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“Not long ago the spiders were the most neglected of the most interesting animals...”. 

T.H. Savory, 1961 

Είναι μεγάλη μου χαρά να συμβάλλω στην κατάρριψη της παραπάνω φράσης με την 

ολοκλήρωση αυτής της εργασίας στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οι αράχνες είναι πράγματι ένα αντικείμενο μελέτης με πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον από κάθε άποψη και αποτελούν άγνωστο τόπο για την περιοχή μας. Η 

ενασχόληση με τον τομέα της αραχνολογίας δημιουργεί συνεχώς νέους προβληματισμούς και 

ερεθίσματα για παραπάνω μελέτη και γι΄αυτό δύο ή τρία χρόνια δουλειάς δεν μπορούν παρά 

να αποδεικνύουν το επίπεδο της άγνοιάς μας στον τομέα αυτό. Ετσι η εργασία αυτή ήταν μία 

“εισαγωγή στο θέμα”, που το μόνο που κατάφερε να δείξει σαφώς, ήταν τα ερωτήματα που 

θα πρέπει να απαντηθούν σε μελλοντικές εργασίες.  

Η διατριβή αυτή πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης- 

Εργαστήριο Χερσαίας Οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την επίβλεψη του 

Αναπληρωτή καθηγητή κ. Μ. Μυλωνά. Θέλω να τον ευχαριστήσω ολόψυχα για τη συνεχή 

ενθάρρυνσή του όλες τις στιγμές που οι επιστημονικές και προσωπικές δυσκολίες έμοιαζαν 

να μη μπορούν να ξεπεραστούν και για τις εύστοχες διορθώσεις του κειμένου που ακολουθεί. 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον τακτικό καθηγητή κ. Α.Οικονομόπουλο, Πρόεδρο του 

Τμήματός μας, που είχε την υπομονή να διαβάσει τη διατριβή με προσοχή και να κάνει 

χρήσιμες παρατηρήσεις. Χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη στο καθηγητή του τμήματος 

ζωολογίας του Πανεπιστημίου του Innsbruck Doz.K.Thaler και στη γυναίκα του Dr. 

K.Knoflach-Thaler, που με περιέβαλαν με πολλή αγάπη και ενδιαφέρον και έδωσαν ώθηση 

στις επιστημονικές μου αναζητήσεις. Χωρίς τη συνεχή βοήθειά τους, μεγάλο μέρος από την 

παρούσα διατριβή δε θα μπορούσε να έχει γίνει.  

Ευχαριστώ θερμά τον ερευνητή κ. Κ.Παραγκαμιάν για τα ερεθίσματα που μου έδωσε 

ως συντονιστής του προγράμματος για τη μελέτη της Γαύδου και την παροχή βιβλιογραφίας 

και τη διδάκτορα κ. Κ.Βαρδινογιάννη για τη βοήθειά της στα γραφικά του κειμένου και την 

εμψύχωσή της σε διάφορες στιγμές μέσα στα δύο αυτά χρόνια. Θερμές ευχαριστίες χρωστώ 

ακόμα στους συναδέλφους μου Ιάσμη και Αρη για την καλή συνεργασία και υποστήριξη, 

στην Κατερίνα, τη Μάγδα, το Μπάμπη και όλους τους άλλους φίλους που με στήριξαν και με 

ανέχτηκαν κυρίως τις τελευταίες μέρες της έντονης πίεσης, τη θεία μου κ.Μ.Ο. Αποσκίτου-

Αλεξίου για τη φιλολογική της “παρέμβαση” και φυσικά τους γονείς μου που όχι μόνο μου 

έδειξαν και συνεχίζουν να μου δείχνουν την απαραίτητη εμπιστοσύνη στις επιλογές μου, 

αλλά μου έδωσαν και τη δυνατότητα να τις πραγματοποιώ.  



 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Αποστόλη που με εισήγε στο “θαυμαστό 

μικρόκοσμο του στερεοσκοπίου”, όπως ο ίδιος τον ονομάζει, και μ΄έμαθε να τον αγαπώ όπως 

κι εκείνος.       



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΑΧΝΕΣ 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΑΧΝΕΣ 

 

α) Εξωτερική μορφολογία 

 

Η τάξη των Αραχνών είναι μία από τις 11 τάξεις που απαρτίζουν την κλάση 

των Αραχνιδίων. Τα Αραχνίδια μαζί με τα Μεροστόματα και τα Πυκνογονίδια 

ανήκουν στο υποφύλο των Χηληκεραιωτών αρθροπόδων. Αυτό που τα κάνει να 

ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα αρθρόποδα είναι η παρουσία χηληκεραιών αντί γνάθων 

και κεραιών. Τα βασικά μορφολογικά τους χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα : 

• η παρουσία ενός ζεύγους χηληκεραιών 

• η παρουσία ενός ζεύγους ποδοπροσακτρίδων 

• η παρουσία τεσσάρων ζευγών ποδιών 

• η διαίρεση του σώματος σε δύο μόνο μέρη, κεφαλοθώρακα και κοιλία 

• η παρουσία δύο εως οκτώ απλών -και όχι σύνθετων- ματιών 

• η ύπαρξη 11-13 κοιλιακών σωμιτών με εμφανή ή όχι τη μεταμέρειά 

τους 

Οι αράχνες ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα αραχνίδια από την έντονη περίσφυξη 

ανάμεσα στον κεφαλοθώρακα και στην κοιλιά, και από τις αράχνιες θηλές στο άκρο 

της κοιλιάς. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνονται στο σχήμα 1.1.  

Μέχρι σήμερα έχουν προσδιοριστεί πάνω από 35.000 είδη αραχνών σε όλο 

τον κόσμο (34.000 περίπου είδη μέχρι το 1988). Τα είδη αυτά τοποθετούνται σε 

περίπου 3.000 γένη και 105 οικογένειες (Platnick, 1993). Οι αριθμοί αυτοί ποικίλουν 

ανάλογα με τη βιβλιογραφική πηγή και φυσικά συνεχώς διαφοροποιούνται με την 

εισαγωγή νέων ειδών για την επιστήμη ή την κατάργηση παλαιότερων. Ωστόσο, 

σύμφωνα με εκτιμήσεις του Brignoli, υπάρχουν περίπου 30-40.000 είδη που δεν 

έχουν περιγραφεί ακόμα (Παράσχη, 1988). 
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Σχ. 1.1. Απεικόνηση των σημαντικότερων σωματικών μερών μιας "τυπικής" αράχνης:

Α. ραχιαία επιφάνεια και Β. κοιλιακή επιφάνεια (Παράσχη, 1988).

2

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο κεφαλοθώρακας ή πρόσωμα είναι αρκετά σκληρός και αποτελείται από δύο 

χιτινώδεις πλάκες νωτοκοιλιακά, αφήνοντας πλευρικά μαλακούς χώρους για να 

προεκβάλουν τα τέσσερα ζεύγη ποδιών, οι ποδοπροσακτρίδες, οι χηληκεραίες και τα 

άλλα στοματικά εξαρτήματα (γναθικά ελάσματα και χηλικό τμήμα). Στην άκρη των 

χηληκεραιών εκβάλει ο δηλητηριώδης αδένας ο οποίος παίζει κύριο ρόλο στη 

σύλληψη της τροφής των αραχνών. Ολες οι αράχνες έχουν δηλητήριο με μόνη 

εξαίρεση τα μέλη της οικογένειας Uloboridae. To τελευταίο άκρο των 

ποδοπροσακτρίδων διαφοροποιείται κατά την τελευταία έκδυση πριν την ωρίμανση 

των αρσενικών ατόμων σε γεννητικό εξάρτημα και αποτελεί σημαντικότατο 

συστηματικό γνώρισμα σε επίπεδο είδους. Στο πρόσθιο τμήμα του κεφαλοθώρακα 

είναι επίσης τοποθετημένα τα μάτια, τα οποία σε αντίθεση με τα μάτια των εντόμων 

είναι απλά. Ο αριθμός τους ποικίλει συνήθως από έξη ως οκτώ και η διάταξή τους 

πάνω στον κεφαλοθώρακα αποτελεί συστηματικό χαρακτήρα. Οι δυνατότητες που 

δίνουν τα μάτια αυτά ποικίλουν επίσης αρκετά μέσα στις διάφορες οικογένειες και 

φτάνουν στο μέγιστο της απόδοσής τους στην οικογένεια Salticidae, των οποίων η 

όραση θεωρείται η καλύτερη που υπάρχει σε όλα τα αρθρόποδα. Το πρόσωμα 

χρησιμεύει κυρίως στην κίνηση, την τροφοληψία και το νευρικό συντονισμό του 

ζώου.  

Η κοιλιά ή οπισθόσωμα είναι πολύ πιο μαλακή και ελαστική για να δίνει τη 

δυνατότητα αύξησης του μεγέθους κατά τη θρέψη και την κύηση. Συνήθως τα 

αρσενικά άτομα έχουν μικρότερο μέγεθος κοιλιάς από τα θηλυκά. Στο πρόσθιο τμήμα 

υπάρχουν ένα ή δύο ζεύγη πνευμονικών στιγμάτων που αποτελούν τα ανοίγματα για 

αντίστοιχο αριθμό πνευμόνων. Ενα δεύτερο ζεύγος τραχειακών οπών βρίσκεται 

χαμηλότερα στην κοιλιά στα πιο εξελιγμένα είδη αραχνών και αντικαθιστά το 

δεύτερο ζεύγος πνευμόνων. Το επιγύνιο ή γεννητική οπή των θηλυκών αραχνών 

βρίσκεται ανάμεσα στα πνευμονικά στίγματα και αποτελεί επίσης συστηματικό 

χαρακτήρα. Τέλος οι αράχνιες θηλές βρίσκονται συνήθως στο κατώτατο άκρο της 

κοιλιάς και ο αριθμός τους ποικίλει από τέσσερεις ως έξη (Foelix, 1981; Jones, 1990; 

Roberts, 1995).   

 

β) Βιολογία 

 

Οι αράχνες καταλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό οικολογικών θώκων. 

Διαφοροποιούνται μέσα στο χώρο και στο χρόνο, ώστε να θεωρούνται «πανταχού 

παρούσες». Μπορούν να επιβιώσουν σε ευρύτατο φάσμα κλιματικών συνθηκών, σε 



 

όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη και σε κάθε πιθανό περιβάλλον. Υπάρχουν 

υπόγειες, επίγειες, σπηλαιόβιες, ακόμα και υδρόβιες αράχνες, αράχνες που ζουν κάτω 

από πέτρες, μέσα σε τρύπες, πάνω σε δέντρα ή θάμνους, κοντά ή μέσα σε σπίτια. 

Φυσικά ανάλογα μεγάλη είναι και η ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών και σχημάτων που 

μπορεί να έχουν, οι συνήθειες και η συμπεριφορά τους καθώς και οι ανοχές τους σε 

διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

Ολες οι αράχνες είναι σαρκοφάγες και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των 

θηρευτών στα τροφικά πλέγματα της αρθροποδοπανίδας. Διαθέτουν διάφορους 

μηχανισμούς θήρευσης, όπως για παράδειγμα το στήσιμο ενέδρας, το στήσιμο ενός 

μεγάλου και κολλώδους ιστού, το ενεργητικό κυνήγι. Στην πλειοψηφία τους είναι 

γενικευμένοι θηρευτές και όχι εξειδικευμένοι. Για το λόγο αυτό δε θεωρούνται 

ιδιαίτερα αποτελεσματικοί οργανισμοί για τη βιολογική καταπολέμηση των εντόμων. 

Ωστόσο υπάρχουν και είδη που τρέφονται με περιορισμένο αριθμό ειδών εντόμων, 

όπως για παράδειγμα τα μέλη της οικογένειας Zodariidae, που τρέφονται 

αποκλειστικά με μυρμήγκια, ζώα τα οποία γενικά δεν προτιμούνται από τα 

περισσότερα είδη αραχνών. Τα έντομα (δίπτερα κυρίως, αλλά και κολέμβολα, 

κολεόπτερα, ορθόπτερα και λεπιδόπτερα) αποτελούν τη βασική δίαιτα των αραχνών, 

αλλά υπάρχει και το φαινόμενο του κανιβαλισμού καθώς επίσης και η δυνατότητα 

κατανάλωσης μικρών σπονδυλωτών, τουλάχιστον από μεγαλόσωμες σχετικά 

αράχνες.     

Η αναπαραγωγή στις αράχνες καταλαμβάνει ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος 

στη ζωή τους. Το ζευγάρωμα στα περισσότερα είδη γίνεται με ιδιαίτερο και 

πολύπλοκο τρόπο που μπορεί να διαρκεί πολλές ώρες, αποτελώντας έτσι έναν 

πετυχημένο μηχανισμό αναπαραγωγικής απομόνωσης. Μετά το ζευγάρωμα σε πολλά 

είδη το αρσενικό εκκρίνει μία ουσία η οποία σε συνδυασμό με ουσίες του επιγύνιου, 

φτιάχνουν τη «γεννητική πλάκα», η οποία εμποδίζει στη συνέχεια το θηλυκό να 

δεχτεί σπέρμα από άλλο αρσενικό. Σε άλλες περιπτώσεις το θηλυκό μπορεί να 

ζευγαρώνει πολλές φορές με το ίδιο ή με διαφορετικό αρσενικό άτομο. Η διάρκεια 

κύησης ποικίλει από μερικές μέρες ως αρκετούς μήνες, ενώ το επίπεδο της μητρικής 

φροντίδας αμέσως μετά τη γέννηση των αυγών διαφέρει επίσης από είδος σε είδος. Η 

περισσότερη φροντίδα γίνεται από είδη που έχουν ετήσιο κύκλο ζωής. Ο αριθμός των 

εκδύσεων μετά την εκκόλαψη εξαρτάται από το τελικό μέγεθος του ζώου: μικρού 

μεγέθους αράχνες χρειάζονται περίπου πέντε εκδύσεις μέχρι να ενηληκιωθούν, ενώ 

μεγάλου μεγέθους αράχνες χρειάζονται περίπου δέκα. Τέλος η διάρκεια ζωής στις 

αράχνες έχει μεγάλο εύρος: υπάρχουν είδη που ζουν λιγότερο από ένα έτος 



 

(εποχιακά), άλλα που ζουν ένα ολόκληρο έτος (ετήσια) και άλλα που ζουν από δύο 

μέχρι ακόμα και δέκα χρόνια. Συνήθως η διάρκεια ζωής των αρσενικών ατόμων είναι 

πολύ πιο σύντομη από εκείνη των θηλυκών. 

Εχθροί των αραχνών δείχνουν να είναι κυρίως οι ίδιες οι αράχνες (Foelix, 

1981), οι οποίες κανιβαλίζουν είτε για λόγους διατροφής, είτε για λόγους 

ανταγωνισμού. Υπάρχουν πολλά είδη «κλεπτοπαρασιτικών» αραχνών που αποτελούν 

έμμεσους εχθρούς άλλων ειδών, κλέβοντας την τροφή τους και εκμεταλλευόμενα τις 

ικανότητές τους  στη θήρευση. Αρκετά σπονδυλωτά τρέφονται με αράχνες, όπως 

πουλιά, κάποια ψάρια και περισσότερο οι γυρίνοι. Αλλοι εχθροί των αραχνών είναι 

τα διάφορα παράσιτα: οι μέλισσες της οικογένειας Pompilidae, οι οποίες 

χρησιμοποιούν το εσωτερικό των αραχνών για να γεννούν τα αυγά τους, τα οποία 

κατά την εκκόλαψη παρασιτούν το θύμα τους, άλλα υμενόπτερα, δίπτερα, ή 

νευρόπτερα που παρασιτούν το κουκούλι με τα αυγά των αραχνών και νηματώδεις 

που δρουν ως ενδοπαράσιτα.  



1.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ 
 
Η συστηματική κατάταξη των αραχνών στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στη 

συγκριτική μορφολογία, όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες ομάδες ζώων. Η βασική 

διάκριση σε δύο υποτάξεις, των Ορθόγναθων και των Λαβιδόγναθων αραχνών, 

γίνεται με βάση τη διάταξη των χηληκεραίων : στην πρώτη υπόταξη το τελευταίο 

άρθρο των χηληκεραίων έχει διάταξη παράλληλη με τον επιμήκη άξονα του σώματος 

(Σχ.1.2 α), ενώ στη δεύτερη, η διάταξη των χηληκεραιών είναι κάθετη στον επιμήκη 

άξονα του σώματος (Σχ.1.2 β) (Ledoux & Canard, 1991).  

      
    (α)   (β) 

Σχ. 1.2. Διαφορετική διάταξη χηληκεραίων σε Ορθόγναθες (α) και Λαβιδόγναθες (β) αράχνες 

(Foelix, 1981). 

 
Για τη διάκριση των οικογενειών χρησιμοποιούνται διάφορα 

χαρακτηριστικά, σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής: 

• Παρουσία ή όχι cribellum (χιτινώδης πλάκα που βρίσκεται αμέσως μετά τις 

αράχνιες θηλές και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός ειδικού τύπου 

ιστού με διαφορετική υφή) σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός «χτενιού» 

(calamistrum) στο μεταταρσό του τέταρτου ζεύγους ποδιών (Σχ.1.3 α,β). 

 
 

(α) (β) 
Σχ. 1.3. α) Cribellum  (Hubert, 1979) και  β) Calamistrum (Ledoux & Canard, 1991). 

 



• Αριθμός και θέση των ματιών 

• Αριθμός νυχιών στα πόδια (δυόνυχες ή τριόνυχες αράχνες, Σχ.1.4) 

 

   (   α) (β)

Σχ. 1.4. Δυόνυχες (α) και τριόνυχες (β) αράχνες. Στις δυόνυχες αράχνες είναι χαρακτηριστική η 

ύπαρξη μιας «φούντας» τριχών (scopula) (Foelix, 1981). 

 
•  Αριθμός, διάταξη και μέγεθος των αράχνιων θηλών 

•  Αριθμός και θέση των τραχειακών οπών 

• Μορφή των ποδιών και παρουσία (διάταξη και αριθμός) σε αυτά διαφόρων 

τύπων τριχών, π.χ. τριχοβοθρίων, ακίδων (spines) ή άλλων τριχιδίων 

(scopulas, bristles ή άλλα), (Σχ.1.5) 

  

Σχ. 1.5. Διάφοροι τύποι τριχιδίων και ακίδων σε ταρσό και μεταταρσό (Ledoux & 

 Canard, 1991). 

 

• Μορφολογία των γναθικών ελασμάτων και του χηλικού τμήματος 

 

 Αντίθετα με τη διάκριση των οικογενειών, που στηρίζεται σε μορφολογικά 

χαρακτηριστικά, η διάκριση των ειδών γίνεται κατά κανόνα αποκλειστικά με βάση τη 

διαφοροποίηση των γεννητικών οργάνων, τόσο των αρσενικών όσο και των θηλυκών 

ατόμων (Σχ.1.6 α-δ).  

 

 

 

 
 



 

 
(α) (β) (γ) (δ)  

   

Σχ. 1.6. Μορφολογία του αρσενικού (α,β) και θηλυκού (γ,δ) γεννητικού οργάνου του είδους Heriaeus 

setiger (Thomisidae). Στην εικόνα α/β φαίνεται η κοιλιακή όψη και το προφίλ της 

ποδοπροσακτρίδας ενός ώριμου αρσενικού, ενώ στη γ/δ φαίνεται η εξωτερική και εσωτερική 

δομή του επιγυνίου ενός θηλυκού ατόμου (Levy, 1985). 

  
 Πολλές περιγραφές ειδών στηρίζονταν στο παρελθόν μόνο στο ένα φύλο. 

Ωστόσο σήμερα, μία περιγραφή θεωρείται πλήρης μόνον όταν ο ερευνητής 

περιγράφει τα γεννητικά όργανα και των δύο φύλων. Η δυνατότητα χρήσης της 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας έχει δώσει νέα ώθηση στην περιγραφή νέων ειδών ή 

στην αποσαφήνιση παλαιότερων προβλημάτων συστηματικής, δίνοντας λεπτομερείς 

εικόνες των οργάνων αυτών. Επίσης η σύγχρονη συστηματική επικεντρώνει όλο και 

περισσότερο το ενδιαφέρον της στη λειτουργικότητα του κάθε οργάνου που 

συμμετέχει στην αναπαραγωγή και τη σημαντικότητα αυτού κατά το ζευγάρωμα, 

καθώς επίσης και στο μηχανικό συνταίριασμα ανάμεσα στο θηλυκό και αρσενικό 

όργανο. Η μέθοδος της ακινητοποίησης των ζώων κατά το ζευγάρωμα σε συνθήκες 

ψύξης (freeze-fixation) μας δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τη λειτουργία 

διαφόρων πολύπλοκων γεννητικών οργάνων (Huber, 1993). 

 H φυλογένεση των σύγχρονων ειδών  είναι ιδιαίτερα προβληματική, πράγμα 

που απεικονίζεται από το γεγονός ότι από το 1900 έχουν προταθεί περισσότεροι από 

18 διαφορετικοί τρόποι κατάταξής τους (Foelix, 1981). Κάποιοι από τους λόγους που 

δημιουργούν το πρόβλημα αυτό είναι οι εξής: 

1. Δεν υπάρχει κοινός τρόπος αντιμετώπισης της φυλογένεσης των 

αραχνών από τους διάφορους ερευνητές. Δεν υπάρχει ακόμα τέτοιο 

μοντέλο κατάταξης, που να έχει διαμορφωθεί, όχι με βάση 

συγκεκριμένα και μεμονωμένα στοιχεία μορφολογίας, βιόλογίας ή 

 



 

συμπεριφοράς, αλλά με ένα συνθετικό τρόπο που να περιλαμβάνει όλα 

τα παραπάνω στοιχεία (Heimer & Nentwig, 1982). 

2. Η βιολογία για πάρα πολλά από τα γνωστά είδη, μας είναι τελείως 

άγνωστη.  

3. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα στη συστηματική των αραχνών. 

Συνεχώς νέα είδη και γένη περιγράφονται, ενώ πολλά από εκείνα που 

έχουν ήδη περιγραφεί, μεταφέρονται σε άλλα γένη ή οικογένειες 

αντίστοιχα ή καταλήγουν ως συνώνυμα άλλων ειδών. 

4. Οι μορφολογικές διαφορές που παρουσιάζουν τα άτομα του κάθε είδους 

στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους, ο έντονος φυλετικός διμορφισμός 

τους και η μη εύκολη αναγνώριση συστηματικών χαρακτήρων στα 

ανώριμα άτομα, κάνει τη δουλειά του ταξινόμου πολύ δύσκολη (Hubert, 

1979). Επιπλέον, είναι συχνά δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες 

ομολογίες στα διάφορα σημαντικά για τη φυλογένεση όργανα, με 

αποτέλεσμα οι συγκρίσεις ανάμεσα στα διάφορα τάξα να γίνονται από 

δύσκολες μέχρι και αδύνατες (Heimer & Nentwig, 1982). 

 

Τα παλαιοντολογικά στοιχεία που έχουμε σχετικά με τη φυλογένεση των 

αραχνών είναι ελάχιστα μια και ο μαλακός εξωσκελετός τους δε διατηρείται. Η 

πρώτη εμφάνιση αραχνών πιθανολογείται κατά το Δεβόνιο, δηλαδή περίπου 400 

εκατομμύρια χρόνια πριν. Διατηρημένα σωματικά τμήματα βρίσκονται συχνά σε 

κομμάτια ήλεκτρου από διάφορες και μεμονομένες εποχές μέσα στο γεωλογικό 

χρόνο, (Foelix,1981). Τα παλαιότερα τέτοια δείγματα που υπάρχουν είναι ηλικίας 

περίπου 300 εκατομμυρίων ετών και έχουν πρωτόγονους χαρακτήρες, όπως για 

παράδειγμα την εμφανή μεταμεριδίωση (18 μεταμερή), την τοποθέτηση των οργάνων 

ύφανσης ιστού στο πρόσθιο μέρος της κοιλιάς (στις σύγχρονες αράχνες τα όργανα 

αυτά είναι οι αράχνιες θηλές και είναι τοποθετημένες στο τελικό ακρο της κοιλιακής 

χώρας), την εμφάνιση των ποδοπροσακτρίδων περισσότερο ως ένα πέμπτο ζεύγος 

ποδιών. Ομοιους χαρακτήρες συναντούμε σε σημερινά είδη που ανήκουν στην πιο 

πρωτόγονη κατηγορία αραχνών, τα Mesothelae. Απολιθώματα αραχνών με τη μορφή  

που έχουν σήμερα ξεκινούν να εμφανίζονται από τα 30 εκατομμύρια χρόνια και μετά.  

Παρά το γεγονός ότι οι ενδιάμεσες μορφές δεν υπάρχουν, η διαδικασία της 

εξέλιξης στην ομάδα αυτή ακολούθησε μία πορεία προσαρμογών που οδήγησε στη 

δυνατότητα μετάβασης από τη θάλασσα προς την ξηρά. Τέτοιες προσαρμογές ήταν οι 

ακόλουθες:  



 

1Η διαμόρφωση των στοματικών εξαρτημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

είναι δυνατή η εξωτερική πέψη που χαρακτηρίζει τα αραχνίδια. Ετσι 

αναπτύχθηκαν οι χηληκεραίες που αντικατέστησαν τα λαβιδόμορφα χήλα των 

πρωτόγονων αραχνών που είχαν δύο ή και τρία άρθρα, καθώς και τα γναθικά 

ελάσματα που αποτέλεσαν ικανοποιητικό εξάρτημα για την καλύτερη 

τροφοληψία. Επιπλέον, διαμορφώθηκε ο δηλητηριώδης αδένας, που έδωσε 

μεγάλο πλεονέκτημα, τόσο στη διαδικασία της θήρευσης, όσο και στη 

ρευστοποίηση της τροφής. 

2Η μείωση της μεταμεριδίωσης. 

3Η πιο έντονη περίσφυξη της κοιλιάς με τον περιορισμό του 7ου 

μεταμερούς και τη διαμόρφωσή του ως λώρου (pedicel). 

4Η βελτίωση της κίνησης των ποδιών. 

5Η διαφοροποίηση των ποδοπροσακτρίδων των αρσενικών ατόμων σε 

σπερματικούς αγωγούς, ώστε πλεόν η γονιμοποίηση να γίνεται άμεσα και χωρίς 

την απόθεση σπερματοφόρου.  

6Η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του οργάνου παραγωγής ιστού, που έγινε 

τελικά το σύστημα των αράχνιων θηλών. 

 

Ενας γενικευμένος διαχωρισμός των σύγχρονων ειδών αραχνών μπορεί να 

γίνει με βάση την «κλασική» κατάταξη του E.Simon, Histoire Naturelle des 

Araignees (1892-1903). Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, με βάση τη διαφορετική 

διάταξη των χηληκεραιών, οι αράχνες διακρίνονται σε δύο υποτάξεις : τις 

Ορθόγναθες και τις Λαβιδόγναθες. Στην υπόταξη των ορθόγναθων ανήκουν τα τάξα 

Mesothelae και Mygalomorphae. Από αυτά, το πρώτο συχνά αναφέρεται ως 

ξεχωριστή υπόταξη (Coddington & Levi, 1991) και περιλαμβάνει την αρχαιότερη 

φυλογενετικά οικογένεια Liphistiidae, στην οποία ανήκουν περίπου εννέα είδη που 

λόγω των μορφολογικών τους χαρακτήρων θεωρούνται ως ζωντανά απολιθώματα, 

ενώ στο δεύτερο ανήκουν οι γνωστές σε όλους μυγαλές. Οι λαβιδόγναθες αράχνες (το 

τάξο Araneomorphae, στο οποίο ανήκουν όλες οι αράχνες που συναντά κανείς στους 

κήπους, στα δέντρα, στα σπίτια κλπ) διακρίνονται σε αυτές που διαθέτουν cribellum 

(Cribellate spiders) και αυτές που δε διαθέτουν το όργανο αυτό (Ecribellate spiders). 

Οι τελευταίες χωρίζονται με βάση την πολυπλοκότητα των γεννητικών τους οργάνων 

σε Haplogynae (απλό γεννητικό σύστημα) και Entelegynae (γεννητικό σύστημα που 

απαρτίζεται από πολύ πιο σύνθετες δομές), ενώ οι Entelegynae χωρίζονται παλι σε  

Dionycha και Trionycha, ανάλογα με τον αριθμό νυχιών στον ταρσό.  



 

Η διάκριση μεταξύ Cribellate και Ecribellate αραχνών ξεκίνησε από το 

βρετανό αραχνολόγο και βιογεωγράφο R.I. Pocock και ακολουθήθηκε από 

μεταγενέστερους επιστήμονες, όπως τους W.Bristowe και B.J.Kaston (Shear, 1990) 

και στηρίχτηκε στο γεγονός ότι το όργανο αυτό δίνει τη δυνατότητα για την 

κατασκευή ενός τύπου ιστού με τελείως διαφορετική σύνθεση και ιδιότητες. Στη 

συνέχεια όμως, ο φινλανδός επιστήμονας P.Lehtinen (1967) παρατήρησε ότι σε 

πολλές περιπτώσεις υπάρχουν πολύ πιο έντονες ομοιότητες που θα επέβαλαν δύο 

τάξα (απομακρυσμένα λόγω cribellum) να βρίσκονται πιο κοντά στο φυλογενετικό 

δέντρο, όπως για παράδειγμα η κατασκευή ακριβώς όμοιου προτύπου ιστού, η πολύ 

όμοια συμπεριφορά και μορφολογία. Τετοιο παράδειγμα αποτελούν τα γένη Uroctea 

και Oecobius, που σύμφωνα με τα παραπάνω ανήκουν σε ξεχωριστές οικογένειες και 

τα οποία κατά τα άλλα θεωρούνται ταυτόσημα εκτός από το ότι τα μέλη του πρώτου 

διαθέτουν cribellum, ενώ τα μέλη του δεύτερου όχι (Shear, 1990). Γενικά η 

συσχέτιση της εξέλιξης της συμπεριφοράς, όπως αυτή φαίνεται και διαμορφώνεται 

μέσα από τα διαφορετικά πρότυπα ιστών, και της εξέλιξης των καθευατό ζώων, 

αποτελεί ακόμα ανοιχτό αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού γύρω από τη 

φυλογένεση των αραχνών.   

Σύγχρονοι επιστήμονες αμφισβητούν επίσης την ισχύ της παραπάνω 

διάκρισης των Entelegynae αραχνών σε Dionycha και Trionycha, θεωρώντας ως πιο 

σωστή τη διαίρεσή τους σε Araneoidea (που περιλαμβάνει τις οικογένειες Araneidae, 

Linyphiidae, Theridiidae, Tetragnathidae κ.α.), Gnaphosoidea (που περιλαμβάνει τις 

οικογένειες Gnaphosidae, Clubionidae, Anyphaenidae, Prodidomidae, Salticidae κ.α.) 

και Lycosoidea (που περιλαμβάνει τις οικογένειες Lycosidae, Pisauridae, Oxyopidae 

κ.α.) (Coddington & Levi, 1991).  

Για λόγους απλοποίησης, στην παρούσα μελέτη τηρείται η κλασική παλιότερη 

κατάταξη, ενώ το ακόλουθο κλαδόγραμμα απεικονίζει τις κυριότερες οικογένειες 

αραχνών σύμφωνα με το προηγούμενο πρότυπο. 
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1.3 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΤΩΝ ΑΡΑΧΝΩΝ 
  

 Spiders have always been treated as a minority group... Many universities 

have large entomology departments, but few have an arachnology section... 

R.F. Foelix, 1981 

 ...spiders are fascinating creatures. Although there has always been a small 

group of people actively studying them, they have not so far, attracted a large popular 

audience... 

M.J. Roberts, 1995 

...leur etude est souvent encore laissee de cote...manque de specialistes pour la 

determination et difficulte, pour les non-specialistes, de se lancer dans leur determination, 

difficulte qui provient en grande partie de la litterature existente... 

J.-C. Ledoux & A. Canard, 1991  
 

 Αυτές είναι οι πρώτες φράσεις που διαβάζει κανείς ανοίγοντας έναν 

αραχνολογικό οδηγό ή ένα βιβλίο για τις αράχνες, φράσεις που τονίζουν εύσχημα τη 

μέχρι τώρα γνώση μας γι’ αυτές! Εκτός από την κλασική συστηματική που ξεκίνησε 

στις αρχές του 18ου αιώνα, οι άλλοι κλάδοι της βιολογίας λίγο έχουν συμπεριλάβει τις 

αράχνες. Μεταξύ των πιο σημαντικών συστηματικών που έχουν δουλέψει με τις 

αράχνες αναφέρονται οι Linne, Clerck, Thorell, Walckenaer, Scopoli, Simon E., Koch 

C.L., Strand E., Kulczynski W., Lucas H. και αργότερα οι Bristowe W.S., Roewer 

C.FR. και πολλοί άλλοι. Σήμερα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της 

συστηματικής ως πρωτογενούς γνώσης για την έναρξη οποιασδήποτε άλλης μελέτης 

στο χώρο της βιολογίας, όλο και περισσότερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την 

κάλυψη του χώρου αυτού από την επιστημονική κοινότητα. Ετσι, στον τομέα της 

συστηματικής των αραχνών, η βιβλιογραφία δείχνει να εμπλουτίζεται συνεχώς και να 

προωθείται μέσα από την ίδρυση αραχνολογικών κοινοτήτων και την έκδοση ειδικών 

αραχνολογικών περιοδικών. 

 Στον τομέα της οικολογίας, οι αράχνες μελετούνται εδώ και αρκετές 

δεκαετίες σε πολλές χώρες. Οι αράχνες είναι ζώα που ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις μιας οικολογικής μελέτης (Post & Riechert, 1977; Foelix, 1981; Fasola & 

Mogavero, 1995): απαντούν σε μεγάλους αριθμούς σε όλα τα χερσαία 

οικοσυστήματα, από τα αρκτικά νησιά μέχρι τις πιο ξηρές και θερμές ερήμους, 

παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση ειδών, είναι σαρκοφάγοι γενικοί θηρευτές 

(generalist feeders), παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στις τροφικές αλυσίδες, στη δομή 

των βιοκοινοτήτων και στη μεταφορά και κατανάλωση ενέργειας μέσα στα 



 

οικοσυστήματα. Γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία εκθετική αύξηση 

στον αριθμό των οικολογικών μελετών πάνω στις αράχνες. Συνηθίζεται, οι μελέτες 

αυτές να διακρίνονται σε μελέτες βασικής έρευνας και μελέτες εφαρμοσμένης 

έρευνας (Παράσχη, 1988 ; Christophe et al., 1979). 

 Η βασική έρευνα εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μελέτη των 

σχέσεων των αραχνών μεταξύ τους και με τα υπόλοιπα μέλη των διαφόρων 

βιοκοινοτήτων (διαειδικός και ενδοειδικός ανταγωνισμός, οικολογική απομόνωση, 

σχέσεις θηρευτή - θηράματος), στη μελέτη της δομής των βιοκοινωνιών που 

διαμορφώνονται σε διάφορους τύπους οικοσυστημάτων, καθώς και συγκρίσεις 

μεταξύ τους (τρόποι συνύπαρξης των ειδών στο ίδιο ενδιαίτημα, χωρική -κάθετη και 

οριζόντια διαστρωμάτωση- και χρονική -εποχιακή ή νυχθήμερη διακύμανση-  

κατανομή των ειδών, διαμόρφωση και οριοθέτηση των θώκων τους). Λιγότερες είναι 

οι καθαρά πληθυσμιακές μελέτες με δημογραφικές αναλύσεις, μετρήσεις βιομάζας 

και δυναμικής των πληθυσμών.  

 Οι μελέτες του βιολογικού κύκλου περιορίζονται σε μεμονωμένα είδη 

που είναι ιδιαίτερα κοινά σε συγκεκριμένες περιοχές και σπάνια σε ολόκληρες 

κοινωνίες (Toft, 1976). Μία τέτοια μελέτη παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, 

δεδομένης της μακροζωίας των θηλυκών ατόμων σε πολλές οικογένειες, της αλλαγής 

ενδιαιτήματος στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια, της δυσκολίας που υπάρχει στον 

προσδιορισμό των ανώριμων σταδίων και στην αδυναμία μιας και μόνης μεθόδου να 

δώσει ακριβή και αληθή συμπεράσματα για την αναπτυξιακή ιστορία ενός ή 

περισσότερων ειδών. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αράχνες γι’ αυτούς που 

μελετούν τα αλπικά οικοσυστήματα (Aitchison, 1984; Schmoller, 1970 ; Manni & 

Giddings, 1980). Οι αράχνες θεωρούνται από πολλούς ως οργανισμοί-μοντέλα για τη 

μελέτη των οικολογικών, φυσιολογικών και αναπτυξιακών προσαρμογών που 

επιβάλλει ένα ακραίο οικοσύστημα όπως το αλπικό, βάσει των οποίων πολλές από τις 

αντιδράσεις άλλων ζωικών ομάδων ή και φυτών μπορούν να εξηγηθούν (Scaefer, 

1977). 

 Εφαρμοσμένη έρευνα με βάση τις κοινωνίες των αραχνών αποτελούν 

εργασίες που σαν στόχο έχουν να μελετήσουν την επίδραση διαφόρων 

καλλιεργητικών πρακτικών (π.χ. φωτιά, αναδάσωση) ή γενικότερα επεμβάσεων του 

ανθρώπου στην αρθροποδοπανίδα των αντίστοιχων οικοσυστημάτων (Duffey, 1974 ; 

Huhta, 1971). Η έναρξη διαφόρων προγραμμάτων διαχείρισης και προστασίας των 

τελευταίων χρόνων έχει φέρει στην επιφάνεια την άποψη ότι οι αράχνες, με την 



 

ιδιότητα του γενικού θηρευτή, την αφθονία τους τόσο σε αριθμό ειδών όσο και σε 

πυκνότητες, την παρουσία τους σε όλα τα στρώματα της βλάστησης, τη σχετική 

κινητικότητά τους και την εξάρτηση των κοινωνιών τους περισσότερο από την 

κατάσταση της υπόλοιπης αρθροποδοπανίδας και λιγότερο από την σύνθεση των 

φυτικών ειδών, αποτελούν καλούς δείκτες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 

ένα οικοσύστημα (Furst, Mulhauser & Pronini, 1993). Επίσης στην ίδια κατηγορία 

αναφέρονται και οι μελέτες σχετικά με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αραχνών 

στη βιολογική καταπολέμηση βλαβερών για τον άνθρωπο εντόμων (Coddington & 

Levi, 1991 ; Riechert & Lockley, 1984). 

 Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας με θέμα την οικολογία, 

αφορά κυρίως οικογένειες των οποίων τα συστηματικά προβλήματα είναι σχετικά 

λυμένα και φυσικά περιοχές όπως η κεντρική Ευρώπη, η Βρετανία και η Αμερική, 

όπου οι κατανομές των αραχνών είναι περισσότερο γνωστές. Οικογένειες που 

εμφανίζονται συχνά σε τέτοιες μελέτες είναι : Araneidae, Agelenidae, Pholcidae, 

Linyphiidae, Theridiidae, Lycosidae. Ολες αυτές -με εξαίρεση την τελευταία- 

συνίστανται από είδη που υφαίνουν ιστό. Αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο, δεδομένου 

ότι  η παρατήρηση της παρουσίας των ειδών αυτών, των τροφικών τους 

προτιμήσεων, των μετακινήσεων και γενικότερα της συμπεριφοράς τους είναι πολύ 

πιο εύκολη από τις υπόλοιπες οικογένειες.    

 Οσον αφορά τη βιολογία των αραχνών, λίγα πράγματα μας είναι 

γνωστά και αυτά αφορούν μεμονωμένες οικογένειες ή είδη και συγκεκριμένα θέματα. 

Ετσι για παράδειγμα αντικείμενο μελέτης είναι το παραγόμενο νήμα, η σύσταση και 

οι ιδιότητές του (Craig, Bernard & Coddington, 1994), η διαφοροποίηση του 

μηχανισμού ύφανσης και του ρόλου των ιστών ανά ομάδα, η σύσταση του 

δηλητηρίου τους και οι πιθανές χρήσεις αυτού στη νευροβιολογία (Jackson & Parks, 

1989) ή την παραγωγή εντομοκτόνων (Coddington & Levi, 1991). Επίσης 

περισσότερο μελετημένο είναι το αναπαραγωγικό σύστημα, δεδομένης της χρήσης 

του στη συστηματική κατάταξη και οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας των αραχνών με 

το περιβάλλον τους, δηλαδή οι αισθήσεις και τα αντίστοιχα όργανα που τους 

χρησιμεύουν στην άμυνα, τη θήρευση ή την αναγνώριση ερωτικού συντρόφου 

(Stratton & Uetz, 1983). 

 Σχετικό με τα παραπάνω είναι και το θέμα της συμπεριφοράς, το 

οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αράχνες. Ο ερωτικός χορός τους 

(Platnick, 1971), ο ανταγωνισμός των αρσενικών για το θηλυκό άτομο (Austad, 

1983), οι διάφορες στρατηγικές θήρευσης (Eberhard,1967), ο κανιβαλισμός, η 



 

συμπεριφορά της αερομεταφοράς τους ως μηχανισμού διασποράς (Vugts & 

Wingerden, 1976), η ανάπτυξη κοινωνικών φαινομένων στις αράχνες (Shear, 1970 ; 

Christenson, 1984), είναι θέματα που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών 

μελετητών. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο από όλα αυτά είναι 

καλυμμένο επαρκώς και διευρυμένο, ώστε να περιλαμβάνει συγκριτικές μελέτες που 

να αφορούν το σύνολο ή την πλειοψηφία των ειδών. 

 Για την εξέλιξη των αραχνών, όπως έχει αναφερθεί ήδη, προσπάθειες 

γίνονται πάντα για τη διαλεύκανση του προβλήματος της φυλογένεσής τους, αλλά τα 

προβλήματα παραμένουν σοβαρά. Τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί η 

μοριακή βιολογία για την επίλυση φυλογενετικών προβλημάτων γύρω από διάφορες 

οικογένειες. 

 Τέλος, όσον αφορά τις βιογεωγραφικές μελέτες που αφορούν στις 

αράχνες, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται ίσως για το λιγότερο αναπτυγμένο 

κλάδο. Ο Levi (1967) αναφέρει ότι : «Οι αράχνες δεν αποτελούν καλά εργαλεία για 

ζωογεωγραφικές μελέτες. Το φαινόμενο της αερομεταφοράς που εμφανίζεται σε μέλη 

πολλών οικογενειών, επιτρέπει ευρείες κατανομές, άλλοτε συνεχείς και άλλοτε 

διεσπαρμένες». Η άποψη αυτή ήταν ευρέως αποδεκτή από διάφορους ερευνητές παρά 

το γεγονός ότι ο μηχανισμός αυτός διασποράς των αραχνών μπορεί να εξηγήσει 

κατανομές περιορισμένων ομάδων αραχνών, σχετικά μικρού μεγέθους (Platnick, 

1976).  Από τότε και μετά  όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με 

βιογεωγραφικές υποθέσεις και επιχειρούν βικαριανιστικές εξηγήσεις των κατανομών. 

 

1.4 Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΑΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 Η Ελλάδα, αν και είναι μια από τις πιο ευνοημένες από πλευράς 

βιοποικιλότητας περιοχές της Μεσογείου, ανήκει στις λιγότερο μελετημένες. Ηδη 

από τις αρχές του περασμένου αιώνα ξένοι ερευνητές είχαν ξεκινήσει την καταγραφή 

της αραχνοπανίδας της Ελλάδας : το 1832 δημοσιεύτηκε η πρώτη εργασία για τις 

αράχνες του Μωριά από τον Brulle, ενώ το 1853 έχουμε την πρώτη εργασία που 

αναφέρεται στην αρθροποδοπανίδα της Κρήτης από τον H.Lucas, 

συμπεριλαμβανομένων και 18 ειδών αραχνών, από τα οποία τα τέσσερα ήταν νέα για 

την επιστήμη. Το 1903 ο C.L.Kulczynski περιγράφει ένα καινούριο γένος, 5 νέα είδη 

και ένα νέο υποείδος από την Κρήτη. Στη συνέχεια έχουμε την εργασία του E.Strand 

το 1916, ο οποίος ανέφερε 45 είδη από την Κρήτη και τα γειτονικά νησιά, ενώ το 

1928 ο C.Fr.Roewer γράφει για τα αρθρόποδα της Αττικής, του Μωριά και της 



 

Κρήτης με 55 αναφορές ειδών για την Κρήτη και 19 νέα είδη. Τέλος, πιο 

ολοκληρωμένη φαίνεται η δουλειά του Bristowe το 1934 για τις αράχνες της Ελλάδας 

και των ελληνικών νησιών, όπου αναφέρονται τα μέχρι τότε 373 γνωστά είδη 

αραχνών της περιοχής.  

 Με εξαίρεση ίσως την τελευταία, όλες οι παραπάνω εργασίες είναι το 

αποτέλεσμα ευκαιριακών εκδρομών διαφόρων ερευνητών σε διάφορα μέρη της 

Ελλάδας, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες που δίνουν για τις αράχνες της Ελλάδας να 

είναι πολύτιμες μεν, αλλά με πάρα πολλά κενά σχετικά με τις κατανομές των ειδών 

αυτών και τη συνολική τους παρουσία στα ελληνικά οικοσυστήματα. 

 Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέσα στις δεκαετίες ‘70-’80, η πιο 

σημαντική συνεισφορά στη γνώση των αραχνών της Ελλάδας προέρχεται από τον 

P.M.Brignoli, ο οποίος δημοσίευσε περί τις 15 με 20 εργασίες για τις αράχνες της 

Ελλάδας, καλύπτοντας τα νησιά του Ιονίου, την Ηπειρο, τη Θεσσαλία, την Αττική, 

την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Κύριο ενδιαφέρον του αποτέλεσαν οι σπηλαιόβιες 

αράχνες, στοιχεία για τις οποίες σίγουρα θα πρέπει να θεωρηθούν πληρέστερα από 

κάθε άλλο οικοσύστημα. Πέρα από τις συστηματικές εργασίες του, επιχείρησε και 

κάποιες βιογεωγραφικές αναλύσεις (Brignoli 1978, 1985, 1986). Σύμφωνα με τον 

ίδιο, μέχρι το 1980 είχαν αναφερθεί γύρω στα 700 είδη αραχνών με δεδομένα για 

όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας, από τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό είναι 

αμφίβολα. Γι΄αυτό αναφορές προ του 1960 (!) θεωρείται ότι δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για μία ζωογεωγραφική μελέτη (Brignoli 1985). 

Σύγχρονα με τον P.M.Brignoli και μεταγενέστερα, αρκετοί ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί με τη συστηματική -κυρίως- των αραχνών της Ελλάδας και της Κρήτης 

ειδικότερα, όπως οι Senglet, Deltshev, Deeleman, Deeleman-Reinhold, Wunderlich, 

Thaler. Ωστόσο οι μελέτες τους περιορίζονται σε περιγραφές νέων ειδών και πολύ 

σπάνια σε βιογεωγραφικές αναλύσεις των κατανομών ή σε οικολογικές 

παρατηρήσεις.    

Στην Ελλάδα, μόνο δύο επιστήμονες έχουν δουλέψει με τις αράχνες : ο 

Χατζησαράντος που το 1940 εξέδωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Οι 

αράχνες της Αττικής», με στοιχεία συστηματικής και ευρύτερης εξάπλωσης των ειδών 

που απαντώνται στην Αττική, καθώς και περιορισμένα στοιχεία οικολογίας γι’ αυτά 

και η Παράσχη, η οποία το 1988 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα 

«Μελέτη των αραχνών σε οικοσυστήματα μακκίας της Νότιας Ελλάδας». Η τελευταία 

αποτελεί για την Ελλάδα, τη μοναδική ολοκληρωμένη μελέτη για την οικολογία των 

αραχνών που ζουν σε μεσογειακού τύπου ηπειρωτικά και νησιωτικά οικοσυστήματα, 



 

περιλαμβάνοντας την ποιοτική και ποσοτική σύσταση της αραχνοπανίδας σε δύο 

οικοσυστήματα μακκί της Πελοποννήσου και της Νάξου, τις εποχιακές τους 

διακυμάνσεις και μετακινήσεις, τις τροφικές τους σχέσεις καθώς και μερικά στοιχεία 

του βιολογικού τους κύκλου. 

Οσον αφορά τη μελέτη των αραχνών της Κρήτης, στα πλάισια της 

διπλωματικής μου εργασίας (1996), βρέθηκε ότι υπάρχουν γύρω στις 60 με 70 

εργασίες που περιέχουν αναφορές κρητικών ειδών, από τις οποίες αποκαλύφθηκαν 

244 είδη (αποκλειστικά βιβλιογραφικές αναφορές). Οπως και για τις εργασίες που 

υπάρχουν για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι εργασίες που αφορούν την Κρήτη δεν 

μπορούν να δώσουν μία σχετική πληρότητα στη γνώση μας για τις αράχνες του 

νησιού σε κανένα επίπεδο. Οι περισσότερες περιοχές που αναφέρονται αφορούν 

τουριστικές περιοχές στα βόρεια παράλια του νησιού, ενώ η ενδοχώρα πρέπει να 

θεωρηθεί εντελώς άγνωστη όσον αφορά την αραχνοπανίδα. Πέραν της προσωπικής 

μου έρευνας σε έναν φρυγανότοπο του Γιούχτα (Chatzaki et al., 1998), στην οποία 

αποκαλύφθηκαν τουλάχιστον άλλα 20 είδη για πρώτη φορά, καμία άλλη οικολογική 

εργασία δεν έχει υπάρξει για την Κρήτη.  

 

1.5 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Τα παραπάνω δείχνουν ότι υπάρχει πρωταρχική ανάγκη να διερευνηθεί η 

πανίδα των αραχνών σε επίπεδο συστηματικής κατάταξης στην Κρήτη και τις γύρω 

περιοχές και στη συνέχεια να μελετηθεί σε περισσότερη λεπτομέρεια η οικολογία και 

βιολογία τους. Οι αράχνες αποτελούν σημαντικό μέρος των βιοκοινωνιών των 

χερσαίων ασπονδύλων ποσοτικά (αφθονία) και ποιοτικά (ποικιλότητα) και γι΄αυτό η 

μελέτη τους στις βιοκοινωνίες του ελληνικού χώρου έχει πολλά να προσφέρει τόσο 

στην αποσαφήνιση παλαιότερων γεωγραφικών συμβάντων (ιστορική βιογεωγραφία) 

όσο και στη μελλοντική διαχείρηση των οικοσυστημάτων. 

Οι δυσκολίες που υπάρχουν σε μία τέτοια μελέτη είναι πολλές. Η ελλιπής 

βιβλιογραφία και το ανεπαρκές ή καλύτερα ανύπαρκτο επιστημονικό δυναμικό στον 

κλάδο της αραχνολογίας αποτελούν δύο βασικά προβλήματα. Μέσα στα τρία χρόνια 

της ενασχόλησής μου με τις αράχνες προσπάθησα να συγκεντρώσω το σύνολο της 

βιβλιογραφίας που έχει υπάρξει γύρω από το θέμα αυτό, να την ταξινομήσω και να 

την αποδελτιώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα προσπάθησα να 

εισχωρήσω στο χώρο της συστηματικής, αρχικά σε επίπεδο οικογένειας και έπειτα σε 

επίπεδο είδους, δουλεύοντας με τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 



 

Κρήτης. Η πειραματική μου απασχόληση στα πλαίσια της Διπλωματικής μου 

εργασίας σε έναν  φρυγανότοπο στο Ορος Γιούχτα, με βοήθησε να πάρω τουλάχιστον 

μία εικόνα για τον όγκο δουλειάς που έχω μπροστά μου, αλλά μου έδωσε και τη 

δυνατότητα να ξεκαθαρίσω ποιες είναι οι οικογένειες που αξίζει περισσότερο να 

μελετηθούν στην περιοχή μας.  

Για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος χρησιμοποιήθηκε το υλικό 

που συλλέχθηκε από ερευνητές του Μ.Φ.Ι.Κ. στα πλαίσια του προγράμματος : 

«Γαύδος, ένα νησί στο άκρο της Ευρώπης» (ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., ημερομηνία έγκρισης 

20-3-1996 επιστημονική υπεύθυνος κ. Κ.Κόπακα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης). Προκειμένου να μελετηθεί το φυσικό περιβάλλον της 

Γαύδου και Γαυδοπούλας, οργανώθηκε μία σειρά επισκέψεων στα δύο νησιά κατά 

την περίοδο Ιουλίου 1996 - Αυγούστου 1997 από την ερευνητική ομάδα του 

Μ.Φ.Ι.Κ., της οποίας ήμουν μέλος.  

Από αυτές τις επισκέψεις συγκεντρώθηκε ένας αρκετά μεγάλος όγκος 

πληροφοριών και υλικού έτοιμου για επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων για 

ένα νησί σχεδόν άγνωστο για τον περισσότερο κόσμο. Αυτή η άγνοια για το ζωικό 

πλούτο της Γαύδου αποτέλεσε και το ερέθισμα για την επιλογή του θέματος. Μέχρι 

σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία αναφορά για κάποιο είδος αράχνης από τη Γαύδο ή 

τη Γαυδοπούλα! Η Γαύδος εμφανίζει αρκετούς και διαφορετικούς μεταξύ τους 

βιοτόπους κι έτσι μία συγκριτική μελέτη των επιμέρους σταθμών που επιλέχθηκαν 

αποτελεί ένα καλό μοντέλο πρόβλεψης για το τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Κρήτη 

όσον αφορά τις κοινωνίες των αραχνών. Εξάλλου η γεωγραφική θέση του νησιού 

αυτού (απέχει λιγότερο από την Αφρική από ο,τι από την Αθήνα!) και η ασαφής 

γεωλογική του ιστορία δημιουργούν σοβαρά κίνητρα για τη βιογεωγραφική του 

μελέτη. Οι δειγματοληψίες είχαν ετήσια διάρκεια και ήταν επαρκείς στο να δώσουν 

μία καλή εικόνα για τις εδαφόβιες αράχνες του νησιού. Το πρόγραμμα αυτό θεώρησα 

ότι μου έδωσε μία μοναδική ευκαιρία να μελετήσω τα ζώα που με ενδιαφέρουν σε 

έναν τόπο απομακρυσμένο και άγονο που πολύ δύσκολα μπορεί να μελετηθεί στο 

επίπεδο αυτό. Αν και φαίνεται κάπως παράδοξο να μελετάει κανείς την πανίδα ενός 

νησιού-δορυφόρου της Κρήτης χωρίς να γνωρίζει την πανίδα της ίδιας της Κρήτης, 

κρίθηκε ότι η σπανιότητα και σημαντικότητα του υλικού της Γαύδου δικαιολογούσε 

την αντίστροφη αυτή πορεία. Ετσι τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: 

• Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των αραχνών της Γαύδου και Γαυδοπούλας 

σε επίπεδο είδους, όπου αυτό ήταν δυνατό, ώστε να δημιουργηθεί μία συλλογή 

προσδιορισμένων δειγμάτων, χρήσιμη και για μελλοντικές εργασίες. Η γενική τάση 



 

ήταν να αποφευχθεί η μεγάλη εμβάθυνση, ώστε να αποκτήσουμε πρώτα μία γενική 

εικόνα σχετικά με την αραχνοπανίδα της περιοχής, να εντοπίσουμε τα σημεία κύριου 

ενδιαφέροντος και να μπορούμε μελλοντικά να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα 

θέματα (π.χ. τη μελέτη μίας ή δύο μόνο οικογενειών  σε μεγαλύτερη γεωγραφική 

έκταση). 

• Η διαλεύκανση της προέλευσης των παραπάνω ειδών. 

• Η μελέτη της φαινολογίας των αραχνών της Γαύδου και η σύγκριση αυτής 

με τη φαινολογία των αραχνών σε παρόμοια οικοσυστήματα του ελληνικού χώρου. 

• Η μελέτη της διαφοροποίησης στη σύνθεση των κοινωνιών των αραχνών σε 

χαρακτηριστικούς τύπους οικοσυστημάτων της Γαύδου και κατ΄επέκταση της 

Κρήτης.  

Δεδομένου ότι ένας από τους στόχους μίας εργασίας είναι το να δίνει το 

έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και για δημιουργία νέων ερωτημάτων στο μυαλό του 

ερευνητή, θα πρέπει να προστεθεί εδώ και η ανάγκη που δημιούργησε η εργασία αυτή 

στο να μελετηθεί διεξοδικά η πανίδα των αραχνών της Κρήτης και να φτιαχτεί μία 

βάση δεδομένων, χρήσιμη τόσο για την προσωπική μου έρευνα, όσο και για άλλους 

επιστήμονες που ασχολούνται με τη διαχείρηση των οικοσυστημάτων, τη 

βιοποικιλότητα και άλλα συναφή θέματα.  

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΥΔΟ 
 
2.1 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Η Γαύδος αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, καθώς και το νοτιότερο 

νησί της Ευρώπης. Ανήκει στην επαρχία Σελήνου και απέχει περίπου 40Km από τη 

Χώρα Σφακίων του Νομού Χανίων, με γεωγραφικές συντεταγμένες 25ο 05΄ Ανατολικά 

και 34ο 50΄ Βόρια. Βρίσκεται πραγματικά στο μέσον τριών Ηπείρων: απέχει από την 

ακτή της Κυρηναϊκής μόλις 250Km, από τις ακτές της Μικράς Ασίας 400Km και από 

την Πελοπόννησο περίπου 200Km. Εχει έκταση περίπου 32Km2 , μέγιστο μήκος 10 Km 

και μέγιστο πλάτος 5Km και σχήμα τραπέζιο. Το μεγαλύτερο υψόμετρο είναι 386m  

στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού το οποίο είναι απόκρημνο και με μεγάλη κλίση. 

Αντίθετα η βόρεια παραλία είανι πιο ομαλή και αμμώδης. Η θάλασσα που χωρίζει τη 

Γαύδο από τη Λιβύη φτάνει σε βάθος τα 3500m ενώ αυτή που τη χωρίζει από την 

Κρήτη φτάνει τα 1500m. Παρά το βαθύ αυτό χώρισμα η Γαύδος τοποθετείται μαζί με 

την Κρήτη στις Ελληνίδες (Vicente, 1970). 

Η Γαυδοπούλα βρίσκεται 7Km βορειοδυτικά της Γαύδου με γεωγραφικές 

συντεταγμένες 24ο 00΄ Ανατολικά και 35ο 55΄ Βόρια. Εχει μέγιστο μήκος 3,6Km και 

μέγιστο πλάτος 1Km και έκταση περίπου 2,7Km2, ενώ το μέγιστο υψόμετρο είναι 

113m.  

Μέχρι το ύψος των 200m το γεωλογικό υπόστρωμα της Γαύδου αποτελείται 

από μειοκαινικούς ασβεστολίθους του Τριτογενούς με κλίση 25ο από δύση προς 

ανατολή. Νεογενείς θαλάσσιες αποθέσεις επικάθονται κυρίως στο βορειδυτικό τμήμα 

αποτελούμενες από αργίλους, μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή και ασβεστολίθους. 

Μεταμορφωμένα πετρώματα (χλωριτικοί, σερικιτικοί έως μοσχοβιτικοί σχιστόλιθοι, 

λεπτοπλακώδεις αργιλομιγείς ασβεστόλιθοι και κερατόλιθοι) βρίσκονται στο 

ανατολικό τμήμα, μεταξύ Σαρακήνικου και Καραβέ.  

Η Γαυδοπούλα αποτελείται από μαργαϊκά στρώματα της ίδιας πετρολογικής 

σύνθεσης με αυτά της Γαύδου, τα οποία επικάθονται επίσης σε μεσοζωϊκούς 

ασβεστολίθους (Αναπλιώτης, 1967). 



2.2 ΚΛΙΜΑ 

Το κλίμα της Γαύδου χαρακτηρίζεται από μακράς διάρκειας ξηρή περίοδο 

(γύρω στους 6-8 μήνες) και υγρό ήπιο χειμώνα (Bergmeier et al., 1997). Η 

κοντινότερη περιοχή για την οποία υπάρχει ομβροθερμικό διάγραμμα είναι η 

Παλιόχωρα (Σχ. 2.1). Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι λιγότερη από 400mm. Το 

καλοκαίρι επικρατούν βόρειοι άνεμοι, ενώ την άνοιξη νότιοι.  
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Σχ. 2.1. Ομβροθερμικό διάγραμμα για την περιοχή της Παλιόχωρας. 

 

2.3 ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ   

Η πρώτη αναφορά σχετικά με τη χλωρίδα της Γαύδου χρονολογείται κατά το 

1627, όταν ο Prospero Alpini εξέδωσε το βιβλίο του «De plantis exoticis», όπου 

συμπεριέλαβε την περιγραφή 84 κρητικών ειδών με ασαφείς τοποθεσίες, όπου όμως 

τουλάχιστον μία αναφέρεται στη Γαύδο (κατά Lack, 1996 (Bergmeier et al., 1997)). 

Στη σύγχρονη εποχή, ήδη από το 1935, ήταν γνωστά 137 είδη της Γαύδου 

(Vierhapper & Rechinger, 1935). Από την υπόλοιπη βιβλιογραφία αποδελτιώθηκαν 

συνολικά 156 είδη φυτών που ανήκουν σε 47 οικογένειες, ενώ η δική μας έρευνα στα 

πλαίσια του προγράμματος :"Γαύδος, ένα νησί στο άκρο της Ευρώπης", αποκάλυψε 

σε πρώτο στάδιο (Κόπακα, 1997) άλλα 60 είδη κάνοντας έτσι το συνολικό αριθμό 

201. Οι Bergmeier et al. (1997) αναφέρουν ένα σύνολο 470 ειδών 

συμπεριλαμβανομένων και των υποειδών.  

Ανεξάρτητα από τον ακριβή αριθμό ειδών, τα παρακάτω στοιχεία 

χαρακτηρίζουν τη χλωρίδα της Γαύδου: 
 



 

1. Περίπου το 60% των ειδών είναι Μεσογειακά ή Ανατολικο-μεσογειακά 

(Bergmeier et al., 1997). 

2. Αρκετά είδη εξαπλώνονται στην κεντρική και νότια Ευρώπη, ενώ υπάρχουν 

και είδη που προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική. 

3. Συγκριτικά με τον ενδημισμό που εμφανίζει η Κρήτη σε φυτικά είδη (10%), 

η Γαύδος παρουσιάζεται πολύ φτωχή (2%), ποσοστό που αφορά τα δύο κρητικά 

ενδημικά Bellevalia brevipedicellata και Limonium elaphonisicum καθώς και το 

μοναδικό ενδημικό της Γαύδου Bupleurum gaudianum,  το οποίο αμφισβητείται από 

τους Snogerup (βλ. Phitos et al., 1996) και Turland (1993), αλλά επιβεβαιώθηκε από 

τον Bergmeier (1997). Ο τελευταίος παρουσίασε άλλα 18 αιγαιικά ενδημικά είδη. 

4. Η Γαύδος θεωρείται ένας σημαντικός φυτογεωγραφικός σύνδεσμος μεταξύ 

Κρήτης και Κυρηναϊκής (Baldacci, 1912). Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι 

τουλάχιστον δύο είδη, τα Anchusa variegata και Callitriche pulchra φαίνεται να 

εξαπλώνονται μόνο στη βόρεια Λιβύη και τη Γαύδο, ενώ το είδος Reseda odorata 

θεωρείται αυτόχθονο μόνο στις δύο αυτές περιοχές (Greuter et al., 1989). Πράγματι 

φαίνεται ότι χλωριδικά η Γαύδος συνδέεται περισσότερο με τη Λιβύη από ό,τι με τα 

Κύθηρα για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η απόσταση είναι μεγαλύτερη και δεν 

υπάρχουν ενδιάμεσες γέφυρες ξηράς.  

Σχετικά με τη βλάστηση, βάσει δορυφορικής φωτογραφίας (LANDSAT 2, 

11.4.1978) και επιτόπιων παρατηρήσεων περιγράφηκαν τρεις βασικοί τύποι 

βλάστησης που σε πολλές περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτονται (Βώκου, 1983): 

1. Μακί και φρύγανα που καλύπτουν πάνω από το 60% του νησιού. 

2. Πευκοδάση που καλύπτουν το 10% του νησιού. 

3. Συστάδες οξυκέδρων που καλύπτουν λιγότερο από το 3% του νησιού.  

Παλαιότερες αναφορές σχετικά με τη βλάστηση της Γαύδου την παρουσίαζαν 

ως βραχώδη και άδενδρη (Simonelli, 1893 ; Σπανάκης, 1981). Κάτι τέτοιο δεν είναι 

περίεργο αν σκεφτεί κανείς ότι στις αρχές του αιώνα μας η Γαύδος είχε 400 

κατοίκους, οι οποίοι καλλιεργούσαν το 80% περίπου της γης και είχαν γύρω στα 

12.000 αιγοπρόβατα που βοσκούσαν ελεύθερα (Pyrgaki,1990). Η μετέπειτα 

εγκατάλειψη των καλλιεργειών και η δραματική μείωση του πληθυσμού επέδρασαν 

σημαντικά στην παρατηρούμενη εξάπλωση  των φρυγάνων και των πεύκων στο νησί.  

Τα συνεχώς αυξανόμενα πευκοδάση έχουν αντίστοιχα αυξήσει τον κίνδυνο 

πυρκαϊάς στο νησί, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη σε όποια 

διαχειριστική μελέτη, ούτως ώστε να διατηρηθούν ο φυσικός πλούτος και η 

αισθητική του νησιού. 



 

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί 21 τύποι οικοτόπων στη Γαύδο και 

Γαυδοπούλα από τους οποίους οι περισσότεροι ανήκουν στη μεσογειακή βλάστηση 

και παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης. Τρεις από αυτούς έχουν 

χαρακτηριστεί ως οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της 

Ε.Ο.Κ.: 

1. Θίνες με λόχμες αρκεύθων (Juniperus oxycedrus macrocarpa) 
2. Βυθοί θάλασσας με ποσειδώνειες (Posidonia oceanica) 
3. Μεσογειακά εποχιακά τέλματα 
 
2.4 ΠΑΝΙΔΑ 

Η πανίδα της Γαύδου και Γαυδοπούλας ήταν μέχρι πρόσφατα πολύ λιγότερο 

μελετημένη από ό,τι η χλωρίδα. Μέχρι την εξαγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων της 

επιστημονικής ομάδας του Μ.Φ.Ι.Κ. από την ετήσια έρευνα που διεξήγε στα πλαίσια 

του προγράμματος «Γαύδος, ένα νησί στο άκρο της Ευρώπης», τα εξής πανιδικά 

στοιχεία μας ήταν γνωστά :  

• Οσον αφορά τα ασπόνδυλα, μόνο τα χερσαία μαλάκια και τα ισόποδα ήταν 

επαρκώς μελετημένα: 25 είδη μαλακίων στη Γαύδο και 14 στη Γαυδοπούλα 

(Βαρδινογιάννη, 1994) και 12 είδη ισοπόδων (Scmalfuss, 1972; 1975; 1979), ενώ από 

τα υπόλοιπα, μόνο 7 είδη κολεοπτέρων και ένα άκαρι που παρασιτεί σε σκορπιούς 

μας ήταν γνωστά.  

• Ως προς τα ερπετά, τρία είδη μας ήταν γνωστά: τα Cyrtodactylus kotschyi 

kalypsae, Telescopus fallax pallidus (Stepanek, 1939) και Mauremys caspica 

(Valakos, 1985), ενώ κανένα αμφίβιο δεν έχει ποτέ αναφερθεί. 

• Ως προς τα πουλιά, η περιοχή χαρακτηριζόταν ως μικρής αφθονίας και 

ποικιλότητας ειδών. Εκτός από την πέρδικα και τους γλάρους κανένα άλλο πουλί δεν 

αναφέρετο ως μόνιμα φωλιάζον στο νησί. 

• Τέλος μόνο δύο είδη θηλαστικών μας ήταν γνωστά από τη βιβλιογραφία, ο 

αρουραίος (Rattus rattus) και ο λαγός (Lepus europaeus) (Zimmermann, 1953). 

Κατόπιν της δικής μας έρευνας (Κόπακα, 1997), αναγνωρίστηκαν ακόμη:  

α) Ασπόνδυλα: 3 ακόμα είδη χερσαίων μαλακίων στη Γαύδο, 17 είδη 

κολεοπτέρων στη Γαύδο και 5 στη Γαυδοπούλα, 6 είδη υμενοπτέρων, 5 είδη 

ορθοπτέρων, 3 είδη χειλοπόδων και 1 είδος διπτέρου. 

β) Ερπετά: το είδος Hemidactylus turcicus και ίχνη που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη ενός μικρού πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, κάτι που 

έχει πολύ μεγάλη σημασία, τόσο για το είδος όσο και για τη διαχείρηση του νησιού. 



 

γ) Πουλιά: άλλα 100 είδη επιπλέον αυτών που αναφέρονταν, ανεβάζοντας το 

συνολικό αριθμό στα 121 είδη, από τα οποία όμως μόνο τα 11 είναι μόνιμοι 

επιδημητικοί κάτοικοι του νησιού.   

δ) Θηλαστικά: αναγνωρίστηκαν επιπλέον τα τρωκτικά Mus musculus,  

Apodemus sp. και η νυχτερίδα Pipistrellus pipistrellus. Τέλος έγινε προσπάθεια για 

τον εντοπισμό της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus η οποία αναφέρεται από 

το νησί. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν ενάλια σπήλαια τα οποία θα μπορούσαν 

δυνητικά να φιλοξενούν το ζώο αυτό και τα μικρά του. 

Σε γενικές γραμμές αυτό που χαρακτηρίζει την πανίδα της Γαύδου είναι η 

φτώχια σε αριθμό ειδών στα σπονδυλωτά και η έντονη επίδραση της κρητικής 

πανίδας στη σύνθεση ειδών στα ασπόνδυλα. Υπάρχουν αρκετές ενδημικές μορφές της 

Κρήτης, αλλά πολύ λίγα είδη είναι καθαρά ενδημικά του συγκροτήματος Γαύδου-

Γαυδοπούλας. Από την άλλη υπάρχουν χαρακτηριστικά είδη της Κρήτης τα οποία 

απουσιάζουν από τα δύο αυτά νησιά και αυτό είναι εμφανές στα ερπετά και 

θηλαστικά. Χαρακτηριστικές απουσίες είναι αυτές των Chalcides occelatus (το κοινό 

λιακόνι της Κρήτης) και Podarcis erhardii (κοινή σαύρα των μικρών νησιών του 

νοτίου Αιγαίου), καθώς και των εντομοφάγων θηλαστικών. Σχετικά με την 

ορνιθοπανίδα, το συγκρότημα Γαύδου-Γαυδοπούλας αποτελεί πολύ σημαντικό 

σταθμό για τα μεταναστευτικά είδη, τόσο εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης όσο 

και επειδή διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αδιατάραχτων ενδιαιτημάτων, κατάλληλων 

για ξεκούραση και διατροφή μεγάλων πληθυσμών πουλιών. Ο αριθμός και το πλήθος 

μεταναστευόντων πουλιών και το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα σπάνια και 

προστατευόμενα είδη που φωλιάζουν εκεί, κάνει τα δύο αυτά νησιά να  θεωρούνται 

ως μία από τις σημαντικές για την ορνιθοπανίδα περιοχή της Ευρώπης. 
 

2.5 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η Γαύδος φαίνεται ότι κατοικήθηκε από τη νεολιθική εποχή. Η αρχαιολογική 

έρευνα έφερε στο φως ευρήματα ελληνιστικών χρόνων. Στα ρωμαϊκά χρόνια το νησί 

αναφέρεται ως Καύδος, Καύνος ή Κλαύδος και ως Κλαύδη στις Πράξεις των 

Αποστόλων, όπου γίνεται λόγος για το ναυάγιο του πλοίου που μετέφερε τον 

Απόστολο Παύλο από την Ιερουσαλήμ στη Ρώμη. 
  

«Υποπνεύσαντος δε νότου, δόξαντες της προθέσεως κεκρατηκέναι, άραντες άσσον 

παρελέγοντο την Κρήτην. Μετ΄ου πολύ δε, έβαλε κατ΄αυτής άνεμος τυφωνικός, ο καλούμενος 

Ευροκλύδων. Συναρπασθέντος δε του πλοίου και μη δυναμένου αντοφθαλμείν τω ανέμω 

επιδόντες εφερόμεθα. Νησίον δε τι υποδραμόντες καλούμενον Κλάυδην μόλις ισχύσαμεν 

περικρατείς γενέσθαι της σκάφης, ην άραντες βοηθειαις εχρώντο, υποζωννύντες το πλοίον».  



 

Πράξεις των Αποστόλων (Κεφ. ΚΖ΄, 13-17)  

 

Χάρτες του 15ου αιώνα ονομάζουν το νησί Gozo ή Gozi και τη Γαυδοπούλα  

Antigozi (Στουράκη, 1997). Στα μεσαιωνικά και αναγεννησιακά χρόνια η Γαύδος 

υπέφερε πολύ συχνά από τους πειρατές οι οποίοι τη λεηλατούσαν εκμεταλλευόμενοι 

το γεγονός ότι από εκεί περνούν οι κυριότερες ναυτικές γραμμές επικοινωνίας μεταξύ 

δυτικής και ανατολικής Μεσογείου [Εκθεση του μηχανικού Francesco Basilicata στον 

Capitan Generale del Regno di Candia, Pietro Giustiniano, 1630, (Στουράκη, 1997)]. 

Κατά τις κρητικές επαναστάσεις το νησί χρησίμευε ως καταφύγιο των γυναικοπαίδων, 

ενώ εκεί αυτοεξορίζονταν κρητικοί για να αποφύγουν τις βεντέτες. Κατά τη 

δικτατορία του Μεταξά το νησί χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας των πολιτικών 

αντιφρονούντων.  

Στις αρχές του αιώνα μας η Γαύδος κατοικείτο από περίπου 400 κατοίκους οι 

οποίοι καλλιεργούσαν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού κυρίως με δημητριακά και 

είχαν περίπου 12.000 αιγοπρόβατα. Υπήρχαν τρεις βασικοί οικισμοί, το Καστρί, η 

Αμπελος και τα Βατσιανά, αυτοί δηλαδή που υπάρχουν και σήμερα, ενώ σε όλο το 

υπόλοιπο νησί υπάρχουν  μετόχια που καλύπτουν αρκετή έκταση. Μέχρι το 1988 οι 

μόνιμοι κάτοικοι του νησιού μειώθηκαν στους 25, οι περισσότερες καλλιέργειες 

εγκαταλήφθηκαν  και το νησί απέκτησε πλέον τη μορφή της απόλυτης εγκατάλειψης 

και ερημιάς. Δικαιολογημένα αποκαλείται το «νησί των μοναχών» αφού και οι 

ελάχιστοι πλέον κάτοικοί του είναι ηλικιωμένοι (Pyrgaki, 1990). Από τη μεριά της 

πολιτείας δεν έχει υπάρξει καμία βοήθεια: μέχρι το 1989 υπήρχε μόνο ένας αγροτικός 

δρόμος που ένωνε τον Καραβέ με το Σαρακήνικο και το Καστρί, ο οποίος από τότε 

ασφαλτοστρώθηκε. Ηλεκτρικό ρεύμα απέκτησαν οι κάτοικοι μόλις το 1986, ενώ το 

τηλέφωνο ήταν απόκτημα των τελευταίων επίσης χρόνων. Μόνιμη ύδρευση δεν 

υπάρχει ακόμα στο νησί, αλλά οι κάτοικοι εξυπηρετούνται  από στέρνες που μαζεύουν 

το βρόχινο νερό και από δύο πηγάδια που έχουν γλυφό νερό. Οσο για την κοινωνική 

πρόνοια, αυτό είναι μία άγνωστη λέξη για τους Γαυδιώτες: δεν υπάρχει γιατρός, δεν 

υπάρχει δάσκαλος και παπάς επισκέφτεται το νησί κάπου - κάπου.  

Το αποτέλεσμα που υπήρξε από αυτή την ανθρώπινη ερήμωση του νησιού της 

Γαύδου ήταν η τεράστια αλλαγή στη βλάστηση, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα. 

Ετσι από άδενδρη και βραχώδης άλλοτε, η Γαύδος είναι σήμερα μία από τις πιο 

δασωμένες περιοχές της Κρήτης.  

Τα δύο αυτά νησιά έχουν αποτελέσει ήδη από το 1980 αντικείμενο έρευνας.Το 

1980 με απόφαση του Υπουργείου Συντονισμού έγινε η σύσταση επιστημονικής 



 

ομάδας για την εξέταση της δυνατότητας κήρυξης θαλάσσιου πάρκου στην περιοχή 

κατόπιν αξιολόγησης του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντός της (Καϊναδάς Π., 

1980). Η μελέτη αυτή συνεχίστηκε το 1989 με σχετική έγκριση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  

(Οικονόμου Α., 1989), ενώ το 1992 ξεκίνησε μία πολυεπιστημονική ομάδα με 

πρωτοβουλία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

που ανέδειξε το πλούσιο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό πλούτο του νησιού.  

Το πρόγραμμα «Γαύδος, ένα νησί στο άκρο της Ευρώπης» αποτελεί τη 

συνέχεια της δραστηριότητας αυτής και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  (ημ/νία 

έγκρισης 20/3/1996) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης με επιστημονική υπεύθυνο την Επίκουρο Καθηγήτρια κ.Κ.Κόπακα. Εκτός 

από το παραπάνω Τμήμα που έχει και το συντονιστικό ρόλο, στο πρόγραμμα 

συμμετέχουν ακόμα μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές από τους ακόλουθους φορείς: 

◊ Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Τμήμα Βιολογίας Παν/μίου Κρήτης. 
◊ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Τμήμα Περιβάλλοντος Παν/μίου 

Αιγαίου. 

◊ ΚΕ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 
◊ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης. 
◊ Τμήμα Γεωλογίας Παν/μίου Αθηνών. 
 

Το Μ.Φ.Ι.Κ. ανέλαβε την εκπόνηση του τμήματος του προγράμματος που 

αφορά στο φυσικό περιβάλλον της Γαύδου και Γαυδοπούλας, με επιστημονικό 

υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ.Μ.Μυλωνά και συντονιστή τον ερευνητή του 

Μ.Φ.Ι.Κ. κ.Κ.Παραγκαμιάν. Στόχος του όλου προγράμματος είναι η δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου, ρεαλιστικού και βιώσιμου σχεδίου διαχείρησης του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Γαύδου και η εισήγηση του τρόπου εφαρμογής και 

διαρκούς παρακολούθησής του. 
 

2.6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Προκειμένου να μελετηθεί η δομή και λειτουργία των οικοτόπων της Γαύδου 

επιλέχθηκαν συνολικά 11 σταθμοί (10 στη Γαύδο και ένας στη Γαυδοπούλα) σε 

σημεία του νησιού που θεωρούνται χαρακτηριστικά για την περιοχή και κρίθηκε ότι 

αντικατοπτρίζουν επαρκώς την πανίδα και χλωρίδα των δύο νησιών (Σχ. 2.2). Στους 

σταθμούς αυτούς τοποθετήθηκαν παγίδες εδαφόβιων ασπονδύλων. Η μεθοδολογική 

προσέγγιση θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο, ενώ εδώ θα αρκεστώ στην παράθεση 

της περιγραφής των σταθμών, όπως αυτή δόθηκε στην έκθεση προόδου του Μ.Φ.Ι.Κ. 

για το φυσικό περιβάλλον της Γαύδου (Κόπακα, 1997) (Πιν. 2.1).  



 

 



 

Πιν. 2.1. Θέση και περιγραφή των σταθμών δειγματοληψίας. 
Σταθμοί Θέση και περιγραφή  

1) Φανάρι 800 m μετά την διασταύρωση για Άμπελο, στον Φάρο. Η περιοχή είναι 
διαμορφωμένη σε αναβαθμίδες και παλαιότερα καλλιεργείτο. Το υπόστρωμα είναι 
ασβεστολιθικό με αρκετές πέτρες και βράχους και σήμερα έχει καλυφθεί κατά 40% με 
φρύγανα και αραιή μακκία. Επικρατεί το θυμάρι (Cordiothymus capitatus). Αλλα είδη 
Cistus spp., Errica sp., Sarcopoterium spinosum, Pinus brutia, Juniperus phoenicea, 
Juniperus macrocarpa, Pistacia lentiscus. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

2) Βατσιανά Η περιοχή βρίσκεται 200 m μετά τον οικισμό Βατσιανά. Το υπόστρωμα είναι 
ασβεστολιθικό με αρκετές πέτρες και βράχους. Η βλάστηση είναι αραιά φρύγανα και μακί 
(φυτοκάλυψη 45-50%) με επικρατούντα είδη τις αστοιβίδες, αλαδανές, θύμους, κέδρους, 
θαμνοκυπάρισσα και σχίνους. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

3) Καραβέ-
Κόρφος 

Ο σταθμός βρίσκεται 400 m μετά την διασταύρωση από Καραβέ προς Κόρφο. 
Πρόκειται για πευκοδάσος με ιδιαίτερα πυκνό υποόροφο με θαμνοκυπάρισσα, θυμάρια, 
αστοιβίδες και αλαδανιές. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 3/96. 

4) Μετόχι  Εγκατελειμένες αναβαθμίδες κοντά στο μετόχι, στα 2/3 της απόστασης 
Βατσιανά-Τρυπητή. Η δενδρώδης βλάστηση αποτελείται από κέδρους, θαμνοκυπάρισσα, 
πεύκα, αστοιβίδες, αλαδανιές και θύμους. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

5)Κεδροδάσος           
Λαβρακά 

Αμμοθίνες στην παραλία του Λαβρακά. Το είδος που κυριαρχεί είναι ο κέδρος 
(Juniperus oxycedrus macrocarpa), ενώ υπάρχουν διάσπαρτα άτομα πεύκων, σχίνων και 
θυμαριών. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

6) Αλυκή Αλυκή στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Ο σταθμός στα νότια του έχει παραλία, 
στα δυτικά υπάρχει φρύγανο-μακί με σχίνο (Pistacia lentiscus), στα ανατολικά 
επικρατούν τα θαμνοκυπάρισσα και τα πεύκα, ενώ βόρεια υπάρχει θυμώνας στον οποίο 
έχουν  εισχωρήσει πεύκα. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

7) Σαρακήνικο Ο σταθμός βρίσκεται στα δυτικά της παραλίας του Σαρακήνικου. Το 
υπόστρωμα είναι αμμώδες. Επικρατούν οι κέδροι υπάρχουν όμως σχίνοι και θυμάρια. Ο 
σταθμός εγκαταστάθηκε τον 3/96. 

8) Υγρότοπος στον Άη 
Γιώργη τον Κεδρέ 

Υγρότοπος κοντά στην εκκλησία του Άη Γιώργη του Κεδρέ. Το υπόστρωμα 
είναι αμμώδες και βραχώδες. Υπάρχει πάντα νερό από τις πηγές. Η βλάστηση συνίσταται 
κυρίως από σφάκες (Nerium oleander), ενώ υπάρχουν και βούρλα, σχίνοι, κέδροι, και 
πεύκα. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

9) Πευκοδάσος 
1 

Στον δρόμο από Καστρί προς Σαρακήνικο, στη ρεμματιά 600 m πριν την 
διασταύρωση για Σαρακήνικο. Η περιοχή είναι όχθη χείμμαρου που είχε διαμορφωθεί και 
παλαιότερα εκαλλειεργείτο. Σήμερα έχει λίγα πεύκα με υποόροφο από λαδανιές κυρίως. 
Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

10) 
Πευκοδάσος 2 

Κάτω από το υδραγωγείο στον δρόμο για Καστρί. Ο σταθμός βρίσκεται σε όχθη 
χείμμαρου. Η περιοχή έχει επικλινής και πευκόφυτη. Ο υποόροφος συνίσταται κυρίως 
από σχίνα (Pistacia lentiscus), σφάκες (Nerium oleander) και θύμους (Cordiothymus 
capitatus). Ο σταθμός εγκαταστάθηκε τον 7/96. 

11) 
Γαυδοπούλα  

Νησίδα που βρίσκεται βορειoδυτικά της Γαύδου. Τα είδη που απαντώνται στο 
σταθμό είναι τα: Cordiothymus capitatus, Periploca angustifolia, Cynare scolymnus και 
Pistacia lentiscus, πρόκειται δηλαδή για ένα φρύγανο-μακί. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε 
τον 7/96. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 



 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
Προκειμένου να μελετηθεί η εδαφοπανίδα χερσαίων ασπονδύλων στα δύο 

νησιά Γαύδο και Γαυδοπούλα, τοποθετήθηκαν παγίδες εδάφους (pitfalls ή Barber 

traps, Barber, 1931) σε κάθε σταθμό, οι οποίες συνέλλεγαν υλικό σε όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος και αλλάζονταν σε κάθε επίσκεψη της ερευνητικής ομάδας του 

Μ.Φ.Ι.Κ. Συνολικά έγιναν πέντε επισκέψεις στα δύο νησιά: 

1. Από 24/7/1996 μέχρι 29/7/1996 

2. Από 8/11/1996 μέχρι 13/11/1996 

3. Από 13/3/1997 μέχρι 18/3/1997 

4. Από 11/6/1997 μέχρι 16/6/1997 

5. Από 23/8/1997 μέχρι 31/8/1997 

Ετσι το συλλεχθέν υλικό χωρίζεται σε τέσσερεις περιόδους που αντιστοιχούν 

στις ακόλουθες εποχές: καλοκαίρι/φθινόπωρο ΄96, φθινόπωρο/χειμώνας ΄96-΄97, 

άνοιξη ΄97, καλοκαίρι ΄97. Παρά το γεγονός ότι οι χρονικές περίοδοι που αλλάζονταν 

οι παγίδες δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τέσσερεις εποχές του έτους, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι δίνουν μία αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα της εποχιακής 

δραστηριότητας των χερσαίων αρθροπόδων. Θεώρησα λοιπόν την πρώτη και τέταρτη 

περίοδο δειγματοληψίας ως εποχές ξηρασίας, ενώ τη δεύτερη και τρίτη περίοδο ως 

αντιπροσωπευτικές της υγρής περιόδου. 

Οι παγίδες ήταν πλαστικά ποτήρια διαμέτρου 9,5cm και ύψους 12cm τα οποία 

τοποθετούνταν βαθειά μέσα στο έδαφος ώστε το χείλος τους να εφάπτεται με την 

επιφάνεια του εδάφους. Το συντηρητικό υγρό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 

αιθυλαινογλυκόλη. Η μη πτητικότητα του μέσου αυτού το κάνει κατάλληλο για τις 

συνθήκες ξηρασίας του ελληνικού χώρου. 

Ο αριθμός των παγίδων που  τοποθετήθηκαν σε κάθε σταθμό επιλέχτηκε με 

βάση την ιδιαιτερότητα και ποικιλομορφία μικροενδιαιτημάτων του κάθε οικοτόπου. 

Η μακράς διάρκειας δειγματοληπτική εμπειρία των μελών του μουσείου με τη 

συγκεκριμένη μέθοδο έχει δείξει ότι ποτέ μεγαλύτερος αριθμός από 20 παγίδες δεν 

ήταν απαραίτητος για να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο από άποψη 

αφθονίας όσο και ποικιλίας δειγμάτων. Στον πίνακα 3.1 φαίνεται ο αριθμός ενεργών 

παγίδων σε κάθε περίοδο και σε κάθε σταθμό, καθώς και ο κωδικός με τον οποίο θα 

χρησιμοποιείται ο κάθε σταθμός στα επόμενα κεφάλαια. 
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Βατσιανά 2 6 5 7 6

Κόρφος 3 0 0 5 5
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Αλυκή) 

4 6 6 7 7

Κεδροδάσος 

Λαβρακά 
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Σαρακήνικο 7 0 0 8 8
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Γιώργη 
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Πευκοδάσος 1 9 

1 1 1 0 

Πευκοδάσος 2 10 
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Γαυδοπούλα 11 
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Πιν.3.1. Αριθμός ενεργών παγίδων ανά σταθμό και ανά δειγματοληπτική περίοδο (Ι-ΙV). 

 
Τα μηδενικά που υπάρχουν στον παραπάνω πίνακα εκφράζουν στις δύο 

πρώτες περιπτώσεις το γεγονός ότι αυτοί οι δύο σταθμοί - Σαρακήνικο και Κόρφος - 

εγκαταστάθηκαν από το Μάρτιο του ΄97 και μετά, ενώ στη Γαυδοπούλα το μηδέν 

εκφράζει το γεγονός ότι κατά την τελευταία μας επίσκεψη στη Γαύδο δεν κατέστη 

δυνατή η επίσκεψη και η συλλογή των τελευταίων δειγμάτων από το νησί αυτό. Στις 

περιπτώσεις που ο αριθμός παγίδων αυξάνει μετά την πρώτη περίοδο, σημαίνει ότι 

τοποθετήθηκαν επιπλέον παγίδες στη διάρκεια των δειγματοληψιών. 

Κατά τις επισκέψεις μας στα δύο νησιά κάναμε δειγματοληψία με το χέρι, 

πράγμα που, τουλάχιστον στην περίπτωση των αραχνών, μεγάλωσε τη συλλογή μας 

κατά μερικά είδη, δεδομένου ότι οι παγίδες εδάφους συλλαμβάνουν μεν σε 

ικανοποιητικό βαθμό τις εδαφόβιες αράχνες, αλλά δεν αποτελούν αποτελεσματικό 

τρόπο συλλογής ομάδων αραχνών που ζουν σε θάμνους, δέντρα ή στη φυλλοστρωμνή 

(Merrett & Snazell, 1983). Τα αποτελέσματα από αυτές τις δειγματοληψίες δε 

συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτή τη μελέτη, διότι κρίθηκε ότι δεν ήταν επαρκή για την 



 

εξαγωγή κάποιων σημαντικών συμπερασμάτων, πέραν της παρουσίας κάποιων 

επιπλέον ειδών. Πιο λεπτομερής επιτόπια παρατήρηση και συλλογή με διαφορετική 

μεθοδολογική προσέγγιση σίγουρα θα έχει να αποκαλύψει νέα δεδομένα για τα είδη 

που υπάρχουν πάνω στο νησί. 

 
Το σύνολο του υλικού που συλλέχθηκε σ΄αυτό το διάστημα μεταφέρθηκε στα 

εργαστήρια του Μ.Φ.Ι.Κ., όπου έγινε η διαλογή των δειγμάτων, οι προσδιορισμοί και 

η ταξινόμησή τους σε επίπεδο τάξης, καθώς και η φύλαξή τους σ΄αυτή τη μορφή. Οι 

αράχνες προσδιορίστηκαν στη συνέχεια σε επίπεδο οικογένειας, γένους και είδους, 

όπου αυτό ήταν δυνατό. Τα ανώριμα άτομα συχνά δεν ήταν δυνατό να 

προσδιοριστούν κάτω από το επίπεδο του γένους ή και της οικογένειας. Δεδομένης 

της απουσίας σύγχρονων κλειδιών για τις περισσότερες από τις οικογένειες, οι 

προσδιορισμοί έγιναν κατά κύριο λόγο με βάση συστηματικές εργασίες που έχουν 

δημοσιευτεί κατά καιρούς ή με τη βοήθεια του καταλόγου του Simon « Les 

Arachnides de France», Vol. VI, (1914-1937).  

Ομως το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφέρεται σε 

είδη της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οπότε ακόμα και αν βρει κανείς όμοιες 

μορφές με αυτές της Κρήτης (ή της Γαύδου), είναι κάπως επισφαλές να θεωρήσει με 

μία πρώτη ματιά ότι πρόκειται για το ίδιο τάξο. Κάτι τέτοιο κάνει σαφές ότι 

χρειάζεται κανείς μεγάλη πείρα και πλουσιότατη βιβλιοθήκη για να μπορεί να έχει 

τουλάχιστον τα απαραίτητα βοηθήματα για τον προσδιορισμό μίας τόσο άγνωστης 

πανίδας. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με την επίσκεψή μου στο Innsbruck της 

Αυστρίας, όπου ο καθηγητής Κ.Thaler του Τμήματος ζωολογίας του Πανεπιστημίου 

του Innsbruck, μπόρεσε να με εφοδιάσει με τα παραπάνω. Ο καθηγητής K.Thaler 

είναι ειδικός αραχνολόγος με μακρόχρονη εμπειρία στη συστηματική των αραχνών. 

Η ενασχόλησή του τα τελευταία χρόνια με τις αράχνες της Ελλάδας και γενικότερα 

της νότιας Μεσογείου μου ήταν εντελώς απαραίτητα εφόδια για τη συνέχιση της 

δουλειάς μου. 

Στο στάδιο αυτό προτιμήθηκε να δοθεί έμφαση στις ομάδες αραχνών που 

συνιστούν το μεγαλύτερο όγκο της αραχνοπανίδας της περιοχής μελέτης και 

παράλληλα να φτάσουμε σε κάποιο όριο μελέτης για τις υπόλοιπες. Είναι ούτως ή 

άλλως δύσκολο ή και αδύνατο να καταφέρει κανείς να εξετάσει πλήρως όλο το υλικό 

που δίνει μία τέτοιου είδους μελέτη, μέσα στα χρονικά πλαίσια μιας διατριβής σε 

επίπεδο ειδίκευσης. 



 

Η μελέτη της φαινολογίας μιας ομάδας ζώων απαιτεί μακρόχρονη εργασία 

πεδίου σε σταθερούς σταθμούς δειγματοληψίας, ώστε να αποφεύγεται ο παράγοντας 

της επίδρασης τυχαίων κλιματικών ή άλλων γεγονότων στις εποχιακές διακυμάνσεις 

των ζώων αυτών. Ωστόσο συνήθως τέτοιες μελέτες περιορίζονται σε έναν ετήσιο 

κύκλο, κυρίως λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στη διατήρηση ενός 

δειγματοληπτικού σταθμού για περισσότερο από ένα έτος (Παράσχη, 1988). Ειδικά 

στην περίπτωση της Γαύδου, το πρόβλημα ήταν αρκετά μεγάλο, λόγω της απόστασης 

του νησιού από την Κρήτη, και της έλλειψης οδικού δικτύου, πράγμα που δυσκόλεψε 

πολύ τις μετακινήσεις μας στο νησί. Προκειμένου να γίνει μία συνολική μελέτη των 

αποτελεσμάτων, έγινε αναγωγή των δεδομένων όλων των σταθμών σε αριθμό 

ατόμων ανά 100 ημέρες παγίδευσης και ανά 10 παγίδες. Η επεξεργασία των 

δεδομένων έγινε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Excel 5).  

 
Ο ζωογεωγραφικός χαρακτηρισμός των ειδών (ταξινόμηση σε χωρολογικές 

κατηγορίες ή «πανιδικά στοιχεία»), στηρίχτηκε στις κατανομές των ειδών όπως αυτές 

δίνονται στην ενότητα 4.2 και αφορούν στη σημερινή γνώση που έχουμε για την 

εξάπλωσή τους. Στις περιπτώσεις που τα είδη ήταν ήδη χαρακτηρισμένα δεν 

επιχειρήθηκε επαναπροσδιορισμός τους, κρίνοντας ότι ο κατάλογος ειδών του 

Platnick (1993) από τον οποίο πάρθηκαν οι περισσότερες πληροφορίες είναι αρκετά 

ακριβής και πρόφατα αναθεωρημένος. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, η 

ζωογεωγραφική διαίρεση του ευρωπαϊκού και μεσογειακού χώρου έγινε ως εξής: 

 
1. Κοσμοπολιτικά είδη (Co) 

Πρόκειται για είδη με ευρείες εξαπλώσεις στις περισσότερες ηπείρους και σε 

ανθρωπογενή περιβάλλοντα. 

2. Ολαρκτικά είδη (Ho) 

Είδη με εξάπλωση στη βορειοαμερικανική και ευρασιατική ήπειρο. 

3. Παλαιαρκτικά είδη (Pa) 

Είδη με εξάπλωση στην ευρασιατική ήπειρο. Τα νότια όρια των ειδών αυτών 

φτάνουν μέχρι και τη βόρεια Αφρική.  

4. Μεσογειακά είδη (Me) 

Θερμόφιλα είδη με που συναντώνται με συνεχή ή ασυνεχή τρόπο στις 

περισσότερες χώρες που βρέχονται από τη θάλασσα της Μεσογείου (ευρωπαϊκές, 

ασιατικές και αφρικανικές). 

5. Ευρω-μεσογειακά είδη (EuMe) 



 

Ορος που εισήγε ο Α.Τριχάς στη διδακτορική του διατριβή (1995), για να 

χαρακτηρίσει ευρύοικα μεσογειακά είδη με βόρειο όριο εξάπλωσής τους περιοχές της 

κεντρικής Ευρώπης ή και βορειότερα, τα οποία συχνά απαντούν και δυτικότερα της 

μεσογειακής λεκάνης (Κανάρια Νησιά, Μαδέϊρα κλπ) ή ανατολικά μέχρι τον 

Καύκασο, την Αρμενία ή το Ιράν. 

6. Ανατολικο-μεσογειακά είδη (EaMe) 

Είδη που εξαπλώνονται στην ανατολική Μεσόγειο με δυτικό όριό τους την 

Ιταλία. 

7. Δυτικο-μεσογειακά είδη (WeMe) 

Είδη που εξαπλώνονται κυρίως στις δυτικές ακτές της Μεσογείου με 

ανατολικό τους όριο την Ιταλία. 

8. Ποντομεσογειακά είδη (PoMe) 

Είδη που καλύπτουν την περιοχή των Βαλκανίων, και των ανατολικών 

παραλίων της Μεσογείου (Μικρά Ασία και την περιοχή του Λεβάντε). 

9. Ευρωπαϊκά είδη (Eu) 

Είδη που εξαπλώνονται από τη βόρεια Ευρώπη μέχρι τις ορεινές περιοχές των 

μεσογειακών χωρών. Σπάνια διαδίδονται σε περιοχές της βόρειας Αφρικής, ενώ όταν 

βρίσκονται σε μεσογειακές περιοχές,.συνιστούν τυπικά υποαλπικά και ορεινά είδη. 

10. Νότιο-ευρωπαϊκά είδη (SEu) 

Τα όρια εξάπλωσης των ειδών αυτών είναι στο βορρά οι οροσειρές των 

Πυρηναίων, των Αλπεων και των Καρπαθίων, ενώ σπανίζουν σε περιοχές της βόρειας 

Αφρικής. 

11. Βαλκανικά είδη (Ba) 

Είδη αποκλειστικά της Βαλκανικής χερσονήσου με βόρειο όριο τα Καρπάθια 

όρη, ανατολικό τις ακτές της Μικράς Ασίας και νότιο τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 

και του Ιονίου Πελάγους. 

12. Ελληνικά είδη (He) 

Είδη που ανήκουν σε μία γεωγραφική υποκατηγορία της παραπάνω ομάδας 

και εξαπλώνονται κυρίως στην ελληνική χερσόνησο, με ελάχιστη διάδοση πάνω από 

τα όρια της Μακεδονίας. 

13.Κρητικά είδη (Cr) 

Πρόκειται για τα είδη που αναφέρονται μόνο από την Κρήτη και αποτελούν 

ενδημικά της περιοχής. 

 

 



 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο κατάλογος των ειδών που 

προσδιορίστηκαν στο συγκρότημα της Γαύδου-Γαυδοπούλας και η γεωγραφική τους 

εξάπλωση.  

Η παρουσίαση των ειδών που ακολουθεί έχει βασιστεί κυρίως στη 

συστηματική κατάταξη των A.Ledoux & J.-C.Canard (1991) με μικρές μόνο 

αποκλίσεις. Κρατήθηκε εδώ η ομαδοποίηση που αναφέρεται στο Κεφ.1, δηλαδή οι 

διάφορες οικογένειες χωρίζονται ανάλογα με το αν ανήκουν α) στις Ορθόγναθες ή 

Λαβιδόγναθες, β) στις Cribellates ή Ecribellates, και τέλος γ) στις Haplogynes 

Entelegynes αράχνες. Μέσα σε κάθε τέτοια υποομάδα παρατίθενται αλφαβητικά τα 

ονόματα των οικογενειών και σε κάθε οικογένεια, αλφαβητικά τα ονόματα των γενών 

που ανήκουν σ΄αυτήν.  

Σε κάθε είδος αναφέρεται το όνομα του συγγραφέα που το ονόμασε πρώτος 

καθώς και τα συνώνυμα που έχουν βρεθεί για το είδος αυτό. Θα πρέπει να τονιστεί 

ότι δεν έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των συνωνύμων που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία για το κάθε είδος, αλλά μόνο εκείνα που αφορούν τον ελληνικό ή τον 

ευρύτερο μεσογειακό χώρο. Οπου αυτό ήταν δυνατό, έγινε παράθεση της αναφοράς 

που το είδος απαντά με το συγκεκριμένο όνομα, και σε κάθε περίπτωση 

περιλαμβάνεται η αναφορά στην οποία βρήκα τη συνωνυμία αυτή.  

Στη συνέχεια καταγράφονται οι περιοχές εξάπλωσης του είδους 

(“Κατανομή”), οι τυχόν αναφορές του από την Κρήτη (“Κρήτη”) και τέλος οι σταθμοί 

στους οποίους βρέθηκε στη Γαύδο (“Γαύδος”). Δεδομένου ότι η αποδελτίωση της 

βιβλιογραφίας δεν έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του ελληνικού χώρου, δε 

συμπεριλαμβάνονται οι αναφορές από την υπόλοιπη Ελλάδα, παρά μόνο στις 

περιπτώσεις ενδημικών ειδών της περιοχής. Ο σταθμός της Γαυδοπούλας 

αντιμετωπίστηκε ως ένας επιπλέον σταθμός της Γαύδου.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ερωτηματικά, είτε σχετικά με το όνομα 

του είδους, είτε σχετικά με την περιοχή εξάπλωσης ή ακόμα και τους σταθμούς που 

απαντά ένα είδος. Οσον αφορά στο όνομα, το ερωτηματικό συνήθως τίθεται για να 

δηλώσει κάποια αβεβαιότητα στον προσδιορισμό ή επειδή στηρίχτηκε σε ανώριμα 

άτομα. Το ερωτηματικό στην κατανομή εκφράζει το γεγονός ότι η παρουσία του 

συγκεκριμένου είδους αμφισβητείται από το συγγραφέα που το αναφέρει. Τέλος τα 



 

ερωτηματικά στους σταθμούς της Γαύδου δηλώνουν συνήθως ότι δεν ήταν δυνατός ο 

ακριβής διαχωρισμός του είδους από κάποιο συγγενικό του επειδή στο συγκεκριμένο 

σταθμό είχαμε μόνο ανώριμα άτομα.   

 

 

 

 

 



 

4.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

 

 

ΥΠΟΤΑΞΗ ΟΡΘΟΓΝΑΘΑ  
 

CTENIZIDAE 

 

1.Cyrtocarenum cunicularium (Olivier, 1811) 

 
Mygale cunicularia Olivier, 1811 (Νάξος). Κατά Decae, 1996. 

Mygale ionica Saunders, 1842 (Νησιά Ιονίου). Κατά Decae, 1996. 

Cteniza tigrina L.Koch, 1867 (Σύρος). Κατά Decae, 1996. 

Cyrtocephalus lapidarius Lucas, 1853 (Κρήτη). Κατά Decae, 1996. 

Cyrtocarenum ionicum (Saunders, 1842): Bristowe, 1934; Drensky, 1935; Roewer, 1943. Κατά 

Decae, 1996. 

Cyrtocarenum lapidarium (Lucas, 1853): Bristowe, 1934; Drensky, 1935; Χατζησαράντος, 1940; 

Roewer, 1943; Bonnet, 1956; Platnick, 1993. Κατά Decae, 1996. 

 

Κατανομή: Ελλάδα (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Αττική, Αργολίδα, Γύθειο, Κύθηρα, 

Κυκλάδες, Ρόδος), Ανατολία. (Decae, 1996) 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος, 1940;,Ν. Χανίων; Ν. Ηρακλείου; Ν. Λασιθίου (Decae, 1996); Ν. 

Ηρακλείου: Γιούχτας (Chatzaki et al., 1998). 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς εκτός από τον Κόρφο και το Σαρακήνικο. 

 

Το γένος Cyrtocarenum μαζί με τα γένη Cteniza  και Aepycephalus αποτελούν 

τους ευρωπαϊκούς αντιπροσώπους της υποοικογένειας Ctenizinae (Decae, 1996), από 

τα οποία το πρώτο εξαπλώνεται κυρίως στον ελληνικό χώρο και φτάνει μέχρι την 

Ανατολία. Η πρόσφατη ανασκόπηση του γένους αυτού από τον Decae (1996) 

διαλεύκανε τη συστηματική κατάσταση του γένους αυτού αναδεικνύοντας τελικά μόνο 

δύο είδη σε όλο τον ελληνικό χώρο, (ο Bristowe (1934) αναφερόταν σε 6 ελληνικά 

είδη), τα C. cunicularium (Olivier, 1811) και C. grajum C.L. Koch, 1836. Τα 

χαρακτηριστικά των δειγμάτων από τη Γαύδο ταιριάζουν στο είδος C. cunicularium, το 

οποίο σύμφωνα με τον παραπάνω συγγραφέα κυριαρχεί στην Κρήτη και τα νησιά 

των Κυκλάδων και συνυπάρχει με το C. grajum στα νησιά του Ιονίου και την 

Πελοπόννησο.  

Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι: α) πρόκειται για μία εξαιρετικά συντηρητική 

(εξελικτικά) ομάδα, πράγμα που  μειώνει τις πιθανότητες ύπαρξης ενδημικών 



 

μορφών, και β) οι μικρές δυνατότητες διασποράς της ομάδας αυτής κάνουν τις 

κατανομές των δύο ειδών στον ελληνικό χώρο να ακολουθούν την τεκτονική ιστορία 

της περιοχής (Decae, 1993 και 1996). Ωστόσο θα ήταν σημαντικό να εξετάσει κανείς 

με περισσότερη λεπτομέρεια τις αράχνες αυτές, προκειμένου να πιστοποιηθεί 

αφενός η απουσία ενδημικών μορφών και αφετέρου η παρουσία ή απουσία του 

δεύτερου είδους C. grajum, κυρίως γιατί ο Decae είχε στη διάθεσή του μόνο θηλυκά 

άτομα από την Κρήτη, ενώ  εγώ  συνέλλεξα ένα αρκετά μεγάλο αριθμό  αρσενικών 

ατόμων.   

 

 

 

ΥΠΟΤΑΞΗ ΛΑΒΙΔΟΓΝΑΘΑ 
 

Ι. Cribellates 
 

DICTYNIDAE 

 

Στην οικογένεια αυτή αναγνωρίστηκαν τρία είδη που ανήκουν στα ακόλουθα 

τρία διαφορετικά γένη : Altela, Dictyna και Lathys, τα οποία έχουν ξανααναφερθεί στον 

ελληνικό χώρο (Χατξησαράντος, 1940; Παράσχη, 1988). Δεδομένου του μικρού 

μεγέθους των αραχνών αυτών (μικρότερες από 4mm) που κάνει τον προσδιορισμό 

τους δύσκολο και της μικρής αντιπροσώπευσης που είχαν στα δείγματα της Γαύδου, 

δεν έγινε ο προσδιορισμός τους σε επίπεδο είδους προς το παρόν. Οι σταθμοί στους 

οποίους ήταν παρόντα τα παραπάνω γένη είναι οι ακόλουθοι: 

• Altella sp.: Φανάρι, Κόρφος, Μετόχι, Γαυδοπούλα. 

• Dictyna sp.: Πευκοδάσος 1. 

• Lathys sp.: Φανάρι. 

 



 

ERESIDAE 

 

Στην οικογένεια αυτή βρέθηκαν ελάχιστα θηλυκά άτομα του γένους Eresus, του 

οποίου όμως η συστηματική κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα ξεκαθαρισμένη κι έτσι 

απαιτείται λεπτομερέστερη μελέτη περισσότερων ατόμων και από περισσότερες 

περιοχές για να ταυτοποιηθεί. Στη Γαύδο βρέθηκε στις περιοχές Βατσιανά και 

Υγρότοπος Αη-Γιώργη.  

 

2. Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817) 

Eresus lineatus Latreille, 1817. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Ευρώπη μέχρι Τατζικιστάν. 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος 1940. 

Γαύδος: Φανάρι. 

 

 

FILISTATIDAE 

 

3. Filistata insidiatrix (Forskoel, 1775) 

 
Filistata testacea: Latreille, 1710. Κατά Bristowe 1934, Χατζησαράντο, 1940. 

Filistata puta Pickard-Cambridge, 1876. Κατά Benoit, 1968  

Filistata bicolor (Latreille, 1810): Lucas, 1853. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Aranea insidiatrix Forskoel, 1775. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

teratodes attalicus: C.L.Koch, 1839. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Τυνησία, Ελλάδα, Τουρκία, Λίβανος, 

Ιράν, Αίγυπτος (Brignoli, 1982). 
 

Κρήτη: Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940; Ν. Ηρακλείου: Ηράκλειο (Lucas, 1853), 

Γιούχτας (Chatzaki et al., 1998); Ν. Λασίθιου: Βρουχάς (Brignoli, 1982). 
Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, 

Πευκοδάσος 2.  

 

 



 

4. Pritha nana (Simon, 1868) 

 
Filistata debilis Simon, 1910. Κατά Ledoux, 1977 (Brignoli, 1982). 

Filistata vestita Simn, 1873. Κατά Ledoux, 1977 (Brignoli, 1982). 

Filistata albimaculata? O.Pickard-Cambridge, 1872. Κατά Ledoux, 1977 (Brignoli, 1982). 

Filistata pallida? (Kulczynski, 1897). Κατά Ledoux, 1977 (Brignoli, 1982). 

Filistata nana, Simon, 1868: Χατζησαράντος, 1940. 

Κατανομή: Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ισραήλ (Brignoli, 1982), Ελλάδα (Brignoli, 1984).  

 

Κρήτη: Ν.Λασιθίου: στενό κοντά στη Σφάκα, μεταξύ Σητείας- Ηρακλείου (Brignoli, 

1984). 

Γαύδος: Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2. 
 

 

5. P. cf tenuispina (Strand, 1914) 

 

Κατανομή: Ισραήλ (Brignoli, 1982). 

 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς.  

 

 

OECOBIIDAE 

 

Σ΄αυτήν την οικογένεια βρέθηκαν μόνο λίγα άτομα του γένους Oecobius στους 

ακόλουθους σταθμούς: Βατσιανά, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Πευκοδάσος 1 και 

Πευκοδάσος 2. 

 

 

ULOBORIDAE  

 

6. Uloborus plumipes Lucas, 1846 

 
Uloborus gnavus (Lehtinen, 1967). Κατά Platnick 1993. 

 

Κατανομή: Παλαιός Κόσμος (Platnick, 1993), Ελλάδα (Χατζησαράντος, 

1940). 

             Γαύδος: Μετόχι. 



 

II. Ecribellates 
A. Haplogynae 

 
DYSDERIDAE 

 

7. Dysdera westringi O.P. Cambridge, 1872  

 

Κατανομή: Ισραήλ, Συρία, Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα (Deeleman-Reinhold, 

1988). 

 

Κρήτη: Drensky, 1935, Χατζησαράντος, 1940; Ν. Ηρακλείου: Δαφνές (Kulczynski, 1903). 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς.  

 

 

8. Harpactea  camenarum Brignoli, 1977 

 

Κατανομή: Ελλάδα, Γεωργία. 

 

Γαύδος: Βατσιανά, Κόρφος, Μετόχι, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, Πευκοδάσος 1, 

Πευκοσάσος 2. 

 

Στο γένος αυτό βρέθηκε και ένα δεύτερο είδος που δεν έχει προσδιοριστεί 

ακόμα και προς το παρόν βρίσκεται αναμεμιγμένο  με τα άτομα του παραπάνω 

είδους. Είναι λοιπόν πιθανό η παρουσία του παραπάνω είδους να περιορίζεται σε 

ορισμένους από τους αναφερόμενους σταθμούς, πράγμα που θα φανεί με πιο 

λεπτομερή έρευνα. 

 

 

 

 



 

LOXOSCELIDAE 

 

9. Loxosceles rufescens (Dufour, 1820) 
 

Loxosceles compactilis (Simon, 1881), (Σαχάρα). Κατά Brignoli, 1976b. 

Loxosceles distincta (Lucas, 1846), (Αλγερία). Κατά Brignoli, 1976b. 

Loxosceles erythrocephala (Koch). Κατά Drensky, 1935. 

 

Κατανομή: Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Σουδάν, Τουρκία, 

Λίβανος, Ινδία (Brignoli, 1976b). 

 

Κρήτη: (Χατζησαράντος, 1940, Brignoli, 1974c, 1976b); Ν. Χανίων: έξω από τα Τοπόλια 

(Roewer 1928), Λάκκοι (Kulczynski 1903), Αφράτα, σπ. Ελληνόσπηλιος (Roewer, 

1959; Brignoli 1984), σπ. Καθολικό, Γκουβερνέτο (Roewer, 1959); Ν. Ηαρακλείου: 

σπ. Σάρχος (Roewer, 1959; Brignoli 1984), Σκοτεινό (Roewer, 1959) ; Ν. Λασιθίου: 

Ζάκρος, σπ. Κατσιμπούρδου (Brignoli 1984), Κριτσά (Brignoli, 1976b), σπ. Αγ. 

Κωνσταντίνου, Μίλατος (Roewer, 1959). 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς. 

 

Το είδος αυτό αναφέρεται ως κοινό των ελληνικών σπηλαίων (Brignoli, 1984). 

Ο Bristowe (1934) το τοποθετεί στην οικογένεια Sicariidae, ενώ ο Brignoli (1984) το 

τοποθετεί στην οικογένεια Scytodidae. 

 

 
OONOPIDAE 

 

Η οικογένεια αυτή συνίσταται από πολύ μικρού μεγέθους αράχνες (μικρότερες 

από 3mm μήκος) που εξαπλώνονται σε θερμές περιοχές και τα λιγοστά είδη που 

υπάρχουν στην Ευρώπη θεωρείται ότι έχουν μεταφερθεί ανθρωπογενώς. Στη Γαύδο 

βρέθηκαν τρία είδη που ανήκουν σε τρία διαφορετικά γένη: Dysderina, Orchestina (και 

τα δύο στο σταθμό του Κεδροδάσους του Λαβρακά) και Oonopinus. Η ταυτότητα του 

τελευταίου είδους που ήταν και το πιο συχνά εμφανιζόμενο στους σταθμούς της 

Γαύδου (Φανάρι, Βατσιανά, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Σαρακήνικο, 

Γαυδοπούλα) δεν είναι απόλυτα σίγουρη. 



 

PHOLCIDAE 

 

10. Holocnemus pluchei  (Scopoli, 1763) 

 
Aranea pluchii (Scopoli)1763. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Aranea rivulata (Forskoel)1775. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Pholcus impressus (Koch)1838. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Μεσόγειος. 
 

Κρήτη: Drensky 1935, Χατζησαράντος 1940, Senglet 1971, Brignoli, 1974; Ν. Χανίων: σπ. 

Κουμαρό (Γκουβερνέτο Ακρωτηρίου) (Roewer, 1928), σπ. Καθολικό, σπ. 

Μεγάλο Καταφύγι, σπ. Αγ. Πατέρων (Αζογυρές, Παλιόχωρα) (Roewer 1959); Ν. 

Ρεθύμνου: Κουμπές, σπ. Μελιδόνι (Πέραμα) (Roewer, 1959); Ν. Ηρακλείου: 

Ηράκλειο [sub. Pholcus (Aranea) pluchii (Scopoli)] (Lucas, 1853), σπ. Καμηλάρι, σπ. 

Αγ. Παρασκευής (Σκοτεινό); Ν. Λασιθίου: Βρουχάς (Brignoli, 1984). 

Γαύδος: Φανάρι, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Πευκοδάσος 1. 

 

Το είδος αυτό αναφέρεται ως κοινό ελληνικό είδος (Senglet, 1971; Brignoli, 

1974) και απαντάται πολύ συχνά σε σπηλιές.  

 

 

11. Spermophora senoculata  (Duges, 1836) 

 
Spermophora topolia (Roewer). Κατά Brignoli 1976a. 

 

Κατανομή: Ολαρκτικό. 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος 1940, Fage 1945 [sub Spermophora topolia]; Ν. Χανίων: σπ. 

Τοπόλια [sub Spermophora topolia] (Roewer 1928); Ν. Ηρακλείου: Κνωσός (Senglet, 

1971) [sub Spermophora topolia]. 

Γαύδος: Φανάρι, Μετόχι. 
 

 

 

 



 

SCYTODIDAE 

 

12. Scytodes thoracica (Latreille, 1804) 

 
Aranea thoracica (Latreille)1804. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Scytodes tigrina (Koch)1839. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Κοσμοπολιτικό. 

 

Κρήτη: Strand 1916, Bristowe 1934; Ν. Χανίων: Ομαλός (1000m) (Roewer, 1928); Ν. 

Ηρακλείου: Ηράκλειο (Lucas, 1853), σπ. Καμηλάρι (Roewer, 1959). 

Γαύδος: Παρόν σε όλους τους σταθμούς σε μέτριες αφθονίες κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. 
 

Το είδος αυτό εξαπλώνεται παντού, βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές της 

Ευρώπης, αλλά προτιμάει τις τροπικές κι υποτροπικές ζώνες, που αποτελούν και το 

κέντρο εξάπλωσης των περισσότερων μελών της μικρής αυτής οικογένειας -περίπου 

200 είδη- (Preston - Mafham,1994). Είναι δε ο μοναδικός αντιπρόσωπος στην 

κεντρική Ευρώπη. Ωστόσο στη Μεσόγειο και στα νησιά του Ατλαντικού εξαπλώνεται 

ακόμα ένα είδος, το Scytodes velutina (Heineken & Lowe, 1835). Ο Gerhart πρότεινε 

την ύπαρξη ενός νέου είδους στη Σικελία, το οποίο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί 

(Thaler, προσωπική επικοινωνία). Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να υπάρχει και 

τρίτο είδος που να εξαπλώνεται στη δική μας περιοχή. Πιο λεπτομερής έρευνα 

απαιτείται για τη διαπίστωση της ύπαρξης νέων ή όχι ειδών στη νοτιοανατολική 

Μεσόγειο.  

 
 

SEGESTRIIDAE 
 

13. Segestria florentina  (Rossi, 1790) 

 
Aranea florentina, Rossi 1790. Κατά Χατζησαράντο 1940. 

Segestria senoculata, Walckenaer 1805. Κατά Χατζησαράντο 1940. 

 

Κατανομή: Ευρώπη μέχρι Γεωργία. 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος 1940. 

            Γαύδος: Βατσιανά, Κεδροδάσος Λαβρακά, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, 

Γαυδοπούλα.  



 

 

 

 

14. Segestria cf sbordonii Brignoli, 1984 

 

Κατανομή: Κρήτη, Ν. Χανίων, σπ. Κρομίρη, Αφράτα (Brignoli, 1984). 

 

Γαύδος: Κεδροδάσος Λαβρακά. 

 

 

 
B. Entelegynae 

 

AGELENIDAE 

 

15. Agelena orientalis C.L. Koch, 1841 

 

A. labyrinthica orientalis Koch, 1841: de Blauwe, 1980. Κατά Platnick, 1993 

 

Κατανομή: Ελλάδα, Μακεδονία, Τουρκία, Ουκρανία,Κριμαία, Ιράν, Λίβανος, Συρία, 

Ισραήλ (Levy, 1996). 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος, 1940.  

Γαύδος: Φανάρι. 
 

 

16. Tegenaria pagana Koch, 1840 

 

Κατανομή: Κεντρική και νότια Ευρώπη μέχρι Τουρκία, Κρήτη, Αζόρες, Μαδέρα, Β. 

Αφρική, Μέση Ανατολή (Levy, 1996); Ευρώπη  μέχρι Κ. Ασία, Ην. 

Πολιτείες μέχρι Χιλή, Νέα Ζηλανδία (Platnick, 1993).  

 

Κρήτη: Roewer, 1959; Ν. Χανίων: σπ. Καθολικό (Αγ.Ιωάννης) Ακρωτηρίου, σπ. 

Αρκουδά Ακρωτηρίου (Brignoli 1984); Ν. Ρεθύμνου: σπ. Βίγλα, Ανω 

Βιάννος (Brignoli, 1979). 

Γαύδος: Πευκοδάσος 2. 



 

17. Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785) 

 

Κατανομή: Ευρώπη, Β. Αφρική, Κ. Ασία. 

 

Κρήτη: Ν. Χανίων: σπ. Ελληνόσπηλιος (Αφράτα); Ν. Ρεθύμνου: σπ.Μελιδόνι 

(Πέραμα), σπ. Σεντόνι Τρύπα (Ζωνιανά); Ν. Λασιθίου: σπ. Μιλάτου, σπ. 

Κατσιμπούρδου (Ζάκρος), Δικταίον Ανδρον (960m) (Brignoli, 1984), σπ.Κριτσάς 

(Brignoli, 1976a). 

Γαύδος: Κόρφος (?), Πευκοδάσος 2. 

 

 

ANYPHAENIDAE 

 

Στην οικογένεια αυτή βρέθηκαν μερικά άτομα που ανήκουν στο γένος 

Anyphaena, χωρίς να εξακριβωθεί το συγκεκριμένο είδος, από τις περιοχές 

Κεδροδάσος Λαβρακά και Πευκοδάσος 2. Στο Γιούχτα αναφέρεται το είδος A. sabina 

(Chatzaki et al, 1998) το οποίο μοιάζει να είναι το ίδιο με αυτό της Γαύδου και 

κατανέμεται σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Ωστόσο εδώ κρίθηκε προτιμότερο να 

περιμένουμε την ανασκόπηση του γένους για να πιστοποιήσουμε την ύπαρξή του 

στο νησί.  

 

 

ARANEIDAE 

 

18. Neoscona subfusca (C.L. Koch, 1837) 

 

Aranea dalmatica Drensky, 1943. Κατά Platnick, 1993 

Araneus subfuscus Fuhn & Oltean, 1969. Κατά Platnick, 1993 

 

Κατανομή: Ευρώπη, Αφρική, Μαδέρα, Σεϋχέλες (Platnick, 1993), Ελλάδα 

(Χατζησαράντος, 1940). 

 

Γαύδος: Κεδροδάσος Λαβρακά, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, Πευκοδάσος 2, 

Γαυδοπούλα.   

 

 



 

CLUBIONIDAE 

 

Στην οικογένεια αυτή αναγνωρίστηκαν 2 είδη του γένους Cheiracanthium - ένα 

στο Κεδροδάσος Λαβρακά και ένα στο Σαρακήνικο - από τα οποία όμως κανένα δεν 

ταυτοποιήθηκε. Επίσης βρέθηκαν πολλά άτομα του γένους Mesiotelus τα οποία 

πρέπει να ανήκουν σε δύο ή και τρία είδη, αλλά προς το παρόν μένουν 

απροσδιόριστα (Thaler, πρ. επικοινωνία).  

 

 

GNAPHOSIDAE 

 

Η οικογένεια αυτή είναι από τις πιο σημαντικές που βρέθηκαν στη Γαύδο, 

τόσο από άποψη αφθονίας, όσο και από άποψη ποικιλότητας. Ο αριθμός ειδών που 

ταυτοποιήθηκαν είναι αρκετά μικρότερος από αυτόν που συνολικά αναγνωρίστηκε 

στο συγκρότημα Γαύδου-Γαυδοπούλας. Εκτός από τα 14 είδη που  αναφέρονται 

παρακάτω, αναγνωρίστηκαν τρία είδη τα οποία δεν προσδιορίστηκαν ούτε καν σε 

επίπεδο γένους, ένα είδος του γένους Drassodes που δεν ταυτοποιήθηκε, και 

τουλάχιστον πέντε είδη του γένους Zelotes (με την ευρεία έννοια) που επίσης δεν 

ταυτοποιήθηκαν.   

Το γένος Zelotes παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση ειδών και εξαπλώσεις 

που καλύπτουν σχεδόν όλο τον κόσμο. Τα δύο γένη, Trachyzelotes και Nodocion που 

αναφέρονται εδώ αποτελούν συγγενή με αυτό γένη. Στα δείγματα της Γαύδου οι 

αράχνες αυτές είχαν πολύ μεγάλη αντιπροσώπευση και ποικιλία ειδών. Στην ομάδα 

αυτή  ήταν αρκετά περίεργο το γεγονός ότι τα θηλυκά άτομα ήταν πολύ πιο έυκολο 

να διαχωριστούν από τα αρσενικά, πράγμα που για τις αράχνες αποτελεί μάλλον την 

εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Ετσι κατέληξα στο να έχω  έναν μεγάλο αριθμό 

αρσενικών ατόμων τα οποία δεν ήταν δυνατό να κατατάξω στα σαφώς διαχωρισμένα 

είδη θηλυκών, ούτε καν να τα διαχωρίσω μεταξύ τους σε είδη. Απαιτείται πιο 

λεπτομερής  μελέτη, κυρίως των αρσενικών για τον πλήρη προσδιορισμό των ειδών 

της Γαύδου. Μία τέτοια μελέτη αναμένεται να αναδείξει και επιπλέον είδη.  

Τα είδη που προσδιορίστηκαν είναι τα ακόλουθα: 

 

 



 

19. Berinda amabilis Roewer, 1928 

 

Κατανομή: Παλαιαρκτική. 

 

Κρήτη: Ν. Χανίων: Ακρωτήρι (Roewer, 1928) 

Γαύδος: Βατσιανά, Πευκοδάσος 2, Γαυδοπούλα. 

 

Το είδος αυτό έχει περιγραφεί από τον Roewer (1928) με βάση το αρσενικό 

άτομο μόνο. Εδώ βρέθηκε το και το θηλυκό του είδους, πράγμα πολύ σημανικό.  

 

 

20. Berlandina plumalis (O.P. Cambridge, 1872) 

 

Berlandia plumalis (O.P. Cambridge, 1872): De Dalmas, 1920. 
 

Κατανομή: Δυτική Αφρική μέχρι Κίνα. 

 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς πλην του Πευκοδάσους 2. 

 

 

21. Drassodes lutescens (Koch, 1839) 

 
Drassus lutescens (Simon, 1884). Κατά Drensky 1935. 

 

Κατανομή: Μεσόγειος μέχρι κεντρική Ασία. 

 

Κρήτη: Strand 1916, Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940; Ν. Ρεθύμνου: Βιζάρι (Kulczynski, 

1903)  

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς. 
 

Στο γένος αυτό ανήκει ακόμα ένα είδος το οποίο βρέθηκε στο Κεδροδάσος 

Λαβρακά και στη Γαυδοπούλα, αλλά παραμένει μη ταυτοποιημένο. 

 



 

22. Gnaphosa cf dolosa Herman, 1879 

 
Gnaphosa barroisi Simon, 1892 (Συρία). Κατά Ovtsharenco et al., 1992. 

Gnaphosa adriatica Kulczynski (Μαυροβούνιο, Γιουγκοσλαβία). Κατά Ovtsharenco et al., 1992. 

Gnaphosa spadicea Simon, 1914 (Γαλλία). Κατά Ovtsharenco, Platnick & Song, 1992. 

 

Κατανομή: Γαλλία, Βαλκάνια, Τουρκία, Συρία, Καζακστάν. 

 

Γαύδος: Αλυκή.  

 

Το είδος αυτό αναγνωρίστηκε από ένα θηλυκό άτομο που υπήρχε στα 

δείγματα της Γαύδου με βάση τους Ovtsharenco et al. (1992). Δεδομένης της 

απουσίας του αρσενικού, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του 

είδους.   

 

 

23. Haplodrassus dalmatensis (Koch, 1866) 

 
Drassus dalmatensis, Koch 1866, Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Drassodes dalmatensis (Koch). Κατά Nentwig W.& Schmidt, 1977. 

 

Κατανομή: Κεντρική Ευρώπη. 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος 1940 [sub Drassodes dalmatensis]; Ν. Ρεθύμνου: Ρέθυμνο [sub 

Drassodes dalmatensis] (Roewer, 1928). 
Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά, Μετόχι, Αλυκή, Σαρακήνικο, Υγρότοπος Αη-

Γιώργη. 

 

Λόγω της κεντροευρωπαϊκής εξάπλωσης του είδους αυτού η παρουσία του 

στην Κρήτη αμφισβητείτο (Nentwig W.& Schmidt 1977). Ομως η παρουσία του στη 

Γαύδο πιστοποιεί και τις προηγούμενες αναφορές.  

 

 

24. Micaria cf harmsi  Wunderlich, 1979 

 

Κατανομή: Ισπανία. (Thaler, προσ. επικοινωνία) 

Γαύδος: Αλυκή. 



 

25. Nodocion sp. 

 

Κατανομή: Αμερική (Platnick & Shadab, 1980). 

 

Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά, Κεδροδάσος Λαβρακά, Αλυκή, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, 

Γαυδοπούλα. 

 

Από το είδος αυτό βρέθηκαν αρκετά αρσενικά και θηλυκά άτομα, πράγμα που 

είναι εξαιρετικής σημασίας, δεδομένου ότι δεν έχει ξανααναφερθεί στην Ευρώπη. Το 

γένος Nodocion έχει θεωρηθεί προς το παρόν αποκλειστικά βορειο-αμερικάνικο και η 

συστηματική του κατάσταση είναι αρκετά μπερδεμένη  (Platnick & Shadab, 1980). Για 

το λόγο αυτό δεν επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός τους, διότι θα πρέπει να γίνει πολύ 

πιο λεπτομερής μελέτη των γεννητικών οργάνων των ζώων αυτών. 

 

 

26. Nomisia ripariensis  (O.P. Cambridge, 1872) 

 
Gnaphosa ripariensis, Cambridge 1872. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Pythonissa ripariensis, Simon 1878. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Pterotricha ripariensis (Cambridge, 1872). Κατά Compte De Dalmas, 1920. 

 

Κατανομή: Ελλάδα μέχρι Αζερμπαϊτζάν. 

Κρήτη: Χατζησαράντος 1940; Ν. Χανίων: Ακρωτήρι (Roewer, 1928) 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς. 

 

 

27. Trachyzelotes cf adriaticus (Caporiacco, 1953) 

 

Κατανομή: Ιταλία, Γιουγκοσλαβία. (Platnick & Murphy, 1984). 

 

Γαύδος: Γαυδοπούλα. 

 



 

28. Trachyzelotes malckini Platnick, 1984 

 

Κατανομή: Κρήτη, Τουρκία, πρώην Σοβ. Ενωση. (Platnick & Murphy, 1984).  

 

Κρήτη: Ν. Χανίων: Καλαθάς Ακρωτηρίου; Ν. Λασιθίου: Αγ. Νικόλαος, Μάλλια.  
(Platnick & Murphy, 1984).  

Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά, Μετόχι, Αλυκή, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, 

Γαυδοπούλα. 

 

Το γένος Trachyzelotes είναι μεσογειακής προέλευσης με μερικούς 

αντιπροσώπους να εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και της 

Αμερικής, όπου  θα πρέπει να έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο ή με κάποιον άλλο 

τρόπο  (Platnick & Murphy, 1984).  

 

 

29. Zelotes caucasius (Koch, 1866) 

 
Melanophora caucasia, Koch 1867. Κατά Χατζησαράντο, 1940 

 

Κατανομή: Ευρώπη μέχρι κεντρική Ασία. 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος 1940; Ν. Χανίων: Ακρωτήρι (Roewer, 1928). 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς πλην του Μετοχιού. 

 

 

30. Zelotes cf labilis Simon, 1914 

 

Κατανομή: Ελλάδα, Γαλλία. 

 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς πλην της Αλυκής και του 

Σαρακήνικου.  
 

 

31. Zelotes cf pallidus (O.P. Cambridge, 1872) 

 

Κατανομή: Ολομεσογειακό. 

 



 

Γαύδος: Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Σαρακήνικο, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, 

Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2. 

 

 

32. Zelotes cf puritanus Chamberlin, 1922 

 

Κατανομή: Ολαρκτικό. 

 

Γαύδος: Φανάρι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Αλυκή, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, 

Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2. 

 

Στην ίδια ομάδα ειδών ανήκει και ένα δεύτερο είδος το οποίο βρέθηκε μόνο 

στο Πευκοδάσος 1, όπου το πρώτο είδος δεν ήταν παρόν. Ο προσδιορισμός και των 

δύο στηρίχτηκε σε θηλυκά άτομα, ενώ τα αρσενικά αναμένεται να βρεθούν μετά από 

πιο λεπτομερή έρευνα του διαθέσιμου υλικού.  
 

 

LINYPHIIDAE 

I. Υποοικογένεια 
Linyphiinae 

 

Η οικογένεια αυτή συνίσταται από αράχνες μικρού μεγέθους οι οποίες έχουν 

εξάπλωση κυρίως σε βορειότερες περιοχές. Στον ελληνικό χώρο εμφανίζουν αρκετά 

μεγάλο ποσοστό ενδημικών μορφών και αποτελούν σημαντικό μέρος της 

σπηλαιόβιας αραχνοπανίδας.  Στη Γαύδο βρέθηκαν συνολικά 14 είδη από τα οποία 

ταυτοποιήθηκαν μόνο τα 4. Από τα παραπάνω , τα 6 είδη ανήκουν στην 

υποοικογένεια Linyphiinae και κατανέμονται στα εξής γένη: ένα είδος του 

γένους Theonina, ένα είδος του γένους Lepthyphantes (εκτός από τα δύο που 

αναφέρονται παρακάτω) και ένα ακόμα είδος που δεν προσδιορίστηκε το γένος στο 

οποίο ανήκει. Τα υπόλοιπα είδη Linyphiinae είναι τα ακόλουθα: 
 

 

33. Lepthyphantes byzantinus Fage, 1931 

 

Lepthyphantes papalis: Χατζησαράντος 1940.Κατά Deeleman-Reinhold, 1988. 

L. thucididis Brignoli, 1979: Brignoli, 1979 (Πελ/σος, Πύργος Δειρού). Κατά Deeleman-

Reinhold, 1988. 

 

Κατανομή: Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία (Deeleman-Reinhold, 1988). 



 

 

Γαύδος: Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2.  

 

34. Lepthyphantes cf magnesiae Brignoli, 1979 

 

Κατανομή: Ελλάδα (Θεσσαλία:σπήλαιο στο Ο. Οσσα πάνω από τα Αμπελάκια, 

Πελοπόννησος:μικρό σπήλαιο στη διαδρομή Σπάρτη-Καλαμάτα) (Brignoli, 

1979). 

 

Γαύδος: Κεδροδάσος Λαβρακά, Πευκοδάσος 1. 

 

 

35. Sintula retroversus (O.P. Cambridge, 1875)L 

 

Κατανομή: Ευρώπη μέχρι Αζερμπαϊτζαν. 

 

Κρήτη: Γιούχτας (Chatzaki, 1998). 

Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά, Μετόχι, Πευκοδάσος 1. 

 

 

II. Υποοικογένεια 
Erigoninae 

 

Στην υποοικογένεια αυτή αναγνωρίστηκαν 8 είδη από τα οποία μόνο 

ένα ταυτοποιήθηκε. Τα υπόλοιπα είδη κατανέμονται ως εξής: τρία είδη του 

γένους Mecopisthes, από τα οποία το ένα μόνο είχε σχετικά σημαντική 

αντιπροσώπευση (και βρέθηκε και στο Γιούχτα (Chatzaki et al, 1998)), ενώ τα άλλα 

δύο αναγνωίστηκαν μόνο από ένα άτομο το καθένα, ένα είδος του γένους Pelecopsis, 

ένα είδος του γένους Walckenaeria και δύο  ακόμα Erigoninae άγνωστου προς το 

παρόν είδους. 
 

 

36. Ceratinopsis romana (O.P. Cambridge, 1872)E 

 
Steloctetor romanus Bosmans, 1994. Κατά Thaler (πρ. επικοινωνία). 

 

Κατανομή: Παλαιαρκτικό. 



 

Γαύδος: Φανάρι, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά.  



 

LYCOSIDAE 

 

37. Alopecosa insignis  (Nosek, 1905) 

 

Κατανομή: Σερβία, Μακεδονία, Μικρά Ασία. 

 

Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά, Κεδροδάσος Λαβρακά. 

  

 

38. Arctosa perita (Latreille, 1799) 

 

Κατανομή: Ολαρκτικό. 

 

Γαύδος: Φανάρι?, Βατσιανά?, Κεδροδάσος Λαβρακά?, Σαρκήνικο?, Υγρότοπος Αη-

Γιώργη, Πευκοδάσος 1?, Πευκοδάσος 2?. 

 

Το είδος αυτό μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το ακόλουθο Arctosa variana και για 

το λόγο αυτό δεν είναι σίγουρη η παρουσία του στους παραπάνω  σταθμούς. Η 

διάκριση των δύο αυτών ειδών έγινε από δείγματα του Υγροβιοτόπου κι έτσι στο 

σταθμό αυτό είναι σίγουρο ότι υπήρχαν και τα δύο είδη. Λεπτομερέστερη έρευνα θα 

δείξει πώς κατανέμονται τα δείγματα από τους παραπάνω  σταθμούς στα δύο είδη. 

  

 

39. Arctosa variana C.L. Koch, 1847 

 

Κατανομή: Μεσογειακό. Ελλάδα (Χατζησαράντος, 1940).  

 

Γαύδος: Υγρότοπος Αη-Γιώργη .(βλέπε σημείωση παραπάνω).  

 

 

40. Hogna radiata (Latreille, 1817) 

 
Lycosa melanognatha (Lucas, 1853). Κατά Drensky, 1935 και Χατζησαράντο, 1940. 

Tarentula liguriensis (Thorell). Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Lycosa radiata (Latreille). Κατά Χατζησαράντο, 1940 και Platnick, 1993. 

 

Κατανομή: Μεσόγειος μέχρι κεντρική Ασία, κεντρική Αφρική. 

 



 

 

Κρήτη : Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940 [sub Lycosa radiata]; Ν. Χανίων: Γιαλός 

(Kulczynski, 1903) [sub Tarentula radiata], Ακρωτήρι (Roewer, 1959); Ν. Ρεθύμνου: 

Ασώματος, Βιζάρι (Kulczynski, 1903) [sub Tarentula radiata]; Ν. Ηρακλείου: Δαφνές 
(Kulczynski, 1903) [sub Tarentula radiata]. 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς πλην του Κόρφου. 

 

  

41. Lycosa narbonensis Walckenaer,1806 

Tarentula narbonensis (Latreille): Drensky 1910. Κατά Drensky, 1935. 

 

Κατανομή: Παλαιαρκτικό. 

Κρήτη: Ν.Ηρακλείου: Ηράκλειο (Lucas, 1853), Γιούχτας (Chatzaki et al., 1998). 

Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά. 

 

 

42. Pardosa strigillata Simon, 1876 

 

Κατανομή: Πορτογαλλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βαλκάνια, Ελλάδα, Κρήτη. 

 

Γαύδος: Υγρότοπος Αη-Γιώργη. 

 

 

 

MYSMENIDAE 

 

Η οικογένεια αυτή συνίσταται σε έναν μικρό αριθμό ειδών που εξαπλώνονται 

κυρίως στο Μεσογειακό χώρο (Ledoux & Canard, 1991). Βρέθηκαν πολύ λίγα άτομα 

που ανήκουν στο γένος Synaphris στο σταθμό της Γαυδοπούλας. 

 



 

OXYOPIDAE 

 

43. Oxyopes candidus Koch, 1867  

 

Κατανομή: Κέρκυρα, Αττική, Σαλαμίνα (Χατζησαράντος, 1940).  

 

Γαύδος: Φανάρι, Αλυκή.  

 

Το είδος αυτό περιγράφηκε αρχικά από τον Koch βάσει ενός θηλυκού ατόμου 

που είχε συλλέξει από την Κέρκυρα. Οι Simon (1884) και Bonnet (1956) θεώρησαν 

το είδος αυτό συνώνυμο του κεντροευρωπαϊκού είδους Oxyopes ramosus, μη έχοντας 

στη διάθεσή τους τα αρσενικά άτομα. Αργότερα όμως ο Χατζησαράντος (1940) 

ξαναβρήκε στην Αττική θηλυκά άτομα που αντιστοιχούσαν στην περιγραφή του O. 

candidus, αλλά και αρσενικά άτομα που έμοιαζαν σε αρκετούς χαρακτήρες με αυτά 

και σίγουρα δεν ανήκαν στο O. ramosus. Ετσι αποδείχτηκε η ύπαρξη του είδους αυτού 

το οποίο μάλιστα αποτελεί και ενδημικό της Ελλάδας. Στη Γαύδο βρέθηκαν  άτομα 

που ανήκουν στο παραπάνω είδος, αλλά και μερικά που είναι μεγαλύτερου μεγέθους 

και ανήκουν σε διαφορετικό είδος του γένους Oxyopes. Περαιτέρω  έρευνα θα δείξει 

εάν το δεύτερο αυτό είδος είναι το O. attica που περιέγρψε ο Χατζησαράντος (1940) ή 

κάποιο νέο είδος, ενδημικό της Κρήτης.  

 

 

44. Peucetia cf viridis (Blackwall, 1858) 

 
Pasithea viridis Blackwall, 1858. Κατά Barrientos, 1991. 

Oxyopes littoralis Simon, 1866. Κατά Barrientos, 1991. 

Peucetia rubra Frangallino, 1926. Κατά Barrientos, 1991. 

Peucetia viridissima, Frangallino, 1926. Κατά Barrientos, 1991. 

 

Κατανομή: Ισπανία, Αφρική. 

 

Γαύδος: Κεδροδάσος Λαβρακά, Σαρακήνικο. 

 

Η διαφοροποίηση και κατανομή των ειδών του γένους αυτού είναι ακόμα 

αινιγματική και αποτελεί αντικείμενο σύγχρονης μελέτης. Η παρουσία του είδους 

Peucetia viridis έχει επαληθευτεί πράσφατα στην Ιβηρική χερσόννησο (Barrientos, 

1991), όχι όμως και σε άλλες περιοχές που αναφέρονται από τη βιβλιογραφία (π.χ. 

Αιθιοπία, Μικρά Ασία, Αλγερία κλπ από Bonnet, 1956). Επομένως είναι πολύ πιθανό 



 

το είδος που βρέθηκε εδώ να είναι διαφορετικό, αλλά χρειάζεται πιο λεπτομερής 

έρευνα τόσο στη δική μας όσο και σε γειτονικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

 

PALPIMANIDAE 

 

45. Palpimanus gibbulus Dufour, 1820 

 
Palpimanus haematicus (Koch). Κατά Drensky, 1935. 

Chersis gibbulus, Walckenaer 1837. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Πορτογαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα,Τουρκία, Ισραήλ, 

Αίγυπτος, Λιβύη. 

Κρήτη: Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940; Ν. Χανίων: Τσικαλαριά (Kulczynski, 1903), 

Ακρωτήρι (Roewer, 1928); Ν. Λασιθίου: Σητεία (Strand, 1916, Roewer, 1959).  

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς πλην των Σαρακήνικου και Υγροτόπου 

του Αη-Γιώργη. 

 

 

PHILODROMIDAE 

 

46. Philodromus cf aureolus (Clerck, 1757) 

 
Araneus aureolus, Clerck 1757. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Παλαιαρκτικό. 

 

Γαύδος: Κόρφος, Κεδροδάσος Λαβρακά, Πευκοδάσος 2. 

 

Το είδος αυτό παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία ειδών και υποειδών που 

διαφοροποιούνται σε ολόκληρη την Παλαιαρκτική και αποτελούν μία ομάδα 

συγγενών μεταξύ τους ειδών (Roewer, 1954; Bonnet, 1956; Braun, 1965). Στην Κρήτη 

έχει αναφερθεί το υποείδος Philodromus aureolus rufolimbatus (Kulczynski, 1892) από 

τον Χατζησαράντο (1936) στα Καψαλιανά Ρεθύμνου. Πιο λεπτομερής ανάλυση και 

συγκριτικό υλικό απαιτείται για να εξακριβωθεί η θέση του είδους (ή υποείδους) που 

βρέθηκε στη Γαύδο. 



 

47. Philodromus pulchellus Lucas, 1846 

 
Philodromus medius  O.P.Cambridge 1872, (Ισραήλ, Λίβανος). Κατά Levy, 1977. 

Philodromus medius cinereoalba Strand, 1913, (Ισραήλ). Κατά Levy, 1977. 

 

Κατανομή: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Λίβανος, Ισραήλ (από Levy, 

1977). 

 

Γαύδος: Φανάρι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Γαυδοπούλα. 

 

 

48. Thanatus vulgaris Simon, 1870 

 
Philodromus albini Audouin, 1827 (Αίγυπτος, Ιερυχώς, Δαμασκός). Κατά Levy, 1977 

Thanatus major Siman, 1870/ T. vulgaris major Siman, 1870, (Αλπεις, Πυρηναία). Κατά 

Levy, 1977. 

Philodromus thorellii  O.P.-Cambridge, 1872 (Ισραήλ). Κατά Levy, 1977. 

Vacchellia thorelli Caporiacco, 1935. Κατά Levy, 1977. 

Thanatus atratus Simon, 1875/ T. vulgaris atratus Simon, 1875 (Αλπεις). Κατά Levy, 1977. 

Thanatus purcelli Simon,1910 (Νότιος Αφρική). Κατά Levy, 1977. 

Thanatus vulgaris syriensis Strand, 1913 (Ισραήλ). Κατά Levy, 1977. 

Thanatus odorus Strand, 1915 (Ισραήλ). Κατά Levy, 1977. 

Thanatus rehobothicola Strand, 1915 (Ισραήλ). Κατά Levy, 1977. 

 

Κατανομή: Ην. Πολιτείες μέχρι Μεξικό, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (από Levy, 

1977). Ελλάδα (Χατζησαράντος, 1940). 

 

Γαύδος: Φανάρι, Βατσιανά, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Αλυκή, Υγρότοπος Αη-

Γιώργη, Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2.  

 

Το είδος αυτό έχει μία πολύ μεγάλη εξάπλωση με πολλά τοπικά είδη και 

υποείδη, από τα οποία άλλα καταρρίπτονται και άλλα κρατούνται ως ισχύοντα από 

τις σύγχρονες ανασκοπήσεις (Levy, 1977). Το είδος που βρέθηκε εδώ  ανήκει στο 

Thanatus vulgaris Simon, 1870, όπως αυτό περιγράφεται από τον Levy (1977) και δεν 

αντιστοιχεί πλήρως στην περιγραφή του κρητικού υποείδους T.v. creticus (Kulczynski, 

1903) (Thaler, προσωπική επικοινωνία).  



 

PRODIDOMIDAE 

 

Η οικογένεια αυτή αναγνωρίστηκε στα δείγματα της Γαύδου από ένα μικρό 

αριθμό ατόμων που ανήκουν στο  γένος Prodidomus, το οποίο εξαπλώνεται στη νότια 

Ευρώπη. Το μόνο είδος που αναφέρεται στην Ελλάδα είναι το P. amaranthinus (Lucas, 

1846) από τον Χατζησαράντο (1940). Προς το παρόν δεν έγινε δυνατή η εξακρίβωση 

του είδους της Γαύδου.   

 

Κατανομή: Γαύδος: Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Υγρότοπος Αη-Γιώργη. 

 

 

SALTICIDAE 

 

Αναγνωρίστηκαν συνολικά 19 είδη από τα οποία προσδιορίστηκαν  σε 

επίπεδο είδους μόνο τα 8. Από τα υπόλοιπα είδη, αναγνωρίστηκαν: δύο είδη του 

γένους Aelurillus , τρία είδη του γένους Euophrys, ένα είδος Heliophanus, ένα είδος 

Salticus και ένα είδος Bianor. Αναγνωρίστηκαν επίσης τρία άγνωστα είδη που 

ανήκουν σε τρία διαφορετικά και επίσης άγνωστα γένη. Δύο από αυτά τα τελευταία 

είχαν πολύ χαμηλή αντιπρόσωπευση (ένα μόνο άτομο και μάλιστα στο  ένα από αυτά 

το συλλεχθέν άτομο ήταν ανώριμο), ενώ το τρίτο είδος είχε πιο σημαντική παρουσία 

με αρσενικά και θηλυκά άτομα σε πέντε σταθμούς (Φανάρι, Κόρφος, Κεδροδάσος 

Λαβρακά, Υγρότοπος Αη-Γιώργη και Πευκοδάσος 1. Τα υπόλοιπα είδη 

προσδιορίστηκαν και ήταν τα ακόλουθα:  
 

 

49. Chalcoscirtus infimus  (Simon, 1868) 

 

Κατανομή: Νότια Ευρώπη μέχρι Κεντρική Ασία. Ελλάδα (Χατζησαράντος, 

1940). 

 

Γαύδος: Υγρότοπος Αη-Γιώργη, Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2, 

Γαυδοπούλα. 
 

 

50. Cyrba algerina  (Lucas, 1846) 

 
Salticus algerinus, Lucas 1846. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Attus armiger, Koch 1867. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Attus leporinus, Koch 1867. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 



 

Salticus cephalotes, Cambridge 1872. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Μεσόγειος μέχρι κεντρική Ασία και Τροπική Αφρική. 

 

Κρήτη: Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940; Ν. Χανίων: Χανιά (Strand, 1916); Ν. 

Ρεθύμνου: Ασώματος (Kulczynski, 1903). 

Γαύδος: Μετόχι, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, Πευκοδάσος 1, Γαυδοπούλα. 

 

 

51. Eris nidicolens ? (Walckenaer, 1802) 
Dendryphantes nidicolens Walckenaer: Drensky, 1935. Κατά Flanczewska, 1981. 

 

Κατανομή: Νότια Ευρώπη. 

 

Γαύδος: Μετόχι. 
 

52. Habrocestum graecum Dalmas  

(κατά Proczynski, 1990) 

 

Κατανομή: Ελλάδα: Βόλος (Dalmas), Αττική (Χατζησαράντος, 1940). 

 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς.  
 

 

53. Philaeus chrysops  (Poda, 1761) 

 

Κατανομή: Παλαιαρκτικό. 

 

Κρήτη: Ν. Ηρακλείου: Κολυμπάρι (Roewer, 1959). 

Γαύδος: Βατσιανά, Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2. 

 

 

54. Pseudicius picaceus Simon, 1868 

 

Κατανομή: Ανατολική Μεσόγειος (Ιταλία, Βαλκάνια, Τυνησία, Παλαιστίνη). Ελλάδα 

(Χατζησαράντος, 1940). 

 

Γαύδος: Γαυδοπούλα. 



 

55. Synageles dalmaticus (Keyserling, 1863) 

 

Κατανομή: Μεσόγειος μέχρι Κεντρική Ασία. Ελλάδα (Χατζησαράντος, 1940). 

 

Γαύδος: Κεδροδάσος Λαβρακά, Πευκοδάσος 1. 

 

 

56. Yllenus cf univittatus (Simon, 1871) 

 

Κατανομή: Γαλλία μέχρι Τουρκμενιστάν. 

 

Γαύδος: Φανάρι, Κεδροδάσος Λαβρακά Σαρακήνικο, Υγρότοπος Αη-Γιώργη, 

Πευκοδάσος 1. 

 

 

SPARASSIDAE 

 

57. Eusparassus walckenaeri (Audouin, 1827) 

 
Ocypete tersa, Koch 1838. Κατά Χατζησαράντο, 1940.  

Sparassus tersa (Koch, 1837). Κατά Platnick, 1993. 

Eusparassus tersa  (Koch, 1837). Κατά Platnick, 1993. 

 

Κατανομή: Ιταλία (?), Ελλάδα, Τουρκία, πρώην Σοβ. Ενωση, Α. Μεσόγειος, Κ. Ασία, 

Β. Αφρική, Υεμένη, Σεϋχέλλες. 

 

Κρήτη: Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940 [sub Eusparassus tersa]; Ν. Ρεθύμνου: κοντά 

στο σπ. Μελιδόνι [sub Eusparassus tersa] (Roewer, 1928); Ν. Λασιθίου: Σητεία [sub 

Sparassus tersa ] (Strand, 1916). 

Γαύδος: Φανάρι, Κόρφος, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Αλυκή, Υγρότοπος Αη-

Γιώργη, Πευκοδάσος 2. 

 

 

THERIDIIDAE 

 

Στην οικογένεια αυτή αναγνωρίστηκαν συνολικά 13 είδη, από τα οποία όμως 

μόνο τα 6 είναι ξακαθαρισμένα. Τα υπόλοιπα κατανέμονται στα ακόλουθα γένη ως 

εξής: ένα ή δύο είδη του γένους Dipoena, 5 είδη του γένους Enoplognatha και ένα είδος 



 

του γένους Latrodectus. Δείγματα από τα παραπάνω είδη έχουν παραμείνει στο 

εργαστήριο του καθηγητή K.Thaler για να προσδιοριστούν  με περισσότερη 

λεπτομέρεια από την ειδικό στην οικογένεια αυτή Dr. B.Knoflach-Thaler.   

Οσον αφορά το τελευταίο είδος, Latrodectus sp., πρόκειται για τον κρητικό 

εκπρόσωπο των “μαύρων χηρών”, οι οποίες έχουν εξάπλωση σε όλη την τροπική και 

εύκρατη ζώνη και στο Νότιο ημισφαίριο φτάνουν μέχρι και τη Νέα Ζηλανδία (Levi, 

1955). Η κατάσταση του γένους αυτού είναι ιδιαίτερα προβληματική. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα διάφορα είδη εμφανίζουν μία μεγάλη ενδοειδική ποικιλομορφία 

που κάνει το διαχωρισμό συμπάτριων πληθυσμών εξαιρετικά δύσκολο. Από την 

άλλη, διάφοροι μορφολογικοί χαρακτήρες (π.χ. η πυκνότητα και η μορφή των τριχών 

στην κοιλιά) διαφοροποιούνται τόσο βαθμιαία στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές 

(από νότο προς βορρά ή από ανατολή προς δύση), ώστε να μην είναι σαφή τα όρια 

διαχωρισμού τους. Εργαστηριακές συζεύξεις έχουν επιτευχθεί μεταξύ αλλοπάτριων 

πληθυσμών του ίδιου είδους, ενώ  συζεύξεις μεταξύ συμπάτριων ειδών όχι  (Levi, 

1966), παρά το γεγονός ότι τα τελευταία είναι μορφολογικά κοντινότερα. Σε γενικές 

γραμμές φαίνεται ότι τα είδη του γένους Latrodectus διαφέρουν περισσότερο στη 

συμπεριφορά και στις οικολογικές προσαρμογές, παρά στη μορφολογία γεννητικών 

οργάνων και σωματικών χαρακτήρων, πράγμα που επιβάλλει λεπτομερέστερη 

μελέτη στο πεδίο για τη διαλεύκανση του όλου θέματος  (Levi, 1966), Στην Κρήτη 

αναφέρεται το είδος Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) το οποίο θεωρείται ως 

ξεχωριστό είδος από το L.mactans από τον Brignoli (1984), αλλά ως συνώνυμο του 

υποείδους L.mactans tredecimguttatus από τον Levi (1959). Εδώ κρίθηκε σκόπιμο να 

εξεταστούν πιο διεξοδικά τα δείγματα που βρέθηκαν στη Γαύδο, προκειμένου να 

συμβάλουμε στην επίλυση του προβλήματος.   

 

 

58. Anelosimus aulicus (C.L. Koch, 1838) 

Theridion aulicum C.L.Koch, 1838: Χατζησαράντος, 1940. 

 

Κατανομή: Κανάριοι Νήσοι, Cape Verde Is., μέχρι το Αζερμπαϊτζάν (Platnick, 1993). 

Μαδέϊρα, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Κορσική, Σικελία, Δαλματία, Ελλάδα, 

Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Συρία, Κανάριοι Νήσοι, Σενεγάλη. 

(Χατζησαράντος, 1940). 

 

Γαύδος: Κόρφος, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Υγρότοπος Αη-Γιώργη.  



 

59. Steatoda albomaculata  (De Geer, 1778) 

 
Aranea albomaculata (De Geer, 1778). Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Latrodectus corollatus (Linne, 1758). Κατά Bristowe, 1934. 

Lithyphantes albomaculatus (De Geer, 1778). Κατά Knoflach B. (προσ. επικοινωνία). 

 

Κατανομή: Ολαρκτικό. 

 

Κρήτη: Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940 [sub Lithyphantes albomaculatus] 

Γαύδος: Αλυκή. 

 

 

60. Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806) 

 
Theridion paykullianum (Walckenaer)1805. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Theridion dispar (Dufour)1824. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Phrurolithus hamatus (Koch)1839. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Phrurolithus lunatus (Koch)1839. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Lithyphantes paykullianus (Walckenaer, 1805). Κατά Knoflach B. (προσ. επικοινωνία). 

 

Κατανομή: Ευρώπη, Μεσόγειος. 
 

Κρήτη: Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940 [sub Lithyphantes paykullianus]; Ν. Ρεθύμνου: 

πίσω από το Ο.Ιδη, κατωφέρεια Ανωγείων (900m) (Brignoli, 1984); Ν. 

Λασιθίου: Σητεία, Χάνι του Κούκου (Brignoli 1984). 

Γαύδος: Αλυκή. 

 

 

61. Steatoda triangulosa  (Walckenaer, 1802) 

 
Teutana triangulosa, Wiehle 1937. Κατά Brignoli, 1984. 

Aranea triangulosa, Walckenaer 1802. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Theridion triangulifer, Walckenaer 1806. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Theridion venutissimum, Koch 1838. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Steatoda triangulosa, Thorell 1873. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Κοσμοπολίτικο. 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος 1940. 



 

Γαύδος: Φανάρι, Μετόχι. 

 

62. Theridion nigropunctatum  Lucas, 1846 

 

Κατανομή: Μεσογειακό. 

 

Γαύδος: Κεδροδάσος Λαβρακά. 

 

 

63. Therίdion refugum  Drensky, 1929 

 

Κατανομή: Αυστρία, Βαλκάνια, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρωσσία. 

 

Γαύδος: Βατσιανά, Γαυδοπούλα, Μετόχι, Αλυκή, Πευκοδάσος 1. 

 

 

ΤΗOMISIDΑE 
 

Στην οικογένεια αυτή προσδιορίστηκαν συνολικά 6 είδη, από τα οποία μόνο 

τα τρία είναι ξεκαθαρισμένα. Τα υπόλοιπα κατανέμονται στα ακόλουθα γένη ως εξής: 

δύο είδη του γένους Oxyptila και ένα είδος του γένους Proxysticus. Τα υπόλοιπα είδη 

είναι τα ακόλουθα: 

 

64. Oxyptila confluens C. L. Koch, 1845  

 

Κατανομή: Ανατολικο-μεσογειακό (Παράσχη, 1988). 

 

Γαύδος: Φανάρι, Μετόχι, Αλυκή, Γαυδοπούλα(?). 

 

 

65. Thomίsus onustus Walckenaer, 1806 

 

Ararιea alba, Gmelin 1789. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Thomisus abbreviatus, Walckenaer 1825. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Thomisus diadema, Hahn 1831. Κατά Χατζησαράντο, 1940.  

Thomisus albus Lepechin 1771 {Gmelin 1788). Κατά Platnick, 1993. 

 

Κατανομή: Παλαιαρκτικό. 



 

Κρήτη: Bristowe 1934, Χατζησαράντος 1940; Ν. Ηρακλείου: Κνωσός (Roewer, 

1959)  

Γαύδος: Φανάρι. 

 

Η αναγνώριση του είδους αυτού έγινε από ένα ανώριμο άτομο και για το λόγο 

αυτό υπάρχει και το ερωτηματικό παραπάνω. 

 

 

66. Xysticus cf cristatυs (Cterck, 1757) 

 
Xisticus viaticus (Linne, 1758) Drensky 1929. Κατά Drensky, 1935. 

Araιτeus cristatus Clerck 1757. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

Aranea viatica Linne 1758. Κατά Χατζησαράντο, 1940. 

 

Κατανομή: Παλαιαρκτικό. 

 

Κρήτη: Χατζησαράντος. 1940. 

Γαύδος: Γαυδοπούλα. 

 

 

UROCTEIDAE 

 

Στην οικογένεια αυτή προσδιορίστηκε ένα είδος του γένους Uroctea, το οποίο 

βρέβηκε στους σταθμούς Μετόχι και Πευκοδάσος 2. 

 

 

ZODARIIDAE 

 

67. Lachesana cf blackwalli {Ο. Ρ. Cambndge, 1872) 

 

Κατανομή: Τουρκία μέχρι Ισραήλ {Platnick, 1993), Ελλάδα (Παράσχη, 1988),  

Κύπρος {Thaler, πρ. επικοινωνία). 

Γαύδος: Φανάρι, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Αλυκή, Σαρακήνικο, Υγρότοπος, 

Πευκοδάσος 1. 

 

Σχετικά με το γένος αυτό, η Παράσχη αναφέρει (1988) ότι το είδος που βρήκε 

στη Νάξο ίσως να είναι νέο για την επιστήμη. Δεν αποκλείεται λοιπόν και εδώ να 

πρόκειται για νέο είδος. 



 

 

 

68. Zodarion cf emarginatum {Simon, 1873) 

 

Zodarion mahnerti Brignoli, 1984. Κατά Bosmans, 1997. 

 

Κατανομή: Ελλάδα (lθάκη, Λευκάδα, Πάτρα) [sub. Ζ. mahnerti] (Brignoli, 1984; 

Bosmans, 1997), Ν. Γαλλία, Κορσική (Bosmans, 1997). 

 

Γαύδος: Βρέθηκε αε ολους τους σταθμούς πλην του Πευκοδάτους 2. 

 

 

69. Zodarion frenatum Simon, 1884 

 
Zodarίon (-um) cretίcum Roewer, 1928; Χατζησαράντος, 1940. Κατά Bosmans, 1997, 

Zodarion rhodiense rhodίense di Caporiacco, 1948. Κατά Bosmans, 1997, 

Zodarion italίcum (Canestrini, 1868): di Caporiacco, 1929. Krischer, 1958. Κατά 

Bosmans,1997.  

Ζοdαrion elegans (Simon, 873): Krischer, l960. Kατά Bosmans, 1997.  

Ζοdαrioη ionicυm Bngnoli, 1984. Κατά Bosmans, 1997. 

 

Κατανομή: Νότια Ιταλία, Ελλάδα, Δ.Τουρκία (Bosmans, 1997). 

 

Κρήτη: Ν. Χανίων: Ομαλός [sub. Ζ. creticum] (Roewer, 1928)]; Ν. Ρεθύμνου: 

Μελιδόνι (Bosmans, 1997); Ν. Ηρακλείου: Μάταλα (Bosmans, 1997). 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς πλην του Κεδροδάσους του 

Λαβρακά. 

 



 

 

69. Zodarion rhodiense di Caporίacco, 1948 

 

Κατανομή: Ελλάδα {Κάρπαθος, Πελοπόννησος) (Brignoli, 1984). 

 

Γαύδος: Κόρφος, Μετόχι, Κεδροδάσος Λαβρακά, Σαρακήνικο, Υγρότοπος, 

Πευκοδάσος 1, Πευκοδάσος 2. 

 

 

70. Zodarion spίnibarbis Wunderlich, 1973 

 

Κατανομή: Ελλάδα {Ταϋγετος) (Brignoli, 1984).  

 

Κρήτη: Ν. Ρεθύμνου: Λ. Κουρνά (Wunderlich, 1973); Ν. Λασιθίου: Ιεράπετρα 
(Wunderlich, 1973). 

Γαύδος: Βρέθηκε σε όλους τους σταθμούς πλην της Γαυδοπούλας. 

 



 

 

4.3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.3.1 Σύνθεση ειδών 

 

Από την παραπάνω μελέτη αναγνωρίστηκαν συνολικά 128 είδη που ανήκουν 

σε 82 γένη και 30 οικογένειες. Αναλυτικός πίνακας του συνόλου ειδών και των 

σταθμών στους οποίους αυτά απαντούν δίνεται στο Παράρτημα. Από τα είδη αυτά 

μόνο τα 70 προσδιορίστηκαν σε επίπεδο είδους, δηλαδή το 54%. Το υπόλοιπο 46% 

των ειδών προσδιορίστηκε σε επίπεδο γένους, ενώ από αυτά τα 9 δεν 

προσδιορίστηκαν ούτε καν σε επίπεδο γένους. Κάποια από αυτά τα είδη θα 

αποτελέσουν σίγουρα νέα είδη ή υποείδη για την επιστήμη. 

Το ποσοστό αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό για κάποιον που δεν είναι 

σχετικός με το μέγεθος της δυσκολίας που υπάρχει στον τομέα της συστηματικής, 

ιδιαίτερα για μια ομάδα ζώων όπως αυτή των αραχνών. Από τα 70 είδη που 

προσδιορίστηκαν τα 32 (ποσοστό 31%) αποτελούν νέες αναφορές για την Κρήτη και 

από αυτά, μόνο τα 14 έχουν ξανααναφερθεί σε κάποια περιοχή της Ελλάδας. 

Αντίστοιχα σε επίπεδο γένους, συνολικά 8 γένη αναφέρονται για πρώτη φορά στην 

Κρήτη, από τα οποία τα 4 έχουν αναφερθεί στο παρελθόν σε άλλη περιοχή της 

Ελλάδας.  

Η ποικιλότητα των διαφόρων οικογενειών φαίνεται στο ιστόγραμμα του 

σχήματος 4.1. Οι οικογένειες με τη μεγαλύτερη ποικιλότητα ήταν οι ακόλουθες: 

GNAPHOSIDAE: 13 γένη /23 είδη 

SALTICIDAE: 13 γένη / 19 είδη 

LINYPHIIDAE: 9 γένη / 14 είδη 

THERIDIIDAE: 6 γένη / 13 είδη, και ακολούθως, 

LYCOSIDAE: 5 γένη / 6 είδη 

THOMISIDAE: 4 γένη / 6 είδη  

ZODARIIDAE: 2 γένη / 5 είδη 

Στο σχήμα 4.2 φαίνεται ο αριθμός ειδών που ταυτοποιήθηκε σε κάθε 

οικογένεια. Από το σχήμα αυτό προκύπτει ότι μικρές οικογένειες (όπως για 

παράδειγμα οι Zodariidae, Philodromidae, Filistatidae, καθώς και αυτές που 

συνίστανται από ένα ή δύο είδη) προσδιορίζονται πιο εύκολα συγκριτικά με 

μεγαλύτερες, ακόμα και αν πρόκειται για οικογένειες όχι ευρέως εξαπλούμενες στην 

υπόλοιπη Ευρώπη (π.χ. Zodariidae). Τα προβλήματα συνήθως αρχίζουν εκεί που  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

έχουμε κυρίαρχη παρουσία είτε σε επίπεδο διαφοροποίησης (Salticidae και 

Linyphiidae), είτε σε επίπεδο διαφοροποίησης και αφθονίας μαζί (Gnaphosidae). Το 

παράδοξο είναι ότι αυτές είναι και οι ομάδες που έχουν μελετηθεί λιγότερο από 

προηγούμενους ερευνητές. Για καθεμία από τις παραπάνω οικογένειες η εξήγηση 

είναι διαφορετική.  

Τα Linyphiidae είναι μία μεγάλη οικογένεια που διαφοροποιείται κυρίως στην 

κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και επίσης εμφανίζει υψηλό επίπεδο ενδημισμού στην 

περιοχή μας, οπότε χρειάζεται αρκετή δουλειά για να μελετηθεί τοπικά. Αρκετές 

αναφορές υπάρχουν σχετικά με σπηλαιόβια είδη (Brignoli, 1971; Deltshev C.D., 

1979; Deeleman-Reinhold C.L.1985; Wunderlich 1980a,1994), οι οποίες όμως δεν 

αρκούν για να θεωρηθεί η οικογένεια αυτή καλά μελετημένη.  

Τα Salticidae, αν και είναι μία οικογένεια που διαφοροποιείται σε ολόκληρη 

την Παλαιαρκτική και κυρίως σε θερμές περιοχές όπως τη δική μας, δεν έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, ίσως λόγω της δυσκολίας συλλογής τους 

(πρόκειται για τις αράχνες που συναντά κανείς πολύ συχνά μέσα σε κατοικίες και οι 

οποίες ξεφεύγουν πολύ εύκολα πηδώντας με μεγάλη ταχύτητα). Είναι ίσως η 

μεγαλύτερη οικογένεια αραχνών (περίπου 4000 είδη (Foelix, 1981)) με μεγάλη 

ποικιλομορφία στον ελληνικό χώρο, κυρίως λόγω των οικολογικών προτιμήσεων των 

ειδών της. Παρ΄όλα αυτά στην Ευρώπη υπάρχουν πολύ λίγοι ειδικοί που ασχολούνται 

με την ομάδα αυτή, πιο σημαντικός από τους οποίους είναι ο J. Proszynski, ο οποίος 

έχει μελετήσει εκτεταμένα τα Salticidae της Πολωνίας και των γύρω περιοχών καθώς 

και ευρύτερες περιοχές της παλαιαρκτικής, αλλά δεν έχει φτάσει μέχρι τα νότια 

παράλια της Ευρώπης.  

Τα Gnaphosidae, είναι πολύ λίγο μελετημένα στην περιοχή μας, κυρίως γιατί 

δεν αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αραχνοπανίδας βορειότερων περιοχών, 

πράγμα που έχει αντίκτυπο στην ειδίκευση και τα επιμέρους ενδιαφέροντα των εκεί 

ερευνητών. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ομάδα πολύ κινητικών εδαφόβιων 

αραχνών, δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα κι έτσι δεν είναι εύκολο να γίνουν 

αντιληπτές από ερευνητές που κάνουν ημερήσιες δειγματοληψίες με το χέρι. Για το 

λόγο αυτό άλλωστε τα Gnaphosidae αποτελούν την κυρίαρχη ομάδα όταν η 

δειγματοληψία γίνεται με παγίδες εδάφους, αλλά όχι όταν ακολουθούνται άλλες 

δειγματοληπτικές μέθοδοι (Παράσχη, 1988, Chatzaki et al., 1998). 

 

 



 

     Ο συνολικός αριθμός ειδών που βρέθηκαν σε κάθε σταθμό φαίνεται στο σχήμα 

4.3. Από το σχήμα αυτό προκύπτει ότι ο μέγιστος αριθμός ειδών βρέθηκε στο 

κεδροδάσος του Λαβρακά (σταθμός 5, 58 είδη) και ο ελάχιστος στο Σαρακήνικο 

(σταθμός 7, 28 είδη). Επίσης υψηλή ποικιλότητα εμφάνισαν οι σταθμοί του Φαναριού 

(σταθμός 1) και του πευκοδάσους 1 (σταθμός 9), ενώ οι υπόλοιποι είχαν ενδιάμεσες 

τιμές. Στο παραπάνω αποτέλεσμα, εκτός από τον πραγματικό πλούτο σε αριθμό ειδών 

και την ετερογένεια του κάθε σταθμού συμβάλλει και το γεγονός ότι ο αριθμός 

παγίδων που ήταν ενεργές δεν ήταν ο ίδιος παντού, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

3.1 του τρίτου κεφαλαίου. Ετσι στους σταθμούς του Φαναριού και του κεδροδάσους 

είχαμε το μέγιστο αριθμό παγίδων (18 εως 20), ενώ στο Σαρακήνικο, ο οποίος 

μάλιστα εγκαταστάθηκε στο μέσον της δειγματοληπτικής περιόδου, είχαμε μόνο 8 

παγίδες. Για τον ίδιο λόγο η ποικιλότητα του σταθμού του Κόρφου (3), αλλά και των 

Βατσιανών (2) πρέπει να είναι εδώ υποεκτιμημένη (ο πρώτος εγκαταστάθηκε επίσης 

την άνοιξη με 5 μόνο παγίδες, ενώ ο δεύτερος είχε μόνο 6-8), δεδομένου ότι όπως θα 

φανεί και από τα στοιχεία της αφθονίας, πρόκειται για σταθμούς πλούσιους ως προς 

την αραχνοπανίδα.  

Πιο αναλυτικά ο αριθμός ειδών των κυριότερων οικογενειών σε κάθε σταθμό 

παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί. Σε κάθε οικογένεια φαίνεται σε 

παρένθεση και ο συνολικός αριθμός ειδών που αναγνωρίστηκε στο σύνολο των 

σταθμών. 
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Πιν. 4.1. Αριθμός ειδών των κυριότερων οικογενειών σε κάθε σταθμό. 

 

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: 

∗ Τα Gnaphosidae είναι κατανεμημένα σχετικά ομοιογενώς σε όλους τους 

σταθμούς με περίπου τα μισά από τα είδη παρόντα σε καθέναν από αυτούς. 

Μόνο στον Κόρφο (3) και στο Σαρακήνικο (7) ο αριθμός είναι αρκετά 

χαμηλός (6 είδη), γεγονός που αποδίδεται στην ελλιπή δειγματοληψία 

στους σταθμούς αυτούς.  

∗ Αντίθετα τα Salticidae, Theridiidae και Linyphiidae δείχνουν πολύ πιο 

έντονη διαφορά παρουσίας στους διάφορους σταθμούς. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι στο σταθμό του πευκοδάσους 1 (9) είναι παρόντα 

13 από τα 19 είδη Salticidae και 10 από τα 14 Linyphiidae! Στη δεύτερη 

μάλιστα οικογένεια ο αριθμός ειδών με τους οποίους απαντά στους άλλους 

σταθμούς είναι ιδιαίτερα χαμηλός, ενώ σε δύο δεν εμφανίζεται καθόλου. 

To ίδιο παρατηρείται και στα Theridiidae. 

∗ Τα Thomisidae εμφάνισαν μεγάλο αριθμό ειδών μόνο στο Φανάρι (1), ενώ 

στους υπόλοιπους σταθμούς απαντήθηκαν λίγα είδη και συνήθως μόνο ένα 

συγκεκριμένο. 



 

∗ Αντίθετα στα Zodariidae ήταν παρόντα τα περισσότερα είδη σε κάθε 

σταθμό.  

 

Από το σύνολο των 128 ειδών, μόνο τα 28 (ποσοστό 21%) μπορούν να 

θεωρηθούν κοινά είδη στους σταθμούς της Γαύδου, απαντούν δηλαδή τουλάχιστον σε 

επτά από τους έντεκα σταθμούς, ενώ 34 είδη (ποσοστό 27%) απαντούν μόνο σε ένα 

σταθμό. Από τις μεγάλες οικογένειες, τα Gnaphosidae έχουν 6 κοινά είδη, τα 

Zodariidae 5 (δηλαδή το σύνολο των ειδών είναι κοινά), τα Salticidae 2, τα Lycosidae 

1, τα Thomisidae 1, ενώ τα Linyphiidae και Theridiidae κανένα. Αντίθετα οι δύο 

τελευταίες οικογένειες εμφανίζουν μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών (4 και 5 είδη 

αντίστοιχα παρόντα σε έναν μόνο σταθμό, αλλά και τα υπόλοιπα σε πολύ λίγους). Τα 

παραπάνω δείχνουν ότι οι πραγματικά κυρίαρχες οικογένειες που αφθονούν σε 

αριθμό ειδών στη Γαύδο είναι οι Gnaphosidae και Zodariidae.  

Τα αποτελέσματα από τη συστηματική μελέτη στους σταθμούς της Γαύδου 

έχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές από αυτά που είχαμε σε αντίστοιχη 

μελέτη σε ένα φρυγανικό οικοσύστημα στο όρος Γιούχτα και από εκείνα που δίνει η 

Παράσχη (1988) για οικοσυστήματα μακκί στη Νάξο και στην Επίδαυρο. Συνοπτικά 

η σύγκριση δίνεται στον πίνακα 4.2: 

 

 ΓΑ

ΥΔΟΣ 

ΓΙΟ

ΥΧΤΑΣ 

Ν

ΑΞΟΣ 

ΕΠΙ

ΔΑΥΡΟΣ 

Συνολικός αρ. 

οικογενειών 

30 21 2

7 

29 

Συνολικός αρ. ειδών 70 61 7

7 

75 

Αρ. ειδών 

Gnaphosidae 

23 

(6-13) 

11 1

6 

1 

Αρ. ειδών 

Linyphiidae 

14 

(0-10) 

10 2 5 

Αρ. ειδών Salticidae 19 

(4-13) 

9 1

3 

20 

Αρ. ειδών 

Zodariidae 

5 

(3-5) 

2 3 1 

Αρ. ειδών 

Theridiidae 

13 

(0-7) 

5 6 5 



 

 

                         Πιν. 4.2. Σύγκριση τεσσάρων ελληνικών περιοχών ως προς την ποικιλότητα. 

 

Με μία πρώτη ματιά ο συνολικός αριθμός των οικογενειών και ειδών στις 

τέσσερεις περιοχές διαφέρει σημαντικά. Ωστόσο, κανένας από τους επιμέρους 

σταθμούς της Γαύδου δεν έδωσε περισσότερες από 23 οικογένειες και 58 είδη, ενώ η 

Παράσχη αναφέρει ότι σε καμία από τις μεθόδους δειγματοληψίας που 

χρησιμοποίησε (παγίδες εδάφους, τετράγωνα 10x10m2, ράβδισμα κλαδιών) δε βρήκε 

περισσότερες από 20 οικογένειες στη Νάξο και 22 στην Επίδαυρο. Αντίστοιχα 

νούμερα εμφανίζονται στη βιβλιογραφία για σχετικούς βιοτόπους: 26 οικογένειες σε 

ένα φρύγανο του Λιβάνου (Assi, 1983), 15 οικογένειες σε ένα ξηρό αγρολίβαδο και 

17 σε ένα δάσος Juniperus-Pinus (Muma, 1980), και 22 οικογένειες σε μία ένωση 

Quercus (Bigot & Bodot, 1972). Οι τιμές αυτές είναι αρκετά υψηλές σε σύγκριση με 

οικοσυστήματα της κεντρικής Ευρώπης, πράγμα που αποδίδεται στην ετερογένεια 

των μεσογειακών οικοσυστημάτων που οδηγεί σε μεγαλύτερη ποικιλότητα αλλά 

μικρότερες πυκνότητες (Di Castri & Vitali-Di Castri, 1981). 

Οσον αφορά τη σύνθεση ειδών, τα Gnaphosidae είναι η κυρίαρχη οικογένεια 

στους σταθμούς της Γαύδου, του Γιούχτα και της Νάξου, όχι όμως και της 

Επιδαύρου, όπου βρέθηκε ένα μόνο είδος, το Drassodes lutescens. Στην οικογένεια 

αυτή, το κοινότατο είδος του Γιούχτα Pterotricha lentiginosa βρέθηκε στη Νάξο, 

αλλά στη Γαύδο φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από το συγγενικό του είδος 

Berlandina plumalis. Τα είδη του γένους Zelotes διαφοροποιούνται έντονα στα 

νησιωτικά οικοσυστήματα της Γαύδου και της Νάξου (περίπου 9 είδη στη Γαύδο και 

8 στη Νάξο), ενώ δε φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τα αντίστοιχα ηπειρωτικά (στο 

Γιούχτα βρέθηκαν δύο είδη ενώ στην Επίδαυρο κανένα). Η ίδια παρατήρηση ισχύει 

και για τα μέλη της οικογένειας Zodariidae: το γένος Lachesana εμφανίζεται μόνο 

στη Γαύδο και Νάξο, ενώ απουσιάζει από τα άλλα δύο και το γένος Zodarion 

διαφοροποιείται επίσης πιο έντονα στα δύο αυτά νησιά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα 

Linyphiidae τα οποία δείχνουν να μην ευνοούνται από το νησιωτισμό, αφού στη 

Νάξο βρέθηκε μόνο ένα είδος και στη Γαύδο μόνο σε ένα σταθμό είχαμε αρκετά 

υψηλή αφθονία ειδών (Πιν. 4.1). Κατά τα άλλα οι οικογένειες της Γαύδου 

παρουσίασαν ανάλογη αφθονία ειδών με αυτήν του Γιούχτα, ενώ σε σχέση με τους 

βιοτόπους της Νάξου και της Επιδαύρου, οι οικογένειες Araneidae και Agelenidae 

είχαν πολύ μικρότερη αφθονία ειδών και η οικογένεια Hahniidae που βρέθηκε στην 

Επίδαυρο, δε βρέθηκε καθόλου. Οι διαφορές αυτές αποδίδονται αφενός στους 



 

διαφορετικούς τρόπους δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν και αφετέρου στο 

διαφορετικό τύπο οικοσυστήματος των δύο τελευταίων σταθμών. Περισσότερες 

διαφορές θα φανούν στο κεφάλαιο της οικολογίας για τους ίδιους λόγους. 

Το γενικό συμπέρασμα λοιπόν από τις παραπάνω συγκρίσεις είναι ότι η 

Γαύδος ως προς την πανιδική σύνθεση παρουσιάζει έναν έντονο νησιωτικό 

χαρακτήρα όμοιο με αυτόν της Νάξου που δεν ταυτίζεται τόσο με κοινά 

οικοσυστήματα της Κρήτης. Σε πολλές περιπτώσεις η διάκριση Γαύδου - Κρήτης 

παραλληλίζεται με αυτήν της Νάξου - Επιδαύρου και αυτό δείχνει ότι τα 

οικοσυστήματα της Κρήτης συμπεριφέρονται περισσότερο ως ηπειρωτικά παρά ως 

νησιωτικά.  

 



 

4.3.2 Γεωγραφική εξάπλωση 

 

Στον Πίνακα 4.4 φαίνεται η ζωογεωγραφική κατηγορία στην οποία ανήκει το 

κάθε είδος, σημειωμένη με (1). Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει και το σχήμα 4.3, 

όπου φαίνεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε πανιδικού στοιχείου στην 

αραχνοπανίδα της Γαύδου. Το μεγαλύτερο μέρος των ειδών φαίνεται να 

αντιπροσωπεύεται από Μεσογειακά (ποσοστό 22%), Παλαιαρκτικά (ποσοστό 16%) 

και Ποντομεσογειακά (ποσοστό 12%) είδη. Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει η 

μελέτη της Παράσχη (1988) στους βιοτόπους της Νάξου και της Επιδαύρου (20% 

μεσογειακά, 18% ανατολικο-μεσογειακά, 15% ενδημικά, 12% ευρωπαϊκά και 31% 

ευρείας εξάπλωσης) αν γίνουν οι κατάλληλες ενοποιήσεις των στοιχείων της Γαύδου 

σε ευρύτερα πανιδικά στοιχεία.  

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν ανταποκρίνεται 

απόλυτα στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι η 

ανάλυση στηρίχτηκε μόνο στο 54% των ειδών και όχι στο σύνολό τους. Η διαφορά 

φαίνεται αν στη μέτρηση ληφθεί υπόψιν το σύνολο των ειδών (Σχ.4.4), οπότε τα 

παραπάνω ποσοστά σχεδόν υποδιπλασιάζονται. Το μεγαλύτερο μέρος των μη 

προσδιορισμένων ειδών ανήκει πιθανότατα στα ενδημικά της Ελλάδας και της 

Κρήτης και στα ανατολικο-μεσογειακά είδη, δηλαδή στην πανίδα που είναι η 

λιγότερο γνωστή διεθνώς. Το μεσογειακό και ποντομεσογειακό στοιχείο ενδεχομένως 

βρίσκεται κοντά στην πραγματική κατάσταση, αλλά το παλαιαρκτικό μάλλον 

υπερεκτιμάται και το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με το βαλκανικό, ολαρκτικό, 

κοσμοπολιτικό και δυτικο-μεσογειακό στοιχείο. 

Ερωτήματα σχετικά με τη γεωλογική εξέλιξη και βιογεωγραφία του 

συγκροτήματος Γαύδου - Γαυδοπούλας με βάση τις αράχνες δεν είναι δυνατό να 

απαντηθούν στην παρούσα μελέτη, εφόσον ένα μεγάλο τμήμα των ειδών της ομάδας 

αυτής δεν είναι ακόμη γνωστό. Το πρόβλημα που υπάρχει εδώ έχει ήδη αναγνωριστεί 

και από προηγούμενους ερευνητές που μελέτησαν ευρύτερες περιοχές της ανατολικής 

Μεσογείου. Ο Brignoli (1984) αναφέρει ότι είναι αδύνατο να μπορέσει κανείς να 

διακρίνει τις περιοχές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής με βάση την 

υπάρχουσα γνώση για τις αράχνες της περιοχής. Διαχωρίζοντας την ομάδα σε δύο 

κατηγορίες, αυτή των “ευρωσιβηρικών” ειδών (είδη με σαφή προτίμηση στα κρύα 

κλίματα της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης) και αυτή των πιο θερμόφιλων 

μεσογειακών ειδών, διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε καμία από τις δύο 

κατηγορίες για να βγάλει κάποιο σαφές συμπέρασμα. Ο ίδιος πιστεύει  



 

 

 



 



 



 

 

ότι η πλειοψηφία των ειδών της περιοχής έχουν στην ουσία κατανομή 

“Τηθεία”, αυτό δηλαδή που αναφέρεται εδώ ως ευρω-μεσογειακή κατανομή. Από την 

άλλη ο μη σαφής διαχωρισμός αυτών των περιοχών εντείνει την παρουσία του 

ποντομεσογειακού στοιχείου, όπως αυτό ορίστηκε στο Κεφ.3. Σε μία πιο εντοπισμένη 

μελέτη του πάνω στις αράχνες της Ελλάδας, ο Brignoli (1985) αναφέρει ότι, σε 

αντίθεση με παλιότερα στοιχεία που στηρίζονταν σε λάθος προσδιορισμούς και τα 

οποία υποεκτιμούσαν το ανατολικο-μεσογειακό στοιχείο έναντι των ευρείας 

εξάπλωσης, ευρωπαϊκών και τοπικών ενδημικών ειδών, η πλειοψηφία των ειδών είναι 

αντολικο-μεσογειακής εξάπλωσης με μικρότερες αλλά σημαντικές τις παρουσίες των 

ενδημικών και των νοτιο-μεσογειακών μορφών. 

Ενας άλλος τρόπος για να γίνει μία τέτοια πρόβλεψη για την αραχνοπανίδα 

της Γαύδου είναι η σύγκριση με άλλες ομάδες χερσαίων ασπονδύλων που έχουν 

μελετηθεί καλύτερα στα δύο νησιά. Τόσο στην περίπτωση των χερσαίων μαλακίων 

(Βαρδινογιάννη, 1994), όσο και σ΄εκείνη των κολεοπτέρων (Τριχάς Α., 1995), τα είδη 

στην πλειοψηφία τους είναι ενδημικά της Κρήτης, μεσογειακά ή ανατολικο-

μεσογειακά (τα δύο τελευταία αφορούν κυρίως τη δεύτερη ομάδα). Σε ορισμένες 

άλλες ομάδες εντόμων, όπως π.χ. στα Ορθόπτερα (Κολλάρος, προσ. επικοινωνία), τα 

είδη είναι κατεξοχήν μεσογειακά αλλά είναι κοινότατα και στην Κρήτη. Είναι λοιπόν 

πολύ έντονη η σχέση που παρουσιάζει συνολικά η πανίδα της Γαύδου με αυτήν της 

Κρήτης, πράγμα που δεν υπάρχει λόγος να μην ακολουθείται και στην περίπτωση των 

αραχνών. Επιπλέον στην περίπτωση των κολεοπτέρων έχουν αναγνωριστεί και 

ενδημικές μορφές της Γαύδου (υποείδη Γαύδου), που αποτελούν διαφοροποιήσεις 

κρητικών ειδών. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει μία σχετικά μακρόχρονη απομόνωση του 

νησιού από την Κρήτη (Τριχάς, 1995). Η μόνη διαφορά προκύπτει από τις 

διαφορετικές ικανότητες διασποράς των παραπάνω ομάδων και των αραχνών. 

Οι αράχνες είναι σχεδόν στο σύνολό τους καλοί διασπορείς. Ο πιο σημαντικός 

τρόπος διασποράς τους είναι η αερομεταφορά (ballooning) (Bristowe, 1929; Wise, 

1993 και άλλοι) που τους επιτρέπει να καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις (της τάξης 

των εκατοντάδων ή και χιλιάδων χιλιομέτρων!) και να φτάνουν σε μεγάλα ύψη (από 

70m μέχρι και 3000m) και δευτερευόντως η ανθρωπογενής διασπορά. Εχουν υπάρξει 

αρκετές μελέτες σχετικά με τον πρώτο τρόπο, στις οποίες αναλύονται οι παράγοντες 

που κυρίως επηρεάζουν το φαινόμενο, οι ομάδες στις οποίες κυρίως παρατηρείται 

κ.ο.κ. (Bristowe, 1929; Duffey, 1956; Vugts & Van Wingerden, 1976), ενώ υπάρχουν 

ορισμένοι σύγχρονοι ερευνητές που το θεωρούν υπερεκτιμημένο ως μηχανισμό 



 

                                                

διασποράς (Platnick, 1976; Decae, 1987). Πράγματι, ο μηχανισμός αυτός φαίνεται να 

επηρεάζει σημαντικά τις κατανομές ορισμένων οικογενειών που συνίστανται σε 

μικρού μεγέθους αράχνες (κυρίως Linyphiidae και Salticidae1, Thomisidae, 

Theridiidae, και ορισμένα Lycosidae), και κυρίως αυτές στις οποίες συμβαίνει και 

στα ώριμα στάδια της ζωής τους (μόνο στα Linyphiidae). Ομως δεν μπορεί να 

ερμηνεύσει τις κατανομές μεγαλύτερων σε μέγεθος οικογενειών για τις οποίες θα 

ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς (δεν έχει άλλωστε παρατηρηθεί ποτέ) δυνατότητα 

επιτυχούς αερομεταφοράς (π.χ. στα Gnaphosidae (Platnick, 1976) ή στα Ctenizidae 

(Decae, 1996)). Επομένως στην όποια ζωογεωγραφική μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει 

κανείς υπόψιν τη δυνατότητα αυτή. 

 

Στο σχήμα 4.5 που ακολουθεί φαίνεται το πώς επηρέαζει το κάθε πανιδικό 

στοιχείο την εξάπλωση των κυριότερων οικογενειών της Γαύδου-Γαυδοπούλας.  

Στα Gnaphosidae η κατάσταση δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από το γενικό 

αποτέλεσμα, με κυρίαρχα τα μεσογειακά και παλαιαρκτικά είδη (23%) και αμέσως 

μετά τα ολαρκτικά και ποντο-μεσογειακά είδη (15%). Προσδιορίστηκαν 14 από τα 23 

είδη και για τρία από αυτά δεν έγινε γνωστό ούτε το γένος, οπότε αναμένεται ο 

πλήρης προσδιορισμός των ειδών να αλλάξει σημαντικά την εικόνα για τα 

Gnaphosidae της περιοχής, δεδομένης άλλωστε της περιορισμένης ικανότητας 

διασποράς και της μεγάλης διαφοροποίησης των ειδών της που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

Στα Salticidae επικρατούν τα νότιο-ευρωπαϊκά είδη (37%) και ακολουθούν τα 

μεσογειακά (24%), ενώ τα ανατολικο-μεσογειακό, ελληνικό και παλαιαρκτικό 

στοιχείο αντιπροσωπεύονται από ένα είδος το καθένα, δίνοντας ένα ποσοστό 13%. 

Αυτό αποδεικνύει τη λιγότερη (συγκριτικά με άλλες οικογένειες) επίδραση της 

ανατολικής Μεσογείου στο χαρακτηρισμό της οικογένειας αυτής. Η οικογένεια αυτή 

είναι η μοναδική για την οποία παρατίθενται πανιδικά στοιχεία σε επίπεδο είδους από 

την Παράσχη (1988). Σύμφωνα με τη συγγραφέα, τα Salticidae που βρέθηκαν στους 

βιοτόπους της Νάξου και Επιδαύρου κατανέμονται σε 22% ευρείας εξάπλωσης, 18% 

ευρωμεσογειακά, 13% ανατολικο-μεσογειακά, 13% μεσογειακά 13% νότιο-

μεσογειακά και 13% ενδημικά της Ελλάδας. Σε γενικές γραμμές δηλαδή τα είδη της 

οικογένειας αυτής έχουν ευρεία εξάπλωση στην περιοχή της νότιας Ευρώπης και στη 

Μεσόγειο. 

 
1 Η Παράσχη (1988) θεωρεί την οικογένεια Salticidae ως κακούς διασπορείς δεδομένου ότι 



 

                                                                                                                                            
δεν κατασκευάζουν ιστούς. 



 

Στα Linyphiidae ο πολύ περιορισμένος αριθμός προσδιορισμένων ειδών (4) κάνει το 

αποτέλεσμα του σχήματος 4.5 πολύ λιγότερο αξιόπιστο. Ωστόσο το μεγάλο ποσοστό 

των άγνωστων ακόμα ειδών (70%) εκφράζει την πιθανότητα να κρύβονται μέσα 

σ΄αυτό αρκετές ενδημικές μορφές. Παρά τη μεγάλη δυνατότητα διασποράς της 

οικογένειας αυτής (Bristowe, 1929) τα είδη της εμφανίζουν αρκετά στενές 

οικολογικές προτιμήσεις (τουλάχιστον σε θερμά και ξηρά περιβάλλοντα όπως το δικό 

μας), γεγονός που δημιουργεί απομονωμένους πληθυσμούς και κατά συνέπεια 

ευνοείται ο ενδημισμός. 

Στα Lycosidae προσδιορίστηκαν όλα τα ευρεθέντα είδη και η εικόνα του 

σχήματος 4.5 είναι πιο αντιπροσωπευτική από τις προηγούμενες. Βρέθηκαν δύο 

μεσογειακά είδη, και από ένα στις κατηγορίες των νοτιο-ευρωπαϊκών, βαλκανικών, 

ολαρκτικών και παλαιαρκτικών ειδών. 

Στα Zodariidae προσδιορίστηκε επίσης το σύνολο των ειδών τα οποία 

δείχνουν να εμφανίζουν καθαρά τοπικό χαρακτήρα με τη στενή (ελληνικά) ή την 

ευρύτερη έννοια (ανατολικο-μεσογειακά). Τα είδη αυτά πρέπει να εμφανίζουν σαφή 

προτίμηση στα νησιωτικά οικοσυστήματα, πράγμα που φαίνεται από το γεγονός ότι 

στο Ορος Γιούχτα είχαν προσδιοριστεί μόνο δύο είδη του γένους Zodarion (Chatzaki 

et al., 1998), σε ένα μακί της Επιδαύρου μόνο ένα είδος του ίδιου γένους, ενώ σε 

αντίστοιχο οικοσύστημα της Νάξου είχαν προσδιοριστεί δύο είδη του γένους 

Zodarion και ένα του γένους Lachesana (Παράσχη, 1988).  

Στα Theridiidae, αν και προσδιορίστηκε ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ειδών, 

ταυτοποιήθηκαν μόνο τα τρία και επομένως δεν μπορούμε να βγάλουμε σαφές 

συμπέρασμα. Ωστόσο ακόμα και τα μη ταυτοποιημένα είδη ανήκουν στην 

πλειοψηφία τους στη μεσογειακή αραχνοπανίδα (π.χ. το γένος Latrodectus και 

Enoplognatha το οποίο έδωσε 5 διαφορετικά είδη).  

Τα Thomisidae εμφανίζουν μία όμοια κατάσταση με τα Philodromidae: 

συνίστανται από είδη είτε ευρείας εξάπλωσης (Thomisus onustus, Xysticus cristatus, 

Thanatus vulgaris, Philodromus aureolus) είτε στενότερης ανατολικο-μεσογειακής 

(π.χ. Oxyptilla confluens, Proxysticus sp.Philodromus pulchellus). Στην περίπτωση 

των Thomisidae λεπτομερέστερη ανάλυση μπορεί να αναδείξει τελικά ότι πρόκειται 

για περισσότερο τοπικές μορφές.   

Η οικογένεια Filistatidae αν και μικρή εμφανίζει ξεκάθαρα ανατολικο-

μεσογειακό χαρακτήρα.  

Η οικογένεια Dysderidae εμφανίζεται με μεγαλύτερη επιρροή από το 

βαλκανικό και ευρύτερο ποντιακό χώρο που αποτελεί και το κέντρο εξάπλωσης για 



 

πολλά είδη. Ο υψηλός ενδημισμός και οι μικρές γεωγραφικές εξαπλώσεις είναι 

χαρακτηριστικά των ειδών της οικογένειας αυτής Deeleman-Reinhold, 1993; Beladjal 

& Bosmans, 1997).  

Στα Agelenidae βρέθηκαν τα πιο κοινά είδη, αν και είναι γνωστό ότι υπάρχει 

αρκετός ενδημισμός στην οικογένεια αυτή. Μόνο ο Brignoli έχει περιγράψει 6 

ενδημικά είδη, κυρίως όμως από σπήλαια της Κρήτης. Ο τρόπος και οι βιότοποι της 

παρούσας μελέτης δεν επέτρεπαν επομένως την εύρεσή τους.  

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις εποχιακές 

δειγματοληψίες στους σταθμούς της Γαύδου-Γαυδοπούλας. Η ανάλυση έγινε σε 

επίπεδο οικογένειας και σε επίπεδο είδους, όποτε ο αριθμός των συλλεχθέντων 

ατόμων ήταν ικανός να δώσει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα. Εξετάστηκαν οι 

διαφορές στη φαινολογία μεταξύ των διαφόρων οικογενειών, αλλά και της κάθε 

οικογένειας μεταξύ των διαφόρων σταθμών. Στις περιπτώσεις που κάποια οικογένεια 

έδειξε παρόμοιο πρότυπο σε όλους τους σταθμούς ή το μέγεθος του δείγματος ήταν 

μικρό για να δώσει εικόνα φαινολογίας σε κάθε σταθμό ξεχωριστά, τα δεδομένα 

ενοποιήθηκαν για το σύνολο των σταθμών. Τέλος δόθηκε περισσότερη έμφαση στις 

φαινολογίες των σημαντικότερων ειδών που συνιστούν την αραχνοπανίδα του 

νησιωτικού αυτού συγκροτήματος.  

Η εξήγηση των αποτελεσμάτων από μία μελέτη αυτού του είδους θα 

απαιτούσε την ολοκληρωμένη γνώση όχι μόνο των ειδών στα ώριμα στάδια της ζωής 

τους αλλά και σε όλα τα ανώριμα στάδια καθώς και περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τη βιολογία των διαφόρων ειδών, τη συμπεριφορά τους και τα επίπεδα 

ανοχής που έχουν στις διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Στην παρούσα 

μελέτη σε πολλές περιπτώσεις δεν έγινε δυνατή η ταύτιση των ανώριμων ατόμων με 

τα αντίστοιχα ώριμα και γι΄αυτό το λόγο η μελέτη σε επίπεδο είδους περιορίστηκε στα 

ώριμα στάδια θηλυκών και αρσενικών ατόμων. Το πρόβλημα υπήρξε κυρίως στις 

περιπτώσεις οικογενειών με περισσότερα του ενός κοντινά είδη, οπότε ήταν αδύνατο 

να διακριθεί σε ποιο από αυτά ανήκουν τα ανώριμα άτομα.  

Στις ενότητες που ακολουθούν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 

δειγματοληπτικές περίοδοι δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στις εποχές του έτους. Ετσι 

η πρώτη δειγματοληπτική περίοδος ξεκινά από τη μέση του καλοκαιριού και φτάνει 

μέχρι τα μέσα φθινοπώρου του ΄96, όποτε συχνά θα αναφέρεται ως καλοκαίρι-

φθινόπωρο ή τέλος καλοκαιριού. Αντίθετα η τέταρτη δειγματοληπτική περίοδος 

καλύπτει όλο το καλοκαίρι του ΄97 και είναι καθαρή θερινή περίοδος, επομένως 

επικαλύπτεται με την πρώτη στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ετσι όταν ένα τάξο 

δείχνει δραστηριότητα και στις δύο αυτές περιόδους, τότε μιλάμε για καθαρά 

καλοκαιρινή δραστηριότητα. Οταν όμως αυτή εντοπίζεται μόνο στην πρώτη ή μόνο 



στην τέταρτη περίοδο, τότε καταλαβαίνουμε ότι το συγκεκριμένο τάξο 

δραστηριοποιείται από το τέλος καλοκαιριού και μετά στην πρώτη περίπτωση ή μόνο 

στις αρχές του καλοκαιριού στη δεύτερη. Τέλος, επειδή η δεύτερη περίοδος 

δειγματοληψίας διήρκεσε από το Νοέμβριο του ΄96 μέχρι το Μάρτιο του ΄97, 

θεωρείται απλά ως υγρή περίοδος ή κατά συνθήκη “χειμώνας”.  

 
 
5.2 ΑΦΘΟΝΙΑ 
 
Στο σύνολο των 14 μηνών δειγματοληψίας συλλέχτηκαν συνολικά 8.705 

αράχνες. Από αυτές, ένα ποσοστό 52% ήταν ώριμες, ενώ το υπόλοιπο 48% ήταν 

ανώριμα άτομα2. Από τα ώριμα άτομα 61% ήταν αρσενικά και 39% ήταν θηλυκά. Στο 

Σχήμα 5.1 φαίνεται ο αριθμός συλλεχθέντων ατόμων σε κάθε σταθμό και πώς αυτά 

διαιρούνται σε ώριμα και ανώριμα άτομα.  
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Σχ. 5.1. Ετήσια αφθονία αραχνών ανά σταθμό.

 

                                                 
2 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως ανώριμα ορίστηκαν εδώ όλα τα άτομα που δε βρίσκονταν σε 
πλήρη ωριμότητα, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων σταδίων, κάτι που στην 
παρούσα μελέτη δεν ήταν δυνατό να γίνει.  



 

 

Από το ιστόγραμμα αυτό προκύπτει ότι η μεγαλύτερη αφθονία παρατηρείται 

στους σταθμούς του κεδροδάσους του Λαβρακά (5), της Αλυκής (6) και των 

Βατσιανών (2), στους οποίους το ύψος της ετήσιας δειγματοληψίας είναι περίπου 

1000 άτομα, ενώ ακολουθούν οι σταθμοί του Κόρφου (3), του υγρότοπου του Αη-

Γιώργη (8) και του Πευκοδάσους 1 (9) με περίπου 800 άτομα. Ο πιο φτωχός σταθμός 

από άποψη αφθονίας είναι το Πευκοδάσος 2 (10). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο 

σταθμός του Κόρφου εγκαταστάθηκε στα μέσα της δειγματοληψίας και επομένως 

ήταν λειτουργικός μόνο κατά την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού, ενώ 

επίσης τοποθετήθηκαν σ΄αυτόν μόνο 5 παγίδες (δηλαδή ο κατώτατος αριθμός 

παγίδων που εγκαταστάθηκαν). Αυτό σημαίνει ότι ήταν πολύ πλούσιος και αν είχε 

εγκατασταθεί από την αρχή ίσως να ήταν ο πιο πλούσιος σταθμός. 

Η κατανομή του συνόλου των αραχνών στις τέσσερεις δειγματοληπτικές 

περιόδους φαίνεται στο σχήμα 5.2. Σε γενικές γραμμές η καλύτερη περίοδος ως 

προς την αφθονία των αραχνών είναι το καλοκαίρι (περίοδος Ιουνίου - Αυγούστου 

΄97) και η χειρότερη ο χειμώνας (περίοδος Νοεμβρίου ΄96 - Μαρτίου ΄97). Το γεγονός 

ότι η παρατηρούμενη αφθονία κατά την πρώτη περίοδο διαφέρει αρκετά από την 

τέταρτη, αποδίδεται στην ομογενοποίηση των δεδομένων σε 100 μέρες παγίδευσης, 

η οποία αυξάνει αρκετά την αφθονία της τέταρτης περιόδου (που διήρκεσε 74 μέρες) 

και μειώνει αυτήν της πρώτης (που διήρκεσε 107).  

Αν και στις καλοκαιρικές και φθινοπωρινές περιόδους η αναλογία ώριμων-

ανώριμων ατόμων δείχνει να είναι περίπου ίση, δε συμβαίνει το ίδιο κατά τους 

χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες, όπου τα ώριμα άτομα είναι περίπου διπλάσια 

από τα ανώριμα. Η πιο μεγάλη διαφορά στο συνολικό αριθμό συλλεχθέντων ατόμων 

παρατηρήθηκε στο σταθμό της Αλυκής, όπου κατά την τελευταία καλοκαιρινή 

περίοδο συλλέχθηκαν 516 άτομα, ενώ κατά τη χειμερινή μόνο 38, τιμές που όπως 

φαίνεται στο σχήμα 5.2 είναι από τις πιο ακραίες που παρατηρήθηκαν. Αυτό 

υποδηλώνει ότι οι περιβαλλοντικές συνθήκες -υγρασία, θερμοκρασία, έδαφος κλπ- 

στο συγκεκριμένο σταθμό είναι ιδιαίτερες και ξεχωριστές από αυτές των υπόλοιπων 

σταθμών, κάτι που άλλωστε θα φανεί και σε επόμενες ενότητες.  
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Σχ. 5.3. Ποσοστό αφθονίας των κυριότερων οικογενειών στο σύνολο 

της δειγματοληψίας. 

 
Οι πιο άφθονες οικογένειες στο σύνολο των συλλεχθέντων ατόμων ήταν τα 

Gnaphosidae (ποσοστό 36%), Zodariidae (ποσοστό 23%) και Salticidae (ποσοστό 

12%) (Σχ.5.3). Σε σχέση με τα αποτελέσματα της ποικιλότητας (ενότητα 4.3.1), τα 

παραπάνω διαφέρουν μόνο στην οικογένεια Zodariidae, η οποία δεν είναι τόσο 

σημαντική από άποψη ποικιλότητας (πέντε είδη), αλλά από άποψη αφθονίας κατέχει 

τη δεύτερη θέση. Αντίθετα, οι οικογένειες Linyphiidae και Theridiidae κατέχουν την 

τρίτη και τέταρτη κατά σειρά θέση ως προς την ποικιλότητα, αλλά δεν αποτελούν 

σημαντικό μέρος της αφθονίας των αραχνών της Γαύδου. 

Σε εποχιακή βάση οι παραπάνω οικογένειες είναι επίσης κατά κανόνα οι πιο 

άφθονες (Πιν.5.1). Τα Gnaphosidae είναι πολύ συχνά η κυρίαρχη οικογένεια κατά 

τους θερινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Κατά την πρώτη περίοδο 

(καλοκαίρι/φθινόπωρο) η εικόνα αλλάζει σε ορισμένες περιπτώσεις από την έντονη 

παρουσία των Zodariidae (π.χ. στους σταθμούς Βατσιανά, Κόρφο, Σαρακήνικο και 

υγρότοπο του Αη-Γιώργη). Σε λιγότερες περιπτώσεις κυρίαρχη οικογένεια κατά τις 

 



 



 

                                                

περιόδους αυτές είναι τα Salticidae (κεδροδάσος Λαβρακά και Πευκοδάσος 2), ενώ 

τα Lycosidae κυριαρχούν κατά την πρώτη περίοδο στη Γαυδοπούλα3.  

Κατά τους χειμερινούς μήνες η κυρίαρχη οικογένεια ποικίλει ανάμεσα στους 

διάφορους σταθμούς (τα Gnaphosidae στο Φανάρι, τα Βατσιανά και τη Γαυδοπούλα, 

τα Zodariidae στο Μετόχι, τα Theridiidae στην Αλυκή, τα Ctenizidae στον υγρότοπο 

του Αη-Γιώργη). Μόνο σε τρεις περιπτώσεις κυριάρχησαν τα Linyphiidae 

(κεδροδάσος Λαβρακά, Πευκοδάσος 1 και Πευκοδάσος 2). Αυτό θα πρέπει να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι στη Γαύδο οι χειμώνες δεν είναι ιδιαίτερα δριμείς και 

επομένως δεν περιμένουμε να δούμε σε μεγάλη αφθονία τις κατεξοχήν χειμερινές 

οικογένειες [Linyphiidae, Dysderidae και Clubionidae (Chatzaki, 1998)}. Επιπλέον, η 

δεύτερη δειγματοληπτική περίοδος δε δίνει ακριβώς την εικόνα του χειμώνα, αλλά 

περιλαμβάνει και ένα κομμάτι από φθινόπωρο και ένα από άνοιξη (υπενθυμίζεται ότι 

αυτή η περίοδος δειγματοληψίας διήρκεσε από τις 10/11/΄96 έως τις 16/3/΄97). Ετσι, 

οικογένειες που παραμένουν δραστήριες στα τέλη του φθινοπώρου ή ξεκινούν να 

δραστηριοποιούνται κυρίως στις αρχές της άνοιξης συμπεριλαμβάνονται και 

αυξάνουν τη συμμετοχή τους κατά την περίοδο αυτή, χωρίς να είναι κατ΄ανάγκη 

χειμερινές.  

 

 

5.3 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΟΠΑΝΙΔΑΣ.  
 
Επιχειρώντας να ομαδοποιήσουμε τους σταθμούς ανάλογα με τον κυρίαρχο 

τύπο του οικοτόπου τους και να διακρίνουμε τις διαφορές τους, θα παρατηρήσουμε 

τα εξής: 

Οι σταθμοί του Φαναριού, των Βατσιανών, της Γαυδοπούλας και του Κόρφου 

είναι φρύγανα. Ο Κόρφος είναι ο πιο σύνθετος και πυκνός βιότοπος, πράγμα που 

έδωσε και τη μεγάλη αφθονία σε αράχνες. Το μόνο κοινό στοιχείο στους παραπάνω 

τέσσερεις σταθμούς είναι η κυριαρχία των Gnaphosidae κατά την ανοιξιάτικη 

περίοδο, ενώ στις άλλες τρεις περιόδους υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις: κατά την 

πρώτη και τέταρτη περίοδο Gnaphosidae και Zodariidae έχουν αντίθετες θέσεις ως 

προς την αφθονία τους στο Φανάρι και τα Βατσιανά αντίστοιχα, ενώ στη Γαυδοπούλα 

επικρατούν την πρώτη τα Lycosidae (βλέπε σχολιασμό παραπάνω) και για τη 

τέταρτη δεν έχουμε στοιχεία. Ο Κόρφος ακολουθεί τα Βατσιανά, επικρατούν δηλαδή 

 
3  Η εικόνα αυτή είναι ίσως παραπλανητική για την κατάσταση που επικρατεί κατά την πρώτη 
περίοδο στο σταθμό αυτό, δεδομένου ότι η παρατηρούμενη κυριαρχία των Lycosidae 
προέρχεται από τα 90 ανώριμα άτομα (στα συνολικά 126 άτομα που καταμετρήθηκαν), 



 

                                                                                                                                           

και εκεί τα Zodariidae. Κατά τη δεύτερη περίοδο παρατηρείται επίσης μία εναλλαγή 

οικογενειών στους τρεις πρώτους σταθμούς για τους οποίους έχουμε στοιχεία. Ως 

κοινό χαρακτηριστικό έχουμε τη σαφή μείωση των Gnaphosidae και τη μερική 

αντικατάστασή τους από Linyphiidae και Thomisidae στο Φανάρι, Clubionidae και 

Dysderidae στα Βατσιανά και Ctenizidae στη Γαυδοπούλα. Το τελευταίο είναι αρκετά 

περίεργο, διότι τα Ctenizidae (και συγκεκριμένα το είδος Cyrtocarenum cunicularium 

που βρέθηκε εδώ) έχουν μικρή περίοδο ωρίμανσης (Decae, 1996), η οποία 

παρατηρείται κάπου μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, ενώ λίγα άτομα είναι 

δυνατό να βρίσκονται ακόμα και μέχρι το Νοέμβριο (Παράσχη, 1988; Chatzaki et al, 

1998). Επομένως η αυξημένη συμμετοχή τους στη δεύτερη περίοδο οφείλεται 

πιθανότατα στα άτομα που συνέλλεξαν οι παγίδες στο διάστημα του Νοεμβρίου. 

Επίσης τα Thomisidae στο Φανάρι πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι αποτέλεσμα 

περισσότερο της παράτασης της συγκεκριμένης δειγματοληψίας μέχρι το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι τα αποτελέσματα που 

φαίνονται στον πίνακα 5.1 δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτες αφθονίες, αλλά ποσοστά 

συμμετοχής μίας οικογένειας σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ετσι είναι δυνατό κάποιες 

οικογένειες να φαίνονται κυρίαρχες σε διαφορετική περίοδο από εκείνη που 

εμφανίζουν τη μέγιστη δραστηριότητά τους. Αυτό θα γίνει αντιληπτό και μετά την 

παρουσίαση των φαινολογιών των διαφόρων οικογενειών. 

Οι σταθμοί του Σαρακήνικου και του κεδροδάσους του Λαβρακά αποτελούν 

τους μόνους με αμμώδες υπόστρωμα και κέδρα. Και εδώ εκτός από την ανοιξιάτικη 

κυριαρχία των Gnaphosidae, έχουμε εναλλαγή Zodariidae - Salticidae για τους 

καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες και Linyphiidae στο Λαβρακά κατά τη 

χειμερινή περίοδο. Αυτό που χαρακτηρίζει τους σταθμούς αυτούς είναι ότι σε όλες τις 

εποχές εμφανίζουν ένα συνδυασμό δύο ή τριών από τις παραπάνω οικογένειες με 

αρκετά σημαντικές παρουσίες. Ετσι δεν έχουμε σαφή κυριαρχία μίας μόνο 

οικογένειας. 

Στα δύο πευκοδάση η εικόνα διαφέρει τόσο ως προς τη συνολική αφθονία, 

όσο και ως προς τη γενική εικόνα της σύνθεσης των οικογενειών. Αυτό πρέπει να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η επίδραση των πεύκων είναι μικρότερη στο πρώτο 

πευκοδάσος επειδή είναι νεότερο και έχει αρκετά πυκνότερο υποόροφο, ενώ 

αντίθετα το Πευκοδάσος 2 είναι παλιότερο και τα πεύκα είναι πιο πυκνά. Η βασική 

διαφορά που παρατηρείται στους δύο σταθμούς οφείλεται στη μειωμένη παρουσία 

των Gnaphosidae στο δεύτερο σταθμό. Κατά τα άλλα και στους δύο επικρατούν τα 

Linyphiidae και Ctenizidae κατά τη δεύτερη περίοδο. Τα Salticidae είναι εξίσου 

σημαντικά και στους δύο σταθμούς αλλά η έλλειψη Gnaphosidae στο δεύτερο τα 

 
πράγμα που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα κάποια μητέρα έπεσε σε παγίδα με όλα τα 



 

                                                                                                                                           

κάνει κυρίαρχα εκεί, ενώ αντίθετα στον πρώτο γίνονται η δεύτερη κυρίαρχη 

οικογένεια κατά τους θερινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Χαρακτηριστική είναι η μικρή 

παρουσία των Zodariidae και στους δύο σταθμούς, και η αρκετά μεγάλη παρουσία 

των Scytodidae (το είδος Scytodes thoracica) και στους δύο σταθμούς και των 

Loxoscelidae (το είδος Loxosceles rufescens) και Filistatidae (το είδος Pritha 

tenuispina) στο Πευκοδάσος 2. Οι τελευταίες τρεις οικογένειες δείχνουν να έχουν 

παρόμοιες οικολογικές προτιμήσεις με τις κυρίαρχες οικογένειες και να δημιουργούν 

μεγαλύτερους πληθυσμούς εδώ, εκμεταλλευόμενες την απουσία των άλλων που τις 

εκτοπίζουν. Γενικά στο Πευκοδάσος 2 εμφανίστηκαν αρκετές μικρές οικογένειες, 

όπως οι Araneidae, Anyphaenidae, Agelenidae, Oecobiidae.  

Ο υγρότοπος του Αη-Γιώργη αποτελεί εντελώς ξεχωριστό οικότοπο με μόνιμο 

νερό, βούρλα και σφάκες. Η σύνθεση των αραχνών δε διαφέρει ιδιαίτερα από αυτή 

της φρυγανομακίας, αποτελούμενη κυρίως από Gnaphosidae και Zodariidae τους 

καλοκαιρινούς μήνες, Ctenizidae και Gnaphosidae τη δεύτερη περίοδο και 

Gnaphosidae, Lycosidae, Zodariidae και Salticidae την τρίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η σημαντική παρουσία των Lycosidae οφείλεται στην παρουσία των γενών Arctosa 

και Pardosa, που είναι κατεξοχήν υγρόφιλες ομάδες που προτιμούν τα υγρά, 

αμμώδη και με πολλά ξέφωτα περιβάλλοντα. 

Το Μετόχι είναι ένας ακόμα σταθμός όπου η μη κυριαρχία των Gnaphosidae 

επιτρέπει μία μεγαλύτερη συμμετοχή άλλων μικρότερων οικογενειών, όπως των 

Lycosidae, Thomisidae, Theridiidae, Scytodidae, Loxoscelidae και Dysderidae. Δε 

φαίνεται να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο εναλλαγής οικογενειών, πράγμα 

που απεικονίζει την ποικιλία της βλάστησης αλλά και την ευκαιριακή εκμετάλλευση 

περιβαλλοντικών παραγόντων από τις διάφορες οικογένειες. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι 

δεν έχουμε εδώ ένα ισορροπημένο και σταθερό οικοσύστημα, και αυτό συνδέεται με 

το γεγονός ότι η περιοχή έχει πρόσφατα εγκαταλειφθεί από προηγούμενες 

καλλιέργειες.  

Τέλος στο σταθμό της Αλυκής επικρατούν τα Gnaphosidae σε πολύ υψηλά 

ποσοστά, μη αφήνοντας άλλες ομάδες να επικρατήσουν. Στη δεύτερη περίοδο 

επικρατούν τα Theridiidae με μεγάλη διαφορά και μάλιστα είδη του γένους 

Enoplognatha, που είναι μεσογειακά και θερμόφιλα ζώα που προτιμούν αμμώδη και 

ξηρά περιβάλλοντα. Τα Lycosidae που υπάρχουν εδώ ανήκουν στο είδος Hogna 

radiata που είναι κατεξοχήν ξηρόφιλο, σε αντίθεση με αυτά που παρατηρήθηκαν στο 

σταθμό του υγρότοπου. Η εικόνα που δίνει ο σταθμός αυτός και σε συνδυασμό με τις 

πολύ ακραίες τιμές συνολικής αφθονίας που αναφέρθηκε παραπάνω, δείχνει τη 

σαφή προσαρμογή θερμόφιλων ειδών και την απουσία υγρόφιλων ή ψυχρόφιλων 

 
μικρά της στην πλάτη και αύξησε τόσο πολύ τον αριθμό.  



 

ειδών ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες σε τέτοιο βαθμό ώστε, να πρέπει να 

υποθέσει κανείς ότι κατά την περίοδο αυτή ο σταθμός ερημώνει από ζωή. Εδώ 

ουσιαστικά δεν υπάρχει χειμώνας ούτε υγρή περίοδος με αποτέλεσμα τα 

περισσότερα από τα “καλοκαιρινά” είδη να κλείνουν τον κύκλο τους και να πεθαίνουν, 

χωρίς να αντικαθίστανται από άλλες ομάδες, όπως συμβαίνει στους υπόλοιπους 

σταθμούς.  

 

 



 

5.4 ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ 

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εποχιακή δραστηριότητα των διαφόρων 

οικογενειών, ακολουθώντας τη σειρά κατάταξής τους με βάση τη συνολική τους 

αφθονία στο σύνολο των σταθμών (Σχ.5.3). Για τον Κόρφο και το Σαρακήνικο δε θα 

παρουσιαστούν ιστογράμματα, δεδομένου ότι έχουμε στοιχεία μόνο για τις δύο 

τελευταίες περιόδους δειγματοληψίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα φαινογράμματα 

των κυρίαρχων οικογενειών σε κάθε σταθμό ή γίνονται ομαδοποιήσεις της 

φαινολογίας μιας οικογένειας όταν υπάρχει μεγάλη ομοιότητα στα διαγράμματα που 

παίρνουμε για κάποιους σταθμούς. Για τις μικρότερες οικογένειες παρουσιάζεται το 

φαινόγραμμα που πήραμε από το σύνολο του δείγματος, διότι ο μικρός αριθμός τους 

δεν επέτρεπε την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για κάθε σταθμό ξεχωριστά. 

Για τις οικογένειες που είχαν παρουσία μικρότερη των δέκα ατόμων ετησίως δεν 

παραθέτονται στοιχεία. 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι η πρώτη περίοδος αναφέρεται στα μέσα καλοκαιριού 

μέχρι μέσα φθινοπώρου, η δεύτερη περίοδος καλύπτει από το Νοέμβριο μέχρι το 

Μάρτιο, η τρίτη αναφέρεται στην άνοιξη και η τέταρτη καθαρά στο καλοκαίρι. Για 

λόγους απλούστευσης και όταν δεν υπάρχει κάποιος προφανής λόγος ιδιαίτερης 

αναφοράς, η πρώτη περίοδος θα αναφέρεται σαν “καλοκαίρι” ή “καλοκαίρι-

φθινόπωρο” και η δεύτερη σαν “χειμώνας”. 

Στα Gnaphosidae το πρότυπο δραστηριότητας είναι παρόμοιο σε όλους 

τους σταθμούς (Σχ.5.4 και 5.5): τα αρσενικά άτομα έχουν μέγιστη δραστηριότητα την 

άνοιξη και τα θηλυκά αμέσως μετά. Το γεγονός ότι δε βλέπουμε μέγιστη 

δραστηριότητα των θηλυκών και κατά την πρώτη περίοδο δειγματοληψίας δείχνει ότι 

αυτή συμβαίνει κατά τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ κατά το τέλος του 

καλοκαιριού και αρχές φθινοπώρου δεν παρατηρείται έντονη δραστηριότητα. Τα 

ανώριμα άτομα είναι περισσότερο άφθονα σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι 

και τις αρχές φθινοπώρου. Οι μόνοι σταθμοί στους οποίους δε φαίνεται να 

ακολουθείται ακριβώς το παραπάνω πρότυπο είναι το Μετόχι, όπου δεν υπάρχει 

έντονη παρουσία αρσενικών και επομένως δε φαίνεται μέγιστο παρουσίας και ο 

υγρότοπος του Αη-Γιώργη, όπου δεν υπάρχει σαφής αύξηση των θηλυκών το 

καλοκαίρι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στους σταθμούς αυτούς δε βρέθηκαν 

πολλά άτομα του γένους Zelotes, όπως θα φανεί και παρακάτω. Επιπλέον στο 

Μετόχι ο συνολικός αριθμός ατόμων ήταν μικρός. 
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Σχ. 5.5. Φαινολογία των GNAPHOSIDAE στο σταθμό της 

Γαυδοπούλας. 

 

 

Στα Zodari idae, στην πλειοψηφία των σταθμών έχουμε μέγιστο 

δραστηριότητας αρσενικών, θηλυκών και ανώριμων ατόμων κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες (Σχ. 5.6). Φαινογράμματα για το Πευκοδάσος 2 και τη Γαυδοπούλα δεν 

παραθέτονται λόγω της μικρής αφθονίας της ομάδας στους σταθμούς αυτούς. Η 

μόνη απόκλιση υπάρχει στο Φανάρι και στο Μετόχι, όπου ο αριθμός των Zodariidae 

το καλοκαίρι όχι μόνο δεν είναι μέγιστος, αλλά πέφτει και σε πολύ μικρούς αριθμούς. 

Είναι δύσκολο να ερμηνευτεί το αποτέλεσμα αυτό, διότι δεν υπάρχει κάποιος 

ιδιαίτερος λόγος για την παρατηρούμενη απόκλιση. Οσον αφορά στη σύνθεση ειδών 

της οικογένειας στους διάφορους σταθμούς, το σύνολο ή ένας συνδυασμός δύο ή 

τριών ειδών συνυπάρχει στους περισσότερους σταθμούς δίνοντας την παραπάνω 

εικόνα φαινολογίας και το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς τους δύο. Αυτό που έχουν ως 

κοινό τους γνώρισμα είναι η κοινή απουσία του είδους Lachesana blackwalli, το 

οποίο όμως λείπει και από άλλους σταθμούς, χωρίς να δίνει το παραπάνω 

αποτέλεσμα.  

 

Στα Salt ic idae, τα φαινογράμματα που παίρνουμε από τους διάφορους 

σταθμούς δεν παρουσιάζουν μία κοινή εικόνα (Σχ.5.7 και 5.8) και αυτό οφείλεται 

κυρίως στο μεγάλο αριθμό ειδών με διαφορετικές χρονικές παρουσίες. Υπάρχουν 

τρεις βασικές τάσεις μέσα στην οικογένεια αυτή: σε κάποιους σταθμούς βλέπουμε 

μέγιστη δραστηριότητα τους καλοκαιρινούς μήνες (π.χ. Βατσιανά, Πευκοδάσος 2, 

υγρότοπος Αη-Γιώργη,), σε άλλους τους ανοιξιάτικους (π.χ. Αλυκή, Πευκοδάσος 1)  

 



 



 



και σε άλλους το φθινόπωρο (Φανάρι, Κεδροδάσος Λαβρακά), ενώ στο Μετόχι το 

πρότυπο δεν είναι σαφές και κάθε αιχμή οφείλεται στην ουσία σε διαφορετικό είδος. 

Οπως θα φανεί και στην ανάλυση της φαινολογίας των βασικών ειδών Salticidae, τα 

καλοκαιρινά μέγιστα οφείλονται στο είδος Habrocestum graecum, τα φθινοπωρινά 

στα είδη Aelurillus, ενώ τα ανοιξιάτικα στα γένη Chalcoscirtus, Bianor, Euophrys και 

Yllenus.  
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Σχ. 5.8. Φαινολογία των Salticidae στο σταθμό της Γαυδοπούλας.  

 

 

Σχετικά με τη Γαυδοπούλα δεν είναι σαφές τι ακριβώς συμβαίνει μια και λείπει 

η τελευταία περίοδος δειγματοληψίας, αλλά αν κρίνουμε από τη σύνθεση ειδών της 

(κυρίως Habrocestum graecum), κατά πάσα πιθανότητα το μέγιστο δραστηριότητας 

υπάρχει το καλοκαίρι.  

 

Στα Lycosidae έχουμε παρόμοιο πρότυπο με εκείνο των Zodariidae, αλλά 

λίγο μετατοπισμένο προς το τέλος του καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου, μια και 

εμφανίζεται κυρίως κατά την πρώτη δειγματοληπτική περίοδο. Στο σχήμα 5.9 

φαίνεται η εικόνα της δραστηριότητάς τους στην πλειοψηφία των σταθμών. Το 

πρότυπο αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη παρουσία των πιο ξηρόφιλων μελών της 

οικογένειας αυτής. 
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Σχ. 5.9. Φαινολογία των Lycosidae στην πλειοψηφία των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 

 

 

Η πιο εκτεταμένη παρουσία ανώριμων ατόμων από άνοιξη μέχρι και 

φθινόπωρο δηλώνει στην ουσία ότι οι κύκλοι ζωής αυτής της ομάδας είναι 

μεγαλύτεροι από ένα έτος. Πράγματι στα περισσότερα είδη απαιτούνται δύο χειμώνες 

για να ωριμάσουν, ενώ τα θηλυκά ορισμένων ειδών μπορεί να ζουν πολλά χρόνια 

(Jones, 1990). Κατά συνέπεια η αιχμή που παρατηρείται την άνοιξη αφορά την 

προηγούμενη γενιά η οποία ωριμάζει και δίνει το μέγιστο των ώριμων αμέσως μετά, 

ενώ η αιχμή του τέλους του καλοκαιριού και αρχών φθινοπώρου αφορά τη νέα γενιά. 

Μόνες αποκλίσεις από το πρότυπο αυτό αποτελούν οι σταθμοί του υγροτόπου του 

Αη-Γιώργη και του Φαναριού (Σχ. 5.10 και 5.11). 
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Σχ. 5.10. Φαινολογία των Lycosidae στο σταθμό του υγρότοπου του Αη-

Γιώργη. 
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Σχ. 5.11. Φαινολογία των Lycosidae στο σταθμό του Φαναριού. 

 

 

Στον πρώτο σταθμό παρατηρείται ένα δεύτερο μέγιστο δραστηριότητας των 

αρσενικών ατόμων την άνοιξη, που οφείλεται στο είδος Arctosa variana, το οποίο, 

όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα, είναι πιο υγρόφιλο και κατά συνέπεια 

δραστηριοποιείται τους πιο υγρούς μήνες. Στο Φανάρι η εικόνα που παίρνουμε 

οφείλεται στην παρουσία δύο κυρίως ειδών: το μέγιστο των αρσενικών στη δεύτερη 

περίοδο οφείλεται στο είδος Alopecosa insignis, ενώ το μέγιστο των θηλυκών στην 

τρίτη περίοδο οφείλεται στο είδος Lycosa narbonensis. Το είδος αυτό απαντήθηκε και 

στο σταθμό των Βατσιανών την πρώτη περίοδο (ένα θηλυκό άτομο), πράγμα που 

σημαίνει ότι η περίοδος ωριμότητας τουλάχιστον των θηλυκών ατόμων είναι αρκετά 

εκτεταμένη. Περισσότερα στοιχεία για τα παραπάνω είδη θα δοθούν αργότερα στην 

ανάλυση της φαινολογίας των ειδών.   

 

Τα Scytodidae παρουσιάζουν κυρίως καλοκαιρινή δραστηριότητα 

ακολουθώντας το πρότυπο των Zodariidae. Στο σχήμα 5.12 φαίνεται ότι αρσενικά, 

θηλυκά και ανώριμα άτομα εμφανίζονται την ίδια χρονική περίοδο, παραμένουν 

δραστήρια καθ΄όλη την περίοδο ξηρασίας (ουσιαστικά από Ιούνιο μέχρι Νοέμβριο) 

και στη συνέχεια τα περισσότερα πεθαίνουν ή περνούν σε φάση μη δραστηριότητας. 
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Σχ. 5.12. Φαινολογία των Scytodidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 
 

Στα Linyphi idae η κατάσταση είναι αντίθετη: αρσενικά και θηλυκά άτομα 

δραστηριoποιούνται κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα ανώριμα εμφανίζονται 

αμέσως μετά, δηλαδή την άνοιξη. Αυτό το πρότυπο ακολουθείται σε όλους τους 

σταθμούς που είχαμε παρουσία της οικογένειας αυτής (Σχ. 5.13). Τα στοιχεία από τις 

μηνιαίες δειγματοληψίες στο Γιούχτα δείχνουν ότι υπάρχει μία διαφορά φάσης μεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών ατόμων (μέγιστο των αρσενικών το Δεκέμβριο και των 

θηλυκών το Φεβρουάριο-Μάρτιο) που εδώ χάνεται. 
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Σχ. 5.13. Φαινολογία των Linyphiidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 

 

 

 



 

Τα Theridi idae παρουσιάζουν το πρόβλημα που είχαμε και στα Salticidae, 

ότι δηλαδή ο σχετικά μεγάλος αριθμός ειδών και τα διαφορετικά πρότυπα που αυτά 

ακολουθούν, δημιουργούν μία σύγχυση ως προς τη γενική εικόνα της ομάδας αυτής 

(Σχ. 5.14). Εδώ παρουσιάζονται μόνο τα φαινογράμματα από τους σταθμούς που  



 



είχαν έναν αρκετό αριθμό ατόμων, ώστε να δείχνουν τουλάχιστον την τάση που 

υπάρχει, καθώς και το φαινόγραμμα του συνόλου των σταθμών. Είναι προφανές ότι 

το τελευταίο αποτελεί το συνδυασμό των πρώτων, τα οποία και σε αυτήν την 

περίπτωση καθορίζονται από διαφορετικά είδη. Ετσι, όπως θα φανεί και αργότερα, 

το μέγιστο δραστηριότητας των αρσενικών τη δεύτερη περίοδο στους σταθμούς του 

Φαναριού, της Αλυκής και του Μετοχιού οφείλεται στα είδη του γένους Enoplognatha, 

ενώ το μέγιστο δραστηριότητας των θηλυκών την τρίτη και τέταρτη περίοδο οφείλεται 

στα είδη του γένους Theridion. Αντίθετα στο σταθμό του Πευκοδάσους 1 τα είδη του 

γένους Dipoena δημιουργούν το μέγιστο δραστηριότητας των θηλυκών ατόμων την 

άνοιξη και μαζί με αυτά εμφανίζονται και τα ανώριμα άτομα. 

 

Στα Thomisidae το πρότυπο είναι σε γενικές γραμμές σταθερό με έναν 

κύκλο που ξεκινά την άνοιξη με την αύξηση της δραστηριότητας των θηλυκών και 

των ανώριμων ατόμων και ουσιαστικά ολοκληρώνεται μέχρι τις αρχές του 

καλοκαιριού που εμφανίζεται το μέγιστο της δραστηριότητας των αρσενικών (Σχ. 

5.15). 
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Σχ. 5.15. Φαινολογία των Thomisidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 

 

 

Στην οικογένεια των Ctenizidae υπάρχουν στοιχεία μόνο για αρσενικά και 

ανώριμα άτομα, πράγμα που οφείλεται στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς αυτών 

των ζώων. Πρόκειται για τις αράχνες που ζουν σε σωλήνες κάτω από το έδαφος και 

έχουν ένα χαρακτηριστικό καπάκι που φτιάχνουν από νήμα και χώμα, ώστε να μη 

γίνονται αντιληπτές από τα θύματα και τους εχθρούς τους. Τα θηλυκά άτομα σπάνια 

 



βγαίνουν από τη φωλιά τους, ενώ τα αρσενικά δραστηριοποιούνται όταν είναι η 

εποχή του ζευγαρώματος, γι΄αυτό και πιάνονται στις παγίδες. Τα ανώριμα άτομα 

περνούν κάποιο διάστημα αφού γεννηθούν στη φωλιά της μητέρας τους, αλλά στη 

συνέχεια αρχίζουν να διασπείρωνται για να φτιάξουν τη δική τους φωλιά και να 

ενηλικιωθούν, οπότε επίσης πιάνονται στις παγίδες.  
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Σχ. 5.16. Φαινολογία των Ctenizidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 

 

Στο σχήμα 5.16 φαίνεται ότι το μέγιστο της δραστηριότητας των αρσενικών 

ατόμων είναι κατά την πρώτη περίοδο, δηλαδή από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο, αλλά 

διατηρούνται και στη δεύτερη περίοδο, δηλαδή και το χειμώνα. Ωστόσο τα στοιχεία 

που έχουμε για την οικογένεια αυτή, ότι τα αρσενικά έχουν πολύ μικρή περίοδο 

ωριμότητας (Decae, 1996) και το πρότυπο που εμφανίζουν σε έναν φρυγανότοπο 

του Γιούχτα (μέγιστο τον Αύγουστο και εμφάνιση μέχρι και το Νοέμβριο, ενώ μετά 

χάνονται) (Chatzaki et al., 1998), δείχνουν ότι το μέγιστο δραστηριότητας πρέπει να 

είναι μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και η παρουσία τους στη δεύτερη περίοδο 

να αποδίδεται στις πρώτες μέρες αυτής της περιόδου και να μη συνεχίζεται και κατά 

τους χειμερινούς μήνες. 

 

Στο σχήμα 5.17 παρουσιάζονται διάφορες μικρές οικογένειες που 

εμφανίζονται στη Γαύδο κατά την ξηρή περίοδο του καλοκαιριού και του 

φθινοπώρου. Οι οικογένειες αυτές είναι οι : Fi l istat idae, Loxoscel idae, 

Palpimanidae, Sparassidae, Oonopidae, Pholcidae, Prodidomidae και 

Dictynidae. Δεδομένου του μικρού αριθμού ατόμων που συλλέχθηκαν συνολικά, 

αλλά και του σταθερού προτύπου που εμφάνισαν, παρουσιάζονται σαν μία ενότητα. 

 



 

Το πρότυπο που παρουσιάζουν οι οικογένειες αυτές είναι σε γενικές γραμμές όμοιο 

με των Zodariidae, Scytodidae και Lycosidae. Μόνες αποκλίσεις δείχνουν τα μέλη της 

οικογένειας Sparassidae, όπου τα αρσενικά είναι εξίσου δραστήρια κατά την  



 



ανοιξιάτικη περίοδο, και τα Dictynidae, τα οποία όμως βρέθηκαν σε τόσο μικρό 

αριθμό, ώστε να μην είναι σαφές κάποιο πρότυπο, αλλά μόνο η τάση που δείχνει η 

ομάδα αυτή.  

 

Τα Clubionidae είναι μία οικογένεια που αν και μορφολογικά θυμίζει τα 

Gnaphosidae έχει περισσότερο χειμερινή δραστηριότητα (Σχ. 5.18). Οπως φαίνεται 

στο παραπάνω σχήμα, η μέγιστη δραστηριότητα των αρσενικών ατόμων 

παρατηρείται στη δεύτερη περίοδο και των θηλυκών στην τρίτη, ενώ αμέσως μετά 

εμφανίζονται τα ανώριμα άτομα. 
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Σχ. 5.18. Φαινολογία των Clubionidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 
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Σχ. 5.19. Φαινολογία των Dysderidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 

 



 

 

Στα Dysderidae υπάρχει κυρίως ανοιξιάτικη δραστηριότητα θηλυκών και 

αρσενικών ατόμων που ξεκινά ήδη από τους τελευταίους μήνες του χειμώνα και 

φτάνει στα μέγιστο στις αρχές της άνοιξης, όπου εμφανίζονται και τα ανώριμα άτομα 

(Σχ. 5.19). Πρόκειται δηλαδή για οικογένεια που κλείνει τον κύκλο της σε διάστημα 

ενός έτους. 
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Σχ. 5.20. Φαινολογία των Philodromidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 

 

 

Στα Phi lodromidae έχουμε και πάλι ετήσιο κύκλο με τα αρσενικά άτομα να 

δραστηριοποιούνται την άνοιξη, τα θηλυκά και τα ανώριμα άτομα το καλοκαίρι και 

μάλιστα στις αρχές (δεδομένου ότι η παρουσία τους στην πρώτη περίοδο, που ξεκινά 

από μέσα Ιουλίου και μετά, είναι αμελητέα) (Σχ. 5.20).  

 

Στα Oxyopidae η δραστηριότητα των θηλυκών ατόμων δείχνει να διατηρείται 

σχεδόν όλο το χρόνο με εξαίρεση μόνο τους χειμερινούς μήνες (Σχ.5.21). Αντίθετα τα 

αρσενικά άτομα έχουν μικρότερο κύκλο ζωής με μέγιστη δραστηριότητα το καλοκαίρι. 

Οπως και στην περίπτωση των Lycosidae, η παρουσία των ανώριμων ατόμων σε 

όλη τη διάρκεια του έτους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται δύο έτη για την 

ενηλικίωσή τους, κάτι που ενισχύεται και βιβλιογραφικά (Jones, 1990). 
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Σχ. 5.21. Φαινολογία των Oxyopidae στο σύνολο των σταθμών της 

Γαύδου-Γαυδοπούλας. 

 

 

 

 

 



 

5.5 ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η εποχιακή δραστηριότητα των πιο σημαντικών 

ειδών με σκοπό κυρίως να ερμηνευτούν με περισσότερη λεπτομέρεια τα πρότυπα 

των οικογενειών που περιγράφηκαν παραπάνω. Η ανάλυση αφορά κυρίως τις 

οικογένειες που είχαν μεγάλη αφθονία αλλά και αριθμό ειδών. Στις περιπτώσεις που 

η συστηματική κατάσταση των ειδών είναι ακόμα ασαφής, τα στοιχεία 

συγκεντρώνονται για ένα ολόκληρο γένος. Για τον ίδιο λόγο, σε ορισμένες 

περιπτώσεις δε δίνονται στοιχεία για τα ανώριμα άτομα, προκειμένου να 

αποφευχθούν λάθη στην ερμηνεία.  

 

 

1) Gnaphosidae 
 
Στην οικογένεια αυτή κυριάρχησαν τα είδη του γένους Zelotes, καθώς και τα 

είδη Berlandina plumalis και Nomisia ripariensis, ενώ μικρότερη συμμετοχή είχαν τα 

είδη Drassodes lutescens, Haplodrassus dalmatensis, Gnaphosa cf. dolosa και 

Nodocion sp.. Οι φαινολογίες των παραπάνω τάξων φαίνονται στο σχήμα 5.22. Τα 

δεδομένα έχουν ενοποιηθεί για όλους τους σταθμούς, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν 

σημαντικές αποκλίσεις, ενώ εξαιρέσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια σε ξεχωριστά 

διαγράμματα.  

Τα είδη του γένους Zelotes  παρουσιάζουν στο σύνολό τους την ίδια 

δραστηριότητα και είναι αυτά που καθορίζουν το πρότυπο στους περισσότερους 

σταθμούς της Γαύδου, με μέγιστη δραστηριότητα των αρσενικών ατόμων την άνοιξη 

και των θηλυκών το καλοκαίρι. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της Γαύδου και 

αυτών που είχαμε από τις μηνιαίες δειγματοληψίες στο Ο.Γιούχτα (Σχ. 5.23 και 5.24) 

έδειξαν ότι η μέγιστη ανοιξιάτικη δραστηριότητα παρατηρείται τον Απρίλιο και 

προέρχεται κυρίως από τα αρσενικά και ανώριμα άτομα, στη συνέχεια 

δραστηριοποιούνται τα θηλυκά γύρω στον Ιούνιο, ενώ το μέγιστο που παρατηρείται 

στο Γιούχτα κατά το μήνα Σεπτέμβριο (και προέρχεται από τα αρσενικά άτομα) δε 

φαίνεται να παρατηρείται στη Γαύδο.  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με τους βιολογικούς 

κύκλους των ειδών αυτών και το πώς ερμηνεύονται από τα δεδομένα μιας ετήσιας 

δειγματοληψίας με παγίδες εδάφους. Με τα υπάρχοντα δεδομένα (δηλαδή ένας μόνο 

χρόνος δειγματοληψίας, τριμηνιαίες δειγματοληψίες στη Γαύδο έναντι μηνιαίων 

δειγματοληψιών στο Γιούχτα και άγνοια σχετικά με τα ανώριμα στάδια) δεν είναι 

εύκολο να εξηγηθεί αν η διαφορά αυτή οφείλεται σε κάποιο τυχαίο κλιματικό γεγονός  



 



 



 

                                                

στη Γαύδο ή αν υποδηλώνει κάποια διαφορά στο βιολογικό κύκλο των ζώων αυτών 

στην περιοχή. Το σίγουρο είναι ότι η μεγάλης διάρκειας παρουσία ώριμων ατόμων 

υποδηλώνει το ευρύχρονο (ή διπλόχρονο) πρότυπο ανάπτυξης που είναι κοινό και 

στις δύο περιπτώσεις3 . 

Αυτό που είναι περίεργο στο φαινόγραμμα του γένους αυτού είναι ότι τα 

ανώριμα στάδια δείχνουν να προηγούνται των θηλυκών. Δύο είναι οι πιθανές 

εξηγήσεις. Η πρώτη είναι ότι απαιτούνται δύο χρόνια για να αναπτυχθούν πλήρως τα 

μικρά, οπότε τα ανώριμα που βλέπουμε κατά την περίοδο της άνοιξης προέρχονται 

από τη γενιά της προηγούμενης χρονιάς και στην ουσία έχουμε διετή κύκλο ζωής. Η 

δεύτερη είναι ότι το ζευγάρωμα γίνεται την άνοιξη και τότε έχουμε μία πρώτη γενιά 

που ωριμάζει πολύ γρήγορα μέσα στην θερινή περίοδο, ενώ τα θηλυκά παραμένουν 

δραστήρια το καλοκαίρι και δίνουν μία δεύτερη γενιά το φθινόπωρο η οποία παύει να 

δραστηριοποιείται τη χειμερινή περίοδο και φτάνει στα τελικά στάδια ωρίμανσης την 

επόμενη άνοιξη. Τα περισσότερα από τα αρσενικά άτομα πεθαίνουν κατά τη 

χειμερινή περίοδο, ενώ τα θηλυκά αντέχουν για μεγαλύτερο διάστημα. Δεδομένου ότι 

δεν υπάρχουν στοιχεία από τη βιβλιογραφία σχετικά με τη φαινολογία και τους 

βιολογικούς κύκλους των αραχνών σε παρόμοια οικοσυστήματα δεν είναι δυνατό να 

εξάγουμε εδώ κάποιο σαφές συμπέρασμα. 

Τα είδη Berlandina plumalis και Nomisia r ipariensis παρουσίασαν το 

ίδιο πρότυπο με μέγιστη δραστηριότητα των αρσενικών ατόμων την άνοιξη και μικρή 

γενικά παρουσία των θηλυκών από την άνοιξη ως το φθινόπωρο (με μικρή μόνο 

αύξηση το καλοκαίρι) (Σχ.5.22). Σχετικά με τα ανώριμα άτομα δε γίνεται σχολιασμός 

δεδομένου ότι τα δύο αυτά είδη είναι αρκετά όμοια μορφολογικά και τα ανώριμα 

στάδιά τους μπερδεύονται μεταξύ τους. Η παρουσία του είδους B. plumalis είναι αυτή 

που διαμορφώνει κυρίως τη φαινολογία της οικογένειας στο σταθμό του υγροτόπου 

του Αη-Γιώργη (Σχ. 5.5) και τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους σταθμούς. 

 Με μία πρώτη ματιά το πρότυπο αυτό θυμίζει το παραπάνω των Zelotes, με 

μόνη τη διαφορά ότι εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αναλογία αρσενικών-

θηλυκών ατόμων. Αυτό δείχνει ότι τα δύο αυτά είδη έχουν λιγότερη δραστηριότητα 

μέσα στο έτος, που περιορίζεται στην άνοιξη με αρχές καλοκαιριού και μάλλον σε 

αυτό το διάστημα ολοκληρώνουν και τον κύκλο ζωής τους. Αυτό φαίνεται και από το 

γεγονός ότι τα ανώριμα άτομα -στο σύνολο και των δύο ειδών μαζί- εμφανίζονται 

κυρίως το καλοκαίρι. Οι μόνες αποκλίσεις από τα πρότυπα του συνόλου των 

 
3  Ο όρος του διπλοχρονισμού στις αράχνες ξεκίνησε από τον Tretzel (1954) για να 
ερμηνεύσει το διπλό μέγιστο δραστηριότητας που εμφάνιζαν ορισμένα είδη σε δειγματοληψίες 
με παγίδες εδάφους και το οποίο μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους τύπους βιολογικού 
κύκλου (Toft, 1976). Αργότερα διάφοροι ερευνητές μετονόμασαν το πρότυπο αυτό σε 
ευρυχρονισμό, έναν ευρύτερο όρο που περιλαμβάνει τα είδη που είναι ώριμα σε όλη ή στο 



σταθμών του σχήματος 5.22 εντοπίζονται στην Αλυκή για το είδος B. plumalis, όπου 

τα αρσενικά είναι το ίδιο δραστήρια σε όλη την περίοδο άνοιξης και καλοκαιριού 

(Σχ.5.25) και στα Βατσιανά για το είδος N. ripariensis, όπου τα θηλυκά είναι πολύ πιο 

άφθονα το καλοκαίρι (Σχ.5.26).   

 

 

ΑΛΥΚΗ:Berlandina plumalis
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Σχ .525. Φαινολογία του είδους B. plumalis στο σταθμό της Αλυκής. 

 

 

ΒΑΤΣΙΑΝΑ : Nomisia ripariensis
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Σχ.5.26. Φαινολογία του είδους N. ripariensis στο σταθμό των 

Βατσιανών. 

 

 

                                                                                                                                            
μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας του έτους και των οποίων η περίοδος αναπαραγωγής δεν 
είναι σαφής (Aitchison, 1984). 



Στην περίπτωση του είδους Drassodes lutescens, το πρότυπο αλλάζει μια 

και το είδος αυτό έχει μία περισσότερο χειμερινή-ανοιξιάτικη παρουσία, ενώ την 

περίοδο ξηρασίας την περνά με τη μορφή ανώριμων ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι το 

είδος αυτό δεν αντέχει τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που συνοδεύονται και από 

σημαντική ξηρασία ή προτιμά περισσότερο τα δροσερά και πιο υγρά κλίματα.  

Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας, Haplodrassus 

dalmatensis,  Gnaphosa cf.  dolosa και Nodocion sp. που παρουσιάζουν 

μέγιστα δραστηριότητας την άνοιξη.  

Συμπερασματικά για την οικογένεια Gnaphosidae θα λέγαμε ότι τα είδη της 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες φαινολογίας: αυτά που παραμένουν δραστήρια σε 

όλη τη διάρκεια του έτους (τα είδη του γένους Zelotes), αυτά που έχουν καθαρά 

εποχιακό χαρακτήρα (Haplodrassus dalmatensis, Gnaphosa cf. dolosa και Nodocion 

sp.), και τα ενδιάμεσου τύπου (Berlandina plumalis και Nomisia ripariensis) , που 

άλλοτε δείχνουν να στενεύουν τα όρια δραστηριότητάς τους και άλλοτε επεκτείνουν 

την παρουσία τους χρονικά, εκμεταλλευόμενα ενδεχομένως βιοτικούς ή αβιοτικούς 

παράγοντες της συγκεκριμένης στιγμής. 

Σε γενικές γραμμές τα παραπάνω είδη ήταν παρόντα σε όλους ή στους 

περισσότερους σταθμούς άλλοτε με συχνότερη και άλλοτε με σπανιότερη παρουσία 

(Σχ.5.27). Τα βασικά συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από το σχήμα αυτό 

είναι τα ακόλουθα:  
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Σχ. 5.27. Απόλυτη συμμετοχή των βασικών τάξων Gnaphosidae ανά 

σταθμό. 

 



 

 

∗ Στην Αλυκή έχουμε την πιο έντονη παρουσία όλων των τάξων, πράγμα που 

σημαίνει ότι ήταν ο ιδανικότερος σταθμός για την ομάδα αυτή. Στο αποτέλεσμα 

αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι τα ξέφωτα ήταν άφθονα, η βλάστηση αραιή και 

επομένως τα ζώα αυτά μπορούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς εμπόδια, 

αλλά και ίσως λόγοι ανταγωνισμού με άλλες οικογένειες που ενδεχομένως δεν 

αντέχουν στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο σταθμό αυτό (παραλία με 

πολλή ξηρασία για μεγάλα διαστήματα, αραιή βλάστηση κλπ.). 

∗ Η σύγκριση της αφθονίας των ειδών Berlandina plumalis και Nomisia ripariensis 

στους σταθμούς μελέτης δείχνει ότι πιθανότατα τα είδη αυτά ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους. Ετσι όπου το πρώτο είναι άφθονο (π.χ. στους σταθμούς 1, 5, 6, 8), 

το δεύτερο σχεδόν δεν εμφανίζεται, ενώ αντίθετα το βλέπουμε να αφθονεί εκεί 

που το πρώτο είναι πιο περιορισμένο (π.χ. στους σταθμούς 2, 3, 9). 

∗ Σε αντίθεση με τα παραπάνω είδη, τα είδη του γένους Zelotes δε δείχνουν να 

περιορίζονται από ανταγωνιστικές σχέσεις με άλλα είδη της ίδιας οικογένειας. 

Ακόμα και μέσα στο γένος βρίσκονταν πολλά είδη μαζί σε κάθε σταθμό. 

∗ Το είδος Drassodes lutescens δείχνει μία αποφυγή προς την πυκνή βλάστηση και 

την υγρασία. Αυτό φαίνεται τόσο από την πιο έντονη παρουσία του στους 

σταθμούς (1), (2), (5) και (6) (αντίστοιχα Φανάρι, Βατσιανά, κεδροδάσος Λαβρακά 

και Αλυκή), όσο και από την απουσία του στους σταθμούς (8), (9) και (10), δηλαδή 

στον υγροβιότοπο και στους δύο πευκώνες. 

∗ Συνολικά η οικογένεια αυτή δείχνει να προτιμά ανοιχτά, φωτεινά μέρη. Οι μόνες 

συνθήκες που την περιορίζουν φαίνεται πως είναι εκείνες που επικρατούν σε ένα 

πευκοδάσος.      
 

2) Zodariidae 
 

Στην οικογένεια αυτή παρουσιάστηκαν συνολικά πέντε είδη: Zodarion 

spinibarbis, Zodarion rhodiense, Zodarion frenatum, Zodarion cf. emarginatum, 

Lachesana cf. blackwalli. Από αυτά, τα δύο πρώτα είναι τα πιο άφθονα και βρέθηκαν 

στους περισσότερους σταθμούς. Ολα τα είδη Zodarion είναι μικρού μεγέθους (από 3 

έως 7 χιλιοστά περίπου) και τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά με μυρμήγκια, τροφή 

που δεν συμπεριλαμβάνεται συχνά στη δίαιτα των αραχνών γενικά. Αντίθετα το είδος 

Lachesana cf. blackwalli έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και θυμίζει περισσότερο 

κάποιο Gnaphosidae στη μορφή. Σε γενικές γραμμές, όλα τα είδη έχουν καλοκαιρινή 

παρουσία (Σχ. 5.28) και συνυπάρχουν στους σταθμούς, χωρίς να αποκλείει το ένα το 

άλλο. Εκτός από τα δύο τελευταία είδη, τα υπόλοιπα μοιάζουν πολύ στη μορφή και 



 

στο μέγεθος και γι΄αυτό στάθηκε αδύνατο να διαχωριστούν τα ανώριμα στάδια, 

οπότε δεν παρουσιάζονται στα ιστογράμματα. 

Το είδος Z. spinibarbis  είναι το πιο προβληματικό ως προς τη φαινολογία 

του. Εμφάνισε τέσσερα διαφορετικά πρότυπα στο σύνολο των σταθμών, από τα 

οποία αυτό του Φαναριού/ Λαβρακά και του Μετοχιού είναι αρκετά περίεργα, ενώ τα 

άλλα δύο θυμίζουν το βασικό πρότυπο της ομάδας, δηλαδή μέγιστη δραστηριότητα 

αρσενικών και θηλυκών ατόμων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο Φανάρι και το 

Λαβρακά είναι δραστήρια την άνοιξη, ενώ στο Μετόχι, τα μεν θηλυκά είναι λιγοστά, τα 

δε αρσενικά είναι άφθονα από τον Ιούλιο ως το Μάρτιο, καθορίζοντας και τη 

συνολική μορφή του σταθμού ως προς την οικογένεια (Σχ.5.6). Τα παραπάνω 

δείχνουν ότι οι αράχνες αυτές δεν έχουν στην ουσία σταθερή δραστηριότητα, αλλά 

όποτε οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, τις εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τον πληθυσμό 

τους. 

Το είδος Z. rhodiense  δεν ήταν τόσο άφθονο όσο το προηγούμενο είδος και 

εμφανίστηκε σε λιγότερους σταθμούς. Η μόνη απόκλιση που παρουσιάζει είναι στο 

σταθμό του υγροτόπου του Αη-Γιώργη, όπου τα αρσενικά άτομα έχουν μέγιστη 

δραστηριότητα την άνοιξη, ενώ παραμένουν δραστήρια και όλο το καλοκαίρι.  

Το είδος Z. frenatum  έχει καλοκαιρινή παρουσία, με μόνη τη διαφορά ότι 

στην Αλυκή είναι πιο άφθονο και η παρουσία του πιο εκτεταμένη χρονικά. 



 

  



 

 

Zodarion cf. emarginatum 
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Σχ. 5.29. Φαινολογία του είδους Z. cf. emarginatum στο σύνολο των 

σταθμών της Γαύδου. 
 

Lachesana cf. blackwalli
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Σχ. 5.30. Φαινολογία του είδους Lachesana cf. blackwalli στο σύνολο 

των σταθμών της Γαύδου. 

 

Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι τα δύο πρώτα είδη που αναφέρθηκαν εδώ (Z. 

spinibarbis και Z. rhodiense)  και που εμφανίζουν μία σχετική ανισορροπία ως προς 

τη φαινολογία τους, είναι τα μοναδικά που είναι ενδημικά είδη της Ελλάδας. 

Δεδομένου ότι είναι και τα πιο άφθονα, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι είναι τα 

καλύτερα προσαρμοσμένα ή τα πιο εύκολα προσαρμόσιμα είδη στις συνθήκες της 

περιοχής, καταφέρνοντας να κυριαρχούν έναντι των άλλων χρονικά και χωρικά. Ετσι 

καταφέρνουν να διατηρούν κάποιους μικρούς πληθυσμούς ακόμα και στους 

σταθμούς που για τον οποιονδήποτε λόγο τα υπόλοιπα είδη δεν εμφανίζονται, 

 



 

                                                

ακολουθώντας ένα διαφορετικό πρότυπο δραστηριότητας, όπως φάνηκε στους 

σταθμούς Φανάρι και Μετόχι. 

Σε γενικές γραμμές τα μέλη της οικογένειας αυτής παρουσιάζουν πρόβλημα 

στο να ενταχθούν σε κάποιο πρότυπο δραστηριότητας εκτός από τα δύο τελευταία 

είδη Z. cf. emarginatum και Lachesana cf. blackwalli, τα οποία δείχνουν σαφέστερα 

ένα στενόχρονο μοτίβο δραστηριότητας4 που εντοπίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες. 

Αντίθετα, οι μηνιαίες δειγματοληψίες στο Γιούχτα (Chatzaki et al., 1998) έδειξαν ένα 

ευρύχρονο πρότυπο για την οικογένεια συνολικά, με ώριμα άτομα από τον Απρίλιο 

ως τον Οκτώβριο και αιχμή παρουσίας τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Εδώ 

ωστόσο, εκτός από τη μη σταθερότητα της δραστηριότητας στους διάφορους 

σταθμούς, υπάρχει και το πρόβλημα της επικάλυψης της πρώτης και τέταρτης 

δειγματοληπτικής περιόδου, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές εάν τα ώριμα άτομα 

που παρατηρούνται κατά την πρώτη περίοδο προέκυψαν μέχρι και τον Αύγουστο 

(οπότε μιλάμε για καλοκαιρινή κυρίως παρουσία) ή εάν διατηρήθηκαν μέχρι και το 

Νοέμβριο (οπότε θα πρέπει να θεωρηθούν ευρύχρονα).  

 

3) Salticidae 
 
Στην οικογένεια αυτή, όπως έχει αναφερθεί και στην προηγούμενη ενότητα, ο 

μεγάλος αριθμός ειδών και η διαφορετική φαινολογία τους κάνει την παρουσία της 

οικογένειας να μην δείχνει ομοιογένεια ως προς τη φαινολογία της. Τα είδη που 

αναγνωρίστηκαν δε βρέθηκαν σε μεγάλες αφθονίες σε κανένα σταθμό, πράγμα που 

συνδέεται από τη μία με το γεγονός ότι οι αράχνες αυτές έχουν πολύ καλή όραση και 

μπορούν να αποφεύγουν τις παγίδες, και από την άλλη με το ότι δε ζουν 

αποκλειστικά στο έδαφος, αλλά μετακινούνται πολύ στον κατακόρυφο άξονα της 

βλάστησης. Για τους λόγους αυτούς οι παγίδες εδάφους από μόνες τους δεν αρκούν 

για να συλλέξουν το σύνολο των ειδών ή να δώσουν πραγματική ένδειξη της 

αφθονίας των αραχνών αυτών (Merrett & Snazell, 1983).   
Στο σχήμα 5.31 παρουσιάζεται η εποχιακή δραστηριότητα των κυριότερων 

τάξων. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα είδη του γένους Aelurillus 

εμφανίζουν κυρίως φθινοπωρινή δραστηριότητα, το είδος Habrocestum graecum 

καλοκαιρινή, ενώ τα υπόλοιπα Yllenus univitatus, Bianor sp.,.Chalcoscirtus infimus, 

Euophrys spp. και Salticidae sp. δραστηριοποιούνται κυρίως την άνοιξη. Τα 

περισσότερα είδη είναι στενόχρονα, έχουν δηλαδή μία μόνο περίοδο δραστηριότητας 

που εκφράζει και την περίοδο αναπαραγωγής τους. Η μόνη εξαίρεση είναι ίσως το 

 
4  Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Aitchison (1984), στενόχρονα είναι τα είδη που 
εμφανίζονται ώριμα μόνο μία συγκεκριμένη εποχή του έτους, σε αντιδιαστολή με τα 
ευρύχρονα είδη που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 



 

είδος Habrocestum graecum, που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία από την άνοιξη 

μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.  

 

4) Theridiidae 
 
Τα είδη της οικογένειας αυτής δεν εμφανίστηκαν σε μεγάλες αφθονίες αλλά 

παρουσιάζουν διαφορετική χρονική δραστηριότητα που καλύπτει όλες τις εποχές του 

χρόνου (Σχ.5.32). Ετσι τα είδη του γένους Enoplognatha έχουν χειμερινή παρουσία 

που συνοδεύεταια από μικρή άυξηση των θηλυκών την άνοιξη, τα είδη των γενών 

Theridion και Dipoena είναι ανοιξιάτικα με τα πρώτα να εμφανίζουν μικρή παρουσία 

και το καλοκαίρι, ενώ τα είδη του γένους Steatoda και το είδος Anelosimus aulicus 

είναι καλοκαιρινά. Οπως και στην προηγούμενη οικογένεια τα είδη αυτά έχουν σαφή 

εποχιακότητα και επομένως ανήκουν στις στενόχρονες οικογένειες.  



 



 



5) Lycosidae 
 
Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από είδη με διαφορετικές 

οικολογικές προτιμήσεις, κυρίως όσον αφορά τον παράγοντα υγρασία. Αν και στα 

μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα επικρατούν κυρίως οι ξηρόφιλες ομάδες, στη 

Γαύδο είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε και μέλη από τις υγρόφιλες ομάδες, διότι 

υπήρχε μεγάλη ποικιλία στους οικοτόπους που μελετήθηκαν. Από τα είδη που 

αναγνωρίστηκαν, τα Lycosa narbonensis, Hogna radiata και Alopecosa insignis είναι 

κατεξοχήν ξηρόφιλα, τα Pardosa strigillata, Arctosa perita και Arctosa variana 

προτιμούν τα υγρά, αμμώδη και ανοιχτά περιβάλλοντα όπως του Υγροτόπου όπου 

και βρέθηκαν. Παρακάτω δίνονται οι φαινολογίες ενός από τους κυριότερους 

αντιπροσώπους των κατηγοριών αυτών (Σχ. 5.33 και 5.34). Τα δύο αυτά σχήματα 

δείχνουν ότι οι μεν ξηρόφιλες ομάδες δραστηριοποιούνται κυρίως αργά το καλοκαίρι, 

γεννούν, και τα μικρά εκκολάπτονται την επόμενη άνοιξη, οι δε υγρόφιλες 

δραστηριοποιούνται την άνοιξη και διαχειμάζουν επίσης στο ανώριμο στάδιο. 

  
 

 

Hogna radiata
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Σχ. 5.33. Φαινολογία του είδους L.narbonensis στο σύνολο των 

σταθμών της Γαύδου. 

 

 

 



Arctosa  spp.
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Σχ.5.34. Φαινολογία του γένους Arctosa στο σταθμό τους υγροτόπου 

του Αη-Γιώργη. 

 
 

 



 

5.6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Το σύνολο των 8.062 συλλεχθέντων δειγμάτων από το συγκρότημα Γαύδου-

Γαυδοπούλας κατανέμεται σε 30 οικογένειες, 82 γένη και 128 είδη. Η κατανομή των 

ατόμων στα αντίστοιχα είδη δεν είναι ισομερής. Ετσι από το σύνολο των ειδών μόνο 

τα 15 μπορεί να θεωρηθούν άφθονα, ενώ η πλειοψηφία είναι σπάνια είδη (Πιν. 5.2). 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 

Αφθονα 150- 15 

Μέτρια 20-150 25 

Σπάνια 10-20 84 

 

Πιν. 5.2. Διαίρεση των ειδών με βάση τη συνολική τους αφθονία. 

 
 
Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι ο παραπάνω διαχωρισμός είναι ενδεικτικός, καθώς 

δε στηρίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο κατάταξης. Δίνει όμως μία εικόνα της 

κυριαρχίας ορισμένων ειδών που φαίνεται να καταφέρνουν να επικρατούν σε κάθε 

συνδυασμό περιαβαλλοντικών παραμέτρων και να εκτοπίζουν τα υπόλοιπα, 

περιορίζοντας κατά πολύ τους πληθυσμούς τους. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψιν ότι η δειγματοληπτική μέθοδος που ακολουθήθηκε θεωρείται ημιποσοτική, 

επειδή μετρά τη δραστηριότητα και όχι την απόλυτη αφθονία των εν λόγω δειγμάτων, 

μπορεί όμως να δώσει ένα ικανοποιητικό μέτρο σύγκρισης για τη δομή των 

κοινωνιών των εδαφόβιων αρθροπόδων (Duffey, 1962; Southwood, 1966; Turnbull, 

1973; Uetz & Unziker, 1976).  

Αυτό που δείχνει αρκετά περίεργο στη μελέτη της αφθονίας είναι η κατανομή 

των αραχνών σε ώριμα και ανώριμα στάδια. Στην παρούσα μελέτη η αναλογία αυτή 

ήταν σχεδόν 1 προς 1 σε ετήσια βάση (52% ώριμα προς 48% ανώριμα άτομα), ενώ 

θα περίμενε κανείς να βρίσκει πολύ περισσότερα τα ανώριμα αφού πρόκειται για 

χερσαία αρθρόποδα που κατά κανόνα ακολουθούν μία r-κατανομή. Συγκριτικά όμως 

στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα είναι παραπλανητική και δεν απεικονίζει την 

πραγματική αναλογία αφθονίας μεταξύ ώριμων και ανώριμων ατόμων. Ετσι, στη 

μελέτη στο Γιούχτα (προσωπικά στοιχεία), όπου χρησιμοποιήθηκαν επίσης παγίδες 

εδάφους, η παρατήρηση ήταν ακόμα πιο έντονη με παρουσία 75% ώριμων ατόμων, 

ενώ η Παράσχη αναφέρει αντίστοιχα ποσοτά 56% στη Νάξο και 58% στην Επίδαυρο. 



 

Οταν τα παραπάνω συγκριθούν με τα αποτελέσματα από ποσοτικές μεθόδους 

δειγματοληψίας (μάζεμα με το χέρι ή τετράγωνα) η εικόνα αλλάζει πλήρως και τα 

περισσότερα άτομα είναι ανώριμα, ενώ ακόμα και τα πρότυπα δραστηριότητας 

διαφέρουν (Παράσχη, 1988). Το γεγονός λοιπόν θα πρέπει να αποδοθεί 

εξ΄ολοκλήρου στη χρησιμοποιούμενη μέθοδο, η οποία δείχνει την κινητικότητα των 

χερσαίων ασπονδύλων και σχετίζεται κυρίως με την αναπαραγωγική περίοδο. Για 

τον ίδιο λόγο σε όλες τις μελέτες όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή, τα αρσενικά 

είναι περισσότερα από τα θηλυκά άτομα, εκφράζοντας την ιδιαίτερη συμπεριφορά 

τους στο να ψάχνουν ενεργητικά την ή τις συντρόφους τους σε όλη τη διάρκεια της 

ωριμότητάς τους. 

Οσον αφορά στην εποχιακή δραστηριότητα των αραχνών, η αναλυτική 

παρουσίαση της φαινολογίας έκανε φανερή την έντονη εποχιακότητα των 

οικογενειών και κυριότερων ειδών. Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τις αράχνες να 

αποφεύγουν το διαειδικό ανταγωνισμό και να βελτιστοποιούν την εκμετάλλευση των 

ενδιαιτημάτων τους, πράγμα που συμβαίνει και σε πολλούς άλλους σπονδυλωτούς 

και ασπόνδυλους οργανισμούς (Pianka, 1994). Η εποχιακότητα στη δραστηριότητα 

των αραχνών είναι επίσης μία έκφραση προσαρμογής στην έντονη εποχιακότητα των 

μεσογειακών οικοσυστημάτων που επηρεάζεται κυρίως από τη φωτοπερίοδο και 

από τη θερμοκρασία (Pearson & White, 1964; Iatrou & Stamou, 1989; Lamotte & 

Blandin, 1989).  

Τα πρότυπα δραστηριότητας των αραχνών διακρίνονται σε τρείς βασικές 

κατηγορίες: το ευρύχρονο (eurychronous), το στενόχρονο (ανοιξιάτικο ή καλοκαιρινό 

ή φθινοπωρινό) (stenochronous) και το χειμερινό πρότυπο (winter-active) (Aitchison, 

1984). Σε άλλους συγγραφείς οι κατηγορίες γίνονται πέντε με τη διάκριση των 

στενόχρονων ειδών ανάλογα με την εποχή δραστηριότητάς τους (Schaefer, 1977; 

Foelix, 1981). Δεδομένου ότι οι αιχμές δραστηριότητας των διαφόρων εποχιακών 

τάξων δείχνουν μία συνέχεια, δεν είναι εύκολο να γίνει τόσο αυστηρή διάκριση και για 

το λόγο αυτό θα κρατηθεί εδώ ο πρώτος διαχωρισμός.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει βασικά η οικογένεια των Gnaphosidae. Η 

ανάλυση της φαινολογίας των ειδών της οικογένειας αυτής έδειξε ότι μόνο ορισμένα 

είδη (Zelotes spp. και λιγότερο το είδος Berlandina plumalis) ακολουθούν το πρότυπο 

αυτό και επειδή είναι τα πιο άφθονα, καθορίζουν και τη συνολική εικόνα της 

οικογένειας. Αντίθετα, τα υπόλοιπα είδη είναι στενόχρονα με αιχμή το καλοκαίρι 

(Nomisia ripariensis), την άνοιξη (Haplodrassus dalmatensis, Gnaphosa cf. dolosa, 

Nodocion sp.) ή ακόμα και το χειμώνα (Drassodes lutescens). Η διαφορετική 

εποχιακή δραστηριότητα των ειδών της οικογένειας αυτής την κάνει να είναι παρούσα 

σε όλη τη διάρκεια του έτους και σε μεγάλες αφθονίες σε όλους τους σταθμούς. Οι 

μηνιαίες δειγματοληψίες στο Γιούχτα εντάσσουν την οκογένεια αυτή στην ίδια 



 

                                                

κατηγορία. Ομως, όπως ήδη αναφέρθηκε, η εποχιακή διακύμανση που παρουσιάζει 

στο Γιούχτα είναι διαφορετική, με δύο αιχμές δραστηριότητας, μία την άνοιξη και μία 

το φθινόπωρο και καθορίζεται από είδη του γένους Zelotes και από το κυρίαρχο 

είδος του βιότοπου αυτού Pterotricha lentiginosa5. Παρόμοιο με το πρότυπο του 

Γιούχτα είναι και αυτό των Gnaphosidae της Επιδαύρου, ενώ αντίθετα στη Νάξο 

παρατηρείται ό,τι και στη Γαύδο, δηλαδή μία αιχμή δραστηριότητας την άνοιξη και 

απλή παρουσία όλο το υπόλοιπο διάστημα (Παράσχη, 1988). Τα παραπάνω 

οδηγούν στην υποψία ότι στα νησιωτικά οικοσυστήματα τα είδη εμφανίζουν πρότυπα 

δραστηριότητας με πιο στενόχρονο χαρακτήρα, προκειμένου να ανταποκριθούν σε 

πιο ακραίες κλιματικές συνθήκες ή σε μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής. Παρά το 

γεγονός ότι η Κρήτη είναι νησί, φαίνεται ότι ακολουθεί συχνά τα πρότυπα 

ηπειρωτικών περιοχών. Η ερμηνεία του φαινομένου απαιτεί λεπτομερέστερη γνώση 

των βιοκλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε νησιωτικά και ηπειρωτικά 

οικοσυστήματα αλλά και των ορίων οικολογικής ανοχής των εκάστοτε ειδών. 

Τα είδη των οικογενειών Filistatidae, Loxoscelidae και Scytodidae, δείχνουν 

έντονη καλοκαιρινή παρουσία, αλλά ώριμα άτομα βρίσκονται και κατά τους άλλους 

μήνες από Μάρτιο ως Νοέμβριο και επομένως μπορούν να συμπεριληφθούν στα 

ευρύχρονα είδη. Στο Γιούχτα οι ομάδες αυτές δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ίδια 

κατηγορία, διότι ο μικρός αριθμός ατόμων που βρέθηκαν εκεί δεν επέτρεπε να φανεί 

η παρουσία τους σε μεγαλύτερη χρονική κλίμακα. Το ίδιο φαίνεται και στις 

περιπτώσεις της Νάξου και Επιδαύρου όπου επίσης η κύρια δραστηριότητα 

παρατηρείται το καλοκαίρι.   

Πρόβλημα δημιουργεί η οικογένεια Zodariidae όπου, όπως αναφέρθηκε και 

σε προηγούμενες ενότητες, το πρότυπο της δραστηριότητας των ειδών της 

μεταβάλλεται από σταθμό σε σταθμό κι έτσι είναι δύσκολο να ενταχθεί σε μία 

κατηγορία. Στην οικογένεια αυτή παρατηρούμε να συμβαίνει ό,τι και με τα 

Gnaphosidae, όταν συγκριθούν οι φαινολογίες της οικογένειας στους βιοτόπους 

Γαύδου - Γιούχτα και Νάξου - Επιδαύρου. Παρατηρούμε δηλαδή ότι συνολικά η 

οικογένεια αυτή παρουσιάζει πιο εκτεταμένη χρονικά δραστηριότητα στα 

“ηπειρωτικά” οικοσυστήματα της Επιδαύρου και του Γιούχτα, συγκριτικά με τα δύο 

άλλα καθαρά νησιωτικά οικοσυστήματα της Νάξου και της Γαύδου. Ωστόσο οι 

διαφορές αυτές είναι πολύ λεπτότερες και ίσως να μην αντικατοπτρίζουν πραγματική 

διαφορά προτύπου, αλλά να οφείλονται σε τυχαία γεγονότα της δειγματοληψίας. 

 
5  Η μορφολογική ομοιότητα, η φυλογενετική συγγένεια και η παρουσία του είδους αυτού στον 
ίδιο βαθμό αφθονίας με το Berlandina plumalis που βρέθηκε στη Γαύδο, δείχνει ότι τα δύο 
αυτά είδη αλληλοαποκλείονται μεταξύ τους και αντικαθιστούν το ένα το άλλο στους βιοτόπους 
που απαντώνται. 



 

Επίσης, η κατάταξη των Thomisidae είναι αρκετά δύσκολη. Η φαινολογία της 

οικογένειας αυτής στη Γαύδο έδειξε ένα παρόμοιο πρότυπο δραστηριότητας με αυτό 

του Γιούχτα, όπου είχε θεωρηθεί ως ευρύχρονο. Η οικογένεια αυτή είναι αρκετά 

σημαντική στη Νάξο και η Παράσχη αναφέρει ότι οι αράχνες αυτές έχουν διαρκή 

παρουσία με αυξημένη δραστηριότητα την άνοιξη στη Νάξο και το χειμώνα στην 

Επίδαυρο. Ωστόσο η παρουσία της στη Γαύδο δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική και 

πέραν της αιχμής της άνοιξης και του καλοκαιριού στα θηλυκά και αρσενικά άτομα 

αντίστοιχα, η παρουσία των ώριμων ατόμων ήταν κατά πολύ ελαττωμένη. Περίπου 

όμοια πρότυπα εμφανίζουν και οι οικογένειες Philodromidae και Oxyopidae για τις 

οποίες όμως η Παράσχη δε δινει συγκριτικά στοιχεία ενώ στο Γιούχτα έδειξαν 

παρόμοια δραστηριότητα. 

Στα χειμερινά είδη ανήκουν όλα τα είδη Linyphiidae και Clubionidae, χωρίς 

όμως να μπορούμε να μιλήσουμε σε επίπεδο ειδών λόγω του μικρού αριθμού με τον 

οποίο εμφανίστηκαν στη Γαύδο. Τα Linyphiidae αποτελούν χαρακτηριστική 

οικογένεια των ψυχρότερων κλιμάτων (μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και αλπικά 

οικοσυστήματα), στα οποία η φαινολογία τους αλλάζει, παρουσιάζοντας και μία 

δεύτερη αιχμή δραστηριότητας το φθινόπωρο (Huhta, 1971). Το φαινόμενο αυτό της 

αλλαγής προτύπου δραστηριότητας λόγω αλλαγής των κλιματικών συνθηκών είναι 

αρκετά συνηθισμένο και αναμενόμενο στις αράχνες (Toft, 1976). Επίσης στην 

κατηγορία αυτή ανήκει και το γένος Enoplognatha της οικογένειας Theridiidae. Τα 

αποτελέσματα από τη μελέτη στο Γιούχτα είναι όμοια με αυτά της Γαύδου, ενώ 

συγκριτικά αποτελέσματα από τη μελέτη της Παράσχη δεν υπάρχουν, δεδομένου ότι 

οι οικογένειες αυτές δεν είχαν σημαντική παρουσία στους σταθμούς δειγματοληψίας 

της. 

Ολα τα υπόλοιπα τάξα τοποθετούνται στο στενόχρονο πρότυπο 

παρουσιάζοντας μία μόνο εμφανή περίοδο δραστηριότητας. Από αυτά κάποια είναι 

σαφώς καλοκαιρινά (Palpimanidae, Pholcidae, Oonopidae, ορισμένα Salticidae, 

Theridiidae και Lycosidae), κάποια είναι ανοιξιάτικα (Dysderidae, Sparassidae, 

ορισμένα Salticidae, Theridiidae και Lycosidae) και άλλα φθινοπωρινά (Ctenizidae 

και το γένος Aelurillus-Salticidae). Η κατάταξη αυτή δεν ακολουθείται πάντα στους 

βιότοπους σύγκρισης. Ετσι για παράδειγμα η Παράσχη αναφέρει ότι η οικογένεια 

Theridiidae είναι δραστήρια για πολλούς συνεχόμενους μήνες με αιχμή κυρίως το 

χειμώνα. Ομοίως στα Salticidae αναφέρεται σε μία διαρκή παρουσία της οικογένειας, 

με δύο αιχμές δραστηριότητας την άνοιξη και το φθινόπωρο. Ωστόσο οι φαινολογίες 

στην Παράσχη δίνονται σε επίπεδο οικογένειας και συνεπώς δεν είναι δυνατό να 

γίνουν ακριβείς συγκρίσεις, δεδομένου ότι δεν έχουμε πληροφορίες για τις επιμέρους 

δραστηριότητες των ειδών της κάθε οικογένειας. Από την άλλη, στη μελέτη του 

Γιούχτα η ανάλυση γίνεται επίσης σε επίπεδο οικογένειας, αλλά οι δειγματοληψίες 



 

ήταν μηνιαίες και έτσι δίνουν περισσότερη λεπτομέρεια στην παρατήρηση της 

φαινολογίας. Ετσι για παράδειγμα, η οικογένεια Dysderidae, που εδώ τοποθετείται 

στις στενόχρονες ανοιξιάτικες, παρουσιάζει στο Γιούχτα μία φαινολογία που δείχνει 

περισσότερο χειμερινή δραστηριότητα που φτάνει μέχρι και τον Απρίλιο, έχοντας 

ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Τα δύο αυτά αποτελέσματα δεν είναι κατ΄ανάγκη 

διαφορετικά, αλλά οι εποχιακές δειγματοληψίες στη Γαύδο δε μπορούν να το 

επιβεβαιώσουν.   

 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εδαφόβιων αραχνών 

της Γαύδου-Γαυδοπούλας συνίσταται από ευρύχρονα και στενόχρονα είδη της ξηρής 

περιόδου, πράγμα αναμενόμενο για μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα όπως αυτά 

(Παράσχη, 1988). Η σύμπτωση της αναπαραγωγικής περιόδου με τα τέλη της 

άνοιξης και αρχές του καλοκαιριού φανερώνει ότι οι δυσκολίες της περιόδου αυτής 

(υψηλή θερμοκρασία και αυξημένη ξηρασία) δεν αποτελούν για τις αράχνες 

σημαντικότερους παράγοντες αποφυγής από αυτόν της διαθεσιμότητας τροφής. Ετσι 

η περίοδος αυτή είναι η καταλληλότερη για την ανάπτυξη των πρώτων σταδίων της 

ζωής τους, δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο η διαθεσιμότητα τροφής είναι μεγάλη. Η 

ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίζονται με την προσφυγή των 

ανώριμων αραχνών σε ευνοϊκότερους μικροβιοτόπους, π.χ. σε σχισμές του εδάφους 

και των βράχων ή κάτω από τις πέτρες, πράγμα που δικαιολογεί και τη μειωμένη 

πυκνότητά τους στις ποσοτικές δειγματοληψίες κατά την περίοδο αυτή (Παράσχη, 

1988).  

Η συμμετοχή των τάξων αυτών καλύπτει πάνω από το 80% του συνόλου της 

αραχνοπανίδας της περιοχής, αλλά και του κάθε σταθμού ξεχωριστά, και είναι το 

υψηλότερο που έχει παρατηρηθεί σε οικοσυστήματα αυτού του τύπου (Πιν. 5.3). 

Αυτό δείχνει ότι στη Γαύδο, εκτός από τις συνθήκες που επικρατούν γενικά στα 

μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα και άλλες 

παράμετροι που κάνουν τις συνθήκες ακόμα πιο έντονες και ακραίες. Ενδέχεται 

λοιπόν η έντονη καλοκαιρινή κινητικότητα των αραχνών να εκφράζει στην περίπτωση 

αυτή και τη μετανάστευσή τους σε μικροενδιαιτήματα που αναταποκρίνονται 

καλύτερα στις οικολογικές τους απαιτήσεις, ως μία στρατηγική αποφυγής των 

κλιματικών δυσχεριών (Di Castri F. & Di Castri-Vitali V., 1981). 



 

 

% Ετήσια αφθονία ΓΑ
ΥΔΟΣ 

ΓΙΟ
ΥΧΤΑΣ 

Ν
ΑΞΟΣ 

ΕΠΙΔ
ΑΥΡΟΣ 

Gnaphosidae 35 45 2

4 

11 

Linyphiidae 2 11 0

,5 

0,3 

Salticidae 12 13 2

1 

15 

Zodariidae 23 4 0

,2 

0,6 

Theridiidae 2 2 1

0 

5,2 

Thomisidae 2 2 7 1,5 

Lycosidae 6 1 0

,2 

0,3 

Filistatidae 2 1 2

,5 

13 

Scytodidae 5 1 2

,5 

7,5 

Oonopidae 0 0 2 24 

Agelenidae 0 0 1

6 

0,6 

 
Πιν. 5.3. Ετήσιες αφθονίες διαφόρων οικογένειων σε τέσσερεις βιοτόπους. 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται ορισμένες σημαντικές διαφορές στο 

ποσοστό συμμετοχής διαφόρων οικογενειών στους τέσσερεις βιοτόπους. Μεταξύ 

Γαύδου και Γιούχτα η βασική διαφορά παρουσιάζεται στις οικογένειες Zodariidae, 

Linyphiidae και Scytodidae. Οπως έχει αναφερθεί και αλλού, η απουσία των 

Linyphiidae από τη Γαύδο πρέπει να οφείλεται στους λιγότερο δριμείς χειμώνες, ενώ 

η πιο έντονη παρουσία των δύο άλλων οικογενειών πρέπει να οφείλεται στην 

προτίμησή τους σε οικοσυστήματα που χαρακτηρίζονται από την έντονη επίδραση 

του νησιωτισμού. Επίσης η πιο σημαντική παρουσία της οικογένειας Lycosidae στη 

Γαύδο οφείλεται στη μεγαλύτερη αφθονία ειδών που απαντούν εκεί (στο Γιούχτα 

βρέθηκε μόνο το είδος Lycosa narbonensis, το οποίο δεν είχε σημαντική παρουσία 



 

ούτε στη Γαύδο). Οσον αφορά τα ποσοστά που δίνονται στους σταθμούς της Νάξου 

και της Επιδαύρου, δεν είναι συγκρίσιμα με τους δύο άλλους βιότοπους, διότι 

στηρίχτηκαν στις καθαρά ποσοτικές μεθόδους δειγματοληψίας (τυχαία τετράγωνα 

βιοτόπου) και προέρχονται όχι μόνο από δειγματοληψίες εδάφους αλλά και στον 

κατακόρυφο άξονα. Ετσι χαρακτηριστικές παρουσίες, όπως για παράδειγμα η 

οικογένεια Oonopidae στην Επίδαυρο και οι Agelenidae και Thomisidae στη Νάξο, 

θα πρέπει να αποδοθούν στις παραπάνω διαφορές στη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  
 
Μετά από την αναλυτική παρουσίαση της συστηματικής και οικολογίας των 

αραχνών της Γαύδου-Γαυδοπούλας, είναι σκόπιμο να εξεταστεί η εικόνα που 

παρουσιάζει ο κάθε σταθμός σαν σύνολο. Στο σχήμα 6.1 γίνεται η αξιολόγηση των 

σταθμών με βάση το συνδυασμό αριθμού ειδών και αφθονίας, που συνιστά την 

έννοια της ποικιλότητας μιας βιοκοινωνίας (Pianka, 1994). Σύμφωνα με το σχήμα 

αυτό, ο πιο πλούσιος σταθμός φαίνεται να είναι το κεδροδάσος του Λαβρακά και 

ακολούθως το πευκοδάσος 1 και το Φανάρι. Οι περισσότεροι σταθμοί βρίσκονται σε 

μία ενδιάμεση θέση αριθμού ειδών και αφθονίας, ενώ μόνο το Σαρακήνικο πέφτει 

αρκετά και στις δύο αυτές τιμές. Στο αποτέλεσμα αυτό συμβάλλει σημαντικά η 

μειωμένη δειγματοληπτική διάρκεια στο σταθμό αυτό, όπως έχει αναφερθεί και 

αλλού. Επίσης σε χαμηλά επίπεδα από άποψη αριθμού ειδών βρίσκεται ο Κόρφος 

(για τον ίδιο λόγο), ενώ από άποψη αφθονίας πολύ χαμηλά βρίσκεται ο σταθμός του 

Πευκοδάσους 2. 

Κατά συνέπεια οι αμμοθίνες και τα φρύγανα δείχνουν να είναι οι ευνοϊκότεροι 

σταθμοί για τις αράχνες, πράγμα που πρέπει να σχετίζεται τόσο με τη βλάστηση όσο 

και με τη διαθεσιμότητα τροφής και γενικότερα τις τροφικές σχέσεις με τα υπόλοιπα 

αρθρόποδα στους οικοτόπους αυτούς. Πράγματι η σύνθεση και δομή των 

βιοκοινωνιών των αραχνών ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τις παραπάνω 

παραμέτρους (Foelix, 1981). 

Σε γενικές γραμμές η σύνθεση των ειδών δε διαφέρει σημαντικά από τον ένα 

σταθμό στον άλλο, με τα κοινά είδη να υπάρχουν παντού και μόνο εκείνα που είναι 

λιγότερο άφθονα να εμφανίζουν εντοπισμένη παρουσία (π.χ. τα Linyphiidae στο 

Πευκοδάσος 2), υποδηλώνοντας ότι τα όρια ανοχής τους σε διάφορες 

περιβαλλοντικές παραμέτρους είναι περιορισμένα. Η συνολική εικόνα τους δείχνει ότι 



 

πρόκειται για αρκετά πλούσιες βιοκοινωνίες, αν σκεφτεί κανείς ότι η σύνθεση των 

ειδών τους εξαρτάται από εκείνη ενός άλλου νησιού -της Κρήτης- που για τη Γαύδο 

αποτελεί την ηπειρωτική πηγή προέλευσης των περισσότερων ειδών της. 

Σε σύγκριση με την ποικιλότητα σε ένα φρυγανικό οικοσύστημα του Γιούχτα 

(στο Γιούχτα βρέθηκαν 1.845 άτομα και 61 είδη από συνολικά 25 παγίδες), όλοι οι 

σταθμοί δείχνουν να είναι φτωχότεροι, όχι τόσο από την άποψη του αριθμού ειδών, 

όσο από την άποψη της αφθονίας. Κανένας σταθμός δεν ξεπέρασε την αφθονία των 

περίπου 1000 ατόμων ετησίως. Ομως οι πραγματικοί ετήσιοι αριθμοί των σταθμών 

δεν είναι οι παραπάνω, γιατί αυτά είναι τα ομογενοποιημένα δεδομένα (σε 10 

παγίδες και σε 100 μέρες παγίδευσης για κάθε περίοδο). Αν υπολογίσουμε τον 

πραγματικό αριθμό συλλεχθέντων ατόμων, τότε το κεδροδάσος του Λαβρακά φτάνει 

τα 1805 άτομα, το Φανάρι τα 1193 και ο υγροβιότοπος του Αη-Γιώργη τα 1040 

άτομα. Αν σ΄αυτό προσθέσουμε ότι μόνο στο κεδροδάσος και στο Φανάρι είχαμε για 

όλο το διάστημα της δειγματοληψίας 18-20 παγίδες, ενώ στους υπόλοιπους 

σταθμούς είχαμε ακόμη λιγότερες, καταλαβαίνουμε ότι τα δεδομένα της Γαύδου δε 

διαφέρουν σημαντικά από αυτά του Γιούχτα. Επιπλέον οι μηνιαίες δειγματοληψίες 

στο Γιούχτα επέτρεπαν τον καλύτερο έλεγχο των παγίδων και την πιο 

αποτελεσματική συλλογή δειγμάτων, συγκριτικά με τις εποχιακές δειγματοληψίες στη 

Γαύδο, που είχαν ως συνέπεια πολλές παγίδες να καταστρέφονται και να μην είναι 

ενεργές για όλο το διάστημα της δειγματοληψίας. 

Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η Γαύδος είναι ένα νησί το οποίο μέχρι πριν από 

περίπου εκατό χρόνια περιγραφόταν ως ξηρό και άδενδρο, με 400 κατοίκους που το 

καλλιεργούσαν σε όλη του σχεδόν την έκταση και 12.000 αιγοπρόβατα που 

προκαλούσαν συνεχή υπερβόσκηση στην περιοχή. Η εικόνα που παρουσιάζει 

σήμερα λοιπόν είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης των οικοσυστημάτων του μέσα στα 

τελευταία 100 χρόνια που έχουν αφεθεί ελεύθερα. Αυτή η αλλαγή έδωσε σίγουρα 

ώθηση στην εξάπλωση νέων ειδών που νωρίτερα δε μπορούσαν να εγκατασταθούν 

στο νησί, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν. Το διάστημα των 100 χρόνων 

είναι πολύ σύντομο για να μπορεί ο μεγάλος πλούτος και η βιοποικιλότητα του 

νησιού ως προς τις αράχνες να εξηγείται μόνο από συνεχείς μεταναστεύσεις και 

εγκαθιδρύσεις ειδών από τη γειτονική της Κρήτη. Είναι πιθανό, τα είδη που βρέθηκαν 

στους σταθμούς μελέτης να αποτελούν σε μεγάλο βαθμό, μέρος της παλιότερης 

αραχνοπανίδας του νησιού, που ασφαλώς θα συνίστατο σε είδη προσαρμοσμένα να 

ζουν σε καλλιεργούμενες περιοχές. Η αλλαγή που υπήρξε με την εγκατάλειψη των 

καλλιεργειών, έδωσε νέους κενούς θώκους, τους οποίους εκμεταλλεύτηκαν τα 

ευρύοικα είδη που κάλυψαν όλες σχεδόν τις περιοχές του νησιού, ενώ τα στενόοικα 

είδη παρέμειναν εντοπισμένα ή εκτοπίστηκαν τελείως από τα πρώτα. 



 



 

 Γι΄αυτό και οι σταθμοί μελέτης δε διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τη σύνθεση 

της αραχνοπανίδας τους, παρά το γεγονός ότι διαφέρουν αρκετά ως προς τη 

χωρολογία τους. Τα παραπάνω είναι απλές υποθέσεις με βάση τα υπάρχοντα 

δεδομένα. Για να διαλευκανθεί το θέμα, θα πρέπει κανείς να γνωρίσει την προέλευση 

των ειδών της Γαύδου και τη σχέση τους ως προς τις αράχνες της Κρήτης, να 

προσδιοριστεί το ποσοστό ενδημισμού του νησιού, αλλά και οι οικολογικές τους 

προτιμήσεις και ανοχές. 

Η εποχιακή δραστηριότητα στο σύνολο των αραχνών του κάθε σταθμού 

καθορίζεται προφανώς από τη φαινολογία της οικογένειας ή του είδους που 

κυριαρχεί σε καθέναν απ΄αυτούς. Ετσι οι σταθμοί των Βατσιανών, του Μετοχιού, του 

κεδροδάσους του Λαβρακά, της Αλυκήςκαι της Γαυδοπούλας παρουσιάζουν το 

πρότυπο δραστηριότητας που ακολουθούν τα Zodariidae, ενώ του Φαναριού, του 

υγροτόπου του Αη-Γιώργη και των δύο πευκοδασών παρουσιάζουν το πρότυπο των 

Gnaphosidae. 

Αν υπήρχε η δυνατότητα μέτρησης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

παραμέτρων στους σταθμούς και τα μικροενδιαιτήματά τους, θα ήταν δυνατό να 

μπούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια σχετικά με τις αιτίες που διαμορφώνουν την 

κατάσταση των αραχνών στον κάθε σταθμό. Επίσης μία ανάλυση της σύνθεσης και 

δομής των κοινωνιών των υπόλοιπων αρθροπόδων, αλλά και περισσότερη γνώση 

σχετικά με την οικολογία και φυσιολογία των διαφόρων ειδών θα διαλευκάνει τις 

τροφικές και ανταγωνιστικές σχέσεις των αραχνών μεταξύ τους και με τα άλλα 

αρθρόποδα.  

 

 

 



 

• 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 

• Η αραχνοπανίδα της ν. Γαύδου ήταν μέχρι τώρα εντελώς άγνωστη. Με την  

παρούσα μελέτη ανακαλύφθηκαν 128 είδη, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν 70.  

• Το μεγαλύτερο μέρος από τα προσδιορισθέντα είδη αραχνών της Γαύδου είναι 

μεσογειακά ή παλαιαρκτικά. Από αυτά που δεν προσδιορίστηκαν, ένα μεγάλο ποσοτό 

αναμένεται να δώσει πολλά νέα για την επιστήμη είδη. 

• Οι οικογένειες με το μεγαλύτερο αριθμό ειδών είναι οι: Gnaphosidae με 23 είδη, 

Salticidae με 19 είδη, Linyphiidae με14 είδη, και Theridiidae με 13 είδη. 

• Οι οικογένειες που επικρατούν σε αφθονία είναι οι Gnaphosidae, Zodariidae, 

Salticidae, Lycosidae και Scytodidae. Τα επικρατέστερα είδη ανήκουν στις παραπάνω 

οικογένειες και είναι τα: Berlandina plumalis, Zelotes caucasius, Nomisia ripariensis, 

Zodarion spinibarbis, Zodarion rhodiense, Habrocestum graecum, Aelurillus spp., Hogna 

radiata, Scytodes thoracica. 

• Από τα 128 είδη που βρέθηκαν στη Γαύδο, μόνο τα 28 μπορεί να θεωρηθούν κοινά 

στους περισσότερους σταθμούς μελέτης και από αυτά, μόνο 15 μπορεί να θεωρηθούν άφθονα 

στο νησί.    

• Από τη μελέτη της φαινολογίας των οικογενειών που επικρατούν στη Γαύδο 

προκύπτει ότι υπάρχει συνεχής δραστηριότητα με έντονες εποχιακές διακυμάνσεις. Τα 

περισσότερα είδη ακολουθούν ένα στενόχρονο πρότυπο δραστηριότητας που εντοπίζεται 

κυρίως την ξηρή περίοδο. Αυτό δείχνει ότι οι περισσότερες αράχνες είναι προσαρμοσμένες 

στις ακραίες βιοκλιματικές συνθήκες του νησιού, δηλαδή τις υψηλές θερμοκρασίες και την 

έντονη ξηρασία κατά την περίοδο αυτή. 

• Η σύγκριση της φαινολογίας των συστημάτων Γαύδου - Κρήτης δείχνει να 

παραλληλίζεται με αυτήν των συστημάτων μακί Νάξου - Επιδαύρου, με τις Γαύδο/Νάξο να 

αποτελούν τις "νησιωτικές" και τις Κρήτη/Επίδαυρο τις "ηπειρωτικές" περιοχές. 

Η αραχνοπανίδα στους σταθμούς μελέτης της Γαύδου δεν παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές ούτε στη σύνθεση, ούτε και στη δομή των βιοκοινοτήτων τους. 

Επίσης ο σταθμός της Γαυδοπούλας δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τους σταθμούς 

της Γαύδου σε σχέση με τις παραπάνω παραμέτρους. 

• Η ποικιλότητα των περισσότερων σταθμών μελέτης είναι όμοια με αυτήν που 

παρατηρείται σε ένα φρυγανικό οικοσύστημα της Κρήτης στο Ο. Γιούχτα. Αυτό δείχνει ότι η 

αραχνοπανίδα του νησιού είναι πολύ πλούσια και αξίζει να μελετηθεί με περισσότερη 



 

λεπτομέρεια σε όλα τα επίπεδα. Ο πλήρης προσδιορισμός των ειδών και υποειδών και η 

σχέση τους με την αραχνοπανίδα της Κρήτης θα δώσει νέα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη 

και τη γεωγραφική ιστορία του νησιού. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Γαύδος και η δορυφορική της νησίδα Γαυδοπούλα αποτελούν το νοτιότερο άκρο 

της Ευρώπης καλύπτοντας μόλις 32 Km2 και 2,7 Km2 αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα, πολύ λίγα 

στοιχεία μας ήταν γνωστά σχετικά με την πανίδα των δύο αυτών νησιών, ειδικά για τις 

αράχνες για τις οποίες δεν υπήρχε ούτε μία βιβλιογραφική αναφορά.Η μελέτη αυτή 

πραγματοποιήθηκε με υλικό που συλλέχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Γαύδος, ένα 

νησί στο άκρο της Ευρώπης" (Παν/μίου Κρήτης, Τ.Ι.Α. και Μ.Φ.Ι.Κ.) και 

πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.  

Η συλλογή του υλικού έγινε με παγίδες εδάφους (pitfalls) που τοποθετήθηκαν σε 

δέκα σταθμούς δειγματοληψίας στη Γαύδο και ένα στη Γαυδοπούλα σε χαρακτηριστικούς 

οικοτόπους. Εγιναν εποχιακές επισκέψεις κατά το χρονικό διάστημα Ιούλιου ΄96-Αυγούστου 

΄97.  

Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν η συγκέντρωση και ταξινόμηση του 

μεγαλύτερου μέρους των αραχνών του νησιωτικού αυτού συγκροτήματος, η διερεύνηση της 

προέλευσης των προσδιορισθέντων ειδών, η μελέτη της φαινολογίας τους και η σύγκριση 

αυτής με τη φαινολογία των κυριότερων τάξων αραχνών σε παρόμοια οικοσυστήματα της 

Κρήτης και της Ελλάδας.  

Συνολικά συλλέχθηκαν 8.705 άτομα τα οποία ανήκουν σε 30 οικογένειες, 82 γένη και 

128 είδη. Από τα παραπάνω είδη μόνο τα 70 ταυτοποιήθηκαν και ανήκουν κυρίως στο 

Μεσογειακό (22%), Παλαιαρκτικό (15%), Ποντο-μεσογειακό (12%), Ανατολικο-μεσογειακό 

(9%) και Νότιο-μεσογειακό στοιχείο (9%). Το μεγαλύτερο μέρος των μη ταυτοποιημένων 

ειδών ανήκει πιθανότατα  σε ενδημικά ελληνικά και κρητικά είδη ή σε είδη με κύρια 

εξάπλωση στην Ανατολική Μεσόγειο που πανιδικά μας είναι ακόμα αρκετά άγνωστη. Το 

γένος Nodocion (Gnaphosidae) που βρέθηκε στην περιοχή μελέτης, αποτελεί νέα αναφορά 

για την Ευρώπη, ενώ αναμένεται να αναγνωριστούν αρκετά νέα για την επιστήμη είδη .  

Η ποικιλότητα στους σταθμούς μελέτης κυμάνθηκε μεταξύ 28 και 58 ειδών. 

Οικογένειες με το μεγαλύτερο αριθμό ειδών ήταν οι: GNAPHOSIDAE (23 είδη), 

SALTICIDAE (19 είδη), LINYPHIIDAE (14 είδη) και THERIDIIDAE (13 είδη), ενώ από 

άποψη αφθονίας, κυρίαρχες οικογένειες ήταν οι: GNAPHOSIDAE (35% του συνολικού 

δείγματος), ZODARIIDAE (23%) και SALTICIDAE (12%). Τα πιο άφθονα είδη ήταν τα: 

Berlandina plumalis, Zelotes caucasius, Nomisia ripariensis, Zodarion spinibarbis, Zodarion 

rhodiense, Habrocestum graecum, Aellurillus sp., Hogna radiata και Scytodes thoracica. 

Η φαινολογία των κυριότερων τάξων στους σταθμούς μελέτης δείχνει τη συνεχή 

παρουσία τους με εναλλαγή της δραστηριότητάς τους ανά εποχή. Τα περισσότερα τάξα 

ακολουθούν ένα στενόχρονο πρότυπο δραστηριότητας που εντοπίζεται κυρίως κατά την ξηρή 



 

περίοδο, πράγμα αναμενόμενο για μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα. Αυτό δείχνει ότι οι 

αράχνες είναι καλά προσαρμοσμένες στις ακραίες βιοκλιματικές συνθήκες της περιοχής.  

Η συγκριτική μελέτη της δραστηριότητας των διαφόρων τάξων σε τρία παρόμοια 

οικοσυστήματα της Κρήτης, της Νάξου και της Πελοποννήσου (τα μοναδικά για τα οποία 

έχουμε στοιχεία) έδειξε ότι το συγκρότημα της Γαύδου-Γαυδοπούλας και η Νάξος 

εμφανίζουν έντονο νησιωτικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα τα άλλα δύο οικοσυστήματα 

δείχνουν έναν περισσότερο ηπειρωτικό χαρακτήρα με ευρύτερα όρια δραστηριότητας μέσα 

στο έτος.  

Η σύγκριση των σταθμών μελέτης στη Γαύδο δεν έδειξε σημαντικές διαφορές ως 

προς τη σύνθεση και τη δομή των βιοκοινοτήτων των αραχνών. Επίσης ο σταθμός της 

Γαυδοπούλας δε διαφοροποιήθηκε από τη Γαύδο σε καμία από τις παραπάνω παραμέτρους. 

Η ποικιλότητα των περισσότερων σταθμών μελέτης είναι συγκρίσιμη με αυτήν που 

παρατηρείται σε λιγότερο απομονωμένες περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει τον πλούτο των 

βιοκοινοτήτων της αραχνοπανίδας στα δύο αυτά νησιά.  



 

CHAPTER 8 

 

SUMMARY 

 

The island group of Gavdos-Gavdopoula  is the southernmost point of Europe with a 

small area covering 32Km2 and 2,7Km2 respectively. The fauna of this region is very poorly 

known and until now no spider species was ever refered from it. This study is part of the 

project : "Gavdos, an island on the edge of Europe" (University of Crete, Department of 

History and Archaeology and National History Museum of Crete).  

For the purposes of this project, ten sites in Gavdos and one in Gavdopoula were 

selected in characteristic biotopes of the islands, and sampled by means of pitfall traps. 

Pitfalls were emptied and replaced four times in one year (July '96 - August '97), so seasonal 

data were obtained 

The aim of the present study was to make a first approach on the diversity of the 

arachnofauna of both islands, to give elements on their phenologyand to compare them with 

previous data from similar ecosystems of Crete and Greece.  

In total, 8.705 individuals were trapped on both islands during the 13 sampling 

months, belonging to 30 families, 82 genera and 128 species.  

As far as diversity is concerned, from the 128 taxa, 70 were identified to species 

level. 22% of these species are Mediterranean, 15% are Palaearctic, 12% are Ponto-

mediterranean and the rest are South-Mediterranean, East-Mediterranean or Holarctic. Most 

of the remaining taxa will reveal new species for science and will surely augment the 

percentage of endemism in the area. Diversity among sites ranged from 28 to 58 species. The 

most speciose families were GNAPHOSIDAE (23 species), SALTICIDAE (19 species), 

LINYPHIIDAE (14 species) and THERIDIIDAE (13 species), while the most abundant 

families were GNAPHOSIDAE (35% of the total arachnofauna), ZODARIIDAE (23%) and 

SALTICIDAE (12%). The genus Nodocion (Gnaphosidae) is refered here for the first time in 

Europe. The most abundant species were Berlandina plumalis, Zelotes caucasius, Nomisia 

ripariensis, Zodarion spinibarbis, Zodarion rhodiense, Habrocestum graecum, Aellurillus sp., 

Hogna radiata and Scytodes thoracica.  

Phenologies of the dominant taxa showed great seasonal variation, with most of them 

revealing a stenochronous mode of activity during the dry season, which is expected for 

mediterranean ecosystems. The above shows that spiders of Gavdos and Gavdopoula are well 

adapted to the extreme bioclimatic conditions found on them (high temperatures and dryness). 

Comparison of the seasonal activity of spiders of the study area with spider activities 

in a phryganic ecosystem on Crete and two maqui ecosystems on Naxos and Epidaurus 

(Peloponnise) showed that Gavdos, Gavdopoula and Naxos have an intense insular character, 

while Crete and Epidaurus present a more continental character with longer periods of activity 



 

throughout the year. Therefore, cretan ecosystems, although insular, bahave more as 

continental ones.   

Gavdos and Gavdopoula did not present any significant differeces as far as  species 

composition, abundance and phenology are concerned. Similarly, differences among sites of 

Gavdos were not significant, although more detailed information about environmental 

parameters of the sites and analysis of the microhabitats would be needed in order to prove 

this. 

In an overall view, almost all sites show similar richness in species number and 

abundance, when compared with a phryganic ecosystem on Crete, despite the effect of 

insularity. It is therefore a challenge to study the arachnofauna of this area in more detail both 

systematically and ecologically. 
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	Φωτογραφία εξωφύλλου: αρσενικό άτομο του είδους Eresus albopictus Simon (ERESIDAE) της Β.Αφρικής. (Από: Ledoux J.-C., imprimeur et editeur, 1991. Ledoux J.-C et Canard A. : Initiation a l' etude systematique des Araignees).  
	 
	Cover photograph: male of Eresus albopictus Simon (ERESIDAE) from Northern Africa (In: Ledoux J.-C., imprimeur et editeur, 1991. Ledoux J.-C et Canard A. : Initiation a l' etude systematique des Araignees).  
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