθµητικά τη δραστηριότητα αρσενικών, θηλυκών και 

νώριµων ατόµων κατά τη διάρκεια των 29 νυχτών στο Κουφονήσι και την Κρήτη, ανά 

δειγµατ ώ ν

ι. 

 

τα θηλυκά άτοµα, τόσο στο Κουφονήσι, όσο και στην ανατολική Κρήτη. Τα γραφήµατα 

α

οληπτική ρα. Από τα γραφήµατα φαίνεται πως τα αρσενικά άτοµα είχα  το 

µέγιστο της δραστηριότητάς τους και στα δύο πειράµατα εντός της δειγµατοληψίας των 

23:00, µε τη διαφοροποίηση ότι στο Κουφονήσι η πτώση του αριθµού των δραστήριων 

αρσενικών από τις 1:00 ήταν σαφώς πιο απότοµη σε σύγκριση µε την Κρήτη. Επίσης στο 

Κουφονήσι τα θηλυκά και τα ανώριµα άτοµα είχαν το µέγιστο της δραστηριότητάς τους 

στις 23:00, ενώ στην Κρήτη στη 1:00. Και στα δύο γραφήµατα φαίνεται η 

χαρακτηριστικά πολύ µικρή δραστηριότητα των θηλυκών ατόµων µετά τη 1:00 και ο 

σχετικά σταθερός αριθµός δραστήριων ανώριµων ατόµων από τις 23:00 µέχρι τις πρώτες 

πρωινές ώρες και κυρίως στο γράφηµα για το Κουφονήσ
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Σχήµα 3.2α Γραφική παράσταση αριθµού συλλήψεων στο Κουφονήσι ανά δειγµατοληπτική ώρα. 
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Σχήµα 3.2β Γραφική παράσταση αριθµού συλλήψεων στην ανατολική Κρήτη 

 

ανά δειγµατοληπτική ώρα. 
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Μία από τις πιο κοινές παρατηρήσεις στο πεδίο ήταν ότι καθώς ο ήλιος έδυε και 

το σκοτάδι απλωνόταν, οι σκορπιοί φαίνονταν να δραστηριοποιούνται για να βρουν 

τροφή. Γενικά, οι σκορπιοί ήταν ορατοί καθόλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά όλο και 

λιγότερο από το µέσο της νύχτας και προς τις τελευταίες ώρες της νύχτας πριν την αυγή. 

Με βάση τους αριθµούς των δραστήριων ατόµων ανά δειγµατοληπτική ώρα, οι 

νυχτερινές ώρες µέγιστης δραστηριότητας για το είδος ήταν µεταξύ 22:00-1:00 και για τα 

δύο πειράµατα.      

 

3.5.2 Αβιοτικοί παράγοντες και δραστηριότητα  

 

 Τα πρότυπα δραστηριότητας των αρσενικών, θηλυκών και ανώριµων ατόµων 

µπορούν να προσεγγιστούν µέσω της συσχέτισης µεταξύ του αριθµού των δραστήριων 

σκορπιών και των αντίστοιχων τιµών των αβιοτικών παραγόντων κατά τη στιγµή ς 

θε σύλληψης. Στα διαγράµµατα του σχήµατος 3.3 (α-δ) παριστάνεται αυτή η 

συσχέτιση χρησιµοποιώντας κλάσεις των τεσσάρων µετρούµενων αβιοτικών 

παραγόντων κατά τη διάρκεια του πειράµατος στο Κουφονήσι (θερµοκρασία αέρα, 

σχετική υγρασία αέρα, ταχύτητα ανέµου, σηµείο δρόσου και θερµοκρασία εδάφους). 

Πλησίον κάθε διαγράµµατος παρατίθενται τα αντίστοιχα γραφήµατα από το πείραµα 

στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία), µε εξαίρεση το σηµείο δρόσου, το 

οποίο δε µετρήθηκε στο πείραµα στην Κρήτη. 

Από τα γραφήµατα του σχήµατος 3.3 φαίνεται ότι η συνολική εικόνα καθορίζεται 

από τα αποτελέσµατα για τα αρσενικά άτοµα, γεγονός απόλυτα λογικό, αφού οι 

παρατηρήσεις αρσενικών ατόµων κάλυπταν το 57.5% του συνόλου των συλλήψεων στο 

Κουφονήσι και το 65.6% του αντίστοιχου συνόλου στην Κρήτη (Πίνακας 3.2, σελ. 82). 

Στην Κρήτη τα αρσενικά, τα θηλυκά και τα ανώριµα άτοµα φαίνεται πως ακολουθούσαν 

το ίδιο πρότυπο, µε εξαίρεση τη θερµοκρασία αέρα (για τα θηλυκά) και εδάφους (για τα 

ανώριµα). Αντίθετα, στο Κουφονήσι τα κοινά πρότυπα ήταν λιγότερα: τα αρσενικά και 

τα θηλυκά µε βάση την ταχύτητα ανέµου, τηθερµοκρασία εδάφους και το σηµείο δρόσου 

αι τα αρσενικά και τα ανώριµα µε βάση τη σχετιή υγρασία αέρα.  

τη

κά

κ
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Σχήµα 3.3 Συσχέτιση του αριθµού των συλλήψεων µε κλάσεις των αβιοτικών παραγόντων στο Κουφονήσι και την 

Κρήτη.  

 

Για να ανιχνευτούν και να επιβεβαιωθούν στατιστικά οι πιθανές σχέσεις µεταξύ 

των αβιοτικών παραγόντων και του αριθµού των αρσενικών, θηλυκών και ανώριµων 

ατόµων εφαρµόστηκε η µέθοδος βηµατικής πολλαπλής παλινδρόµησης (Stepwise 

 µεταβλητές ήταν η θερµοκρασία αέρα, η σχετική 

µείο δρόσου, η θερµοκρασία εδάφους και η φάση 

εταβλητή ήταν ο αριθµός των δραστήριων ατόµων, 

παράγοντες είχαν τις αντίστοιχες τιµές. Η ανάλυση 

στατιστικής σηµαντικότητας (adjusted R2 = 0.922, 

 µεταβλητές που δεν αποµακρύνθηκαν κατά την 

  (beta coefficient = -0.248, t = -2.844, p = 0.0052), 

 (beta coefficient = -0.224, t = -2.586, p = 0,0011) και η 

 (beta coefficient = 0.151, t = 1.787, p = 0.076). Όσον αφορά στις 

λή ήταν αυτή µεταξύ σχετικής υγρασίας αέρα και 

υψηλή ήταν η συσχέτιση µεταξύ σηµείου δρόσου 

µένη µεταβλητή τον αριθµό των δραστήριων 

φθησαν κατά τη διάρκεια του πειράµατος, τα 

ηλότερη στατιστική σηµαντικότητα (adjusted  

 

Multiple Regression). Οι ανεξάρτητες

υγρασία αέρα, η ταχύτητα ανέµου, ση

του φεγγαριού, ενώ η εξαρτηµένη µ

που συνελήφθησαν όταν οι αβιοτικοί 

κατέληξε σε αποτελέσµατα υψηλής 

F= 5.367, d.f..= 3.126, p = 0.0016). Οι

ανάλυση ήταν: η φάση του φεγγαριού

η ταχύτητα του ανέµου

θερµοκρασία αέρα

συσχετίσεις της ανάλυσης, λογικά υψη

σηµείου δρόσου (R = 0.88). Επίσης, 

και θερµοκρασίας εδάφους (R = 0.6). 

Χρησιµοποιώντας ως την εξαρτη

αρσενικών ατόµων που συνελή

αποτελέσµατα έδειξαν συγκριτικά χαµ
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R2= 0.283, F= 9.477, d.f..= 2.41, p = 0.0004). Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που δεν 

αποµακρύνθηκαν από την ανάλυση ήταν η φάση του φεγγαριού (beta coefficient = -

0.684, t = -4.31, p = 0.0001) και η θερµοκρασία εδάφους (beta coefficient = 0.319, t = 

2.009, p = 0.051). Όσον αφορά στις συσχετίσεις της ανάλυσης και πάλι υψηλή ήταν αυτή 

µεταξύ σχετικής υγρασίας αέρα και σηµείου δρόσου (R = 0.84). Επίσης, υψηλή ήταν και 

πάλι η συσχέτιση µεταξύ σηµείου δρόσου και θερµοκρασίας εδάφους (R = 0.69). 

Η Stepwise Multiple Regression, χρησιµοποιώντας τον αριθµό των δραστήριων 

θηλυκών ως την εξαρτηµένη µεταβλητή, οδήγησε σε σηµαντικότητα (adjusted R2= 

0.317, F= 4.825, d.f.= 4.29, p = 0.042) και οι µεταβλητές που δεν αποµακρύνθηκαν από 

φάση του ριού (beta coefficient = -0.656, t = -3.386, p = 0.0021), το σηµείο δρόσου 

eta coefficient = 0.608, t = 2.703, p = 0.0011) και η ταχύτητα του ανέµου (beta 

coeffic

.372, d.f. = 46, p < 0.0001). 

  τ

την ανάλυση ήταν: η θερµοκρασία αέρα (beta coefficient = 0.55, t = 3.138, p = 0.0039), η 

 φεγγα

(b

ient = -0.203, t = -1.353, p = 0.187). Τα αποτελέσµατα έδειξαν και πάλι υψηλή 

συσχέτιση µεταξύ σχετικής υγρασίας αέρα και σηµείου δρόσου (R = 0.76). Επίσης, 

σχετικά υψηλή ήταν η συσχέτιση µεταξύ θερµοκρασίας αέρα και θερµοκρασίας εδάφους 

(R = 0.58). 

Χρησιµοποιώντας ως εξαρτηµένη µεταβλητή τον αριθµό των ανώριµων που 

παρατηρήθηκαν και πάλι είχαµε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα (adjusted R2= 

0.182, F= 7.685, d.f.= 1.29, p = 0.096) και η µόνη µεταβλητή που δεν αποµακρύνθηκε 

ήταν η φάση του φεγγαριού (beta coefficient = -0.458, t = -2.772, p = 0,0096). Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν για µία ακόµη φορά υψηλή συσχέτιση µεταξύ σχετικής υγρασίας 

αέρα και σηµείου δρόσου (R = 0.86). 

Για να ανιχνευτεί ποια είναι η σχέση µεταξύ της δραστηριότητας του Mesobuthus 

gibbosus κατά φύλο µε τους αβιοτικούς παράγοντες και να παρασταθούν τα 

αποτελέσµατα σε ένα διάγραµµα (Σχ. 3.3), επιλέχθηκε η ανάλυση αντιστοίχησης 

(correspondence analysis), η οποία οδήγησε σε αποτελέσµατα υψηλής στατιστικής 

σηµαντικότητας (Total chi-square = 97

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.4, η θερµοκρασία αέρα αυξάνεται κατά µήκος της 

∆ιάστασης 1 (Dimension 1), ενώ η θερµοκρασία εδάφους αυξάνεται κατά µήκος ης 

∆ιάστασης 2 (Dimension 2). Έτσι, µε βάση το γράφηµα, τα αρσενικά άτοµα  
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o

(13.11-

15.92 o  o

 

αντιστοιχίζονται µε σχετικά χαµηλή φάση φεγγαριού (25.1%-50.2% - κλάση Μ2), πολύ 

χαµηλή σχετική υγρασία αέρα (41%-50.8% - κλάση Η2), σχετικά υψηλή θερµοκρασία 

αέρα (25.16– 26.49 C – κλάση Α3) και γενικά υψηλή θερµοκρασία εδάφους. Τα θηλυκά 

αντιστοιχίζονται µε πολύ χαµηλή ταχύτητα ανέµου (0-1.11m/sec – κλάση W1), πολύ 

µικρή φάση φεγγαριού (0%-25.1% - κλάση Μ1) και γενικά υψηλή θερµοκρασία αέρα. 

Τέλος, τα ανώριµα άτοµα αντιστοιχίζονται µε σχετικά χαµηλό σηµείο δρόσου 

C – κλάση D2), σχετικά χαµηλή θερµοκρασία αέρα (23.83-25.16 C – κλάση Α2) 

και γενικά χαµηλή θερµοκρασία εδάφους.  

2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 24 x 3
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Dimension 1; Eigenvalue: ,04629 (60,31% of Inertia)
 

 

Σχήµα 3.4 ∆ιάγραµµα ανάλυσης αντιστοίχισης του φύλου (αρσενικά, θηλυκά, ανώριµα) µε κλάσεις των έξι αβιοτικών 

παραγόντων. Όπου Α: η θερµοκρασία αέρα, S: η θερµοκρασία εδάφους, Η: η σχετική υγρασία αέρα, D: το 

σηµείο δρόσου, W: η ταχύτητα ανέµου και M: η φάση του φεγγαριού. Οι κωδικοί αριθµοί δίπλα στα 

γράµµατα αυτά συµβολίζουν το ύψος των τιµών που περιλαµβάνει η κάθ

περιλαµβάνει τιµές στο διάστηµα 22.5-23.83 oC, ενώ η Α4 στο διάστηµα 26.4

 

ε κλάση. Π.χ. η κλάση Α1 

9-27.82 oC.   

 

χισης 

 

 

Οι µη απόλυτες συσχετίσεις µεταξύ των αβιοτικών παραγόντων µέσω τωνδιαχωρισµών 

των κλάσεών τους στα 4 τεταρτηµόρια, οφείλεται στο ότι η ανάλυση αντιστοί
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Μ

3.7, στο

υµπεριλήφθηκαν στη µελέτη επηρέασαν στην αντιστοίχηση µε το φύλο (Γκιώκας & 

 
 

Column Coord. Coord. Relative 
ertia 

Inertia 
Dim. 1 

Cosine2 
Dim. 1 

Inertia 
Dim. 2 

Cosine2 
Dim. 2 

διαχωρίζει και αντιστοιχίζει τους αριθµούς των µετρήσεων συγκριτικά και όχι κατά 

απόλυτο τρόπο (Greenacre, 1984, Γκιώκας, προσ. επικοινωνία). Έτσι, τα αποτελέσµατα 

της ανάλυσης δείχνουν µια γενική τάση (και µάλιστα επιβεβαιώνουν στη συγκεκριµένη 

περίπτωση τα αποτελέσµατα της multiple regression), αλλά δεν πρέπει σε καµία 

περίπτωση να  ερµηνεύονται κατ’ ανάγκη ως έχουν από βιολογικής άποψης (Καλτσάς, 

διπλωµ. εργασία). 
 

Name  Dim. 1 Dim. 2 Mass In

 

Πίνακας 3.7 Η επίδραση των κλάσεων των αβιοτικών παραγόντων στην ανάλυση αντιστοίχησης. 

ε βάση τα αποτελέσµατα της Correspondence Analysis, προέκυψε ο πίνακας 

ν οποίο φαίνεται κατά πόσο οι κλάσεις των αβιοτικών παραγόντων που 

σ

Λυµπεράκης, προς. επικοινωνία). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.7, η κλάση 

τηςθερµοκρασίας αέρα Α1 (22.5-23.83 oC) επηρεάζει πιο έντονα την αντιστοίχηση, 

W1 0.089866 0.234129 0.090071 0.082029 0.016883 0.128409 0.190105 0.871591 
W2 0.020781 0.272594 0.029787 0.032238 0.000299 0.005778 0.085224 0.994222 
W3 0.235111 0.234646 0.036170 0.057790 0.046404 0.500988 0.076679 0.499012 
W4 0.096694 0.421232 0.010638 0.028774 0.002308 0.050055 0.072680 0.949945 
A1 0.595073 0.219503 0.014894 0.086762 0.122406 0.880233 0.027630 0.119767 
A2 0.289012 0.158819 0.048227 0.075947 0.093494 0.768062 0.046838 0.231938 
A3 0.253894 0.032660 0.078014 0.074027 0.116719 0.983723 0.003204 0.016277 
A4 0.117249 0.328243 0.025532 0.044917 0.008146 0.113156 0.105918 0.886844 
H1 0.019096 0.117230 0.022695 0.004636 0.000192 0.025847 0.012009 0.974153 
H2 0.142767 0.022653 0.072340 0.021889 0.034221 0.975443 0.001429 0.024557 
H3 0.116303 0.082371 0.059574 0.017522 0.018703 0.665949 0.015564 0.334051 
H4 0.245981 0.050428 0.012057 0.011008 0.016931 0.959667 0.001181 0.040333 
D1 0.125604 0.162692 0.012057 0.007375 0.004415 0.373448 0.012287 0.626552 
D2 0.387636 0.145674 0.031206 0.077489 0.108828 0.876250 0.025497 0.123750 
D3 0.061478 0.125957 0.095745 0.027236 0.008399 0.192397 0.058487 0.807603 
D4 0.279273 0.200738 0.027660 0.047378 0.050068 0.659346 0.042914 0.340654 
S1 0.407653 0.065917 0.024113 0.059544 0.093004 0.974520 0.004034 0.025480 
S2 0.171249 0.021922 0.077305 0.033366 0.052617 0.983877 0.001430 0.016123 
S3 0.330778 0.148408 0.034043 0.064793 0.086448 0.832433 0.028869 0.167567 
S4 0.378385 0.056658 0.031206 0.066148 0.103696 0.978071 0.003857 0.021929 
M1 0.055614 0.173616 0.073050 0.035156 0.005244 0.093061 0.084780 0.906939 
M2 0.091874 0.070948 0.050355 0.009825 0.009865 0.626432 0.009759 0.373568 
M3 0.033012 0.294417 0.024823 0.031549 0.000628 0.012416 0.082846 0.987584 
M4 0.013870 0.097712 0.018440 0.002601 0.000082 0.019751 0.006779 0.9 0249 8
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ερµοκρα ιών αέρ και εδάφ ς, καθώ  και η µε βολή τη σχετική γρασίας ου αέρα

 της χύτητας , τόσο γ  το Κου ονήσι όσο και για τη Κρήτη. Από το 

ήµα 3.5β φαίνετα  ότι το γράφηµα τη  θερµοκρ  είναι σχ δόν παρά ληλο µε 

δηλαδή «ελκύει» κατά κάποιο τρόπο τις υπόλοιπες κλάσεις µε το φύλο ως προς τη µία 

διάσταση. Ως προς την άλλη διάσταση, αντίστοιχο ρόλο παίζει η κλάση της ταχύτητας 

ανέµου W1 (0-1.11 m/sec).  

Στην προσπάθεια να βρεθεί συσχέτιση µεταξύ των αβιοτικών παραγόντων έγινε 

επεξεργασία όλων των µετρήσεων των αβιοτικών παραγόντων ανεξάρτητα των 

συλλήψεων (εκτός

ου ανέµο

σίας αέρ

 φυσικά της φάσης του φεγγαριού) ανά δειγµατοληπτική ώρα. Έτσι 

προέκυψαν τα διαγράµµατα του σχήµατος 3.5, στα οποία φαίνεται η µεταβολή των 

θ σ α ου ς τα ς ς υ  τ  

και  τα τ υ ια φ  

Σχ ι ς α α ε λ

εκε τη  ρ ό

δει ολ σ ο

υψ ερη  α  ς

(δε τολ : χ .α

Κο νήσ τ ρ ύ ρ δ

µει ντα α ό 0 ς 7  

στι 00) ρ . τ

εκε του τ 2
 

  1 3

ίνο ς θερµοκρασίας εδάφους για την Κρήτη. Ειδικότε α, σε λες τις 

γµατ ηπτικές ώρες του πειράµατος στην Κρήτη, η θερµοκρα ία εδάφ υς είναι 

ηλότ  από τη θερµοκρασία αέρα από 2.51 οC (δειγµ τοληψία 3:00) έω  4.13 οC 

ιγµα ηψία 21 00), µε µέσο όρο 3.15 οC. Αντίστοιχα, στο Σ ήµα 3.4  για το 

υφο ι, φαίνε αι πως η διαφο ά µεταξ  θερµοκ ασίας ε άφους και αέρα 

ώνο ν στα στ διακά απ  τις 21:0  µέχρι τι  5:00 (3. 8 οC στις 21:00 και 1.91 οC 

ς 5:  (λεπτοµέ ειες: Πίνακας 3.8)  Ωστόσο, η µέση διαφορά ή αν περίπου ίση µε 

ίνη  πειράµα ος στην Κρήτη (3.1  οC). 

21:00 23:00 :00 :00 5:00 

µοκ σία αέρα ( C) 25.69 25.19 2 .82 2 .33 2 .18 
ρµοκ σία εδάφους (oC) 29.47 28.53 2 .47 2 .81 2 .09 

ακας 3.8 Σύγκριση των µέσων όρων της θερµο ρασίας αέρα και εδάφους στο Κουφον σι ανά δειγ ατοληπτική 

ώρα.  

Θερ ρα o 4 4 4
Θε ρα 7 6 6
 

Πίν  κ   ή µ

Η σηµαντική αυτή διαφορά οφείλεται πιθανότατα στην πάρα πολύ υψηλή 

θερµοκ

α

 

ρασία που επικρατούσε και στα δύο νησιά κατά τη διάρκεια της µέρας και την 

απορρόφηση θερµότητας από το έδαφος. Εξάλλου, φαίνεται στο σχήµα ότι η 

θερµοκρασία αέρα µειωνόταν βαθµιαία µέχρι την αυγή και η θερµοκρασία εδάφους 

ακολουθούσε το ίδιο κριβώς πρότυπο. 
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Από τα γραφήµατα των σχηµάτων 3.5.γ και δ φαίνεται ότι η σχετική υγρασία

 και η ταχύτητα ανέµου έχουν αντίστροφη σχέση τόσο στο Κουφονήσι όσο και ν 

Κρήτη. Ειδικότερα, σε όλες τις δειγµατοληπτικές ώρες στις οποίες η σχετική υγρασία 

αέρα ήταν σχετικά υψηλή, η ταχύτητα του ανέµου ήταν σχετικά χαµηλή (λεπτοµέρειες: 

Πίνακας 3.9). Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνει την κοινή γνώση για τη σχέση των  

παραγόντων: όταν ο άνεµος είναι δυνατός, η υγρασία µειώνεται και το αντίστροφο. 

Εξάλλου, αυτό φαίνεται και από τους µέσους όρους των τιµών των δύο παραγόντων

 

  21:00 23:00 1:00 3:00 5:00 

 στη

 δύο

:  

πτι

 πολύ

 Πιο

 ήταν

 τη

 µέση

 του

εί

 µ

 

 όλες

 τη

Σχετική υγρασία αέρα (%) 57.69% 58.28% 59.52% 60.79% 61.45% 
Ταχύτητα ανέµου (m/sec) 2.113793 1.8897 1.88966 1.61034 1.8483 
 

Πίνακας 3.9 Σύγκριση των µέσων όρων της σχετικής υγρασίας αέρα και της ταχύτητας ανέµου ανά δειγµατολη κή 

ώρα στο Κουφονήσι.  

 

Μία σηµαντική διαφορά στα σχήµατα 3.5.γ και δ είναι ότι στην Κρήτη η µέση σχετική 

υγρασία και η ταχύτητα του ανέµου σε όλες τις δειγµατοληπτικές ώρες ήταν  

υψηλότερες σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες µέσες τιµές στο Κουφονήσι.  

συγκεκριµένα, η µέση τιµή των διαφορών αυτών για τη µέση σχετική υγρασία  

11.25% και για την ταχύτητα του ανέµου 1.23m/sec. 

 Ανάλογη εικόνα µε αυτή έχει το διάγραµµα του σχήµατος 3.6, στο οποίο αντί ς 

σχετικής υγρασίας αέρα παριστάνεται το µέσο σηµείο δρόσου συγκριτικά µε τη  

ταχύτητα ανέµου στο Κουφονήσι. Από το γράφηµα αυτό φαίνεται ότι η µέσοι όροι  

σηµείου δρόσου σε σχέση µε την ταχύτητα ανέµου είναι ακριβώς αντίστοιχη µε εκ νη 

της σχετικής υγρασίας αέρα στο Σχήµα 3.5.γ. Αυτό δείχνει ότι το σηµείο δρόσου 

αποτελεί ουσιαστικά µία διαφορετική έκφραση της υγρασίας, µε τη µορφή µεγέθους ε 

µονάδες µέτρησης και όχι απλά ενός καθαρού αριθµού. ∆εν ήταν άλλωστε τυχαίες οι 

πολύ υψηλές συσχετίσεις µεταξύ σχετικής υγρασίας και σηµείου δρόσου σε  

ανεξαιρέτως τις αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόµησης, που επιβεβαιώνουν ν 

προαναφερθείσα ένδειξη.  
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χήµα 3.6 Συγκριτική γραφική παράσταση των µέσων όρων του σηµείου δρόσου και της ταχύτητας ανέµου ανά 

γ

ηµέρες και χωρίζεται σε 8 

άσεις

τ  

τερο του 90% (95% - 100%, πέντε νύχτες) ήταν µόλις 45, 

ηλαδή ο µέσος όρος των συλλήψεων ήταν 9 άτοµα/νύχτα, γεγονός που δείχνει ότι όταν 

 

 

Σ

δειγµατοληπτική ώρα στο Κουφονήσι. 

 
3.5.3 Η επίδραση του κύκλου του φε γαριού στη δραστηριότητα του Mesobuthus gibbosus 

 

Ο κύκλος του φεγγαριού διαρκεί συνολικά 29.53 

φ  ανάλογα µε το ποσοστό γέµισης του φεγγαριού, που καθεµιά τους διαρκεί από 

µία έως επτά ηµέρες. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η αντιστοιχία των ηµερών µε 

τις φάσεις του κύκλου από την αρχή του πειράµατος και ο αριθµός των συλλήψεων ανά 

ηµέρα, συνολικά και κατά φύλο. 

Όπως συµπεραίνει κανείς µε βάση τα δεδοµένα του Πίνακα 3.10, ο συνολικός 

αριθµός των συλλήψεων στο Κουφονήσι κατά τις ηµέρες που το ποσοστό του φεγγαριού 

που ήταν ορατό στο σταθµό ήταν λιγότερο του 10% (0% - 9%, έξι νύχτες) ήταν 104, 

δηλαδή ο µέσος όρος των συλλήψεων ήταν 17.33 άτοµα/νύχτα. Αντίθετα, ο συνολικός 

αριθµός των συλλήψεων κατά ις ηµέρες που το ποσοστό του φεγγαριού που ήταν ορατό 

στο σταθµό ήταν περισσό

δ
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η φωτεινότητα αυξάνεται, η δραστηριότητα του είδους Mesobuthus gibbosus µειώνεται. 

Το ίδιο φάνηκε να ισχύει και στο πείραµα στην Κρήτη (αντίστοιχοι µέσοι όροι 7 

άτοµα/νύχτα και 2.718 άτοµα/νύχτα). 
 

 
Συλλήψεις 

Ηµεροµηνία Φάση φεγγαριού Σύνολο Αρσ. Θηλ. Ανώρ. 
22/7/2003  Waning crescent (40% ορατό) 16 4 9 2 1 1 6 1 
23/7/2003  Waning crescent (31% ορατό) 12 2 9 2 0 0 3 0 
24/7/2003  Waning crescent (22% ορατό) 18 5 9 4 0 1 9 0 
25/7/2003  Waning crescent (15% ορατό) 16 7 9 5 0 1 7 1 
26/7/2003  Waning crescent (9% ορατό) 15 6 12 3 1 3 2 0 
27/7/2003  Waning crescent (4% ορατό) 22 8 12 3 2 1 8 4 
28/7/2003  Waning crescent (1% ορατό) 20 11 12 9 1 0 7 2 
29/7/2003  New moon (0% ορατό) 16 7 11 2 2 2 3 3 
30/7/2003  Waxing crescent (2% ορατό) 15 3 11 3 2 0 2 0 
31/7/2003  Waxing crescent (5% ορατό) 16 2 11 1 0 0 5 1 
1/8/2003  Waxing crescent (11% ορατό) 13 5 11 3 2 2 0 0 

 Waxing crescent (19% ορατ2/8/2003 ό) 15 5 9 2 1 1 5 2 
3/8/2003  Waxing crescent (29% ορατό) 23 12 13 10 2 0 8 2 
4/8/2003  Waxing crescent (39% ορατό) 22 7 11 4 4 1 7 2 
5/8/2003  First quarter moon (50% ορατό) 19 3 10 1 4 1 5 1 
6/8/2003  Waxing gibbous (62% ορατό) 17 13 9 5 5 2 3 6 
7/8/2003  Waxing gibbous (73% ορατό) 13 9 8 7 3 1 2 1 

9/8/2003  Waxing gibbous (90% ορατό) 9 3 5 2 0 1 4 0 
10/8/2003  Waxing gibbous (96% ορατό) 8 4 4 2 2 2 2 0 
11/8/2003  Waxing gibbous (99% ορατό) 5 2 4 2 1 0 0 0 

13/8/2003  Waning gibbous (98%

8/8/2003  Waxing gibbous (82% ορατό) 10 5 8 3 1 1 1 1 

12/8/2003  Full moon (100% ορατό) 7 4 5 3 2 0 0 1 
 ορατό) 11 4 6 3 3 0 2 1 

14/8/2003  Waning gibbous (95% ορατό) 14 1 7 1 4 0 3 0 
15/8/2003  Waning gibbous (89% ορατό) 16 10 8 9 4 0 4 1 

17/8/2003  Waning gibbous (74% ορατό) 18 5 10 4 6 0 2 1 
18/8/2003  Waning gibbous (65% ορατό) 21 4 6 4 11 0 4 0 
19/8/2003  Waning gibbous (56% ορατό) 19 4 10 2 6 0 3 2 
 
Πίνακας 3.10 Φάσεις φεγγαριού και αριθµός συλλήψεων µε βάση τη φάση του φεγγαριού, συνολικά και κατά φύλο, 

στο πείραµα του Κουφονησίου. 

στο Κουφονήσι (λευκό φόντο) και την Κρήτη (γκρίζο φόντο). Φυσικά, οι ηµεροµηνίες αφορούν µόνο 

 

 

16/8/2003  Waning gibbous (82% ορατό) 16 2 5 1 7 1 4 0 
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συνολικά και κατά φύλο, στις φωτεινές και τις σκοτεινές νύχτες. Ως φωτεινές νύχτες θεωρήθηκαν εκείνες 

τά τις οποίες ήταν ορατό 90 – 100% του φεγγαριού και αντίστοιχα ως σκοτεινές, εκείνες κατά τις οποίες 

αν ορατό 0 – 10% του φεγγαριού
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Από τα διαγράµµατα του σχήµατος 3.7 φαίνεται ότι κατά τις σκοτεινές νύχτες ο αριθµός 

των συλληφθέντων ατόµων ήταν σαφώς υψηλότερος από τον αντίστοιχο κατά τις 

φωτεινές νύχτες, συνολικά και κατά φύλο, µε εξαίρεση τα θηλυκά άτοµα, για τα οποία 

φαίνεται να ισχύει το αντίστροφο. Στατιστικά φάνηκε πως η ο αριθµός των δραστήριων 

ατόµων κατά φύλο διαφέρει στις σκοτεινές και τις φωτεινές νύχτες. Αυτό αποδείχθηκε 

µόνο για το πείραµα του Κουφονησίου (Chi-test: x2
0.05,2=0.0059, Log-Likelihood Ratio: 

x2
0.05,2=9.539). Στο πείραµα της Κρήτης αντίθετα, αν και η γενική εικόνα ήταν ίδια, µε 

την εξαίρεση των θηλυκών ατόµων, δεν υπήρξε στατιστική στήριξη (Chi-test: 

x2
0.05,2=0.2019, Log-Likelihood Ratio: x2

0.05,2=3.2622).    

Για να βρεθεί αν οι σκορπιοί έχουν υιοθετήσει ένα συγκεκριµένο πρότυπο 

δραστηριότητας σε σχέση µε τον κύκλο του φεγγαριού, χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση των 

Χρονοσειρών (Time series).  Στο Σχήµα 3.8 φαίνεται το γράφηµα στο οποίο 

αριστάνεται ο αριθµός των συλλήψεων ανά δειγµατοληπτική ηµέρα.  
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Σχήµα 3.8 Γ ων και δειγµατοληπτικών ηµερών στο Κουγονήσι. 
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Χρησιµοποιώντας την επιλογή των σταυρωτών συσχετίσεων (cross-correlations), 

της φάσης του φεγγαριού ανά ηµέρα σε σχέση µε τον αντίστοιχο αριθµό των συλλήψεων, 

προέκυψε το διάγραµµα του σχήµατος 3.9: 
 

CrossCorrelation Function

Lagged: CAPTURES

 -8 ,1844 ,2182 -9 ,2609 ,2236
11 ,3650 ,235712 ,3923 ,2425

-14 ,3776 ,2582-15 ,3253 ,2673

First : M.P.

 Conf. Limit
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0 15 ,1629 ,2673 14 ,1876 ,2582 13 ,2080 ,2500 12 ,2168 ,2425 11 ,2093 ,2357 10 ,1809 ,2294  9 ,1283 ,2236  8 ,0514 ,2182  7 -,046 ,2132  6 -,156 ,2085  5 -,269 ,2041

  2 -,519 ,1925

 -1 -,504 ,1890

 -4 -,250 ,2000 -5 -6 -7 ,0936 ,2132

-10 ,3220 ,2294--
-13 ,4010 ,2500

Lag Corr. S.E.

 

  4 -,370 ,2000  3 -,456 ,1961
  1 -,548 ,1890  0 -,541 ,1857
 -2 -,444 ,1925 -3 -,354 ,1961

-,136 ,2041-,014 ,2085

Σχήµα 3.9 ∆ιάγραµµα σταυρωτών συσχετίσεων µεταξύ φάσης φεγγαριού και αριθµού συλλήψεων. 
 

Αυτό που κάνουν οι σταυρωτές συσχετίσεις είναι ταυτόχρονη επεξεργασία k 

γραµµών του πίνακα δεδοµένων. Η επεξεργασία γίνεται ξεκινώντας από µία γραµµή, η 

οποία υφίσταται επεξεργασία µε την επόµενη, µε τις δύο επόµενες, µε τις τρεις κ.ο.κ. 

(Μακριδάκης & Wheelwright, 1978, Γκιώκας, προσ. επικοινωνία). Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση το k (αριθµός lags) επιλέχτηκε να είναι 15. Στο σχήµα περιέχονται οι 

συσχετίσεις και τα αντίστοιχα τυπικά σφάλµατα (standard error – S.E.) για κάθε lag. 

Γενικά, η cross-correlation είναι η συσχέτιση µιας σειράς µε µια άλλη, αλλαγµένη από 

ένα αριθµό παρατηρήσεων. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.9, οι σηµαντικές συσχετίσεις 

(γραµµές εκτός των ορίων εµπιστοσύνης) έχουν τιµή µεγαλύτερη του διπλάσιου του 

αντίστοιχου τυπικού σφάλµατος (lags –2 έως 3). Αυτό που δείχνει ουσιαστικά το Σχήµα 

 

 

 

3.9 είναι ότι οι συλλήψεις µιας δειγµατοληπτικής  
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ηµέρας

) είχε φανεί πως οι συλλήψεις µιας 

ύχτας επηρεάζονταν από το φως του φεγγαριού πριν από µία, δύο κ.τ.λ., έως και έξι 

νύχτες (lag 0 – 6).     

Η Ανάλυση αντιστοίχισης χρησιµοποιήθηκε και για να φανούν οι αντιστοιχίσεις 

των δραστήριων σκορπιών (αρσενικών, θηλυκών, ανώριµων) µε τη φάση του φεγγαριού 

(ορατό τµήµα, κλάσεις M1-M4, όπως στο Σχήµα 3.3), το ύψος του φεγγαριού από την 

επιφάνεια του εδάφους (κλάσεις Al1-Al4) και το αζιµούθιο του φεγγαριού, δηλαδή τη 

γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ βορρά και φεγγαριού µε φορά προς τα ανατολικά 

(κλάσεις Az1-Az4).  

 

 επηρεάζονται από τη φωτεινότητα (ποσοστό γέµισης φεγγαριού) πριν από δύο 

ηµέρες έως και τέσσερις νύχτες µετά (lag -2 – 3). Στο αντίστοιχο διάγραµµα για το 

πείραµα στην Κρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία

ν
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Σχήµα 3.10 ∆ιάγραµµα ανάλυσης αντιστοίχισης του φύλου (αρσενικά, θηλυκά, ανώριµα) µε κλάσεις της φάσης του 

4) και του αζιµούθιου του φεγγαριού (Az1-Az4). 
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Η συγκεκριµένη επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστά, καθώς τα στοιχεία 

που περιλαµβάνει  είναι πολύ ιδιαίτερα και αφορούν αποκλειστικά και µόνο το φεγγάρι. 

Η ανάλυση οδήγησε σε αποτελέσµατα υψηλής στατιστικής σηµαντικότητας (Total chi-

square = 51.06, d.f. = 22, p = 0.0004). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.10, το ύψος του 

φεγγαριού (οι κλάσεις του) αυξάνεται κατά µήκος της ∆ιάστασης 2 (από κάτω προς τα 

πάνω). 

 
Πίνακας 3.11 Η επίδραση των κλάσεων των αβιοτικών παραγόντων στην ανάλυση αντιστοίχησης. 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.11, η κλάση του αζιµούθιου Az2 (115.2-179o) 

επηρεάζει πιο έντονα την αντιστοίχηση, δηλαδή «ελκύει» κατά κάποιο τρόπο τις 

υπόλοιπες κλάσεις µε το φύλο ως προς τη ∆ιάσταση 1. Ως προς την άλλη διάσταση, 

αντίστοιχο ρόλο παίζει η κλάση Al4 του ύψους του φεγγαριού (59.73-83.64 m) και λίγο 

  

 

Column 
Name  

Coord. 
Dim. 1 

Coord. 
Dim. 2 Mass 

Relative 
Inertia 

Inertia 
Dim. 1 

Cosine2 
Dim. 1 

Inertia 
Dim. 2 

Cosine2 
Dim. 2 

Αυτό δείχνει πως τα αρσενικά, τα θηλυκά και τα ανώριµα άτοµα αντιστοιχίζονται 

σε χαµηλά ύψη του φεγγαριού και κυρίως τα αρσενικά και τα ανώριµα άτοµα. 

Ειδικότερα, τα αρσενικά άτοµα αντιστοιχίζονται µε σχετικά µικρή φάση φεγγαριού 

(κλάση Μ2 – ορατό τµήµα: 25.1-50.2%), σχετικά µικρό ύψος φεγγαριού (κλάση Al2 – 

11.91-35.82m) και µεγάλο αζιµούθιο (κλάσεις Az1 – 179-242.8o και Az4 – 242.8-

306.42o). 

 

M1 -0,088634 0,102630 0,156977 0,038896 0,024422 0,427213 0,069711 0,572787 
M2 0,125698 -0,080606 0,110465 0,033189 0,034564 0,708605 0,030261 0,291395 
M3 0,010463 -0,327593 0,050872 0,073638 0,000110 0,001019 0,230180 0,998981 
M4 -0,532829 -0,091097 0,023256 0,091565 0,130752 0,971600 0,008137 0,028400 
Al1 -0,005071 0,019156 0,187500 0,000992 0,000095 0,065487 0,002901 0,934513 
Al2 0,243031 0,057003 0,116279 0,097633 0,136009 0,947855 0,015930 0,052145 
Al3 -0,108110 0,822421 0,010174 0,094330 0,002355 0,016987 0,290146 0,983013 
Al4 -0,837341 1,571164 0,002907 0,124157 0,040363 0,221201 0,302554 0,778799 
Az1 -0,218231 -0,036225 0,145349 0,095843 0,137083 0,973185 0,008042 0,026815 
Az2 -0,580036 -0,159259 0,039244 0,191320 0,261472 0,929898 0,041966 0,070102 
Az3 0,230315 0,005513 0,066860 0,047816 0,070235 0,999427 0,000086 0,000573 
Az4 0,301792 -0,004781 0,090116 0,110621 0,162540 0,999749 0,000087 0,000251 

λιγότερο η κλάση Al3 (35.82-59.73 m).  
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3.5.4 Θ

 

φορές έγιναν ορατοί σκορπιοί να επιτίθενται και να καταναλώνουν τη λεία τους, εκ των 

οποίων 18 ήταν αρσενικοί, έξι ανώριµοι και πέντε θηλυκοί. Κανένα άτοµο, από όσα 

κυνηγούσε το θήραµά του και έτρωγε τη λεία του µόνο του. Οι µέθοδοι θήρευσης που 

παρατηρήθηκαν ήταν η τακτική της ενέδρας (γνωστή διεθνώς για τα είδη των σκορπιών 

ως “sit and wait” strategy) και η µέθοδος θήρευσης στην είσοδο της φωλιάς τους 

σκορπιών, που διαχωρίζονται µε βάση τη µέθοδο επίθεσης και την απόσταση από τη 

φωλιά του σκορπιού (McCormick & Polis, 1990). Με βάση τις παρατηρήσεις, 20 φορές 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος “sit and wait” και εννέα φορές η “doorkeeping”. Μία από τις 

ρ ρευ ν η ικ  τ  καταγεγραµµ ίπ

βαλ τά κ  νεογέννητο ά

ιστα ρ πό σω θη

Ο ο τ σ  σ σ ε

Αρσενικά, θ α α ίν τ ιπ α

χ σ σ τα ακ ικ µ τ

χ ν  ς ος ών τ

ά ν οι  κ ην  κ ς

σ ε  η έ τ

περιµένοντας ως ενεδρευτές το θήραµα να πλησιάσει. Τα σηµεία στάσης 

βρίσκονταν στο ανοιχτό πεδίο ή (συνηθέστερα) σε σηµεία στα οποία 

ερα ανώριµα. Πολύ συχνά τα χαντάκια αυτά 

βρίσκονταν στην περιφέρεια θάµνων. Ήταν µάλιστα αρκετά σύνηθες τρεις ή  

ηρευτική συµπεριφορά  
 

Κατά τη διάρκεια των 145 δειγµατοληψιών του πειράµατος στο Κουφονήσι, 29 

παρατηρήθηκαν να θηρεύουν, δε θήρευσε δύο ή παραπάνω φορές.  Κάθε άτοµο 

(“doorkeeping” strategy). Αυτές είναι οι δύο υπάρχουσες γνωστές τακτικές θήρευσης των 

παρατη ήσεις θή σης ήτα  µοναδ ή σε αυτή η µελέτη ένη περ τωση 

κανι ισµού, κα  την οποία αρσενι ό έτρωγε ανώριµο τοµο, το οποίο 

µάλ πήρε µε τη δεξιά ποδοπροσακτ ίδα του α  το µεσό µα ενός λυκού ατόµου. 

ι πλέον κ ινές παρα ηρήσεις ό ον αφορά τη θήρευ η ήταν οι ξής: 

• ηλυκά κ ι ανώριµ  άτοµα γ ονταν ορα ά να περ λανιούντ ι στο 

ώρο του ταθµού, ταµατών ς ανά τ τά χρον ά διαστή ατα, οπό ε και 

αµήλωνα  το σώµα τους προ  το έδαφ  ακουµπ τας τα χ ένια τους στην 

µµο, για α αντιληφθούν κάπ α πιθανή ίνηση στ  περιοχή οντά του . Στη 

υνέχεια ίτε συνέχιζαν την περιπλάν ση, είτε µεναν σ ο ίδιο σηµείο 

καµουφλάρονταν πολύ καλά οι σκορπιοί, όπως στην άκρη θάµνων, µέσα σε 

θάµνους, έξω από λαγούµια (σκορπιών ή άλλων ασπονδύλων) ή σε αυτοσχέδια 

µικρά χαντάκια που έσκαβαν στο έδαφος µε εκπληκτική ταχύτητα και ευκολία 

(Εικ. 3.4). Η παρατήρηση αυτή έγινε 25 φορές, σε 25 διαφορετικά άτοµα, 14 

αρσενικά, επτά θηλυκά και τέσσ
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 στην περιφέρεια ίδιου θάµνου, ένας ανά 

περίπου 60ο και ποτέ πιο κοντά.       

τέσσερις σκορπιοί να βρίσκονται

 

       
 

Εικό 3.

ορατό από την επιφάνεια του εδάφους (φωτο: Μ. Νικολακάκης).  

   

• Πολλοί σκορπιοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία θηλυκά άτοµα, 

παρατηρούνταν να βρίσκονται στα όρια του λαγουµιού τους µε τις 

ποδοπροσακτρίδες και το πρόσωµά τους να εξέχουν, περιµένοντας να πλησιάσει 

κάποιο θήραµα. Μερικές φορές τα άτοµα αυτά είχαν εξέλθει εντελώς από το 

λαγούµι τους, χωρίς, όµως, να αποµακρύνονται. Οι περισσότερες εξ αυτών των 

παρατηρήσεων έγιναν στο εσωτερικό θάµνων, όπου είχαν φτιάξει τα λαγούµια 

τους.    

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 79 παρατηρήσεις ατόµων που θήρευαν, από τις 

οποίες οι προαναφερθείσες 20 ήταν µετά βεβαιότητας επιτυχείς. Στον παρακάτω  

 

 

να 4 Αρσενικό άτοµο κατά τη διάρκεια σκαψίµατος του πρόχειρου λαγουµιού. Στο τέλος παρέµενε µε ολόκληρο 

το σώµα του στο εσωτερικό του χαντακιού, µε το µετάσωµα σχεδόν να εφάπτεται στο µεσόσωµα και το 

υπόλοιπο σώµα να έχει κυρτωθεί προσκολληµένο στο εσωτερικό του χαντακιού, έτσι, ώστε να είναι µη 
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πίνακα

φύλο. 

  Αρσενικά Θηλυκά Ανώριµα Σύνολο 

 περιέχονται αναλυτικά οι παρατηρήσεις θήρευσης µε βάση τη στρατηγική και το 

  

Doorkeeping 3(2) (7.14%) 36(5) (85.71%) 3(2) (7.14%) 42 (9) 
Sit & wait 21(16) (56.76%) 10 (27.03%) 6(4) (16.22) 37 (20) 

 
Πίνακας 3.12 Καταγραφή της θηρευτικής δραστηριότητας του M. gibbosus στο Κουφονήσι µε βάση το φύλο και τη 

στρατηγική θήρευσης. Αναφέρονται ο συνολικός αριθµός παρατηρήσεων, οι περιπτώσεις κατανάλωσης 

λείας (σε παρένθεση) και το ποσοστό που καταλαµβάνει ο αριθµός των παρατηρήσεων για ένα φύλο µε 

βάση τη στρατηγική. Π.χ. σύµφωνα µε τον πίνακα, παρατηρήθηκαν 36 φορές θηλυκά άτοµα να 

θηρεύουν µε τη στρατηγική“doorkeeping”, εκ των οποίων 6 κατανάλωσαν θήραµα και οι 36 συνολικά 

περιπτώσεις αποτελούν το 85.71% του συνόλου των παρατηρήσεων “doorkeeping” στρατηγικής, 

ανεξάρτητα φύλου.     

 
 
 

  Αρσενικά Θηλυκά Ανώριµα 
Doorkeeping 5.37 ± 0.71 5.27 ± 0.22 2.57 ± 0.93  

Sit & wait 5.65 ± 0.56 5.28 ± 0.34 2.93 ± 0.27 
Sit & wait (Κρήτη) 5.61 ± 0.53     

 
ίνακας 3.13 Μορφοµετρήσεις των ατόµων που συνελήφθησαν να θηρεύουν. Περιλαµβάνονται και τα 24 αρσενικά 

 

Με βάση ται στον Πίνακα 3.13, γίνεται 

νερό πως τα άτοµα που θήρευαν είχαν σαφώς µεγαλύτερο µέσο µήκος κατά φύλο σε 

σύγ σ α ικ  

και των ω σ ε

ότι τα 

µεγαλύτ

“doorke

 

περιπτώ σης δηλητηρίου και η συχνότητα επιλογής κάθε ταξινοµικής οµάδας 

θηράµα

 

 

Π

άτοµα που παρατηρήθηκαν να θηρεύουν κατά το πείραµα στην Κρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία).  

 τα µορφοµετρικά αποτελέσµατα που παρουσιάζον

φα

κρι η µε το σύνολο των ρσεν ών, θηλυκών και ανώριµων ατόµων στο Κουφονήσι 

 αρσενικών ατόµ ν στην Κρήτη (Πίνακας 3.1, ελ. 81). Επίσης, ίναι προφανές 

άτοµα που θήρευαν χρησιµοποιώντας τη στρατηγική “sit and wait” είχαν 

ερο µέσο µήκος από τα αντίστοιχα που θήρευαν µε τη στρατηγική 

eping”. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ταξινοµικές οµάδες των θηραµάτων, οι 

σεις χρή

τος. 
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θ
) Taxa 

ηραµάτων 
Αρ. Παρ/σεων (Χρήση 

δηλ/ρίου) 
Συχνότητα 

(%) 
Αρ. Παρ/σεων (Χρήση 
δηλ/ρίου) - Κρήτη  

Συχνότητα (%
- Κρήτη 

Lepidoptera 8 (6) 27.6 - - 
Aranae 6 (6) 20.7 4 (3) 16.7 
Diptera 6 (2) 20.7 7 (2) 29.2 
Isopoda 3 (2) 10.3 2 (

eoptera 2 (2) 6.9 - 
hoptera 2 (2) 6.9 3 (3

1) 8.3 
Col - 
Ort ) 12.5 
Chilopoda 1 (1) 3.4 3 (3) 12.5 
M. gibbosus 1 3.4 1 (1) 4.2 

- 2 (0) 8.3 

29 (21) 100 24 (13) 100 

 Καταγραφή θηραµάτων του Mesobuthus gibbosus και περιστατικά χρήσης δηλητηρίου στο Κουφονήσι 

και την Κρήτη. 

∆ερµάπτερα - 
Προνύµφες - - 2 (0) 8.3 
Σύνολο 

 

Πίνακας 3.14

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.13, οι επιτιθέµενοι σκορπιοί χρησιµοποίησαν το 

εντρί τους µόνο στις 21 από τις 29 στο Κουφονήσι και σε 13 από τις 24 περιπτώσεις 

την Κρήτη. Στις οκτώ ς επ  Κουφονήσι και σε οκτώ από τις 

υπόλ σεις , όπ ιµο  κεντρί, η µέθοδος που 

εφ  ε  µε α µ  ποδοπροσακτρίδα και 

λλεπάλληλα χτυπήµατα µε την αριστερή, µέχρι το θήραµα να πεθάνει. Στις 

περισσότερ  

εφάλι του εκάστοτε θηράµατος. 

  Κουφονήσι Κρήτη 

κ

σ  υπόλοιπε ιθέσεις στο

οιπες 11 επιθέ στην Κρήτη ου δε χρησ ποιήθηκε το

αρµόστηκε ήταν η ξής: επαφή  το θήραµ ε τη δεξιά

α

ες από τις περιπτώσεις οι σκορπιοί έφαγαν τη λεία τους ξεκινώντας από το

κ
 

Lepidoptera > 4 είδη -  
Aranae ≥ 3 είδη Lycosa praegrandis 
Diptera ≥ 4 είδη  ; 
Isopoda ≥ 1 είδος  ; 
Coleoptera 1 είδος (Elateridae)  - 

Chilopoda Scolopendra cingulata Scolopendra cretica 
 

Πίνακας 3.15 Αριθµός

Orthoptera 1 είδος 2 είδη 

 ειδών κάθε κλάσης θηραµάτων στο Κουφονήσι και την Κρήτη.  

esobuthus gibbosus περιλαµβάνει πολλά είδη που ανήκουν σε πολλές τάξεις 

ου φύλου των Αρθροπόδων.   

 

Από τον Πίνακα 3.14 φαίνεται ότι, παρά τα ελλιπή στοιχεία, το ρεπερτόριο της δίαιτας 

του είδους M

τ
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κ θ ορ , σ

ηκαν ορισµ νωστοί ή πιθ θηρευτές σκορπιών, όπως ένα είδο του 

ς Scolopendra ποδο–αποτελε  λεία του Mesobuthus gibbosus S. 

ata, ένα του γέν yrtopodion (σ κοινώς Gecko lis et al., 1981) κ  

υς Lacerta (επίσης σαύρα). Υποψ  υπήρ όνο για ένα άτο υ 

ηκε το µετ α χωρίς το πρώ εταµερές στις 0 (2/8).  

τρώντας τα µ κη των θηραµάτων και φυσικά τα ίστοιχα των θηρευτών 

ρπιών), προέκ ε ότι τα δύο συνδέονται µεταξύ ε µία δευτερο ια 

ση: 

Αν αι δεν παρατηρήθηκε ήρευση σκ πιού από άλλο ζώο το βιότοπο 

καταγράφ ένοι γ ανοί ς 

γένου (χειλό ί και ) – 

cingul ους C αύρα, ) (Po αι ένα

του γένο ία θήρευσης ξε µ µο το

οποίου βρέθ άσωµ το µ  21:0

 Με ή  αντ

(των σκο υψ τους µ βάθµ

ξίσωε
 

 

0

5

6

3 4 5 6
Μήκος θηρευτών (cm)

ο
)

7

 

y = 0,6492x2 - 4,7928x + 8,9877
R2 = 0,8444

1

2

3

4

0 1 2

Μ
ήκ

ς 
θη
ρα

µά
τω

ν 
(c

m

Σ ραµµα συσ  µηκών θηρευτών και θ µάτων.  

 

Α ραπάνω δι  προφανές ι η επιλογή θηράµατος κάθε άλλο παρά 

τ  για gibbosus πο θηρεύει. Η σχέση αυτή ανιχνεύτηκε µε 

τ ξει  µ  Linear Models). Θέτοντας ως 

 το φύλο του θηρευτή 

αι τη στρατηγική θήρευσης και ως συνεχή προβλέπουσα µεταβλητή το µήκος των 

 των θηραµάτων εξαρτάται στο µοντέλο µόνο από το 

χήµα 3.11 ∆ιάγ χέτισης των ηρα

πό το πα άγραµµα γίνεται  ότ

υχαία είναι  το κάθε άτοµο M. υ 

η χρήση Ε δικευµένων γραµµικών οντέλων (Advanced

εξαρτηµένη µεταβλητή το µήκος των θηραµάτων, ως κατηγορικές

κ

θηρευτών, προέκυψε µοντέλο υψηλής στατιστικής σηµαντικότητας (Multiple R = 0.885, 

Multiple R2 = 0.783, Adjusted R2 = 0.736, F = 16.611, p = 0.000001). Ωστόσο, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µήκος
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 µήκος και το φύλο των θηρευτών και όχι από τη στρατηγική θήρευσης. Αφαιρώντας τη 

στρατηγική θήρευσης ως µεταβλητή, το µοντέλο κατέληξε να είναι ακόµα πιο αξιόπιστο 

(Multiple R = 0.881, Multiple R2 = 0.776, Adjusted R2 = 0.749, F = 28.93, p < 0.0001). 

Ειδικότερα, τα στοιχεία του µοντέλου έχουν ως εξής: 

 

  SS d.f. MS F p 
Intercepted 13.90876 1 13.90876 22.97971 0.000064 

Φύλο θηρευτή 8.93925 2 4.46962 7.38460 0.003019 
Error 15.13157 25 0.60526     

 

Μήκος θηρευτή  20.91377 1 20.91377 34.55321 0.000004 

Πίνακας 3.16 Συγκεντρωτικά στοιχεία του γραµµικού µοντέλου για το µήκος των θηραµάτων του M. gibbosus στο 

Κουφονήσι. 

 

Από τον Πίνακα 3.16 γίνεται φανερό ότι το µήκος των θηρευτών παίζει σηµαντικότερο 

ρόλο σε σχέση µε το φύλο των θηρευτών. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το µήκος των 

θηραµάτων εξαρτάται και από το µήκος των σκορπιών-θηρευτών τους και από το φύλο 

των θηρευτών.  

 
Θηρευτική µέθοδος και αβιοτικοί παράγοντες 
 
 
 Οι µέσες τιµές των αβιοτικών παραγόντων από τις µετρήσεις στα σηµεία 

ήρευσης και κατανάλωσης λείας για κάθε φύλο, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: θ

 

  Αρσενικά       Θηλυκά Ανώριµα (Κρήτη) 

έση Θερµ. αέρα (oC) 26.3 ± 0.742 25.65 ± 0.616 25.239 ± 0.933 24.6 ± 0.866 
έση Σχ. υγρασία αέρα (%) 56.2 ± 0.8 57.7 ± 11.4 61.2 ± 5.7 70.4 ± 4.6 

o

έση Θερµ. εδάφους (oC) 28.54 ± 0.953 28.33 ± 2.483 29.389 ± 1.119 28.292 ± 2.866
έση Φάση φεγγαριού (%) 64.8 ± 13.4 45.8 ± 40.3 20.4 ± 31.4 10.333 ± 17.756 
 

Πίνακας 3.17 Οι µέσες τιµές των αβιοτικών παραγόντων κατά την κατανάλωση λείας για κάθε φύλο στο Κουφονήσι 

και την Κρήτη (γκρίζο φόντο). Για την Κρήτη αναφέρονται µόνο αρσενικά άτοµα, γιατί δεν είχαν 

παρατηρηθεί γεγονότα θήρευσης από θηλυκά και ανώριµα άτοµα.   

 

Αρσενικά 

Μέση Ταχ. Ανέµου (m/sec) 0.5 ± 0.412 0.567 ± 0.423 1.439 ± 1.316 2.592 ± 1.148  
Μ
Μ
Μέσο Σηµείο δρόσου ( C) 17.42 ± 0.311 17.55 ± 4.254 17.128 ± 1.298 -  
Μ  
Μ
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Από τον Πίνακα 3.17 φαίνεται ότι η µέση ταχύτητα ανέµου στο Κουφονήσι ήταν γενικά 

πολύ µικρή (αρσενικά, θηλυκά) ή λίγο µεγαλύτερη (ανώριµα), ενώ στην Κρήτη σαφώς 

υψηλότερη. Η µέση θερµοκρασία αέρα και εδάφους αντίθετα ήταν υψηλότερες στο 

Κουφονήσι (µε µέγιστη τιµή για τα αρσενικά  και τα ανώριµα άτοµα αντίστοιχα) σε 

χέση µε την Κρήτη, αν και η διαφορά για τη θερµοκρασία εδάφους είναι πολύ µικρή. Η 

µ η σχετική υγρασία ν σαφ ψηλό στην Κρήτη και µηλότερη τιµή στο 

Κ ταν α  αρσενικά Ε µ  φεγγαριού ήταν 

π η σ τη σ σύγκ  τ ν στη τιµή για τα 

αρσενικά άτοµα). Τ µέσ ηµεί υ στο ουφονή ήταν γενικά υψηλό, 

 Οι ς µετρήσεις µε υπολογισµό των µέσων τιµών των αβιοτικών 

αραγόντων µε βάση τη στρατηγική θήρευσης, οδήγησαν στα παρακάτω αποτελέσµατα:  

σ

έσ  ήτα ώς υ τερη η χα

ουφονήσι ή υτή για τα  άτοµα. πίσης, η έση φάση

ολύ χαµηλότερ την Κρή ε ριση µε ο Κουφο ήσι (µέγι

έλος, το ο σ ο δρόσο  Κ σι 

χωρίς µεγάλες διαφορές για τα αρσενικά, τα θηλυκά και τα ανώριµα άτοµα.   

αντίστοιχε

π

 

  Sit & wait  Doorkeeping 
Sit & wait 
(Κρήτη) 

Doorkeeping 
(Κρήτη) 

έση Ταχ. Ανέµου
έση Θερµ. αέρα (

Μ  (m/sec) 1.265 ± 1.328 0.722 ± 0.396 3.044 ± 0.956 1.233 ± 0.082 
Μ oC) 25.355 ± 0.939 25.844 ± 0.805 24.556 ± 1 24.733 ± 0.163 
Μέση Σχ. υγρ. αέρα (%) 61.1 ± 7.9 56.3 ± 0. 7 71.9 ± 3.9 65.8 ± 3.5 
Μ 22 ± 0.667 έσο Σηµείο δρόσου (oC) 17.33 ± 2.478 17.1     
Μέση Θερµ. εδάφους (oC) 29.325 ± 1.48 28.356 ± 1.356 28.167 ± 3.22 28.667 ± 1.506 
Μέση Φάση φεγγαριού (%) 19.9 ± 29.1 63.2 ± 29.1 8.5 ± 17.767 15.83 ± 18.126 

 

Πίνακας 3.18 Οι µέσες τιµές των αβιοτικών παραγόντων κατά την κατανάλωση λείας για τις δύο στρατηγικές 

θήρευσης και ανεξάρτητα φύλου στο Κουφονήσι και την Κρήτη (γκρίζο φόντο).   

 

Οι συγκριτικές σχέσεις µεταξ υ ης που ηκαν π , 

ν Π , µ εσ  θ

 θ  σ o  Κ

ε τη στ . εται να χύει 

ι γ τη ε έσ  τ

νέµου και της σχετικής υγρασίας του αέρα για τα άτοµα που θήρευσαν µε τη 

στρατηγική

θήρευσαν χύει για τη θερµοκρασία 

ύ Κουφονησίο και Κρήτ  περιγράφ αραπάνω

ισχύουν και µε βάση το ίνακα 3.18 ε µόνη εξαίρ η ότι η µέση ερµοκρασία 

εδάφους για τα άτοµα που ή τηρευαν µε τ dρατηγική “ ork τηνeeping” σ ρήτη ήταν 

µεγαλύτερη σε σχέση µ ν αντίστοιχη ο Κουφονήσι Αυτό που φαίν  ισ

και για το Κουφονήσι κα ια την Κρή ίναι ότι οι µ ες τιµές της αχύτητας του 

α

 “sit & wait” ήταν µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες για τα άτοµα που 

µε τη στρατηγική “doorkeeping”, ενώ το αντίθετο ισ
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αέρα και τη φάση του φεγγαριού. Ο µόνος αβιοτικός παράγοντας που έδωσε µία ασαφή 

εικόνα ήταν η θερµοκρασία εδάφους. 

 Οι µέσες τιµές των αβιοτικών παραγόντων για τις 42 παρατηρήσεις θήρευσης µε 

στρατηγική “doorkeeping” για τα αρσενικά, τα θηλυκά και ανώριµα άτοµα παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα:   
 

Doorkeeping Αρσενικά Θηλυκά Ανώριµα 
Μέση Ταχ. Ανέµου (m/sec) 0.75 ± 0.354 0.733 ± 0.553 1.1 ± 0.1 
Μέση Θερµ. αέρα (oC) 25.633 ± 0.306 25.844 ± 0.797 25.633 ± 0.289 

Μέσο Σηµ. δρόσου (oC) 13.7 ± 2.193 17.044 ± 1.924 16.2 ± 0.721 
Μέση Θερµ. εδάφους (oC) 27 ± 0.5 28.075 ± 1.557 26.5 

Μέση Σχ. υγρ. Αέρα (%) 0.517 ± 0.046 0.599 ± 0.067 0.54 

Μέση Φάση φεγγαριού (%) 93.7 ± 5.8 60.2 ± 26.6 95.3 ± 2.9 
Μέσο Ύψος φεγγαριού (m) 24 ± 32.385 22.587 ± 21.952 2.155 ± 4.738 
Μέσο Αζιµούθιο φεγγαριού ( ) 98.85 ± 28.072 154.987 ± 73.663 296.35 ± 7.566 o

     
Πίνακας 3.19 Οι µέσες τιµές των αβιοτικών παραγόντων κατά τη θήρευση για τα 42 άτοµα που χρησιµοποίησαν τη 

στρατηγική “doorkeeping” ανά φύλο στο Κουφονήσι. 

 

ρατ υση η it

νικ κ ώ

Αντίστοιχα, για τις 37 πα ηρήσεις θήρε ς µε τη στρατ γική “sit & wa ”, προέκυψε 

ο παρακάτω πίνακας: 
 

Sit & wait Αρσε ά Θηλυ ά Αν ριµα 
Μέση Ταχ. Ανέµου (m/sec) ± 0.50 ± 0. 70.848 5 0.87 512 1.36  ± 0.52 
Μέση Θερµ. αέρα (oC) 25.424 ± 0.488 25.73 ± 0.56 25.38 ± 0.327 
Μέση Σχ. υγρ. Αέρα (%) 0.621 ± 0.052 0.579 ± 0.049 0.552 ± 0.133 

. δρόσου (oC) 18.067 ± 1.237 17.06 ± 1.519 16.Μέσο Σηµ 767 ± 4.815 
Μέση Θερµ. εδάφους (oC) 28.905 ± 1.446 27.85 ± 3.712 28.417 ± 2.417 
Μέση Φάση φεγγαριού (%) 40 ± 30.6 28.7 ± 36.3 33.8 ± 31 
Μέσο Ύψος φεγγαριού (m) 12 ± 14.692 28.53 ± 16.96 1.45 ± 11.764 
Μέσο Αζιµούθιο φεγγαριού ( C) 156.4 ± 80.25 159.12 ± 55.255 197.3 ± 91.344 o

 

Πίνακας 3.20 Οι µέσες τιµές των αβιοτικών παραγόντων κατά τη θήρευση για τα 37 άτοµα που χρησιµοποίησαν τη 

στρατηγική “sit & wait” ανά φύλο στο Κουφονήσι. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των Πινάκων 3.19 και 3.20, επιβεβαιώνονται, στην 

στρατηγικές θήρευσης, µε βάση πλέον το φύλο. Ασαφή εικόνα αποτελεί και πάλι η 

θερµοκρασία εδάφους, ενώ το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το σηµείο δρόσου. Η πιο 

 

πλειοψηφία τους, οι διαπιστώσεις που έγιναν µε βάση τον Πίνακα 3.18 για τις δύο 
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έντονη διαφοροποίηση στους αβιοτικούς παράγοντες και για τα αρσενικά και για τα 

θηλυκά και για τα ανώριµα συγκρίνοντας τους δύο πίνακες είναι αυτή της µέσης φάσης 

ου φε

ική “sit & wait”. Το µέσο ύψος του φεγγαριού ήταν γενικά 

εγαλύτερο, µε εξαίρεση τα θηλυκά άτοµα, µε τη στρατηγική “doorkeeping”, ενώ το 

αν  αζιµ ίρεσ  άτοµ τερη 

γω doorkeepin

επίδρασης κών στ της 

θη χρησιµοπο τη σ δο της ατικής 

πο e ess ηκ  

 τ έ ι  

εξαρτηµέν στατιστική σηµαντικότητα (adjusted 
2

 του φεγγαριού (beta coefficient = -0.54, t = -3.721, p = 0.023), η 

ερµοκρασία αέρα (beta coefficient = 0.5, t = 2.896, p = 0.013), η θερµοκρασία εδάφους 

(beta coefficient = 0.329, t = 1.906, p = 0.081) κα ική υγρ  (beta 

c , p = 0 ότε  ήτα µείου 

δ σίας αέρα  αρ ευό ήταν 

α  τη φά ιού έλ σία 

ε σµένη µ ο δρόσ ). 

τ ν ώ ένη 

εταβλητή και τους έξι αντίστοιχους αβιοτικούς παράγοντες ως εξαρτηµένες µεταβλητές, 

η γραµµικ ότητα (adjusted R = 0.693, F= 5.509, 

.f.= 6.6, p = 0.0284). Οι µεταβλητές που δεν αφαιρέθηκαν από την ανάλυση ήταν και οι 

 

 

τ γγαριού. Είναι προφανές πως οι σκορπιοί θήρευαν µε στρατηγική “doorkeeping”, 

όταν ήταν ορατό πολύ µεγάλο µέρος του φεγγαριού, ενώ το αντίθετο ίσχυε για τα άτοµα 

που θήρευαν µε στρατηγ

µ

τίστροφο φαίνεται για το µέσο ούθιο, µε εξα η τα ανώριµα α (µεγαλύ

νία µε τη στρατηγική “ g”).        

Η ανίχνευση της  των αβιοτι  παραγόντων ην επιλογή 

ρευτικής µεθόδου έγινε ιώντας τατιστική µέθο  βηµ

λλαπλής παλινδρόµησης (stepwis multiple regr ion). Αρχικά, τέθ ε ο αριθµός των

µων που κατανάλωσαν τη λεία ους ως εξαρτηµ νη µεταβλητή κα οι έξι αντίστοιχοιατό

αβιοτικοί παράγοντες (µετρηµένοι ή αναφερόµενοι στη στιγµή της παρατήρησης) ως 

ες µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

R = 0.515, F= 3.656, d.f.= 4.11, p = 0.04). Οι µεταβλητές που δεν αφαιρέθηκαν από την 

ανάλυση ήταν η φάση

θ

ι η σχετ ασία αέρα

oefficient = -0.4, t = -2.632 .023). Η υψηλ ρη συσχέτιση ν µεταξύ ση

ρόσου και σχετικής υγρα  (R = 0.89). Ο ιθµός των θηρ ντων ατόµων 

ρνητικά συσχετισµένος µε ση του φεγγαρ  (R = -0.54). Τ ος, η θερµοκρα

δάφους ήταν θετικά συσχετι ε το σηµεί ου (R = 0.52

 Θέτοντας τον αριθµό ων αρσενικώ ατόµων-θηρευτ ν ως εξαρτηµ

µ

ή παλινδρόµηση οδήγησε σε σηµαντικ 2

d

έξι αβιοτικοί παράγοντες: η φάση του φεγγαριού (beta coefficient = -0.577, t = -1.439, p 

= 0.2), η θερµοκρασία εδάφους (beta coefficient = 0.325, t = 1.083, p = 0.32), η ταχύτητα 

του ανέµου (beta coefficient = -0.202, t = -0.614, p = 0.562), η θερµοκρασία αέρα (beta 

coefficient = 1.566, t = 1.857, p = 0.113), το σηµείο δρόσου (beta coefficient = -2.46, 
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ι θερµοκρασίας εδάφους (R = 0.59). Το 

σηµείο

α τους “sit & wait” 

θηρευτ µ = 0.467, F= 

t=-1.51, p=0.182) και η σχετική υγρασία αέρα (beta coefficient=-1.815, t= -1.3, p =0241). 

Θέτοντας τον αριθµό των θηλυκών ατόµων-θηρευτών ως εξαρτηµένη µεταβλητή 

και τους έξι αντίστοιχους αβιοτικούς παράγοντες ως εξαρτηµένες µεταβλητές, η 

γραµµική παλινδρόµηση οδήγησε και πάλι σε σηµαντικότητα (adjusted R2= 0.164, F= 

5.027, d.f.= 2.39, p = 0.0114). Οι µεταβλητές που δεν αφαιρέθηκαν από την ανάλυση 

ήταν η ταχύτητα του ανέµου (beta coefficient = -0.341, t = -2.389, p = 0.0218) και η 

φάση του φεγγαριού (beta coefficient = 0.302, t = 2.117, p = 0.041). Η υψηλότερη 

συσχέτιση ήταν µεταξύ σηµείου δρόσου κα

 δρόσου ήταν υψηλά συσχετισµένο µε τη σχετική υγρασία αέρα (R =0.8). Τέλος, η 

θερµοκρασία αέρα ήταν αρνητικά συσχετισµένη µε τη σχετική υγρασία αέρα (R = -0.57).  

Αντίθετα µε τα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα, η ανάλυση της πολλαπλής 

παλινδρόµησης οδήγησε σε µη σηµαντικά αποτελέσµατα για τα ανώριµα άτοµα-

θηρευτές (adjusted R2= 0.426, F= 4.706, d.f.= 1.4, p = 0.0959). Ωστόσο, η µόνη 

µεταβλητή που δεν αποµακρύνθηκε από την ανάλυση ήταν η θερµοκρασία εδάφους (beta 

coefficient = -0.735, t = -2.169, p = 0.0959).  

Θέτοντας ως εξαρτηµένη µεταβλητή τον αριθµό των θηρευτών που 

παρατηρήθηκαν να εφαρµόζουν τη στρατηγική “doorkeeping” και ανεξάρτητες τους 

αβιοτικούς παράγοντες, η ανάλυση οδήγησε σε στατιστικά αποτελέσµατα χαµηλής 

σηµαντικότητας (adjusted R2= 0.0846, F= 4.42, d.f.= 1.36, p = 0.0426). Η µόνη 

µεταβλητή που δεν αφαιρέθηκε από την ανάλυση ήταν η ταχύτητα του ανέµου (beta 

coefficient = -0.331, t = -2.102, p = 0.0426). 

  Σε αντίθεση µε τους “doorkeeping” θηρευτές, η ανάλυση γι

ές κατέληξε σε στατιστικά ση αντικά αποτελέσµατα (adjusted R2

4.508, d.f.= 5.15, p = 0.0104). Οι µεταβλητές που δεν αφαιρέθηκαν από την ανάλυση 

ήταν όλες εκτός της ταχύτητας ανέµου. Πιο συγκεκριµένα, η φάση του φεγγαριού (beta 

coefficient = -0.518, t = -2.65, p = 0.018), η θερµοκρασία αέρα (beta coefficient = 0.613, 

t = 2.5, p = 0.025), η θερµοκρασία εδάφους (beta coefficient = -0.249, t = -1.065, p = 

0.304), η σχετική υγρασία αέρα (beta coefficient = -0.475, t = -1.999, p = 0.064) και το 

σηµείο δρόσου (beta coefficient = 0.386, t = 1.674, p = 0.115). Ο αριθµός των “sit & 

wait” θηρευτών ήταν αρνητικά συσχετισµένος µε τη φάση του φεγγαριού (R = -0.59). 
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Τέλος, η θερµοκρασία αέρα ήταν θετικά συσχετισµένη µε τη θερµοκρασία εδάφους (R = 

0.65).  

Η σχέση των θηρευόντων σκορπιών µε τη θέση του φεγγαριού (ύψος από την 

επιφάνεια του εδάφους, αζιµούθιο) κατά τη στιγµή παρατήρησης κάθε περιστατικού 

θήρευσης και τη στρατηγική θήρευσης αναλύθηκε µε την ανάλυση αντιστοίχησης 

(correspondence analysis), η οποία οδήγησε σε αποτελέσµατα υψηλής στατιστικής 

σηµαντικότητας (Total chi-square = 43.432, d.f. = 18, p = 0.0013). 

 

2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 10 x 3

Standardization: Row and column profiles
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 Row.Coords
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Dimension 1; Eigenvalue: ,19282 (81,91% of Inertia)
 

Σχήµα 3.12 ∆ιάγραµµα ανάλυσης αντιστοίχισης του φύλου (αρσενικά, θηλυκά, ανώριµα) µε κλάσεις του ύψους του 

φεγγαριού (Alt1 - Alt4), του αζιµούθιου του φεγγαριού (Az1 – Az4) και τις δύο στρατηγικές θήρευσης (dk 

 

Με βάση το διάγραµµα του σχήµατος 3.12, οι κλάσεις του ύψους του φεγγαριού 

αυξάνονται κατά µήκος της ∆ιάστασης 1, η οποία, όπως φαίνεται στο σχήµα, ερµηνεύει 

το 81.91% των αποτελεσµάτων της ανάλυσης. Έτσι, τα θηλυκά άτοµα αντιστοιχίζονται 

πιο πολύ σε κλάσεις µεγάλου ύψους του φεγγαριού (Alt3: 32.2-48.3m, Alt4: 48.3-64.4m

– doorkeeping, sw – sit & wait). 

) 
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µε τη στρατηγική θήρευσης doorkeeping (dk), σε αντίθεση µε τα αρσενικά, τα 

οποία α

 

 

Πίνακας 3.21 Η επίδραση των κλάσεων των αβιοτικών παραγόντων στην ανάλυση αντιστοίχησης. 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.21, η στρατηγική “doorkeeping” επηρεάζει πιο έντονα 

την αντιστοίχηση, δηλαδή «ελκύει» κατά κάποιο τρόπο τις υπόλοιπες κλάσεις µε το φύλο 

ως προς τη ∆ιάσταση 1 και λιγότερο η στρατηγική “sit & wait”. Ως προς την άλλη 

διάσταση, αντίστοιχο ρόλο παίζει η κλάση Az4 του αζιµούθιου του φεγγαριού (241.6-

301.9o).  
 

απαραγωγική συµπεριφορά 

Column 
Name  

Coord. 
Dim. 1 

Coord. 
Dim. 2 Mass 

Relative 
Inertia 

Inertia 
Dim. 1 

Cosine2 
Dim. 1 

Inertia 
Dim. 2 

Cosine2 
Dim. 2 

σε σύγκριση µε τα αρσενικά και τα ανώριµα άτοµα. Τα θηλυκά άτοµα αντιστοιχίζονται 

επίσης 

ντιστοιχίζονται µε τη στρατηγική sit & wait (sw) και σαφώς λιγότερο µε σχετικά 

χαµηλό ύψος του φεγγαριού (κλάση Alt2 – 16.1-32.2 m). Τέλος, τα θηλυκά 

αντιστοιχίζονται ασθενώς µε σχετικά µικρό αζιµούθιο του φεγγαριού (κλάση Az2 – 121-

181.3o), ενώ ισχυρότερα φαίνεται να αντιστοιχίζονται τα ανώριµα άτοµα µε πολύ µεγάλα 

αζιµούθια (κλάση Az4 – 241.6-301.9 o). 

Alt1 -0,499246 -0,169845 0,119318 0,140955 0,154234 0,896267 0,080829 0,103733 
Alt2 -0,098582 0,165753 0,102273 0,016158 0,005155 0,261300 0,065983 0,738700 
Alt3 0,590330 0,054359 0,073864 0,110273 0,133495 0,991592 0,005125 0,008408 
Alt4 0,610192 0,039486 0,039773 0,063171 0,076800 0,995830 0,001456 0,004170 
Az1 0,059918 0,171521 0,147727 0,020715 0,002751 0,108761 0,102058 0,891239 
Az2 0,345358 -0,217251 0,045455 0,032144 0,028116 0,716479 0,050379 0,283521 
Az3 0,326172 0,252172 0,056818 0,041027 0,031349 0,625890 0,084846 0,374110 
Az4 -0,496889 -0,431642 0,079545 0,146386 0,101854 0,569924 0,348028 0,430076 
dk 0,558446 -0,191427 0,153409 0,227114 0,248117 0,894853 0,132011 0,105147 
sw -0,480970 0,174012 0,181818 0,202059 0,218130 0,884255 0,129285 0,115745 

3.5.5 Αν

 

 Κατά τη διάρκεια του πειράµατος στο Κουφονήσι έγιναν τέσσερις παρατηρήσεις 

αναπαραγωγής. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά των 

παρατηρήσεων αυτών:   
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Ηµεροµηνία Ώρα 
Ολικά µήκη 
(♂ - ♀) (cm) 

∆ιάρκεια 
(min) "Φιλί" Χτυπήµατα ∆ιακοπές Επιτυχία

26/7/2004 23:00 5.5 - 5.1 5 3 0 1 Όχι 
3/8/2004 23:00 5.7 - 5.3 6 3 0 2 Όχι 
7/8/2004 23:00 5.8 - 5.5 20 3 3 10 Ναι 

19/8/2004 21:00 5.9 - 5.5 20 3 5 11 Ναι 

Πίνακας 3.22 Χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων αναπαραγωγής. Ως «φιλί» αναφέρεται η επαφή των χηληκεραιών, 

που είναι χαρακτηριστική στους σκορπιούς και ως χτυπήµατα, τα χτυπήµατα µε το µετάσωµα χωρίς 

 

 

κέντρισµα.   

ι τρεις από τις τέσσερις παρατηρήσεις ήταν ολοκληρωµένες, ενώ το πρώτο περιστατικό 

ρα στι βρίσκονταν ξέ ις ές σ

ρα δια ξεκ απ εν ο. ερα ικα

ήτα ι τ εί ς: ικ

νότα να  α έρ ερ  

ούσ α  σ ο α ν

ούσ π ο δο ρί θη

παθ  τ ρ ο πο ή ερ ο

ιαδικ φ  α ω ντ  

λλά µε τη µορφή χορού (που θύµιζε σε µεγάλο βαθµό το βαλς των ανθρώπων). 

Χαρακτηριστικό ήταν πως σε όλες τις παρατηρήσεις το θηλυκό άτοµο αντιστέκονταν, 

προσπαθώντας να αποδεσµεύσει τις ποδοπροσακτρίδες του. Κατά τη διαδικασία το 

αρσενικό άτοµο τραβούσε προς το µέρος του το θηλυκό, έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή 

οι χηληκεραίες τους (το λεγόµενο «φιλί»). Πριν εισέλθουν  στο εσωτερικό ενός θάµνου 

(26/7, 3/8, 7/8) ή στην ξερολιθιά (19/8) (όπου είχε αφεθεί ο σπερµατοφόρος) έγιναν 

παρατηρήσεις χτυπηµάτων µε το µετάσωµα, ενώ το κεντρί ήταν διπλωµένο. Μετά την 

ολοκλήρωση (ή µη) της διαδικασίας, τα δύο άτοµα αποµακρύνθηκαν από το σηµείο 

ταχύτατα προς αντίθετες  σε διαφυγή του 

ηλυκού ατόµου. 

ε τη διάκριση των αυγών πλευρικά στο µεσόσωµα των ζώων. 

κτός αυτού, ένα θηλυκό άτοµο συλλήφθηκε (στις 30/7), το πολύ λίγες µέρες αφότου 

Ο

αναπα

αναπα

γωγής (

γωγική 

ς 26/7) 

δικασία 

ήδη σε ε

ό το αρσ

λιξη. Στ

ικό άτοµ

τρεις αυτ

Ειδικότ

 περιπτώ

, η διαδ

εις η 

σία, ίνησε 

που ν κοινή κα  στις τέσσερις παρα ηρήσεις, χε ως εξή το αρσεν ό άτοµο (αφού 

πιθα τα είχε ε ποθέσει σε κάποιο σφαλές µ ος το σπ µατοφόρο του) στην αρχή 

κουν ε το σώµ του µπρος-πίσω µε τα πόδια ταθερά στ  έδαφος κ ι στη συ έχεια 

κρατ ε µε τις οδοπροσακτρίδες τ υ τις πο προσακτ δες του λυκού ατόµου 

προσ ώντας να ο µεταφέ ει προς τ σηµείο ό υ είχε αφ σει το σπ µατοφόρ  του. 

Η δ ασία µετα οράς του θηλυκού τόµου, όµ ς, δε γίνο αν σε µία ευθεία γραµµή, 

α

κατευθύνσεις. Η µη ολοκλήρωση οφείλονταν

θ

 Εκτός των περιστατικών αναπαραγωγής, τέσσερα θηλυκά άτοµα ήταν εµφανώς 

έγκυα, όταν συλλήφθηκαν. Οι συλλήψεις αυτές έγιναν στις 22/7, 23/7, 2/8 και 19/8. Η 

διαπίστωση αυτή έγινε µ

Ε
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γέννησε. Στο ω ε γ ά ο

ικ πίσ  από δε ατολκηψίες εκτός ράµατος  Κουφονήσι 

συλλήφθηκαν  δύο τοµα, α σ ιχµαλωσί α  

µα οιχα

το µαύρο σ

υλληφθέντα θηλυκά άτοµα (33.9% του συνόλου). Αυτό το µαύρο στίγµα είναι ότι είχε 

και η φάση του φεγγαριού (beta coefficient = 0.413, t = 

.94, p

 

µεσόσ µά του µετέφ ρε τα νεο έννητα τοµα, τα οπ ία µετρήθηκαν και 

ήταν συνολ ά 25. Ε ης, εκτός ιγµ πει στο

 άλλα  έγκυα ά τα οποί ε συνθήκες α ας γέννησ ν 18

και 21 άτο  αντίστ . 

 Η πλέον κοινή παρατήρηση σε σχέση µε την αναπαραγωγική δραστηριότητα ήταν 

τίγµα που έφεραν στο γεννητικό τους πόρο 19 από τα 56 συνολικά 

σ

µείνει από το σπερµατοφόρο του αρσενικού µετά την αναπαραγωγή (Καλτσάς, διπλωµ. 

εργασία). Στο πείραµα της Κρήτης, αντίστοιχα, 14 από τα 22 θηλυκά άτοµα που 

συνελήφθησαν έφεραν το στίγµα (63.6% του συνόλου).            

 Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση πραγµατοποιήθηκε κατά τη δειγµατοληψία των 

23:00 στις 2/8 στο Κουφονήσι: δύο αρσενικά άτοµα (ολικά µήκη: 6 και 6.3 cm) 

ευρισκόµενα στην περιφέρεια θάµνου Thymus capitatus άρχισαν να παλεύουν µε τα 

µετασώµατά τους τεντωµένα προς τα πίσω. Και τα δύο άτοµα προσπαθούσαν να πιάσουν 

το ένα το άλλο από το µετάσωµα, µε πιθανότερο σκοπό το αναποδογύρισµα. Η πάλη 

ήταν γρήγορη, έντονη και σύντοµη. Τελικά διακόπηκε ξαφνικά χωρίς να επικρατήσει ένα 

από το δύο άτοµα και κινήθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η παρατήρηση αυτή 

πιθανότατα ήταν πάλη µε στόχο την αναπαραγωγή µε το ίδιο θηλυκό άτοµο.   

 Η µέθοδος της βηµατικής πολλαπλής παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκε για να 

διαπιστωθεί αν ο αριθµός των θηλυκών ατόµων που µετά βεβαιότητας είχαν 

αναπαραχθεί (εξαρτηµένη µεταβλητή) σχετίζονταν µε κάποιον ή κάποιους από τους έξι 

αβιοτικούς παράγοντες. Η ανάλυση κατέληξε σε αποτελέσµατα υψηλής στατιστικής 

σηµαντικότητας (adjusted R2= 0.361, F= 4.018, d.f.= 3.13, p = 0.0317) και οι µεταβλητές 

που δεν αποµακρύνθηκαν από την ανάλυση ήταν: η θερµοκρασία εδάφους (beta 

coefficient = 0.585, t = 2.86, p = 0.0134), η ταχύτητα του ανέµου (beta coefficient = -

0.436, t = -2.08, p = 0.058) 

1  = 0.075). Όσον αφορά στις συσχετίσεις, η σχετική υγρασία ήταν υψηλά 

συσχετισµένη µε το σηµείο δρόσου (R = 0.56) και αρνητικά µε τη θερµοκρασία αέρα (R 

= -0.6).   
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3.5.6 Εύρεση καταφυγίου 

 

Οι παρατηρήσεις και καταγραφές των καταφυγίων των σκορπιών 

πραγµατοποιούνταν όταν γίνονταν η σύλληψη (εκτός παγίδων φυσικά) ή όταν 

 χωµατώδες ή πετρώδες 

δαφος

απελευθερώνονταν µετά τη σύλληψη, κάθε σκορπιός παρακολουθούνταν µέχρι να βρει 

κάποιο καταφύγιο.  

Συνήθως οι σκορπιοί έβρισκαν καταφύγιο µετά τη σύλληψή κοντά στο σηµείο 

απελευθέρωσής τους. Οι παρατηρήσεις έδειξαν γενικά ότι η κινητική δραστηριότητα του 

Mesobuthus gibbosus είχε ως κατάληξη την εύρεση καταφυγίου κάτω από πέτρες (ή 

µέσα στην ξερολιθιά) ή µέσα σε θάµνους ή ακόµα την έκθεση σε

έ  (Πίνακας 3.23). 
 

  Πέτρες Θάµνοι Ακίνητα Ξερολιθιά Σύνολο 

Αρσενικά (Κρήτη) 16 61 26  - 103 (65.6%) 
Θηλυκά 5 56 5 3 69 (18.9%) 

Ανώριµα 4 32 56 1 93 (25.5%) 
Ανώριµα (Κρήτη) 11 8 13  - 32 (20.4%) 

Σύνολο 33 (9%) 219 (60%) 93 (25.5%) 20 (5.5%) 365 
Σύνολο (Κρήτη) 32 (20.4%) 83 (52.9%) 42 (26.8%)  - 

Αρσενικά 24 131 32 16 203 (55.6%) 

Θηλυκά (Κρήτη) 5 14 3  - 22 (14%) 

157 
 

ίνακας

ό τον Πίνακα 3.24 φαίνεται ότι τα είδη Thymus capitatus και Helichrysum 

eri ήταν βασικά ενδιαιτήµατα του πληθυσµού στο Κουφονήσι. Αυτά τα δύο  

 

 

Π  3.23 Συγκεντρωτική καταγραφή των καταφυγίων των σκορπιών στο Κουφονήσι και την Κρήτη. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία των σκορπιών και στο 

Κουφονήσι και στην Κρήτη βρήκε καταφύγιο µέσα σε θάµνους, συνολικά και κατά 

φύλο, µε µόνη εξαίρεση τα ανώριµα άτοµα και στο Κουφονήσι και στην Κρήτη, τα 

περισσότερα από τα οποία δε βρήκαν καν καταφύγιο, αλλά παρέµειναν ακίνητα στο 

ανοιχτό πεδίο. Η πλειοψηφία των παρατηρηθέντων λαγουµιών σκορπιών στο Κουφονήσι 

βρίσκονταν στο εσωτερικό θάµνων, ενώ αντίθετα στην Κρήτη όλα όσα έγιναν ορατά 

βρίσκονταν κάτω από πέτρες. Ειδικότερα, 158 από τα 269 άτοµα που δε συνελήφθησαν 

σε παγίδες στο Κουφονήσι, βρέθηκαν µέσα σε θάµνους. 

Απ

barreli
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ωτερικό των οποίων βρέθηκαν τα περισσότερα λαγούµια 

κορπιών.  
 

είδη ήταν εκείνα στο εσ

σ

Είδη φυτών Αρσενικά Θηλυκά Ανώριµα Σύνολο 
Thymus capitatus 49 8 5 62 
Helichrysum barrelieri  35 21 4 60 
Limonium sp. 3      1  0  4 
Eryngium maritimum 7 0  1 8 
Anthylis hermanniae 2 0  1 3 
Erica manipuliflora 3 0  1 4 

Pistacia lentiscus 1  0   0  1 
Άγνωστο 5 4 6 15 

Σύνολο 105 35 18 158 
 

Tamarix smyrnensis  0  1  0  1 

Πίνακας 3.24 Τα είδη φυτών στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν σκορπιοί στο Κουφονήσι. 

 

ν Αρσενικά Θηλυκά Ανώρ ΣύνολΕίδη φυτώ ιµα ο 
hymus capitatus 18 12 

1 29 
imonium sp. 0  0  

 0  0  
nthylis hermanniae 2 0    

3 1 1 5 
marix smyrnensis 0 0 0 

T  3 33 
Helichrysum barrelieri  5 1 45 
L  0   0  
Eryngium maritimum   1 1 
A   0 2 
Erica manipuliflora 
Ta 0 
Pistacia lentiscus 0 0 0 0 
Άγνωστο 0 0 0 0 

Σύνολο 38 42 6 86 
  
Πίνακας 3.25 Τα είδη φυτών στο εσωτερικό των οποίων βρήκαν καταφύγιο σκορπιοί µετά τη σύλληψή τους στο 

Κουφονήσι. 

 

Όπως και στον Πίνακα 3.25, στον Πίνακα 3.26 φαίνεται ότι και µετά τη σύλληψή τους οι 

περισσότεροι σκορπιοί βρήκαν καταφύγιο στα είδη Thymus capitatus και Helichrysum 

barrelieri. Εκτός της µεγάλης πυκνότητάς τους στο σταθµό, οι θάµνοι των ειδών ήταν 

σχετικά πυκνοί, προσφέροντας αποτελεσµατικό καταφύγιο. 

 Κάθε φορά που ένας σκορπιός κατέφευγε στο εσωτερικό ενός θάµνου, αλλά και 

στο ξεκ

ό 

ίνηµα κάθε δειγµατοληψίας, η θερµοκρασία αέρα, η σχετική υγρασία αέρα (στο 

Κουφονήσι και το σηµείο δρόσου) και η ταχύτητα ανέµου µετρούνταν στο εσωτερικ
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Σχήµα 3.13 Σύγκριση των µέσων τιµών της θερµοκρασίας αέρα (α), (β), της σχετικής 

υγρασίας αέρα (γ), (δ), της ταχύτητας ανέµου (ε), (στ) και του σηµείου δρόσου 

(ζ) στο ανοιχτό πεδίο και στο εσωτερικό θάµνων ανά δειγµατοληπτική ώρα στο 

Κουφονήσι και την Κρήτη.   
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 θάµνου. Η σύγκριση των τιµών αυτών µε τις  στο ανοιχτό πεδίο και για 

τα δύο πειράµατα φαίνεται στο Σχήµα 3.13. 

Όπως φαίνεται στα διαγράµµατα (α), (β) ατος 3.13, η θερµοκρασία αέρα 

στο εσωτερικό των θάµνων ήταν σαφώς υψηλότερη σχέση µε τη θερµοκρασία στο 

ανοιχτό πεδίο. Ωστόσο, η διαφορά αυτή ήταν µ  Κουφονήσι (ιδιαίτερα προς 

τις τελευταίες δειγµατοληπτικές ώρες) σε σχέση  Κρήτη. Επίσης, µε βάση τα 

διαγράµµατα (γ) και (δ), η εικόνα για τη σχετική  στα δύο πειράµατα είναι 

σχεδόν εντελώς όµοια, µε την ίδια περίπου διαφορά  και εκτός θάµνων (µεγαλύτερη 

εκτός θάµνων) και φθίνουσα τάση όσο οι  στο πρωί. Από τα 

διαγράµµατα (ε) και (στ) είναι φανερό ότι ο  σαφώς ασθενέστερος στο 

εσωτερικό των θάµνων εξίσου στο Κουφονήσι και . Οι διαφορές µεταξύ των 

δύο διαγραµµάτων έγκεινται στα µέγιστα, που για  ήταν στις 5:00 και στην 

Κρήτη στις 1:00. Όσον αφορά στο σηµείο δρόσου , υψηλότερες ήταν οι 

τιµές µέσα στους θάµνους σε σύγκριση µε τις ντίστοιχες εκτός θάµνων, αν και η 

διαφορά αυτών των µέσων τιµών φαίνεται  µειωνόταν προς τις τελευταίες 

δειγµατοληπτικές ώρες. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι,  καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων, 15 άτοµα στην 

Κρήτη και 10 στο Κουφονήσι συνελήφθησαν ενώ στέκονταν ή σκαρφάλωναν σε κάποιο 

θάµνο σε ύψος 15-20 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ  από το σύνολο των 

σκορπιών που βρήκαν καταφύγιο σε θάµνους, 28.9% αυτών στην Κρήτη και 6.8% 

εκείνων στο Κουφονήσι σκαρφάλωσαν µέχρι την κορυφή του θάµνου στον οποίο 

βρίσκονταν ή λίγο πιο κάτω από την κορυφή. Οι πέτρες κάτω από τις οποίες βρήκαν 

καταφύγιο 32 άτοµα στην Κρήτη και 33 άτοµα στο Κουφονήσι είχαν µέσο όρο 

επιφάνειας 600 cm2 ανεξάρτητα φύλου και στα δύο πειράµατα. 
 

3.5.7 Κινητική συµπεριφορά 
 

 Καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος στο Κουφονήσι έγιναν 113 επανασυλλήψεις, 

92 από αυτές ήταν αρσενικά άτοµα και 21 θηλυκά. Ανώριµα άτοµα φυσικά δεν 

επανασυλλήφθηκαν, αφού δε µαρκάρονταν. Έτσι η µελέτη της κινητικής συµπεριφοράς  
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ικρότερη στο
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του M. gibbosus στην ουσία αφορά µόνο στα ενήλικα άτοµα. Τα στοιχεία της 

µορφοµετρίας και των µετακινήσεων των επανασυλληφθέντων ατόµων περιέχονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 
  Αρσενικά Θηλυκά Συνολικά 

Ολικό µήκος 5.532 ± 0.548 5.314 ± 0.476  5.486 ± 0.538 
Μέση µετακίνηση 21.443 ± 20.547  10.61 ± 13.424 18.139 ± 19.88 

Μέσο διάστηµα επαν/ψης (ηµέρες) 6.299 ± 7 6.19 ± 6.824 6.276 ± 6.929 
 

και συνολικά (ανεξάρτητα φύλου). Ως µετακίνηση µετρήθηκε η ευθεία απόσταση των σηµείων 

σήλληψης και επανασύλληψης. Στον πίνακα αναφέρεται και το µέσο χρονικό διάστηµα µεταξύ 

σήλληψης και επανασύλληψης.  

 
Από τον Πίνακα 3.26 φαίνεται ότι τα ελαφρώς µεγαλύτερα σε µήκος αρσενικά άτοµα 

διένυσαν παραπάνω από διπλάσιες µέσες αποστάσεις σε σύγκριση µε τα θηλυκά άτοµα. 

Ακόµα πιο εντυπωσιακή

Μέση µετακίνηση/ηµέρα 7.079 ± 8.334 1.003 ± 1.05  5.863 ± 8 

Πίνακας 3.26 Τα µέσα µήκη και οι µέσες µετακινήσεις, γενικά και ανά ηµέρα για τα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα 

 είναι η σύγκριση των ηµερήσιων µετακινήσεων των ατόµων, 

που πρ

 θηλυκά άτοµα. Εκτός 

υτού, η στατιστική ανάλυση έδειξε πως η απόσταση µετακίνησης διαφοροποιείται µε 
2

0.05,2 = 9.072). 

Λαµβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστηµα µεταξύ σύλληψης και επανασύλληψης, 

οέκυψε από αναγωγή των αποστάσεων σε κάθε µία από τις ηµέρες που 

µεσολάβησαν µέχρι την ηµέρα επανασύλληψης: η µέση τιµή για τα αρσενικά άτοµα ήταν 

πάνω από επταπλάσια σε σύγκριση µε την αντίστοιχη µέση τιµή για τα θηλυκά άτοµα. Η 

προαναφερθείσα αναγωγή φυσικά δεν αντανακλά, κατ’ ανάγκη, την πραγµατικότητα. 

Ωστόσο, αποτελεί µία αποδοχή, που εφόσον ισχύει και για τα δύο φύλα, δείχνει τη 

σαφώς εντονότερη κινητική δραστηριότητα των αρσενικών ατόµων. Αυτή η αποδοχή 

αποκτά επιπλέον ισχύ από το γεγονός ότι τα µέσα χρονικά διαστήµατα µεταξύ σύλληψης 

και επανασύλληψης είναι περίπου ίσα για τα αρσενικά και τα

α

βάση το φύλο (Chi-test:x2
0.05,2 = 0.026, Log-likelihood ratio: x

προέκυψε το παρακάτω διάγραµµα: 
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ιάγραµµα της µέσης µετακίνησηςΣχήµα 3.14 ∆  των σκορπιών, ανεξάρτητα φύλου, σε σχέση µε τη διαφορά ηµερών 

µεταξύ σύλληψης και επανασύλληψης. 
 

Το παραπάνω διάγραµµα δείχνει κάτι πολύ σηµαντικό: η διαφορά ηµερών δε φαίνεται να 

παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη µέση µετακίνηση των σκορπιών. Ειδικότερα, η µέγιστη 

µετακίνηση παρατηρήθηκε για dt = 13 ηµέρες (68.8 m) και ακολούθησαν οι 

µετακινήσεις για dt = 25 ηµέρες (53.67 m), dt = 21 ηµέρες (48.89 m) και dt = 20 ηµέρες 

(46.89 m).  
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Σχήµα 3.15 ∆ιάγραµµα κατανοµής των ατόµων στις ηµέρες που µεσολάβησαν από την ηµεροµηνία σήµανσης µέχρι 

την επανασύλληψή τους. 
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Αν αθροίσει κανείς τον αριθµό των αριθµό των ατόµων θα προκύψει ένα σύνολο 95 

ατόµων. Αυτό δείχνει στην ουσία πως 18 από τις 113 συνολικά επανασυλλήψεις 

πραγµατοποιήθηκαν την ίδια ηµέρα (κατά την ίδια δειγµατοληπτική νύχτα) µε την ηµέρα 

σύλληψης. 

Ο αριθµός των επανασυλλήψεων σε σχέση µε τον αριθµό ατόµων κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 
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Σχήµα 3.16 ∆ιάγραµµα κατανοµής των ατόµων στον αριθµό των επανασυλλήψεών τους (περιλαµβάνονται µόνο οι 

επανασυλλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικές ηµέρες). 

 
 Οι µεγαλύτερες µετακινήσεις πραγµατοποιήθηκαν από το ίδιο αρσενικό άτοµο, το 

οποίο επανασυλλήφθηκε για πρώτη φορά 76.67m µακριά από το σηµείο όπου 

µαρκαρίστηκε και 80.67m µακριά από το σηµείο δεύτερης σύλληψης 22 ηµέρες µετά. 

Επίσης, καταγράφηκαν µετακινήσεις 71.78 m και 64.89m δύο ηµέρες µετά την 

προηγούµενη σύλληψη, 63.33m τέσσερις ηµέρες µετά και 68.22m 13 ηµέρες µετά. 

 Χρησιµοποιώντας την ανάλυση της βηµατικής παλινδρόµησης µε τον αριθµό των 

κινούµενων ατόµων ως εξαρτηµένη µεταβλητή και τις αντίστοιχες τιµές των έξι 

αβιοτικών παραγόντων ως ανεξάρτητες µεταβλητές, η ανάλυση κατέληξε σε 

 

αποτελέσµατα στατιστικής σηµαντικότητας (adjusted R2 = 0.114, F = 4.046, d.f. = 3.68,  
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p = 0.105). Οι µεταβλητές που δεν αποµακρύνθηκαν από την ανάλυση ήταν η φάση 

τουφεγγαριού (beta = -0.297, t = -2.387, p = 0.02), το σηµείο δρόσου (beta = -0.331, t = -

2.55, p = 0.013) και η θερµοκρασία αέρα (beta = 0.158, t = 1.154, p = 0.252). Το σηµείο 

δρόσου ήταν υψηλά συσχετισµένο µε τη σχετική υγρασία αέρα (R = 0.81), ενώ 

χαµηλό

 δείξει ότι η κινητική 

ραστηριότητα του Mesobuthus gibbosus επηρεάζονταν περισσότερο από τη 

θερµοκρασία αέρα και εδάφους και τη σχετική υγρασία αέρα (Καλτσάς, διπλωµ. 

εργασία).       

 

3.5.8 Προσανατολισµός – κατεύθυνση µετακίνησης 

 

 Για κάθε επανασύλληψη κάθε ατόµου υπολογίστηκε η γωνία της µετακίνησης, 

ακολουθώντας τη µεθοδολογία των Baur & Baur (1993) και Pfenninger et al. (1996). Πιο 

συγκεκριµένα, µε κορυφή το σηµείο τοµής των διαγωνίων του σταθµού, υπολογίστηκε η 

γωνία µεταξύ της ευθείας που ένωνε την κορυφή µε το βορρά και της ευθείας που ένωνε 

την κορυφή µε το σηµείο δεύτερης σύλληψης. Με άλλα λόγια ουσιαστικά στα νοητά 

τεταρτηµόρια που προέκυψαν, οι 0ο (και οι 360ο) βρίσκονταν στο βορρά, οι 90ο στην 

νατολή, οι 180ο στο νότο και οι 270ο στη δύση. ∆ηλαδή, ως θετική φορά θεωρήθηκε 

αυτή από το βορρά προς την ανατολή. Έτσι, αν π.χ. το σηµείο δεύτερης σύλληψης 

ρίσκονταν δυτικά εκείνου της πρώτης σύλληψης (θετική φορά), τότε υπολογίζονταν η 

ωνία 

µ κ

τερα συσχετισµένη ήταν η θερµοκρασία εδάφους µε τη θερµοκρασία αέρα (R = 

0.69). Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα στην Κρήτη είχαν

δ

α

β

γ όπως προαναφέρθηκε (έστω γωνία α). Αν όµως το σηµείο δεύτερης σύλληψης 

βρίσκονταν ανατολικά εκείνου της πρώτης σύλληψης (αρνητική φορά), τότε 

υπολογίζονταν η γωνία 360ο–α. Οι γωνίες µετρήθηκαν µε χρήση του προγράµµατος 

Scion Image και µε το χέρι (µε χρήση µοιρογνωµόνιου). Με τον τρόπο αυτό προέκυψαν 

113 γωνίες, µία για κάθε µετακίνηση. 

 Η µέθοδος της βηµατικής πολλαπλής παλινδρόµησης εφαρµόστηκε για να 

ανιχνευτεί αν η γωνία µετακίνησης, ανεξάρτητα φύλου) σχετίζεται µε το ολικό µήκος, 

την απόσταση µετακίνησης και το χρονικό διάστη α µεταξύ σήµανσης αι 

επανασύλληψης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικότητα (adjusted R2= 0.099, F=  
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4.508, d.f.= 2.95, p = 0.0265). Οι µεταβλητές που δεν αφαιρέθηκαν από την ανάλυση 

ήταν η απόσταση µετακίνησης (beta coefficient = 0.275, t = 2.713, p = 0.079) και ο 

χρόνος µέχρι την επόµενη σύλληψη (beta coefficient = 0.137, t = 1.354, p = 0.179). 

Πραγµατοποιώντας την ίδια ακριβώς ανάλυση για τα επανασυλληφθέντα θηλυκά άτοµα 

µόνο, η ανάλυση κατέληξε σε αποτελέσµατα υψηλότερης σηµαντικότητας (adjusted R2= 

0.341, = 11.35, d.f.= 1. 9, p = 0.0322).  µόνη µεταβλητή που δεν αφαιρέθηκ  από την 

ανάλυση ήταν ο χρόνος µέχρι την επόµενη σύλληψη (beta coefficient = 0.612, t = 3.369, 

p = 0.0322). Όσον αφορά στις συσχετίσεις, ο χρόνος µέχρι την επόµενη σύλληψη ήταν 

πολύ υψηλά σ

F 1 Η ε

 

υσχετισµένη µε την απόσταση µετακίνησης (R = 0.852) και λιγότερο µε τη 

ωνία (R = 0.612). Αντίστοιχα, η ανάλυση για τα αρσενικά άτοµα κατέληξε σε 

5, p = 0.0142), βάση των οποίων η 

όνη µεταβλητή που δεν αφαιρέθηκε από την ανάλυση ήταν η απόσταση µετακίνησης 

 

ήταν 75.263ο. 

 τ  

 το  

 

 

γ

αποτελέσµατα (adjusted R2= 0.065, F= 6.307, d.f.= 1.7

µ

(beta coefficient = 0.279, t = 2.511, p = 0.0142).  

Η στατιστική ανάλυση έδειξε πως δεν υπάρχει κάποιου είδους συσχέτιση της 

γωνίας µετακίνησης µε το φύλο (αρσενικά/θηλυκά) (Chi-test:x2
0.05,2 = 0.055, Log-

likelihood ratio: x2
0.05,2 = 1.254). Το ίδιο φάνηκε και για τη σχέση γωνίας µετακίνησης 

και ολικού µήκους (Chi-test: x2
0.05,2 = 0.936), αποτέλεσµα που έρχεται σε συµφωνία µε 

τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα της βηµατικής πολλαπλής παλινδρόµησης. 

 Με βάση τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 3.27, στον οποίο φαίνονται τα βασικά 

αποτελέσµατα της ανάλυσης για τον υπολογισµό της µέσης γωνίας για το σύνολο των 

επανασυλλήψεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράµατος στο 

Κουφονήσι, η µέση γωνία για το σύνολο του πληθυσµού ήταν 152.618 ± 9.237ο. Η τιµή 

του µήκος του µέσου διανύσµατος (r = 0.422) δείχνει ότι οι τιµές των 113 γωνιών που 

χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση δεν ήταν αυστηρά συγκεντρωµένες γύρω από τη µέση 

γωνία. Επίσης, δεδοµένου ότι στην ανάλυση υπήρξαν γωνίες 0ο και άλλες κοντά στις 

360ο, η τυπική απόκλιση του συνόλου 

Η µεγάλη τιµή του Ζ στο τεστ του Rayleigh δείχνει ότι οι τιµές δεν ήταν 

οµοιόµορφα κατανεµηµένες και ότι είχαν µεγαλύτερη συγκέντρωση γύρω από τη µέση 

τιµή και συνεπώς ότι υπάρχει τάση µε ακίνησης προς ορισµένη κατεύθυνση. Η µη 

οµοιόµορφη κατανοµή των τιµών επιβεβαιώνεται και µε το τεστ διάταξης του Rao, µε
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οποίο προέκυψε πολύ µεγαλύτερη τιµή (186.616) από την αναµενόµενη γιαοµοιόµορφη 

κατανοµή (3.186) και το τεστ είχε στατιστική σηµαντικότητα (p < 0.01). Το τεστ 

οµοιοµορφίας του Watson κατέληξε σε µικρή τιµή (0.989, p < 0.005), γεγονός που 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η µηδενική υπόθεση του τεστ δεν απορρίπτεται, δηλαδή τα 

δεδοµένα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό ή από πληθυσµούς µε τον ίδιο 

προσανατολισµό. 

 

 

Μεταβλητή 
Σύνολο 

επανασυλλήψεων 

Οµαδοποίηση δεδοµένων; Όχι 
Μέσο διάνυσµα (µ) 152.618° 
Μήκος µέσου διανύσµατος (r) 0.

Αριθµός παρατηρήσεων 98 

422 
Μέσος 142.7° 

ντρωση 0.93 
Τριγωνοµετρική διακύµανση 0.578 
Τριγωνοµετρική τυπική απόκλιση 75.263° 
Τυπικό σφάλµα µ 9.237° 

99% Confidence Interval (-/+) for µ 128.821° - 176.415° 

Συγκέ

95% Confidence Interval (-/+) for µ 134.509° - 170.727° 

Rayleigh Test (Z) 17.452 
Rayleigh Test (p) 2.63E-08 
Rao's Spacing Test (U) 186.616 

Watson's U² Test (Uniform, U²) 0.989 
Watson's U² Test (p) < 0.005 

 

gibbosus στο Κουφονήσι µε χρήση του προγράµµατος Oriana 2.0.  

 

Rao's Spacing Test (p) < 0.01 

Πίνακας 3.27 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για την εκτίµηση του προσανατολισµού του πληθυσµού του M. 

Με βάσ

 

 

η την ανάλυση, προέκυψαν τα παρακάτω σχήµατα: 
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Σ  ∆ιάγραµµα ”rose” παράστασης της µέσης γωνίας γ λο των επανασυλλήψεων. Στις 0ο αντιστοιχεί 

. Με µπλε χρώµα παριστάνονται τµήµατα λου, οι εσωκλειόµενες επιφάνειες των οποίων 

των µετρηµένων γωνιώ

 

Σχήµα 3.18 Τριγωνοµετρικό ιστόγραµµα. Οι παράλληλη τοποθετηµένες µπάρες δείχνουν τον αριθµό παρατηρήσεων 

σε κάθε κλάση γωνιών.  
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χήµα 3.17 ια το σύνο
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0 

90 180 

270 

 

Εικ. 3.5 Παρά ίνησης των σκορπιών.   
  

σταση της κατεύθυνσης κ
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Από την Εικόνα 3.5 φαίνεται πως ο προσανατολισµός του πληθυσµού του M. gibbosus 

στο σταθµό του Κουφονησίου ήταν προς την ξερολιθιά. 

 Τα διαγράµµατα κατανοµής που ακολουθούν επιτρέπουν την αποτίµηση της 

«αποχώρησης» των δεδοµένων από µία συγκεκριµένη κατανοµή, όπως η οµοιόµορφη. 

Κάθε δεδοµένο τοποθετείται σε σχέση µε την αναµενόµενη τιµή στην επιθυµητή 

κατανοµή.    

 

 
Σχήµα 3.19 ∆ιάγραµµα κατανοµής για το σύνολο (Total) των επανασυλλήψεων. Είναι φανερό πως υπάρχουν 

«αναχωρήσεις» από την οµοιοµορφία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο 
επανασυλλήψεων 

Sample  
Quantile
s 

Uniform Quantiles

1 

0,8

0,6

0,4

0,2

0 
0,60,40,20 10,8
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Σχήµα 3.20 ∆ιάγραµµα σύγκρισης των δεδοµένων µε την κατανοµή von Mises. Φαίνεται ότι σε γενικές γραµµές τα 

δεδοµένα από το σύνολο των επανασυλλήψεων ακολουθούν την εν λόγω καταµή.   

   

 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα ξεχωριστά 

περιλαµβάνονται στον Πίνακα 3.28 είναι προφανές ότι η γενική εικόνα είναι εν πολλοίς  

ια στα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα σε σχέση µε τη συνολική εικόνα που 

± 10.78ο γ 7.61ο για τα θηλυκά άτοµα). Η διαφοροποίηση 

αυτή ουσιαστικά δείχνει πως τα θηλυκά άτοµα προσανατολίζονταν ακόµα πιο έντονα 

προς την ξερολιθιά, αφού το διάνυσµα της µέσης γωνίας τους ήταν κάθετο στην 

ξερολιθιά (Εικ. 3.6). Επίσης, τα τεστ είχαν τα ίδια αποτελέσµατα και στα δύο φύλα και 

ίδια µε εκείνα για το σύνολο των γωνιών.  

 

 

 

 

 

επανασυλλήψεων

ample 
Quantiles 

Von Mises Quantiles

0

Σύνολο 

1

0,5

-0,5

-1
0,50-0,5-1 1

S

 η

ίδ

περιγράφηκε παραπάνω. Μόνη ίσως εξαίρεση αποτελεί η τιµή της µέσης γωνίας (154.49 

ια τα αρσενικά και 146.65 ± 1
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Μεταβλητή Αρσενικά Θηλυκά 
Αριθµός παρατηρήσεων 77 21 
Οµαδοποίηση δεδοµένων; Όχι Όχι 
Μέσο διάνυσµα (µ) 154.492° 146.649° 
Μήκος µέσου διανύσµατος (r) 0.409 0.472 
Μέσος 144.7° 121.3° 
Συγκέντρωση 0.897 1.069 
Τριγωνοµετρική διακύµανση 0.591 0.528 
Τριγωνοµετρική τυπική απόκλιση 76.586° 70.212° 
Τυπικό σφάλµα µ 10.778° 17.606° 
95% Confidence Interval (-/+) for µ 175.621° - 133.363° 181.164° - 112.135°  
99% Confidence Interval (-/+) for µ 126.726° - 182.259° 101.293° - 192.005°  
Rayleigh Test (Z) 12.88 4.678 
Rayleigh Test (p) 2.50E-06 0.008 
Rao's Spacing Test (U) 171.442 221.886 
Rao's Spacing Test (p) < 0.01 < 0.01 
Watson's U² Test (Uniform, U²) 0.704 0.375 
Watson's U² Test (p) < 0.005 < 0.005 

 

ίνακας 3.28 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για την εκτίµηση του προσανατολισµού των αρσενικών και των 

 

η τα διαγράµµατα του σχήµατος 3.21α και γ προκύπτει, όπως και στην 

νάλυση για το σύνολο των συλλήψεων, ότι και στα αρσενικά και στα θηλυκά άτοµα 

υπάρχο

αστεύσεις και στρατολογήσεις νέων ατόµων 

ατά τη διάρκεια του έτους. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση του 

εγέθους του πληθυσµού αυτού ήταν η Jolly-Seber.  

Π

θηλυκών ατόµων στο Κουφονήσι µε χρήση του προγράµµατος Oriana 2.0.  

 Με βάσ

α

υν «αναχωρήσεις» από την οµοιοµορφία. Επίσης, από τα διαγράµµατα του 

σχήµατος 3.21β και δ φαίνεται ότι τα αρσενικά ακολουθούν την κατανοµή von Mises, σε 

αντίθεση µε τα θηλυκά.    

 
3.5.9 Εκτίµηση µεγέθους πληθυσµού 

 

 Το µέγεθος πληθυσµού του Mesobuthus gibbosus εκτιµήθηκε κατά το µήνα των 

δειγµατοληψιών στο Κουφονήσι. Πρόκειται για ένα ανοικτό (φυσικό) πληθυσµό ο οποίος 

υπόκειται σε γεννήσεις, θανάτους, µεταν

κ

µ
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Σχήµα 3.21 . ρ α ατανοµής και διαγράµ  σύγκρισης τ εδοµένων την κατανοµή von Mises β., δ. σενικά (Male) και τα θηλυκά (Female) άτοµα αντίστ . 
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Εικ. 3.6 Παράσταση της κατεύθυνσης κίνησης των θηλυκών ατόµων.   
 

 



               Κεφάλαιο 3. Η δραστηριότητα κατά την περίοδο αναπαραγωγής 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση της µεθόδου Jolly-Seber είναι η ίση συλληψιµότητα 

(equal catchability) µεταξύ των ατόµων που µαρκαρίστηκαν και συνελήφθησαν κατά τη 

διάρκεια του πειράµατος. Ουσιαστικά αυτό σηµαίνει ότι όταν τα άτοµα του πληθυσµού 

συλλαµβάνονταν µε διαφορετικές συχνότητες µεταξύ τους, δεν θα ήταν δυνατή η 

εκτίµηση ενός ποσοτικού µεγέθους, όπως το µέγεθος πληθυσµού. 

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος συνελήφθησαν συνολικά 442 διαφορετικά άτοµα, 

µεταξύ των οποίων 111 ανώριµα άτοµα, τα οποία δε µαρκαρίστηκαν και δε 

συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Από τα 218 µαρκαρισµένα άτοµα, 32 διαφορετικά 

άτοµα επανασυλλήφθησαν µία φορά και 18 από αυτά επανασυλλήφθησαν δύο ή και 

περισσότερες φορές (µέχρι 13 καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος). Στον πίνακα 3.25 

που ακολουθεί φαίνεται ο αριθµός των συλλήψεων συνολικά και κατά φύλο, ο αριθµός 

των επανασυλλήψεων (πρώτων, δεύτερων και άνω), καθώς και ο αριθµός των θανάτων 

ανά δειγµατοληψία. 

 

∆ειγµατοληψία Σύνολο Αρσενικά Θηλυκά Ανώριµα
Επαν/ψεις (2ες 
επαν/ψεις) Θάνατοι

1 (22-24/7) 46 27 1 18 0 0 
2 (25-26/7) 31 21 1 9 7 0 
3 (27-28/7) 42 24 3 15 4 (1) 0 
4 (29-30/7) 31 22 4 5 6 (3) 0 
5 (31/7-1/8) 29 22 2 5 9 (3) 0 

6 (2-3/8) 38 22 3 13 7 (4) 1 
7 (4-5/8) 41 21 8 12 11 (4) 1 
8 (6-7/8) 30 17 8 5 11 (5) 0 
9 (8-9/8) 19 13 1 5 6 (5) 0 

10 (10-11/8) 13 8 3 2 5 (5) 0 
11 (12-13/8) 18 11 5 2 8 (5) 0 
12 (14-15/8) 30 15 8 7 10 (6) 0 
13 (16-17/8) 34 15 13 6 12 (8) 1 
14 (18-19/8) 40 16 17 7 16 (10) 1 
Σύνολο 442 254 77 111 113 (59) 4  

 

Πίνακας 3.29 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των 14 δειγµατοληψιών του πειράµατος στο Κουφονήσι ανά 

δειγµατοληψία και συνολικά. 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.29, για την εκτίµησ του µεγέθους πληθυσµού, ως µία 

ειγµατοληψία θεωρήθηκαν δύο διαδοχικές δειγµατοληπτικές νύχτες. Εξαίρεση 

ποτέλεσε η δειγµατοληψία 1, στην οποία συµπεριλήφθηκαν οι τρεις πρώτες  

η 

δ

α
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δειγµ

 πιθανώς δεν 

είναι

 ίση συλληψιµότητα µεταξύ των ατόµων που έχουν µαρκαριστεί και 

υτός είναι και ο λόγος που τα ανώριµα άτοµα (που δε µαρκαρίστηκαν) δε 

συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της νονται στο 

παρακάτω πίνακα: 

∆ει t s  ut nt at t Z Mt Z' Z''t Z ''t  

ατοληπτικές νύχτες (22/7-24/7). Αυτό έγινε αναγκαστικά, αφού οι νύχτες ήταν 

συνολικά 29 και δεν ήταν δυνατό να χωριστούν ανά δύο. Η αποδοχή αυτή δεν επηρέασε 

την ανάλυση, αφού κατά την πρώτη δειγµατοληψία δεν ήταν ούτως ή άλλως δυνατό να 

υπάρχουν επανασυλλήψεις, αφού δεν υπήρχαν προηγούµενες δειγµατοληψίες. Από τα 

δεδοµένα του πίνακα, φαίνεται ότι η συλληψιµότητα ανά δειγµατοληψία

 ίση και το ίδιο πιθανώς ισχύει και για τη συλληψιµότητα ανά άτοµο, καθώς από τα 

218 µαρκαρισµένα άτοµα, τα 31 συνελήφθησαν µόνο µία φορά, ενώ µόλις τρία άτοµα 

συνελήφθησαν επτά και παραπάνω φορές.  

Ο έλεγχος ίσης συλληψιµότητας έγινε µέσω του test των Leslie, Chitty και Chitty. 

Ειδικότερα, καταρτίστηκε ένας πίνακας τύπου Β (method B re-recapture table), στον 

οποίο ως πρώτη επανασύλληψη θεωρείται η δεύτερη επανασύλληψη. Κατόπιν ορίστηκαν 

οι χαρακτηριστικές τιµές Z’t, st, mt, Mt, at, dt, R’t και Z’’t. Μέσω της µεθόδου αυτής 

ελέγχεται αν υπάρχει

α

ανάλυσης φαί

 

γµατοληψία m t  R t t 't/Z
1 - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - 
3 1  26  0.07 1 6 85 26 0.75 -0.05899 27 27 14 -44
4 3 26 23  0.14 2 4 39 23 124.25 0.1 126 81 8511
5 3  21  0.16 4 3 18 21 0. 824 24 90.3 23255
6 4 25 21 5 0.19 4 3 19.6 21 141.68 0. 12 23 14822
7 4  25  0.16 8 4 17.33 25 44444 0. 529 29 67 79. 31468
8 5  20  0.23 6 4 19.86 20 9524 1. 325 25 08 13.5 47110
9 5  9  0.4 4 4 17 9 0. 814 14 9.5 94736

10 5  6  0.5 5 3 11 6 6667 0. 911 11 26.1 22929
11 5  11  0.35 6 2.29 11 1 0. 29716 16 29 3 1 45.0272 244
12 6 23 17 23 0.2917 7 4 18 17 51.06349 0.332919
13 8 28 20 28 0.3103 4 5 37 20 56.9596 0.351126

Πίνακας 3.30 Τα αποτελέσµατα του test ίσης συλληψιµότητας των Leslie, Chitty και Chitty. Με (a) σηµειώνονται οι 

 

 

14 10 33 23 33 0.3235 0 0 10 23 (a) (a) 
199 197.2366 1.00894 

 

τιµές που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν µέσω της µεθόδου. 
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ία του (1985, 1989). Η διαφορά σε σύγκριση 

µε τον 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.30, γενικά υπάρχει ίση συλληψιµότητα µεταξύ 

των σκορπιών που έχουν µαρκαριστεί. Συγκεκριµένα, ο λόγος Σ(Z't)/ Σ(Z''t) 

υπολογίστηκε 1.00894, δηλαδή η µέθοδος κατέληξε σε µία συνολική υπερεκτίµηση 

0.894%, πολύ µικρή ώστε να µην  επιτρέπεται η προσέγγιση του µεγέθους του 

πληθυσµού µέσω της µεθόδου των Jolly-Seber.  

Η εκτίµηση του µεγέθους πληθυσµού έγινε όπως προαναφέρθηκε, δηλαδή µε την 

κατάρτιση ενός νέου πίνακα τύπου Β (method B recapture table), σύµφωνα µε το 

πρότυπο που προτείνει ο Krebs στα δύο βιβλ

πίνακα τύπου Β της µεθόδου των Leslie, Chitty και Chitty ήταν ότι αυτή τη φορά 

ως επανασυλλήψεις καταγράφηκαν και οι πρώτες και όχι µόνο οι δεύτερες 

επανασυλλήψεις και ως συλλήψεις οι πρώτες συλλήψεις των ατόµων όταν 

παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά. Τα ποτελέσµατα της µεθόδου µε βάση τα 

δειγµατοληπτικά δεδοµένα των 14 δειγµατοληψιών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

∆ειγµατοληψία Alpha Nt  Φt  Βt S.E. Nt S.E. Φt S.E. Βt 
1 

α

--- --- 0.982 --- --- 0.282 --- 
2 0.267 169.4 0.982 242.7 69.4 0.367 202.9 
3 0.161 409.2 0.982 24.1 222.2 0.399 233.9 
4 0.212 425.9 0.942 -50.5 205.6 0.438 171.4 
5 0.3 0. 0  0  3. 0.1  3 35 6 .6 27 1 6.9 16 4 325 130.4 
6 0.25 42.5 0.578 38 61.9 0.2  85.3 8 3 .1 1 26
7 0.27 36.2 0.878 11 0.3  70.5 3 2 .3 82.5 37
8 .3 8. 38 9.10 87 21 6 0.54 - .1 8  0.294 36.9 
9 0 0 7 1.2.7 8  0.424 .8 4  0.201 12.9 

10 0 1.7 8 2.9.6 4  1.31 .7 1  0 18.5 
11 0 3.3 4.7 19.8 .6 6  1 0.327 16.9 
12 .6 8 .20 47 6  1.377 70.5 22  0 46.5 
13 .4 4. 0 .80 19 16 1 0 75  0 0 
14 .3 0 0 0 0 0 09 0 0 

 

Πίνακα 1 Τα αποτελέσµα ς δου y-  τη κτ η γέθ ο  

στο Κο ονή

 

 

 

 

ς 3.3 M. gibbosus τα τη µεθό  Joll Seber για ν ε ίµησ  του µε ους τ υ πληθυσµού

υφ σι. 
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Τα διαγράµµατα που ακολουθούν αναπαριστούν τα αποτελέσµατα της µεθόδου 

Jolly-Seber του Πίνακα 3.31. 
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χήµα 3.21 Το µέγεθος πληθυσµού στο Κουφονήσι ανά δειγµατοληψία. 

Όπως φαίνε  το πάν µα, ιστ εθος ν πλ ό 

εκτιµήθηκε στις 29- νώ χισ  10-11/8. 
  

Σ

 

ται από  παρα ω σχή το µέγ ο µέγ  για το ηθυσµ

30/7, ε το ελά το στις

ός
 ν
έω

ν 
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σ
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ν
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Σχήµα 3.22 Οι νέες είσοδοι ανά δειγµατοληψία στον πληθυσµό του Κουφονησίου. 
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Με εξα

εισχωρήσεις και οι αποχωρήσεις ατόµων στον πληθυσµό 

ήταν σχετικά ισορρπηµένες. 

 

ίρεση τη δειγµατοληψία 2, κατά την οποία έγινε µαζική εισχώρηση ατόµων, στις 

υπόλοιπες δειγµατοληψίες οι 
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∆ειγµατοληψία

  

 Σχήµα 3

 

Η πιθανότητα επιβίωσης στις περισσότερες δειγµατοληψίες ήταν πολύ υψηλή. Εξαίρεση 

αποτελούν οι δειγµατοληψίες 5, 6, 8 και 9, κατά τις οποίες η πιθανότητα επιβίωσης 

κυµάνθηκε µεταξύ 0.424-0.672. Αντίθετα, για τις δειγµατοληψίες για τις οποίες 

εκτιµήθηκε το µικρότερο µέγεθος πληθυσµού (10, 11 και 12) η ανάλυση έδειξε πως η 

πιθανότητα επιβίωσης του πληθυσµού ήταν αφύσικα υψηλή (Φt ≥1). Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στο ότι Μt+1 > Μt + (st –mt), δηλαδή ουσιαστικά στις µεγάλες 

δειγµατοληπτικές διαφορές µεταξύ διαδοχικών δειγµατοληψιών, που φαίνονται και στο 

σχήµα 3.21 της εκτίµησης πληθυσµού.    

Με βάση το διάγραµµα του σχήµατος 3.23, κατά την εξέλιξη του πειράµατος το 

µέγιστο ποσοστό των µαρκαρισµένων ατόµων σε σχέση µε το σύνολο του εκτιµώµενου 

 χαµηλότερο ήταν, όπως 

ναµένονταν, κατά τη δειγµατοληψία 2 (26.7%).    

 

.23 Η πιθανότητα επιβίωσης ανά δειγµατοληψία για τον πληθυσµό του Κουφονησίου. 

 

πληθυσµού ήταν 70% κατά τη δειγµατοληψία 9. Αντίστοιχα, το

α
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Σχήµα 3.23 Το ποσοστό των µαρκαρισµένων ατόµων του πληθυσµού του Κουφονησίου ανά δειγµατοληψία. 
 

 ∆ιαιρώντας το εκτιµώµενο µέγεθος πληθυσµού µε τα 3900 m2 του σταθµού στο 

Κουφονήσι προέκυψε η πυκνότητα του πληθυσµού ανά 1 m2, η οποία παριστάνεται ανά 

δειγµατοληψία στο παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 3.24 Η πυκνότητα του πληθυσµού ανά 1 m2 στο Κουφονήσι.  
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Όπως φαίνεται από το διάγραµµα του σχήµατος 3.24, η µέγιστη πυκνότητα πληθυσµού 

ήταν ~11 άτοµα/100 m2 κατά τη δειγµατοληψία 4 και η ελάχιστη ~1 άτοµο/100 m2. 

 Για κάθε µία από τις 14 δειγµατοληψίες υπολογίστηκε η επιφανειακή πυκνότητα 

του πληθυσµού (S.D. – Surface Density) ως ο λόγος του συνόλου των συλλήψεων κάθε 

δειγµατοληψίας προς τη συνολική επιφάνεια του σταθµού (3900 m2). Η απόλυτη 

επιφανειακή πυκνότητα (A.S.D. – Absolute Surface Density) του πληθυσµού 

υπολογίστηκε ως ο λόγος του εκτιµώµενου µεγέθους του πληθυσµού για κάθε 

δειγµατοληψία προς την επιφάνεια. Τέλος, υπολογίστηκε η σχετική επιφανειακή 

πυκνότητα (R.S.D. – Relative Surface Density) του πληθυσµού διαιρώντας για κάθε 

δειγµατοληψία την επιφανειακή πυκνότητα µε την απόλυτη επιφανειακή πυκνότητα και 

πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα µε 100. Έτσι, δεδοµένου ότι η σχε  επιφανειακή 

πυκνότητα είναι η το ποσοστό του πληθυσµού που εµφανίζεται στην επιφάνεια του 

δάφους σε κάθε δειγµατοληψία, αποτελεί καλύτερη σταθερά σε σχέση       µε την 

∆ειγµατοληψία Συλλήψεις Εκτιµώµενο Nt S.D. A.S.D. R.S.D. 

τική

ε

 επιφανειακή πυκνότητα, η οποία επηρεάζεται από τη θνησιµότητα και τις 

γεννήσεις και δεν είναι συνεχής µεταξύ των κοορτών (Polis, 1980α).  

 

1 28 0 0.007179 0 (a) 
2 22 169.4 0.005641 0.043436 12.98701 
3 27 409.2 0.006923 0.104923 6.59824 
4 26 425.9 0.006667 0.109205 6.104719 
5 24 350.6 0.006154 0.089897 6.845408 
6 25 342.5 0.00641 0.087821 7.29927 
7 29 236.2 0.007436 0.060564 12.27773 
8 25 218.6 0.00641 0.056051 11.43641 
9 14 80 0.00359 0.020513 17.5 

10 11 41.7 0.002821 0.010692 26.3789 
11 16 63.3 0.004103 0.016231 25.27646 
12 23 68 0.005897 0.017436 33.82353 
13 28 164.1 0.007179 0.042077 17.06277 
14 33 0 0.008462 0 (a) 

 

Πίνακας 3.32 Οι τιµές της επιφανειακής πυκνότητας, της απόλυτης επιφανειακής πυκνότητας και της σχετικής 

επιφανειακής πυκνότητας ανά δειγµατοληψία. Με (a) σηµειώνονται οι τιµές που δεν είναι δυνατόν να 

υπολογιστούν. 
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Σ 25 Η σχετική επιφανειακή πυκνότητα του πληθυσµού ανά δειγµατοληψία. 

 
χήµα 3.

πως φαίνεται στο διάγραµµα του σχήµατος 3.25, η µέγιστη σχετική πυκνότητα του 

π λ ι ιγµατοληψία 8) ταν γενικά 

συγκριτικά υψηλή στι ιγµατοληψί    

 

3.5.10 Neighborhood size του πληθ  

 

  τον υπολογισµό το ghbor e   οι 

µετακινήσεις των ατό  που επα ήθηκ µ τ σύµανσής 

τους µε  µετακινήσ  υπόλοι  ατόµω ν ε στατιστικός έλεγχος 

των µ ινήσεων τ ατόµων  π ή η A, τη µη 

παραµετρική διαδικασ ann-Whitney και τη α W , 1999).  

αποτελέσµ  όλων τ όδων A .0 -Whitney: 

=0.85 ruskal-Wa έδειξαν ότ ρχει ατιστικ αφοροποίηση 

 

Ό

ληθυσµού υπο ογίστηκε γ α τη 12η δε (14-15/ και ή

ς δε ες 8-13. 

υσµού

Για υ nei hood siz  αρχικά διαχωρίστηκαν

µων νασυλλ αν µία η έρα µετά ην ηµέρα 

 τις εις των πων ν. Στη συ έχεια έγιν

ετακ ων µε την αραµετρικ  ανάλυσ  ANOV

ία M διαδικασί  Kruskal- allis (Zar

Τα ατα ων µεθ  (ANOV : p = 0 79, Mann

2, K llis: p=0.474) ι δεν υπά στ ή διp

των µετακινήσεων µε dt = 1 σε σχέση µε τις µετακινήσεις µε dt > 1.  
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Έτσι, στη συνέχεια οι υπολογισθείσες αποστάσεις µετακίνησης δε χρειάστηκε  να 

αναχθούν σε αποστάσεις ανά δειγµατοληπτική ηµέρα. Τα περαιτέρω αποτελέσµατα για 

τον υπολογισµό του neighborhood size συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:     

  

Dt n Χ S2 γ d S.D. d Ns S.D. Ns 
1 34 11.20 246.4679 4.51 0.038737 0.016942 64.00816 27.99496
2 14 15.96 320.8597 3.39 0.043408 0.018846 87.51167 37.99424
3 8 18.22 674.4102 4.17 0.075886 0.036832 321.5646 156.0714
4 10 27.91 588.6112 -1.82 0.053533 0.023179 197.9852 85.72594
5 3 25.93 326.3374 (a) 0.066368 0.031538 136.0825 64.66768
6 1 0.5 (a) -1.82 0.042077 0.019436 (a) (a) 
7 7 31.24 494.7137 0.58 0.064238 0.028392 199.6763 88.25288
8 - - - - - - - - 
9 1 23.33 (a) (a) 0.020513 0.010564 (a) (a) 

10 2 10.00 128 (a) 0.021038 0.009718 16.92013 7.815638
11 2 14.89 47.80247 (a) 0.029756 0.012564 8.93 1 3.77365 739
12 1 1.11 (a) (a) 0.056051 0.022846 (a) (a) 
13 1 68.22 (a) (a) 0 0 (a) (a) 
14 1 21.56 (a) (a) 0 0 (a) (a) 
15 1 9.56 (a) (a) 0.056051 0.022846 (a) (a) 
16 - - - - - - - - 
17 - - - - - - - - 
18 3 21.41 283.7202 (a) 0.033462 0.01465 59.65076 26.1153 

20 1 46.89 (a) (a) 
19 3 25.70 168.7078 (a) 0.01294 0.004103 13.71687 4.34881 

0 0 (a) (a) 
21 1 48.89 (a) (a) 0 0 (a) (a) 
22 1 17.78 (a) (a) 0 0 (a) (a) 
23 1 38.89 (a) (a) 0.042077 0.019436 (a) (a) 
24 2 6.44 19.35802 (a) 0 0 0 0 
25 2 53.67 1458 (a) 0.028051 0.012957 256.9745 118.7 

 

Πίνακας 3.33 Παράµετροι υπολογισµού του neighborhood size µε βάση τον αριθµό των ηµερών από την ηµέρα 

σύµανσης έως την ηµέρα επανασύλληψης. Όπου D : το χρονικό διάστηµα από την ηµέρα σύµανσης 

µέχρι την ηµέρα επανασύλληψης, n: το µέγεθος του δείγµατος, Χ: η µέση µετακίνηση, S2: η διασπορά, 

γ: η κύρτωση, d: η πυκνότητα, S.D. d: η τυπική απόκλιση της πυκνότητας, Ns: το neighborhood size και 

S.D. Ns: η τυπική απόκλιση του neighborhood size. Με (a) σηµειώνονται οι τιµές που δεν είναι δυνατό

να υπολογιστούν. 

t

ν 

   

εγαλύτερες από το 

ηδέν λεπτόκυρτη κατανοµή (Zar, 1999). 

 

Στον παραπάνω πίνακα, αρνητικές τιµές της παραµέτρου γ υποδηλώνουν πλατύκυρτη 

κατανοµή, τιµή ίση µε το µηδέν µεσόκυρτη (κανονική) και τιµές µ

µ
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Το neighborhood size εκτιµήθηκε, αφού έγινε αναγωγή της διασποράς στο χρόνο 

ωρίµανσης ενός ατόµου M. gibbosus. Ωστόσο, µε βάση τη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν 

στοιχεία για το χρόνο ωρίµανσης του υπό µελέτης είδους. Για τα λόγο αυτό ο χρόνος 

ιµήθηκε κατά προσέγγιση µε βάση βιβλιογραφικά στοιχεία για είδη 

σκορπιών π  ανήκο στην ίδ οικογέν  (Buthidae) και σιάζο οικο

οµ ότητες δικό µε  λο έτ M u

ανατολική  ά εργασία) ν  ο

οικολογικές οιότ ε ως n  c

Centuroides gracilis ι Leiu  quin ia ι,  τα οιχεία υ 

πα τίθεντα στον α τό αν γ .  

διάρκεια το ρώτο tar” ν αρκεί 6-7 ηµέ ν ιθµό κδύσεω  

εί η ιάρκε ς περίπου τέ ό ο έ

ω  ν είναι 11.7125 µ . Φυσ οι ις ποτε ν απλά  

προσέγγιση ι δεν κλού ατά ανάγκη την πραγµατικότητα. Ωστό βασίζονται 

σ γκριση ικολο όµοιω δών, τ ποία έ αντι εταξύ ς 

ό αφορά τις παρ έτρους  εκτιµήθηκαν για  M. gibbosus. Εξάλλου, µε βάση 

το ίνακα π τιµήσεις γι ib π ι

τι  και το ρος τ ών τω ντίστο  παραµ ρων για όκληρη  οικογένεια 

Buthidae:  

 

∆ιάρκεια
1ου instar Αριθµός 

ρόνο
µέχρι

ωρίµανση 
∆
ζωής Αναπαραγωγή Αριθµός 

ωρίµανσης εκτ

ου υν ια εια  παρου υν λογικές 

οι . Ει τερα,  βάση την οικο γική µελ η στο  . gibbos s στην 

Κρήτη (Καλτσ ς, διπλωµ.  είχε φα εί ότι το είδος παρ υσιάζει 

 οµ ητες µ  είδη, όπ  τα A droctonus australis, Buthus o citanus, 

 κα rus questr tus. Έτσ  µε βάση  στ  πο

ρα ι Πίνακ 3.34, αυ που αµένεται ια το M gibbosus είναι η 

υ π υ “ins α δι ρες, ο συ ολικός αρ ς ε ν να

ναι 5-6,  δ ια ζωή να είναι σσερα χρ νια και  χρόνος µ χρι την 

ρίµανση α ήνες ικά, εκτιµήσε  αυτές α λού  µία

 κα  αντανα ν κ σο, 

ε σύ  ο γικά ν ει α ο  δε διαφ ρουν σηµ κά µ  του

σον  σ αµ που  το

ν Π  3.35, ροκύπτει ότι οι εκ α το M. g bosus εµ ίπτουν στ ς µέσες 

µές  εύ ων τιµ ν α ιχων έτ ολ  την

 
Χ ς 

 ιάρκεια 

Buthidae (ηµέρες) εκδύσεων (µήνες) (µήνες) (µήνες) νεογνών 
6.5 ± 2.1 

(1-15) 
5.1 ± 0.7 

(4-7) 
18.9 ± 12 

(6-48) 
37.9 ± 11.8 

(24-60) 
5 ± 2.2  
(2-11.5) 

23.7 ± 14.5 
(1-105) 

 Μέσες τιµές των παραµέτρων της ιστορίας της ζωής των σκορπιών της οικογένειας Buthidae µετά τη 

γέννηση (από Polis

  
  
Πίνακας 3.35

 & Sissom, 1990).  

Το neighborhood size εκτιµήθηκε µε βάση τις µετακινήσεις από επανασυλλήψεις µία και 

δύο ηµέρες µετά από την ηµέρα επανασύλληψης (Dt = 1 και Dt = 2 στον Πίνακα 3.33). Η 

επιλογή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι στις δύο αυτές περιπτώσεις το µέγεθος του 

δείγµατος είναι µεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη (n1 = 34 και n2 = 14). 
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Με βάση το ία διαδικασία  των ατόµων, η 

διασπορά τω ετακίνησης αυξάνει γραµµικά µε . Έτσι µε βάση τις 

διασπορές S  S2
2, ε αναγωγή της  που  ενώνει στο χρόνο των 11.7125 

µηνών  ωρί  ενός ατό .  βάση  σχέση Ns = 4πσ2d και 

αφού υπολογίστηκε υ α ν d1 και 2, έγινε τελικά η εκτίµηση του 

neighborhood size s = 6790.21 ± 2958.24 µα.    

 

3.6 Συζήτηση
 

3.6.1 Φαινολογία της δραστηριότητας 

 

  περισσότερα είδη της ης το είδος Mesobuthus 

gibb s είναι ένα νυκτόβιο είδος (Kinzelbach, 1975, Warburg & Polis, 1990, Καλτσάς, 

διπλωµ. εργασία). Κατά τη διάρκεια του πειράµατος στο Κουφονήσι δεν παρατηρήθηκε 

ούτε  πείραµα 

που ίχε γίνει στην ανατολική Κρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία), 20% των ατόµων που 

συνε θησαν στις 21:00 ήταν δραστήρια την ηµέρα. Η ηµερήσια δραστηριότητα στους 

η (Polis, 1990γ), 

µε β  τις αναφορές τέτοιων παρατηρήσεων (Toye, 1970, Wanless, 1977, Harrington, 

1978, oral, 79, κή δ τη α του Mesobuthus gibbosus 

διαπιστώθηκε  το 17.2% του 

συνόλου  α ων ή  τα τ  αναµµένα, υποδηλώνοντας 

πως η δραστηριότητα περιορίζονταν από αρνητική φωτόταξη, αν και σύµφωνα µε τους 

Fl    συγχρονίζουν το 

κι ρολόι των σκορπιών πολύ πιο ισχυρά από ότι άλα ανοίγµατος/κλεισίµατος. 

Ο Angermann (1955) µελετώντας το είδος Euscorpius italicus διαπίστωσε ότι η 

φωτοαρνητική απόκριση εκδηλώνεται µα και σε ανώριµα άτοµα ηλικίας 3-5 ηµερών. 

Στο πείραµα στο Mesobuthus gibbosus δ ιστώθηκε ότι άτοµα πριν τη σεξουαλική 

ωρίµανσή ς  και αυτά  συµπε .  βάση τη µελέτη  
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0). Με βάση τη 

ελέτη των Camp & Gaffin (1999), το είδος Paruroctonus utahensis χρησιµοποιεί το 

ανατολιστεί, δείχνοντας προτίµηση κίνησης προς τα σκοτεινά µέρη. 

ενικά, οι σκορπιοί είναι γνωστό ότι έχουν χηµειοαισθητήρια όργανα, τα οποία πιθανώς 

. Οι φωτοϋποδοχείς που είναι υπεύθυνοι για τη 

ύθµιση του προσανατολισµού των σκορπιών βρίσκονται στα πλευρικά µάτια στα 

 

άτοµα: 3.5 φορές περισσότερα, ανώριµα άτοµα: 3.47 φορές περισσότερα) σε σύγκριση  

 

 

του Abushama στο είδος Leiurus quinquestriatus (1962), η αρνητική φωτοκινητική 

απόκριση είναι αντίδραση περισσότερο στην ένταση του φωτός, παρά στην κατεύθυνσή 

του. Ένα παρόµοιο πρότυπο συµπεριφοράς παρατηρήθηκε από τους Torres & Heatwole 

(1967) για τα  

είδη Opisthacanthus lepturus, Cazierius scaber, Centruroides vittatus, Centruroides 

nitidus, Tityus obtusus και Tityus cambridgei (Warburg & Polis, 199

µ

φως για να προσ

Γ

συµβάλλουν στον προσανατολισµό τους

ρ

περισσότερα είδη, ενώ τα κεντρικά µάτια είναι γενικά λιγότερο αποκρινόµενα στο φως 

(Warburg & Polis, 1990). Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία φωτοϋποδοχέων 

στο άκρο του µετασώµατος ή στο κεντρί (Root, 1990, Camp & Gaffin, 1999).     

Όσον αφορά στα µορφοµετρικά χαρακτηριστικά τους, τα αρσενικά και τα θηλυκά 

άτοµα στην Κρήτη ήταν µεγαλύτερα σε µήκος από τα αντίστοιχα στο Κουφονήσι, ενώ το 

αντίθετο ίσχυε για τα ανώριµα άτοµα. Η αναλογία φύλου µετά το πέρας του πειράµατος 

στο Κουφονήσι (3.3 ♂: 1 ♀: 1.44 ανώριµα) ήταν σαφώς µικρότερη σε σχέση µε την 

Κρήτη (4.68 ♂: 1 ♀: 1.45 ανώριµα) (Πίνακας 3.1). Αυτό που φαίνεται από τις δύο 

αναλογίες είναι ότι η αναλογία θηλυκών και ανώριµων ήταν σχεδόν ακριβώς η ίδια και 

για τα δύο πειράµατα. Η σηµαντική διαφορά ήταν στα αρσενικά άτοµα. Η αναλογία 

αρσενικών:ανώριµων στο Κουφονήσι ήταν σχετικά σταθερή καθόλη τη διάρκεια του 

πειράµατος, όπως και η αναλογία αρσενικά: θηλυκά: ανώριµα στην Κρήτη. Αντίθετα, η 

ποσοτική σχέση αρσενικών-θηλυκών στο Κουφονήσι παρουσίαζε µία ενδιαφέρουσα 

ιδιοµορφία: µέχρι τις 12 πρώτες νύχτες του πειράµατος (µέχρι τις 2/8) η αναλογία ήταν 

πολύ υψηλή (10.4: 1), ενώ από τη 13η νύχτα και µέχρι το τέλος του πειράµατος η 

αναλογία µειωνόταν, µέχρι την τελική τιµή (λεπτοµέρειες: § 3.6.5). 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο Κουφονήσι πραγµατοποιήθηκαν 2.82 

φορές περισσότερες συλλήψεις (αρσενικά άτοµα: 2.47 φορές περισσότερα, θηλυκά
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οία πραγµατοποιήθηκαν οι περισσότερες συλλήψεις στο Κουφονήσι (Εικ. 

ίες ώρες 

της νύχ

α πραγµατοποιήθηκε 

το πείρ

 

µε την Κρήτη. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι στο Κουφονήσι φάνηκε το 

υπό µελέτη είδος να έχει επικρατήσει µεταξύ των άλλων ζωικών της µεσοπανίδας, λόγω 

του πολύ υψηλού µεγέθους πληθυσµού. Σε αυτό συνέλαβε και η ύπαρξη της ξερολιθιάς, 

κοντά στην οπ

3.3, σελ. 82). Η ξερολιθιά πιθανότατα αποτελούσε ένα σταθερό «ορµητήριο» για τα 

άτοµα του M. gibbosus, προσφέροντάς τους προστασία από δυσχερείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι η ύπαρξη της ξερολιθιάς έδινε την 

ευκαιρία στους σκορπιούς να περιπλανιούνται στο χώρο σε µεγαλύτερο βαθµό σε 

σύγκριση µε την Κρήτη. Στο Κουφονήσι 60.9% του συνόλου των συλλήψεων 

πραγµατοποιήθηκαν εκτός παγίδων, ενώ στην Κρήτη µόλις 38.9%.    

 Η δραστηριότητα του M. gibbosus ανά δειγµατοληπτική ώρα γενικά είχε το ίδιο 

πρότυπο στο Κουφονήσι και την Κρήτη (Πίνακας 3.2, σελ. 82). Η µέγιστη 

δραστηριότητα σηµειώθηκε µεταξύ 22:00 και 1:00 (67.2% και 68.8% του συνόλου των 

συλλήψεων αντίστοιχα) και υπήρξε βαθµιαία ελάττωση κατά τις τρεις τελευτα

τας, από τις 3:00 έως τις 6:00 (16.1% και 18.5% του συνόλου των συλλήψεων 

αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει παλαιότερες µελέτες σε άλλα είδη σκορπιών, 

όπως τα Hadrurus hirsutus, Vaejovis mesaensis, Vaejovis confusus, Vaejovis baergi, 

Centruroides sculpturatus (Hadley & Williams, 1968), Buthus hottentotta hottentotta 

(Toye, 1970), Paruroctonus mesaensis (Polis, 1980α) και Euscorpius flavicaudis 

(Benton, 1992α). Ειδικότερα, το πρότυπο δραστηριότητας του Mesobuthus gibbosus έχει 

ως εξής: µόλις απλωθεί το σκοτάδι περπατούν για µία περίοδο 2-4 ωρών εξερευνώντας 

την περιοχή γύρω από τη φωλιά τους ή αποµακρύνονται αρκετά µέτρα µακριά από αυτές. 

Το πρότυπο αυτό µπορεί να αλλάξει ελαφρώς, σε σχέση µε τη θήρευση, την αποφυγή 

θηρευτών και την αναπαραγωγή και είναι κοινό για τα περισσότερα είδη της οικογένειας 

Buthidae, όπως το Androctonus australis (Fleissner & Fleissner, 2001). Η µειωµένη 

παρουσία των θηλυκών ατόµων καθόλη τη διάρκεια των πειραµάτων στο Κουφονήσι και 

την Κρήτη οφείλεται πιθανότατα στο ότι η περίοδος κατά την οποί

αµα ήταν η περίοδος γεννήσεων και της επακόλουθης µητρικής φροντίδας (Polis 

& Farley, 1979β, Polis, 1990γ, Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). 
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Τουλάχιστον 2-3 ώρες πριν την αυγή η δραστηριότητα του πληθυσµού µειώνεται 

απότοµα, µε εξαίρεση τα ανώριµα άτοµα που εξακολουθούν να είναι δραστήρια µέχρι τις 

πρώτες πρωινές ώρες. Το πρότυπο αυτό ξεφεύγει ελαφρώς από τα µέχρι σήµερα 

διατυπωθέντα. Εκτός του κοινού γεγονότος ότι η έναρξη της δραστηριότητας είναι µία 

αντίστροφη διαδικασία µε την ένταση του φωτός, τουλάχιστον για τα περισσότερα 

νυχτόβια είδη σκορπιών (Warburg & Polis, 1990), αυξηµένη δραστηριότητα κατά τις 

τελευταίες ώρες της νύχτας παρατηρήθηκε από ώριµα αρσενικά (και όχι ανώριµα) άτοµα 

στο είδος Paruroctonus mesaensis (Polis, 1980α) και σε άλλα είδη (Hadley & Williams, 

1968, Shorthouse, 1971, Toren, 1973, Tourtlotte, 1974, Fox, 1975, Fet, 1980). Η 

µειωµένη δραστηριότητα κατά τις ώρες αυτές πιθανώς εν µέρει να οφείλεται επίσης στα 

ν ς

γρασία αέρα όσο και η µέση  

 

 

 

επίπεδα φωτός (Warburg & Polis, 1990), που είναι σαφώς υψηλότερα σε σχέση µε το 

µέσο της ύχτα . 

 

3.6.2 Αβιοτικοί παράγοντες και δραστηριότητα   

 

 Με βάση τα κλιµατικά στοιχεία των δύο σταθµών, στο Κουφονήσι και την 

Κρήτη, δηλαδή τις µετρήσεις των αβιοτικών παραγόντων ανεξάρτητα συλλήψεων 

(Σχήµα 3.5, σελ. 86), φαίνεται πως υπάρχουν οµοιότητες, αλλά και αξιοσηµείωτες 

διαφορές, σηµαντικές για την ερµηνεία της δραστηριότητας του Mesobuthus gibbosus 

συγκριτικά στα δύο πειράµατα. Ειδικότερα, τόσο η µέση θερµοκρασία αέρα όσο και η 

µέση θερµοκρασία εδάφους στο Κουφονήσι ήταν χαµηλότερες στο Κουφονήσι. Ιδιαίτερα 

η θερµοκρασία εδάφους φαίνεται να υφίστατο απότοµη πτώση µε την πάροδο των 

δειγµατοληπτικών ωρών προς το πρωί. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι το 

έδαφος στο σταθµό του Κουφονησίου συνίστατο από άµµο και όχι από χώµα, όπως στην 

Κρήτη. Η άµµος αποτελείται κυρίως από PiO2 και συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο να 

χάσει θερµότητα σε σχέση µε το χώµα, λόγω µεγαλύτερης θερµοχωρητικότητας 

(Φασουλάς, προσ. επικοινωνία), δεδοµένου ότι και στις δύο περιπτώσεις η θερµοκρασία 

εδάφους οφείλονταν στην πολύ υψηλή θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της µέρας 

(Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Επίσης, τόσο η µέση σχετική υ
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ταχύτη

υφονήσι ήταν 0-0.441m/sec, ενώ στην Κρήτη 3.5-3.8 m/sec. Όσον 

φορά στη θερµοκρασία εδάφους, στο Κουφονήσι η προτιµούµενη κλάση ήταν 27.2-

ο σηµείο δρόσου, που δεν µετρήθηκε 

στο πείραµα στην Κρήτη, η περισσότερες συλλήψεις πραγµατοποιήθηκαν όταν αυτό 

υµαίν

εγγαριού, µικρότερη η ταχύτητα του ανέµου και υψηλότερη η θερµοκρασία,  

 

τα ανέµου ήταν σαφώς υψηλότερες σε όλες τις δειγµατοληπτικές ώρες στην 

Κρήτη.  

Η σύγκριση των διαγραµµάτων συσχέτισης του αριθµού των συλλήψεων 

µεκλάσεις των αβιοτικών παραγόντων στο Κουφονήσι και την Κρήτη (Σχήµα 3.3, σελ. 

82), οδηγεί στο συµπέρασµα πως υπάρχουν σηµαντικές οµοιότητες και διαφορές. Πιο 

συγκεκριµένα, οι περισσότερες συλλήψεις στο Κουφονήσι πραγµατοποιήθηκαν, όταν η 

θερµοκρασία αέρα ήταν µεταξύ 25-25.48 oC, ενώ στην Κρήτη εκτός από αυτή την κλάση 

υπήρχε άλλο ένα τοπικό µέγιστο στους 26-26.5 oC. Σηµαντική διαφορά είναι εκείνη σε 

σχέση µε τη σχετική υγρασία αέρα. Στο Κουφονήσι τα περισσότερα άτοµα ήταν 

δραστήρια, όταν η υγρασία ήταν µεταξύ 56.64-60.55%, ενώ στην Κρήτη µεταξύ 69-

72.5%. Επίσης, η προτιµούµενη κλάση ταχύτητας ανέµου από τα άτοµα του  Mesobuthus 

gibbosus στο Κο

α

28.25 oC, ενώ στην Κρήτη 29-30 oC. Τέλος, για τ

κ ονταν µεταξύ 17.2 oC και 18.35 oC. Τα συγκριτικά αυτά στοιχεία δείχνουν ότι το 

Mesobuthus gibbosus είναι όντως ένα θερµόφιλο και ξηρόφιλο είδος (Crucitti & Marini, 

1987, Καλτσάς, διπλωµ. εργασία), κυρίως µε βάση τα αποτελέσµατα του Κουφονησίου. 

Ωστόσο, µία πιο προσεκτική µατιά στα διαγράµµατα µπορεί να αµβλύνει τις 

προαναφερθείσες διαφορές, καθώς εκτός από τα µέγιστα των διαγραµµάτων υπήρξε 

µεγάλος αριθµός ατόµων που συνελλήφθη σε χαµηλή σχετική υγρασία αέρα και 

ταχύτητα ανέµου στην Κρήτη. Ούτως ή άλλως, όµως, οι διαφορές αυτές, που οφείλονται 

και στη γενική κλιµατική διαφορά των δύο βιοτόπων αναδεικνύει ακόµα περισσότερο 

την προσαρµοστικότητα του είδους.    

 Οι αβιοτικοί παράγοντες που φάνηκε, µε βάση τα αποτελέσµατα της βηµατικής 

παλινδρόµησης, να επηρεάζουν περισσότερο τη δραστηριότητα του M. gibbosus 

ανεξάρτητα φύλου ήταν η φάση του φεγγαριού, η ταχύτητα του ανέµου και η 

θερµοκρασία αέρα, ενώ στο πείραµα της Κρήτης, οι προαναφερθέντες και η 

θερµοκρασία εδάφους. Ειδικότερα, όσο µικρότερο ήταν το ορατό κοµµάτι του 

φ
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ευνοούνταν η αύξηση του αριθµού των δραστήριων σκορπιών. Τα αποτελέσµατα αυτά 

συµφωνούν µερικώς µε αυτά του Benton (1992α), ο οποίος βρήκε για το είδος 

Euscor s

ν

 αλλά µε σαφώς πιο υψηλή σχετική υγρασία αέρα 

έση 

χ

 

piu  flavicaudis συσχέτιση της δραστηριότητας µε τη φάση του φεγγαριού και τη 

θερµοκρασία αέρα. Θετική συσχέτιση µε υψηλές τιµές θερµοκρασίας αέρα είχε επίσης το 

ερηµικό είδος Paruroctonus mesaensis (Polis, 1980α), ενώ θετική συσχέτιση µε τη 

θερµοκρασία αέρα και εδάφους τα είδη Mesobuthus eupeus, Mesobuthus caucasicus, 

Liobuthus kessleri, Orthochirus scrobiculosus (Fet, 1980). Όσον αφορά στα αρσενικά 

άτοµα η ανάλυση έδειξε ότι η δραστηριότητά τους ευνοείται περισσότερο από µικρή 

φάση φεγγαριού (κοντά στο 0%) και υψηλή θερµοκρασία εδάφους. Η αντίστοιχη 

ανάλυση για το πείραµα της Κρήτης έδειξε, εκτός της θερµοκρασίας εδάφους και τη 

θερµοκρασία αέρα ως σηµαντικό παράγοντα, σε συµφωνία και πάλι µε τον Benton 

(1992α). Η δραστηριότητα των θηλυκών ατόµων φάνηκε να ευνοείται περισσότερο από 

υψηλή θερµοκρασία αέρα, υψηλό σηµείο δρόσου, µικρή φάση φεγγαριού και χαµηλή 

ταχύτητα ανέµου. Στην Κρήτη, σηµαντικότεροι παράγοντες φάνηκαν να είναι η σχετική 

υγρασία αέρα και η ταχύτητα ανέµου. Τέλος, για τα ανώριµα άτοµα φάνηκε ότι ο µόνος 

παράγοντας που επηρέαζε τη δραστηριότητά τους ήταν η φάση του φεγγαριού 

(αρνητικά).  

Η ανάλυση αντιστοίχισης µετά από επεξεργασία του αριθµού των δραστήριων 

ατόµων και τω  τριών «φύλων»* µε κλάσεις όλων των αβιοτικών παραγόντων, κατέληξε 

σε αντιστοίχιση των αρσενικών ατόµων µε σχετικά χαµηλή φάση φεγγαριού (25.1%-

50.2%), πολύ χαµηλή σχετική υγρασία αέρα (µέση τιµή: 46.4%) και σχετικά υψηλή 

θερµοκρασία αέρα (µέση τιµή: 25.83 oC) και εδάφους. Αντίστοιχα, για το πείραµα της 

Κρήτης, τα αρσενικά άτοµα ήταν συσχετισµένα µε σχεδόν ακριβώς την ίδια µέση 

θερµοκρασία αέρα (µέση τιµή: 26 οC),

(µ τιµή: 68%). Τα θηλυκά (στο Κουφονήσι) αντιστοιχίστηκαν µε πολύ χαµηλή 

ταχύτητα ανέµου (µέση τιµή: 0.61 m/sec), πολύ µικρή φάση φεγγαριού (0%-25.1%) και 

γενικά υψηλή θερµοκρασία αέρα. Τέλος, τα ανώριµα άτοµα αντιστοιχίστηκαν µε σχετικά 

χαµηλό σηµείο δρόσου (µέση τιµή: 14.52 oC), σχετικά χαµηλή θερµοκρασία αέρα (µέση 

τιµή: 24.5 οC) και γενικά αµηλή θερµοκρασία εδάφους.   
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* Ο όρο  χρη καταχρηστικά και στα αποτελέσµατα του παρόντος κεφαλαίου. Τα ανώριµα άτοµα δεν ς σιµοποιήθηκε 

ποτελούν, φυσικά, φύλο, αλλά ηλικιακή τάξη. Ωστόσο, έγινε χρήση του όρου καθώς σε όλες τις αναλύσεις 

συγκρίθηκαν µε τα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα ως τρίτο φύλο, διακριτό µορφολογικά (και οικολογικά απ’ ότι έχει 
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α

ήδη φανεί) από τα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα.  
 

αέρα και η ταχύτητα ανέµου, δηλαδή υψηλή τιµή του ενός παράγοντα αναµένεται να 

όποιες διαφορές µεταξύ Κουφονησίου και Κρήτης, η συνολική εικόνα για το M. gibbosus 

Leiurus quinquestriatus Hottentotta judaica  Nebo hierichonticus  Scorpio maurus 

 

 

Με βάση τα διαγράµµατα του σχήµατος 3.5 (σελ. 86), ανεξάρτητα των τιµών 

τους, η θερµοκρασία  αέρα και η θερµοκρασία εδάφους φαίνεται να είναι 

αλληλοεξαρτώµενες, µειωνόµενες περίπου µε τον ίδιο ρυθµό σε σχέση ανά 

δειγµατοληπτική ώρα. Επίσης, αντίστροφη σχέση φαίνεται να έχει η σχετική υγρασία 

συνοδεύεται από χαµηλή τιµή του άλλου.  

 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι, παρά τις 

είναι αυτή ενός ξηρόφιλου και θερµόφιλου είδους (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία), µε 

θερµοκρασιακές προτιµήσεις περίπου ίδιες µε καθαρά ερηµικά είδη σκορπιών, όπως τα 

, , ,

fuscus (Warburg & Polis, 1990), σε αντίθεση µε άλλα είδη, όπως το Grosphus 

flavopiceus, που είναι σαφώς πιο ψυχρόφιλο (Lourenço & Cloudsley-Thompson, 1998). 

Η διαφοροποίηση, ιδιαίτερα όσον αφορά στη σχετική υγρασία αέρα, µεταξύ των δύο 

πειραµάτων πιθανότατα οφείλεται στη µεγάλη προσαρµοστική ικανότητα του είδους, 

δεδοµένου ότι το κλίµα στο Κουφονήσι ήταν σαφώς ξηρότερο από εκείνο στην 

ανατολική Κρήτη. Η απόκριση των σκορπιών στις ασταθείς και ευµετάβλητες τιµές της 

σχετικής υγρασίας αέρα (ιδιαίτερα στην Κρήτη) δείχνει ότι τουλάχιστον τα ώριµα άτοµα, 

αρσενικά και θηλυκά, είναι ικανά να αντιλαµβάνονται µικρές διαφορές στη σχετική 

υγρασία (5 – 10%), σε αντίθεση µε τη µελέτη του Abushama (1964) στο είδος Leiurus 

quinquestriatus, η οποία ούτως ή άλλως  πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο και όχι στο 

πεδίο. Ωστόσο, η αντιστοίχιση της δραστηριότητας των ανώριµων ατόµων µε µη 

ευνοϊκές τιµές αβιοτικών παραγόντων, εκτός της φάσης του φεγγαριού, δε σηµαίνει 

απαραίτητα πως δεν είχαν την ικανότητα να αντιλαµβάνονται διαφορές στην υγρασία, 

ούτε αναγκαστικά ότι αυτές είναι οι προτιµούµενες συνθήκες δραστηριότητας. Το 

γεγονός της αυξηµένης δραστηριότητάς κατά τις τελευταίες δειγµατοληπτικές ώρες 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, πιθανότατα λόγω ενδοειδικού ανταγωνισµού, παραµένουν  
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δραστήρια κατά τις πιο κρύες περιόδου

 

ς της νύχτας, όπως συµβαίνει και µε τις πιο κρύες 

ο ς του ς ε

Εκτός της υγρασίας (και φυσικά του σηµείου δρόσου), αρνητικά επηρέαζαν τη 

δραστηριότητα του M. gibbosus η υψηλή ταχύτητα του ανέµου και κυρίως η µεγάλη 

πειράµατα, οι σκορπιοί που ήταν ήδη δραστήριοι, αντιµετώπιζαν επιτυχώς αυτή τη 

µορφή πίεσης, ουσιαστικά εκµεταλλεύοντάς την. Ειδικότερα, 14 αρσενικά άτοµα στην 

ακολουθώντας την κατεύθυνση του ανέµου πιθανότατα για να επιστρέψουν στις φωλιές 

τους, χωρίς να επιβραδύνουν (Shaffer & Formanowicz, 2000), γεγονός που έδειξε ότι 

στις περιπτώσεις αυτές ρύθµιζαν την κατεύθυνση της κίνησής τους µ

Linsenmair (1968, 1972). Εκτός αυτού, οι είσοδοι των περισσοτέρων λαγουµιών στην 

παρέµεναν στις φωλιές τους (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Τα αποτελέσµατα αυτά 

συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του Bradley (1988), ο οποίος βρήκε ότι η 

θερµοκρασία εδάφους και αρνητικά από τη σχετική υγρασία εδάφους, ενώ συσχετίζεται 

θετικά µε τις χαµηλές τιµές ταχύτητας ανέµου και αρνητικά µε τις υψηλές, αφού σε 

δυνατούς ανέµους σηµαντικά περισσότεροι σκορπιοί βρέθηκαν να σκαρφαλώνουν σε 

άτοµα του είδους Buthus occitanus στην έρηµο Negev του Ισραήλ, ενώ για τα ενήλικα 

ική συσχέτιση µε την ένταση του ανέµου. 

3.6.3 Η επίδραση του κύκλου του φεγγαριού στη δραστηριότητα του Mesobuthus gibbosus 

 

σηµαντικότερος αβιοτικός παράγοντας που επηρέαζε αρνητικά τη δραστηριότητα του M. 

gibbosus, τόσο στο πείραµα στο Κουφονήσι όσο και στο πείραµα στην Κρήτη.  

 

 

περιόδ υ  έτου ποχικά (Warburg & Polis, 1990).        

φωτεινότητα του φεγγαριού. Ειδικά όταν επικρατούσαν ισχυροί άνεµοι στα δύο 

Κρήτη και 12 αρσενικά άτοµα στο Κουφονήσι παρατηρήθηκαν να κινούνται ταχύτατα 

ε βάση τον 

επικρατούντα άνεµο. Η διαπίστωση αυτή συµφωνεί απόλυτα µε παρατηρήσεις του 

Κρήτη ήταν χτισµένες στην ίδια (συνήθως νοτιοδυτική) κατεύθυνση µε αυτή του ανέµου 

στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί η πίεση λόγω του ανέµου, όταν και όσο οι σκορπιοί 

δραστηριότητα του είδους Paruroctonus utahensis επηρεάζεται θετικά από τη 

θάµνους. Αυτήν ακριβώς την παρατήρηση έκανε και η Skutelsky (1996) για τα ανώριµα 

άτοµα βρήκε θετ

 

Από την προηγούµενη παράγραφο ήδη φάνηκε ότι η φάση του φεγγαριού ήταν ο 
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Εξαιρώντας τις φάσεις του φεγγαριού που διήρκεσαν µόνο µία νύχτα (New moon, First 

quarter moon, Full moon), κατά τις οποίες τα αποτελέσµατα έχουν µεγαλύτερη 

πιθανό

υ

 

cercus, Buthacus yotvatensis 

nigroaculeatus, Compsobuthus arabicus και Vachonilus globimanus) διαπίστωσαν 

πιθανή µηνεία της στρατηγικής αποφυγής θήρευσης από θηλαστικά (90-100% του 

φεγγαρ

 

τητα τυχαιότητας, η φάση φεγγαριού µε το µεγαλύτερο µέσο όρο συλλήψεων ήταν 

και στα δύο πειράµατα η Waxing crescent (2-39% του φεγγαριού ορατό), ενώ εκείνη µε 

το µικρότερο µέσο όρο συλλήψεων ήταν η Waxing gibbous (62-99% του φεγγαριού 

ορατό) για το Κουφονήσι και η Waning gibbous (98-56% του φεγγαριού ορατό) για την 

Κρήτη.  

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο αριθµός των δραστήριων σκορπιών στο 

Κουφονήσι διαφοροποιείται µεταξύ των νυχτών µε πολύ µικρή φωτεινότητα φεγγαριού 

(0-10% του φεγγαριού ορατό) και νυχτών µε µεγάλη φωτεινότητα φεγγαριού (90-100% 

του φεγγαριού ορατό). Η ίδια ανάλυση για την Κρήτη δεν κατέληξε στο ίδιο αποτέλεσµα, 

πιθανότατα λόγω µικρού αριθµού δεδοµένων. Μία ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση σε 

αυτή την οµοιόµορφη εικόνα των δύο πειραµάτων είναι ο υψηλότερος µέσος αριθµός 

συλλήψεων θηλυκών ατόµων σε νύχτες µε µεγάλη φωτεινότητα στο Κουφονήσι. 

Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό δεν ήταν καθόλου τυχαίο, γιατί ο µεγαλύτερος αριθµός 

συλλήψεων θηλυκών ατόµων στο Κουφονήσι πραγµατοποιήθηκαν στο εσωτερικό 

θάµνων, όπου τις περισσότερες φορές υπήρχε και το λαγούµι το  κάθε ατόµου. Έτσι, η 

παραµονή στο εσωτερικό ενός πυκνού θάµνου κατά κάποιο τρόπο ανεξαρτητοποιούσε τη 

δραστηριότητα από τη φωτεινότητα του φεγγαριού. Η τροποποίηση αυτή της 

δραστηριότητας του M. gibbosus σε σχέση µε το φεγγάρι πιθανότατα πραγµατοποιείται 

µε στόχο την αποτελεσµατικότητα στη θήρευση (να µην είναι ορατά από τα θηράµατά 

τους) και την αποφυγή θήρευσής τους. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε εκείνα 

µελέτης των Tigar & Osborne (1999), οι οποίοι µελετώντας πέντε είδη της οικογένειας 

Buthidae (Androctonus crassicauda, Apistobuthus pterygo

ακριβώς το ίδιο πρότυπο συµπεριφοράς σε σχέση µε τη φάση του φεγγαριού µε την 

 ερ

ιού ορατό) και θήρευσης σε άλλα αρθρόποδα ή και θηλαστικά (0-10% του 

φεγγαριού ορατό). Μειωµένη δραστηριότητα παρουσιάζουν και τα είδη Euscorpius 

flavicaudis (Benton, 1992α), Hadrurus hirsutus, Vejovis mesaensis,  
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Vejovis confusus, Vejovis baergi και Centruroides sculpturatus (Hadley & Williams, 

1968) κατά τις νύχτες υψηλής φωτεινότητας, όπως επίσης και το είδος Buthus occitanus, 

στο οποίο παρατηρήθηκε ότι στις πανσελήνους η θήρευση γινόταν µέσα σε θάµνους, ενώ 

κατά τη φάση του νέου φεγγαριού η θήρευση γινόταν στο ανοιχτό πεδίο, µε εξαίρεση τα 

ανώριµα άτοµα, των οποίων η θηρευτική δραστηριότητα δεν άλλαξε σε σχέση µε το 

φεγγάρι (Skutelsky, 1996). 

Οι σταυρωτές συσχετίσεις της ανάλυσης των χρονοσειρών έδειξαν ότι ο αριθµός 

των σ

α ι ρ

   

 

κορπιών που συλλαµβάνονταν σε οποιαδήποτε δειγµατοληπτική ηµέρα 

επηρεάζονταν από τη φωτεινότητα του φεγγαριού που ήταν ορατό στο σταθµό, µέχρι και 

έξι ηµέρες πριν στην Κρήτη και δύο ηµέρες πριν έως τρεις ηµέρες µετά στο Κουφονήσι, 

υποδεικνύοντας ότι το είδος Mesobuthus gibbosus ρυθµίζει τη δραστηριότητά του µε 

βάση τον κύκλο του φεγγαριού. Ο Rutin (1996) µελετώντας το υποείδος Scorpio maurus 

palmatus (Rutin, 1996), παρατήρησε ότι τη νύχτα µε πανσέληνο άτοµα του είδους 

έσκαβαν στα λαγούµια τους, πιθανότατα για να τα καθαρίσουν ή/και να αυξήσουν το 

βάθος τους, ώστε να αποτελούν καλύτερο καταφύγιο. Μοναδική εξαίρεση στη 

δραστηριότητα σε σχέση µε το φεγγάρι αποτελεί µέχρι σήµερα το είδος Paruroctonus 

mesaensis (Polis, 1980α, Warburg & Polis, 1990), το οποίο δεν επηρεάστηκε ως προς τη 

γενική του δραστηριότητα σε σχέση µε τη φάση του φεγγαριού, ούτε καν από τις νύχτες 

µε πανσέληνο, ν κα  τα περιστατικά αναπα αγωγής και θήρευσης ήταν ελάχιστα τις 

νύχτες µε µεγάλο ποσοστό του φεγγαριού ορατό.  

Με βάση την Correspondence analysis, κυρίως τα αρσενικά και τα ανώριµα 

άτοµα αντιστοιχίστηκαν µε χαµηλά ύψη φεγγαριού, και ειδικά τα αρσενικά µε  σχετικά 

µικρή φάση φεγγαριού (ορατό τµήµα: 25.1-50.2%), σχετικά µικρό ύψος φεγγαριού (µέση 

τιµή: 23.9 m) και µεγάλο αζιµούθιο (µέση τιµή: 210.9ο). Από το σταθµό στο Πορί και 

180-270ο από το βορρά προς την ανατολή, δηλαδή από το ανατολικό προς το κεντρικό 

τµήµα του Κουφονησίου, το υψόµετρο ανεβαίνει σταδιακά, µέχρι λίγο πάνω από τα 

100m, που είναι και το µέγιστο υψόµετρο του νησιού. Μεταφράζοντας τώρα το 

προαναφερθέν αποτέλεσµα, τα περισσότερα αρσενικά άτοµα ήταν δραστήρια, όταν το 

φεγγάρι δεν ήταν ορατό στο σταθµό.  
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Ο Fleissner (1977) διατύπωσε την άποψη ότι η µειωµένη δραστηριότητα των 

σκορπιών τις νύχτες µε µεγάλο φεγγάρι οφείλεται στη σχετικά έντονη ακτινοβολία, 

δεδοµένου ότι το φως στις νύχτες αυτές είναι κατά εννέα λογαριθµικές µονάδες άνω του 

απόλυτου «κατωφλιού» των κεντρικών µατιών και 10 άνω του «κατωφλιού» των 

πλευρικών µατιών (Warburg & Polis, 1990). Κι αυτό, γιατί η ευαισθησία των µατιών των 

σκορπιών τη νύχτα είναι τέτοια, ώστε να µπορούν να βλέπουν φιγούρες ακόµα και σε µια 

νύχτα 

)

κάθε άτοµο κυνηγούσε, σκότωνε και 

κατανά

τηριστικό των ειδών σκορπιών, τα οποία είναι 

αποτελεσµατικοί θηρευτές (McCormick & Polis, 1990). 

 

χωρίς φεγγάρι, που για τον άνθρωπο αποτελεί το απόλυτο σκότος (Fleissner & 

Fleissner, 2001β .  Επίσης, ο ίδιος αναφέρει ότι τουλάχιστον µερικά είδη µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τα µάτια τους σε µια νύχτα χωρίς φεγγάρι και σύννεφα για να 

προσανατολιστούν µέσω πετρών, σκιών και πιθανώς των αστεριών. Ο Linsenmair (1968) 

έδειξε ότι άτοµα του γένους Androctonus προσανατολίζονται από τα αστέρια και το 

φεγγάρι (astromenotaxis) (Polis, 1990γ). Εξάλλου, τα πειράµατα µε σκορπιούς ήταν από 

τα πρώτα που έδειξαν ότι φυσικά χρονικά σινιάλα συγχρονίζουν το κιρκαδικό ρολόι του 

ζώου πολύ περισσότερο από σινιάλα τύπου «ανοίγµατος/κλεισίµατος» (Fleissner & 

Fleissner, 2001β).   

 

3.6.4 Θηρευτική συµπεριφορά  

 

 Χαρακτηριστικό της θηρευτικής συµπεριφοράς του Mesobuthus gibbosus, τόσο 

στο Κουφονήσι όσο και στην Κρήτη, ήταν ότι 

λωνε τη λεία του µόνο του, σε αντίθεση µε άλλα είδη σκορπιών. Ειδικότερα, στην 

πλειοψηφία των ειδών της οικογένειας Diplocentridae και γενικότερα των σκαπτικών 

ειδών σκορπιών, όπως π.χ. το είδος Didymocentrus caboensis, τα ανώριµα άτοµα 

παραµένουν στη φωλιά των µητέρων και µοιράζονται την τροφή µαζί τους για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα (Polis & Lourenço, 1986, McCormick & Polis, 1990). Επίσης στα είδη 

Heterometrus spinifer και Androctonus aeneas οι µητέρες κυνηγούν µαζί µε τα µικρά 

τους και µοιράζονται τη λεία χωρίς ανταγωνισµό (Krapf, προσ. στοιχεία, Polis & 

Lourenço, 1986), στοιχείο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ για το Mesobuthus gibbosus. Η 

θήρευση «κατά µόνας» είναι χαρακ

 168



                    Κεφάλαιο 3. Η δραστηριότητα κατά την περίοδο αναπαραγωγής 

 

 θηρεύοντα άτοµα, ανεξάρτητα φύλου και ηλικιακής κλάσης είχαν 

εγαλύτερο µέσο ολικό µήκος από τα αντίστοιχα “doorkeeping” θηρεύοντα άτοµα.  

Όσον αφορά στην κίνησή τους, οι σκορπιοί του είδους M. gibbosus εκδήλωσαν 

το ίδιο πρότυπο συµπεριφοράς µε αυτή σε παλαιότερο εργαστηριακό πείραµα (Καλτσάς, 

ιπλωµ

 

Στο πείραµα της Κρήτης είχε φανεί ότι τα άτοµα του M. gibbosus είναι σχεδόν 

κατά αποκλειστικότητα “sit and wait” θηρευτές (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Ωστόσο, 

στο πείραµα στο Κουφονήσι η εικόνα αυτή διαφοροποιήθηκε, δίνοντας µία πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα για τη θηρευτική συµπεριφορά του είδους, δεδοµένου ότι οι 

παρατηρήσεις θήρευσης ήταν σχεδόν τετραπλάσιες σε σχέση µε τις αντίστοιχες στην 

Κρήτη. Ειδικότερα, από τις 79 παρατηρήσεις, µόνο οι 37 αντιστοιχούν σε “sit and wait” 

θηρεύσεις (21 από τις οποίες ήταν αρσενικά άτοµα), ενώ οι υπόλοιπες 42 σε 

“doorkeeping” (36 από τις οποίες ήταν θηλυκά άτοµα). Η διαφοροποίηση στρατηγικής 

µε το φύλο κάθε άλλο παρά τυχαία πρέπει να θεωρείται, καθώς πολλά από τα θηρεύοντα 

µε “doorkeeping” στρατηγική θηλυκά άτοµα είχαν αναπαραχθεί πρόσφατα και 

πιθανότατα δε ρίσκαραν την έξοδο από το λαγούµι τους, πιθανότατα λόγω ενστικτώδους 

µητρικής προστασίας (Mahsberg, 2001). Η περιπλάνηση για την εύρεση τροφής είναι µία 

διαδικασία που απαιτεί ανθεκτικότητα σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς 

και στον ανταγωνισµό, διαειδικό και ενδοειδικό. Ίσως για το λόγο αυτό δεν ήταν τυχαίο 

ότι τα “sit and wait”

µ

δ . εργασία). Συγκεκριµένα, περπατούσαν και ανά µερικά βήµατα σταµατούσαν, 

πιθανότατα προσπαθώντας να αντιληφθούν κραδασµούς στο έδαφος µε τα χτένια τους. 

Αυτή είναι ουσιαστικά η µέθοδος θήρευσης “sit & wait”, παρατηρήθηκε και από τόσους 

ερευνητές κυρίως σε είδη της οικογένειας Buthidae (Hadley & Williams, 1968, Brownell, 

1981, Polis & McCormick, 1986, 1987, McCormick & Polis, 1990). Συγκεκριµένα, όταν 

ένας σκορπιός, ανεξαρτήτως φύλου,  συναντούσε στο εργαστήριο µια προνύµφη, 

συγκρατούσε τη λεία του µε την αριστερή ή και τις δύο ποδοπροσακτρίδες του και 

συνήθως τσιµπούσε το θύµα του πριν τραφεί µε αυτό. Η πιο συχνή χρήση του 

δηλητηρίου στη θήρευση στο εργαστήριο (81.2% των περιπτώσεων) σε σχέση µε το 

πεδίο (54.2% αντίστοιχα στην Κρήτη) πιθανότατα οφείλονταν στην έλλειψη διαειδικού 

ανταγωνισµού στο εργαστήριο: δεν υπάρχει λόγος εξοικονόµησης δηλητηρίου  
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για άµυ

στο 

Κουφονήσι και 13 από τις 24 περιπτώσεις στην Κρήτη), όπως και στα είδη Hadrurus 

arizonensis, Paruroctonus mesaensis και Anuroctonus phaiodactylus και σε αντίθεση µε 

(Williams, 1987). Οι παρατηρήσεις κανιβαλισµού ήταν µόλις δύο από τις 50 συνολικά 

παρατηρήσεις κατανάλωσης θηραµάτων και στα δύο πειράµατα (και στις δύο 

περιπτώσεις ήταν κανιβαλισµός αρσενικού σε ανώριµο άτοµο µε και χωρίς κέντρισµα 

αντίστοιχα), γεγονός που δείχνει ότι το M. gibbosus είναι, όντως, ένα γενικά µη 

κανιβαλιστικό είδος (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία) και τα περιστατικά κανιβαλισµού είναι 

µάλλον τυχαία. Το κέντρισµα εξαρτάται από το λόγο του µεγέθους του θηράµατος προς 

το µέγεθος της ποδοπροσακτρίδας του θηρευτή, αφού ένας σκορπιός έλθει σε επαφή µε 

το θήραµά του µε τις ποδοπροσακτρίδες του (McCormick & Polis, 1990). Αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο συνήθως κεντρίζονται ζώα µεγάλου µεγέθους (χειλόποδα, 

 

 

 

να. Η αµυντική στάση κάθε φορά που συναντούνταν δύο ή περισσότερα άτοµα 

κατά την κίνησή τους είναι µια κοινή παρατήρηση στα είδη των σκορπιών (Warburg, 

1990). Η κίνηση µπρος-πίσω του µετασώµατος είναι συνηθισµένη στα είδη των 

οικογενειών Buthidae και Diplocentridae, πιθανώς γιατί στα είδη των οικογενειών αυτών 

το µετάσωµα αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του µήκους του σώµατος (άνω του 50%) 

(Warburg, 1990).  

Η µεγάλη ποικιλία του διατροφικού ρεπερτορίου του M. gibbosus τόσο στην 

Κρήτη (µετά βεβαιότητας επτά διαφορετικές τάξεις αρθροπόδων) όσο και στο 

Κουφονήσι (οκτώ διαφορετικές τάξεις αρθροπόδων, τουλάχιστον 15 διαφορετικά είδη) 

δείχνει αυτό που είχε διαπιστωθεί και παλαιότερα γενικά για τους σκορπιούς: η δίαιτά 

τους είναι γενικά ευρεία (Polis, 1979). Βάσει αυτού, η επιλογή των θηραµάτων (πιο 

κοινές τάξεις θηραµάτων: Λεπιδόπτερα στο Κουφονήσι και ∆ίπτερα στην Κρήτη) 

πιθανότατα ήταν τυχαία. Οι προτιµούµενες τάξεις θηραµάτων του M. gibbosus είναι 

αρκετά κοινές µεταξύ των ειδών των σκορπιών (Koch, 1977, Warburg & Ben-Horin, 

1979, Shachak, 1980). Παρόλα αυτά, το αν τα θηράµατα κεντρίζονταν ή όχι µάλλον κάθε 

άλλο παρά τυχαίο ήταν και στα δύο πειράµατα (21 από τις 29 περιπτώσεις 

το είδος Centruroides exilicauda, το οποίο ως επί το πλείστον κεντρίζει κατά τη θήρευση 

ορθόπτερα αράχνες και λεπιδόπτερα)  από ένα είδος µε λεπτές δαγκάνες, όπως το είδος  
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Mesobuthus gibbosus (McCormick & Polis, 1990), τα οποία εκτίθενται µακριά από τις 

φωλιές τους και πιθανότατα χρησιµοποιούν το δηλητήριό τους σε µεγάλο βαθµό για 

αµυντικό σκοπό εναντίον των επίδοξων θηρευτών τους (Polis et al., 1981). Η θήρευση σε 

άλλα είδη σκορπιών διαφοροποιείται οντογενετικά. Σύµφωνα µε τον Casper (1985) τα 

ανώριµα άτοµα του είδους Pandinus imperator συνήθως κεντρίζουν τα θηράµατά τους, 

ενώ τα ώριµα απλά χρησιµοποιούν τις ποδοπροσακτρίδες τους. Χαρακτηριστικό των 

περισσ

ν

 

ότερων ειδών σκορπιών είναι ότι καταναλώνουν το θήραµά τους ξεκινώντας 

συνήθως από το κεφάλι (Waterman, 1950, Alexander, 1972, Polis, 1979). Είναι πιθανό 

τα θηράµατα να φαγώθηκαν ενώ ήταν ακόµα ζωντανά, γεγονός που ισχύει γενικά στους 

ενεδρεύοντες θηρευτές (Polis et al., 1981).    

 ∆ύο από τα οκτώ Λεπιδόπτερα και ένα από τα έξι ∆ίπτερα που καταναλώθηκαν 

από άτοµα M. gibbosus στο Κουφονήσι και δύο από τα επτά ∆ίπτερα που 

καταναλώθηκαν από άτοµα M. gibbosus στην Κρήτη πιάστηκαν όλα στον αέρα µε τη 

δεξιά ποδοπροσακτρίδα. Αυτός ο τρόπος θήρευσης είναι αρκετά κοινός στους σκορπιούς. 

Τα θηράµατα συχνά προδίδουν τη θέση τους κάνοντας εναέριες κινήσεις, οι οποίες 

γίνονται αντιληπτές στους σκορπιούς µέσω των τριχοβοθρίων στις ποδοπροσακτρίδες 

τους (Le Berre, 1979). Πολλά είδη σκορπιών χρησιµοποιούν τα τριχοβοθρία τους για να 

εντοπίσουν µε ακρίβεια τη θέση ιπτάµενων εντόµων σε µία ακτίνα 10 cm από αυτά 

(McCormick & Polis, 1990).    

  Η ανάλυση των µηκών των σκορπιών-θηρευτών και των θηραµάτων τους έδειξε 

ότι τα µήκη τω  θηραµάτων συνδέονται µε τα µήκη των θηρευτών µε µία δευτεροβάθµια 

εξίσωση. H στατιστική ανάλυση µάλιστα έδειξε ότι το µήκος του θηράµατος εξαρτάται 

από το µήκος και το φύλο του θηρευτή. Έτσι, µπορεί το διατροφικό ρεπερτόριο του M. 

gibbosus να είναι ευρύ και η επιλογή του θηράµατος να είναι τυχαία, όσον αφορά στην 

τάξη, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου τυχαία όσον αφορά στο µέγεθος του 

θηράµατος, καθώς τα άτοµα του είδους φαίνεται να επιλέγουν τα θηράµατά τους µε βάση 

το µέγεθος των ίδιων. Έτσι, προκύπτει µία διαφοροποίηση στην επιλογή θηραµάτων στις 

διάφορες κλάσεις µήκους των ατόµων M. gibbosus και συνεπώς και µεταξύ των 

ηλικιακών κλάσεων του είδους. Η διαπίστωση αυτή ισχύει γενικά για τους σκορπιούς: η  
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προτίµηση θηράµατος εξαρτάται από το µέγεθος, τον τύπο του εξωσκελετού και πιθανώς 

την οσµή και διαφοροποιείται στις ηλικιακές κλάσεις ενός είδους σκορπιού (Stahnke, 

1966, McCormick & Polis, 1990). Η σχέση του µήκους των θηραµάτων των σκορπιών σε 

σχέση µε την ηλικιακή κλάση των σκορπιών είναι, µε βάση τους McCormick & Polis 

(1990) γραµµική, µε την κλίση να αλλάζει από την περίοδο της 4ης έκδυσης µέχρι και τη 

φάση του ώριµου ατόµου.                

Από τα άτοµα που συνελήφθησαν να θηρεύουν, τόσο στο Κουφονήσι όσο και 

στην Κρήτη, κανένα δε συνελήφθη να καταναλώνει τη λεία του δύο φορές στο ίδιο 

πείραµα, γεγονός που σηµαίνει ότι πιθανώς ο συγκεκριµένος πληθυσµός του είδους ή 

γενικά το είδος Mesobuthus gibbosus έχει σχετικά χαµηλό διατροφικό ρυθµό 

(McCormick  ως αποτέλεσµα ήταν µάλλον αναµενόµενο, δεδοµένου 

Χαρακτηριστικά, το Centruroides sculpturatus (Polis, 1979, McCormick & Polis, 1990) 

έχει διατροφικό ρυθµό µόλις 0 – 8.1%. Το ίδιο ισχύει και για άλλα είδη σκορπιών 

baergi) µε διατροφικό ρυθµό 1 - 5% (Hadley & Williams, 1968) και 2.7% (Paruroctonus 

boreus) (Tourtlotte, 1974). Εξάλλου, µε βάση έρευνα του Bradley (1982), η χώνεψη στο 

είδος Paruroctonus utahensis διήρκεσε 72 ώρες, αλλά η επανεµφάνιση στην επιφάνεια 

του εδάφους έγινε κατά µέσο όρο 20.3 µέρες µετά, πιθανότατα για αποφυγή θήρευσης. 

Μερικά είδη σκορπιών µπορούν να αντέξουν χωρίς τροφή για έξι έως 12 µήνες ή και 

περισσότερο (Stahnke, 1945, 1966, Cloudsley-Thompson, 1963, Kästner, 1968, Savory, 

Vaejovis gertschi

Anuroctonus phaiodactylus και Uroctonus mordax, για να διατηρήσουν σταθερή τη 

βιοµάζα τους πρέπει να τρέφονται µία φορά κάθε 10 µέρες. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που 

πειράµατος στο Κουφονήσι και την Κρήτη. Σύµφωνα µε τον Newlands (1978), το είδος 

Opisthacanthus validus στην ανατολική Νότιο Αφρική δύσκολα µπορούσε να επιβιώσει 

ένα µήνα χωρίς τροφή και νερό, ενώ το Parabuthus villosus,  στην έρηµο Narid επιβίωσε 

σε τέτοιες συνθήκες έναν ολόκληρο χρόνο, γεγονός που έδειξε ότι η ανθεκτικότητα είναι 

  

& Polis, 1990). Αυτό

ότι και άλλα είδη της οικογένειας  Buthidae έχουν χαµηλό διατροφικό ρυθµό. 

(Paruroctonus mesaensis, Vejovis confusus, Vejovis maseansis, Vejovis hirsutus, Vejovis 

1977, Polis, 1988). Ο Williams (1987) αναφέρει ότι άτοµα των ειδών , 

κανένας σκορπιός δε συνελήφθη να θηρεύει δύο φορές κατά τις 30 νύχτες του κάθε 
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υλιά και θηλαστικά, ακόµα και σε σύγκριση µε το 

µεγαλύτερο χερσαίο ζώο, τον ελέφαντα (Polis, 1993).  

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος στο Κουφονήσι βρέθηκαν τέσσερα άτοµα M. 

gibbosus νεκρά (κανένα στην Κρήτη), αλλά τρία από αυτά είχαν πεθάνει πιθανότατα από 

φυσικά αίτια. Το ανώριµο άτοµο, του οποίου βρέθηκαν τα τέσσερα τελευταία µεταµερή 

του µετασώµατος και το τέλσο, πιθανώς υπέστη θήρευση από κάποιο σπονδυλωτό (ίσως 

πουλί). Η παρατήρηση έγινε στις 21:00, γεγονός που δείχνει ότι η ηµερήσια

δραστηριότητα του είδους είχε κόστος, σε αντίθεση µε τη νύχτα, κατά την οποία φάνηκε 

το M. gibbosus να επικρατεί στην εδαφόβια µεσοπανίδα. Το περιστατικό αυτό 

δικαιολογεί εν µέρει την αυξηµένη δραστηριότητα των ανώριµων ατόµων κατά τις 

τελευταίες ώρες της νύχτας για αποφυγή όχι µόνο του ενδοειδικού, αλλά και του 

διαειδικού ανταγωνισµού και πιθανώς της θήρευσης από άλλα ζώα. 

 Κατά την κατανάλωση τροφής, οι αβιοτικοί παράγοντες στο Κουφονήσι ήταν 

πολύ πιο ευνοϊκοί (χαµηλή ταχύτητα ανέµου και σχετική υγρασία αέρα και υψηλή 

θερµοκρασία εδάφους) σε σύγκριση µε την Κρήτη, µε εξαίρεση τη φάση του φεγγαριού, 

που ήταν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη στο Κουφονήσι. Γενικά, οι δυσχερέστεροι 

αβιοτικοί παράγοντες κατά την κατανάλωση τροφής ήταν αυτοί για τα ανώριµα άτοµα 

(όπως και για τη γενική δραστηριότητά τους). Οι αβιοτικοί παράγοντες, ανεξάρτητα 

κατανάλωσης τροφής, και για τους “sit & wait” και για τους “doorkeeping” θηρευτές 

ήταν και πάλι όλοι, µε εξαίρεση τη φάση του φεγγαριού, πιο ευνοϊκοί στο Κουφονήσι σε 

σχέση µε την Κρήτη. 

 Συγκρίνοντας τα θηρεύοντα άτοµα στο Κουφονήσι σε σχέση µε τη στρατηγική 

θήρευσης προκύπτει ότι οι “sit & wait” θηρευτές θήρευαν υπό σαφώς πιο αντίξοες  

 

 

αποτέλεσµα εξελικτικής προσαρµογής. Ο χαµηλός διατροφικός ρυθµός αποτελεί 

γενικότερο χαρακτηριστικό των σκορπιών και οφείλεται έµµεσα στο χαµηλό µεταβολικό 

ρυθµό των ζώων αυτών, γεγονός που εξηγεί και το µεγάλο χρονικό διάστηµα που 

απαιτείται για τη χώνεψη της τροφής. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο µεταβολικός ρυθµός των 

σκορπιών είναι πολύ µικρότερος σε σύγκριση µε άλλα αρθρόποδα, όπως οι αράχνες, 

καθώς και σε σχέση µε έντοµα, πο
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ονταν περισσότερο από τη φάση 

του φε

- τ

ρίσκο αποτυχίας της 

oorkeeping” θηρευτές, δηλαδή κυρίως τα θηλυκά άτοµα, που 

τητη 

των αβιοτικών παραγόντων. 

 

περιβαλλοντικές συνθήκες, ιδιαίτερα όσον αφορά στη φάση και το ύψος του φεγγαριού 

από την επιφάνεια του εδάφους, σε σχέση µε τους “doorkeeping” θηρευτές. Το γεγονός 

αυτό είναι απόλυτα λογικό, καθώς οι “sit & wait” αναζητούσαν την τροφή τους στο 

ανοικτό πεδίο, ενώ αντίστοιχα οι “doorkeeping” ως επί το πλείστον στο εσωτερικό 

θάµνων.  

Η στατιστική ανάλυση για τα άτοµα που κατανάλωσαν τη λεία τους στο 

Κουφονήσι έδειξε ότι η δραστηριότητά τους επηρεάζ

γγαριού (αρνητικά), τη θερµοκρασία αέρα και εδάφους (θετικά) και τη σχετική 

υγρασία αέρα (αρνητικά). Στην Κρήτη τα αποτελέσµατα είχαν δείξει ότι οι παράγοντες 

που επηρέαζαν περισσότερο ήταν η σχετική υγρασία αέρα, η ταχύτητα ανέµου (αρνητικά 

και οι δύο) και η θερµοκρασία εδάφους (θετικά). 

Τα θηλυκά άτοµα θηρευτές επηρεάζονταν περισσότερο από ην ταχύτητα του 

ανέµου (αρνητικά) και τη φάση του φεγγαριού (θετικά), δηλαδή η θήρευση των θηλυκών 

ατόµων ευνοούνταν από χαµηλή ταχύτητα ανέµου και µεγάλη φωτεινότητα φεγγαριού. 

Αυτή ήταν η µόνη ανάλυση που έδειξε θετική επίδραση της φωτεινότητας του φεγγαριού 

στη δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό στην ουσία δείχνει ότι στο εσωτερικό των θάµνων, 

όπου θήρευαν κατά κύριο λόγο τα θηλυκά άτοµα δεν υπήρχε το 

θήρευσης, αφού τα άτοµα δε γίνονταν ορατά. Τα αρσενικά άτοµα-θηρευτές 

επηρεάζονταν από όλους τους αβιοτικούς παράγοντες. Η δραστηριότητα των 

“doorkeeping” θηρευτών επηρεάζονταν περισσότερο από την ταχύτητα του ανέµου 

(αρνητικά). Οι δε “sit & wait” θηρευτές επηρεάζονταν περισσότερο από όλους τους 

αβιοτικούς παράγοντες εκτός της ταχύτητας ανέµου. Τα αποτελέσµατα αυτά 

επιβεβαιώνουν τα προγραφέντα: οι “sit & wait” θηρευτές, δηλαδή κατά κύριο λόγο τα 

αρσενικά άτοµα, εξαρτώνταν από περισσότερους αβιοτικούς παράγοντες (σχεδόν όλους 

όσοι µετρήθηκαν), λόγω της έκθεσής τους στο ανοιχτό πεδίο για αναζήτηση τροφής, σε 

αντίθεση µε τους “d

θήρευαν υπό πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες. Η ανάλυση για τα ανώριµα άτοµα-θηρευτές 

κατέληξε σε έλλειψη σηµαντικότητας, δείχνοντας ότι η θήρευσή τους ήταν ανεξάρ
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Η ανάλυση αντιστοίχισης ανά φύλο και ηλικιακή τάξη της θέσης του φεγγαριού 

και της στρατηγικής θήρευσης, επιβεβαίωσε τα παραπάνω δίνοντας ταυτόχρονα επιπλέον 

πληροφορίες: τα θηλυκά άτοµα-θηρευτές αντιστοιχίστηκαν µε κλάσεις µεγάλου ύψους 

του φεγγαριού (µέχρι 64.4m) σε σύγκριση µε τα αρσενικά και τα ανώριµα άτοµα και τη 

στρατηγική “doorkeeping”. Τα δε αρσενικά άτοµα-θηρευτές αντιστοιχίστηκαν ασθενώς 

µε σχε ο

ο

     

s a n )

ζ ι  π µ

ι

987). Εκτός αυτού, φαίνεται πως τα αρσενικά άτοµα  

 

τικά µικρό αζιµούθιο του φεγγαριού (µέση τιµή: 151.2 ) και ισχυρά µε τη 

στρατηγική “sit & wait”, ενώ τα ανώριµα άτοµα-θηρευτές αντιστοιχίστηκαν ισχυρά µε 

πολύ µεγάλα αζιµούθια (µέση τιµή: 271.8 ). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν επίσης 

ότιτα θηλυκά άτοµα, οι κυρίως “doorkeeping” θηρευτές του είδους, δεν επηρεάζονταν 

από τη θέση του φεγγαριού, σε αντίθεση µε τα αρσενικά, τους κυρίως “sit & wait” 

θηρευτές του είδους και τα ανώριµα άτοµα.           

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, τόσο στο Κουφονήσι όσο και στην Κρήτη, 

όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν δύσκολες ή και ακατάλληλες, οι σκορπιοί 

θήρευαν στην είσοδο ή κοντά στην είσοδο των λαγουµιών τους (µέθοδος 

“doorkeeping”). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το είδος Mesobuthus gibbosus είναι κατά 

κύριο λόγο ένας  ενεδρεύων (“sit & wait”) θηρευτής, καταναλώνοντας τη λεία του στην 

είσοδο της φωλιάς του, όπως τα είδη Superstitionia donensis (Williams, 1987), 

Anuroctonus phaiodactylus και Eu corpius fl vicaudis (Be ton, 2001 , ή έξω από τη 

φωλιά άλλων ώων, σχετικά µακρ ά από αυτή (Καλτσάς, δι λω . εργασία), όπως το 

είδος Buthus occitanus (Le Berre, 1979), ή έξω από τη φωλιά άλλων ζώων, όπως το είδος 

Paruroctonus mesaensis (Polis, 1979, Polis et al., 1986). Η διαφοροποίηση µεταξύ 

Κουφονησίου και Κρήτης έγκειται στο γεγονός ότ  στο Κουφονήσι τα αρσενικά και τα 

θηλυκά άτοµα διαφοροποιούνταν ως προς τη στρατηγική θήρευσης. Τα θηλυκά άτοµα 

ήταν οι κατεξοχήν “doorkeeping” θηρευτές, πιθανότατα, λόγω της αναπαραγωγής και 

πρώιµης µητρικής φροντίδας (Mahsberg, 2001). 

Η θήρευση µακριά από φωλιές υποδηλώνει ότι οι σκορπιοί (κυρίως τα αρσενικά 

άτοµα στο Κουφονήσι) δεν κινδύνευαν να χάσουν το ενδιαίτηµά τους, γιατί µπορούν να 

καταλαµβάνουν διαφορετικά είδη ενδιαιτηµάτων, αφού ο θώκος τους είναι διαρκώς 

µεταβαλλόµενος (Williams, 1
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διακινδ

ο τµήµα του εξωσκελετού τους µε 

θερµοκ

ί   ν

3.6.5 Αναπαραγωγική συµπεριφορά 

 Τα περιστατικά αναπαραγωγής που παρατηρήθηκαν στο Κουφονήσι ήταν 

τέσσερα, ένα κάθε εβδοµάδα του πειράµατος, ενώ κανένα δεν είχε παρατηρηθεί στην 

πειράµατος ήταν πολύ υψηλή (10.42♂: 1♀) µάλλον δεν ήταν τυχαίο. Είναι γενικό 

φαινόµενο σε πολλά είδη σκορπιών οι γεννήσεις να είναι συγχρονισµένες (Benton, 

2001), πιθανώς µετά από διακύµανση της διαθεσιµότητας θηραµάτων (Polis & Sissom, 

1990). Χαρακτηριστικό είναι ότι το είδος Vaejovis vorhiensi γεννά κατά τη διάρκεια δύο 

εβδοµά

 

 

υνεύουν τη ζωή τους (λόγω ανταγωνισµού) προκειµένου να τραφούν και κυρίως 

να αναπαραχθούν, που είναι και οι δύο κυριότεροι λόγοι κινητικής δραστηριότητας του 

είδους. Σύµφωνα µε τους Polis & Farley (1980), η θήρευση κοντά στις φωλιές είναι µία 

από τις σηµαντικότερες προσαρµογές των ερηµικών σκορπιών στο ζεστό και άνυδρο 

περιβάλλον, γιατί απαιτείται λιγότερη κατανάλωση ενέργειας για την διαβίωση στο 

µεταβαλλόµενο αβιοτικό περιβάλλον. Εκτός της πιθανής απώλειας του παλιού 

λαγουµιού, χάνεται πολύ ενέργεια κατά τη διασπορά, µε κίνδυνο αφυδάτωσης και 

θήρευσης, κόστος µε το οποίο επιβαρύνονται είδη και υποείδη, όπως το Scorpio maurus 

palmatus (Shachack & Brand, 1983). 

Ο κίνδυνος της αφυδάτωσης αποφεύγεται συνήθως από τους σκορπιούς µε το 

αδιάβροχο στρώµα κρυσταλλικού κεριού στο εξώτατ

ρασία 20-25 οC (Cloudsley – Thompson, 1984). Ενώ η θήρευση στην επιφάνεια 

του εδάφους από είδη όπως το Mesobuthus gibbosus εµπεριέχει µεγάλο κόστος, όπως το 

ενεργειακό κόστος µετακίνησης, ο κ νδυνος θήρευσης και το κόστος α ταγωνισµού, τα 

σκαπτικά (fossorial) είδη σκορπιών θηρεύουν µε πολύ µεγαλύτερη ασφάλεια στο ευνοϊκό 

µικροκλίµα των φωλιών τους (Polis & McCormick, 1986, Benton, 1992α).  
 

 

Κρήτη. Το γεγονός πως η αναλογία φύλου στο Κουφονήσι µέχρι τη 12η νύχτα του 

δων στο µέσο του καλοκαιριού (Williams, 1969), το Euscorpius flavicaudis γεννά 

κατά τη διάρκεια 3-4 εβδοµάδων στο τέλος του καλοκαιριού (Benton, 1992β), ενώ τα 

µικρά του είδους Paruroctonus mesaensis εµφανίζονται στην επιφάνεια στις αρχές του  
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ερίοδο της µέγιστης αφθονίας θηραµάτων, τα έγκυα 

θηλυκά

ιότητά τους, 

καθώς πλησιάζει η γέννηση, αλλά και όταν κουβαλούν τα ανώριµα άτοµα στο µεσόσωµά 

τους (Williams, 1969). Πολλές φορές η εµφάνιση ανώριµων ατόµων µετά τη δεύτερη 

έκδυση είναι η πρώτη ένδειξη πως συνέβη γέννηση (Williams, 1969, Polis & Farley, 

1979α). Αυτό συνέβη και στο Κουφονήσι: το µέσο µήκος των ανώριµων ατόµων µέχρι 

τις 2/8 ήταν 2.18 ± 0.87 cm, ενώ από τις 3/8 µέχρι το τέλος του πειράµατος  1.67 ± 

άτοµα την ίδια χρονική περίοδο από πολλά θηλυκά άτοµα του πληθυσµού. Πιθανότατα 

οι κοόρτες των δραστήριων ανώριµων ατόµων στο Κουφονήσι ήταν τρεις, αν και η 

πληροφοριών για τα αναπτυξιακά στάδια στο είδος. Στην Κρήτη δεν παρατηρήθηκε κάτι 

τέτοιο, είτε γιατί δε συνέβη, είτε γιατί ο αριθµός των συλληφθέντων ατόµων ήταν πολύ 

ή 

αυξάνουν τη δραστηριότητά τους, εγκαταλείποντας τα λαγούµια τους (Polis & Farley,  

 

Αυγούστου (Polis & Farley, 1979α). Αντίθετα τα τροπικά είδη σκορπιών δεν 

παρουσιάζουν εποχικότητα, αλλά ο συγχρονισµός στις γεννήσεις παρατηρείται σε 

πληθυσµούς των ειδών αυτών (Benton, 2001). Έτσι, δικαιολογείται η µεγάλη αναλογία 

αρσενικών: θηλυκών ατόµων στο Κουφονήσι κατά τις πρώτες δύο εβδοµάδες του 

πειράµατος. Tο χαµηλό επίπεδο δραστηριότητας των θηλυκών ατόµων κατά την περίοδο 

της µέγιστης δραστηριότητας δεν είναι ασυνήθιστο γενικά στα είδη των σκορπιών, λόγω 

της σχέσης των µητέρων µε τα νεογνά πριν και αµέσως µετά τη γέννησή τους (Fet, 1980, 

Polis, 1990γ, Polis & Sissom, 1990, Benton, 1991α, 1992α, Lourenço, 2000, Benton, 

2001). Πιο συγκεκριµένα, κατά την π

 άτοµα αποσύρονται σε φυσικά καταφύγια και λαγούµια, µειώνοντας τη 

δραστηριότητά τους (Polis & Farley, 1979α, Benton, 2001). Η προστασία που 

προσφέρουν τα θηλυκά άτοµα στα µικρά τους είναι κυρίως η προστασία από πιθανή 

θήρευση (Polis et al., 1981), η ασφάλεια κατά την πρώτη τους έκδυση και εξασφάλιση 

ασφαλούς µικροενδιαιτήµατος και τροφής από τη µητέρα τους, (Vannini, et al., 1978, 

Ugolini et al., 1986). 

Τα θηλυκά άτοµα µειώνουν τη θηρευτική και τη γενικότερη δραστηρ

 ήταν

0.45 cm. Αυτή η απότοµη µείωση δείχνει ότι µετά τις 2/8 πιθανότατα γεννήθηκαν νέα 

διάκρισή τους µε βάση τα µήκη δε µπορεί να είναι ακριβής, λόγω έλλειψης περαιτέρω 

µικρός για να δείξει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, τα αρσενικά άτοµα κατά την περίοδο αυτ
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1979α, Benton, 1992α), µερικές φορές διανύοντας πολύ µεγάλες αποστάσεις σε µικρά 

χρονικά διαστήµατα (Polis & Farley, 1979α, Καλτσάς, διπλωµ. εργασία). Αυτή η 

δραστηριότητα ονοµάζεται «σεξουαλική επαιτεία» (Benton, 2001). Τέτοιου είδους 

δραστηριότητα παρατηρήθηκε και στα δύο πειράµατα, σε Κρήτη και Κουφονήσι. 

Η αφετηρία της αναπαραγωγής έγινε σε όλες τις περιπτώσεις από τα αρσενικά 

άτοµα. Το γεγονός αυτό ισχύει γενικά για τους σκορπιούς (Benton, 2001). Τα θηλυκά 

προσελκύουν τα αρσενικά. Η προσέλκυση γίνεται µε χηµικά σινιάλα (φεροµόνες), ώστε 

να γίνεται διάκριση µεταξύ θηραµάτων και θηλυκών ατόµων µέσα στη νύχτα. Έτσι, τα 

θηλυκά άτοµα αφήνουν τα «ίχνη» τους (συνήθως κοντά στα λαγούµια τους), για να τα 

βρουν τα αρσενικά άτοµα (Alexander, 1959α, Gaffin & Brownell, 1992, 2001). Η 

συνάντηση των δύο είναι ιδιαίτερα εύκολη στα “sit & wait” είδη, στα οποία τα θηλυκά 

άτοµα είναι ικανά να εντοπίσουν τα αρσενικά άτοµα από απόσταση (Brownell & Farley, 

1979). Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του περιστατικού αναπαραγωγής στις 26/7, 

όπου αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία ένα άλλο αρσενικό άτοµο κατέφθασε.             

 Τα επί µέρους στοιχεία της αναπαραγωγικής διαδικασίας, όπως παρατηρήθηκαν 

στο είδος Mesobuthus gibbosus, είναι γενικά κοινά στα µελετηθέντα είδη της οικογένειας 

Buthidae (Polis & Sissom, 1990). Ειδικότερα, από τα 12 είδη της οικογένειας που έχουν 

µελετηθεί µε βάση την αναπαραγωγική τους συµπεριφορά, στα 10 η αναπαραγωγική 

Shulov & Amitai, 1958, Alexander, 1959β, Baerg, 1961, Auber, 1963, Abushama, 1968, 

Auber-Thomay, 1974, Lourenço, 1978, 1979β), µε εξαίρεση τα είδη Centruroides vittatus 

(McAlister, 1965) και  (Probst, 1972), στα οποία ξεκινά από τα 

θηλυκά άτοµα. Οι χορευτικές κινήσεις των αρσενικών ατόµων, πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία αποτελούν τµήµα του σεξουαλικού τελετουργικού, για την αναγνώριση 

µεταξύ ατόµων του ίδιου είδους ή για την πρόκληση εκδήλωσης αναπαραγωγικής 

συµπεριφοράς από τα θηλυκά άτοµα (Polis & Sissom, 1990). Η συµπεριφορά αυτή είναι 

πολύ κοινή σε είδη της οικογένειας Buthidae (Fabre, 1923, Bücherl, 1956, Thornton, 

1956, Shulov & Amitai, 1958, Alexander, 1959β, Auber, 1963, McAlister, 1965, 

 

 

 

διαδικασία ξεκινά από τα αρσενικά άτοµα (Fabre, 1923, Bücherl, 1956, Thornton, 1956, 

Isometrus maculatus

Abushama, 1968, Probst, 1972, Lourenço, 1978, 1979β). Τα χτυπήµατα µε το µετάσωµα  
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χωρίς τη χρήση δηλητηρίου, το οποίο παρατηρήθηκε στο M. gibbosus, κατά πάσα 

πιθανότητα αποτελεί µορφή ανασταλτικής επιθετικότητας (Polis & Sissom, 1990) και 

είναι επίσης κοινή παρατήρηση στην αναπαραγωγή ειδών της οικογένειας Buthidae 

(Fabre, 1923, Thornton, 1956, Shulov & Amitai, 1958, Alexander, 1959β, Auber, 1963, 

McAlis

72), 

 

ter, 1965, Abushama, 1968, Probst, 1972). Η επαφή των χηληκεραιών, το 

λεγόµενο «φιλί» (Southcott, 1955), συνήθως συµβαίνει µε πρωτοβουλία του αρσενικού 

ατόµου κατά τα διαστήµατα που το θηλυκό άτοµο παύει να κινείται και κατά την 

τοποθέτηση του σπερµατοφόρου. Η συµπεριφορά αυτή γίνεται, ώστε να µειωθεί η 

επιθετικότητα των θηλυκών ατόµων (Polis & Sissom, 1990) και είναι επίσης πολύ κοινή 

στην οικογένεια Buthidae (Fabre, 1923, Bücherl, 1956, Thornton, 1956, Shulov & 

Amitai, 1958, Alexander, 1959β, Auber, 1963, McAlister, 1965, Abushama, 1968, 

Probst, 1972, Lourenço, 1978, 1979b). Ο σεξουαλικός κανιβαλισµός (το θηλυκό τρώει το 

αρσενικό) δεν είναι κοινό φαινόµενο στην οικογένεια Buthidae, µε εξαίρεση τα είδη 

Buthus occitanus (Fabre, 1923, Auber, 1963), Isometrus maculatus (Probst, 19

Leiurus quinquestriatus (Thornton, 1956, Shulov & Amitai, 1958, Abushama, 1968), 

Parabuthus planicauda (Alexander, 1959β) και Tityus trinitatus (Bücherl, 1956). 

 Το ιδιαίτερα µεγάλο µήκος των ατόµων (αρσενικών και θηλυκών) που 

συµµετείχαν στα παρατηρηθέντα περιστατικά αναπαραγωγής στο Κουφονήσι µάλλον 

κάθε άλλο παρά τυχαίο ήταν. Το µεγάλο µέγεθος των θηλυκών ατόµων είναι σηµαντικό 

για την αναπαραγωγική επιτυχία γενικά στα αρθρόποδα (Bristowe, 1958, Wise, 1976, 

Rubenstein, 1987, Elgar & Nash, 1988, Hinton, 1981). Αυτό ισχύει και για τους 

σκορπιούς: µεγαλύτερα θηλυκά άτοµα έχουν περισσότερα (Benton, 1991β, Brown & 

Formanowicz, 1995, Myers, 2001) ή και βαρύτερα νεογέννητα άτοµα (Brown & 

Formanowicz, 1995, Polis & McCormick, 1987), αν και έχει παρατηρηθεί και το 

αντίθετο (Bradley, 1984). Συχνά το µέγεθος των αρσενικών ατόµων επηρεάζει και αυτό 

την αναπαραγωγική επιτυχία (Vollrath, 1980, Thornhill & Alcock, 1983, Rubenstein, 

1987, Watson, 1990). Σε εργαστηριακή µελέτη στο είδος Leiurus quinquestriatus δε 

φάνηκε κάτι τέτοιο (Benton, 2001), αλλά σε µελέτη στο πεδίο στο είδος Euscorpius 

flavicaudis φάνηκε πως τα µεγαλύτερα άτοµα αναπαράγονταν περισσότερες φορές το  
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χρόνο (Benton, 1991β). Επίσης, τα αρσενικά άτοµα µεγάλου µήκους έχουν περισσότερες 

πιθανότητες επικράτησης σε έναν αγώνα µεταξύ δύο αρσενικών ατόµων (Benton, 2001), 

όπως αυτός που παρατηρήθηκε στις 2/8 στο Κουφονήσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσίασε το γεγονός ότι στην πάλη δεν έγινε χρήση δηλητηρίου. Πιθανότατα τα δύο 

άτοµα ακολουθούσαν τα σινιάλα του ίδιου θηλυκού  ατόµου πριν συναντηθούν. Επίσης, 

τα µεγάλα αρσενικά άτοµα µπορούν να περιπλανιούνται περισσότερο από τα µικρότερα 

(Benton, 2001, Καλτσάς, διπλωµ. εργασία), να αποφεύγουν τον κανιβαλισµό πιο 

αποτελεσµατικά, αλλά και να εξασφαλίζουν και να αποθηκεύουν αποθέµατα για την 

παραγωγή σπερµατοφόρων, µία διαδικασία που στο γένος Leiurus διαρκεί τουλάχιστον 

4-8 ηµέρες (Peretti et al., 1999, Myers, 2001).                       

 Τόσο στην Κρήτη όσο και στο Κουφονήσι τα συλληφθέντα θηλυκά άτοµα που 

είχαν πρόσφατα γονιµοποιηθεί ή γεννήσει ήταν σαφώς πιο επιθετικά σε σύγκριση µε τα 

υπόλοιπα. Αυτό οφείλονταν πιθανότατα στην κυοφορία και την ενστικτώδη µητρική 

προστασία (Mahsberg, 2001). Τα θηλυκά άτοµα που έφεραν τµήµα του σπερµατοφόρου 

στο γεννητικό τους πόρο αποτελούσαν το 58.4% του συνόλου των θηλυκών ατόµων που 

συνελήφθησαν στο πείραµα στην Κρήτη και το 33.9% αυτών στο Κουφονήσι. Το 

 

 

γεγονός αυτό υποδεικνύει ένα πιθανό συγχρονισµό στην τεκνοποιία, λόγω 

συγχρονισµένης αναπαραγωγικής περιόδου (Polis & Sissom, 1990) ή αυξηµένης 

διαθεσιµότητας θηραµάτων, η οποία επιταχύνει την εµβρυϊκή  αύξηση και έτσι 

συγχρονίζει την ανάπτυξη, αν και αυτή διαφέρει αρκετά από είδος σε είδος, λόγω 

διαφορών στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τη διατροφική ιστορία της εκάστοτε 

µητέρας (Bradley, 1984, Polis & Farley, 1979α, Polis & Sissom, 1990). Μεταξύ των 26 

µελετηµένων ειδών της οικογένειας Buthidae, στα 13 η περίοδος γεννήσεων είναι το 

καλοκαίρι και από αυτά, εννέα παρουσιάζουν συγχρονισµό στην τεκνοποιία και επτά 

είναι ερηµικά είδη µε περίοδο γεννήσεων το καλοκαίρι και το Σεπτέµβριο, όπως και 

κάποια είδη µε βορειότερες κατανοµές (Polis & Sissom, 1990). Αυτό συµβαίνει, γιατί 

ευνοϊκή περίοδος για τα Buthidae είναι η θερµή περίοδος του έτους και πιθανότατα για 

αυτό το λόγο έχουν και µικρή περίοδο κυοφορίας (5.2 ± 2.3 µήνες) σε σχέση µε άλλες 

οικογένειες (11.4 ± 3.56 µήνες) (Polis & Sissom, 1990). Οι διαφορές αυτές οφείλονται  
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πιθανότατα στο µέγεθος, τον αριθµό των νεογνών και τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

(Williams, 1987). Ένα εύλογο ερώτηµα είναι αν τα θηλυκά άτοµα γονιµοποιούνται και 

πάλι αφού γεννήσουν το καλοκαίρι ή αν τα ήδη γονιµοποιηµένα είναι εκείνα που δε 

γέννησαν την ίδια εποχή, αλλά πριν λίγο καιρό. Το ερώτηµα σχετίζεται µε το εποχικό 

πρότυπο αναπαραγωγικής δραστηριότητας, το οποίο επηρεάζεται από την ελάττωση του 

µεταβολισµού κατά την ψυχρή περίοδο του έτους. Είναι πιθανό σε κάποια είδη σκορπιών 

η κύηση να διαρκεί πολλούς µήνες και εν συνεχεία, όταν οι κλιµατικές συνθήκες το 

επιτρέψουν, τα θηλυκά άτοµα γεννούν. Αυτό το πρότυπο πιθανώς ισχύει στο είδος 

Paruroctonus utahensis (Bradley, 1988).  

 Η µέθοδος της βηµατικής παλινδρόµησης έδειξε ότι η δραστηριότητα των 

πρόσφατα αναπαραχθέντων θηλυκών ατόµων στο Κουφονήσι επηρεάζονταν 

και τη φάση του φεγγαριού (επίσης αρνητικά). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι κατά 

τα πρώτα στάδια της κύησης τα θηλυκά άτοµα, θηρεύοντας µε τη στρατηγική 

στο διαειδικό ανταγωνισµό, πιθανότατα λόγω ενστικτώδους µητρικής φροντίδας 

(Mahsberg, 2001).   

 Τα είδη των φυτών στα οποία βρέθηκαν και εκείνα στα οποία κατέφευγαν οι  

 

 

περισσότερο από τη θερµοκρασία εδάφους (θετικά), την ταχύτητα του ανέµου (αρνητικά) 

“doorkeeping”, απέφευγαν να εκθέτονται σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και 

 

3.6.6 Εύρεση καταφυγίου 

 

 Η παύση ή η κατάληξη της κινητικής δραστηριότητας των σκορπιών, τόσο στην 

Κρήτη όσο και στο Κουφονήσι, έγινε σε φρυγανικούς θάµνους στους δύο σταθµούς 

µελέτης (59.2 και 60% των παρατηρήσεων αντίστοιχα). Λιγότερα ήταν εκείνα τα άτοµα 

που παρέµειναν ακίνητα στο ανοιχτό πεδίο (κυρίως τα ανώριµα άτοµα) πιθανότατα λόγω 

όχλησης µετά το µαρκάρισµα και τις µορφοµετρήσεις, καθώς και εκείνων που βρήκαν 

καταφύγιο κάτω από πέτρες, ιδιαίτερα στο Κουφονήσι, όπου η πυκνότητα των πετρών, 

αν και δε µετρήθηκε, ήταν εµφανώς µικρότερη από την αντίστοιχη στην Κρήτη. 
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σκορπιοί στο Κουφονήσι ήταν κατά κύριο λόγο τα Thymus capitatus και Helichrysum 

barrelieri. Ο λόγος κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν µόνο η µεγάλη πυκνότητά τους στο 

σταθµό µελέτης, αλλά και το ότι ως θάµνοι ήταν πυκνοί, προσφέροντας προστασία στους 

σκορπιούς από τις δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες (κυρίως την έκθεση στη µεγάλη 

φωτεινότητα του φεγγαριού) και τους ανταγωνιστές τους, αλλά και δηµιουργώντας 

ικανοποιητικές συνθήκες για αποτελεσµατική θήρευση (στο εσωτερικό ή στην κορυφή 

τους) και αναπαραγωγή στο εσωτερικό τους. Αν και στο πείραµα στην Κρήτη δεν έγινε 

καταγραφή των φυτικών ειδών, στα οποία έβρισκαν καταφύγιο οι σκορπιοί, πιο συχνή 

ήταν η εύρεση και η διαφυγή τους σε θάµνους του είδους Thymus capitatus.         

Θεωρείται ότι οι σκορπιοί καθοδηγούν την κίνηση διαφυγής τους 

χρησιµοποιώντας οπτική πληροφορία, δηλαδή αποµακρυνόµενοι από το φως προς το 

σκοτάδι (Camp & Gaffin, 1999). Η αυξηµένη τάση των ανώριµων ατόµων να 

καταφεύγουν στους θάµνους είχε παρατηρηθεί και στο είδος Buthus occitanus προς 

αποφυγή κανιβαλισµού (Skutelsky, 1996). Σε ένα ελάχιστα κανιβαλιστικό είδος, όµως, 

όπως το Mesobuthus gibbosus, ο λόγος αυτής της τάσης είναι πιθανότατα η αποφυγή 

ανταγωνισµού και θήρευσης από άλλα είδη.  

Η επιλογή των θάµνων ως καταφυγίου οφείλεται πιθανότατα στους ευνοïκούς 

βιοτικούς παράγοντες που επικρατούσαν στο εσωτερικό των θάµνων, αλλά και στο 

ν συγκριτικά περισσότεροι σε σχέση µε τις πέτρες και στην 

ρήτη (Καλτσάς, διπλωµ. εργασία) και στο Κουφονήσι όπου έγινε η µελέτη. Ειδικότερα, 

η ταχύτητα του ανέµου ήταν λιγότερη κατά µέσο όρο 1.1 m/sec στην Κρήτη και 1.6 

m/sec στο Κουφονήσι και η σχετική υγρασία αέρα κατά 2.1% στην Κρήτη και 2.2% στο 

Κουφονήσι σε σχέση µε το ανοιχτό πεδίο. Η θερµοκρασία αέρα ήταν κατά 1.4 C 

υψηλότερη στην Κρήτη και 0.29 C στο Κουφονήσι, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι θάµνοι 

ήταν ένα καλό καταφύγιο για ένα θερµόφιλο και ξηρόφιλο είδος, όπως το είδος 

Mesobuthus gibbosus. Η «εσπευσµένη» εύρεση καταφυγίου από τους σκορπιούς σε 

κοντινούς θάµνους και πέτρες πιθανώς οφείλεται πιθανότατα στην όχληση, λόγω stress, 

κατά την εκτέλεση των µετρήσεων  κατά τη σύλληψη των ζώων. 

 

α

γεγονός ότι οι θάµνοι ήτα

Κ

ο

 ο
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3.6.7 Κινητική συµπεριφορά 

 

 Με βάση τις επανασυλλήψεις στο Κουφονήσι, όπως φάνηκε στα αποτελέσµατα 

του πειράµατος, τα αρσενικά άτοµα δεν είχαν κανένα πρόβληµα να διανύουν πολύ 

µεγάλες αποστάσεις σε αναζήτηση τροφής ή  πιθανώς για να γονιµοποιηθούν (τα 

αρσενικά άτοµα, όπως περιγράφτηκε παραπάνω). Η µέση µετακίνηση των αρσενικών 

ατόµων ήταν 21.443 ± 20.547 m (7.079 ± 8.334 m/ηµέρα), ενώ στα θηλυκά άτοµα ήταν 

10.61 ± 13.424 m (1.003 ± 1.05 m/ηµέρα). Τα αποτελέσµατα αυτά σε συνδυασµό µε τα 

µεγάλα µέσα µήκη των ατόµων που επανασυνελήφθησαν, επιβεβαιώνει ότι τα 

µεγαλύτερα άτοµα είναι πιο ικανά να διανύουν µεγαλύτερες αποστάσεις. Οι µεγαλύτερες 

µέσες αποστάσεις που διανύθηκαν από τα αρσενικά άτοµα και η στατιστική 

διαφοροποίηση των µετακινήσεων µε βάση το φύλο οφείλονται κυρίως στον οικολογικό 

χαρακτήρα που έχει ήδη φανεί πως έχουν τα αρσενικά άτοµα κατά την περίοδο µέγιστης 

δραστηριότητας: είναι οι κατεξοχήν “sit & wait” θηρευτές του είδους, που 

περιπλανιούνται στην επιφάνεια του εδάφους προς αναζήτηση τροφής ή των χηµικών 

σινιάλων των θηλυκών ατόµων για αναπαραγωγή. Αντίθετα, τα θηλυκά άτοµα φάνηκε 

πως µετακινούνταν σαφώς σε µικρότερη κλίµακα χώρου, πιθανότατα σε µικρή απόσταση 

από τις φωλιές τους, γεγονός που πιθανότατα οφείλονταν στην αναπαραγωγή και την 

κυρίως σε ότι αφορά στα αρσενικά άτοµα, καθώς οι επανασυλλήψεις θηλυκών ατόµων 

δεν ήταν αρκετές, ώστε να στηρίξουν τα παραπάνω, αν και η γενικότερη δραστηριότητά 

τους ήταν σαφώς πιο περιορισµένη χωρικά σε σχέση µε τα αρσενικά άτοµα (Καλτσάς, 

διπλωµ. εργασία).    

Τα µισά από τα αρσενικά άτοµα που επανασυλλήφθησαν στην Κρήτη είχαν 

διανύσει µια µέση ευθεία απόσταση 50 µέτρων, ενώ γενικά η µέση απόσταση µεταξύ των 

σηµείων σύλληψης και επανασύλληψης για τα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα ήταν 32.6 

µέτρα. Το ενδεικτικό περιστατικό της µετακίνησης 62.8 µέτρων µόλις µετά από δύο ώρες 

επιβεβαιώνει πως η κινητική δραστηριότητα του Mesobuthus gibbosus δεν είχε σε καµία 

. Αντίστοιχα, στο  

 

 

 

ενστικτώδη µητρική φροντίδα (Mahsberg, 2001). Αυτά ισχύουν και για την Κρήτη 

περίπτωση να κάνει µε στρατηγική διατήρησης του ενδιαιτήµατος
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Κουφονήσι καταγράφηκαν µετακινήσεις 76.7 και 80.7 m, ενώ το 20.4% των 

ετακινήσεων ήταν πάνω από 30m. Εκτός των µεγάλων αποστάσεων, παρατηρήθηκε σε 

ολλές

µ π  

τους (Warburg & Polis, 1990), ώστε να αντιληφθούν µικρές 

µεταβο

 

αι εδάφους και η σχετική υγρασία αέρα, όπως και στα είδη Hottentotta judaica, Leiurus  

 

 

µ

π  περιπτώσεις πως και η ταχύτητα κίνησης ήταν πολύ µεγάλη. Οι σκορπιοί γενικά 

είναι ταχύτατα ζώα, ειδικά τα περιπλανώµενα είδη, όπως το M. gibbosus (Καλτσάς, 

διπλωµ. εργασία). Σύµφωνα µε τους Shaffer και Formanowicz (2000), η µέση ταχύτητα 

των ανώριµων ατόµων Centruroides vittatus (περιπλανώµενο είδος) έφτασε µέχρι τα 

13.74 cm/sec, ενώ η µέση ταχύτητα των θηλυκών ατόµων ήταν 46.42 cm/sec, 

µεγαλύτερη ακόµα και από ταχύτητες µυριαπόδων, όπως είδη της οικογένειας 

Scolopendridae (Σηµαιάκης, προσ. επικοινωνία).  

Αυξηµένη κινητικότητα παρουσιάζουν και άλλα είδη που είναι ενεδρεύοντες 

θηρευτές, όπως το Paruroctonus mesaensis, ακό α και σε εριόδους που η πυκνότητα 

του δραστήριου πληθυσµού του ήταν η ελάχιστη µέσα στο χρόνο (Polis, 1980α), σε 

αντίθεση µε είδη όπως το Heterometrus swammerdami, το οποίο παρουσιάζει γενικά 

µειωµένη κινητικότητα (Cloudsley – Thompson, 1981).  

Το γεγονός των µεγάλων αποστάσεων που διανύθηκαν τόσο στο Κουφονήσι όσο 

και στην Κρήτη, που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν µεγαλύτερες από τις µέσες 

αποστάσεις που έχουν καταγραφεί για άλλα είδη σκορπιών, επιβεβαιώνει πως η κινητική 

δραστηριότητα του Mesobuthus gibbosus δεν είχε σε καµία περίπτωση να κάνει µε 

στρατηγική διατήρησης του ενδιαιτήµατος. Κι αυτό γιατί, όπως παρατηρήθηκε, ο θώκος 

του Mesobuthus gibbosus είναι διαρκώς µεταβαλλόµενος σε αντίθεση µε άλλα είδη 

σκορπιών. Οι σκορπιοί κινούνταν σε ολόκληρη την επιφάνεια του σταθµού 

χρησιµοποιώντας τους επικρατούντες ανέµους και τους υγροϋποδοχείς στο ταρσικό 

τµήµα των ποδιών 

λές της σχετικής υγρασίας του αέρα και να δραστηριοποιηθούν, όταν η τιµή της 

δεν ήταν πλέον απαγορευτική. 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η κινητική δραστηριότητα του M. gibbosus 

επηρεάζεται περισσότερο από τη φάση του φεγγαριού, το σηµείο δρόσου και τη 

θερµοκρασία εδάφους. Οµοίως στην Κρήτη, οι αβιοτικοί παράγοντες που κατά κύριο 

λόγο επηρέαζαν την κινητικότητα του  Mesobuthus gibbosus ήταν η θερµοκρασία αέρα

κ
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quinquestriatus, Heterometrus swammerdami και Scorpio maurus fuscus, η κινητική 

δραστηριότητα των οποίων επηρεάζεται επίσης από τη θερµοκρασία αέρα  (Warburg & 

Polis, 1990) και συνεπώς και από τη θερµοκρασία         εδάφους, αφού είναι όλα ερηµικά 

είδη και στους βιοτόπους τους η θερµοκρασία εδάφους καθορίζεται επίσης από την 

υψηλότατη θερµοκρασία αέρα  της µέρας. Σύµφωνα µε µελέτη του Fet (1980) η κινητική 

συµπεριφορά των ειδών Mesobuthus eupeus, Mesobuthus caucasicus, Liobuthus kessleri 

και Orthochirus scrobiculosus επηρεάζεται επίσης από τη θερµοκρασία αέρα και το ίδιο 

ισχύει για το είδος Heterometrus swammerdami (Cloudsley – Thompson, 1981). Τα 

κινητικά πρότυπα των ανώριµων ατόµων έδειξαν ότι κινούνται πολύ περισσότερο και 

µακριά

 

ς ς  

 του πληθυσµού ήταν προς την ξερολιθιά που διέσχιζε 

κάθετα

 

 

 από τις φωλιές τους σε σύγκριση µε ανώριµα άτοµα σκαπτικών ειδών σκορπιών, 

τα οποία σπάνια βγαίνουν από τις φωλιές τους, όπως και οι µητέρες τους (Warburg & 

Polis, 1990).    

 

3.6.8 Προσανατολισµός – κατεύθυνση µετακίνησης 

 Μετά τον υπολογισµό των γωνιών µετακίνησης, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι 

οι γωνίες αυτές εξαρτώνταν από την απόσταση µετακίνησης και το χρόνο µέχρι την 

επόµενη σύλληψη. Στις µετακινήσεις των θηλυκών ατόµων, οι γωνίες µετακίνησης 

επηρεάζονταν από το χρόνο µέχρι την επόµενη σύλληψη, ενώ στις µετακινήσεις των 

αρσενικών ατόµων, οι γωνίες µετακίνησης επηρεάζονταν από την απόσταση 

µετακίνηση . Οι γωνίες µετακίνηση  των ατόµων M. gibbosus φάνηκε πως δε 

διαφοροποιούνταν µε το φύλο και το ολικό µήκος των µετακινούµενων ατόµων. Η µέση 

γωνία µετακίνησης του πληθυσµού ήταν 152.618 ± 9.237ο από το βορρά προς την 

ανατολή. Στο σταθµό µελέτης στο Κουφονήσι η τιµή αυτή σήµαινε ουσιαστικά πως ο 

προσανατολισµός των ατόµων

 το νοτιοανατολικό τµήµα του σταθµού. Το γεγονός αυτό κάθε άλλο παρά τυχαίο 

θα έπρεπε να θεωρηθεί, αφού οι περισσότερες συλλήψεις κατά τη διάρκεια του 

πειράµατος πραγµατοποιήθηκαν κοντά στην ξερολιθιά. Τα αποτελέσµατα µε ανάλυση 

των γωνιών µετακίνησης µόνο των αρσενικών και των θηλυκών ατόµων έδειξε πως τόσο  
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του προσανατολισµού πληθυσµού κάποιου άλλου είδους σκορπιού δεν 

χει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. Γενικά στα αραχνίδια τέτοιου είδους µελέτες στο 

uňoz-Cuevas (1999), τα άτοµα του 

ίδους αράχνης Lycosa tarantula προσανατολίζονται µε βάση το φως προς τις φωλιές 

ους, ε

ά

υτού, η µέγιστη εκτιµώµενη τιµή αντιστοιχεί στις νύχτες κατά τις οποίες το φεγγάρι  

 

ο προσανατολισµός τόσο των αρσενικών όσο και των θηλυκών ατόµων και ειδικά των 

θηλυκών ήταν επίσης προς την ξερολιθιά.  

Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν το σηµαντικότατο ρόλο της ξερολιθιάς ως 

καταφυγίου. Στην ξερολιθιά οι σκορπιοί µπορούσαν να προστατεύονται από τις µη 

ευνοϊκές τιµές των αβιοτικών παραγόντων και πιθανώς να θηρεύουν και να 

αναπαράγονται µε ασφάλεια. Επίσης, η ξερολιθιά λειτουργεί και ως διάδροµος για την 

ασφαλή µετακίνηση των σκορπιών. Ειδικά για ένα περιπλανώµενο είδος, όπως το M. 

gibbosus που διανύει µεγάλες αποστάσεις σε µικρό χρόνο, η ύπαρξη της ξερολιθιάς 

σχεδόν σε όλη την έκταση του Κουφονησίου, όπως και στα περισσότερα νησιά των 

Κυκλάδων, πιθανότατα παίζει σηµαντικό ρόλο στη µετακίνηση ατόµων από πληθυσµό 

σε πληθυσµό. 

Μελέτη 

έ

πεδίο σπανίζουν. Με βάση τους Ortega-Escobar & M

ε

τ νώ σύµφωνα µε τον Morse (2001), υπάρχει διαφοροποίηση στον προσανατολισµό 

παράκτιων πληθυσµών του είδους αράχνης Pardosa lapidicina.                

 

3.6.9 Εκτίµηση µεγέθους πληθυσµού 

 

 Ο µεγ λος αριθµός επανασυλλήψεων συνέβαλε στο να γίνει εκτίµηση του 

αριθµού των ώριµων ατόµων του πληθυσµού στο σταθµό µελέτης στο Κουφονήσι. Το 

τεστ ίσης συλληψιµότητας κατέληξε σε αποτελέσµατα που επέτρεψαν την εκτίµηση 

αυτή. Με βάση τους υπολογισµούς, το µέγεθος πληθυσµού κυµαίνονταν από 41.7 (10-

11/8) έως 425.9 άτοµα (29-30/7). Γενικά, το µέγεθος πληθυσµού ήταν πολύ υψηλό από 

τις 22/7 µέχρι τις 3/8, ενώ από τις 4/8 σηµειώθηκε βαθµιαία ελάττωση µέχρι τις 16/8 και 

στη συνέχεια εκ νέου αύξηση µέχρι την ολοκλήρωση του πειράµατος. Η διακύµανση 

αυτή πιθανότατα δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η περίοδος πτώσης του µεγέθους του 

πληθυσµού ταυτίζεται µε την περίοδο πολύ έντονης φωτεινότητας του φεγγαριού. Εκτός 

α

 

 186



            Κεφάλαιο 3. Η δραστηριότητα κατά την περίοδο αναπαραγωγής 

 

ήταν ελάχιστα ή καθόλου ορατό και το αντίστροφο ισχύει για τις νύχτες που 

αντιστοιχούν στην ελάχιστη εκτιµώµενη τιµή.  

 

  

αρκαρισµένων ατόµων σε σχέση µε το εκτιµώµενο µέγεθος πληθυσµού 

των ώρ

βιων ζώων της 

εσοπανίδας. Η σχετική επιφανειακή πυκνότητα, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσµού 

εδάφους σε κάθε δειγµατοληψία κυµαίνονταν από 

.1% (29-30/7) έως 33.8% (14-15/8), σηµειώνοντας µία ελαφρά και ασταθή αύξηση από 

ην αρ

 

Η πιθανότητα επιβίωσης των ώριµων ατόµων του πληθυσµού ήταν γενικά πολύ 

υψηλή και ιδιαίτερα κατά τις νύχτες µε µεγάλο τµήµα του φεγγαριού ορατό. Πιθανώς 

αυτό αποδεικνύει ότι µε την επιλογή της κρυπτικότητας σε εκείνες τις νύχτες, τα 

εναποµείναντα δραστήρια άτοµα κινδύνευαν πολύ λιγότερο.  

Σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος µικρός ή µεγάλος αριθµός ώριµων ατόµων 

εισχωρούσε ή αποχωρούσε από τον πληθυσµό (ουσιαστικά δηλαδή από τα όρια του 

σταθµού). Όπως είναι φυσικό, ο αριθµός των ατόµων αυτών αντανακλά σε ένα ποσοστό 

στο εκτιµώµενο µέγεθος του πληθυσµού κατά τις αντίστοιχες δειγµατοληψίες. Το 

ποσοστό των µ

ιµων ατόµων ανέρχονταν σε µεγάλα επίπεδα (µέχρι και 70%) ενδεικνύοντας την 

επιτυχία των δειγµατοληψιών. 

Η µέγιστη απόλυτη επιφανειακή πυκνότητα ήταν περίπου 11 άτοµα/100 m2 (29-

30/7) και η ελάχιστη περίπου 1 άτοµο/100 m2 (10-11/8). Οι αριθµοί αυτοί δείχνουν το 

µεγάλο αριθµό των σκορπιών στην περιοχή µελέτης στο Κουφονήσι και αποτελούν 

ένδειξη της επικράτησης του M. gibbosus έναντι των υπόλοιπων εδαφό

µ

που εµφανίζονταν στην επιφάνεια του 

6

τ χή προς το τέλος του πειράµατος, η οποία δεν ήταν ανεξάρτητη του µεγέθους 

πληθυσµού (µεγάλο µέγεθος-µικρή σχετική επιφανειακή πυκνότητα) ή ακόµα και της 

όχλησης που προκαλούνταν στον πληθυσµό από την παρουσία του ίδιου του µελετητή 

(έντονη όχληση κυρίως κατά τις πρώτες δειγµατοληπτικές νύχτες). 

  Η πυκνότητα του M. gibbosus, όπως προέκυψε από την εκτίµηση του µεγέθους 

πληθυσµού των ώριµων ατόµων στο Κουφονήσι είναι µεγαλύτερη από την πυκνότητα 

άλλων ειδών, όπως τα Copmpsobuthus werneri (Μεσόγειος) (Zinner & Amitai, 1969), 

Tityus fasciolatus (έρηµος) (Shulov & Levy, 1978, Lourenço, 1978), Opistophalmus 

carinatus και Opistophalmus wahlbergi (Lamoral, 1979), Serradiggitus gertschi striatus  
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(παλιρροϊκή ζώνη) (Toren, 1973) και Vaejovis confusus (έρηµος) (Polis, αδηµοσίευτα 

στοιχεία). Άλλα µελετηµένα είδη σκορπιών έχει διαπιστωθεί πως πληθυσµοί τους έχουν 

πυκνότητες πολύ υψηλές, υψηλότερες ακόµα και από 1 άτοµο/ m2, φτάνοντας ακόµα και 

τα 12 άτοµα/ m2 (Polis, 1990γ). Τα είδη αυτά, που οι πυκνότητές τους είναι µεγαλύτερες 

από τις υπολογισθείσες στο Κουφονήσι, είναι τα Centruroides margaritatus (πεδινό 

δάσος), Centruroides exilicauda (ακανθώδες δάσος) (Polis, αδηµοσίευτα στοιχεία), 

Leiurus

ngiunguis (έρηµος) (Polis & McCormick, 1986). Ωστόσο 

µε βάσ

ς υψηλές πυκνότητες 

σει τ

 

 quinquestriatus (έρηµος) (Shulov & Levy, 1978), Hadrurus hirsutus (ακανθώδες 

δάσος) (Williams, 1980), Cheloctonus jonesii (πεδιάδα) (Harrington, 1978), Anuroctonus 

phaiodactylus (θαµνώδης περιοχή) (Williams, 1963, McDaniels, 1968), Paruroctonus 

baergi (έρηµος) (Fox, 1975), Paruroctonus mesaensis (έρηµος) (Polis & McCormick, 

1986), Paruroctonus utahensis (έρηµος) (Bradley, 1986), Serradiggitus gertschi 

(παλιρροϊκή ζώνη) (Due & Polis, 1985), Vaejovis litttoralis (παλιρροϊκή ζώνη) (Due & 

Polis, 1985) και Vaejovidus lo

η παλαιότερες µελέτες σε πληθυσµούς άλλων ειδών σκορπιών, οι πυκνότητές τους  

είναι παραπλήσιες µε αυτές που εκτιµήθηκαν στο Κουφονήσι για το M. gibbosus. Τέτοια 

είδη (ή υποείδη) είναι τα Scorpio maurus palmatus (έρηµος) (Shachak, 1980), Urodacus 

hoplurus (Koch, 1978), Urodacus manicatus (σκληρόφυλλο δάσος) (Smith, 1966) και 

Urodacus yaschenkoi (άµµος) (Shorthouse, 1971).  

Σύµφωνα µε τον Polis (1990γ), οι πληθυσµοί των σκορπιών είναι αξιοσηµείωτα 

πυκνοί σε ορισµένα ενδιαιτήµατα, ιδιαίτερα στις ερήµους, σε θαµνώδεις εκτάσεις, σε 

τροπικά δάση και στην παλιρροϊκή ζώνη. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται σε πειράµατα 

που έχουν πραγµατοποιηθεί σε 24 είδη τεσσάρων οικογενειών και δίχως άλλο ισχύει ως 

γενική διαπίστωση. Ωστόσο,  βάσει αυτής της γενικής αλήθειας είναι µάλλον 

παρακινδυνευµένο, αν όχι εντελώς λανθασµένο, να αναµένει κανεί

βά ου ενδιαιτήµατος και µόνο. Η διαθεσιµότητα τροφής, ο διαειδικός ανταγωνισµός, 

κυρίως όταν δύο ή περισσότερα είδη σκορπιών είναι συµπάτρια, γιατί αναζητούν τους 

ίδιους πόρους, και ο ενδοειδικός ανταγωνισµός, ειδικά όταν αφορά σε χωροκράτεια, 

είναι σηµαντικότατοι παράγοντες για το πόσο υψηλή αναµένεται να είναι η πυκνότητα 

ενός πληθυσµού ενός είδους σκορπιού. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο πληθυσµός  
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υ M. gibbosus ήταν δραστήριο. Η 

διαφορ

 

του Mesobuthus gibbosus στο Κουφονήσι είχε υψηλή πυκνότητα, καθώς η διαθεσιµότητα 

τροφής ήταν πολύ µεγάλη (κάτι που φάνηκε από το µεγάλο διατροφικό ρεπερτόριο του 

είδους στο σταθµό, αλλά και από πανιδικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια του 

πειράµατος) και το είδος φάνηκε να έχει επικρατήσει µεταξύ των ειδών της εδαφόβιας 

µεσοπανίδας στην περιοχή. Επίσης, µε βάση δειγµατοληψίες στο νησί, είναι το πλέον 

πιθανό να µην υπάρχει άλλο είδος σκορπιού στο Κουφονήσι. Αν και ο ενδοειδικός 

ανταγωνισµός κυρίως µεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών κλάσεων ήταν έντονος, αυτό 

φάνηκε να µη δρα αρνητικά στην συµπαρουσία τους κατά τη διάρκεια της νύχτας (όχι 

απαραίτητα κατά τις ίδιες ώρες). Εξάλλου, το M.  gibbosus είναι ένα γενικά µη 

κανιβαλιστικό είδος και ο ενδοειδικός ανταγωνισµός έγκειται κυρίως σε µία µορφή 

χωροκράτειας (σπάνια βρίσκονταν πάνω από ένα άτοµο στο εσωτερικό ενός θάµνου) και 

εκµετάλλευσης των ίδιων πόρων, που όµως βρίσκονταν µάλλον σε περίσσεια.   

Η απόλυτη επιφανειακή πυκνότητα του είδους Paruroctonus mesaensis κατά τον 

Αύγουστο ήταν µεγαλύτερη σε σύγκριση µε το M. gibbosus, αν και η σχετική 

επιφανειακή πυκνότητα των δύο ειδών ήταν σχεδόν παραπλήσια (φυσικά σε ότι αφορά 

στα ώριµα άτοµα του πληθυσµού) (Polis, 1980α). Αυτό δείχνει ότι σε σύγκριση µε ένα 

άλλο περιπλανώµενο και πολύ καλά µελετηµένο είδος, όπως το Paruroctonus mesaensis, 

µεγαλύτερο ποσοστό του ώριµου πληθυσµού το

ά αυτή σε σχέση µε τα αποτελέσµατα για το Mesobuthus gibbosus οφείλεται στο 

γεγονός ότι στο µέγεθος πληθυσµού του Paruroctonus mesaensis σηµαντικό ρόλο παίζει 

ο κανιβαλισµός, ο οποίος είναι έντονος τους µήνες του καλοκαιριού.      

 

3.6.10 Neighborhood size του πληθυσµού 

 

Η πολύ υψηλή τιµή που προέκυψε µε βάση τους υπολογισµούς για το 

neighborhood size του πληθυσµού του M. gibbosus στο Κουφονήσι (3832 έως 9748 

άτοµα) επιβεβαιώνει την υπόθεση για παµµικτικότητα, που αναπτύχθηκε άµεσα ή 

έµµεσα µε βάση την αυξηµένη κινητικότητα (ενεργητική διασπορά) και τις µεγάλες 

µετακινήσεις σε προηγούµενες σελίδες. Εποµένως, φαίνεται πως ο πληθυσµός του M.  
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gibbosus στο σταθµό µελέτης στο Κουφονήσι δεν ήταν υποδιαιρεµένος σε δήµους. Με 

βάση αυτά, το µοντέλο “stepping-stone” (Futuyma, 1991) κάθε άλλο παρά ισχύει για το 

υπό µελέτη είδος. Ειδικότερα, η γονιδιακή ροή δε γίνεται µόνο µεταξύ γειτονικών δήµων 

στο χρονικό διάστηµα µιας γενιάς (Slatkin, 1985). Έτσι, η γενικευµένη γονιδιακή ροή 

εντός (και ίσως όχι µόνο) των ορίων του πληθυσµού συµβάλλει στην οµογενοποίησή του 

σε πολύ µεγάλη χωρική κλίµακα. Πιθανώς η µορφολογική οµοιοµορφία του είδους να 

οφείλεται εν µέρει στην ευρεία γονιδιακή ροή, αφήνοντας περιθώριο για διαφοροποίηση 

µόνο στην επιλογή και την τυχαία γενετική απόκλιση. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται 

από το γεγονός ότι το neighborhood size για τον πληθυσµό του M. gibbosus ήταν πολύ 

µεγαλύτερο από το εκτιµούµενο µέγεθος πληθυσµού, ενδεικνύοντας την πιθανότητα 

ροής γενετικού υλικού µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών στο Κουφονήσι, η οποία 

εφόσον ισχύει κάνει δυσδιάκριτα τα όρια των πληθυσµών του είδους στο νησί. 

Παρά τα σηµαντικά συµπεράσµατα που παρατέθηκαν παραπάνω, δεν πρέπει σε 

καµία περίπτωση να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η εκτίµηση του neighborhood size έγινε 

κατά προσέγγιση. Αν επιλέγονταν δύο ή µία από τις δύο διαφορετικές/ή 

δειγµατοληψίες/α, τα αποτελέσµατα θα ήταν πιθανώς αρκετά διαφορετικά. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα θα ήταν πιο ασφαλή αν ο αριθµός των επανασυλλήψεων για κάθε 

δειγµατοληψία ήταν µεγαλύτερος, κάτι αρκετά δύσκολο µε το δεδοµένο πως επρόκειτο 

για πείραµα ενός µήνα και όχι για µηνιαίες δειγµατοληψίες. Τα αποτελέσµατα θα ήταν 

ακόµα πιο έγκυρα, αν ήταν γνωστή η ηλικία ωρίµανσης του είδους που προσεγγίστηκε 

µε βάση στοιχεία από συστηµατικά και οικολογικά συγγενικά είδη. Ωστόσο, όσο 

ροσεγγιστικό και να είναι το τελικό αποτέλεσµα, δεν παύει να αποτελεί µία ένδειξη της 

bosus στο Κουφονήσι.           

     

 

 
 

π

παµµικτικότητας του πληθυσµού του M. gib
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4.1 Εισαγωγή  

 
Το δεύτερο πείραµα της διατριβής ξεκίνησε στα τέλη του Οκτωβρίου του 2003 και 

ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιουνίου του 2004. Πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή Αλυκές 

του νοµού Μαγνησίας. Στόχος του πειράµατος αυτού ήταν να προσεγγιστεί το µέγεθος 

και η πυκνότητα του πληθυσµού του είδους, τα εποχικά πρότυπα δραστηριότητας και να 

βρεθούν στοιχεία για την ιστορία της ζωής του είδους, καθώς και να αναφανεί η 

κοινωνικότητα (ή η έλλειψή της) στον πληθυσµό του είδους και η σχέση του Mesobuthus 

gibbosus µε τα άλλα είδη ζώων στον υπό µελέτη βιότοπο. Εκτός αυτών, βασικός στόχος 

του πειράµατος ήταν η σύγκριση της εποχικής δραστηριότητας του είδους στις Αλυκές 

µε την εποχική δραστηριότητα το ε από το αντίστοιχο πείραµα 

που είχ  τα µέσα Νοεµβρίου του 2001 έως 

τα µέσα Ιουνίου του 2002.   

 Οι µελέτες της εποχικής δραστηριότητας διαφόρων ειδών σκορπιών είναι 

περιορισµένες µέχρι σή ής και δραστηριότητας 

είναι καλά µελετηµένα, η µέχρι σήµερα γνώση περιορίζεται σε ελάχιστα είδη. Οι 

περισσότερες ολοκληρωµένες µελέτες έχουν γίνει πάνω σε αµερικανικά είδη και κυρίως 

στο ερηµικό είδος Paruroctonus mesaensis της ερήµου της California, (Polis & Farley, 

1979β, 1980α, Yamashita & Polis, 1995, Polis, 1980α, 1980β, Polis & McCormick, 1986, 

1987, Williams, 1987) και λιγότερο σε άλλα είδη, όπως το Paruroctonus utahensis 

(Bradley, 1984, 1986, 1988), το Paruroctonus boreus (Tourtlotte, 1974) και είδη των 

γενών Hadrurus και Vaejovis (Polis & McCormick, 1986, 1987, Williams, 1987). Εκτός 

των πιο γενικών και συγκεντρωτικών µελετών της πληθυσµιακής οικολογίας των 

σκορπιών (Polis & Lourenco, 1986, Polis, 1984, 1993), η µοναδική πηγή γνώσης για την 

πληθυσµιακή οικολογία των σκορπιών της Ευρώπης είναι από τη µελέτη του Benton 

992α) στο είδος Euscorpius flavicaudis. 

 

 

 

 

υ είδους, όπως προέκυψ

ε πραγµατοποιηθεί στην ανατολική Κρήτη από

µερα και, αν και τα εποχιακά πρότυπα ζω

(1
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4.2 Θέση και περιγραφή του σταθµού στις Αλυκές 

Ο σταθµός, όπου έγινε η συγκεκριµένη µελέτη, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 

.5km από τα νοτιοδυτικά όρια της πόλης του Βόλου. Οι συντεταγµένες του σταθµού 

είνα

νονταν µέσα σε δύο συνεχόµενες ηµέρες, όσο χρειάζονταν 

λα

Αυτό που γίνονταν σε κάθε δειγµατοληψία ήταν αναζήτηση σκορπιών σε όλη 

την επιφάνεια του σταθµού κάτω του από πέτρες ή στο ανοιχτό πεδίο. Κάθε φορά που 

ένας σκορπιός συλλαµβάνονταν, καταγράφονταν το µέγεθος της πέτρας κάτω από την 

οποία παρατηρήθηκε και µαρκάρονταν µε µπογιά σµάλτου σε κάποιο συγκεκριµένο 

µεταµερές του µεσοσώµατος ή/και του µετασώµατός του µε διαφορετικούς 

συνδυασµούς και χρώµατα, ώστε κάθε άτοµο να έχει µοναδικό µαρκάρισµα, όπως και 

στο πείραµα στο Κουφονήσι (σελ. 61). Η διάκριση φύλου στα άτοµα που 

συλλαµβάνονταν γίνονταν µε  

 

3

ι 39o 20’ Βόρεια και 22o 6’ Ανατολικά. Η έκταση του σταθµού ήταν 25000 m2 σε 

µέσο υψόµετρο 130 m και σε σχήµα τραπεζίου. Τα κυρίαρχα φυτικά είδη του σταθµού 

ήταν το Thymus capitatus (65.63% - πυκνότητα) και το Phlomis fruticosa (51.25%). 

Άλλα φυτικά είδη παρόντα ήταν τα Asparagus aphillus (5%), Calicotome villosa (4.38%) 

και Olea europea (3.75%). 

 

4.3 Χρονοδιάγραµµα και µετρήσεις πειράµατος 
 

Στο πείραµα περιλαµβάνονταν εννέα δειγµατοληψίες, µία στα τέλη κάθε µήνα, 

από τον Οκτώβριο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2004. Κάθε µία από τις 

δειγµατοληψίες ολοκληρώ

δη δή για να γίνει έλεγχος όλης της έκτασης για την αναζήτηση σκορπιών. 

Ειδικότερα, οι ηµεροµηνίες στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες στα 

πλαίσια του πειράµατος ήταν οι εξής: 29-30 Οκτωβρίου 2003 (∆ειγµατοληψία 1), 29-

30 Νοεµβρίου 2003 (∆ειγµατοληψία 2), 30-31 ∆εκεµβρίου 2003 (∆ειγµατοληψία 3), 

28-29 Ιανουαρίου 2004 (∆ειγµατοληψία 4), 28-29 Φεβρουαρίου 2004 (∆ειγµατοληψία 

5), 30-31 Μαρτίου 2004 (∆ειγµατοληψία 6), 29-30 Απριλίου 2004 (∆ειγµατοληψία 7), 

30-31 Μαΐου 2004 (∆ειγµατοληψία 8) και 29-30 Ιουνίου 2004 (∆ειγµατοληψία 9). 

Όλες οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της µέρας.  
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(σελ. 61). Σε όλες τις 

δειγµατοληψίες γίνονταν µέτρηση αβιοτικών παραγόντων και ειδικότερα της 

θερµ

ραφή των παρατηρήσεων που αφορούσαν στη γενική 

δραστηριότητα, τη θήρευση και την κοινωνικότητα των σκορπιών. ∆υστυχώς οι 

ταν δεν ήταν δυνατό να 

υπολογιστούν µέσω στίγµατος της συσκευής GPS, γιατί ο «θόρυβος» (παρεµβολές) δε 

θα ήταν

 

4.4

(M

δια

χρ

4.5 Αποτ
 
4.5 Συλλήψεις και αναλογία φύλου
 
 

 

άτο

µα ί

 

τον ίδιο τρόπο όπως στο πείραµα στο Κουφονήσι 

οκρασίας του αέρα, της σχετικής υγρασίας του αέρα και της ταχύτητας του 

ανέµου στην επιφάνεια του εδάφους, καθώς και της θερµοκρασίας του εδάφους σε 

βάθος 5 εκατοστών, όπως στο πείραµα στο Κουφονήσι (σελ. 60). Το πείραµα 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση παλιότερες µελέτες σε άλλα είδη σκορπιών (Bradley, 

1988, Polis, 1980α, Polis & Farley, 1980, Polis & McCormick, 1986). 

Εκτός των τακτικών µετρήσεων, καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος στις 

Αλυκές, γινόταν καταγ

µετακινήσεις των ατόµων που επανασυλλαµβάνον

 ο ίδιος και η απόκλιση θα ήταν µεγάλη, ώστε τα αποτελέσµατα να µην έχουν 

καµία αξία (Νικολακάκης, προσ. επικοινωνία). 

 Επεξεργασία δεδοµένων 
 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν στο κεφάλαιο ήταν η πολλαπλή παλινρόµηση 

ultiple regression), η ανάλυση αντιστοίχισης (Correspondence analysis), η Ανάλυση 

κύµανσης (ANOVA) καθώς και τα Chi-test και Log-likelihood ratio.  

Η µέθοδος για την εκτίµηση του µεγέθους πληθυσµού ήταν ακριβώς η ίδια που 

ησιµοποιήθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

ελέσµατα 

.1  

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος στις Αλυκές, συνελήφθησαν συνολικά 269 

µα, µεταξύ των οποίων 69 ανώριµα άτοµα, τα οποία δε µαρκαρίστηκαν. Συνολικά 

ρκαρ στηκαν 149 ώριµα αρσενικά και θηλυκά άτοµα και πραγµατοποιήθηκαν 111  
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επα υ α  ς

ατό  

επτ

επα

ατό

συ
 

Κρήτη (11/02-6-03) Σύνολο Αρσενικά Θηλυκά Ανώριµα Επαν/ψεις (2ες) 

νασ λλήψεις, 72 πό τις οποίες ήταν δεύτερε  ή παραπάνω επανασυλλήψεις κάποιων 

µων. Αντίστοιχα, στην Κρήτη είχαν πραγµατοποιηθεί συνολικά 225συλλήψεις (σε 

ά δειγµατοληψίες), µαρκαρίστηκαν 131 ώριµα άτοµα και πραγµατοποιήθηκαν 54 

νασυλλήψεις, 23 από τις οποίες ήταν δεύτερες ή παραπάνω επανασυλλήψεις κάποιων 

µων (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζονται οι 

λλήψεις και οι επανασυλλήψεις στα δύο πειράµατα: 

Νοέµβριος 2001 36 7 23 6 0 
∆εκέµβριος 2001 20 4 14 2 4 

εβρουάριος 2002 34 13 16 5 13 (4) 
Μάρτιος 2002 36 10 17 9 8 (6) 
Απρίλιος 2002 33 5 20 8 9 (4) 
Μάιος 2002  -   -   -   -  -  
Ιούνιος 2002 32 18 11 3 9 (6) 

Σύνολο 225 (29.8%) (52.4%

Ιανουάριος 2002 34 10 17 7 11 (3) 
Φ

67 118 
) 

40 
(17.8%) 54 (23) 

 

σενικά Θηλυκά Ανώριµα Επαν/ψεις (2ες) Αλυκές (10/03-6-04) Σύνολο Αρ
Οκτώβριος 2003 28 6 11 11 0 
Νοέ  2003 26 0 14 12 4 µβριος
∆εκέµβριος 2003 18 0 13 5 8 (2) 

υάριος 2004 16 0 11 5 6 (5) 
Φεβρουάριος 2004 20 0 16 4 9 (7) 
Μάρτιος 2004 38 2 25 11 17 (9) 
Απρίλιος 2004 36 7 23 6 19

Ιανο

 (14) 
Μάιος 2004 43 12 24 7 22 (17) 
Ιούνιος 2004 44 24 15 

51   152 
5 26 (18) 

Σύνολο 269 (19%) (56.5%) 
66 

(24.5%) 111 (72) 

Πίνακας 4.1 Οι συλλήψεις συνολικά και κατά φύλο και ηλικιακή κλάση και οι επανασυλλήψεις στο πείραµα στην 

πό τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι το ποσοστό των αρσενικών ατόµων που 

συνε

 

 

Κρήτη (α) και τις Αλυκές (β). 

 
Α

λήφθησαν στην Κρήτη σε σχέση µε τις Αλυκές ήταν σαφώς υψηλότερο, καθώς 

υπήρξαν /τέσσερις δειγµατοληψίες στις Αλυκές, κατά τις οποίες δεν έγινε ούτε µία 

σύλληψη αρσενικού ατόµου. Αντίθετα, τα θηλυκά και τα ανώριµα άτοµα στις Αλυκές  
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ση για κάθε δειγµατοληψία στην 

ρήτη και τις Αλυκές παριστάνεται στα παρακάτω διαγράµµατα: 
 

ήταν συνολικά περισσότερα σε σχέση µε το σύνολο συγκριτικά µε την Κρήτη. Οι 

επανασυλλήψεις στις Αλυκές ήταν 2.1 φορές περισσότερες από εκείνες στην Κρήτη και 

οι δεύτερες και άνω επανασυλλήψεις 3.1 φορές περισσότερες. Με βάση τους παραπάνω 

πίνακες προκύπτει ότι ο µέσος αριθµός συλλήψεων στην Κρήτη ανά δειγµατοληψία ήταν 

32.14 άτοµα, ενώ στις Αλυκές 29.89 άτοµα.  

Ο αριθµός των συλλήψεων κατά φύλο και ηλικιακή κλά

Κ
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Σχήµα 4.1 Παράσταση του αριθµού των συλλήψεων κατά φύλο και ηλικιακή κλάση ανά µήνα στο πείραµα στην 

ανατολική Κρήτη (α) και τις Αλυκές (β).  
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Από τα διαγράµµατα του σχήµατος 4.1 φαίνεται ότι η γενική εικόνα των συλλήψεων, 

αλλά και ειδικά για κάθε φύλο, διαφέρει πολύ στα δύο πειράµατα. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι στις Αλυκές, κατά τους ψυχρούς µήνες έγιναν σαφώς λιγότερες συλλήψεις σε σχέση 

µε την Κρήτη. Ωστόσο, και στους δύο σταθµούς οι συλλήψεις ήταν περισσότερες από 

εκείνες των θηλυκών κατά τους θερµούς µήνες και λιγότερες κατά τους ψυχρούς. 

ειώνονταν.   

Η αναλογία φύλου ανά δειγµατοληψία στα δύο πειράµατα φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

   

∆ειγµατοληψία Κρήτη Αλυκές 

Επίσης, οι συλλήψεις ανώριµων ατόµων και στα δύο πειράµατα ήταν περίπου σταθερές 

σε όλους τους µήνες, εκτός από τους θερµούς κατά τους οποίους µ

 

Οκτώβριος - 0.55 ♂: 1 ♀: 1 ανώρ. 
Νοέµβριος 1.17 ♂: 3.83 ♀: 1 ανώριµα 0 ♂: 1 ♀: 0.86 ανώριµα 
∆εκέµβριος 2 ♂ : 7 ♀: 1 ανώριµα 0 ♂: 2.6 ♀: 1 ανώριµα 
Ιανουάριος 1.43 ♂: 2.43 ♀: 1 ανώριµα. 0 ♂: 2.2 ♀: 1 ανώριµα 
Φεβρουάριος 2.6 ♂: 3.2 ♀: 1 ανώριµα  0 ♂: 4 ♀: 1 ανώριµα 
Μάρτιος 1.11 ♂: 1.89 ♀: 1 ανώριµα 1 ♂: 11.5 ♀: 5.5 ανώριµα 
Απρίλιος 0.63 ♂: 2.5♀ : 1 ανώριµα 1 ♂: 2.86 ♀: 1.29 ανώριµα 
Μάιος - 1.71 ♂: 3.43 ♀: 1 ανώριµα 
Ιούνιος 6 ♂: 3.67 ♀ :1 ανώριµα 4.8 ♂: 3 ♀: 1 ανώριµα 
Σύνολο 1.68 ♂: 3♀ : 1 ανώριµα 1 ♂: 2.92 ♀: 1.35 ανώριµα 

 

Πίνακας 4.2 Η αναλογία φύλου ανά δειγµατοληψία στο πείραµα της Κρήτης και των Αλυκών. 

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2, οι παρατηρήσεις θηλυκών ατόµων ήταν πολύ πιο 

συχνές σε σύγκριση µε αυτές των αρσενικών και ανώριµων ατόµων, µε µόνη εξαίρεση τη 

δειγµατοληψία του Ιουνίου και στα δύο πειράµατα. Αξιοσηµείωτη ήταν η 

διαφοροποίηση στα αρσενικά άτοµα, τα οποία συνολικά αναλογικά ήταν λιγότερα σε 

σχέση µε τα ανώριµα άτοµα στις Αλυκές.  
 

4.5.2 Εκτίµηση µεγέθους πληθυσµού 
 

Ο πληθυσµός του Mesobuthus gibbosus µελετήθηκε για το διάστηµα από την 29η 

Οκτωβρίου του 2003 έως την 30η Ιουνίου 2004. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού 

διαστήµα ειγµατοληψίες. Πρόκειται για ένα ανοικτό 

 

 

τος πραγµατοποιήθηκαν εννέα δ
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τοµα του 

ληθυσ  δυνατή 

οτικού µεγέθους, όπως το µέγεθος πληθυσµού. 

Στην Κρήτη έγιναν 54 επανασυλλήψεις [Πίνακας 4.1(α)] και 16 άτοµα 

σ εις έως κ  φορές, ενώ πέντε φ νελήφθη µόνο ένα άτοµο. 

Σ υκές ψε και πέντε άτοµα 

επανασυνελήφθησαν ο πέν τέσσερις φορές και 

ο ις φ λληψ  του test των Leslie, 

C  Chitty κε  (method B re-

r e table), στον οποίο ως πρώτη ίται η δεύτερη 

επανασύλληψη. Κα ακτη t, Mt, at, dt, R’t και 

’’t. Μέσω της µεθόδου αυτής ελέγχεται αν υπάρχει ίση συλληψιµότητα µεταξύ των 

ριµα άτοµα (που 

(φυσικό) πληθυσµό ο οποίος υπόκειται σε γεννήσεις, θανάτους, αποχωρήσεις και 

προσχωρήσεις νέων ατόµων κατά τη διάρκεια του έτους. Η µέθοδος που 

χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση του µεγέθους του πληθυσµού αυτού ήταν η Jolly-

Seber, όπως και για την εκτίµηση του µεγέθους πληθυσµού στο Κουφονήσι. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση της µεθόδου Jolly-Seber είναι η ίση συλληψιµότητα 

(equal catchability) µεταξύ των ατόµων που έχουν µαρκαριστεί και συλλαµβάνονται 

κατά τη διάρκεια του πειράµατος. Ουσιαστικά αυτό σηµαίνει ότι όταν τα ά

π µού συλλαµβάνονται µε διαφορετικές συχνότητες µεταξύ τους, δεν είναι

η εκτίµηση ενός ποσ

υνελήφθησαν τρ αι πέντε ορές συ

τις δε Αλ έγιναν 111 επανασυλλή ις [Πίνακας 4.1(α)] 

 έξι φορές, ένα άτοµ τε φορές, δύο άτοµα 

κτώ άτοµα τρε ορές. Ο έλεγχος ίσης συ ιµότητας έγινε µέσω

hitty και . Ειδικότερα, καταρτίστη  ένας πίνακας τύπου Β

ecaptur  επανασύλληψη θεωρε

τόπιν ορίστηκαν οι χαρ ριστικές τιµές Z’t, st, m

Z

ατόµων που έχουν µαρκαριστεί και αυτός είναι και ο λόγος που τα ανώ

δε µαρκαρίστηκαν) δε συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.  

∆ειγµατοληψία mt st ut nt at Rt Zt Mt Z't Z''t Z't/Z''t 

2 (Νοέµ. 2003) 0 4     3          1   1
3 (∆εκ. 2003) 2 12 10 12 0.231 8 4 7.778 10 -1.111 -9.000 
4 (Ιαν. 2004) 5 11 5 10 0.545 6 3 10.143 6 15.708 0.382 
5 (Φεβ. 2004) 7 16 9 16 0.471 

1 (Οκτ. 2003) 0 17                   

9 3 12.100 9 31.258 0.288 
6 (Μάρ. 2004) 9 27 17 26 0.370 17 7 19.889 18 17.026 1.057 
7 (Απρ. 2004) 14 27 13 27 0.536 18 12 31.684 13 10.365 1.254 
8 (Μάιος 2004) 17 27 10 27 0.643 9 9 42.200 10 14.029 0.713 
9 (Ιούν. 2004) 18 39 10 28 0.655 0 0 18.000 21 (a) (a) 

87 87.275 0.996851323
 

Αλυκές. Με (a) σηµειώνονται οι τιµές που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν µέσω της µεθόδου. 

 

 

Πίνακας 4.3 Τα αποτελέσµατα του test ίσης συλληψιµότητας των Leslie, Chitty και Chitty για το πείραµα στις 
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ς ι σ

ρή ώστε να 

µην 

 

Από τα αποτελέσµατα στον Πίνακα 4.3 είναι φανερό πως το test ίσης 

συλληψιµότητα  των Leslie, Chitty κα  Chitty έδειξε πως υπήρχε ί η συλληψιµότητα 

στις δειγµατοληψίες. Συγκεκριµένα, ο λόγος Σ(Z't)/ Σ(Z''t) υπολογίστηκε 0.99685, 

δηλαδή η µέθοδος κατέληξε σε µία συνολική υποεκτίµηση 0.315%, πολύ µικ

επιτρέπεται η προσέγγιση του µεγέθους του πληθυσµού µέσω της µεθόδου των 

Jolly-Seber.  

 Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για το πείραµα στην ανατολική Κρήτη, χωρίς να 

περιλαµβάνονται στην ανάλυση τα ανώριµα άτοµα (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία), 

συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

∆ειγµατοληψία mt st ut nt at Rt Zt Mt Z't Z''t Z't/Z''t 
1 (Νοέµ. 2003) 0           
2 (∆εκ. 2003) 0           
3 (Ιαν. 2004) 3 29 26 29 0.133 3 5 40.5 26 -15.5833 -1,668449 
4 (Φεβ. 2004) 5 25 20 25 0.231 4 5 31 20 25.04167 0.798669 

6 (Απρ. 2004) 5 20 15 20 0.286 4 5 26 15 17.09091 0.87766 
7 (Ιούν. 2004) 10 28 18 28 0.3 9 0 0 10 18 #DIV/0! #DIV/0! 

 

Πίνακας 4.4 Τα αποτελέσµατα του test ίσης συλληψιµότητας των Leslie, Chitty και Chitty για το πείραµα στην Κρήτη. 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4.4, το 

5 (Μάρ. 2004) 7 24 17 24 0.32 4 5 32 17 71.5 0.237762 

7
96 98.04924 0.9791 

Με (a) σηµειώνονται οι τιµές που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν µέσω της µεθόδου. 

test ίσης συλληψιµότητας των 

Leslie, Chitty κα hi  έδειξε ως ήρχ η λλη ότη στις γµατολ  

(Z' υπολογίστηκε 0.9791, δ αδ η µέθοδος κ τέληξ  µία συν  

2.09%, γ ο ρέ ι η έγγιση εγέθους του 

ς ό  Jolly-Seb  

µη ο  πληθυσµ  µ α τι  νέου α 

d e t  e ω  µε ο   προτείνει ο K α 

δύο βιβλία του (1985, 1989). Η διαφορά σε σύγκριση µε  π τύπου Β της 

εθόδου των Leslie, Chitty και Chitty ήταν ότι αυτή τη φορά ως επανασυλλήψεις 

καταγράφη ψεις 

ι πρώτες συλλήψεις των ατόµων όταν παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά. 

 

ι C tty  π υπ ε ίσ  συ ψιµ τα  δει ηψίες. Ο

λόγος Σ(Z't)/ Σ 't) ηλ ή α ε σε ολική

υποεκτίµηση  γε ονός π υ επιτ πε  τ ν προσ  του µ

πληθυσµού µέσω τη µεθ δου των er.

Η εκτί ση τ υ µεγέθους ού έγινε ε την κ τάρ ση ενός  πίνακ

τύπου Β (metho  B r cap ure tabl ), σύµφ να  τ πρότυπο που rebs στ

τον ίνακα 

µ

καν και οι πρώτες και όχι µόνο οι δεύτερες επανασυλλήψεις και ως συλλή

ο
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έΤα αποτελέσµατα της µεθόδου µε βάση τα δειγµατοληπτικά δεδοµ να των εννέα 

µηνών του πειράµατος στις Αλυκές, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

∆ειγµατοληψία Alpha Nt  Φt  Βt S.E. Nt S.E. Φt S.E. Βt 

2 0.185 94.5 0.633 -0.4 45.9 0.185 29.2 
3 0.421 59.4 0.649 20.5 20.3 0.162 18.8 

5 

1 --- --- 0.625 --- --- 0.21 --- 

4 0.389 58.4 0.796 9.9 18.4 0.11 16.9 
0.476 56.4 1.453 44.2 12.4 0 26.1 

6 0.436 126.2 0.933 15.2 28.6 0.227 26.4 
7 0.541 132.9 0.854 45.5 33.4 0.289 30.1 
8 0.477 159 0 0 50.9 0 0 
9 0.511 0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας 4.5 Τα αποτελέσµατα της µεθόδου Jolly-Seber για την εκτίµηση του µεγέθους του πληθυσµού M. gibbosus 

ς Αλυκές

τίστ α µατα της µεθ δου olly- eber για την ανατολική Κρήτη, 

ς*: 

∆ειγµατοληψία Alpha   Φt Βt S.E. t 

στι . 

 

Τα αν οιχ αποτελέσ ό  J S

έχουν ως εξή

Nt   Nt S.E. Φ S.E. Βt 
1 --- --- 7 -- -- --- 0.2 3 - - 0.112 
2 0.211  3 40 138.9 0.6 1 3 8 0.389 295.9 

8.4 0.388 179.4 3 0.138 442.3 0.602 9.9 17
4 0.188 276.3 0.515 -0.5 110.5 0.324 71.6 
5 0.267 138.8 0.481 39.6 79.4 0.301 46.8 

0.25 104 0 0 63 0 6 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 

 

Πίνακας

 

 

αριστούν τα αποτελέσµατα της µεθόδου 

Jolly-Seber. 
 
 

 4.6 Τα αποτελέσµατα της µεθόδου Jolly-Seber για την εκτίµηση του µεγέθους του πληθυσµού M. gibbosus 

στην ανατολική Κρήτη. 

* Αξίζει να αναφερθεί ότι η εκτίµηση του µεγέθους πληθυσµού στην Κρήτη έγινε καταχρηστικά, καθώς δεν 

ήταν όλες οι δειγµατοληψίες συνεχείς (δεν έγινε δειγµατοληψία το Μάιο).  

Τα διαγράµµατα που ακολουθούν αναπ
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Σχήµα 4.2 Συγκριτικά διαγράµµατα του µεγέθους πληθυσµού στις Αλυκές (α) και την Κρήτη (β), του αριθµού νέων εισόδων [αντίστοιχα (γ) και (δ)], της πιθανότητας επιβίωσης [αντίστοιχα (ε) 

και (στ)], του αριθµού νέων εισόδων [αντίστοιχα (ζ) και (η)] και της πυκνότητας του πληθυσµού [αντίστοιχα (θ) και (ι)] ανά δειγµατοληψία.      
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                           Κεφάλαιο Μελέτη της εποχικής δραστηριότητας 4. 

του

 

µ

µό 

 το τέλος

 το Νοέ

 αυξάνονταν

 έχει ένα

 του M. gibbosus 

 πιθανότητα

 τη

γεγονός

 µεγάλες

 και

µων σε

 Αλυκές

 µέγιστη

του Κουφο

 προς

 (A.S.D. – Absolute Surf

εκτιµώ

η σχετική

 

 

Από τα διαγράµµατα (α) και (β)  σχήµατος 4.2 γίνεται φανερό ότι ο 

πληθυσµός του M. gibbosus στην Κρήτη ήταν σαφώς µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

στις Αλυκές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρονική διαφορά στις µέγιστες τιµές: 

στην Κρήτη το µέγεθος πληθυσµού ήταν µέγιστο κατά τον Ιανουάριο, ενώ στις Αλυκές 

κατά το Μάιο και ήταν ιδιαίτερα χαµηλό κατά τους χειµερινούς µήνες. Η ίδια εικόνα 

προκύπτει και για την πυκνότητα των δύο πληθυσ ών [διαγράµµατα (θ) και (ι)], µε τον 

πληθυσµό της Κρήτης να έχει 2-3 φορές µεγαλύτερη πυκνότητα.  

Οι νέες είσοδοι ατόµων στον πληθυσ της Κρήτης ήταν πολλές κατά το 

∆εκέµβριο και εν συνεχεία αµελητέες µέχρι  του πειράµατος. Αντίθετα, στις 

Αλυκές οι νέες είσοδοι ήταν ελάχιστες κατά µβριο και στη συνέχεια, καθώς οι 

δειγµατοληψίες προχωρούσαν, οι νέες είσοδοι  όλο και περισσότερο. 

Η πιθανότητα επιβίωσης φάνηκε να  αντίστροφο συγκριτικό πρότυπο: 

στις Αλυκές τα άτοµα του πληθυσµού του M. gibbosus είχαν µεγαλύτερη πιθανότητα 

επιβίωσης από τα αντίστοιχα του πληθυσµού στην Κρήτη σε όλες τις 

δειγµατοληψίες. Έτσι, ενώ στην Κρήτη η µέγιστη  επιβίωσης ήταν 0.631 (για 

το ∆εκέµβριο), στις Αλυκές οι τιµές  µονάδα και για το Φεβρουάριο η 

πιθανότητα επιβίωσης ξεπέρασε το ένα. Το  αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι 

Μt+1 > Μt + (st –mt), δηλαδή ουσιαστικά στις  δειγµατοληπτικές διαφορές µεταξύ 

διαδοχικών δειγµατοληψιών, που φαίνονται  στο σχήµα 4.2α της εκτίµησης 

πληθυσµού. 

 Το ποσοστό των µαρκαρισµένων ατό  σχέση µε το εκτιµούµενο µέγεθος 

πληθυσµού ήταν γενικά σαφώς υψηλότερο στις , έχοντας µέγιστη τιµή 0.541 (για 

τον Απρίλιο) σε σχέση µε την Κρήτη, όπου η  τιµή ήταν 0.333 (για τον Ιούνιο).  

 Στη συνέχεια, όπως και στο πείραµα νησίου (σελ. 144), υπολογίστηκε 

η επιφανειακή πυκνότητα του πληθυσµού (S.D. – Surface Density) ως ο λόγος του 

συνόλου των συλλήψεων κάθε δειγµατοληψίας  τη συνολική επιφάνεια του κάθε 

σταθµού, η απόλυτη επιφανειακή πυκνότητα ace Density) του 

πληθυσµού υπολογίστηκε ως ο λόγος του µενου µεγέθους του πληθυσµού για 

κάθε δειγµατοληψία προς την επιφάνεια και  επιφανειακή πυκνότητα (R.S.D. – 

Relative Surface Density) του πληθυσµού  

 

 

άγγιζαν
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διαιρώντας για κάθε δειγµατοληψία την επιφανειακή πυκνότητα µε την απόλυτη 

επιφανειακή πυκνότητα και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσµα µε 100. Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

∆ειγµατοληψία S.D. A.S.D. R.S.D. 
S.D. 

(Κρήτη)
A.S.D. 

(Κρήτη)
R.S.D. 

(Κρήτη) 
Οκτώβριος 0.0007  (a) (a) - - - 
Νοέµβριος 0.0006 0.0038 14.8148 0.0011 (a) (a) 
∆εκέµβριος 0.0005 0.0024 21.8855 0.0007 0.0014 46.2725 

 0.0004 0.0023 18.8356 0.0010 0.0163 6.3305 
Φεβρουάριος 0.0006 0.0023 28.3688 0.0011 0.0102 11.2197 

Απρίλιος 0.0011 0.0053 20.3160 0.0008 0.0038 22.1154 
Μάιος 0.0011 0.0064 16.9811 - - - 

Ιανουάριος

Μάρτιος 0.0011 0.0050 21.3946 0.0011 0.0051 20.8934 

Ιούνιος 0.0016 0.0000 #DIV/0! 0.0011 0.0000 (a) 
 

επιφανειακής πυκνότητας ανά δειγµατοληψία στις Αλυκές και την Κρήτη (σε γκρίζο φόντο). Με (a) 

Πίνακας 4.7 Οι τιµές της επιφανειακής πυκνότητας, της απόλυτης επιφανειακής πυκνότητας και της σχετικής 

σηµειώνονται οι τιµές που δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστούν. 
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Σχήµα 4.3 Η σχετική επιφανειακή πυκνότητα του πληθυσµού ανά δειγµατοληψία. 

 

Στο σχήµα 4.3 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού του M. gibbosus 

την Κρήτη που εµφανίστηκε στην επιφάνεια του εδάφους ήταν το ∆εκέµβριο, ενώ  

 

σ
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στις Αλυκές το Φεβρουάριο. Η γενική εικόνα της σχετικής επιφανειακής πυκνότητας από 

δειγµατοληψί  σε δειγµατοληψί  στις Αλυκές φαίνεται να είναι πολύ πιο ισορροπηµένη 

σε σχέση µε την Κρήτη, όπου µετά το ∆εκέµβριο ση

α α  

µειώθηκε µία απότοµη πτώση και 

ταδιακή αύξηση από το Μάρτιο στον Απρίλιο. Αξίζει να σηµειωθεί πως ως δραστήρια 

άτοµα στην επιφάνεια θεωρήθηκαν και στα δύο π ατα α ν δραστήρια 

κάτω από τις πέτρες στις οποίες βρέθηκαν. Ακόµα και µε αυτή τη θεώρηση, όµως, τα 

π αν γενι  χ  µ σ να ∆ µβριο  Κρήτη, όταν 

ά ιγότερ  µ θ αν ρια. 

 

4 ιλογή καταφυγίου 

 

Τόσο στις Αλυκές όσο και στην Κρήτη όλες οι παρατηρήσεις σκορπιών έγιναν 

οποίες βρίσ ν οποίο αναφέρεται ο αριθµός 

ων ατόµων ανά φύλο, που βρίσκονταν σε σχέση µε την επιφάνειά των πετρών (µήκος x 

πλάτος) ανά δειγµατοληψία.  

Από τον Πίνακα 4.8 φαίνεται ότι, τόσο στην Κρήτη όσο και στις Αλυκές οι 

σκορπιοί έβρισκαν καταφύγιο κάτω από µεγαλύτερες πέτρες κατά τους ψυχρούς µήνες 

και το αντίθετο ίσχυε κατά τους θερµούς µήνες. Συνολικά, τα περισσότερα άτοµα τόσο 

στην Κρήτη όσο και στις Αλυκές βρέθηκαν κάτω από πέτρες επιφάνειας 850-1250 cm2. 

Τα περισσότερα αρσενικά άτοµα στις Αλυκές βρέθηκαν κάτω από πέτρες επιφάνειας 

450-850 cm2, ενώ στην Κρήτη κάτω από πέτρες επιφάνειας 850-1250 cm2. Τα 

περισσότερα θηλυκά άτοµα στις Αλυκές βρέθηκαν κάτω από πέτρες επιφάνειας 850-

1250 cm2, ενώ στην Κρήτη κάτω από πέτρες επιφάνειας 450-850 cm2. Τέλος, τα 

περισσότερα ανώριµα άτοµα στις Αλυκές και την Κρήτη βρέθηκαν κάτω από πέτρες 

επιφάνειας 850-1250 cm2. 

Η ανάλυση αντιστοίχισης (Correspondence analysis) χρησιµοποιήθηκε για να 

υκών και των ανώριµων 

τόµων µε κλάσεις µηκών σώµατος και επιφάνειας πετρών κάτω από τις οποίες 

 

σ

ειράµ  τα άτοµ που ήτα

οσοστά ήτ κά πολύ αµηλά, ε εξαίρε η το µή εκέ στην

τοµα λίγο λ α από το ισό πλη υσµό ήτ  δραστή

.5.3 Η επ

 

κάτω από πέτρες. Με βάση τις µετρήσεις των διαστάσεων των πετρών, κάτω από τις 

κονταν σκορπιοί, προέκυψε ο πίνακας 4.8, στο

τ

φανεί ποιες είναι οι αντιστοιχίσεις των αρσενικών, των θηλ

α

βρέθηκαν, η οποία για το πείραµα στις Αλυκές οδήγησε σε αποτελέσµατα υψηλής 

στατιστικής σηµαντικότητας (Total chi-square = 288.655, d.f. = 14, p < 0.0001). 

 206



207

βριος οέµβριο

 1♀
α 4  2 ,19 ,1α
α  3♀ 3α 5♂,3♀ 
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♀ ♂, ♀,3 7♂, ♀ 1 ♂,9 ,19 21
,1α 5♂ 5♀ 1♂, ♀ 1 ♂,23♀,12α23
,4α 3♂ 3♀  ♂,2 ,9α
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 ♂,15♀,4 1♂
 1  1  21♀,1α 3♂
 1  ♂,5 ,1α 9

    9  
   7  
   4  
   2  
   1  
    

 1  

 (µε όκκινους αρα τήρ ς). 

∆εκ µ  Ιανουάριος Φεβρουάρι

    1♂ ♀,5 1  2♀,1   
 1♀,1α  8 ,6♀ 1 ♀

2α 2♂,3♀  ♀,1 3 ,4♀ 3  6♂,7♀ 2α
1♀,2α 1♂,4♀ 1♀   1    1

   3α   1    1
2♀   1α   4  2♀, α 
4♀ 6♀ 1♀ ♀ 4  3 ♂,3♀,1α

 1♂,1α  5 ,7♀ 4♂,2♀ 
  1♀  4   
 1♀  2   
 2♀   

  2♀   
  2♀   
     

    

από πέτρες ανά φύλ  , δειγµατ ληψία κα  επι

Μάρτι ς 

4α 1 ,5α 1♀ 2α 1
♀,6α 3♂, ♀,1 1♀ 5α 
♀,1α 5 ,6♀ 1♂ ♀ 
♂,7♀   2♂ ♀ 
♂,8♀   1♂ ♀ 
3♀   4  
1♀   1  

♂ 1  
  1

 
 

  

  στις Α υκέ

50-450    ,5 α α α ♂ , ♂,5♀, 2♂,1♀ , 3 3 ♀  ,9♀,19α 4α 
♀
♀ 

♀ 

450-850 1  α ♂ ♀ ♂    1 6 α , 1 ♂, 5 4♂,4  14 3 α 7 8 ♀ α ♂,38♀,3α
850-1250 1 , 1 α ♂  α , 3 ♂ ,5 1♂,1 5♂,6♀ , 3 1 ♂,29♀,1α

 

1α 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μέγεθος 
πέτρας 
(cm2) 0κτώ

1250-1650 1♂,1 α α  ♀ ,6   1♂,4♀ ,  3 ♀  1♂,4♀
1650-2050 2♂,3 α , ♀ ,4   1♂,3  1 ♀ 6 α 1♀ 
2050-2450 2♂,1 α ,   ♀ 1 ♀ 1♂, 1    2 α , 4♀, 5α 
2450-2850 5♀ , 1  1 ♀ ♀   2♀ ♀ ♀ ,11♀,1α 
2850-3250 1 ♀ 2♀,1α ♂     1 ♂  1♂ 1♀  ♀ 2 ♀  ♂, 7♀,
3250-3650 1 ♀   1♀ ♀  ♀  ♀
3650-4050 ♀ 1♀ ♀     ♀
4050-4450 2♀      ♀
4450-4850      ♀
4850-5250  1♀   ♀
5250-5650      
5650-6050      1♀      ♀

 

Πίνακ  4.8 Αριθ ός κάτω  ο ο ι φάνεια πέτρας λ ς και την Κρήτη κ  χ κ ε
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14, p < 0.0001). 
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Σχήµα 4.5 ∆ιάγραµµα ανάλυσης αντιστοίχισης του φύλου (αρσενικά, θηλυκά, ανώριµα) µε κλάσεις ολικού µήκους 

των σκορπιών (L1-L4) και επιφάνειας πετρών (S1-S4) για το πείραµα στην Κρήτη. 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.5, το µήκος των σκορπιών αυξάνεται κατά µήκος της 

∆ιάστασης 1. Έτσι, τα ανώριµα αντιστοιχίζονται µε µικρές κλάσεις µηκών σε αντίθεση 

µε τα αρσενικά και θηλυκά άτοµα. Τα θηλυκά άτοµα αντιστοιχίζονται ασθενώς µε πολύ 

µικρή επιφάνεια πετρών (µέση τιµή: 444 cm2) και τα αρσενικά µε µέσες επιφάνειες 

πετρών.  

 Οι µέσες τιµές των επιφανειών των πετρών και τα αντίστοιχα µέσα µήκη των 

σκορπι

αυτά φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυστηρή αντιστοιχία των µέσων µηκών 

των σκορπιών και των µέσων επιφανειών των σκορπιών, µε εξαίρεση τα διαγράµµατα 

για τα ανώριµα άτοµα [Σχήµα 4.6(ζ), (η)] στις Αλυκές και την Κρήτη. 

 

ών για κάθε µηνιαία δειγµατοληψία στις Αλυκές και την Κρήτη, συνολικά και 

κατά φύλο και ηλικιακή κλάση, παριστάνονται στα διαγράµµατα του σχήµατος 4.6. Από 

τα διαγράµµατα 

 

2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 8 x 3

Standardization: Row and column profiles
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Σχήµα 4.6 Οι µέσες τιµές των επιφανειών των πετρών και τα αντίστοιχα µέσα µήκη των κορπιών για κάθε µηνιαία δειγµατοληψία στις Αλυκές (α, γ, ε, ζ) και την Κρήτη (β, δ, στ, η). 
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                      Κεφάλαιο 4. Μελέτη της εποχικής δραστηριότη

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τόσο στις Αλυκές (Chi-test: x2
0.05,4 = 4.49 * 10

, Log-Likelihood Ratio: x2
0.05,4 = 65.629), όσο και στην Κρήτη (Chi-test: x2

0.05,4 = 6.19 * 
-4, Log-Likelihood Ratio: x2

0.05,4 = 22.117) το µέγεθος της πέτρας διαφοροποιείται

 κατά φύλο και ηλικιακή τάξη, δηλαδή µεταξύ αρσενικών, θηλυκών  

ανώριµων ατόµων. Η ίδια ανάλυση ανά µήνα και περίοδο έδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσµατα:  

   

 Chi-test 
Log-likelihood 

ratio 

 και

ο ανά

 υπήρχε

 των

έδειξε

05,4 

 των

:  

Chi-test 
(Κρήτη) 

Log-likelihood 
ratio (Κρήτη) 

Οκτώβριος - - - - 
Νοέµβριος 0.022278 6.526.712 1.34E-05 2.264.886 
∆εκέµβριος 0.001131 1.626.829 - - 
Ιανουάριος - - 0.011927 1.550.097 
Φεβρουάριος 0.000553 1.501.207 - - 
Μάρτιος 2.69E-08 2.097.766 0.038501 1.239.402 
Απρίλιος - - 0.032406 1.051.365 
Μάιος - -   
Ιούνιος - - - - 

Νοέµβριος-Φεβρουάριος 1.71E-07 32.25357 0.003278 16.93671 
Μάρτιος-Ιούνιος 0.000531 23.35091 0.010671 19.05683 

 
Πίνακας 4.8 Σύνοψη των αποτελεσµάτων ελέγχου διαφοροποίησης του µεγέθους των πετρών µε βάση το φύλ  

δειγµατοληψία και περίοδο (ψυχρή / θερµή) στις Αλυκές και την Κρήτη. Όπου λείπουν τιµές δεν  

στατιστική σηµαντικότητα. Η παύλα (-) σηµαίνει έλλειψη τιµών και αδυναµία ελέγχου. 

   

 

Τα ίδια tests χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο της διαφοροποίησης της επιφάνειας  

πετρών µε βάση το ολικό µήκος των σκορπιών και ανεξάρτητα φύλου. Η ανάλυση  

ότι τόσο στις Αλυκές (Chi-test: x2
0.05,4 = 4.553 * 10-10, Log-Likelihood Ratio: x2

0. = 

50.233), όσο και στην Κρήτη (Chi-test: x2
0.05,4 = 1.695 * 10-14, Log-Likelihood Ratio: 

x2
0.05,4 = 83.935) το µέγεθος της πέτρας διαφοροποιείται µε βάση το ολικό µήκος  

σκορπιών. Η ίδια ανάλυση ανά µήνα και περίοδο έδωσε τα παρακάτω αποτελέσµατα
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  Chi-test ratio 
Log-likelihood Chi-test Log-likelihood 

Οκτώβριος 0.000957 20.91701 - - 
Νοέµβριος 0.000353 24.21189 0.002942 14.88763 
∆εκέµβριος 2.79E-06 25.54865 - - 

Φεβρουάριος 1.91E-06 33.00680 0.004543 19.47043 
Μάρτιος

(Κρήτη) ratio (Κρήτη) 

Ιανουάριος - - 0.000114 28.25785 

 1.21E-07 45.06818 0.000524 22.75257 
Απρίλιος - - 0.005278 17.42831 
Μάιος - - - - 
Ιούνιος - - .000248 22.51813 

5.72E-16 .97373 .79E-05 28.64222 
άρτιος-Ιούνιο 78

4.9 Σύνοψη των φοροποίησης εγέθους των π ν µε βάση το 

ανά δειγµα αι περίοδο (  / θερµή) στις αι ου 

υπήρχε στα (-) λειψη τιµών δυναµία ελέγχ

ποιώντας λυση της torial AN , προέκυ ότι το µέγ

ο γυ επέλε  στ ές επηρεά ταν από το

στον οπ κά η, απ

αραγόντων: 

0
Νοέµβριος-Φεβρουάριος 86 8

Μ ς 9.19E-05 26.2 07 6.47E-09 54.26425 
 

Πίνακας  αποτελεσµάτων ελέγχου δια του µ ετρώ ολικό µήκος 

τοληψία κ ψυχρή  Αλυκές κ την Κρήτη. Όπ λείπουν τιµές δεν 

τιστική σηµαντικότητα. Η παύλα σηµαίνει έλ  και α ου. 
 

Χρησιµο  την ανά  Fac OVA ψε εθος της 

πέτρας π αν τα συλληφθέντα άτοµα ις Αλυκ ζον  φύλο και 

το µήνα οίο έγινε η θε σύλληψ καθώς και ό το συνδυασµό των δύο 

π

  SS d.f. MS F p 
 

Intercepted   0       
56045680 1 56045680 97,35023 0,000000

 22426537 4 5606634 9,73861 0,000000
Φύλο 
Μήνας

Φύλο*Μήνας 13493999 12 1124500 1,95323 0,029175
Error 140473686 244 575712     

 

Πίνακας 4.10 Αποτελέσµατα της Factorial ANOVA για το σύνολο των συλλήψεων στις Αλυκές.  

αι τ
 

 

Για τα θηλυκά άτοµα στις Αλυκές η ANOVA κατέληξε στο ότι το µέγεθος της πέτρας 

επηρεάζονταν από το ολικό µήκος κ ο µήνα στον οποίο έγινε η κάθε σύλληψη: 

 SS d.f. MS F p 
Intercepted 41048351 1 41048351 68.68771 0.000000
Ολικό µήκος 47789911 3 15929970 26.65620 0.000000

Μήνας 61040968 8 7630121 12.76776 0.000000
Error 81274744 136 597608   

 
Πίνακας 4.11 Αποτελέσµατα της Factorial ANOVA για το σύνολο των συλλήψεων των θηλυκών ατόµων στις Αλυκές.  
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Το ίδιο ακριβώς προέκυψε και για τα α σ ς
 

SS F p 

νώριµα άτοµα τις Αλυκέ : 

  d.f. MS  
cepted 32  1 193096 148.
ό µήκος 14 059 0.0 0
ήνας 6 030 0.0 7
rror 119  55 17064   

.12 Αποτελέσ  το ων συλλήψ ων ανώριµων

Αλυκές.  

ια τ α, ηα αρσενικά άτοµ ανάλυση ξε ότι το µ θος της πέ ς επηρεάζ

Inter 193096 32 3117 0.000000
Ολικ 502406 2 7251203 33.4 0000

Μ 777523 8 847190 3.9 0104
E 38510 2   

 

Πίνακας 4 µατα της Factorial ANOVA για  σύνολο τ εων τ  ατόµων στις 

 

Γ  έδει έγε τρα ονταν από 

 

  

το µήνα στον οποίο έγινε η κάθε σύλληψη και όχι από το ολικό µήκος:  

SS d.f. MS F p 
Intercepted 39671678 1 39671678 190.8221 0.000000
Ολικό µήκος 1401600 3 467200 2.2472 0.096090

Μήνας 12915491 4 3228873 15.5310 0.000000

 

Πίνακας 4.13 Απ

Error 9147543 44 207899     

οτελέσµατα της Factorial ANOVA για το σύνολο των συλλήψεων των αρσενικών ατόµων στις 

Αλυκές.  

 

Η NOVA για το σύνολο των υλλήψεω  στην Κρήτη κατέληξε στα ίδια 

ακρ τελέ

 

 SS d.f. MS F p 

 Factorial A   σ ν

ιβώς απο σµατα: 

Intercepted 214234250 1 214234250 399.9680 0.000000 
Φύλο 4627959 2 2313979 4.3201 0.014536 
Μήνας 24679788 6 4113298 7.6794 0.000000 

Φύλο*Μήνας 25961556 12 2163463 4.0391 0.000012 
Error 109268196 204 535628   

 

Πί ελέσµατα της Factorial ANOVA ο εω τη.  

 

Η ANOVA για τα θηλυκά άτ έδει  π τα µε αυτά για τα 

ηλυκά άτοµα στις Αλυκές: 

 

 

νακας 4.14 Αποτ  για το σύνολ  των συλλήψ ν στην Κρή

οµα ξ ςε επίση τα ίδια α οτελ σµαέ

θ

 

 214



                                 Κεφάλαιο 4. Μελέτη της εποχικής δραστηριότητας 

 

  SS d.f. MS F p 
Intercepted 24455926 1 24455926 61.14604 0.000000 

Φύλο 16992050 2 8496025 21.24222 0.000000 
Μήνας 178465 6 2974422 7.43681 0.000029 01 
Error 435 109 3995563 9959     

ας 4.15 Απ µατα της Fac  AN για το σύνο ων συλλήψ ων των θηλυκ

 

Πίνακ οτελέσ torial OVA λο τ ε ών ατόµων στην Κρήτη.  

 

 

Για τα ανώριµα άτοµα επίσης: 

  SS d.f. MS F p 
30219289 1 30219289 273.3796 0.000000 

Φύλο 7547014 2 3773507 34.1371 0.000000 
Intercepted 

Μήνας 5151851 6 858642 7.7677 0.000029 
Error 3647809 33 110540     

 

Πί τελ actor NO ύ λ  ανώριµων ατόµων σιην 

.  

 

 µόνη διαφοροποίηση µεταξύ Αλυκών και Κρήτης σηµειώθηκε για τα αρσενικά άτοµα, 

για τα οποία φάνηκε ότι στην Κρήτη το µέγεθος της πέτρας επηρεάζονταν και από το 

ήνα στον οποίο έγινε η κάθε σύλληψη και από το ολικό µήκος: 

d.f. MS F p 

νακας 4.16 Απο έσµατα της F ial A VA για το σ νολο των συ λήψεων των

Κρήτη

Η

µ

 

  SS 
Intercepted 114866538 1 114866538 382.0718 0.000000 

Φύλο 20649852 2 10324926 34.3430 0.000000 
Μήνας 4924 6 820731 2.7299 .021338 388 0
Error 1 56 300   6835907 641   

κας 4.16 Α λέσµατα της F  AN α το σύνολ  συλλήψε των αρσενικ

Κρήτ   

 

Πίνα ποτε actorial OVA γι ο των ων ών ατόµων στην 

η.

 

της επιφάνειας 

ης πέτρας κάτω από την οποία βρέθηκε ανιχνεύτηκε κι έτσι προέκυψαν τα παρακάτω 

 

 

 

Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και 

τ

διαγράµµατα: 

 

 215



                                 Κεφάλαιο 4. Μελέτη της εποχικής δραστηριότητας 
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Σχήµα 4.8 Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας για το 

σύνολο των συλλήψεων κατά τη θερµή περίοδο στις Αλυκές. 
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Από τα παραπάνω διαγράµµατα φαίνεται ότι για το σύνολο των συλλήψεων µόνο για την 

ψυχρή περίοδο προέκυψε µία σχετικά ικανοποιητική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους 

του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας. 

 Τα αντίστοιχα διαγράµµατα για το πείραµα της Κρήτης έχουν ως εξής: 
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Σχήµα 4.9 Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας για το 

σύνολο των συλλήψεων στην Κρήτη. 
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Σχήµα 4.10 Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας για το 

σύνολο των συλλήψεων κατά την ψυχρή περίοδο στην Κρήτη. 
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y = 255,97x2 - 1546,4x + 2362,5

  Σχήµα 4.11 Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας για το 

σύνολο των συλλήψεων κατά τη θερµή περίοδο στην Κρήτη. 

 

Σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα για τις Αλυκές, οι µαθηµατικές σχέσεις για το 

πείραµα στην Κρήτη ήταν πιο ικανοποιητικές στατιστικά, αλλά καµία δεν έφτασε το R2 = 

0.67 για υκές. Η χαλαρότητα των µαθηµατικών σχέσεων 

ηµιούργησε, εύλογα, το ερώτηµα αν η σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε 

σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας διαφέρει µε βάση το φύλο.  

Στο Σχήµα 4.12 αναπαρίστανται τα γραφήµατα, όπως παραπάνω, ξεχωριστά όµως 

για κάθε φύλο. Με βάση τα διαγράµµατα (α) και (β) του σχήµατος 4.12 προκύπτει ότι 

στο σύνολό των θηλυκών ατόµων τόσο στις Αλυκές όσο και στην Κρήτη δεν υπήρχε 

κάποια µαθηµατική σχέση που να συνδέει ικανοποιητικά το ολικό µήκος του σώµατος µε 

το µέγεθος των πετρών. Αντίθετα αυτό φάνηκε για τα θηλυκά άτοµα στο διάστηµα 

Νοεµβρίου-Φεβρουαρίου στις Αλυκές (εκθετική σχέση) και στο διάστηµα Μαρτίου-

Ιουνίου στην Κρήτη (δυναµική σχέση).  

 Σε αντίθεση µε τα θηλυκά άτοµα, από τα διαγράµµατα (α) και (β) του χήµατος 

Κρήτη, το των πετρών συνδέονταν µε 

ολυωνυµική εξίσωση και στις δύο περιπτώσεις. Για την ψυχρή και τη θερµή περίοδο οι 

χέσεις ήταν επίσης στατιστικά σηµαντικές και ήταν όλες επίσης πολυωνυµικές, µε 

ξαίρεση αυτή για την ψυχρή περίοδο στις Αλυκές, η οποία ήταν εκθετική. 

 την ψυχρή περίοδο στις Αλ

δ

σ

4.13 φαίνεται ότι στο σύνολό των ανώριµων ατόµων τόσο στις Αλυκές όσο και στην 

 ολικό µήκος του σώµατος και το µέγεθος 

π

σ

ε
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Αλυκές - Θηλυκά άτοµα (θερµή περίοδος)
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Κρήτη - Θηλυκά άτοµα (θερµή περίοδος)
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Σχήµα 4.12 Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας για τα θηλυκά άτοµα συνολικά (α, β), κατά την ψυχρή περίοδο (γ, δ) και κατά τη 

θερµή περίοδο (ε, στ) στις Αλυκές και στην Κρήτη. 
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Αλυκές - Ανώριµα άτοµα
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Αλυκές - Ανώριµα άτοµα (ψυχρή περίοδος) Κρήτη - Ανώριµα άτοµα (θερµή περίοδος)
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Αλυκές - Ανώριµα άτοµα (θερµή περίοδοδς)
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Κρήτη - Ανώριµα άτοµα (θερµή περίοδος)
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Σχήµα 4.13 Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας για τα ανώριµα άτοµα συνολικά (α, β), κατά την ψυχρή περίοδο (γ, δ) και κατά τη 

θερµή περίοδο (ε, στ) στις Αλυκές και στην Κρήτη. 
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Κρήτη - Αρσενικά άτοµα
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Κρήτη - Αρσενικά άτοµα (ψυχρή περίοδος)
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Κρήτη - Αρσενικά άτοµα (θερµή περίοδος)
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Σχήµα 4.14 Η µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους του κάθε σκορπιού και της επιφάνειας της πέτρας για τα αρσενικά άτοµα συνολικά (α, β), κατά την ψυχρή περίοδο (γ, δ) και κατά 

τη θερµή περίοδο (ε, στ) στην Κρήτη και στις Αλυκές. Όπως φαίνεται, στην πραγµατικότητα απουσιάζουν τα διαγράµµατα δ και ε. Αυτό συµβαίνει, γιατί δεν υπήρχαν 

παρατηρήσεις αρσενικών ατόµων στις Αλυκές κατά την ψυχρή περίοδο. Έτσι, το διάγραµµα β στην ουσία αντιστοιχεί στις συλλήψεις των αρσενικών ατόµων κατά τη θερµή 

περίοδο και τον Οκτώβριο.    
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Σε αντίθεση µε τα θηλυκά και τα ανώρι  άτο , τα αρσενικά άτοµα ήταν η µόνη 

περίπτωση, στην οποία η διαφορά µεταξύ των οτελεσµάτων των δύο πειραµάτων ήταν 

καταφανής. Ειδικότερα, ενώ στην Κρήτη η µ  σχέση του ολικού µήκους του 

σώµατος και του µεγέθους των πετρών ήταν ική συνολικά, για την ψυχρή και 

τη θερµή περίοδο και στατιστικά σηµαντική τις περιπτώσεις, στις Αλυκές οι 

συλλήψεις αρσενικών ατόµων ήταν λίγες και  να υπάρχει κάποια µαθηµατική 

σχέση που να συνδέει το ολικό µήκος τους µ  των πετρών κάτω από τις 

οποίες βρέθηκαν. 

 

4.5.4 Γενικά και εποχιακά πρότυπα δραστηριότητας  συµπεριφοράς 

 

 Χαρακτηριστική παρατήρηση στις δειγ  που πραγµατοποιήθηκαν τους 

ψυχρούς µήνες στην Κρήτη ήταν ότι πολλά άτο  συγκεντρωµένα κάτω από 

την ίδια πέτρα σε σχηµατισµό κύκλου µε τις ποδοπροσακτρίδες τους προς το κέντρο του 

νοητού κύκλου. Συγκεκριµένα, το ∆εκέµβριο  την ίδια πέτρα βρέθηκαν σε 

τέτοιο σχηµατισµό 4 άτοµα, τον Ιανουάριο 5  το Φεβρουάριο 5 άτοµα επίσης. 

Παρόµοια παρατήρηση στο πείραµα στις Αλ  πραγµατοποιήθηκε σε καµία 

περίπτωση. Ως επί το πλείστον τα συλληφθέντα βρίσκονταν µόνα κάτω από κάθε 

πέτρα. Μόνο τέσσερις φορές βρέθηκαν δύο άτο  από την ίδια πέτρα: δύο θηλυκά, 

δύο ανώριµα, ένα αρσενικό κι ένα θηλυκό (Εικ  ένα αρσενικό κι ένα ανώριµο. 

Στην τελευταία περίπτωση µάλιστα το αρσενικό  το ανώριµο άτοµο. 

Η συµπαρουσία των σκορπιών µε άτο  ειδών κάτω από την ίδια πέτρα 

ήταν κοινή στην Κρήτη, πολύ περισσότερο  στις Αλυκές, µε εξαίρεση τη 

συµπαρουσία µε άτοµα του είδους Bufo viridis  ήταν εξίσου κοινή στα δύο 

πειράµατα. Ειδικά όσον αφορά στην  των σκορπιών µε 

Σκολοπενδρόµορφα Χειλόποδα, αυτή ήταν η  και στα δύο πειράµατα και 

ειδικά στις Αλυκές (µόλις τρεις περιπτώσεις,  Scolopendra cingulata ήταν 

πολύ κοινό στο σταθµό µελέτης). Οι περιπτώσεις  των σκορπιών σε άλλα ζώα 

ήταν αρκετά σπάνιες, ενώ ποτέ δεν παρατηρήθηκε η σκορπιού από ζώο άλλου 

είδους.     
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Εικόνα 4.1 Συµπαρουσία αρσενικού και θηλυκού ατόµου στο ίδιο λαγούµι στις Αλυκές. Η παρατήρηση αυτή ήταν 

 

Σε πολλές περιπτώσεις και στα δύο πειράµατα βρίσκονταν εκδύµατα (Εικ. 4.2) 

συνήθως λίγο έξω από εγκατελειµένα λαγούµια. Σε αρκετές περιπτώσεις η εύρεση 

εκσυµάτων ήταν γενικευµένη σε κάποιες δειγµατοληψίες και στα δύο πειράµατα, 

γεγονός που έδειχνε την ηλικιακή τάξη των κοορτών των ανώριµων ατόµων, αν τα 

εκδύµατα βρίσκονταν σε καλή κατάσταση, ώστε να διαπιστωθεί το ολικό µήκος

µοναδική καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος. 

 κατά 

προσέγγιση.  

Η παρουσία λαγουµιών κάτω από τις πέτρες ήταν κοινή. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα συλληφθέντα άτοµα βρίσκονταν στα όρια του λαγουµιού τους ή έξω από 

αυτά. Χαρακτηριστικό ήταν ότι τόσο στις Αλυκές όσο και στην Κρήτη τα αρσενικά και 

τα θηλυκά άτοµα ήταν εκείνα των οποίων η παρουσία κάτω από τις πέτρες συνοδεύονταν 

από την παρουσία λαγουµιού. Αντίθετα, τα συλληφθέντα ανώριµα άτοµα είχαν περίπου 

2.5 φορές λιγότερα λαγούµια σε σχέση µε τα ώριµα άτοµα (φυσικά ένα λαγούµι 

αντιστοιχεί σε ένα άτοµο). Συνήθως βρίσκονταν να καµουφλάρονται στο χώµα (Εικ. 4.3) 

ή να είναι «γαντζωµένα» στην κάτω επιφάνεια των πετρών.   
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Έκδυµα σκορπιού έξω από λαγούµι στις ΑλυκέςΕικόνα 4.2 .  

 

 
 

Εικόνα 4.3 Ανώριµο άτοµο καµουφλαρισµένο στο χώµα. Η παρατήρηση αυτή ήταν κοινή τόσο στις Αλυκές όσο και 

στην Κρήτη. 
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Κατά τις δειγµατοληψίες των δύο πειραµάτων µέχρι τον Απρίλιο παρατηρήθηκε 

ότι οι σκορπιοί δεν ήταν καθόλου δραστήριοι και επιθετικοί. Το σώµα τους ήταν 

συρρικνωµένο, µε τα πόδια και το µετάσωµα να είναι διπλωµένα προς το µεσόσωµα. 

Ακόµα και κατά τη σύλληψη φαίνονταν να µην αντιλαµβάνονται την πίεση της λαβίδας 

στο τέλσον τους και τη µπογιά στον εξωσκελετό τους. Αυτή η µορφή «λήθαργου» 

επιβεβαιώθηκε όταν από το ∆εκέµβριο µέχρι και το Μάρτιο τα άτοµα πιάνονταν µε το 

χέρι ούτε καν από το τέλσον. Η πτώση του µεταβολισµού τους σταµάτησε απότοµα τον 

Απρίλιο, ενώ τον Ιούνιο ήταν δραστήριοι, όπως κατά τα πειράµατα κατά το καλοκαίρι 

στην Κρήτη και το Κουφονήσι. ∆ιαφοροποίηση στη γενική αυτή εικόνα αποτέλεσαν τα 

ανώριµα άτοµα, τα οποία ήταν σαφώς πιο «αφυπνισµένα» καθόλη τη διάρκεια και των 

δύο πειραµάτων σε σύγκριση µε τα ώριµα άτοµα.   

Κατά τη διάρκεια της άνοιξης τα θηλυκά άτοµα ήταν σαφώς πιο δραστήρια από 

τα αρσενικά. Επίσης, τον Ιούνιο, στην Κρήτη, 10 από τα 11 θηλυκά άτοµα που 

συνελήφθησαν έφεραν το µαύρο στίγµα στο γεννητικό τους πόρο, που ήταν ότι ίχε 

νικού, απόδειξη πως είχε ξεκινήσει η 

ναπαραγωγική περίοδος. Στις Αλυκές τα πράγµατα ήταν µάλλον πιο περίπλοκα: στις 

δειγµατοληψίες του Μαρτίου, του Απριλίου και του Μαΐου βρέθηκαν τρία έγκυα άτοµα 

(ένα σε κάθε δειγµατοληψία), ενώ κατά τη δειγµατοληψία του Ιουνίου, όπως και στην 

Κρήτη, η µεγάλη πλειοψηφία των θηλυκών ατόµων έφερε µαύρο στίγµα στο γεννητικό 

πόρο. Κατά τις δειγµατοληψίες την άνοιξη στις Αλυκές, περισσότερα ήταν τα θηλυκά 

άτοµα που έφεραν το µαύρο στίγµα σε σύγκριση µε τα συλληφθέντα θηλυκά άτοµα την 

άνοιξη στην Κρήτη.  

 

4.5.5 Αβιοτικοί παράγοντες και εποχική δραστηριότητα 

 

Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών στην Κρήτη και τις Αλυκές µετρούνταν η 

θερµοκρασία αέρα, η σχετική υγρασία αέρα και η ταχύτητα του ανέµου. Τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

ε

αποµείνει από το σπερµατοφόρο του αρσε

α
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∆ειγµατοληψία 

Θερµ. 

(οC) 
αέρα 

Θερµ. 

(οC) 

Σχ. 

αέρα (%) 
υγρασία 

Σχ. 

αέρα (%) 

Ταχ. 

(m/sec) 
ανέµου 

Ταχ. 

(m/sec) 
Οκτώβριος 12 - 64.5 - 3.65 - 
Νοέµβριος 16.8 13.5 69.5 49 3.3 5.1 
∆εκέµβριος 9.1 6.6 69 67 3.5 4 
Ιανουάριος 6.2 8 65 61 3.9 2.7 
Φεβρουάριος 6.5 10 66 65 3.8 5 

Απρίλιος 20 32.8 57 41 2.7 4.4 
Μάιος 22 - 54 - 2.4 - 

 

Πίνακας 4.17 Μετρήσεις αβιοτικών παραγόντων ανά δειγµατοληπτική περίοδο στις Αλυκές και την Κρήτη (σε γκρίζο 

 

αέρα υγρασία ανέµου 

Μάρτιος 14.7 26.3 59 45 3 3.6 

Ιούνιος 32 36 49 49 1.7 3.5 

φόντο). 

 

.38, F= 2.51, d.f.= 3.19, p = 0.06). Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που 

δεν απο ακρύνθηκαν από την ανάλυση ήταν η σχετική υγρασία αέρα (beta coefficient = 

coefficient = -0.09, t = 27.892, 

 = 0.051) και η ταχύτητα του ανέµου (beta coefficient = -0.09, t = 27.721, p = 0.06). 

Στις Αλ

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τις δειγµατοληψίες του Νοεµβρίου, του ∆εκεµβρίου και 

του Μαρτίου στις Αλυκές σηµειώθηκαν βροχές, ενώ οι δειγµατοληψίες του Ιανουαρίου 

και του Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκαν υπό έντονη έως καταρρακτώδη βροχή. 

Για να ανιχνευτεί αν οι αβιοτικοί παράγοντες επηρέαζαν την επιλογή του 

καταφυγίου (µέγεθος πέτρας) αναλόγως µε το φύλο, εφαρµόστηκε η µέθοδος της 

βηµατικής πολλαπλής παλινδρόµησης (stepwise multiple regression), θέτοντας ως 

εξαρτηµένη µεταβλητή το φύλο και ως ανεξάρτητες µεταβλητές τις αντίστοιχες τιµές των 

αβιοτικών παραγόντων, καθώς και την επιφάνεια της εκάστοτε πέτρας.  Τα 

αποτελέσµατα για το πείραµα της Κρήτης κατέληξαν σε σχετικά µικρή στατιστική 

σηµαντικότητα (R2= 0

µ

0.15, t = 27.818, p = 0.037), η επιφάνεια της πέτρας (beta 

p

υκές αντίστοιχα, οι παράγοντες που φάνηκαν να παίζουν µεγαλύτερο ρόλο ήταν η 

σχετική υγρασία αέρα, η επιφάνεια της πέτρας και η θερµοκρασία αέρα.  
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4
 
 
 ι στα περισσότ είδη τω κορπιών ι και σ δος Mesobuthus 

gib νολογ ς εποχικής δραστηριότητας τ πληθυσ τους συνίσταται 

στην  δραστηριότητά  κατά τους θερµούς νες και τ  απότοµη σή 

της κ υχρού νες ( h & A , 1965, H er, 1971 Maury 73, 

1978, Tourtlotte, 1974, Fet, 1980, Polis, 1980α, 199 Polis & Cormick, 1986, 

radley, 1 88, McCormick & Polis, 1990), µε εξαίρεση κάποια τροπικά είδη, όπως τα 

Urophonius iheringi και Urophonius Brachycentrus, τα οποία είναι εξίσου δραστήρια και 

ο χειµώνα (Maury, 1969, 1973, 1978). Η γενική αυτή τάση υπάρχει, γιατί οι σκορπιοί, 

πως και πολλά άλλα ζώα, είναι ποικιλόθερµα ζώα (Warburg & Polis, 1990, Brownell, 

ριότητα 

διαφόρων ειδών, στα οποία κατά τη διάρκεια θερµών χειµώνων οι πυκνότητες των 

πληθυσµών τους ήταν υψηλές και το αντίστροφο σε κρύα καλοκαίρια (Zinner & Amitai, 

1969, Levy & Amitai, 1980, Polis, 1980α). Επίσης, σε αρκετές µελέτες ειδών σκορπιών 

διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση της θερµοκρασίας αέρα και της πυκνότητας του 

πληθυσµού (Shorthouse, 1971, Bacon, 1972, Toren, 1973, Tourtlotte, 1974, Fox, 1975, 

Fet, 1980, Polis, 1980α). Στα πειράµατα στην Κρήτη και στις Αλυκές, µόλις οι αβιοτικοί 

παράγοντες έπαψαν να είναι απαγορευτικοί για τη δραστηριότητα του Mesobuthus 

gibbosus, τον Απρίλιο, η πυκνότητα και το µέγεθος του πληθυσµού αυξήθηκαν 

κατακόρυφα πολύ πριν την περίοδο της θεωρητικά µέγιστης δραστηριότητας, αν και τα 

αποτελέσµατα αυτά δεν ήταν στατιστικά αποδεκτά. Στα ίδια αποτελέσµατα κατέληξαν 

και άλλες έρευνες στο παρελθόν, όπως των Polis και Farley (1979β, 1980) και του Polis 

(1980α) για το είδος Paruroctonus mesaensis, των Polis & McCormick (1987) για τα 

ίδη Paruroctonus mesaensis, Paruroctonus luteolus, Hadrurus arizonensis και Vaejovis 

onfusus, του Bradley (1988) για το είδος Paruroctonus utahensis και του Benton 

992α) για το είδος Euscorpius flavicadis. Σύµφωνα µε τον Lourenço (2000), οι 

πυκνοανεξάρτητοι  

.6 Συζήτηση 

 
Όπως κα ερα ν σ , έτσ το εί

bosus, η φαι ία τη ων µών 

 αυξηµένη  τους  µή ην  µείω

ατά τους ψ ς µή Gertsc llred ibn ,  , 19

0γ,  Mc

B 9

τ

ό

2001). Είναι πιθανό ότι οι σκορπιοί αποκρίνονται σε θερµοκρασιακές µεταβολές, παρά 

σε εποχιακές.  

Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν στοιχεία για την εποχιακή δραστη

ε

c

(1
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ληθυσµοί ειδών σκορπιών µπορεί να υποστούν ετήσιες δηµογραφικές «εκρήξεις», όπως 

στο είδος Centruroides suffucus και σε ορισµένα είδη το γένους Tityus. 

Με βάση το σύνολο των µελετών στην εποχική δραστηριότητα διαφόρων ειδών 

o

o

τός

τρες κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου του έτους.  

 

π

έχει παρατηρηθεί 

σκορπιών, το ελάχιστο όριο κάτω από το οποίο οι σκορπιοί δεν είναι δραστήριοι είναι 

αυτό των 4-10 C (Bacon, 1972, Toren, 1973, Shulov & Levy, 1978, Polis, 1980β) και το 

µέγιστο άνω των 40 C, πάνω από το οποίο οι σκορπιοί δεν είναι δραστήριοι, λόγω 

θερµοκρασιακού stress (Polis, 1980α, Hadley, 1990). Θερµοκρασίες εν  του ελαχίστου 

ορίου µετρήθηκαν και στα δύο πειράµατα στο είδος M. gibbosus και η δραστηριότητα 

ήταν όντως µηδενική στο ανοιχτό πεδίο και περιορισµένη ακόµα και κάτω από τις 

πέτρες. Με βάση τους Warburg & Polis (1990), οι χαµηλές θερµοκρασίες λειτουργούν 

έµµεσα ως σινιάλο µη διαθεσιµότητας θηραµάτων για την ελαχιστοποίηση της 

δραστηριότητας στο πεδίο. Με βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων στις Αλυκές και 

την Κρήτη πιθανώς τα σινιάλα αυτά να λειτουργούν και για τη µείωση του µεταβολισµού 

κάτω από τις πέ

Η διαφοροποίηση που φάνηκε και στα δύο πειράµατα στο M. gibbosus µεταξύ 

των ανώριµων και των ώριµων ατόµων είναι γενικευµένη στα είδη των σκορπιών, µε 

εξαίρεση τα σκαπτικά: τα ώριµα άτοµα είναι πιο δραστήρια κατά τους µήνες του έτους 

και τα ανώριµα κατά τους πιο ψυχρούς (Shorthouse, 1971, Anderson, 1975, Fox, 1975, 

Koch, 1977, Polis, 1980α, 1984). Αυτή η διαφοροποίηση στην εποχική δραστηριότητα 

πιθανότατα προέκυψε ως απόκριση σε επιλεκτικές δυνάµεις παρόµοιες µε εκείνες που 

προκαλούν διαφοροποίηση στη δραστηριότητα διαφορετικών ειδών (Polis, 1984, 

Warburg & Polis, 1990). Η εποχική δραστηριότητα των ώριµων ατόµων συγχρονίζεται 

µε τη διαθεσιµότητα τροφής, ενώ η εποχική δραστηριότητα των ανώριµων ατόµων µε 

την αποφυγή του ενδοειδικού ανταγωνισµού για τροφή ή/και την αποφυγή κανιβαλισµού 

(Polis, 1980α, McCormick & Polis, 1986).  

∆ιαφοροποίηση στη δραστηριότητα έχει διαπιστωθεί σε πολλά από τα 

µελετηθέντα είδη σκορπιών και µεταξύ των ώριµων αρσενικών και θηλυκών ατόµων. 

Ειδικότερα, σε διάφορα είδη της Βόρειας Αµερικής, τα θηλυκά άτοµα είναι πιο 

δραστήρια την άνοιξη (µέχρι τον Ιούνιο) και πάλι το φθινόπωρο (µετά το Σεπτέµβριο), 

ενώ τα αρσενικά είναι πιο δραστήρια κατά το µέσο του καλοκαιριού  
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υ κατά την ψυχρή 

περίοδο

.8 ♂: 3 ♀: 1 ανώριµα στις Αλυκές, ενώ µε 

βάση τ  η γ

είδος Paruroctonus 

mesaensis, η µέγιστη πυκνότητα πληθυσµού και ο  

 

(Polis, 1980α, Warburg & Polis, 1990). Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν απόλυτα µε 

τα αποτελέσµατα στην Κρήτη και τις Αλυκές για το M. gibbosus. Μία πρόσθεση στο 

γενικό πρότυπο είναι ότι κατά τους ψυχρούς µήνες του έτους τα αρσενικά άτοµα ήταν 

ανενεργά ή απόντα, ειδικά στις Αλυκές. Η µη εύρεση αρσενικών ατόµων στις Αλυκές για 

το διάστηµα Νοεµβρίου-Φεβρουαρίου δείχνει ότι για τα αρσενικά άτοµα η ψυχρή 

περίοδος είναι περίοδος µηδενικής δραστηριότητας και πιθανότατα κατά την περίοδο 

αυτή κρύβονταν σε πολύ ασφαλή σηµεία, όπως τεράστιες πέτρες (µη ανασηκώσιµες) ή 

σωροί από πέτρες ή βαθύτερα στο έδαφος σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα άτοµα του 

πληθυσµού.        

Ενδεικτική του προτύπου εποχικής δραστηριότητας είναι η αναλογία φύλου στα 

δύο πειράµατα. Ο λόγος θηλυκών:αρσενικών ατόµων στις Αλυκές ήταν συνολικά 1.63 

φορές µεγαλύτερος σε σχέση µε την Κρήτη. Επίσης, τα ανώριµα άτοµα ήταν κατά 

απόλυτο αριθµό και κατά αναλογία περισσότερα από τα αρσενικά στις Αλυκές, ενώ το 

αντίθετο ίσχυε για την Κρήτη. Όσον αφορά στη µηνιαία αναλογία φύλο

 και τους πρώτους µήνες της άνοιξης, αυτή δείχνει και στα δύο πειράµατα τη 

συγκριτικά σαφώς µεγαλύτερη αναλογία των θηλυκών και σε ορισµένες περιπτώσεις και 

των ανώριµων σε σχέση µε τα αρσενικά άτοµα. Συνολικά κατά την ψυχρή περίοδο του 

έτους (Νοέµβριος-Φεβρουάριος) η αναλογία φύλου στην Κρήτη ήταν 2.43 ♂: 5 ♀: 1 

ανώριµο άτοµο και στις Αλυκές 0 ♂: 2.07 ♀: 1 ανώριµο άτοµο.  

Κατά το τέλος της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού η αναλογία άλλαξε 

εντελώς, µε τα αρσενικά να είναι στα τέλη και των δύο πειραµάτων αναλογικά 

περισσότερα. Τον Ιούνιο, όταν η δραστηριότητα του πληθυσµού, µετά την αύξηση του 

µεταβολισµού, αυξήθηκε και 90.9% των θηλυκών ατόµων που συνελήφθησαν στην 

Κρήτη και 80.4% στις Αλυκές είχαν γονιµοποιηθεί, η αναλογία φύλου είχε αντιστραφεί: 

6 ♂: 3.67 ♀: 1 ανώριµα στην Κρήτη και 4

α αποτελέσµατα του πειράµατος το καλοκαίρι στην Κρήτη,  αναλογία φύλου ια 

το διάστηµα 15 Ιουλίου–12 Αυγούστου ήταν 4.68 ♂: 1 ♀: 1.45 ανώριµα. Το ίδιο 

πρότυπο ισχύει για πολλά είδη σκορπιών της Β. Αµερικής, όπως παρατηρήθηκε στα είδη 

Paruroctonus mesaensis (Polis, 1980α) και Paruroctonus boreus (Tourtlotte, 1974). Η 

βιολογική βάση προέρχεται από την ιστορία της ζωής των ειδών. Στο 
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µέγιστος αριθµός συλλήψεων συµβαίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κάθε έτους (Polis 

& Farley, 1979α, 1979β, Polis, 1980α, Warburg & Polis, 1990). Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο µεγάλο αριθµό των παρθένων αρσενικών ατόµων που πρόσφατα ωρίµασαν 

σεξουαλικά. Η προφανής απουσία των αρσενικών ατόµων την άνοιξη και την αρχή του 

φθινοπώρου οφείλεται στην αυξηµένη θνησιµότητα των αρσενικών ατόµων αφού 

ενηλικιωθούν. Επίσης, η αυξηµένη παρουσία των θηλυκών ατόµων την άνοιξη και το 

φθινόπωρο οφείλεται στην αυξηµένη παρουσία εντόµων και συσχετίζεται µε τον υψηλό 

ρυθµό εµβρυϊκής ανάπτυξης, ενώ η µειωµένη παρουσία τους στα µέσα του καλοκαιριού 

οφείλεται στις γεννήσεις και τη µητρική φροντίδα (Polis & Farley, 1979α, 1979β, Polis, 

1980α,

 των «ελαχιστοποιητών 

χρόνου

 

 Williams, 1987, Warburg & Polis, 1990). Το πρότυπο αυτό πιθανότατα εξηγεί τα 

αποτελέσµατα των πειραµάτων στην Κρήτη και τις Αλυκές, δεδοµένου ότι το 

Mesobuthus gibbosus και το Paruroctonus mesaensis είναι δύο οικολογικά όµοια είδη, 

όσον αφορά τις αποκρίσεις τους στους αβιοτικούς παράγοντες, τα θηράµατά τους και την 

περίοδο και τον τρόπο αναπαραγωγής τους. Εξάλλου, και τα δύο είδη ζουν σε 

Μεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα, όπου οι µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών 

είναι διαρκείς και απότοµες και για την αντιµετώπιση-προσαρµογή σε αυτές έχουν 

υιοθετήσει κοινές και διαφορετικές στρατηγικές (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία).    

 Το Mesobuthus gibbosus κατά τους ψυχρούς µήνες (ειδικά τα αρσενικά άτοµα) 

και πολλά άλλα είδη σκορπιών δικαιολογούν το χαρακτηρισµό

» (time minimizers), που είχε δώσει ο Schoener (1971). Στα είδη αυτά η 

θηρευτικές περίοδοι είναι σύντοµες και διαρκούν µόνο µέχρι να αφοµοιωθεί ένα 

συγκεκριµένο ποσό ενέργειας. Οι «ελαχιστοποιητές χρόνου» χαρακτηρίζονται από 

χαµηλό αναπαραγωγικό δυναµικό, σχετικά σταθερό αριθµό γεννήσεων από χρονιά σε 

χρονιά και µεγάλο εύρος δίαιτας (γιατί η επιλογή θηραµάτων βασίζεται στην ευκολία 

θήρευσής τους). Τα υπόλοιπα είδη των σκορπιών χαρακτηρίζονται ως «µεγιστοποιητές 

χρόνου» και έχουν τα ακριβώς αντίστροφα χαρακτηριστικά. Για άλλη µια φορά το 

Mesobuthus gibbosus φαίνεται να είναι οικολογικά όµοιο µε το είδος Paruroctonus 

mesaensis της Β. Αµερικής όσον αφορά την ιστορία της ζωής τους. Ωστόσο, το 

Mesobuthus gibbosus δεν έχει  χαρακτηριστικά Κ-επιλογής όσα το Paruroctonus 

mesaensis. Για το λόγο αυτό δε µπορεί να χαρακτηριστεί ως «ισορροπιστικό είδος», 

καθώς δεν αναπτύσσεται αργά,  
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α

ι φαλή 

α άτοµ

ριµα 

 

δε γεννά λίγα µικρά και σε καθένα από τα µικρά δεν αντιστοιχεί µεγάλο ποσοστό γονικής 

ενέργειας, παρά µόνο τις πρώτες 6-7 ηµέρες της ζωής τους (πιθανότατα), µέχρι τη 

δεύτερη έκδυση των νεογνών (µητρική φροντίδα) (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). 

Εξάλλου, ο Polis (1980α) βρήκε για το Paruroctonus mesaensis ότι το κοµµάτι του 

πληθυσµού που παρέµενε στα λαγούµια ήταν µεγάλος σε όλες τις εποχές του έτους και 

µόλις άγγιζε το 60% το καλοκαίρι, γεγονός εύλογο για ένα είδος που φωλιάζει έντονα και 

όχι για ένα καθαρά περιπλανώµενο είδος, όπως το Mesobuthus gibbosus. 

Όσον αφορά στην κοινωνικότητά τους, οι σκορπιοί θεωρείται ότι είναι ελάχιστα 

έως καθόλου κοινωνικά ζώα, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους (Polis, 1990γ). Αυτή η 

άποψη ισχύει γενικά και για το είδος Mesobuthus gibbosus (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). 

Η κοινωνικότητα που παρατηρήθηκε µεταξύ ατόµων που µοιράζονταν το χώρο νά 4-5 

κάτω από τις ίδιες πέτρες σε κυκλικό σχηµατισµό µε τα άτοµα να «βλέπουν» προς το 

κέντρο αυτού του νοητού κύκλου στην Κρήτη είναι ένα κοινό φαινόµενο στους 

σκορπιούς, όπως στο είδος Pandinus imperator (Toye, 1970, Mahsberg, 2001). Ο λόγος 

αυτής της ιδιόµορφης και ενδιαφέρουσας συµπεριφοράς είναι πιθανότατα η 

συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερης θερµότητας κάτω από την πέτρα, γιατί 

προφανώς η θερµοκρασία του χώρου από µόνη της δεν ήταν αρκετή για να είνα ασ

τ α από πιθανή ψύξη και τον επακόλουθο θάνατο (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). Η 

ίδια παρατήρηση έγινε και σε εργαστηριακό πείραµα στο είδος Mesobuthus gibbosus, 

όπου µάλιστα η επιφάνεια των πετρών ήταν αρκετά µικρή  (Καλτσάς, αδηµοσ. 

στοιχεία).Μια ακριβώς ανάλογη παρατήρηση έκανε ο Stahnke (1966) στο επίσης 

θερµόφιλο είδος Centruroides sculpturatus, τα οποία τους µήνες του χειµώνα 

συγκεντρώνονταν σε «σωρούς» 20-30 ατόµων, όπως και άλλα είδη της οικογένειας 

Buthidae, που έχουν την τάση να συγκεντρώνονται ανά 5-25 κάτω από πέτρες (Polis & 

Lourenço, 1986). Παρατηρήσεις συνάθροισης άνω των 20 ατόµων έχουν γίνει, όµως και 

σε είδη εκτός της οικογένειας Buthidae, όπως στο είδος Pandinus imperator (Toye, 1970, 

Mahsberg, 2001), αν και τα ενήλικα άτοµα φτάνουν τα 20 εκατοστά σε µήκος και στο 

είδος Heterometrus spinifer (Fleissner, αδηµοσ. στοιχεία), άτοµα του οποίου φτάνουν τα 

20 εκατοστά σε µήκος. Αντίθετα, σύµφωνα µε τους Polis & McCormick (1986), στο 

είδος Paruroctonus mesaensis, αν και η δραστηριότητά του ήταν σαφώς µειωµένη κατά 

τη διάρκεια του χειµώνα, τα ανώ
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άτοµα του πληθυσµού ήταν δραστήρια προς αποφυγή της ενδοειδικής θήρευσης, γεγονός 

απόλυτα λογικό για ένα κανιβαλιστικό είδος, σε αντίθεση βέβαια µε το είδος Mesobuthus 

gibbosus.  

Οι παρατηρήσεις συναθροίσεων αντιτίθενται στον αναµενόµενο έντονο 

ανταγωνισµό ή κανιβαλισµό για κάποια είδη (Mahsberg et al., 1999). Ωστόσο, η 

παρατηρήσεις συναθροίσεων δεν πραγµατοποιήθηκαν σε καµία δειγµατοληψία στις 

Αλυκές, καθώς τα περισσότερα άτοµα που βρέθηκαν κάτω από την ίδια πέτρα ήταν µόλις 

δύο σε

 ν η

 

ές τους για περίπου έξι µήνες (Polis & Lourenço, 

1986), σε αντίθεση και πάλι µε το είδος Mesobuthus gibbosus. 

 τέσσερις περιπτώσεις. Η διαφορά αυτή πιθανότατα οφείλεται στην έντονη 

χωροκράτεια που φάνηκε να υπάρχει µεταξύ των ατόµων M. gibbosus στον πληθυσµό 

των Αλυκών, η οποία πιθανότατα οφείλονταν στον έντονο διαειδικό ανταγωνισµό. 

Άλλωστε, η πανιδική βιοποικιλότητα στο σταθµό στις Αλυκές ήταν υψηλότερη σε σχέση 

µε το σταθµό στην Κρήτη. Κάθε άτοµο φάνηκε να έχει επιλέξει µία πέτρα ως καταφύγιο 

και στη συντριπτική πλειοψηφία των παρατηρήσεων να είναι το µόνο ασπόνδυλο ζώο 

στο µέγεθός του κάτω από την πέτρα αυτή. Η υπόθεση περί χωροκράτειας ενισχύεται και 

από το γεγο ός ότι δεν παρατηρήθηκε συµπαρουσία των σκορπιών µε άλλα ζώα τ ς 

εδαφόβιας µεσοπανίδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι κοινή παρουσία των σκορπιών µε 

άτοµα του είδους Scolopendra cingulata ήταν η πλέον σπάνια στις Αλυκές (µόλις τρεις 

περιπτώσεις, ενώ το είδος αυτό ήταν πολύ κοινό στο σταθµό µελέτης).  Γενικά, όσον 

αφορά στην κοινωνικότητα, φαίνεται ότι, όπως και στις αράχνες (Uetz & Hieber, 1997), 

η ανεκτικότητα της συνεύρεσης από την πλευρά των σκορπιών ξεπερνά το κύριο εµπόδιο 

για την ανάπτυξη έστω στοιχειώδους κοινωνικής συµπεριφοράς σε πολύ θηρευτικά είδη 

(Mahsberg, 2001), όπως το Mesobuthus gibbosus, καθώς και σε είδη που κανιβαλίζουν 

έντονα. 

 Η έλλειψη κοινωνικότητας ή έστω η περιορισµένη κοινωνικότητα στους 

πληθυσµούς του M. gibbosus έρχεται σε αντίθεση µε µελέτες σε πληθυσµούς άλλων 

ειδών σκορπιών και κυρίως στα σκαπτικά και αµµόφιλα είδη. Για παράδειγµα, τα 

ανώριµα άτοµα του είδους Scorpio maurus γεννιούνται το καλοκαίρι, όπως και αυτά του 

Mesobuthus gibbosus, αλλά παραµένουν στη φωλιά των µητέρων τους για τρεις µήνες, 

όπως και αυτά του είδους Opisthacanthus cayaporum (Shachack & Brand, 1983, Polis & 

Lourenço, 1986), ενώ σε όλα τα είδη της οικογένειας Bothriuridae τα «ληθαργικά» 

θηλυκά άτοµα παραµένουν στις φωλι
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τικά σχετικά µικρές, φτάνοντας σε βάθος το πολύ τα 5 cm. Αντίθετα, σε 

κοινων ε ό υ

ήσεις θήρευσης, στις οποίες παρατηρήθηκε ατοµική θήρευση, σε αντίθεση µε 

ολλά άλλα είδη, που δεν είναι τόσο  

ικανοί θηρευτές, όπως το είδος Pandinus imperator, στο οποίο παρατηρείται οµαδική 

θήρευση κυρίως από ανώριµα, αλλά και από ώριµα άτοµα (Mahsberg, 2001). Η θήρευση 

κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου του έτους είναι πιθανότατα µεγάλης σηµασίας, 

καθώς από τη σύµπτωση συνεύρεσης των σκορπιών µε τα θηράµατά τους εξαρτάται ίσως 

σε µεγάλο βαθµό η πιθανότητα επιβίωσης των ατόµων του κάθε πληθυσµού και για τον 

επιπλέον λόγω ότι το είδος Mesobuthus gibbosus είναι ένα περιπλανώµενο είδος κι όχι 

σκαπτικό, γεγονός που αναδεικνύει ακόµα περισσότερο το θηρευτικό τεχνικό 

πλουραλισµό του υπό µελέτης είδους.   

Οι παρατηρήσεις των λαγουµιών των ατόµων του M. gibbosus και στα δύο 

πειράµατα κατέληξαν σε ένα φαινοµενικά απλό συµπέρασµα: οι φωλιές των σκορπιών 

είναι χωρη

ικά ίδη σκορπιών έχει παρατηρηθεί τι κατασκευάζουν πολύπλοκα και ε µεγέθη 

λαγούµια, στα οποία κατοικεί ένας αριθµός ατόµων του ίδιου είδους. Σε ζώα µε 

περιορισµένα αισθητήρια όργανα για επικοινωνία σε µεγάλες αποστάσεις, η κοινωνική 

και συνεργατική συµπεριφορά πιθανότατα εµφανίζεται σε τέτοιες φωλιές (Mahsberg, 

2001). Το ίδιο συµβαίνει και σε άλλα αρθρόποδα, όπως οι αράχνες, τα ισόποδα, και τα 

έντοµα, καθώς και ορισµένα θηλαστικά (π.χ. Linsenmair, 1984, Hölldobler & Wilson, 

1990, Sherman et al., 1991, Avilés, 1997). Έτσι, η ζωή και η συµπεριφορά στα λαγούµια 

είναι σηµαντική για την κατανόηση της εξέλιξης της κοινωνικότητας σε είδη σκορπιών 

των οικογενειών Diplocentridae, Scorpionidae, Ischnuridae και Bothriuridae, στα οποία 

τα λαγούµια έχουν την ίδια σηµασία για την κοινωνικότητα όσο οι ιστοί για τις αράχνες 

(Mahsberg, 2001).   

Παρατηρήσεις όσον αφορά στη θηρευτική δραστηριότητα του Mesobuthus 

gibbosus έγιναν πολύ λίγες, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Ωστόσο, από τις 

δειγµατοληψίες στην Κρήτη και τις Αλυκές έγινε σαφές ότι κατά τη διάρκεια της ψυχρής 

περιόδου, λόγω των απαγορευτικών κλιµατικών συνθηκών, η θηρευτική δραστηριότητα 

βασίζεται στη µέθοδο θήρευσης στην είσοδο των φωλιών τους (στρατηγική 

“doorkeeping”), κατά την οποία οι σκορπιοί σκοτώνουν και καταναλώνουν οτιδήποτε 

(στα πλαίσια της ευρείας δίαιτάς τους) καταφεύγει κάτω από την ίδια πέτρα, για να 

προφυλαχθεί από το ψύχος. Το συµπέρασµα αυτό προέκυψε από τυχαίες και διάσπαρτες 

παρατηρ

π
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Οι παρατηρήσεις θηλυκών ατόµων που είχαν αναπαραχθεί ή ήταν έγκυα κατά τις 

δειγµατοληψίες την άνοιξη στις Αλυκές έδειξαν ότι υπήρχαν περιστατικά αναπαραγωγής  

στο Mesobuthus gibbosus και εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου, ενώ είχε διαπιστωθεί 

από τα δύο πειράµατα στην Κρήτη και το πείραµα στο Κουφονήσι πως περιορίζονται 

αυστηρά στους καλοκαιρινούς µήνες και πιθανώς και το Σεπτέµβριο. Το γεγονός αυτό 

ενισχύει την άποψη ότι το εποχικό πρότυπο αναπαραγωγικής δραστηριότητας 

επηρεάζεται από την ελάττωση του µεταβολισµού κατά την ψυχρή περίοδο του έτους. 

Είναι πιθανό σε κάποια είδη σκορπιών η κύηση να διαρκεί πολλούς µήνες και εν 

συνεχεία, όταν οι κλιµατικές συνθήκες το επιτρέψουν, τα θηλυκά άτοµα γεννούν. Αυτό 

το πρότυπο πιθανώς ισχύει στο είδος Paruroctonus utahensis (Bradley, 1988). Μία άλλη 

πιθανή ερµηνεία είναι η αποθήκευση σπέρµατος από τα αρσενικά άτοµα (Kovoor et al., 

1987), όπως συµβαίνει στο είδος Centuroides exilicauda (Polis & Sissom, 1990) και σε 

άλλα τροπικά είδη της οικογένειας Buthidae, τα οποία έχουν µικρή περίοδο κύησης 

(µικρότερη από τέσσερις µήνες) (Benton, 2001). Ωστόσο, εξίσου πιθανό είναι και το 

απλούστερο σενάριο όλων: να συνέβησαν περιστατικά αναπαραγωγής εκτός 

αναπαραγωγικής περιόδου, όπως συµβαίνουν κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι φαίνεται ο κιρκαδικός ρυθµός να υπερισχύει 

του κιρκάνιου ρυθµού. Με άλλα λόγια, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες τα άτοµα του 

Mesobuthus gibbosus αναπαράγονται εξισορροπώντας το ρίσκο της αναπαραγωγής µε το 

όφελος νέων γεννήσεων για το είδος. 

 Τα αποτελέσµατα όσον αφορά στα πληθυσµικά στοιχεία των δύο πληθυσµών του 

Mesobuthus gibbosus στην Κρήτη και τις Αλυκές, που περιλαµβάνουν µόνο τα ώριµα 

άτοµα, έδειξαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο πληθυσµών. Ειδικότερα, ο 

πληθυσµός στην Κρήτη ήταν σαφώς µεγαλύτερος και πυκνότερος, έχοντας µέγιστη τιµή 

ε τ

µεγέθους και πυκνότητας το ∆εκέµβριο, ενώ αντίστοιχα ο πληθυσµός στις Αλυκές το 

Μάιο και µικρότερες τιµές κατά την ψυχρή περίοδο, ενώ η πιθανότητα επιβίωσης στις 

Αλυκές ήταν µεγαλύτερη από την αντίστοιχη στην Κρήτη. Οι διαφορές  αυτές 

πιθανότατα οφείλονται στον σαφώς εντονότερο ανταγωνισµό και τη χωροκράτεια που 

παρατηρήθηκε στις Αλυκές, αλλά και στις δυσχερέστερες για τους σκορπιούς κλιµατικές 

συνθήκες και ιδίως τις έντονες βροχοπτώσεις κατά τις δειγµατοληψίες. Αντίθετα, στην 

Κρήτη οι διαφορές µ ταξύ ων δειγµατοληψιών  
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οφείλο

ς

  η

1988, Benton, 1992α). Με εξαίρεση τη µελέτη του 

 

νταν πιθανώς στην τυχαιότητα και µάλλον δεν αντανακλούν σε κάποιο αυστηρό 

πρότυπο. Η πυκνότητα του πληθυσµού στις Αλυκές ήταν παραπλήσια µε αυτές που 

εκτιµήθηκαν σε παλαιότερες πληθυσµικές µελέτες άλλων ειδών σκορπιών, όπως το είδος 

Compsobuthus werneri (Μεσόγειος) (Zinner & Amitai, 1969). H πυκνότητα του 

πληθυσµού στις Αλυκές ήταν περίπου ίση µε πυκνότητες πληθυσµών άλλων ειδών, όπως 

τα Vaejovis confusus (έρηµο ) (Polis, αδηµοσ. στοιχεία) και πέντε συµπάτριων ειδών στα 

παράλια της Μεσογείου στο Βόρειο Ισραήλ (Warburg et al., 1980). 

 Το ποσοστό του πληθυσµού του Mesobuthus gibbosus που ήταν εµφανίστηκε 

στην επιφάνεια του εδάφους στις Αλυκές ήταν σχετικά σταθερό καθόλη τη διάρκεια του 

πειράµατος και γενικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του πληθυσµού στην Κρήτη, µε 

εξαίρεση τις δειγµατοληψίες του ∆εκεµβρίου. Η ανισορροπία των τιµών της σχετικής 

επιφανειακής πυκνότητας στην Κρήτη είναι µάλλον τυχαία και, όπως και το µέγεθος και 

η πυκνότητα, µάλλον δεν αντανακλούν σε κάποιο πρότυπο. Εξάλλου, το σαφώς 

υψηλότερο ποσοστό των µαρκαρισµένων ατόµων σε σχέση µε το εκτιµούµενο µέγεθος 

πληθυσµού στις Αλυκές σε σύγκριση µε την Κρήτ  ενδεικνύει την υψηλότερη πιστότητα 

των αποτελεσµάτων στις Αλυκές.           

Ο ρυθµός αραίωσης του πληθυσµού στην Κρήτη που είχε βρεθεί να είναι 1.24 

(Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία), βρίσκεται ως αποτέλεσµα σε απόλυτη συµφωνία µε 

αντίστοιχα αποτελέσµατα παλαιότερων µελετών (Polis,1980α, Polis & Farley, 1980, 

Polis & McCormick, 1986,  Bradley, 

Benton (1992α), που έγινε σε ένα είδος της οικογένειας των Euscorpiidae, όλες οι 

υπόλοιπες µελέτες έγιναν σε είδη της οικογένειας Buthidae και µάλιστα σε ερηµικά είδη, 

όπου οι διακυµάνσεις των αβιοτικών παραγόντων και ιδιαίτερα της θερµοκρασίας και 

της υγρασίας είναι απότοµες από τη θερµή στην ψυχρή περίοδο, όπως και στο βιότοπο, 

όπου πραγµατοποιήθηκε το πείραµα στην Κρήτη. Σύµφωνα µε τους Polis & McCormick 

(1986), οι διακυµάνσεις που παρατηρούνται στην πυκνότητα του πληθυσµού των 

σκορπιών οφείλονται στις διαφορετικές αναλογίες των ατόµων του πληθυσµού που είναι 

δραστήρια, καθώς και το ρυθµό γεννήσεων και τη θνησιµότητα. Επίσης, ο Bradley 

(1984) βρήκε ότι η πυκνότητα του είδους Paruroctonus utahensis επηρεάζεται από τα 

χαρακτηριστικά του εδάφους και της βλάστησης, τα οποία επηρεάζουν τη δραστηριότητα 

του είδους στη φωλιά του, 
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στοιχείο σηµαντικό για την επιβίωσή του κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου. 

Η πιθανότητα επιβίωσης του πληθυσµού του Mesobuthus gibbosus για το µήνα 

Ιανουάριο του 2002 στην Κρήτη βρέθηκε ότι ήταν 0.602, τιµή σχετικά υψηλή δεδοµένου 

ότι ο συγκεκριµένος µήνας ήταν, µαζί µε το ∆εκέµβριο, οι δυσκολότεροι µήνες του έτους 

για το είδος, βάσει των αβιοτικών παραγόντων που µετρήθηκαν και των βροχοπτώσεων 

που συµβαίνουν µόνο κατά τους δύο αυτούς µήνες κάθε χρόνο στην ανατολική Κρήτη. 

Ωστόσο, ο ρυθµός αραίωσης του πληθυσµού ήταν αρκετά µεγάλος (1.24), γεγονός που 

 Polis & Farley έρχονται σε σχεδόν απόλυτη 

συµφωνία µε τα αντίστοιχα για το M. gibbosus στις Αλυκές για τους µήνες Φεβρουάριο 

και Μάρτιο, αλλά διαφοροποιούνται για τον Απρίλιο. Η διαφορά αυτή σε σχέση µε τα 

αποτελέσµατα για το Mesobuthus gibbosus οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι στο 

µέγεθος πληθυσµού του Paruroctonus mesaensis σηµαντικό ρόλο παίζει ο κανιβαλισµός, 

ο οποίος είναι έντονος τους µήνες του καλοκαιριού (αυξηµένη δραστηριότητα), και 

ελάχιστος τους ψυχρούς µήνες. Η εξήγηση έγκειται στην ελάττωση της πυκνότητας του 

πληθυσµού, τη µείωση του ρυθµού του µεταβολισµού και το µη συγχρονισµό της όποιας 

δραστηριότητας των ώριµων και ανώριµων ατόµων. Ένδειξη της µείωσης του 

µεταβολισµού αποτελεί το σύνολο των παρατηρήσεων κατά την ψυχρή περίοδο, στις 

οποίες τα άτοµα του Mesobuthus gibbosus, ανεξαρτήτως φύλου, φαίνονταν να 

βρίσκονται σε κατάσταση λήθαργου, µε το σώµα τους να είναι συρρικνωµένο και 

εντελώς ακίνητο. Την περίοδο εκείνη και στα δύο πειράµατα οι δειγµατοληψίες 

µπορούσαν να γίνουν άνετα και ακίνδυνα µε το χέρι, χωρίς τη χρήση λαβίδας. 

Η πιθανότητα επιβίωσης είναι ένας σηµαντικότατος παράγοντας για ένα 

 

 

αποδεικνύει ότι κατά τον Ιανουάριο η πίεση που υπέστη ο πληθυσµός ήταν µεγάλη. 

Πιθανότατα, η αραίωση οφείλονταν στο κρύψιµο ενός µέρους του πληθυσµού όσο το 

δυνατό βαθύτερα στο λαγούµι του, έτσι, ώστε να προστατευθεί από το κρύο και κατά 

συνέπεια να µην είναι δυνατός ο εντοπισµός του. Σε µια ανάλογη ανάλυση των Polis & 

Farley (1980) για το είδος Paruroctonus mesaensis βρέθηκε ότι η πιθανότητα επιβίωσης 

τόσο των ανώριµων ατόµων (0.981), όσο και των ενήλικων ατόµων (0.982) ήταν πολύ 

υψηλή, πιο υψηλή και από τις αντίστοιχες τιµές για τους µήνες του καλοκαιριού, αν και 

κατά τα 4 χρόνια των µετρήσεων η πιθανότητα επιβίωσης δεν ήταν σταθερή κατά φύλο 

και κατά ηλικία. Τα αποτελέσµατα των
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πληθυσµό και στους σκορπιούς εξαρτάται από διάφορους βιοτικούς παράγοντες, όπως η 

θήρευση από άλλα ζώα και ο θάνατος κατά τη γέννηση ή την έκδυση (Waterman, 1950, 

Smith, 1966, Probst, 1972). Εκτός των βιοτικών παραγόντων, αβιοτικοί παράγοντες 

επηρεάζουν επίσης την πιθανότητα επιβίωσης των σκορπιών, όπως το ψύχος (Toren, 

1973, Crawford & Riddle, 1974), θανατηφόρες υψηλές θερµοκρασίες (Polis & Farley, 

1979α, Hadley, 1990), οι φωτιές (Eastwood, 1978), πληµµύρες (Bradley, 1983, 1986) και 

θυελλώδεις άνεµοι και αµµοθύελλες (Polis & Farley, 1980). Με εξαίρεση τις 

θανατηφόρες υψηλές θερµοκρασίες, τις φωτιές και τις αµµοθύελλες, όλοι οι υπόλοιποι 

παράγοντες είναι πολύ πιθανό να έπαιξαν ρόλο στην πιθανότητα επιβίωσης του 

Mesobuthus gibbosus στα δύο πειράµατα. 

 Τα αποτελέσµατα τόσο στην Κρήτη όσο και στις Αλυκές ανέδειξαν τη µεγάλη 

σηµασία των πετρών ως καταφυγίων για τη γενική εποχική δραστηριότητα του είδους, 

συµπεριλαµβανοµένων πιθανώς της πιθανότητας επιβίωσης, της επιτυχούς θήρευσης και 

αναπαραγωγής και κυρίως της προστασίας από ακραίες για τους σκορπιούς κλιµατικές 

συνθήκες. Τα περισσότερα άτοµα τόσο στην Κρήτη όσο και στις Αλυκές βρέθηκαν κάτω 

από πέτρες επιφάνειας 850-1250 cm2. Η ανάλυση αντιστοίχισης έδειξε ότι για το πείραµα 

στις Αλυκές, τα θηλυκά άτοµα αντιστοιχίστηκαν µε µεγάλες κλάσεις πετρών, ενώ τα 

αρσενικά άτοµα µε µεγάλα µήκη και τα ανώριµα άτοµα µε µικρά µήκη και µικρές 

επιφάνειες πετρών. Οµοίως, για το πείραµα στην Κρήτη, τα αρσενικά και τα θηλυκά 

άτοµα αντιστοιχίστηκαν µε επιφάνειες πετρών πολύ µεγαλύτερες σε σχέση µε εκείνες µε 

τις οποίες αντιστοιχίστηκαν τα ανώριµα άτοµα. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση 

επιβεβαίωσε τα παραπάνω, καταλήγοντας στο ότι και στις Αλυκές και στην Κρήτη το 

µέγεθος της πέτρας που επιλέγονταν ως καταφύγιο διαφοροποιούνταν συνολικά κατά 

φύλο και ηλικιακή τάξη, δηλαδή µεταξύ αρσενικών, θηλυκών και ανώριµων ατόµων, 

αλλά και µε βάση το ολικό µήκος των σκορπιών και ανεξάρτητα φύλου. Επίσης, 

προέκυψε ότι τόσο στις Αλυκές όσο και στην Κρήτη το µέγεθος της πέτρας που επέλεγαν 

τα συλληφθέντα άτοµα επηρεάζονταν από το φύλο και το µήνα στον οποίο έγινε η κάθε 

σύλληψη. Επιπρόσθετα, για κάθε φύλο ξεχωριστά προέκυψε ότι το µέγεθος της πέτρας 

επηρεάζονταν από το ολικό µήκος και το µήνα στον οποίο έγινε η κάθε σύλληψη, µε 

εξαίρεσ ς πέτρας 

επηρεάζονταν από το µήνα στον οποίο έγινε η κάθε σύλληψη και 

 

η τα αρσενικά άτοµα, για τα οποία φάνηκε ότι στις Αλυκές το µέγεθος τη
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εων κατά την ψυχρή περίοδο στις Αλυκές 

κθετι

τ

 

όχι από το ολικό µήκος.  

Εξετάζοντας τη µαθηµατική σχέση µεταξύ του ολικού µήκους των σκορπιών και 

της επιφάνειας της πέτρας κάτω από την οποία βρέθηκαν, προέκυψε ότι στατιστικά 

σηµαντική ήταν η σχέση αυτή κυρίως για τα ανώριµα άτοµα στην Κρήτη και στις 

Αλυκές και τα αρσενικά άτοµα στην Κρήτη, τόσο για το σύνολο των συλλήψεών τους, 

όσο και ξεχωριστά για την ψυχρή και τη θερµή περίοδο των δύο πειραµάτων (όλες οι 

σχέσεις ήταν πολυωνυµικές εκτός από την ψυχρή περίοδο για τα ανώριµα άτοµα στις 

Αλυκές, η οποία ήταν εκθετική). Επίσης, στατιστικά σηµαντική ήταν η σχέση για τα 

θηλυκά άτοµα την ψυχρή περίοδο στις Αλυκές (εκθετική), τη θερµή περίοδο στην Κρήτη 

(εκθετική) και το σύνολο των συλλήψ

(ε κή) και τη θερµή περίοδο στην Κρήτη (πολυωνυµική). Τα αποτελέσµατα αυτά 

δείχνουν, δίχως άλλο, ότι το µέγεθος των πετρών ήταν πολύ σηµαντικό για τους 

σκορπιούς κι ότι δεν αποτελούσαν απλά και µόνο ένα καταφύγιο, αλλά ήταν ο 

καθοριστικός παράγοντας εξασφάλισης ακόµα και της επιβίωσης κατά τη δύσκολη 

κλιµατικά περίοδο του έτους. Η χωροκράτεια στην επιλογή καταφυγίου γίνονταν, λοιπόν, 

µε βάση το ολικό µήκος και η επιλογή καταφυγίου άλλαζε µε βάση τις κλιµατικές 

συνθήκες, καθώς διαφορετική ήταν η σχέση µήκος-επιφάνειας πέτρας στις περισσότερες 

περιπτώσεις µεταξύ ψυχρής και θερµής περιόδου. Ιδιαίτερα σηµαντική φάνηκε να είναι η 

σχέση αυτή και συνεπώς η επιλογή καταφυγίου για τα ανώριµα άτοµα, τα οποία ήταν και 

τα πλέον «αφυπνισµένα» κατά την ψυχρή περίοδο και λιγότερο για τα αρσενικά άτοµα 

στις Αλυκές, αν και οι συλλήψεις ους ήταν πολύ λίγες για να κριθεί κάτι τέτοιο. Ίσως 

µάλιστα η µη εύρεσή τους να οφείλεται στην εύρεση πιο ασφαλούς καταφυγίου (π.χ. µη 

ανασηκώσιµες πέτρες). Η επιλογή του καταφυγίου από τα ανώριµα άτοµα φαίνεται, 

λοιπόν, να γίνεται µε στόχο την αποφυγή ανταγωνισµού µε άλλα άτοµα, κυρίως ενήλικα, 

κάτω από την ίδια πέτρα. Εξάλλου, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το µέγεθος των 

πετρών κάτω από τις οποίες συλλαµβάνονταν σκορπιοί, ανεξάρτητα φύλου, επηρέαζε τον 

αριθµό των ατόµων που κρύβονταν εκεί και συσχετίζονταν µε τους αβιοτικούς 

παράγοντες του ανοιχτού πεδίου.       

Εκτός της επιλογής ενός ασφαλούς καταφυγίου, η προστασία πολλών ειδών 

σκορπιών  από τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα επιτυγχάνεται και µε την  
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ιδιότητά τους να ψύχονται κάτω του σηµείου πάγου (supercooling), κατά την οποία η 

θερµοκ

ένης παρουσίας θηραµάτων, αλλά και κινδύνου 

θήρευσ

κά 

είδη. Όπως αναφέρει ο Mahsberg (2001), σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες,  

 

ρασία του κυκλοφορικού τους υγρού (αιµολέµφος) µπορεί να πέσει σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα (κάτω των 0 oC), χωρίς το ζώο να κινδυνεύει από κρυστάλλωση και 

χωρίς καµιά σωµατική φθορά. Χαρακτηριστικά, η τιµή του “supercooling” στο είδος 

Leiurus quinquestriatus φτάνει τους –7,4 oC, στο Diplocentrus peloncillensis τους –9,5 

oC, ενώ στο Paruroctonus utahensis τους –11,9 oC (Bradley, 1988), ακόµα κι αν τα είδη 

αυτά δεν υπόκεινται ποτέ σε τόσο χαµηλές θερµοκρασίες. Για το λόγο αυτό η 

συγκεκριµένη ιδιότητα είναι πιθανότατα ταξινοµική και όχι προσαρµοστική (Hadley, 

1990). Πιθανότατα η ιδιότητα “supercooling” αποτελεί προστασία και για το είδος 

Mesobuthus gibbosus στις πολύ χαµηλές ετήσιες θερµοκρασίες, αν και η τιµή του δεν 

έχει µετρηθεί µέχρι σήµερα.    

Με βάση τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης, κύριο ρόλο στη µειωµένη 

δραστηριότητα του Mesobuthus gibbosus κατά τους ψυχρούς µήνες παίζει η σχετική 

υγρασία του αέρα και η ταχύτητα του ανέµου και η θερµοκρασία αέρα. Έτσι, ιδιαίτερα 

µειωµένη δραστηριότητα παρατηρήθηκε σε θερµοκρασίες µέχρι 13.5 oC στην Κρήτη και 

16.8 oC στις Αλυκές και σχετικές υγρασίες µεταξύ 61 και 67% στην Κρήτη και 65-69% 

στις Αλυκές. Οι τιµές της ταχύτητας του ανέµου δε δικαιολογούν τα αποτελέσµατα της 

πολλαπλής παλινδρόµησης στην Κρήτη, τα οποία πιθανότατα οφείλονται στην υψηλή 

συσχέτιση του ανέµου µε την υγρασία (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). Με βάση 

παλαιότερες µελέτες, το θερµοκρασιακό «κατώφλι» για τη δραστηριότητα άλλων ειδών 

σκορπιών είναι στους 10  oC (Tourtlotte, 1974, Polis, 1980α, 1990γ), ενώ η 

δραστηριότητα είναι µέγιστη σε τυπικές καλοκαιρινές θερµοκρασίες, όπως στον Απρίλιο 

και τον Ιούνιο στο συγκεκριµένο πείραµα (µέσος όρος: 34.6  oC).  

Η συσχέτιση της εποχικής δραστηριότητας και της θερµοκρασίας πιθανότατα 

οφείλεται στην παρουσία ή απουσία θηραµάτων. Με άλλα λόγια, η αύξηση της 

θερµοκρασίας αποτελεί σινιάλο για την αφθονία των θηραµάτων (Warburg & Polis, 

1990, Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία). Κατά ανάλογο τρόπο, η µειωµένη θερµοκρασία 

πιθανώς αποτελεί σινιάλο µειωµ

ης από θηρευτές σκορπιών (Koch, 1978, Polis & McCormick, 1986, Bradley, 

1988, McCormick &  Polis, 1990). Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται στα κανιβαλιστι
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ς αβιοτικούς παράγοντες, µε βάση τους οποίους ρυθµίζει 

τη γενι

 

όταν η πίεση για θήρευση εντείνεται από τη χαµηλή διαθεσιµότητα τροφής, αυξάνονται 

τα περιστατικά κανιβαλισµού στα είδη των σκορπιών που παρουσιάζουν αυτήν την τάση. 

 Παρά τις αξιοσηµείωτες οικολογικές οµοιότητες του Mesobuthus gibbosus µε το 

είδος Paruroctonus mesaensis όσον αφορά στην εποχική δραστηριότητά του, 

διαφοροποιείται από αυτό σηµαντικά, καθώς φάνηκε να κατέχει ένα σαφώς πιο 

γενικευµένο θώκο τόσο στην Κρήτη όσο και στις Αλυκές, ο οποίος µεταβάλλεται κατά 

διαστήµατα, όπως και το µέγεθος του πληθυσµού, αποδεικνύοντας την ευκαιριακότητα 

του είδους, το οποίο εξάλλου είναι µε βάση τον οικοµορφότυπο ένα περιπλανώµενο 

(errant) είδος. Έτσι, φαίνεται πως στα πλαίσια της ευκαιριακότητάς του, το Mesobuthus 

gibbosus έχει υιοθετήσει κάποια χαρακτηριστικά ισορροπιστικού (equilibrium) είδους, 

πιθανότατα ως απόκριση στου

κή δραστηριότητά του, θηρευτική, αναπαραγωγική, κινητική. Σηµαντική αιτία για 

αυτή τη διαφοροποίηση αποτελεί το γεγονός ότι το Paruroctonus mesaensis είναι ένα 

πολύ κανιβαλιστικό είδος, για αυτό και ο θώκος του είναι περιορισµένος, προς αποφυγή 

της ενδοειδικής θήρευσης (Polis, 1980β). Το µεγάλο εύρος του θώκου του Mesobuthus 

gibbosus οφείλεται στη µεγάλη ποικιλία και τη διαφορά των πόρων. που 

εκµεταλλεύονται οι ηλικιακές κλάσεις του είδους, φαινόµενο γενικό στα ευκαιριακά είδη 

σκορπιών (Polis, 1984). Αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που αναφέρεται συνδυασµός 

τόσων χαρακτηριστικών της r και της K-στρατηγικής για ένα είδος σκορπιού. 
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5.1 Φαινολογία της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός έτους 

 

 Τα αποτελέσµατα στα πειράµατα στο Κουφονήσι και την ανατολική Κρήτη, τα 

οποία πραγµατοποιήθηκαν τη νύχτα το καλοκαίρι (τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο), 

καθώς και τα πειράµατα στις Αλυκές και την ανατολική Κρήτη, τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν την ηµέρα από τον Οκτώβρη έως τον Ιούνιο, έδειξαν ότι το  

Mesobuthus gibbosus είναι ένα νυκτόβιο είδος (Kinzelbach, 1975), όπως και τα 

περισσότερα είδη σκορπιών (Warburg & Polis, 1990) µε το µέγιστο της δραστηριότητάς 

του να σηµειώνεται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, περίοδος που αντιστοιχεί στην 

περίοδο αναπαραγωγής του είδους. Το γεγονός ότι η δραστηριότητα του M. gibbosus 

περιορίζεται από αρνητική φωτόταξη επιβεβαιώθηκε και σε εργαστηριακό πείραµα, στο 

οποίο προσοµοιώθηκε η φωτοπερίοδος κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (Καλτσάς, 

αδηµοσ

 Κατά την περίοδο της µέγιστης δραστηριότητας του είδους, οι νυχτερινές ώρες 

κατά τις οποίες το είδος βρίσκεται στο µέγιστο της δραστηριότητάς του είναι το 

διάστηµα  22:00-1:00 µε βαθµιαία ελάττωση µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως 

συµβαίνει και σε άλλα είδη σκο iams, 1968, Toye, 1970, Polis, 

1980α, Benton, 1992α). Εξαίρεση στο πρότυπο αυτό αποτέλεσαν τα ανώριµα άτοµα, τα 

οποία ήταν εξίσου δραστήρια µέχρι και το ξηµέρωµα. Κατά την περίοδο αυτή η 

δραστηριότητα των αρσενικών ατόµων είναι σαφώς πιο αυξηµένη σε σύγκριση µε αυτή 

των θηλυκών ατόµων, τα οποία παρέµεναν στην είσοδο των λαγουµιών τους, λόγω της 

µητρικής φροντίδας (Williams, 1969). 

 Μετά τη λήξη της αναπαραγωγικής περιόδου, πιθανότατα στα µέσα προς τέλη 

Σεπτεµβρίου, η δραστηριότητα του είδους αρχίζει να µειώνεται, ειδικά αυτή των 

αρσενικών ατόµων. Κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου τα άτοµα του είδους 

παραµένουν κρυµµένα σε λαγούµια κάτω από πέτρες µειώνοντας το µεταβολισµό τους. 

Η κρυπτική συµπεριφορά κατά την ψυχρή περίοδο είναι πολύ πιο έντονη στα αρσενικά 

άτοµα. Τα ανώριµα άτοµα διαφοροποιούνται και σε αυτό το σηµείο από τα ώριµα άτοµα: 

ε µειώνουν σηµαντικά το µεταβολισµό τους και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την 

ανάγκη ούτε καν να κατασκευάσουν λαγούµια για να προστατευτούν από τις δυσχερείς 

κλιµατικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα ανώριµα άτοµα δραστηριοποιούνται 

τις πιο ψυχρές περιόδους του έτους  

. στοιχεία).  

ρπιών (Hadley & Will

δ

σ
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980α, 1984) και της 

ύχτας  (Polis, 1980α, Warburg & Polis, 1990). Περί τα µέσα της άνοιξης η 

Κ   τ

ρακτηριστικά είδους Κ-επιλογής, κάθε άλλο µάλιστα, αφού 

ες. Σηµαντική αιτία για αυτή τη διαφοροποίηση 

(Shorthouse, 1971, Anderson, 1975, Fox, 1975, Koch, 1977, Polis, 1

ν

δραστηριότητα του είδους αρχίζει και πάλι να αυξάνεται, µέχρι το επόµενο καλοκαίρι, 

οπότε ξεκινά η επόµενη αναπαραγωγική περίοδος. 

ατά την ψυχρή περίοδο του έτους, α άτοµα των πληθυσµών του Mesobuthus 

gibbosus παρουσίασαν µεγάλη πτώση του µεταβολισµού τους, η οποία ήταν και η 

κυριότερη απόκριση του είδους στην πολύ χαµηλή θερµοκρασία και την έλλειψη τροφής 

στους βιοτόπους της Κρήτης και των Αλυκών. Με άλλα λόγια, κατά τους µήνες του 

χειµώνα το είδος Mesobuthus gibbosus υιοθετεί πρότυπα αδράνειας των ειδών που 

χαρακτηρίζονται ως «ελαχιστοποιητές χρόνου», αν και δε µοιράζεται πολλά άλλα 

εποχικά πρότυπα δραστηριότητας µε τα είδη αυτά, τα λεγόµενα «ισορροπιστικά» είδη, 

καθώς µε βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων, το Mesobuthus gibbosus δε φαίνεται 

να παρουσιάζει χα

καθοριστικός παράγοντας της δραστηριότητάς του φάνηκε πως ήταν η ευκαιριακότητά 

του σε σχέση µε τους αβιοτικούς παράγοντες. Εξάλλου, το Mesobuthus gibbosus 

διαφοροποιείται από πολλά άλλα είδη σκορπιών που είναι επίσης ενεδρεύοντες (“sit & 

wait”) θηρευτές, καθώς κατέχει ένα σαφώς πιο γενικευµένο θώκο, ο οποίος µεταβάλλεται 

κατά διαστήµατα, όπως πιθανώς και το µέγεθος του πληθυσµού, αποδεικνύοντας για 

άλλη µια φορά την ευκαιριακότητα του είδους.  

Φαίνεται, λοιπόν, πως στα πλαίσια της ευκαιριακότητάς του, το Mesobuthus 

gibbosus έχει υιοθετήσει χαρακτηριστικά ισορροπιστικού είδους, πιθανότατα και πάλι ως 

απόκριση στους αβιοτικούς παράγοντ

αποτελεί το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είδη παρουσιάζουν µεγάλη 

τάση κανιβαλισµού, για αυτό και ο θώκος τους είναι περιορισµένος, προς αποφυγή της 

ενδοειδικής θήρευσης (Polis, 1980β). Το µεγάλο εύρος του θώκου οφείλεται στη µεγάλη 

ποικιλία και τη διαφορά των πόρων που εκµεταλλεύονται οι ηλικιακές τάξεις των 

ευκαιριακών ειδών σκορπιών, όπως το Mesobuthus gibbosus (Polis, 1984). 
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5.2 Αβιοτικοί παράγοντες και γενική δραστηριότητα   

 

Κατά την περίοδο αναπαραγωγής του Mesobuthus gibbosus, οι αβιοτικοί 

παράγοντες παίζουν ρυθµιστικό ρόλο στη γενική δραστηριότητα του είδους. Οι πλέον 

ευνοϊκέ

 ι

αι λογικό να επηρεάζει τα θηλυκά άτοµα 

κατά τ

ηθυσµού στο 

έλλον διακυβεύεται.  

Είναι σαφές ότι και τα εποχικά πρότυπα δραστηριότητας του Mesobuthus 

ibbosus οφείλονται στις αποκρίσεις του στους αβιοτικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι 

ολύ πιθανό να παίζουν ρόλο σήµανσης για την παρουσία ή την απουσία θηραµάτων στο 

βιότοπο, στοιχεία τα οποία πιθανώς γίνονται αντιληπτά µε  

ς συνθήκες είναι η χαµηλή φωτεινότητα του φεγγαριού, η µικρή ταχύτητα 

ανέµου, η σχετικά υψηλή θερµοκρασία αέρα και εδάφους και οι µέσες και χαµηλές τιµές 

σχετικής υγρασίας αέρα. Η δραστηριότητα των αρσενικών φάνηκε να επηρεάζεται 

περισσότερο τη φάση του φεγγαριού και τη θερµοκρασία αέρα, ενώ η δραστηριότητα 

των θηλυκών από τη θερµοκρασία αέρα, τη σχετική υγρασία αέρα και την ταχύτητα 

ανέµου. Αντίστοιχα, η δραστηριότητα των ανώριµων ατόµων φάνηκε να επηρεάζεται 

µόνο από τη φάση του φεγγαριού και συγκριτικά µε τη δραστηριότητα των ώριµων 

ατόµων ήταν η πλέον ανεξάρτητη από κλιµατικούς παράγοντες, γεγονός που οφείλονταν 

στη ωριαία διαφοροποίηση της νυχτερινής δραστηρ ότητας και τον ενδοειδικό 

ανταγωνσµό. 

Κύριο ρόλο στη µειωµένη δραστηριότητα του Mesobuthus gibbosus κατά τους 

ψυχρούς µήνες παίζει η σχετική υγρασία του αέρα, η ταχύτητα του ανέµου και η 

θερµοκρασία αέρα. Η σηµασία του ρόλου της θερµοκρασίας του αέρα είναι απόλυτα 

δικαιολογηµένη, αν λάβει κανείς υπόψη ότι γενικά οι σκορπιοί είναι εξώθερµα ζώα 

(Brownell, 2001). Επίσης, η σχετική υγρασία είν

ην αναπαραγωγική περίοδο, αφού η κινητική δυνατότητα ενός θηλυκού ατόµου 

πριν, κατά και µετά την εγκυµοσύνη είναι περιορισµένη (Shaffer & Formanowicz, 1996) 

για λόγους οικονοµίας ενέργειας και αποφυγής της έκθεσης στην όχληση από 

ευµετάβλητους αβιοτικούς παράγοντες. Άλλωστε, σε ένα περιβάλλον, όπου η υγρασία 

αυξοµειώνεται συνεχώς, η έκθεση των θηλυκών ατόµων είναι δικαιολογηµένο να είναι 

µειωµένη και λόγω της µητρικής φροντίδας (Fet, 1980, Polis, 1990, Polis & Sissom, 

1990, Benton, 1991α, 1992α, Benton, 2001), καθώς σε περίπτωση αυξηµένης 

θνησιµότητας των θηλυκών ατόµων, το µέγεθος ή και η ύπαρξη του πλ

µ

g

π
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 αποτελέσµατα εργαστηριακού 

πειράµ  στο M. gibbosus (Καλτσάς, αδηµοσ. στοιχεία), έγινε προφανές ότι οι κύριοι 

παράγο

ο

ε άλλα λόγια, απέφευγαν την όχληση χρησιµοποιώντας την. Τα στοιχεία 

αυτά ο

ε µ

λόµενους αβιοτικούς παράγοντες, πόσο µάλλον σε ευκαιριακά 

είδη

διαφορετικό τρόπο κατά φύλο. Σε συνδυασµό µε τα

ατος

ντες που παίζουν ρόλο σινιάλου για την παύση και την έναρξη της 

δραστηριότητας του είδους είναι το φως, η θερµοκρασία αέρα και η σχετική υγρασία 

αέρα. Η απόκριση του είδους στους αβιοτικούς παράγοντες καθορίζει και το βιολογικό 

ρυθµό του. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη διαπίστωση ότι ο κιρκαδικός ρυθµός του 

Mesobuthus gibbosus ανήκει στην κατηγορία Zeitgeber, όπως και στα περισσότερα 

ερηµικά ευκαιριακά είδη (Warburg & Polis, 1990, Fleissner & Fleissner, 2001α). 

Η απόκριση του Mesobuthus gibbosus στους αβιοτικούς παράγοντες έγινε 

προφανής, όταν διαπιστώθηκε ότι αντιλαµβάνονται µέσω των υγροϋποδοχέων τους 

ακόµα και ελάχιστες µεταβολές στην υγρασία, της τάξης του 5% ακόµα και σε 

εργαστηριακές συνθήκες και ότι σε περιπτώσεις έκθεσης σε άνεµο υψηλής ταχύτητας, 

κινούνταν ακ λουθώντας  την κατεύθυνσή του, προκειµένου να βρουν γρήγορα ένα 

καταφύγιο. Μ

δήγησαν στο συµπέρασµα πως πρόκειται για ένα θερµόφιλο και ξηρόφιλο 

οπορτουνιστικό είδος, µε θερµοκρασιακές προτιµήσεις περίπου ίδιες µε καθαρά ερηµικά 

είδη σκορπιών (Warburg & Polis, 1990), το οποίο ρυθµίζει τη νυχτερινή και εποχική 

δραστηριότητά του µε βάση αβιοτικούς παράγοντες όντας προσαρµοσµένο, ώστε να 

αποφεύγει τις ακραίες τιµές των παραγόντων αυτών.      

∆ιάφοροι επιστήµονες έχουν ασχοληθεί µε την εξέλιξη της ανθεκτικότητας και της 

απόκρισης των ατόµων στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η φυσιολογική ή 

οικολογική γενίκευση θα µπορούσε να πιτευχθεί µέσω ονοµορφισµού για ένα 

επικρατή γονότυπο που υποδηλώνει ανθεκτικότητα, ο οποίος εκφράζεται µόνο 

περιορισµένα φαινοτυπικά ή εκδηλώνεται ως αποκριτική πλαστικότητα. Για 

παράδειγµα, σε ένα πληθυσµό εντείνεται η ανάπτυξη ευνοϊκών φαινοτύπων όσον 

αφορά στις αποκρίσεις στους αβιοτικούς παράγοντες γενιά µε γενιά (Futuyma & 

Moreno, 1988). Αυτή είναι η γενετική-εξελικτική ερµηνεία των αποκρίσεων των 

ειδών στους µεταβαλ

, όπως το Mesobuthus gibbosus, ο κύκλος ζωής του οποίου βασίζεται σε αυτές τις 

αποκρίσεις, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων της µελέτης.  
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5.3 Θηρευτική συµπεριφορά  

 

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσον αφορά στη θηρευτική δραστηριότητά του, το 

Mesobuthus gibbosus είναι ένας “sit & wait” ενεδρεύων και γενική µη κανιβαλιστικός 

θηρευτής, πιθανώς µε χαµηλό διατροφικό ρυθµό, που για να βρει το θήραµά του 

ρισκάρει περιπλανώµενο σε µεγάλη απόσταση από το λαγούµι του. Ωστόσο, φάνηκε πως 

τα ώριµα άτοµα του πληθυσµού διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό σε σχέση µε τη 

θηρευτική στρατηγική που επιλέγουν. Ειδικότερα, τα θηλυκά άτοµα επέλεγαν σε πολύ 

µεγαλύ

τηριότητα των “sit & wait” ήταν 

σχ υς 

αβ νθήκες 

ήτα στην 

είσ ι κατά 

την άση τους 

αβ

 µενο 

επο  

πρ υ 

σε  

συ τηγική, 

ώστε να εκµεταλλευτεί αυτές τις  

 

τερο ποσοστό τη στρατηγική “doorkeeping”, αναζητώντας την τροφή τους στην 

είσοδο των λαγουµιών τους, ειδικά εκείνα που είχαν πρόσφατα αναπαραχθεί, πιθανότατα 

λόγω ενστικτώδους µητρικής προστασίας (Mahsberg, 2001). Το µεγάλο διατροφικό 

ρεπερτόριο του είδους αποτέλεσε µία ακόµα ένδειξη ότι η δίαιτα των σκορπιών είναι 

γενικά ευρεία (Polis, 1979). Ωστόσο, η επιλογή θηράµατος φάνηκε πως δεν ήταν 

καθόλου τυχαία και ήταν συνάρτηση του ολικού µήκους θηρευτή και θηράµατος, ώστε η 

θήρευση να είναι επιτυχής. Η χρήση δηλητηρίου εξαρτώνταν επίσης από το µέγεθος του 

θηράµατος σε σχέση µε το µέγεθος του θηρευτή, πιθανότατα επειδή οι σκορπιοί 

χρησιµοποιούν το δηλητήριό τους σε µεγάλο βαθµό για αµυντικό σκοπό εναντίον των 

επίδοξων θηρευτών τους (Polis et al., 1981). 

 Οι αβιοτικοί παράγοντες που επηρέαζαν τη δρασ

εδόν όλοι όσοι µετρήθηκαν, ενώ οι “doorkeeping” θηρευτές εξαρτώνταν από το

ιοτικούς παράγοντες σε πολύ µικρότερο βαθµό. Όταν οι περιβαλλοντικές συ

ν δύσκολες ή και ακατάλληλες, οι σκορπιοί θήρευαν στην είσοδο ή κοντά 

οδο των λαγουµιών τους (µέθοδος “doorkeeping”). Το ίδιο παρατηρήθηκε κα

 ψυχρή περίοδο εποχικά, ένδειξη προσαρµοστικότητας της θήρευσης µε β

ιοτικούς παράγοντες.  

Σύµφωνα µε τους Real & Caraco (1986), ένας θηρευτής σε ένα µεταβαλλό

χιακά περιβάλλον µπορεί να αντιµετωπίσει δύο ξεχωριστά και συµπληρωµατικά

οβλήµατα. Πρώτον, ο οργανισµός πρέπει να αντιληφθεί τις πιθανότητες κέρδους το

 σχέση µε πιθανές κατανοµές συσχετισµένες µε διαφορετικές πιθανές υιοθετηµένες

µπεριφορές (πρόβληµα πληροφορίας) και δεύτερον πρέπει να επιλέξει µία στρα
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κατανοµές (πρόβληµα ρίσκου). Το πρόβληµα πληροφορίας αντιµετωπίζεται µέσω της 

ηρευτικής πείρας, ενώ το πρόβληµα ρίσκου αντιµετωπίζεται µε την επιλογή της  

 κατεξοχήν δραστήρια άτοµα και θηρευτές 

ατά τ

οσπάθεια αποφυγής του διαειδικού ανταγωνισµού. Το πρώτο 

πό αυ

εξοικονόµηση ενέργειας και αποφυγή του διαειδικού 

ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι  

θ

θηρευτικής µεθόδου και τις αποκρίσεις του ζώου στο περιβάλλον σε συνάρτηση µε τη  

δοµή του οικοσυστήµατος. Με βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων κατά την περίοδο 

µέγιστης δραστηριότητας στην Κρήτη και το Κουφονήσι, το είδος Mesobuthus gibbosus 

αντιµετωπίζει αυτό το πρόβληµα επιλέγοντας τη θηρευτική µέθοδο σε συνάρτηση µε 

τους αβιοτικούς παράγοντες και κυρίως τη θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία του 

αέρα, αλλά και χρησιµοποιώντας τους φρυγανικούς θάµνους ως καταφύγιο. Έτσι, η 

εικόνα που σχηµατίζεται για το είδος έχει ως εξής: οι τροφικές αλληλεπιδράσεις στο 

έδαφος συνθέτουν κατά ένα ποσοστό το περιβάλλον, στο οποίο το είδος ανταγωνίζεται 

µε άλλα είδη για τη διεύρυνση του θώκου κατά τον εξελικτικό χρόνο. Τα εξελικτικά 

µονοπάτια ποικίλουν µεταξύ συνεχών προσαρµογών στο περιβάλλον αυτό και 

εκµετάλλευσης των παραµέτρων του από το είδος (Brussaard, 1998). Εκτός αυτού, 

σηµαντικό ρόλο παίζει και η υγεία του ατόµου-θηρευτή, η οποία είναι συνάρτηση της 

ενέργειας που εξοικονοµεί από την κατανάλωση τροφής, ο χρόνος που απαιτείται για 

αυτό, ο ρυθµός των θηρευτικών επιθέσεων και άλλων παραγόντων, σύµφωνα µε τη 

θεωρία της «ευνοϊκής θήρευσης» (Pyke, 1984). Λειτουργικές οµάδες, όπως τα αρσενικά 

άτοµα του Mesobuthus gibbosus, που είναι τα

κ ην περίοδο του καλοκαιριού, αποτελούν εργαλεία που βοηθούν στην κατανόηση 

των τελικών αναφαινόµενων ιδιοτήτων του είδους όσον αφορά τη θήρευση και τη 

γενικότερη δραστηριότητά του σε σχέση µε τους αβιοτικούς παράγοντες του 

περιβάλλοντος.  

Υπάρχουν, όµως, και δύο στοιχεία σχετικά µε τη θηρευτική δραστηριότητα, τα 

οποία δεν οφείλονται σε κάποια µορφή απόκρισης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

αλλά σε µια ενδογενή πρ

α τά είναι ο ενδεχόµενος χαµηλός διατροφικός ρυθµός του Mesobuthus gibbosus. 

Μέσα σε διάστηµα 30 ηµερών είναι δύσκολο να παρατηρηθεί ένα άτοµο να θηρεύει δύο 

φορές και αυτό έγινε σαφές τόσο στο πείραµα στην Κρήτη όσο και στο Κουφονήσι. 

Μετά την κατανάλωση της λείας και την πέψη της, οι σκορπιοί δε δραστηριοποιούνται 

αµέσως, αλλά πιθανότατα παραµένουν για σχετικά µεγάλο διάστηµα στη φωλιά τους 

(Bradley, 1984), πιθανότατα για 
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ίο 

κ  

µότητας θηραµάτων (Polis & Sissom, 1990). Η συµπεριφορά των 

αναπαρ

το Mesobuthus gibbosus δεν είναι κανιβαλιστικό κι έτσι ο ενδοειδικός ανταγωνισµός 

ουσιαστικά περιορίζεται στην εύρεση τροφής και καταφυγίου κατά την ψυχρή περίοδο 

του έτους. Το δεύτερο στοιχείο είναι η επιλεκτική χρήση του δηλητηρίου στο πεδ

ανάλογα µε το µέγεθος του θηράµατος. Θεωρητικά θα ήταν πιο εύκολο ένας σκορπιός να 

κεντρίζει όλα τα θύµατά του. Ωστόσο, η ύπαρξη ανταγωνιστών και θηρευτών σκορπιών 

επιβάλλει τη στρατηγική οικονοµίας δηλητηρίου για άµυνα και είναι κοινή στα 

περιπλανώµενα είδη σκορπιών (Polis et al., 1981). 

Ίσως το µόνο στοιχείο σχετικά µε τη θηρευτική δραστηριότητα του Mesobuthus 

gibbosus που οφείλονταν στον ενδοειδικό ανταγωνισµό ήταν το γεγονός ότι τα άτοµα 

του είδους θηρεύουν ανεξάρτητα µεταξύ τους. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση 

µε αντίστοιχες παρατηρήσεις σε σκαπτικά είδη σκορπιών, τα οποία, ακόµα κι αν είναι 

κανιβαλιστι ά, θηρεύουν ανά οµάδες (Mahsberg, 2001). Η διαφοροποίηση αυτή πιθανώς 

υποδεικνύει ότι τα περιπλανώµενα είδη, τα οποία κατά κανόνα είναι ικανότεροι 

θηρευτές, θηρεύουν µόνο σε ατοµικό επίπεδο. 

5.4 Αναπαραγωγική συµπεριφορά 

 

 Η αναπαραγωγική περίοδος του Mesobuthus gibbosus χρονικά τοποθετείται 

στους καλοκαιρινούς µήνες, όταν οι αβιοτικοί παράγοντες είναι ευνοϊκοί για να γίνει κάτι 

τέτοιο. Αυτό που διαπιστώθηκε µάλιστα για το είδος είναι ότι υπάρχει συγχρονισµός στις 

γεννήσεις στο εσωτερικό των πληθυσµών, όπως και σε άλλα είδη σκορπιών (Polis & 

Sissom, 1990, Benton, 2001) και πιθανώς αυτό συµβαίνει σε ένα πληθυσµό µετά από 

διακύµανση της διαθεσι

αγόµενων ατόµων του είδους Mesobuthus gibbosus οµοιάζει µε την αντίστοιχη 

συµπεριφορά άλλων µελετηθέντων ειδών της οικογένειας Buthidae: τα αρσενικά 

αναζητούν τα θηλυκά ακολουθώντας τα χηµικά σινιάλα των θηλυκών, διανύοντας ακόµα 

και πολύ µεγάλες αποστάσεις σε µικρά χρονικά διαστήµατα («σεξουαλική επαιτεία»-

Benton, 2001). Ακολουθεί ο αναπαραγωγικός χορός, χτυπήµατα µε το µετάσωµα χωρίς 

τη χρήση δηλητηρίου, επαφή των χηληκεραιών και δεν εµφανίζεται σεξουαλικός 

κανιβαλισµός. Η πολύπλοκη και χρονικά µακρά αναπαραγωγική διαδικασία του 

Mesobuthus gibbosus και γενικά των σκορπιών πιθανότατα είναι το αποτέλεσµα 

καθοριστικών για την  
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σι, φαίνεται να επηρεάζουν την 

αναπαραγωγική επιτυχία γενικά στους σκορπιούς και ειδικά στο είδος Mesobuthus 

gibbosus.  

 Τα περιστατικά αναπαραγωγής εκτός αναπαραγωγικής περιόδου επιβεβαιώνουν 

τα όσα είχαν αναφερθεί περί ευκαιριακότητας για το Mesobuthus gibbosus. Η 

αναπαραγωγή είναι πολύ σηµαντική για το είδος και τα άτοµα αναπαράγονται σε κάθε 

στιγµή κατά τη διάρκεια του έτους, όταν τους δίδεται η ευκαιρία, όταν δηλαδή οι 

αβιοτικοί παράγοντες ευνοούν κάτι τέτοιο και τα αρσενικά άτοµα καταφέρουν να 

εντοπίσουν τα θηλυκά. Έτσ  υπερισχύει του κιρκάνιου 

υθµού, δηλαδή τα άτοµα του Mesobuthus gibbosus αναπαράγονται όχι µόνο κατά τις 

ύχτες 

για το Mesobuthus gibbosus, αλλά το µεγάλο εύρος  

 

αναπαραγωγή παραγόντων: της ανάγκης για το αρσενικό άτοµο να αναγνωριστεί από το 

θηλυκό, να ηρεµήσει το θηλυκό από την αρχική επιθετικότητά του, να βρει ένα 

κατάλληλο µέρος τοποθέτησης του σπερµατοφόρου και τρόπο εισαγωγής του στο 

θηλυκό άτοµο (Benton, 1992β). Με τον τρόπο αυτό γίνεται κατά κάποιο τρόπο 

αποτίµηση των αρσενικών από τα θηλυκά άτοµα. Έτσι, η κίνηση των αρσενικών ατόµων, 

η τύχη και ο ανταγωνισµός των αρσενικών ατόµων για αναπαραγωγή, όπως 

παρατηρήθηκε και στο πείραµα στο Κουφονή

ι, φαίνεται ο κιρκαδικός ρυθµός να

ρ

ν του καλοκαιριού, εξισορροπώντας έτσι το ρίσκο της αναπαραγωγής µε το όφελος 

νέων γεννήσεων για το είδος. 

 Γενικά όσον αφορά στην εµβρυϊκή ανάπτυξη, οι K και r-επιλεγόµενες 

αναπαραγωγικές στρατηγικές σχετίζονται µε την αυτονοµία της ενέργειας στους 

σωµατικούς και αναπαραγωγικούς ιστούς και δραστηριότητες (Pianka, 1970). Η µελέτη 

του Lourenço στις Αντίλλες (1992) ανέδειξε την πιθανότητα πως η κατοικογενική και η 

πολύπλοκη αποικογενική ανάπτυξη (όπως στο είδος Paruroctonus mesaensis, Polis & 

Farley, 1980) ευνοούνται από περιβαλλοντικές συνθήκες που οδηγούν σε 

χαρακτηριστικά Κ-επιλογής. Η απλή αποικογενική ανάπτυξη, αντίθετα, εξασφαλίζεται 

σε συνθήκες που προϋποθέτουν µία πιο ευκαιριακή στρατηγική (Farley, 2001), όπως 

πιθανότατα ισχύει και για το είδος Mesobuthus gibbosus.      

 Η αναπαραγωγή και η αναπαραγωγική επιτυχία εξαρτώνται άµεσα από το 

µέγεθος των ατόµων, την ηλικία ωρίµανσης και από την αναπτυξιακή τους πορεία, αν 

π.χ. τα ώριµα άτοµα συνεχίζουν να µεγαλώνουν (Benton, 2001, Myers, 2001), ερώτηµα 

που δεν έχει απαντηθεί 
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των µηκών των ώριµων ατόµων ενισχύει µία τέτοια υπόθεση. Σε ένα ασταθές 

περιβάλλον η καταλληλότερη για ένα είδος αναπτυξιακή πορεία µπορεί να διαφέρει 

σηµαντικά µε την αντίστοιχη σε ένα σταθερό περιβάλλον (Benton & Grant, 1999) µε 

αποτέλεσµα την εξέλιξη πολυµορφικών φαινοτύπων (Ellner & Sasaki, 1996). Αν το 

περιβάλλον είναι µη προβλέψιµο, η καλύτερη γενετική στρατηγική µπορεί να είναι η 

εµφάνιση πρώιµα ώριµων ατόµων, τα οποία πιθανότατα θα επιζήσουν, αν και θα γεννούν 

λιγότερο, και καθυστερηµένα ώριµων ατόµων, τα οποία πιθανότατα θα πεθάνουν πριν 

την ωρίµανση, αλλά αν γεννήσουν θα το κάνουν σε µεγάλο βαθµό. Σε ένα ποικίλο 

περιβάλλον, η χρήση περιβαλλοντικών στοιχείων για τη χαρτογράφηση φαινοτύπων 

πορεί

.5 Η σ  

π η  

των αβιοτικών παραγόντων 

ια τη 

 

µ  να έχει αποτελέσµατα (Benton, 2001). Το περιβάλλον είναι γνωστό ότι επηρεάζει 

την ιστορία της ζωής των αραχνιδίων (Polis & Sissom, 1990) και είναι οι ρυθµοί 

ανάπτυξης διαφέρουν µε βάση τη θερµοκρασία και τη διαθεσιµότητα τροφής (Browning, 

1941, Deevey, 1949, Tanaka, 1991, Myers, 2001). Με βάση τους Francke & Jones 

(1984), γρήγορα αναπτυσσόµενοι σκορπιοί τείνουν να ωριµάζουν γρηγορότερα και τα 

σχετικά µε το µέγεθος αναπαραγωγικά κέρδη τους να διακυβεύονται από µη επιτυχή 

πρώιµη αναπαραγωγή. Η ίδια άποψη έχει διατυπωθεί στο παρελθόν και για τις αράχνες 

(π.χ. Deevey, 1949, Vollrath, 1980, Wise, 1987).      

 

5 ηµασία των καταφυγίων 

 

 Κατά την περίοδο της µέγιστης δραστηριότητας, το καλοκαίρι, οι σκορπιοί 

παρατηρήθηκαν να βρίσκουν καταφύγιο ή και να έχουν φτιάξει τα λαγούµια τους στο 

εσωτερικό θάµνων. Η επιλογή αυτή µόνο τυχαία δε θα έπρεπε να θεωρηθεί, καθώς στο 

εσωτερικό των θάµνων η ενα όθεσ  του σπερµατοφόρου από τα αρσενικά άτοµα, η 

αναπαραγωγή, η θήρευση, αλλά και η απλή παραµονή γίνονταν µε ασφάλεια κι έτσι οι 

σκορπιοί εξασφάλιζαν την αποφυγή θηρευτών, την ασφαλέστερη αναπαραγωγή, την 

τροφή τους και την αποφυγή των «απαγορευτικών» τιµών 

γ δραστηριότητά τους, αν και θεωρείται ότι οι σκορπιοί καθοδηγούν την κίνηση 

διαφυγής τους χρησιµοποιώντας οπτική πληροφορία, δηλαδή αποµακρυνόµενοι από το 

φως προς το σκοτάδι (Camp & Gaffin, 1999). 
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Ιδιαίτερο ρόλο φάνηκε πως έπαιζε η ξερολιθιά, ως καταφύγιο για τον πληθυσµό 

του Mesobuthus gibbosus στο Κουφονήσι. Στο εσωτερικό της ξερολιθιάς οι αβιοτικοί 

παράγοντες είναι ευνοϊκοί για τους σκορπιούς και λόγω του ότι εκεί έβρισκαν καταφύγιο 

και άλλα είδη ζώων, πιθανώς η εύρεση τροφής ήταν ευκολότερη στην ξερολιθιά. ∆εν 

ήταν, άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι ο προσανατολισµός της κίνησης του πληθυσµού και 

ξεχωριστά των αρσενικών και των θηλυκών ατόµων ήταν προς την ξερολιθιά. 

∆εδοµένης, µάλιστα, της πολύ υψηλής τιµής του neighborhood size του πληθυσµού, είναι 

πολύ πιθανό η ξερολιθιά να έπαιζε σηµαντικότατο ρόλο στην παµµικτικότητα του 

πληθυσµού, λειτουργώντας ως διάδροµος για τη µετακίνηση των σκορπιών σε µεγάλες 

αποστάσεις.  

 Εποχικά, τα καταφύγια των σκορπιών κατά τη διάρκεια των µηνών εκτός της 

περιόδου της µέγιστης δραστηριότητας, ήταν πέτρες, κάτω από τις οποίες παρέµεναν στα 

λαγο ια τους έχοντας κατεβάσει κατά πολύ το µεταβολισµό τους ή ήταν σχετικά 

δραστήρια, θηρεύοντας στην είσοδο των λαγουµιών τους. Η επιλογή καταφυγίου (µε 

βάση την επιφάνεια των πετρών) διαφοροποιούνταν κατά φύλο, ολικό µήκος των 

σκορπιών και περίοδο του έτους, ψυχρή και θερµή. Το γεγονός αυτό έδειξε ότι οι πέτρες, 

ειδικά κατά τη διάρκεια του χειµώνα, δεν ήταν απλώς καταφύγια ή τόποι παραµονής των 

σκορπιών. Η επιφάνεια και το ανάγλυφο των πετρών ήταν σηµαντικότατοι παράγοντες 

από τις ακραίες τιµές των αβιοτικών παραγόντων κατά 

η διάρκεια της ψυχρής περιόδου. 

, 2001). Αν το έδαφος είναι άµµος (όπως 

ι), η θερµική διάχυση είναι α = 0.000468 m2/h (Geiger, 1957). Για 

επιφανειακή θερµότητα που  

ύµ

για την προστασία των σκορπιών 

τ

 Οι διακυµάνσεις της υποεπιφανειακής θερµοκρασίας µπορεί να δράσουν 

πληροφοριακά ως χρονικά σινιάλα για τη δραστηριοποίηση, τη διατροφή και άλλες 

συµπεριφορές που προϋποθέτουν την παρουσία των ζώων στην επιφάνεια του εδάφους. 

Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, οι σκορπιοί βγαίνουν από τα λαγούµια τους περίπου 

µία ώρα µετά τη δύση του ήλιου, όταν η θερµοκρασία εδάφους και αέρα µικραίνουν, ενώ 

η θερµοκρασία στα λαγούµια ανεβαίνει θερµαίνοντας τους έτοιµους για δραστηριότητα 

σκορπιούς. Το σινιάλο πτώσης της θερµοκρασίας γίνεται αντιληπτό από τους σκορπιούς 

σε σχέση µε το βάθος των λαγουµιών τους. Ο χρόνος που απαιτείται για κάτι τέτοιο, σε 

σχέση µε το βάθος των λαγουµιών, προβλέπεται από µία εξίσωση διάχυσης, λυµένης για 

µία διάσταση ροής της θερµότητας (Brownell

στο Κουφονήσ
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ποικίλει σε πλάτος (Το) σε ηµι-ηµιτονοειδές πρότυπο σε 24ωρη κλίµακα (ω = 0.262 

rad/h), η θερµοκρασία Τ σε βάθος x και χρόνο t προβλέπεται µε την εξίσωση, που 

σύµφωνα µε τον Brownell (2001) έχει ως εξής: 

                   
Τέτοιοι θερµικοί κύκλοι µπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικά σινιάλα για 

φωτοπεριοδικά Zeitgebers, όταν οι σκορπιοί δε µπορούν να ελέγξουν διαφορετικά τη 

δραστηριοποίης τους, όπως µετά από µακρά περίοδο παραµονής στο λαγούµι τους 

(Fleissner & Fleissner, 2001β). Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται η µεγάλη σηµασία και 

ων αβ

n, 1977, Bayly, 1978, Polis, 1981, Mushinsky et al., 

982), 

 

τ ιοτικών παραγόντων και συγκεκριµένα της θερµοκρασίας και κατά την παραµονή 

στο καταφύγιο καθόλη τη διάρκεια του έτους.   

 

5.6 Ηλικιακή και φυλετική οικολογική διαφοροποίηση  

 

Οι διαφορές στη διατροφική οικολογία µε βάση το φύλο και την ηλικιακή κλάση 

τόσο στην Κρήτη όσο και στο Κουφονήσι, δεν παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στο 

είδος Mesobuthus gibbosus. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί διαφορές στη θήρευση 

µεταξύ των αρσενικών και των θηλυκών ατόµων (Selander, 1966, Schoener, 1967, 

Curios, 1976, Keast, 1977, Maso

1 καθώς και µεταξύ ώριµων και ανώριµων ατόµων (Murdoch, 1971, Fedorenko, 

1975, Fraser, 1976, Simon & Middendorf, 1976, Keast, 1977, Murdoch & Sih, 1978, 

Turner, 1979, Grossman, 1980, Polis, 1980α, Town, 1981).   

Mε βάση τον Polis (1984), οι διαφορές κατά ηλικιακή κλάση στην εκµετάλλευση 

των πόρων αυξάνουν σηµαντικά το εύρος του θώκου ενός είδους. Αυτή η «συνιστώσα 

ηλικιακής δοµής» του εύρους του θώκου [η οποία συµβολίζεται ως Va, στην εργασία των 

Christiansen & Fenchel (1977)] είναι µία σχετικά άγνωστη και πρόσφατα αναγνωρισµένη 

συνιστώσα, η οποία συµβάλλει στο συνολικό εύρος του θώκου (w2). Γενικά ισχύει η 

σχέση: 

 

w2 = Vw + Vb + Va 
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) είναι η διακύµανση στη 

χρησιµοποίηση των πόρων µεταξύ διαφορετικών ατόµων στον πληθυσµό (Roughgarden, 

1972, 1979, Christiansen & Fenchel, 1977). Με τη σχέση αυτή είναι δυνατή η 

ποσοτικοποίηση της διαφοράς των αποκρίσεων ύ ηλικιακών τάξεων ενός 

ston, 1982), δηλαδή δύο διαφορετικές 

ενδοειδικές µονάδες µε µεγάλες διαφορές στο µέγεθος και την εκµετάλλευση των 

ορές µεταξύ βιολογικών ειδών. 

υτό το συµπέρασµα προέκυψε µε βάση αποτελέσµατα για την κινητική δραστηριότητα 

(τα ώρι

, όταν το είδος είναι 

δραστή

ισµός λόγω µείωσης του θώκου ήταν αυξηµένος, όταν ο διαειδικός 

ανταγωνισµός ήταν αυξηµένος κυρίως κατά την ψυχρή περίοδο του έτους. 

  

 

όπου Vw (η συνιστώσα του φαινοτύπου) είναι η διακύµανση κάθε ατόµου στη 

χρησιµοποίηση των πόρων ή στην απόκριση κάθε ατόµου στους αβιοτικούς παράγοντες 

και Vb (η συνιστώσα των διαφορετικών φαινοτύπων

  µεταξ  των 

είδους. Με βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων στο Mesobuthus gibbosus κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο και εποχικά, η τιµή της συνιστώσας Va στο είδος Mesobuthus 

gibbosus για τους καλοκαιρινούς µήνες πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ώστε οι ηλικιακές 

κλάσεις του είδους (ώριµα και ανώριµα άτοµα) να αποτελούν δύο ξεχωριστά 

«οικολογικά είδη», όπως ονοµάστηκαν από τον Enders (1976) και τον Maiorana (1978) ή 

«οντογεννητικές διατροφικές µονάδες» (Living

διαθέσιµων πόρων, όσο µεγάλες είναι οι αντίστοιχες διαφ

Α

µα άτοµα µετακινούνταν πολύ περισσότερο από τα ανώριµα), τα οποία οδήγησαν 

στο συµπέρασµα ότι το µέγεθος του θώκου των ώριµων ατόµων είναι σαφώς µεγαλύτερο 

από ότι αυτό των ανώριµων ατόµων.   

 Ο µειωµένος ενδοειδικός ανταγωνισµός λόγω επέκτασης του θώκου συνήθως 

συµβαίνει όταν ο διαειδικός ανταγωνισµός είναι µειωµένος (Polis, 1984). Ωστόσο, όπως 

φάνηκε µε βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης, στο είδος Mesobuthus gibbosus ισχύει 

ακριβώς το αντίθετο: η επέκταση του θώκου είναι µέγιστη όταν ο διαειδικός 

ανταγωνισµός είναι µέγιστος, κατά την περίοδο του καλοκαιριού

ριο. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει το µέγεθος του ρίσκου που αναλαµβάνει το 

Mesobuthus gibbosus για µείωση του ενδοειδικού ανταγωνισµού, κυρίως για την 

αναπαραγωγή, αλλά και για την εξασφάλιση τροφής. Ωστόσο, εποχικά οι παρατηρήσεις 

µάλλον συµφωνούν µε τη διαπίστωση του Polis (1984) για το είδος Paruroctonus 

mesaensis, κυρίως µε βάση το πείραµα στις Αλυκές: ο αυξηµένος ενδοειδικός 

ανταγων
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ν ηλικία. Πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. ο 

Κ

 µ ν

 

Όπως στο είδος Paruroctonus mesaensis (Polis, 1984), έτσι και στο Mesobuthus 

gibbosus φαίνεται πως η επιθετικότητα, καθώς και άλλες µορφές συµπεριφοράς που 

παρατηρήθηκαν στο M. gibbosus, όπως η οικονοµία δηλητηρίου, που συνίστανται σε 

αποκρίσεις στο διαειδικό ανταγωνισµό, έµµεσα προκαλούν διαφοροποιήσεις στη 

θήρευση και τη γενικότερη δραστηριότητα µεταξύ ηλικιακών κλάσεων µε τα ανώριµα 

άτοµα να µεταβάλλουν το µικροενδιαίτηµά τους, τη φαινολογία τους και πιθανώς και τη 

δίαιτά τους, όπως και σε άλλα είδη (Keast, 1977, Murdoch & Sih, 1978, Grossman, 1980, 

Alford & Crump, 1982, Van Horne, 1982). Χαρακτηριστικό είναι ότι στα είδη µε µεγάλη 

«συνιστώσα ηλικιακής δοµής» του εύρους του θώκου (Va), όπως φαίνεται να ισχύει και 

για το M. gibbosus, το πέρασµα των ανώριµων από το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο 

έχουν ίδιο µέγεθος µε τα ώριµα άτοµα µικρότερων ειδών, είναι πολύ σηµαντικό, γιατί 

τότε προάγεται ο ανταγωνισµός για την εκµετάλλευση περιορισµένων πόρων (Neill, 

1975, Fraser, 1976, Fenchel & Kofoed, 1976, Keast, 1977).      

 Λόγω της διαφοράς του εύρους του θώκου στις διαφορετικές ηλικιακές κλάσεις, 

χρησιµοποιείται ο όρος «οντογεννητικός θώκος». Σύµφωνα µε τους Werner & Gilliam 

(1984), οι µεταβολές του «οντογεννητικού θώκου» είναι ουσιαστικά διατροφικές και 

ενδιαιτηµατικές µεταβολές, καθώς αυτές οι συνισταµένες του θώκου αφορούν άµεσα το 

µέγεθος του σώµατος και συνεπώς τη

κίνδυνος θήρευσης και η ευαισθησία σε φυσικούς παράγοντες επηρεάζουν άµεσα ή 

έµµεσα την εκµετάλλευση πόρων και είναι συνυπολογίσηµοι. Οι αλλοµετρίες των 

παραγόντων αυτών και κυρίως της ευαισθησίας στη θήρευση και τους αβιοτικούς 

παράγοντες συσχετίζονται άµεσα και µε την αναπαραγωγή. Απόδειξη αυτού αποτελεί η 

µειωµένη δραστηριότητα των θηλυκών ατόµων κατά την αναπαραγωγική περίοδο, όταν 

καταναλώνουν µεγάλα ποσά ενέργειας και γίνονται ευαίσθητα στη θήρευση και τις 

ακραίες τιµές αβιοτικών παραγόντων (Polis & Sissom, 1990), λόγω περιορισµένης 

δυνατότητας µετακίνησης και µικρής ταχύτητας (Shaffer & Formanowicz, 1996).  

 Η οικολογική διαφοροποίηση µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων ήταν, µε 

βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων, επίσης µεγάλη. υριότερο χαρακτηριστικό 

ήταν η διαφοροποίηση της στρατηγικής θήρευσης των θηλυκών ατό ω  από την 

αναµενόµενη “sit & wait” µέθοδο σε “doorkeeping”, ιδιαίτερα µετά  
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την αν

των θερµών και ξηρών 

 τα 

 

 

απαραγωγή. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια τη διαφοροποίηση της κινητικής 

τους δραστηριότητας σε σχέση µε τα αρσενικά άτοµα (σαφώς µειωµένη) και των 

αβιοτικών παραγόντων που επηρέαζαν περισσότερο τη δραστηριότητά τους, καθώς 

συνήθως παρέµεναν στο εσωτερικό θάµνων. Επίσης, εποχικά η δραστηριότητα των 

θηλυκών ατόµων διαφοροποιούνταν σε µεγάλο βαθµό από τα αρσενικά άτοµα. Ωστόσο, 

η δίαιτα των δύο φύλων, ο προσανατολισµός της κίνησής τους και η προτίµηση 

καταφυγίου ήταν αρκετά παρόµοιες και οι όποιες διαφορές τους βασίζονταν κυρίως στην 

περίοδο κύησης των θηλυκών και όχι σε κάποια βαθύτερη οικολογική διαφοροποίηση.      

 

5.7 Μικρό νησί (Κουφονήσι) – µεγάλο νησί (Κρήτη) – ηπειρωτική Ελλάδα (Αλυκές) 

 

Τόσο στην Κρήτη όσο και στο Κουφονήσι, το Mesobuthus gibbosus φαίνεται να 

αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι της µεσοπανίδας αυτών 

οικοσυστηµάτων. Λόγω του χαµηλού του µεταβολισµού, της µεγάλης προσαρµοστικής 

ικανότητας και της ικανότητάς του για οικονοµία νερού, είναι καλά προσαρµοσµένο σε 

αυτά τα άνυδρα περιβάλλοντα. Αυτά τα προσαρµοστικά χαρακτηριστικά σε ξηρές 

συνθήκες διαθέτουν και τα ερηµικά είδη σκορπιών, τα οποία εξάλλου ζουν επίσης σε 

οικοσυστήµατα, στα οποία οι µεταβολές των αβιοτικών παραγόντων είναι µεγάλες και 

διαρκείς σε ηµερήσια και εποχιακή κλίµακα (Van Der Valk, 1997, Fet et al., 1998). 

Το πολύ υψηλό µέγεθος πληθυσµού του είδους στο Κουφονήσι σε σύγκριση µε 

αυτό του πληθυσµού στην Κρήτη δείχνει ότι στο Κουφονήσι το Mesobuthus gibbosus 

είχε ήδη επικρατήσει στο διαειδικό ανταγωνισµό. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται 

στην προφανή µεγάλη προσαρµοστική ικανότητα του είδους, τα οφέλη της οποίας είναι 

πολύ πιο εύκολο να αναδειχθούν σε ένα µικρό νησί. Κι αυτό, γιατί στο επίπεδο της 

εδαφόβιας µεσοπανίδας οι ανταγωνιστές ήταν λιγότεροι σε σύγκριση µε την Κρήτη και 

πιθανώς σηµαντικός ευνοϊκός παράγοντας για το Mesobuthus gibbosus ήταν και

εποχικά κλιµατικά στοιχεία. Ο ασθενέστερος άνεµος και το πιο θερµό και ξηρό κλίµα 

φάνηκε να ευνοεί συγκριτικά περισσότερο τον πληθυσµό στο Κουφονήσι. Πιθανώς 

αυτός να είναι ο λόγος της προτίµησης κατασκευής λαγουµιών στο εσωτερικό θάµνων: 

οι συνθήκες ευνοούσαν την αύξηση  
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κορπιών στο ανοιχτό πεδίο στο Κουφονήσι είχαν ως αποτέλεσµα τις περισσότερες 

ώς 

ντονότερη κρυπτικότητα του είδους στην Κρήτη κατέστησαν αδύνατη την παρατήρηση 

αναπαρ

µένη 

µετακίν

 στις Αλυκές ήταν η  

 

 

της έκθεσης των σκορπιών και την αποφυγή της µαζικής κρυπτικότητας κάτω από 

πέτρες, όπως στην Κρήτη. Ο λόγος µιας τέτοιας στρατηγικής δραστηριότητας είναι 

προφανής: η επαναδραστηριοποίηση µετά τη θήρευση ή την αναπαραγωγή είναι πιο 

εύκολη, αφού η πίεση από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες είναι σαφώς µικρότερη. 

Εκτός αυτού, η ευκαιριακότητα του είδους ευνοούνταν περισσότερο στο Κουφονήσι, 

αφού το οικοσύστηµα ήταν λιγότερο διαταραγµένο και η άµµος ήταν ένα συµφέρον 

υπόστρωµα για την in situ κατασκευή νέων λαγουµιών σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. 

Το µεγάλο µέγεθος πληθυσµού και η συγκριτικά εντονότερη δραστηριότητα των 

σ

παρατηρήσεις θήρευσης και αναπαραγωγής. Οι αβιοτικοί παράγοντες και η σαφ

ε

αγωγής, που µε βάση τη συνολική εικόνα του πειράµατος φαντάζει εξαιρετικά 

απίθανο να συνέβαινε στο εσωτερικό ενός θάµνου. Ωστόσο, η κινητική δραστηριότητα 

του είδους ήταν παρόµοια στα δύο πειράµατα. Στα είδη τα οποία µετακινούνται 

ενεργητικά, όπως και το Mesobuthus gibbosus, τα γενικά κινητικά πρότυπα προέρχονται 

ή επηρεάζονται από τον τρόπο δράσης του είδους κατά τη θήρευση (Pyke, 1984). Για το 

υπό µελέτη είδος, αυτό το πρότυπο φαίνεται να ισχύει, τόσο στην αναζήτηση τροφής 

µέσω περιπλάνησης στο βιότοπο (µία έκφανση της µεθόδου “sit & wait”, όπως στα 

αρσενικά άτοµα το καλοκαίρι) όσο και για στην αναζήτηση τροφής µε περιορισ

ηση από τη φωλιά (“sit & wait” των ανώριµων κυρίως ατόµων κατά το καλοκαίρι 

και πιθανώς των θηλυκών ατόµων κατά την άνοιξη) ή χωρίς κινητική δραστηριότητα 

(“doorkeeping” το καλοκαίρι, όταν οι αβιοτικοί παράγοντες είναι «απαγορευτικοί» και 

κατά την ψυχρή περίοδο ανεξαρτήτως φύλου). Επίσης, η παρουσία της ξερολιθιάς στο 

Κουφονήσι προσέφερε στον παµµικτικό πληθυσµό ένα ασφαλές καταφύγιο και τη 

δυνατότητα ασφαλούς µετακίνησης κατά µήκος µεγάλων αποστάσεων.  

 Οι διαφορές µεταξύ των πειραµάτων στην Κρήτη και τις Αλυκές ήταν ακόµα 

περισσότερες. Το µέγεθος των δύο πληθυσµών ήταν πολύ διαφορετικό. Το συγκριτικά 

µικρότερο µέγεθος του πληθυσµού στις Αλυκές ήταν αναµενόµενο, δεδοµένης της πολύ 

υψηλής βιοποικιλότητας στο σταθµό µελέτης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ενδεικτικά 

στοιχεία της µεγάλης βιοποικιλότητας
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σε σύγ

συµπαρουσία 14 ειδών χειλοπόδων και 16 ειδών κολεοπτέρων (σελ. 55). Η παρουσία 

τεσσάρων ειδών κολεοπτέρων της οικογένειας Carabidae είναι ένα σπάνιοφαινόµενο για 

ένα φρυγανικό οικοσύστηµα και θα αναµένονταν σε ένα δάσος (Τριχάς, προσ. 

επικοινωνία). Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την αύξηση του ενδοειδικού 

ανταγωνισµού, καθώς οι σκορπιοί ανταγωνίζονταν εντονότερα για την εκµετάλλευση 

των συγκριτικά µε την Κρήτη πιο περιορισµένων πόρων. Έτσι, στις Αλυκές 

παρατηρήθηκε χωροκράτεια και πολύ πιο περιορισµένη (έως µηδενική) κοινωνικότητα 

κριση µε την Κρήτη. Ο ανταγωνισµός αυτός ήταν πιθανότατα η σηµαντικότερη 

αιτία για τη µη εύρεση αρσενικών ατόµων κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου στις 

Αλυκές.  

Παρά τις διαφορές τους, οι δύο πληθυσµοί παρουσίασαν τις ίδιες αποκρίσεις 

στους αβιοτικούς παράγοντες εποχικά και την ίδια προτίµηση στο είδος (πέτρες) και τις 

διαστάσεις των καταφυγίων τους κατά την περίοδο µείωσης του µεταβολισµού τους. 

Εξάλλου, αρκετές από τις διαφορές που παρατηρήθηκαν οφείλονταν και στο διαφορετικό 

βαθµό υποβάθµισης των βιοτόπων, µε το βιότοπο στην Κρήτη να είναι µακράν ο πιο 

υποβαθµισµένος. Έτσι, θα ήταν µάλλον παρακινδυνευµένο να γίνουν γενικεύσεις για τη 

δοµή των πληθυσµών και τις αποκρίσεις του υπό µελέτης είδους συγκριτικά σε ένα µικρό 

νησί, ένα µεγάλο νησί και την ηπειρωτική Ελλάδα. Κι αυτό, γιατί οι περιοχές αυτές, 

όπως και οποιεσδήποτε άλλες, δε µπορεί να αποτελούν αντιπροσώπους όλων των 

παραπάνω κατηγοριών. Ωστόσο, όπως φάνηκε µε βάση τα παραπάνω, κάποιες 

χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις των πληθυσµών θα µπορούσε να ειπωθεί πως 

οφείλονταν, έστω εν µέρει,στη γεωγραφική θέση των βιοτόπων.      
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          Κεφάλαιο 6. Συµπεράσµατα  

Με βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων και τη σύγκρισή τους µε τα αντίστοιχα 

προγενέστερων µελετών, τα σηµαντικότερα γενικά και ειδικά συµπεράσµατα της µελέτης 

σχετικά µε την οικολογία και τη δοµή πληθυσµού του είδους Mesobuthus gibbosus είναι 

τα εξής:  

 

• Είναι ένα νυκτόβιο, περιπλανώµενο, ευκαιριακό και γενικά µη κανιβαλιστικό 

είδος.   

 

• Η δραστηριότητα του είδους κατά την περίοδο αναπαραγωγής είναι µέγιστη κατά 

το διάστηµα 22:00-1:00, ενώ είναι γενικά µειωµένη κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα, όταν ο µεταβολισµός των σκορπιών είναι πολύ χαµηλός. 

 

• Η φαινολογία της δραστηριότητας µε βάση το φύλο και την ηλικιακή κλάση 

ενός έτους. Τα ανώριµα άτοµα 

διαφοροποιούν τη δραστηριότητά τους επιλέγοντας την έκθεση στους αβιοτικούς 

παράγοντες, για να αποφύγουν τον ενδοειδικό ανταγωνισµό, όντας δραστήρια 

στις πιο κρύες περιόδους της νύχτας  του έτους.    

 

• Τα ώριµα και τα ανώριµα άτοµα να µπορεί να θεωρηθούν ως δύο διαφορετικά 

«οικολογικά είδη» µε βάση τη γενική δραστηριότητά και τη θηρευτική 

συµπεριφορά τους. 

 

• Αν και το M. gibbosus παρουσιάζει ορισµένες οµοιότητες µε τα «ισορροπιστικά» 

είδη σκορπιών υιοθετώντας πρότυπα αδράνειας των ειδών που χαρακτηρίζονται 

ως «ελαχιστοποιητές χρόνου», καθοριστικός παράγοντας της δραστηριότητάς του 

είναι η ευκαιριακότητά του σε σχέση µε τους αβιοτικούς παράγοντες. Έτσι, 

παρουσιάζει χαρακτηριστικά κυρίως r-επιλογής.  

 

• Είναι ένα θερµόφιλο και ξηρόφιλο είδος.  

 

 

διαφέρει σε επίπεδο µιας νύχτας και 

και
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ση χηµικά σινιάλα (φεροµόνες) ακόµα και σε µεγάλες αποστάσεις 

(«σεξουαλική επαιτεία»). Η αναπαραγωγική επιτυχία εξαρτάται από το µέγεθος 

 

 Με βάση την αναλογία φύλου ανά νύχτα κατά το καλοκαίρι, είναι πιθανό το είδος 

  

• νται και εκτός 

αναπαραγωγικής περιόδου, ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι, 

 

• 

 τη σχετική υγρασία αέρα 

κατά την ψυχρή περίοδο του έτους.  

 

• 

ι η θερµοκρασία και για το λόγο αυτό ο βιολογικός του 

ρυθµός ανήκει στην κατηγορία Zeitgeber.  

 

• 

 

• αστηριότητά του µε βάση τις 

αποκρίσεις του στους αβιοτικούς παράγοντες παρά το διαειδικό ή εδοειδικό  

 

 

• Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους περιλαµβάνει τους τρεις µήνες του 

καλοκαιριού, κατά την οποία τα αρσενικά άτοµα αναζητούν τα θηλυκά µε  

βά

των ατόµων, την ηλικία ωρίµανσης και από την αναπτυξιακή τους πορεία. 

•

να παρουσιάζει συγχρονισµό στην αναπαραγωγή και την κύηση. 

Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, τα άτοµα του είδους αναπαράγο

φαίνεται ο κιρκαδικός ρυθµός να υπερισχύει του κιρκάνιου ρυθµού στο είδος. 

Η γενική δραστηριότητα του είδους επηρεάζεται περισσότερο από τη φάση του 

φεγγαριού, τη θερµοκρασία του αέρα και τη σχετική υγρασία αέρα κατά τη θερµή 

περίοδο του έτους και από τη θερµοκρασία του αέρα και

Οι ρυθµιστικοί παράγοντες για τη δραστηριότητά του είδους είναι το φως, η 

σχετική υγρασία κα

Κατά την περίοδο µέγιστης δραστηριότητας ο θώκος των ατόµων του είδους είναι 

διαρκώς µεταβαλλόµενος. 

Το είδος ρυθµίζει την ηµερήσια και εποχική δρ
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ανταγωνισµό, όσον αφορά τα αναπαραγωγικά, θηρευτικά και κινητικά του 

πρότυπα και αντιλαµβάνεται ακόµα και ελάχιστες µεταβολές τους.  

 

• 

 στους 

αβιοτικούς παράγοντες και συγκεκριµένα στη φάση του φεγγαριού, τη σχετική 

ο κύησης και 

ενστικτώδους µητρικής προστασίας.  

 

• 

να. 

Έχουν ευρύ διατροφικό ρεπερτόριο και πιθανώς έχουν χαµηλό διατροφικό ρυθµό. 

 

• 

υ είδους είναι προς το σηµαντικότερο 

καταφύγιο. 

 

• 

γα κυρίως µε την υγρασία και τη 

θερµοκρασία. Η σηµασία των καταφυγίων είναι µεγάλη για την επιβίωση του 

 των ατόµων κατά µήκος ακόµα και πολύ 

µεγάλων αποστάσεων. Για το λόγο αυτό, η επιλογή καταφυγίου κάθε άλλο παρά 

 

 

 

Κατά βάση τα άτοµα του είδους Mesobuthus gibbosus είναι “sit & wait” 

θηρευτές. Η επιλογή της θηρευτικής µεθόδου που χρησιµοποιούν βασίζεται

υγρασία και τη θερµοκρασία του αέρα. Η διαφοροποίηση των θηρευόντων  

θηλυκών ατόµων (“doorkeeping”) οφείλεται στην περίοδ

Τα άτοµα του είδους θηρεύουν «κατά µόνας», ακόµα και αρκετά µακριά από τις 

φωλιές τους, χρησιµοποιώντας το δηλητήριό τους για επίθεση και για άµυ

Η κινητικότητα των ατόµων του πληθυσµού είναι έντονη και επηρεάζεται επίσης 

από τη φάση του φεγγαριού, τη σχετική υγρασία και τη θερµοκρασία του αέρα. Ο 

προσανατολισµός της κίνησης το

Η επιλογή καταφυγίου οφείλεται επίσης στην απόκριση στους αβιοτικούς 

παράγοντες και διαφέρει εποχικά, ανάλο

είδους κατά την ψυχρή περίοδο, την αποτελεσµατική θήρευση και αναπαραγωγή, 

καθώς και την ασφαλή µετακίνηση

τυχαία είναι και, µε εξαίρεση τους θερινούς µήνες, σχετίζεται άµεσα µε το µήκος 

των ατόµων.   
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• 

το βάθος των 

φωλιών. 

 

• 

, ανταγωνισ

 η κοινωνικότητα στο είδος µειώνεται ή 

παύει να υφίσταται, όπως παρατηρήθηκε στο πείραµα στην ηπειρωτική Ελλάδα 

 

• 

κλίµακα κινητικής δραστηριότητας είναι παµµικτικός. 

 

• 

 π

ική Ελλάδα (Αλυκές). Η διαφορά οφείλονταν στην επικράτηση του 

είδους στο µικρό νησί και το µειωµένο ανταγωνισµό στο µεγάλο νησί σε 

 

• 

Η πυκνότητα και το µέγεθος του πληθυσµού είναι γενικά µειωµένα κατά την 

ψυχρή περίοδο του έτους, λόγω της κρυπτικής τάσης του είδους σ

Η κοινωνικότητα του είδους είναι περιορισµένη και συναντάται µόνο στο επίπεδο 

της µητρικής φροντίδας πριν, κατά και µετά την εγκυµοσύνη και στη συνάθροιση 

των ατόµων κάτω από πέτρες για τη συγκέντρωση θερµότητας κατά το χειµώνα. 

Σε περίπτωση έντονου διαειδικού ανταγωνισµού ο ενδοειδικός µός 

αυξάνεται, υπάρχει χωροκράτεια και

(Αλυκές). 

Ο πληθυσµός του είδους στο Κουφονήσι, λόγω της εντονότατης και σε µεγάλη 

Το µέγεθος και η πυκνότητα πληθυσµού στο µικρό νησί (Κουφονήσι) ήταν 

µεγαλύτερα σε σύγκριση µε το µεγάλο νησί (Κρήτη) και ακόµα ερισσότερο µε 

την ηπειρωτ

σύγκριση µε την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Η διαφορές στους πληθυσµούς στο Κουφονήσι, την Κρήτη και τις Αλυκές, µε 

εξαίρεση ίσως κάποια στοιχεία του πληθυσµού στο Κουφονήσι, οφείλονταν 

περισσότερο στις ιδιαιτερότητες των σταθµών µελέτης όσον αφορά στη 

βιοποικιλότητα, το κλίµα και τα καταφύγια, παρά στη γεωγραφική διαφορά των 

περιοχών αυτών.       
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
 

σκορπι

οικοσυ  ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Με εξαίρεση τη µελέτη του 

im Benton στο είδος Euscorpius flavicaudis (Benton, 1992α), η οποία όµως 

πρα α

ολοκλη

πραγµα

αναλύσ

οδήγησ

υπάρχο

 αφία που χρησιµοποιήθηκε αφορούσε κατά βάση σε µελέτες ειδών 

ου πραγµατοποιήθηκαν σε άλλες ηπείρους και κυρίως στις ερήµους της Πολιτείας της 

Cal r

έρευνα

Η έλλειψη βεβαιότητας σε µερικά συµπεράσµατα οφείλεται είτε στο ότι όλα τα 

πει

επιβεβα

αποτελ

αναλύθ

που πρ ν περίοδο 2001-02 βοήθησαν καθοριστικά 

την εξαγωγή συµπερασµάτων σε συνδυασµό µε τις βιβλιογραφικές πληροφορίες.      

από µε

ο ένα

συµπερ

υπάρχε ε κάθε πείραµα. Επίσης, η διεξαγωγή των πειραµάτων θα 

ήταν ιδανική, αν ο ίδιος ο συγγραφέας δεν αποτελούσε όχληση για τα ζώα κατά τη 

διάρκεια των µετρήσεων και αρκετών παρατηρήσεων. Αυτό είναι, όµως, δυστυχώς ένα 

αναπόσπαστο στοιχείο της ερευνητικής διαδικασίας, όταν απαιτείται επαφή µε το υπό 

µελέτη ζώο. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν αναιρεί την ισχύ των αποτελεσµάτων και των 

συµπερασµάτων, τα οποία φωτογραφίζουν οικολογικά το είδος και το τοποθετούν σε µια 

ξεχωριστή θέση σε σχέση µε άλλα µελετηµένα είδη σκορπιών, αλλά και αναδεικνύουν 

Η έρευνα αυτή αναµφίβολα ανέδειξε αρκετά οικολογικά στοιχεία ενός είδους 

ού, που είναι κοινό στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στα ξερά ηµιερηµικά 

στήµατα της

T

γµ τοποιήθηκε σε τεχνητό χώρο, η παρούσα µελέτη αποτελεί τη δεύτερη 

ρωµένη οικολογική µελέτη είδους σκορπιού και την πρώτη που 

τοποιήθηκε στο φυσικό χώρο των ζώων στην Ευρώπη. Κάποιες στατιστικές 

εις χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε σκορπιούς και πολύ περισότερες 

αν σε πρωτοφανή αποτελέσµατα για την τάξη, µε βάση τις µέχρι σήµερα 

υσες γνώσεις. 

Η βιβλιογρ

π

ifo nia, όπου έχει πραγµατοποιηθεί πιθανότατα η βαθύτερη και πιο εκτεταµένη 

 στην οικολογία των σκορπιών. 

 

ράµατα πραγµατοποιήθηκαν µία φορά και τα αποτελέσµατά τους δεν 

ιώθηκαν, είτε στο ότι δεν ήταν δυνατή η ασφαλής «µετάφραση» κάποιων 

εσµάτων και για αυτό δεν εκβιάστηκε η εξαγωγή συµπερασµάτων, αλλά 

ηκαν οι υποθετικές πιθανότητες. Ωστόσο, η σύγκριση µε τα αντίστοιχα πειραµάτα 

αγµατοποιήθηκαν στην Κρήτη κατά τη

σ

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα συµπεράσµατα της εργασίας προέκυψαν 

λέτη του είδους  Mesobuthus gibbosus που διήρκεσε δύο χρόνια (συνυπολογίζεται 

ς χρόνος της µελέτης στην ανατολική Κρήτη). Η ισχυροποίηση των 

ασµάτων θα ήταν εφικτή, αν ήταν δυνατή η συνέχιση των πειραµάτων, ώστε να 

ι επαναληψιµότητα σ
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στοιχεία για την οικολογική διαφορ α για την οικολογική οµοιοµορφία 

ων πληθυσµών του είδους.            

 α

ν ς γρ

 κατανόησή του. Η συνολική ενσωµάτωση των συνιστωσών κάθε 

 µελέτη της δυναµικής των οικοσυστηµάτων στα 

ποία 

τ ι ι  δ

οποίηση και άλλ

τ

Σύµφωνα µε τον Slobodkin (1968), η οικολογική κατανόηση αποτελεί µια 

πρωταρχική και απαραίτητη διαδικασία. Για να επιτευχθεί, όµως, απαιτείται εµπειρική 

γνώση και κατανόηση των θεωριών, µε βάση τις οποίες θα επιλεχθούν µοντέλα, τα οποία 

θα επιτρέψουν τη συνολική κατανόηση της αφθονίας και των προτύπων δρ στηριότητας 

και συσχέτισης των ειδών. Από το 1968 µέχρι σήµερα έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα σε 

αυτή την κατεύθυνση και έχει προσεγγιστεί πλέο  η κατανόηση τη  µη αµµικότητας 

των «ζωντανών» οικοσυστηµάτων και των συµπεριφορικών και φυσιολογικών 

αποκρίσεων των ζώων ακόµα και σε µικρές µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Ο συνδυασµός των συµπερασµάτων για κάθε οικολογική συνιστώσα ενός είδους µπορεί 

να οδηγήσει στη βαθιά

οικοσυστήµατος µπορεί να παράγει µια συνθετική κατανόηση των δυναµικών που 

συνθέτουν τις φυσικές κοινωνίες, ο οποίος είναι, αν µη τι άλλο, ο αντικειµενικός στόχος 

της οικολογίας ως επιστήµης. Το επόµενο ίσως βήµα για την ολοκληρωµένη οικολογική 

µελέτη ενός είδους είναι η συγκριτική

ο υπάρχει σε σχέση µε την προσαρµοστικότητα του είδους και τη φαινολογία, τη 

συµµετοχή ου στα τροφικά πλέγµατα κα  την πληθυσµ ακή οµή των πληθυσµών του. 
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