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1.1 Γενικά για τις αράχνες 

 

Οι αράχνες είναι ζώα που εντυπωσιάζουν µε τη µορφή και τη συµπεριφορά τους και 

αναµφίβολα δηµιουργούν έντονα συναισθήµατα στους ανθρώπους, θετικά ή αρνητικά. Στους 

περισσότερους πολιτισµούς υπάρχουν µια σειρά από µύθοι και προκαταλήψεις γύρω απ’ αυτές. 

Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, Αράχνη ήταν το όνοµα µιας κοπέλας που η θεά Αθηνά 

τιµώρησε µετατρέποντάς τη σε ζώο, επειδή ήταν καλύτερη από αυτήν στο να υφαίνει. Οι αράχνες 

στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού και έχουν συνδεθεί στο µυαλό µας µε την 

κυρίαρχη παρουσία των θηλυκών ατόµων, κυριαρχία που εκφράζεται στις αράχνες µε τη 

χαρακτηριστική συµπεριφορά τους να επιλέγουν εκείνα το αρσενικό ταίρι τους και κατόπιν να το 

καταβροχθίζουν αµέσως µετά τη σύζευξη. Αυτός ο ‘δυναµισµός’ των θηλυκών αραχνών δεν είναι 

ίσως άσχετος µε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες αραχνολόγοι στον κόσµο, σίγουρα 

αναλογικά περισσότερες από τις γυναίκες εντοµολόγους.     

Ανήκουν στο φύλο των αρθροπόδων και στην κλάση των Αραχνιδίων και είναι η µεγαλύτερη 

τάξη µεταξύ αυτών, µε περίπου 35.000 γνωστά είδη µέχρι σήµερα. Είναι µια από τις πιο 

επιτυχηµένες τάξεις αρθροπόδων, που η ιστορία της ξεκινά κατά το ∆εβόνιο, 400 εκατοµµύρια 

χρόνια πριν. Καθώς το σώµα τους είναι µαλακό, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία από απολιθώµατα 

που να αποδεικνύουν τη σταδιακή εξέλιξή τους µέσα στο χρόνο. Τα πρώτα απολιθώµατα που έχουν 

βρεθεί (Arthrolycosa και Protolycosa) χρονολογούνται περίπου στα 300 εκατοµµύρια χρόνια πριν 

(περίοδος Λιθανθρακοφόρου), ενώ τα αµέσως επόµενα που έχουν βρεθεί χρονολογούνται στα 30 

εκατοµµύρια χρόνια πριν (περίοδος Ολιγόκαινου) (Foelix, 1981). Οι αράχνες του Παλαιοζωικού 

αιώνα είχαν όλες εµφανή µεταµέρεια, στοιχείο που διατηρείται ακόµα και σήµερα στα µέλη της 

οικογένειας Liphistiidae (Mesothelae) -που για το λόγο αυτό θεωρούνται ζωντανά απολιθώµατα- 

και τα χαρακτηριστικά τους θύµιζαν περισσότερο τους κοντινούς συγγενείς τους, τα Αµβλυπυγίδια, 

παρά τις σηµερινές αράχνες. Επειδή δεν είναι καθόλου απλό να διερευνηθεί η διαδοχική σειρά των 

εξελικτικών γεγονότων που οδήγησαν στα σηµερινά χαρακτηριστικά των αραχνών, υπάρχει µεγάλη 

σύγχυση σχετικά µε τις φυλογενετικές σχέσεις των σύγχρονων ειδών. Εκτεταµένη συζήτηση γύρω 

από τα προβλήµατα αυτά και η πιο ευρέως αποδεκτή άποψη των εξελικτικών τους σχέσεων δίνεται 

στη µεταπτυχιακή διατριβή της συγγραφέως (Chatzaki 1998), όπου επίσης παρουσιάζονται τα 

βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά των αραχνών (Σχ. 1.1) και τα κυριότερα συστηµατικά 

γνωρίσµατα που χρησιµοποιούνται σήµερα για την ταξινόµηση των οικογενειών, γενών και ειδών.    
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Σχ. 1.1: Εξωτερική µορφολογία αράχνης. 

 

Από οικολογική σκοπιά, οι αράχνες εύλογα θεωρούνται ‘πανταχού παρούσες’ στα χερσαία 

οικοσυστήµατα, παρουσιάζοντας πολύ µεγάλη ποικιλοµορφία και διαφοροποίηση στο χώρο και 

στο χρόνο και καταλαµβάνοντας µεγάλο αριθµό οικολογικών θώκων. Μπορούν να επιβιώσουν σε 

ευρύτατο φάσµα κλιµατικών συνθηκών, σε όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη και σε κάθε πιθανό 

περιβάλλον, εκτός από τον αέρα και τη θάλασσα. 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 κατοικίες. 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, στοιχεία που αποδεικνύουν την εξελικτική επιτυχία της 

οµάδας στο σύνολό της. ΄Ετσι αποτελούν καλό µοντέλο για µελέτες που αφορούν στην οικολογία, 

εξέλιξη, φυσιολογία και συµπεριφορά των ζώων.  

Ως προς την εφαρµοσµένη έρευνα σε θέµατα οικολογίας, οι αράχνες έχουν το πλεονέκτηµα 

ότι είναι αποκλειστικά σαρκοφάγες και συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι των θηρευτών στα 

τροφικά πλέγµατα. Αν και η πολυφαγία τους, η γενικευµένη δηλαδή επιλογή θηραµάτων, δεν ευνοεί 

την ευρεία χρήση τους σε µεθόδους βιολογικής καταπολέµησης εντόµων, τουλάχιστον σε επίπεδο 

είδους (Samu et al., 1996), ωστόσο έχει φανεί πως σε επίπεδο βιοκοινωνίας, η εξασφάλιση 

µεγαλύτερης ποικιλότητας ειδών αραχνών σε αγροοικοσυστήµατα έχει σηµαντικά αποτελέσµατα 
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 στη µαζική βιολογική καταπολέµηση. Η συµπληρωµατικότητα που υπάρχει µεταξύ των διαφόρων 

τρόπων θήρευσης, του χρόνου δραστηριοποίησης και των διατροφικών προτιµήσεων των διαφόρων 

ειδών αραχνών µέσα σε µια βιοκοινωνία (Riechert, 1999; Sunderland & Samu, 2000) αυξάνει τη 

σταθερότητά της τελευταίας (Samu et al., 1996) και διατηρεί τους πληθυσµούς όλων των εντόµων σε 

χαµηλά επίπεδα (Uetz et al., 1999), κάνοντας επίσης δυνατή την αποφυγή πληθυσµιακών εκρήξεων 

συγκεκριµένων ειδών βλαβερών εντόµων. ΄Ενας άλλος λόγος που κάνει τις αράχνες να αποτελούν 

καλούς δείκτες οικοσυστηµικής ισορροπίας, είναι η ευαισθησία τους στις αλλαγές στο µικροκλίµα 

και στη δοµή των ενδιαιτηµάτων τους (Hänggi et al., 1995; Samu & Sunderland, 1999). Οι δύο 

αυτές παράµετροι, η σηµασία των αραχνών ως βιολογικών εχθρών βλαβερών εντόµων και η χρήση 

τους ως βιοδεικτών, έχουν δώσει ώθηση τα τελευταία χρόνια στη χρησιµοποίησή τους σε 

εφαρµοσµένες έρευνες, που αφορούν τη συγκριτική µελέτη της δοµής και λειτουργίας των 

βιοκοινωνιών των αραχνών σε αγροοικοσυστήµατα ή σε φυσικά περιβάλλοντα, µε στόχο την 

καλύτερη κατανόηση του ρόλου που έχουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της 

σταθερότητας των οικοσυστηµάτων. 

΄Ενας άλλος τοµέας εφαρµοσµένης έρευνας αφορά στη βιοϊατρική και έχει ως αντικείµενο 

τη µελέτη του δηλητηρίου των αραχνών και της συµπτωµατολογίας του τσιµπήµατος στο δέρµα 

και στο νευρικό σύστηµα του ανθρώπου. Οι  περισσότερες αράχνες δεν είναι επικίνδυνες για τον 

άνθρωπο, ωστόσο υπάρχουν είδη που το τσίµπηµά τους µπορεί να προκαλέσει ακόµα και το 

θάνατο. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί την ανάγκη εύρεσης ειδικών αντιδότων για το δηλητήριο των 

συγκεκριµένων ειδών, και καταγραφής των κρουσµάτων και των συµπτωµάτων που προκαλεί το 

τσίµπηµά τους για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους (Sams et al., 2001).    

 

 

1.2 Βιογεωγραφικές και οικολογικές µελέτες για τα ασπόνδυλα του ελληνικού χώρου 

 

Ο ελληνικός χώρος, παρά το πρόσφορο έδαφος και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει για βιογεωγραφικές και οικολογικές µελέτες, δεν έχει µακρόχρονη παράδοση σ’ αυτόν 

τον ερευνητικό τοµέα, συγκριτικά µε τα δεδοµένα της υπόλοιπης Ευρώπης και ειδικά της 

κεντρικής. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 20-30 χρόνια για την απόκτηση 

βασικής ζωολογικής γνώσης από τους σύγχρονους επιστήµονες έχει αποφέρει καρπούς, ώστε 

σήµερα να υπάρχει µία πολύ πιο στέρεα βάση για την ανάπτυξη της οικολογίας και της 

βιογεωγραφίας στην περιοχή µας.  

Από τη δεκαετία του ΄80 και µετά, υπήρξε µια σειρά από διατριβές Ελλήνων επιστηµόνων 

που είχαν ως στόχο τη διερεύνηση της δοµής και των πληθυσµιακών σχέσεων µεταξύ των εδαφικών 

7 



αρθροπόδων σε χαρακτηριστικά οικοσυστήµατα της Ελλάδας. Οι µελέτες αυτές είναι κατά κανόνα 

σε επίπεδο µακροοικολογίας και αφορούν είτε όλες τις βασικές οµάδες εδαφικών αρθροπόδων 

(Stamou et al., 1984; Matsakis, 1986; Pantis et al., 1988; Σγαρδέλης, 1988; Ραδέα, 1989; 

Μαγγιώρης, 1991; Μαρµάρη, 1991; Λυµπεράκης, 2003) είτε εµβαθύνουν περισσότερο σε µία 

οµάδα, π.χ. αράχνες (Παράσχη, 1988), διπλόποδα (Καραµαούνα, 1987; Iatrou, 1989), ορθόπτερα 

(Κολλάρος, 1993), ισόποδα (Σφενδουράκης, 1994), µυρµήγκια (Legakis, 1982).  

Παράλληλα ξεκίνησε µία νέα σχολή ζωολόγων, που το αντικείµενο µελέτης τους 

επικεντρώθηκε περισσότερο στη βιογεωγραφία και λιγότερο στην οικολογία, µε πρώτο τον 

καθηγητή Ι. Ματσάκη (Matsakis 1979; 1983) και κατόπιν τους καθηγητές Μ. Μυλωνά (Μυλωνάς, 

1982) και Α. Λεγάκη (Legakis, 1983). Nεότεροι ερευνητές στηρίχτηκαν στη δουλειά των 

προηγούµενων για να προχωρήσουν τη βιογεωγραφική έρευνα είτε πάνω στα χερσαία σαλιγκάρια 

(Βαρδινογιάννη, 1994; Γκιώκας, 1996; Χατζηχαραλάµπους, 1996; Μπότσαρης 1996; ∆ουρής, 

1997; Παρµακέλης, 1998; Τριάντης, 2001) ή σε άλλες οµάδες ασπονδύλων, όπως ισόποδα 

(Sfenthourakis, 1992; Σφενδουράκης, 1994), κολεόπτερα (Τριχάς, 1996; Αναστασίου, διατριβή σε 

εξέλιξη) και πιο πρόσφατα σκορπιούς (Στάθη, 1998), χειλόποδα (Σηµαιάκης, 2001). Οι περιοχές 

που αυτές οι µελέτες κυρίως καλύπτουν είναι το Αιγαίο, η Κρήτη και λιγότερο η Πελοπόννησος. 

Εκτός από τους Έλληνες ερευνητές, υπάρχουν και αρκετοί ξένοι που έχουν κάνει συγκροτηµένη 

έρευνα πάνω σε ορισµένες οµάδες ασπονδύλων, κυρίως εντόµων που ανήκουν στις τάξεις των 

Λεπιδοπτέρων, ∆ιπτέρων, Τριχοπτέρων, Ετεροπτέρων και Υµενοπτέρων (βλέπε επισκόπηση στον 

Τριχά, 1996).  

Η αξία των παραπάνω µελετών είναι πολύ σηµαντική, τόσο για την απόκτηση βασικής 

γνώσης γύρω από την πανίδα της Ελλάδας, όσο και για την προώθηση της οικολογικής και 

ζωογεωγραφικής έρευνας στην περιοχή µας. Έτσι ο τοµέας αυτός διαθέτει πλέον ένα δίκτυο 

επιστηµόνων που µπορούν να συνεισφέρουν σε περαιτέρω διαχειριστικές και περιβαλλοντικές 

µελέτες που αποτελούν και το πιεστικό ζητούµενο της εποχής µας, χωρίς όµως να µπορούν να 

καλύψουν το σύνολο των απαιτήσεων που υπάρχουν. Υπάρχουν ακόµα πολλά κενά γνώσης, τόσο σε 

επίπεδο οµάδων ασπονδύλων που δεν έχουν καν ‘αγγιχτεί’, όσο και σε θέµατα αυτοικολογίας, 

εξέλιξης, συµπεριφοράς και βιολογίας σε οµάδες που λίγο ως πολύ είναι στη βάση τους γνωστές.  

 

 

1.3 Η γνώση των αραχνών της Ελλάδας 

 

Η Ελλάδα, αν και είναι µια από τις πιο πλούσιες από πλευράς βιοποικιλότητας περιοχές της 

Μεσογείου, ανήκει στις λιγότερο µελετηµένες σε ό,τι αφορά στις αράχνες. Ήδη από τις αρχές του 
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19ου αιώνα ξένοι ερευνητές είχαν ξεκινήσει την καταγραφή της αραχνοπανίδας της Ελλάδας: το 

1832 δηµοσιεύτηκε η πρώτη εργασία για τις αράχνες του Μοριά από τον Brullé, ενώ το 1853 

έχουµε την πρώτη εργασία που αναφέρεται στην αρθροποδοπανίδα της Κρήτης από τον Η. Lucas, 

συµπεριλαµβανοµένων και 18 ειδών αραχνών. 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 αναφέρει 45 είδη για την Κρήτη και τα γειτονικά νησιά, ενώ το 

1928 ο C. Fr. Roewer γράφει για τα αρθρόποδα της Αττικής και του Μοριά και κάνει αναφορά για 

55 είδη στην Κρήτη, από τα οποία τα 19 είναι νέα για την επιστήµη. Τέλος, πιο ολοκληρωµένη 

είναι η δουλειά του Bristowe το 1935 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 επισκέψεων 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 Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Κύριο ενδιαφέρον 

του αποτέλεσαν οι σπηλαιόβιες αράχνες. 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 ζωογεωγραφικές µελέτες (Brignoli, 1985). Πιο 

σύγχρονες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας που αφορούν στις ελληνικές αράχνες αυξάνουν τον 

αριθµό τους σε 810 είδη για την Ελλάδα (Bosmans, προσ. επικοινωνία). 

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

συστηµατική -κυρίως- των αραχνών της Ελλάδας και της Κρήτης ειδικότερα (βλέπε παρ. 4.1). Οι 

πιο λεπτοµερείς και αναλυτικές µελέτες σύγχρονων ερευνητών αφορούν την οικογένεια ορθόγναθων 

αραχνών Ctenizidae σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου (Decae, 1993; 1996) και 

την οικογένεια Salticidae της Ελλάδας, που αποτέλεσε το αντικείµενο της διατριβής του Metzner 

(1999). Οι παραπάνω µελέτες περιορίζονται στην ταξινοµική αναθεώρηση και σε περιγραφές νέων 

ειδών, ενώ οι βιογεωγραφικές αναλύσεις των κατανοµών ή  οι οικολογικές παρατηρήσεις είναι 

περιορισµένες.   
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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», δίνοντας στοιχεία 

της συστηµατικής και της 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 µακίας 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 σύνθεση της αραχνοπανίδας σε δύο οικοσυστήµατα 

µακί της Πελοποννήσου και της Νάξου, τις εποχικές τους διακυµάνσεις και µετακινήσεις, τις 

τροφικές τους σχέσεις, καθώς και µερικά στοιχεία του βιολογικού τους κύκλου. 

Όσον αφορά στη µελέτη των αραχνών της Κρήτης, στα πλαίσια της διπλωµατικής µου 

εργασίας (Χατζάκη, 1996), βρέθηκαν 204 είδη στην Κρήτη και 244 στο νότιο Αιγαίο (αποκλειστικά 

βιβλιογραφικές αναφορές σε συνολικά 70 άρθρα). Όπως και στις εργασίες που υπάρχουν για την 

υπόλοιπη Ελλάδα, οι εργασίες που αφορούν την Κρήτη δεν δίνουν πληρότητα στη γνώση µας για 

τις αράχνες του νησιού σε κανένα επίπεδο. Οι περισσότερες περιοχές που αναφέρονται αφορούν 

τουριστικά κέντρα στα βόρεια παράλια του νησιού, ενώ η ενδοχώρα είναι πολύ λιγότερο γνωστή 

όσον αφορά στην αραχνοπανίδα της. Πέραν της προσωπικής µου έρευνας σε ένα φρυγανικό 

οικοσύστηµα του Γιούχτα (Chatzaki et al., 1998), στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον 20 είδη για 

πρώτη φορά, και της µεταπτυχιακής µου διατριβής (Χατζάκη, 1998) πάνω στην αραχνοπανίδα των 

Γαύδου-Γαυδοπούλας, όπου δίνονται στοιχεία της συστηµατικής και οικολογίας όλων των εδαφικών 

οικογενειών των δύο νησιών, καµία άλλη οικολογική εργασία δεν είναι γνωστή για τις αράχνες της 

Κρήτης.  

 

 

1.4 Στόχοι της παρούσας µελέτης 

 

Οι αράχνες αποτελούν σηµαντικό µέρος των βιοκοινωνιών των χερσαίων ασπονδύλων, τόσο 

ποσοτικά (αφθονία) όσο και ποιοτικά (ποικιλότητα), και  διαφοροποιούνται έντονα στο χώρο και 

στο χρόνο, ώστε να προσφέρονται για όλους τους τοµείς της ζωολογικής έρευνας, από τη βιολογία, 

τη φυσιολογία και την ηθολογία µέχρι την εξέλιξη και την οικολογία, σε επίπεδο είδους ή 

ευρύτερων οµάδων. Η επέκταση της βασικής έρευνας των αραχνών σε ποικίλα θέµατα εφαρµογών, 

τις κάνουν ακόµα πιο ελκυστικό αντικείµενο έρευνας.  

Βασικό κίνητρο για την παρούσα µελέτη αποτελεί η πρόθεσή µου να καλύψω έναν 

ουσιαστικά ανεξερεύνητο χώρο στον τοµέα της ελληνικής πανίδας και της συστηµατικής ζωολογίας 
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και να εντάξω έτσι την οµάδα των αραχνών σε ευρύτερα ζητήµατα οικολογίας και βιογεωγραφίας 

που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα της οποίας είµαι µέλος. Έχοντας πάρει την απόφαση να 

ασχοληθώ µε ένα αντικείµενο δύσκολο στη βάση του, µια και δεν υπήρχε σηµαντική προηγούµενη 

γνώση γι’ αυτό, αλλά και συγχρόνως ιδιαίτερα προκλητικό για τον ίδιο λόγο, ολοκληρώνω µε την 

παρούσα διατριβή µία πολύ µικρή πτυχή του θέµατος που ονοµάζεται αραχνολογία στην Ελλάδα. 

Με αυτή την επιλογή, δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσει µία νέα οδός έρευνας στην τοπική αλλά και 

ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα, που σίγουρα θα διευκολύνει τους νεότερους ερευνητές να 

συµµετέχουν σε αυτήν και να την προωθήσουν προς την ίδια (συστηµατική, βιογεωγραφία) ή προς 

άλλες (αυτοικολογία, φυλογεωγραφία, εφαρµογές στην αγροοικολογία, µελέτη της συµπεριφοράς 

και πολλά άλλα) κατευθύνσεις.     

Η εµπειρία µου των προηγούµενων χρόνων που αφορούσε κυρίως στη συλλογή και 

αποδελτίωση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (διπλωµατική εργασία - Χατζάκη, 1996) και στη 

µελέτη της σύνθεσης της αραχνοπανίδας σε κυρίαρχα οικοσυστήµατα της Κρήτης και των γύρω 

νησιών σε επίπεδο οικογενειών (µεταπτυχιακή διατριβή - Χατζάκη, 1998; Chatzaki et al., 1998), 

διαµόρφωσαν τα πρώτα ερωτήµατα που θα έπρεπε να διερευνηθούν στην παρούσα διατριβή: τον 

προσανατολισµό του θέµατος και την επιλογή της οµάδας εντός των αραχνών. ∆εν ήταν δύσκολο 

να αποφασιστεί ότι το θέµα θα έπρεπε πρωταρχικά να αποσαφηνίζει την ταξινοµική κατάταξη των 

ειδών της συγκεκριµένης οικογένειας και στη συνέχεια να αντιµετωπίζει βασικά θέµατα οικολογικής 

και βιογεωγραφικής διαφοροποίησης που έχουν τεθεί στο παρελθόν από άλλους ερευνητές για 

κοντινές οµάδες ζώων. Η οικογένεια που προσφέρεται περισσότερο για µια τέτοια µελέτη για 

λόγους καθαρά ποσοτικής κυριαρχίας (είδη και αφθονία), αλλά και για µια σειρά άλλων 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.1, είναι η Gnaphosidae. ΄Ετσι στην 

παρούσα διατριβή δόθηκαν τρεις βασικές κατευθύνσεις, συστηµατική-οικολογία-βιογεωγραφία, 

καθεµιά από τις οποίες προσεγγίστηκε σε διαφορετικό επίπεδο.   

Α. Συστηµατική. Η συστηµατική κατάταξη των ειδών αποτέλεσε αναγκαστικά το κυριότερο 

και πιο δύσκολο τµήµα της διατριβής αυτής, δεδοµένης της υπάρχουσας σύγχυσης και των 

ελλείψεων στο χώρο της ταξινοµικής, τόσο σε βιβλιογραφία, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό. Η 

στενή συνεργασία µε επιστήµονες και µουσεία του εξωτερικού αποτέλεσαν βασική προϋπόθεση για 

να ξεκινήσει µία τέτοια προσπάθεια. Χωρίς αυτό το ταξινοµικό ξεκαθάρισµα σε επίπεδο εξωτερικής 

µορφολογίας, δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε άλλη έρευνα στον τοµέα της οικολογίας ή/και της 

βιογεωγραφίας. Η συστηµατική είναι ένας τοµέας που γενικά φοβίζει τους σύγχρονους ερευνητές 

και θεωρείται εξαντλητικά βαρετή και ίσως ακόµα και ανούσια. Για τη συγγραφέα αποτελεί ένα 

συναρπαστικό και πολύ ζωντανό κοµµάτι της βιολογίας, γιατί δίνει στον ερευνητή την ευκαιρία να 

ανακαλύπτει συνεχώς νέα πράγµατα που εκείνος βλέπει για πρώτη φορά και µπορεί να τα φέρει στο 

φως της επιστήµης, ενώ ταυτόχρονα τον φέρνει καθηµερινά αντιµέτωπο µε το ατελείωτο παιχνίδι 
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της ποικιλοµορφίας που υπάρχει στη φύση. Έτσι ο χρόνος που αναλώθηκε στο ταξινοµικό κοµµάτι 

της διατριβής, σε καµία περίπτωση δεν ήταν ανιαρός ή µη δηµιουργικός.      

Β. Οικολογία. Κάνοντας µία ποσοτική προσέγγιση στις κατανοµές των ειδών Gnaphosidae 

εντός της Κρήτης, έγινε προσπάθεια να ελεγχθεί πώς οι οργανισµοί αυτοί κατανέµονται κατά µήκος 

ενός τόσο ετερογενούς τοπίου, πόσο καλά αποκρίνονται στις κλιµατικές αλλαγές που υπάρχουν στο 

χρόνο και στο χώρο και αν διαθέτουν ειδικές προσαρµογές συµπεριφοράς που τους επιτρέπουν να 

επιβιώνουν σε µεγαλύτερο εύρος οικολογικών παραµέτρων, σε σχέση µε άλλες περιοχές. Άλλο 

ζητούµενο ήταν η κατανόηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την κατανοµή του κάθε 

είδους στη συγκεκριµένη γεωγραφική έκταση (π.χ. η βλάστηση, το υψόµετρο, το υπόστρωµα, η 

υγρασία, η θερµοκρασία κλπ), πράγµα που αλλάζει, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις 

απαιτήσεις της κάθε ζωικής οµάδας. Η Κρήτη είναι ένα νησί που προσφέρεται για οικολογικές 

µελέτες αυτού του τύπου σε σχετικά µικρά χρονικά πλαίσια, επειδή συγκεντρώνει σε µικρή 

γεωγραφική έκταση πολύ µεγάλη οικοσυστηµική ετερογένεια και έντονο ανάγλυφο. Παράλληλα 

δίνεται και µια εικόνα της κατάστασης των οικοσυστηµάτων του νησιού µε βάση την αφθονία και 

τον πλούτο των ειδών αραχνών σε αυτά.  

Γ. Βιογεωγραφία. Η βιογεωγραφική προσέγγιση των αραχνών Gnaphosidae στην Κρήτη 

και στο χώρο του νοτίου Αιγαίου έχει πολλά να προσφέρει σε αυτά που ήδη ξέρουµε για την 

παλαιογεωγραφία της περιοχής από προηγούµενες µελέτες. Το Αιγαίο αποτελεί ιδανικό φυσικό 

εργαστήριο για βιογεωγραφικές αναλύσεις, καθώς βρίσκεται στο όριο τριών ηπείρων και  

επηρεάζεται πανιδικά από αυτές. Είναι σηµαντικό να µελετήσει κανείς σε ποιο βαθµό η πανίδα του 

κάθε νησιού επηρεάζεται από τις κοντινότερες στεριές και πόσο καθοριστικό είναι το µέγεθος και η 

βιοτοπική του ετερογένεια, ο χρόνος αποµόνωσής του, καθώς και οι αποστάσεις µεταξύ γειτονικών 

νησιών. Η µελέτη των κατανοµών των ειδών στο χώρο του Αιγαίου δίνει τη δυνατότητα να 

διερευνηθούν στην ουσία όλα τα βασικά ερωτήµατα που τίθενται από τη θεωρία της νησιωτικής 

βιογεωγραφίας. Ειδικά η Κρήτη παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για τη βιογεωγραφία, λόγω 

µεγαλύτερης έκτασης και ετερογένειας, λόγω σχετικής θέσης και τέλος επειδή το ίδιο το νησί έχει 

πρόσφατη ιστορία µε έντονες αλλαγές στη µορφή του, που προφανώς επηρέασαν πολύ τη 

διαµόρφωση της πανίδας του και δηµιούργησαν πανιδικές διαφοροποιήσεις ακόµα και εντός του 

νησιού.  

Από την άλλη πλευρά, οι αράχνες -και ειδικά τα Gnaphosidae- δεν έχουν µελετηθεί σχεδόν 

καθόλου από ζωογεωγραφική άποψη στη συγκεκριµένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για 

µια οικογένεια µε έντονη διαφοροποίηση στις µεσογειακές χώρες. Έτσι αναµένεται µεγάλος 

πλούτος ενδηµικών ειδών, αλλά και διαφορετικά πρότυπα κατανοµής από αυτά που είναι γνωστά 

µέχρι σήµερα, καθώς οι αράχνες έχουν διαφορετικές ικανότητες διασποράς από τις οµάδες 

ασπονδύλων που έχουν ήδη µελετηθεί βιογεωγραφικά (σαλιγκάρια, ισόποδα και διάφορες τάξεις 

εντόµων). Οι δυσκολίες που υπήρχαν στο κοµµάτι της ταξινοµικής δεν επέτρεπαν να καλυφθεί το 
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σύνολο των νησιών που αποτελούν το νότιο αιγαιακό τόξο για τη βιογεωγραφική ανάλυση, 

δεδοµένου ότι σε κανένα από αυτά δεν υπήρχαν αξιόπιστα βιβλιογραφικά δεδοµένα, ενώ επίσης η 

αραχνοπανίδα των γειτονικών ηπειρωτικών περιοχών (Βαλκανική χερσόνησος, Μικρά Ασία, Β. 

Αφρική) είναι ελλιπώς γνωστή. Προτιµήθηκε λοιπόν να καλυφθεί σε βάθος η Κρήτη, ώστε να 

θεωρείται ικανοποιητικά γνωστή η πανίδα της σε όλο το µήκος του νησιού και στη συνέχεια να 

αντιµετωπιστούν βιογεωγραφικά γειτονικά ως προς αυτήν νησιά, µε το σκεπτικό ότι η πανίδα τους 

σε µεγάλο βαθµό πηγάζει από την Κρήτη και έτσι µπορεί να αποτελούν µία ενότητα. Έτσι 

επιλέχτηκαν δύο από τα µεγαλύτερα νησιά που περιβάλλουν την Κρήτη, η ∆ία από το βορρά και 

το συγκρότηµα Γαύδου-Γαυδοπούλας από το νότο. Θέλοντας να διερευνηθούν -έστω και 

ενδεικτικά- τάσεις πανιδικού προσανατολισµού από τη δύση προς την ανατολή στα νησιά του 

νοτίου Αιγαίου, συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη τρία ακόµα νησιά, τα Αντικύθηρα ως δυτικός και η 

Κάρπαθος, ως ανατολικός ‘γείτονας’ της Κρήτης, ενώ η Κως χρησιµοποιήθηκε στην ουσία ως το 

πιο αποµακρυσµένο ανατολικό νησί, µια και η Ρόδος είναι αρκετά µεγαλύτερη και η µελέτη της θα 

απαιτούσε πολύ µεγαλύτερη δειγµατοληπτική προσπάθεια. Τέλος χρησιµοποιήθηκε επίσης 

ενδεικτικά ένας σταθµός από την κεντρική Πελοπόννησο, προερχόµενος από το υλικό της 

διατριβής του Γ. Αναστασίου, προκειµένου να υπάρχει καλύτερη εικόνα της κατανοµής των ειδών 

στην Ελλάδα. Βεβαίως µέσα στους µελλοντικούς στόχους εντάσσονται όλα τα νησιά του 

νοτιοαιγαιακού τόξου και ολόκληρη η Πελοπόννησος.   

Οι στόχοι που τέθηκαν στη συγκεκριµένη διατριβή είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι: 

1.  Ο προσδιορισµός της πλειονότητας των ειδών Gnaphosidae της Κρήτης και των 

δορυφορικών νησίδων της σε επίπεδο που να µη δηµιουργεί σοβαρά εµπόδια στην οποιαδήποτε 

µετέπειτα έρευνα, καθώς και η δηµιουργία µιας αξιόπιστης βάσης δεδοµένων (από τα ταξινοµικά 

σχέδια µέχρι την καταγραφή του αριθµού ατόµων και της κατανοµής του κάθε είδους) για όλα τα 

είδη που περιλαµβάνει η διατριβή, γνωστά ή νέα για την επιστήµη. Η µελέτη αυτή συµπεριέλαβε τη 

συγκριτική ανάλυση των συλλογών παλαιότερων ερευνητών (Roewer, Χατζησαράντου) και των 

σύγχρονων συλλογών, και στηρίχτηκε εξ΄ ολοκλήρου στην εµβάθυνση στη συστηµατική της οµάδας 

από τη συγγραφέα.  

2.  Η µελέτη της οικολογικής διαφοροποίησης (ποιοτικά και ποσοτικά) των ειδών 

Gnaphosidae στους χαρακτηριστικότερους οικοτόπους της Κρήτης και κατά µήκος της 

υψοµετρικής ζώνωσης του νησιού. Η ανάλυση αυτή πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδο 

µακροενδιαιτήµατος, καθώς η επιλεγείσα δειγµατοληπτική µέθοδος και η γεωγραφική έκταση της 

µελέτης δεν επέτρεπαν την εµβάθυνση σε επίπεδο µικροενδιαιτήµατος. Στο ίδιο επίπεδο 

επιχειρήθηκε η µελέτη της εποχικής διαφοροποίησης των ειδών και του πώς αυτά συνυπάρχουν στο 

χρόνο και στο χώρο, αποφεύγοντας -τουλάχιστον φαινοµενικά- το διαειδικό ανταγωνισµό. 
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3.  Η ανάλυση των κατανοµών των ειδών στους κεντρικούς άξονες της Κρήτης καταρχήν 

και η συνεισφορά των παλαιογεωγραφικών δεδοµένων στα παρατηρούµενα πρότυπα. 

∆ευτερευόντως επιχειρήθηκε η σύγκριση των κατανοµών των ειδών της Κρήτης σε σχέση µε την 

παρουσία τους σε γειτονικά νησιά του Νοτίου Αιγαίου για τα οποία υπήρχαν αξιόπιστα δεδοµένα 

(Αντικύθηρα, Κάρπαθο και Κω) και σε νησιά της αµέσου γειτνίασης µε την Κρήτη, ∆ία, Γαύδο και 

Γαυδοπούλα.  

 

 

1.5 Η οικογένεια Gnaphosidae και οι εδαφικές αράχνες  

 

Η οικογένεια Gnaphosidae ανήκει ταξινοµικά στην υπόταξη των  λαβιδόγναθων αραχνών 

και στην υπεροικογένεια Gnaphosoidea που περιλαµβάνει ακόµα τις οικογένειες Prodidomidae, 

Liocranidae, Clubionidae, Anyphaenidae, Salticidae κ.α. (Coddington & Levi, 1991). Αποτελείται 

από περίπου 2000 είδη σε όλο τον κόσµο, αριθµός που την κατατάσσει στην έβδοµη θέση σε 

αριθµό ειδών (µετά τις Salticidae, Linyphiidae, Thomisidae, Theridiidae, Lycosidae και 

Araneidae). Τα µέλη της χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα µορφολογικά χαρακτηριστικά: 

1. Κατά κανόνα είναι µονόχρωµες αράχνες µε χρώµατα που ποικίλουν µεταξύ του µαύρου, 

καστανού και κίτρινου (Σχ. 1.2-1.3). Σπάνια υπάρχουν σχέδια στο νωτιαίο τµήµα της κοιλιάς (π.χ. 

είδη των γενών Aphantaulax, Berlandina, Callilepis, Cesonia, Poecilochroa, Phaeocedus, Pterotricha). Στο 

γένος Micaria η κοιλιά καλύπτεται από λέπια που ιριδίζουν στο φως.  

 

Σχ. 1.4: Κεφαλοθώρακας και οφθαλµική περιοχή σε διάφορα χαρακτηριστικά γένη Gnaphosidae.  
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2. Το σωµατικό τους µέγεθος ποικίλει από 1-2mm (π.χ. µέλη των γενών Leptodrassus, 

Haplodrassus και µερικά Zelotes) µέχρι 15mm ή και περισσότερο (π.χ. είδη των γενών Drassodes, 

Pterotricha, Gnaphosa κλπ). 

3. ΄Εχουν οκτώ απλά µάτια µε χαρακτηριστική διάταξη (Σχ. 1.4) που διαφοροποιείται µέσα 

στα διάφορα γένη. 

4. Οι χηληκεραίες είναι σχετικά µικρές και τοποθετηµένες κάτω από το πρόσθιο τµήµα του 

προσώµατος. Συχνά φέρουν αραιές τρίχες ή ακίδες που σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι  και 

πολύ πυκνές (π.χ. στο γένος Trachyzelotes). Στο εσωτερικό τους φέρουν µικρό αριθµό δοντιών 

(συνήθως 1-3) σε µία ή δύο σειρές. Στην υποοικογένεια Gnaphosinae υπάρχει µία χαρακτηριστική 

οδοντωτή δοµή σαν τρόπιδα (keel) που αποτελεί συστηµατικό γνώρισµα όλων των µελών της (Σχ. 

1.5). Στα µέλη του γένους Drassodes, οι χηληκεραίες των αρσενικών είναι πιο αναπτυγµένες από 

αυτές των θηλυκών. 

Σχ. 1.5: Εσωτερική δοµή χηληκεραίας σε µέλη της υποοικογένειας Gnaphosinae µε τη χαρακτηριστική 

τρόπιδα (keel).  

 

5. Τα γναθικά ελάσµατα διαφέρουν µεταξύ των διαφόρων γενών: σε µερικά είναι µικρά και 

συγκλίνοντα (π.χ. σε όλα τα Gnaphosinae και στο γένος Callilepis), ενώ σε άλλα είναι πιο µακριά και 

παράλληλα µεταξύ τους (π.χ. στα γένη Drassodes και Zelotes  καθώς και σε άλλα συγγενή τους γένη).   

6. Οι αράχνιες θηλές είναι έξι, τοποθετηµένες ανά ζεύγη και έχουν σχήµα κυλινδρικό (Σχ. 

1.6). Οι πρόσθιες θηλές είναι συνήθως µεγαλύτερες από τις οπίσθιες και σε αρκετές περιπτώσεις 

αποµακρυσµένες µεταξύ τους, ώστε να αποκαλύπτονται οι οπίσθιες ανάµεσά τους (π.χ. στο γένος 

Pterotricha). Σε άλλες περιπτώσεις, όλες οι θηλές είναι συγκεντρωµένες και σχετικά µικρές (π.χ. στο 

γένος Micaria).     
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Σχ. 1.6: Τύποι αράχνιων θηλών σε διάφορα γένη Gnaphosidae.  

 

7. Τα πόδια φέρουν κατά κανόνα αισθητήριες τρίχες, τριχοβοθρία και ακίδες που είναι 

αρκετά χαρακτηριστικές σε επίπεδο γένους και είδους, χωρίς όµως να αποτελούν πολύ σηµαντικό 

συστηµατικό γνώρισµα. Εξαίρεση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό χτένι που υπάρχει στους 

µεταταρσούς του τρίτου και τέταρτου ζεύγους ποδιών (Σχ. 1.7) στα είδη του γένους Zelotes και των 

συγγενικών µε αυτό γενών (π.χ. Trachyzelotes και Berinda), το οποίο αποτελεί βασικό συστηµατικό 

γνώρισµα. 

 

Σχ. 1.7: Χτένι στο εσωτερικό τµήµα των µεταταρσών του τρίτου και τέταρτου ζεύγους ποδιών στα είδη του 

γένους Zelotes. 

 

Όλα τα είδη της οικογένειας αυτής ζουν στο έδαφος. ∆εν υφαίνουν ιστό, παρά µόνο για να 

δηµιουργήσουν ένα κατάλυµα όταν δεν είναι δραστήρια και όταν κάνουν έκδυση. Σε άλλες 

περιπτώσεις  φτιάχνουν κουκούλια κάτω από πέτρες ή σε άλλα προφυλαγµένα σηµεία του εδάφους, 

µε τα οποία τυλίγουν τα αυγά τους. Προτιµούν τα ξηρά, ηλιόλουστα περιβάλλοντα και την αραιή 
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βλάστηση µε µεγάλο ποσοστό γυµνού εδάφους. Λιγότερα είδη απαντώνται σε πυκνά δάση, ενώ 

µερικά εµφανίζουν ανθρωπόφιλο χαρακτήρα (Scotophaeus, Sosticus). Είναι πολύ κινητικά στο έδαφος 

και κατά κανόνα δραστηριοποιούνται τη νύχτα. Εξαιρέσεις αποτελούν τα µέλη των γενών Callilepis, 

Micaria, Nomisia και Poecilochroa, τα οποία είναι ηµερόβια, γεγονός που ίσως σχετίζεται µε την πιο 

εξειδικευµένη δίαιτά τους, που την αποτελούν κυρίως τα µυρµήγκια. Όλα τα είδη είναι ενεργητικοί 

θηρευτές στο έδαφος. Εργαστηριακά πειράµατα δείχνουν πως προτιµητέα λεία τους είναι τα 

δίπτερα και οι άλλες αράχνες, αλλά επίσης τρέφονται µε µυρµήγκια, θυσάνουρα, οµόπτερα, 

κολεόπτερα (Paraschi, 1988). Εχθροί τους είναι τα κολεόπτερα, τα υµενόπτερα, τα χειλόποδα, τα 

πουλιά και τα εντοµοφάγα θηλαστικά.  

Λίγα πράγµατα είναι γνωστά για την αναπαραγωγή των ειδών στην οικογένεια αυτή. Τα πιο 

καλά µελετηµένα είδη ως προς τη βιολογία της αναπαραγωγής είναι τα Callilepis nocturna (Heller, 

1974) και Drassodes lapidosus (Bristowe, 1929). Τα αρσενικά του C. nocturna εντοπίζουν τα θηλυκά 

από το νήµα που αφήνουν στο πέρασµά τους και από χηµικά ερεθίσµατα. Η ερωτοτροπία τους 

(χορός) είναι σύντοµος και η σύζευξη διαρκεί περίπου 25 λεπτά.  Τα αρσενικά D. lapidosus συνήθως 

κυνηγούν θηλυκά άτοµα που βρίσκονται ένα στάδιο πριν από την πλήρη ωρίµανσή τους, ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι θα είναι οι πρώτοι εραστές που τα συγκεκριµένα θηλυκά θα επιλέξουν αµέσως 

µετά την τελευταία τους έκδυση. Συχνά βρίσκονται τέτοια ζευγάρια σε κοινά κουκούλια κάτω από 

πέτρες. Στην ουσία δεν υπάρχει χορός, αλλά το αρσενικό αγγίζει το θηλυκό µε τα µπροστινά του 

πόδια µε κινήσεις που στην αρχή το θηλυκό αντιµετωπίζει µε εχθρικό τρόπο, αλλά µετά από 

µερικές προσπάθειες τελικά ενδίδει. Στο ίδιο είδος γίνονται συνήθως πολλές µικρές και 

επαναλαµβανόµενες συζεύξεις που δεν διαρκούν πάνω από µισή ώρα συνολικά. Στα περισσότερα 

είδη υπάρχει πολύ σύντοµος χορός που περιλαµβάνει ανορθωτικές κινήσεις των πρόσθιων ποδιών, 

αλλά στα είδη των γενών Zelotes, Gnaphosa και Poecilochroa, η σύζευξη είναι συνεχής και γίνεται µία 

φορά µε το ένα µόριο και κατόπιν µε το άλλο, µε χρονική διάρκεια µία ώρα περίπου για την 

καθεµία.  

Τα αυγά που γεννιούνται περικλείονται µέσα σε κουκούλια και τοποθετούνται συνήθως κάτω 

από πέτρες ή σε προστατευµένα σηµεία του εδάφους, και σπανιότερα µέσα στο χώµα. Ο βαθµός 

µητρικής προστασίας των νεογνών ποικίλει µεταξύ των ειδών. Στα είδη των γενών Drassodes, 

Haplodrassus και Poecilochroa, τα θηλυκά άτοµα φυλάνε τα αυγά τους µέχρι την εκκόλαψη. Μάλιστα 

το D. lapidosus φυλάει τα αυγά του ανάµεσα στα πόδια του και µένει για όλο το διάστηµα της 

επώασης χωρίς καθόλου τροφή. Αντίθετα στα γένη Echemus, Callilepis, Phaeocedus και Zelotes τα αυγά 

τοποθετούνται σε ένα ή πολλά κουκούλια και εγκαταλείπονται χωρίς καθόλου προστασία.   
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2.1 Παλαιογεωγραφία 

Η ιστορία του νότιου αιγαιακού νησιωτικού τόξου είναι σχετικά πρόσφατη σε γεωλογικό 

χρόνο. Ξεκίνησε κατά τα µέσα περίπου του Μειόκαινου (πριν από 15-11 Myr), µε τη 

διαµερισµατοποίηση και τις πρώτες ταπεινώσεις της ελληνικής ξηράς, που µετέτρεψαν τα νότια 

τµήµατα της Αιγαιΐδας σε ξεχωριστά νησιωτικά συστήµατα (κατά Le Pichon & Angelier, 1979; 

∆ερµιτζάκης & Παπανικολάου, 1981). Ταυτόχρονα, νότιες-νοτιοδυτικές κινήσεις της τάφρου που 

βρίσκεται κατά µήκος του Ιόνιου, Λυβικού και Καρπάθιου πελάγους οδήγησαν στο σχηµατισµό 

της θάλασσας του Αιγαίου (Le Pichon & Angelier, 1981. Πιο σύγχρονες εκτιµήσεις της 

γεωδυναµικής εξέλιξης της περιοχής υποστηρίζουν ότι τέτοιες διαδικασίες ξεκίνησαν πιο νωρίς, 

τοποθετώντας την αποµόνωση της Κρήτης στα 26 Myr πριν από σήµερα (Meulenkamp et al., 

1988). Παροδικές γέφυρες ξηράς που την ένωσαν ξανά µε την Πελοπόννησο και τη Μικρά Ασία 

φαίνεται να υπήρξαν µέχρι το τέλος του Μειόκαινου (πριν από 6,5 Myr), παρά το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει απόλυτη συµφωνία µεταξύ των ερευνητών σχετικά µε τη διάρκεια και το εύρος αυτών των 

συνδέσεων. Σίγουρη είναι πάντως η πλήρης αποµόνωση της Κρήτης από τις γειτονικές ηπειρωτικές 

περιοχές µετά τα 5 Myr πριν από σήµερα. ∆ιαδοχικές ταπεινώσεις και µετακινήσεις τεκτονικής 

φύσης οδήγησαν κατά τις αρχές του Πλειόκαινου (πριν από 5 Myr) σε ένα µωσαϊκό νησιών που δεν 

ξεπερνούσαν τα 500µ υψόµετρο και ενδιάµεσων λιµνών στην περιοχή της σηµερινής Κρήτης 

(Meulenkamp et al., 1988). Υπάρχει η υπόθεση ότι τα ‘νησιά’ που αντιστοιχούν σήµερα στα Λευκά 

΄Ορη και στον Ψηλορείτη βρίσκονταν σε στενότερη σύνδεση από ό,τι µε τα ‘νησιά’ της ανατολικής 

Κρήτης, τα οποία φαίνεται να χωριζόντουσαν από µια βαθύτερη λίµνη που σήµερα αντιστοιχεί 

στην πεδιάδα της Μεσαράς (Drooger & Meulenkamp, 1973). Σπασίµατα και κάθετες κινήσεις 

κατά το Πλειόκαινο οδήγησαν σε συνολική ανύψωση της Κρήτης που σε µερικά σηµεία, όπως τον 

Ψηλορείτη και τη ∆ίκτη, ξεπέρασε τα 600-700µ (Παπαπέτρου - Ζαµάνη, 1966).  

Κατά το Πλειο-Πλειστόκαινο, εκτεταµένες ανορθωτικές κινήσεις που διακόπηκαν από µία 

µόνο ταπείνωση κατά το τέλος του Πλειόκαινου, οδήγησαν σε συνολική ανύψωση της Κρήτης της 

τάξης των 1000µ (Meulenkamp et al., 1994). Οι κινήσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσµα το 

σχηµατισµό µιας ενιαίας χερσαίας µάζας από την αρχή του Πλειστόκαινου και µετά (πριν από 1,5 

Myr), ενώ τα πλειοκαινικά νησιά έγιναν τα σύγχρονα βουνά της Κρήτης. Κάποιοι ερευνητές 

(Παπαπέτρου - Ζαµάνη, 1973; Azzaroli, 1977; Lanza & Vanni, 1987) υποθέτουν ότι υπήρξε 

ακόµα µία τελευταία σύνδεση τηs Κρήτης µε την Πελοπόννησο και τις ακτές του ανατολικού 

Αιγαίου κατά το Πλειστόκαινο. H παλαιογεωγραφική ιστορία της Κρήτης φαίνεται σε 

χαρακτηριστικά διαδοχικά στάδια στους Χάρτες 2.1a-d.  
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Λίµνες
Στεριά

Χάρτης 2.1 : a-d Παλαιογεωγραφικό σκαρίφηµα της Κρήτης (τροποιηµένο από 
).

∆ερµιτζάκη 
                         & Παπανικολάου, 1981 και Creutzburg, 1963
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Η αποµόνωση της Γαύδου είναι η πρώτη απόσχιση που οδήγησε σε σχηµατισµό νησιών 

προερχόµενων από την Κρήτη και χρονολογείται περίπου στα 8-10 Myr πριν από σήµερα, ή 

ακόµα πιο πριν, περίπου στα 12 Myr πριν από σήµερα (Φασουλάς, προσ. επικοινωνία). Η παλιά 

σύνδεση της Γαύδου µε την Κρήτη φαίνεται και από το ότι η ισοβαθής που χωρίζει τα δύο νησιά 

είναι των 1500µ, δηλαδή µεγαλύτερη από αυτή που χωρίζει την Κρήτη από την Πελοπόννησο 

(λιγότερο από 500µ) και τα ανατολικά νησιά (λιγότερο από 1000µ)! Οι νεογενείς θαλάσσιες 

αποθέσεις που υπάρχουν κυρίως στο βορειοδυτικό τµήµα του νησιού, δείχνουν ότι η Γαύδος 

παρέµεινε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για αρκετό διάστηµα και αναδύθηκε κάποια 

στιγµή κατά το ανώτερο Μειόκαινο (Vicente, 1970; Postma et al., 1993). Αντίθετα στη ∆ία δεν 

έχουν βρεθεί νεογενή ιζήµατα (γεωλογικοί χάρτες ΙΓΜΕ 1:50.000, φύλλο Ηράκλειο), πράγµα που 

δείχνει ότι το τµήµα αυτό, είτε ως κοµµάτι της Κρήτης, είτε ως ξεχωριστό νησί, δεν βυθίστηκε 

ποτέ. Η ∆ία χωρίζεται από την Κρήτη από ισοβαθή των 200µ και εποµένως η σύνδεσή της µε 

αυτήν ήταν πολύ πιο στενή και πρόσφατη.   

Αναφορικά µε τα λοιπά νησιά του νοτίου Αιγαίου που συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα 

µελέτη, τα Αντικύθηρα ήταν ενωµένα µε τα Κύθηρα και την Πελοπόννησο µέχρι τα τέλη του 

Μειόκαινου και τελικά αποκόπηκαν από τα Κύθηρα κατά τις αρχές του Πλειόκαινου. Το ανατολικό 

τµήµα του νότιου αιγαιακού τόξου παρέµεινε ενωµένο µε τη µικρασιατική χερσόνησο µέχρι τις 

αρχές του Πλειστόκαινου.  

H Κως δεν ανήκει στο νότιο αιγαιακό τόξο, αλλά αποτελεί το ανατολικότερο άκρο της 

αµέσως ανώτερης ζώνης, που ξεκινά από την ηπειρωτική Ελλάδα (δυτική Θεσσαλία, Όρθυ, 

Καλλίδροµο, Ελικώνα, Πάρνηθα, Γεράνεια) µέχρι τα νότια των Κυκλάδων και περνώντας από τα 

νησιά Αµοργό, Κάλυµνο, Κω διευθύνεται προς τη Μ. Ασία (Χατζηλαζαρίδης, 1978). 

Αποµονώθηκε µε ορογενετικές κινήσεις από τη χερσόνησο της Μ. Ασίας και αποτελεί 

αποµονωµένο νησί από το Πλειστόκαινο και µετά (Kelepertsis & Reeves, 1988).  

 

2.2 Γεωγραφία - Ανάγλυφο  

Το νοτιοαιγαιακό νησιωτικό τόξο εκτείνεται από τη νοτιοανατολική άκρη της Πελοποννήσου 

µέχρι τα νοτιοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας (Χάρτης 2.2). Αποτελείται από οκτώ νησιά µε 

έκταση µεγαλύτερη από 20 χλµ2 (από δύση προς ανατολή: Κύθηρα, Αντικύθηρα, Κρήτη, Γαύδος, 

Κάσος, Κάρπαθος, Σαρία και Ρόδος) και περίπου 50 µικρότερα νησάκια, που θεωρούνται 

δορυφόροι των οκτώ παραπάνω. Γύρω από την Κρήτη υπάρχουν περίπου 34 νησίδες ή 

συγκροτήµατα, µερικά από τα οποία είναι τα εξής: ΄Αγρια Γραµβούσα, ΄Ηµερη Γραµβούσα, 

Ποντικονήσι, ∆ία, ∆ιονυσάδες, Κουφονήσι, Χρυσή, Παξιµάδια και Γαυδοπούλα (Χάρτης 2.3). Ο 
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Πίν. 2.1 δείχνει τις γεωγραφικές λεπτοµέρειες για καθένα από τα µεγαλύτερα δορυφορικά νησιά της 

Κρήτης. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των νησιών είναι η έλλειψη εκτεταµένων πεδινών 

εκτάσεων και επικράτηση του βραχώδους υποστρώµατος και του ορεινού-ηµιορεινού αναγλύφου. 

Για λόγους που εξηγούνται στην παράγραφο 1.5, στην παρούσα µελέτη συµµετέχουν, εκτός από την 

Κρήτη, ακόµα έξι νησιά, για τα οποία δίνονται πρόσθετες πληροφορίες γεωµορφολογίας.   

 

Νησί Εκταση (χλµ2) Μέγιστο υψόµετρο  (µ)

Κρήτη 8.261,18 2.456 

Ρόδος 1.398,07 1.215 

Κως1 450 800 

Κάρπαθος 301,17 1.215 

Κύθηρα 277,97 506 

Κάσος 65,97 601 

Γαύδος 29,58 345 

Σαρία 21,12 629 

Αντικύθηρα 20,04 378 

Πίν. 2.1. Γεωγραφικά στοιχεία των βασικών νησιών του νοτιοαιγαιακού τόξου και της Κω. 

 

Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί του νοτιοαιγαιακού τόξου και κατέχει κεντρική θέση σ΄ 

αυτό (340.50’-350.40’N γεωγραφικό πλάτος, 230.30’-260.20’E γεωγραφικό µήκος). Απέχει από την 

Πελοπόννησο 100χλµ, από τη Μικρά Ασία 180χλµ και από την Αφρική 300χλµ. Είναι το 5ο 

µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου µετά τη Σικελία, Σαρδηνία, Κύπρο και Κορσική, 

καταλαµβάνοντας έκταση 8.261χλµ2 και περίµετρο 1.046χλµ. Το µέγιστο µήκος της είναι 260χλµ 

και το µέγιστο πλάτος της 60χλµ. 

Όπως δικαιολογηµένα παρατηρούν οι Rackham & Moody (1996), η Κρήτη παρουσιάζεται 

σαν µια µικρή ‘ηπειρωτική µινιατούρα’, µε µεγάλη γεωµορφολογική ποικιλία που οφείλεται κυρίως 

στην έντονη τεκτονική δραστηριότητα της περιοχής. Ο νησιωτικός χαρακτήρας των παραλίων που 

σταδιακά µετατρέπεται σε εντελώς ηπειρωτικό προς το κέντρο και τα ορεινά του νησιού, 

προέρχεται από το ότι σε πολύ µικρή έκταση µπορεί να συναντήσει κανείς µεγάλη ποικιλία 

ενδιαιτηµάτων και κλιµατικών συνθηκών.   
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1 Η Κως δεν ανήκει στο νότιο αιγαιακό τόξο, ωστόσο περιλαµβάνεται εδώ για συγκριτικούς λόγους.  
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Το βασικό χαρακτηριστικό του νησιού είναι η µεγάλη έκταση των βουνών του. Το 39% της 

έκτασής του βρίσκεται σε υψόµετρο πάνω από 400µ, 12,5% πάνω από 800µ και 1,6% πάνω από 

1600µ. Υπάρχουν τρεις βασικοί ορεινοί όγκοι, από δύση προς ανατολή: τα Λευκά Ορη, ο 

Ψηλορείτης και τα Λασιθιώτικα (∆ίκτη και Θρυπτή). Η υψηλότερη κορυφή βρίσκεται στον 

Ψηλορείτη (2.456µ), αλλά ο µεγαλύτερος ορεινός όγκος είναι τα Λευκά Ορη, µε ψηλότερη κορυφή 

τις Πάχνες (2.453µ) και άλλες 56 κορυφές πάνω από τα 2000µ. 

Η µοναδική µεγάλη πεδιάδα του νησιού είναι αυτή της Μεσαράς στην κεντρική Κρήτη, 

ανάµεσα στις νοτιοανατολικές πλαγιές του Ψηλορείτη και τις βόρειες των Αστερουσίων. Αντίθετα 

υπάρχουν αρκετά οροπέδια, όπως του Οµαλού και Ασκίφου στα Λευκά Ορη, της Νίδας στον 

Ψηλορείτη, του Λασιθίου και του Καθαρού στη ∆ίκτη, της Ζήρου στη Θρυπτή. Στην αγριάδα του 

κρητικού τοπίου προσθέτουν τα πολυάριθµα φαράγγια, αποτέλεσµα της συνδυασµένης δράσης των 

κάθετων τεκτονικών κινήσεων και της εύκολης διάβρωσης του ασβεστολιθικού υποστρώµατος που 

συνήθως υπάρχει στην Κρήτη. Στα φαράγγια και στα µεγάλα υψόµετρα συναντώνται τα 

περισσότερα ενδηµικά φυτά της Κρήτης (Strid, 1995).  

Υδρολογικά, οι ορεινοί όγκοι της δυτικής και κεντρικής Κρήτης συγκρατούν µεγάλες 

ποσότητες βρόχινου νερού ετησίως (της τάξης των 8x109 κ.µ), ωστόσο το µεγαλύτερο µέρος αυτού 

δεν συγκρατείται σε µόνιµες υδάτινες µάζες (λίµνες ή ποτάµια µόνιµης ροής), αλλά διοχετεύεται σε 

καρστικούς αγωγούς ή χάνεται λόγω της απότοµης κλίσης των ορεινών όγκων. Υπάρχει µία µόνο 

φυσική λίµνη στο νησί, η λίµνη του Κουρνά, οι τεχνητές λίµνες της Αγιάς και των Μπραµιανών, 

καθώς και δώδεκα ακόµα λιµνοδεξαµενές σε όλη την Κρήτη. Τέλος υπάρχουν ελάχιστα µικρά 

ποτάµια µόνιµης ροής (Γεροπόταµος, Αναποδάρης, Κοιλιάρης κ.ά.).    

Ένα ακόµα χαρακτηριστικό είναι η ασυµµετρία ως προς τους βασικούς άξονες: βορρά - 

νότου, δύσης – ανατολής και κατά µήκος του υψοµέτρου. Ο Bonnefont (1972) αναφέρει τη µείωση 

του υψοµέτρου από τη δύση προς την ανατολή, τη µεγάλη διαµερισµατοποίηση και το πιο οµαλό 

ανάγλυφο της βόρειας σε σχέση µε τη νότια παραλία, ως στοιχεία ασυµµετρίας. Οι παλιές 

ακτογραµµές που είναι ορατές στις δυτικές παραλίες, είναι ένδειξη της ανύψωσης του δυτικού 

τµήµατος του νησιού σε αντίθεση µε την ταπείνωση του ανατολικού τµήµατος, που συµβαίνει 

ακόµα σήµερα και είναι αποτέλεσµα τεκτονικών και όχι ευστατικών κινήσεων (Rackham & Moody, 

1996). Επίσης οι νότιες πλαγιές των ορεινών όγκων είναι πολύ πιο απότοµες από τις βόρειες (για 

παράδειγµα στα Λευκά ΄Ορη η µέση κλίση είναι 23,4%), σχηµατίζοντας πολλά φαράγγια και 

χαρακτηριστικές σάρες, που είναι αποτέλεσµα του απότοµου και χαλαρού υποστρώµατος και των 

τεκτονικών κινήσεων τα οποία οδηγούν στην αποσάθρωση του εδάφους. Εξίσου έντονη είναι η 

ασυµµετρία στο κλίµα, τη βλάστηση και την ανθρώπινη επέµβαση κατά µήκος του νησιού. 

Η Γαύδος έχει έκταση 32χλµ2 και είναι το νοτιότερο νησί της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
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Απέχει από την απέναντι κρητική στεριά (Χώρα Σφακίων) 40χλµ και χωρίζεται από αυτήν µε την 

ισοβαθή των 1500µ, ένδειξη της παλιάς απόσχισής της από την Κρήτη. Είναι το µοναδικό νησί από 

αυτά που υπάρχουν γύρω από την Κρήτη που διαθέτει µόνιµους κατοίκους, αν και πολύ λιγότερους 

από αυτούς που υπήρχαν πριν από περίπου 100 χρόνια. Η Γαυδοπούλα είναι µια µικρή νησίδα 

µεταξύ Κρήτης και Γαύδου που καλύπτει 2,7χλµ2 και απέχει 7χλµ από την τελευταία.  

Η ∆ία έχει έκταση 11,82 χλµ2 και βρίσκεται βόρεια της πόλης του Ηρακλείου. Αποτελείται 

από βραχώδεις και απότοµους λόφους που φτάνουν τα 268µ υψόµετρο. Κατοικείται µόνο από 

λίγους δασοφύλακες, ενώ το καλοκαίρι λειτουργεί εκεί µία ταβέρνα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει 

κάποια υποτυπώδης τουριστική κίνηση µε ένα µικρό σκάφος που κάνει ηµερήσιες εκδροµές από το 

Ηράκλειο.   

Τα Αντικύθηρα βρίσκονται περίπου στη µέση της απόστασης Κυθήρων και του 

βορειοδυτικού άκρου της Κρήτης και καταλαµβάνει µόλις 20 χλµ2. Αποτελείται κυρίως από 

ασβεστολιθικό υπόστρωµα µε νεογενείς αποθέσεις. Το µέγιστο υψόµετρο του νησιού φτάνει τα 

378µ. Είναι ένα από τα πιο ξηρά νησιά της Ελλάδας µε ετήσια βροχόπτωση λιγότερη από 200mm.   

Η Κάρπαθος είναι το τρίτο σε µέγεθος νησί του νοτιουαιγαιακού τόξου, µετά την Κρήτη και 

τη Ρόδο. Στο ασβεστολιθικό της υπόστρωµα παρεµβάλλονται εκτεταµένες περιοχές µε φλύσχη. 

Στο βόρειο τµήµα της βρίσκεται το βουνό Όλυµπος µε αρκετή ορεινή και βραχώδη έκταση που η 

κορυφή της (Καληλίµνη) φτάνει τα 1215µ υψόµετρο και αποτελεί το πιο δυσπρόσιτο κοµµάτι του 

νησιού.  

Η Κως έχει έκταση περίπου 450 χλµ2 και βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τη 

νοτιοδυτική ακτή της Τουρκίας. Γεωλογικά αποτελείται από νεογενή ιζήµατα, ηφαιστιακά 

πετρώµατα, ασβεστόλιθους, γνεύσιους και σχιστόλιθους. Συγκριτικά µε άλλα νησιά, η συµµετοχή 

του ασβεστόλιθου στο γεωλογικό υπόστρωµα της Κω είναι περιορισµένο (Χατζηλαζαρίδης, 1978). 

Τα ηφαιστειακά πετρώµατα προέρχονται από δύο περιόδους, του ανώτερου Μειόκαινου και του 

Πλειστόκαινου. Τα βουνό ∆ίκαιος στο βόρειο τµήµα της είναι το ψηλότερο του νησιού µε 

υψόµετρο 800µ.  

  

2.3 Κλίµα 

Το κλίµα της Κρήτης είναι τυπικό µεσογειακό µε 5-7 ξηρούς, θερµούς καλοκαιρινούς µήνες 

που εναλλάσσονται µε ήπιους, βροχερούς χειµώνες. Παρά το ότι δεν υπάρχουν πολλοί 

µετεωρολογικοί σταθµοί, ειδικά στις ορεινές περιοχές, η αλλαγή στη µέση θερµοκρασία, 

βροχόπτωση και υγρασία είναι σαφής κατά µήκος των βασικών αξόνων του νησιού (Χάρτης 2.4).  
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Όπως φαίνεται στο σχήµα, τα νότια, ανατολικά και εσωτερικά πεδινά τµήµατα της Κρήτης 

είναι τα πιο θερµά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, µε τη διαφορά ότι οι χειµώνες των εσωτερικών 

περιοχών είναι γενικά πιο κρύοι από τις παραλίες (Rackham & Moody, 1996). Οι µέσες ετήσιες 

θερµοκρασίες είναι κατά 2oC υψηλότερες στο νότιο από ό,τι στο βόρειο τµήµα (Πέννας, 1977) και 

πέφτουν κατά 6oC για κάθε 1000µ άνοδο στο υψόµετρο (Grove et al., 1991). Το εύρος των 

θερµοκρασιών είναι πολύ στενότερο κοντά στις παραλίες συγκριτικά µε τα ορεινά, εξαιτίας του 

παραθαλάσσιου χαρακτήρα των τελευταίων (Strid, 1995). Τα νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης 

είναι τα πιο θερµά/ξηρά σηµεία ολόκληρης της Ελλάδας, µε σχετική υγρασία που µπορεί να φτάνει 

το 20% τους καλοκαιρινούς µήνες, ενώ τα βορειοδυτικά τµήµατα των Λευκών Ορέων ανήκουν στα 

πιο υγρά (Πέννας, 1977; Strid, 1995).  

Η ετήσια µέση βροχόπτωση είναι 400-650mm µε πολλές χωροχρονικές διακυµάνσεις κατά 

µήκος του νησιού. Η υγρή περίοδος κρατάει από τον Οκτώβριο ως το Μάρτιο. Κατά την περίοδο 

αυτή, και κυρίως από το ∆εκέµβριο µέχρι το Φεβρουάριο, πέφτει το 85-90% της συνολικής 

βροχής του χρόνου (Πέννας, 1977). Περισσότερη βροχή δέχονται το δυτικό και βόρειο τµήµα, 

καθώς και τα µεγαλύτερα υψόµετρα. Επίσηµα στοιχεία για τη βροχόπτωση πάνω από τα 900µ δεν 

υπάρχουν, αλλά εκτιµάται ότι η ετήσια βροχόπτωση στις κορυφές των Λευκών Ορέων πρέπει να 

φτάνει τα 2000mm, ενώ το νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης µόλις τα 240mm, τιµές που 

προσοµοιάζουν εκείνες των ερήµων (Rackham & Moody, 1996). Ο υετός και η βροχόπτωση πάνω 

από τα 1400µ στα Λευκά Ορη είναι αρκετά υψηλά κατά τους χειµερινούς µήνες, αλλά µετά το 

Μάιο ακολουθεί µία πολύ ξηρή περίοδος. Ακόµα και στα ανώτερα υψόµετρα υπάρχει οριζόντια 

διαφοροποίηση των φαινοµένων αυτών: Ο Bonnefont (1972) αναφέρει διαφορά στη βροχόπτωση 

µαταξύ Ασκίφου και Τζερµιάδου της τάξης των 800mm (2024mm και 1249mm αντίστοιχα). 

Οι άνεµοι επηρεάζουν σηµαντικά το κλίµα της Κρήτης. Βόρειοι-βρειοδυτικοί άνεµοι 

(µελτέµια) επικρατούν όλο το χρόνο, αλλά κυρίως το καλοκαίρι, προκαλώντας ξηρή ατµόσφαιρα. 

Οι νοτιοανατολικοί άνεµοι της άνοιξης και του φθινοπώρου µεταφέρουν µάζες σκόνης από τη 

Σαχάρα. Οι παραλίες και τα µεγάλα υψόµετρα είναι γενικά πιο εκτεθειµένα στους ανέµους (Strid, 

1995; Rackham & Moody, 1996).  

Οι δορυφορικές νησίδες έχουν ακόµα πιο ξηρό κλίµα από την Κρήτη. Σ’ αυτές επικρατεί 

ανυδρία και η παροχή νερού στηρίζεται σε στέρνες και πηγάδια µε υφάλµυρο νερό. Στη Γαύδο 

αντίθετα, οι νοτιοδυτικές πλαγιές συγκεντρώνουν αρκετή βροχή και οµίχλη, ενώ υπάρχουν και 

κάποιες πηγές.  

 

 28



__________                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α

Β

Γ

Χάρτης 2.4: Κλιµατικοί Χάρτες Α. Μέση ετήσια βροχόπτωση σε 
Β. Μέση ετήσια θερµοκρασία σε 
Γ. Μέση ετήσια σχετική υγρασία

cm
CO

50

50

50

< 50

10

10

10
15

20

2014

10

6

14
18

10
14

 

 

 

 

 29



2.4 Βλάστηση 

 

Το µεγάλο ποσοστό ενδηµισµού των φυτών έχει προσελκύσει από παλιά το ενδιαφέρον των 

ερευνητών στην Κρήτη, ώστε η χλωρίδα του νησιού να είναι σήµερα ικανοποιητικά γνωστή 

(Turland et al., 1993; Strid, 1995).  

Η κρητική χλωρίδα αποτελείται κυρίως από µεσογειακά και ευρωπαϊκά είδη, ενώ µερικά 

έχουν εισαχθεί από τη βαλκανική χερσόνησο, τη Μικρά Ασία και τη Β. Αφρική (τα τελευταία 

απαντούν κυρίως στη νότια Κρήτη) (Turland et al. 1993). Το 10% των φυτικών ειδών είναι ενδηµικά 

(Greuter, 1972). Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τα φαράγγια, οι σάρες και τα µεγάλα 

υψόµετρα συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό αυτής της ενδηµικής χλωρίδας (Strid, 1995; 

Rackham & Moody, 1996). 

Οι βασικοί τύποι βλάστησης φαίνονται στο Χάρτη 2.5. Κυρίαρχη παρουσία έχουν τα 

φρύγανα, τα οποία στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα υποβαθµισµένα εξαιτίας της υπερβόσκησης. Άλλες 

χαρακτηριστικές διαπλάσεις είναι τα µακί, τα δάση πεύκου (Pinus brutia), κυπαρισσιού (Cupressus 

sempervirens) και βελανιδιάς (Quercus coccifera, Q. ilex, Q. pubescens), οι αµµοθίνες, οι διαπλάσεις που 

σχηµατίζονται κοντά σε τρεχούµενο νερό και οι υποαλπικοί θαµνώνες που χαρακτηρίζουν τα 

µεγάλα υψόµετρα. Τα κεδροδάση (Juniperus oxycedrus macrocarpa) των νότιων παραλίων της Κρήτης, 

στη Χρυσή και στη Γαύδο και το φοινικόδασος στο Βάι (Phoenix theophrastii) είναι µικρότερες σε 

έκταση, αλλά πολύ χαρακτηριστικές διαπλάσεις. 

Τα φρύγανα είναι η πιο κοινή διάπλαση στην Κρήτη. ∆είχνει ανοµοιογενή κατανοµή και 

υψοµετρική ζώνωση που αφορά κυρίως στη σύνθεση των ειδών (Strid, 1995). Φρυγανικούς 

οικότοπους βρίσκει κανείς από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι περίπου τα 1600µ, αλλά µε 

σταδιακά µειούµενη αναλογία ετήσιων : πολυετών ειδών. Κυρίαρχα είδη των φρυγάνων των πεδινών 

και µέσων υψοµέτρων είναι: Sarcopoterium spinosum, Coridothymus capitatus, Phlomis cretica, P. lanata, P. 

fruticosa, Cistus spp., Genista acanthoclada, Euphorbia spp., Balota spp. και πολλά άλλα. Σε µεγαλύτερα 

υψόµετρα κυριαρχούν µαξιλαρόµορφοι θάµνοι που ανήκουν στα χαµαίφυτα, όπως τα Berberis cretica, 

Rhamnus saxatilis, Prunus prostrata, Satureja spinosa, Astragalus angustifolius κλπ. Στις ορεινές αυτές 

διαπλάσεις επικρατούν το βραχώδες και γυµνό έδαφος και η πολύ αραιή βλάστηση. Για το λόγο 

αυτό χαρακτηρίζονται από τους Rackham & Moody (1996) ως “ψηλές έρηµοι”.  

Τα µακί στην Κρήτη αναµειγνύονται µε τα φρύγανα και τα όρια µεταξύ των δύο οικοτόπων 

δεν είναι σχεδόν ποτέ σαφή (Rackham & Moody, 1996). Αυτό οφείλεται κυρίως στην υπερβόσκηση 

της περιοχής και στις φωτιές. Τυπικά είδη των µακί είναι τα: Calicotome villosa, Ceratonia siliqua, P. 

terebinthus, θαµνόµορφα Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Juniperus phoenicea,  
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J. oxycedrus, Erica arborea και άλλα, που κατά κανόνα φτάνουν τα ένα µε δύο µέτρα ή και παραπάνω. 

Οι διαπλάσεις αυτές φτάνουν συνήθως µέχρι το υψόµετρο των 600µ. Τα υγρά βορειοδυτικά 

τµήµατα του νησιού είναι αρκετά πλούσια σε τέτοιους µεσόφιλους θαµνότοπους, παρά το ότι είναι 

συχνά υποβαθµισµένα (Strid, 1995).   

Τα ανώτερα όρια δασικής έκτασης είναι τα 1600µ στις νότιες πλαγιές και τα 1800µ στις 

βόρειες. Ο άνεµος είναι ο καθοριστικός περιοριστικός παράγοντας για τη δενδρώδη βλάστηση, ενώ 

µείωση του ορίου αυτού λόγω της επέµβασης του ανθρώπου δεν φαίνεται να έχει υπάρξει ποτέ στο 

νησί (Strid, 1995). Το χαµηλό όριο δενδρώδους βλάστησης, συγκριτικά π.χ. µε τον ΄Ολυµπο όπου 

βρίσκεται στα 2100µ, και η έλλειψη αλπικών ειδών δείχνουν ότι στα µικρά και πιο αποµονωµένα 

ορεινά συστήµατα το κλίµα και η βλάστηση εµφανίζουν σχετική συρρίκνωση σε πιο χαµηλά 

υψόµετρα (Rackham & Moody, 1996). Το πεύκο (Pinus brutia) αποτελεί τη χαρακτηριστική µορφή 

δασικής έκτασης στην Κρήτη και είναι κυρίαρχο µέχρι τα 1200µ. ∆ασικές διαπλάσεις µε άλλα 

κυρίαρχα είδη είναι πολύ πιο αραιές. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι το δάσος βελανιδιάς (Quercus 

coccifera) του Ρούβα στις νότιες πλαγιές του Ψηλορείτη, και το κυπαρισσοδάσος (Cupressus 

sempervirens-Quercus coccifera -Acer sempervirens) της Ανώπολης στις νότιες πλαγιές των Λευκών Ορέων. 

Η διαδοχή αείφυλλων, πλατύφυλλων - φυλλοβόλων - κωνοφόρων δασών που συναντώνται στα 

ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών, δεν συναντάται στην Κρήτη.  

Στη Γαύδο, το επίπεδο ενδηµισµού στα φυτά είναι πολύ χαµηλότερο από αυτό της Κρήτης 

(2%) (Bergmeier et al., 1997). Περισσότερη από τη µισή της έκταση είναι δασωµένη (Rackham & 

Moody, 1996), γεγονός που οφείλεται σε µια µεγάλη αναγεννητική διαδικασία που έχει λάβει χώρα 

στο νησί κατά τα τελευταία 100 χρόνια, µετά την ‘ερήµωσή’ του από το παλιότερο ανθρώπινο 

δυναµικό της και τις σχετικές δραστηριότητες που περιελάµβαναν κυρίως καλλιέργειες και έντονη 

βόσκηση. Οι βασικές διαπλάσεις είναι τα φρύγανα-µακί (60%), τα πεύκα (10%) και τα κεδροδάση 

(3%) (Βώκου, 1983). Το νησί αυτό θεωρείται ως φυτογεωγραφική γέφυρα µεταξύ της Κρήτης και 

της Κυρηναϊκής (Baldacci, 1912).  

Η ∆ία καλύπτεται από αραιά, υποβαθµισµένα φρύγανα και µακί, ως αποτέλεσµα της έντονης 

βόσκησης και της εκµετάλλευσης του νησιού για την παραγωγή ασβέστη, όπως αποδεικνύεται από 

τα ασβεστοκάµινα που υπάρχουν. Μέχρι το 19ο αιώνα το νησί ήταν καλυµµένο από πυκνούς 

θάµνους µακίας.  

Στα Αντικύθηρα ο βασικός τύπος βλάστησης είναι τα θαµνόµορφα µακί και τα φρύγανα. 

Στις Κάρπαθο και Κω, εκτός από τις φρυγανικές διαπλάσεις και τα µακί, που θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι έχουν περισσότερο διακριτά όρια µεταξύ τους σε σχέση µε αυτά που παρατηρούνται 

στην Κρήτη, υπάρχουν αρκετά πευκοδάση. Η τουριστική ανάπτυξη των παραλίων και στα δύο 

νησιά, και ειδικά στην Κω, δεν έχει αφήσει πλέον πολλές παραλιακές διαπλάσεις ανεκµετάλλευτες.  
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2.5 Σταθµοί δειγµατοληψίας 

2.5.1 Επιλογή σταθµών 

Οι σταθµοί της Κρήτης επιλέχτηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τους βασικούς άξονες του 

νησιού, βορρά-νότο, ανατολή-δύση και το υψοµετρικό κλινές των τριών βασικών ορεινών όγκων, 

Λευκά Όρη, Ψηλορείτη και Λασιθιώτικα. Οι περισσότεροι τοποθετήθηκαν σε παραλιακά ή 

εσωτερικά φρύγανα και µακί και λιγότεροι σε πευκοδάση, αµµοθίνες, ορεινούς θαµνότοπους και 

κοντά σε υγροτόπους. Στο σύνολό τους είναι 59 (Χάρτης 2.6) και περιλαµβάνουν υλικό από 

παλιότερες συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αλλά και υλικό που συλλέχθηκε για 

την παρούσα διατριβή (βλέπε παράγραφο 3.3). 

Οι υπόλοιποι σταθµοί δειγµατοληψίας που επιλέχτηκαν να χρησιµοποιηθούν εδώ είναι 11 

στο συγκρότηµα Γαύδου-Γαυδοπούλας, 3 στη ∆ία και από ένας στα νησιά Αντικύθηρα, Κάρπαθο 

και Κω (για δικαιολόγηση της επιλογής αυτής, βλέπε παράγραφο 1.5). Οι τελευταίοι συµµετέχουν 

µόνο στην ποιοτική ανάλυση, παρέχοντας συγκριτική πληροφορία στα κεφάλαια της συστηµατικής 

και βιογεωγραφίας. Τέλος, στο κεφάλαιο της συστηµατικής παρουσιάζεται υλικό από ένα σταθµό 

της κεντρικής Πελοποννήσου, προερχόµενο από τα δείγµατα του Γ. Αναστασίου, προκειµένου να 

δοθεί µία πρώτη εικόνα του ποσοστού των ειδών που µοιράζεται η Πελοπόννησος µε τα 

µελετούµενα νησιά.  
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2.5.2 Περιγραφή σταθµών 

I. ΚΡΗΤΗ 

A. Χανιά 

Σταθµός 1: Γραµβούσα, 350µ, πάνω από το ψηλότερο σηµείο του δρόµου: φρύγανοµακία µε 

κυρίαρχα τα Coridothymus capitatus, Calycotome villosa, Sarcopoterium spinosum και αραιά Quercus coccifera, Pistacia 

lentiscus και Ceratonia siliqua. Περίοδοι συλλογής: a: 25/4/1996 - 26/6/1996; b: 26/6/1996 - 23/8/1996; c: 

23/8/1996 - 29/10/1996. 

Σταθµός 2: Γραµβούσα: φρύγανα σε µικρό πλάτωµα κάτω από την εκκλησία Αγ. Σώζος, περίπου στο 

επίπεδο της θάλασσας. Περίοδοι συλλογής: a: 25/4/1996 - 26/6/1996; b: 26/6/1996 - 23/8/1996; c: 

23/8/1996 - 29/10/1996; d: 29/10/1996 - 30/12/1996; e: 30/12/1996 - 14/3/1997; f: 15/3/1997 - 

12/5/1997. 

Σταθµός 3: Ελαφονήσι: φρύγανοµακία (Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Coridothymus capitatus και 

Ceratonia siliqua) στο δυτικό τµήµα της παραλίας. Περιοχή µε µεγάλη υποβάθµιση λόγω τουριστικών 

δραστηριοτήτων. Περίοδοι συλλογής: a: 25/4/1996 - 26/6/1996; b: 26/6/1996 - 25/8/1996; c: 

25/8/1996 - 29/10/1996; d: 29/10/1996 - 30/12/1996; e: 30/12/1996 - 13/3/1997; f: 13/3/1997 - 

7/5/1997. 

Σταθµός 4: Λίµνη Αγιάς: περιοχή µε έντονα τα σηµάδια της υπερβόσκησης και της εντατικής 

καλλιέργειας. Παγίδες τοποθετήθηκαν κάτω από Platanus orientalis και Rubus sp. Περίοδοι συλλογής: a: 

25/4/1996 - 26/6/1996; b: 26/6/1996 - 22/8/1996; c: 22/8/1996 - 30/10/1996. 

Σταθµός 5: Λίµνη Κουρνά: νότια πλευρά της λίµνης, µε κυρίαρχα είδη τα Phlomis fruticosa και αραιά 

Quercus coccifera κατά µήκος του σταθµού. Περίοδοι συλλογής: a: 25/4/1996 - 25/6/1996; b: 25/6/1996 - 

20/8/1996; c: 20/8/1996 - 30/10/1996. 

Σταθµός 6: Λευκά Ορη, 800µ, στο δρόµο πάνω από την Ανώπολη Σφακίων: ώριµο πευκοδάσος 

(Pinus brutia), µε πολύ αραιό υποόροφο αποτελούµενο από Quercus coccifera. Περίοδοι συλλογής: a: 

18/10/1990 - 23/11/1990; b: 1/3/1991 - 28/3/1991; c: 28/3/1991 - 5/5/1991; d: 5/5/1991 - 8/6/1991; 

e: 8/6/1991 - 6/7/1991; f: 6/7/1991 - 4/8/1991; g: 4/8/1991 - 8/9/1991; h: 8/9/1991 - 5/10/1991; i : 

5/10/1991 - 6/11/1991; j: 6/11/1991 - 7/12/1991; k: 7/12/1991 - 11/1/1992; l: 11/1/1992 - 8/3/1992; 

m: 9/3/1992 - 5/4/1992.  

Σταθµός 7: Λευκά Ορη, 1200µ, στο δρόµο πάνω από την Ανώπολη Σφακίων: παλιό κυπαρισσοδάσος 

(Cupressus sempervirens) µε αραιότερα Quercus coccifera και Acer sempervirens. Περίοδοι συλλογής: a: 18/10/1990 

- 23/11/1990; b: 1/3/1991 - 28/3/1991; c: 28/3/1991 - 5/5/1991; d: 5/5/1991 - 8/6/1991; e: 8/6/1991 

- 6/7/1991; f: 6/7/1991 - 4/8/1991; g: 4/8/1991 - 8/9/1991; h: 8/9/1991 - 5/10/1991; i: 5/10/1991 - 

6/11/1991; j: 7/11/1991 - 4/5/1992. 
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Σταθµός 8: Λευκά Ορη, 1650µ, στο δρόµο πάνω από την Ανώπολη Σφακίων: οροπέδιο πάνω από το 

δασοόριο, αποτελούµενο από µαξιλαρόµορφους θάµνους, κυρίως Juniperus oxycedrus oxycedrus και Berberis 

cretica, Prunus prostrata, Satureja spinosa. Η βλάστηση είναι περιορισµένη στα σηµεία που είναι προφυλαγµένα 

από τον άνεµο και τα όποια συγκρατούν αρκετό χώµα. Περίοδοι συλλογής: a: 29/7/1990 - 1/9/1990; b: 

1/9/1990 - 17/10/1990; c: 18/10/1990 - 23/11/1990; d: 28/3/1991 - 5/5/1991; e: 5/5/1991 - 

8/6/1991; f: 8/6/1991 - 6/7/1991; g: 6/7/1991 - 4/8/1991; h: 4/8/1991 - 7/9/1991; i: 7/9/1991 - 

5/10/1991; j: 5/10/1991 - 6/11/1991; k: 6/11/1991 - 6/6/1992.  

Σταθµός 9: Λευκά Ορη, 2000µ, στο δρόµο πάνω από την Ανώπολη Σφακίων: λιβάδι µε πολύ αραιή 

βλάστηση, αποτελούµενο από τα είδη Berberis cretica, Prunus prostrata, Astragalus angustifolius και Satureja 

spinosa. Περίοδοι συλλογής: a: 29/7/1990 - 1/9/1990; b: 1/9/1990 - 16/10/1990; c: 8/6/1991 - 

6/7/1991; d: 6/7/1991 - 4/8/1991; e: 4/8/1991 - 7/9/1991; f: 7/9/1991 - 6/10/1991; g: 6/10/1991 - 

7/8/1992.  

Σταθµός 10: Λευκά Ορη, Πάχνες, 2450µ: πολύ αραιή βλάστηση αποτελούµενη από υποαλπικούς 

θαµνώνες. Περίοδος συλλογής: a: 29/7/1990 - 1/9/1990.  

Σταθµός 11: Καλλικράτης, 950µ, οροπέδιο πάνω από το οµώνυµο χωριό: ορεινοί θαµνώνες (Berberis 

cretica, Genista acanthoclada, Sarcopoterium spinosum, Phlomis sp.) και µερικά Quercus coccifera και Acer sempervirens. 

Περίοδοι συλλογής: a: 18/11/2000 - 6/2/2001; b: 6/2/2001 - 29/5/2001.  

Σταθµός 12: Ασί Γωνιά, 6χλµ ΝΑ του Καλλικράτη, 716µ: λιβάδια µε κυρίαρχες τις φτέρες και 

αρκετά πλατάνια. Στο σταθµό υπάρχει συνεχής ροή νερού όλο το χρόνο. Η περιβάλλουσα βλάστηση είναι 

φρύγανα. Περίοδοι συλλογής: a: 6/2/2001 - 29/5/2001.  

Σταθµός 13: Γαύδος, Τρυπητή: αλυκή στο νοτιότερο τµήµα του νησιού. Παγίδες τοποθετήθηκαν 

στην παραλία, από τα όρια της αλυκής µέχρι τη φρυγανοµακία της περιβάλλουσας περιοχής (Corydothymus 

capitatus, Pistacia lentiscus, Juniperus macrocarpa) και τα διάσπαρτα Pinus brutia. Περίοδοι συλλογής: a: 

28/7/1996 - 11/11/1996; b: 11/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 14/6/1997; d: 14/6/1997 - 

28/8/1997. 

Σταθµός 14: Γαύδος, Φανάρι: φρύγανα µε κυρίαρχο είδος το Corydothymus capitatus και αραιά µακί 

(Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea, Juniperus macrocarpa) και Pinus brutia. Εγκαταλειµένες καλλιέργειες µε 

πολλές αναβαθµίδες. Περίοδοι συλλογής: a: 27/7/1996 - 10/11/1996; b: 10/11/1996 - 16/3/1997; c: 

16/3/1997 - 12/6/1997; d: 12/6/1997 - 29/8/1997. 

Σταθµός 15: Γαύδος, Βατσιανά: φρύγανα µε κυρίαρχα είδη τα Sarcopoterium spinosum, Corydothymus 

capitatus και αραιά µακί (Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea, Juniperus macrocarpa) και Pinus brutia. Περίοδοι 

συλλογής: a: 28/7/1996 - 11/11/1996; b: 11/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 14/6/1997; d: 

14/6/1997 - 24/8/1997.  

Σταθµός 16: Γαύδος, Καστρί - Σαρακήνικο, 600µ πριν τη διασταύρωση για Σαρακήνικο: 

πευκοδάσος Pinus brutia µε Cistus spp. στον υποόροφο. Εγκαταλειµένες καλλιέργειες στην άκρη ενός 

 36



__________                                                                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

χειµάρρου. Περίοδοι συλλογής: a: 26/7/1996 - 9/11/1996; b: 9/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 

12/6/1997; d: 12/6/1997 - 29/8/1997. 

Σταθµός 17: Γαύδος, Καστρί - Σαρακήνικο, κάτω από τη δεξαµενή νερού: πευκοδάσος Pinus brutia 

µε Pistacia lentiscus, Corydothymus capitatus και Nerium oleander στον υποόροφο.  Περίοδοι συλλογής: a: 

26/7/1996 - 9/11/1996; b: 9/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 12/6/1997; d: 12/6/1997 - 

29/8/1997.  

Σταθµός 18: Γαύδος, Κεδρές – Λαβρακάς: αµµοθίνες µε κυρίαρχο το Juniperus macrocarpa, και 

αραιότερα τα Pistacia lentiscus, Corydothymus capitatus και Pinus brutia. Περίοδοι συλλογής: a: 26/7/1996 - 

10/11/1996; b: 10/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 13/6/1997; d: 13/6/1997 - 26/8/1997.  

Σταθµός 19: Γαύδος, Κεδρές: υγρότοπος µε αµµώδες υπόστρωµα και νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου, κοντά στην εκκλησία του Αη-Γιώργη. Κυρίαρχο φυτό είναι το Nerium oleander. Περίοδοι συλλογής: 

a: 27/7/1996 - 10/11/1996; b: 10/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 13/6/1997; d: 13/6/1997 - 

27/8/1997.  

Σταθµός 20: Γαύδος, Καραβές - Κόρφος, 400µ Ν∆: πευκοδάσος µε πυκνό φρυγανικό υποόροφο. 

Περίοδοι συλλογής: a: 16/3/1997 - 14/6/1997; b: 14/6/1997 - 29/8/1997.  

Σταθµός 21: Γαύδος, Μετόχι, ανάµεσα στα Βατσιανά και την Τρυπητή, στο µέσον ενός φαραγγιού: 

παλιές αναβαθµίδες µε Pinus brutia, Juniperus macrocarpa, J. phoenicea, Corydothymus capitatus, Sarcopoterium 

spinosum. Περίοδοι συλλογής: a: 28/7/1996 - 11/11/1996; b: 11/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 

14/6/1997; d: 14/6/1997 - 27/8/1997.  

Σταθµός 22: Γαύδος, Σαρακήνικο: αµµοθίνες µε κυρίαρχα τα Juniperus macrocarpa και αραιότερα τα 

Pistacia lentiscus και Corydothymus capitatus. Περίοδοι συλλογής: a: 15/3/1997 - 15/6/1997; b: 15/6/1997 - 

28/8/1997.  

Σταθµός 23: Γαυδοπούλα: φρύγανα στη µικρή νησίδα Β∆ της Γαύδου. Περίοδοι συλλογής: a: 

26/7/1996 - 10/11/1996; b: 10/11/1996 - 16/3/1997; c: 16/3/1997 - 14/6/1997.  

 

B. Ρέθυµνο 

Σταθµός 24: Κόλπος Κόρακα, κοντά στο χωριό Ροδάκινο, 35µ: µακί µε κυρίαρχα τα Quercus coccifera, 

Calycotome vilosa και Ceratonia siliqua. Περίοδοι συλλογής: a: 8/2/2001 - 29/5/2001.  

Σταθµός 25: Μονή Πρέβελη: υποβαθµισµένη φρύγανoµακία µε κυρίαρχα τα είδη Sarcopoterium 

spinosum, Corydothymus capitatus και Calycotome villosa. Περίοδοι συλλογής: a: 25/4/1996 - 25/6/1996; b: 

25/6/1996 - 26/8/1996; c: 26/8/1996 - 31/10/1996. 

Σταθµός 26: Μονή Πρέβελη: κοντά στην όχθη, στο άνοιγµα του φαραγγιού του Κουρταλιώτη, µε 
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κυρίαρχα τα είδη Phoenix theophrastii, Ceratonia siliqua και Pistacia lentiscus. Περίοδοι συλλογής: a: 25/4/1996 - 

25/6/1996; b: 25/6/1996 - 26/8/1996; c: 26/8/1996 - 31/10/1996.  

Σταθµός 27: Εξάντης, Αγ. Κυπριανός, Ηράκλειο - Ρέθυµνο, 60χλµ δυτικά, 2χλµ νότια της εθνικής 

οδού: πυκνή φρυγανοµακία µε κυρίαρχα τα είδη Quercus coccifera, Sarcopoterium spinosum, Corydothymus capitatus 

και Calycotome villosa. Περίοδοι συλλογής: a: 22/4/2000 - 6/7/2000; b: 6/7/2000 - 14/9/2000; c: 

14/9/2000 - 7/11/2000; d: 7/11/2000 - 13/1/2001; e: 13/1/2001 - 12/3/2001; f: 12/3/2001 - 

8/5/2001.  

Σταθµός 28: Ψηλορείτης, Κουρούτες, 650µ, στο δρόµο για το καταφύγιο των Ρεθυµνιωτών: αραιά 

φρύγανα. Μέρος του σταθµού κάηκε κατά την περίοδο δειγµατοληψίας. Περίοδοι συλλογής: a: 19/4/1999 - 

10/6/1999; b: 10/6/1999 - 18/8/1999.  

Σταθµός 29: Ψηλορείτης, Κουρούτες, 1000µ, στο δρόµο για το καταφύγιο των Ρεθυµνιωτών: δάσος 

µε δενρώδη Quercus coccifera και εµφανή τα σηµάδια της βόσκησης στον υποόροφο. Περίοδοι συλλογής: a: 

19/4/1999 - 10/6/1999; b: 10/6/1999 - 18/8/1999.  

Σταθµός 30: Ψηλορείτης, αρχαία Ζώµινθος, 1100µ: φρύγανα. Περίοδοι συλλογής: a: 2/4/1989 - 

13/7/1989.  

Σταθµός 31: Ψηλορείτης, Λοχριά, 1200µ: δάσος Quercus coccifera στο δασικό δρόµο προς την 

κορυφή. Περίοδοι συλλογής: a: 20/3/1990 - 13/1/1991.  

Σταθµός 32: Ψηλορείτης, Αγ. Μάµας, οροπέδιο Τηγάνια, 1200µ: υπερβοσκηµένα αραιά φρύγανα, µε 

κυρίαρχα τα είδη Phlomis sp. Περίοδοι συλλογής: a: 22/4/1999 - 20/7/1999; b: 20/7/1999 - 29/9/1999.  

Σταθµός 33: Ψηλορείτης, Ιδαίον Ανδρο, 1400µ: φρύγανα. Περίοδοι συλλογής: a: 13/7/1989 - 

2/5/1990.  

Σταθµός 34: Ψηλορείτης, Κουρούτες, 1650µ, στο δρόµο για το καταφύγιο των Ρεθυµνιωτών: ορεινοί 

θαµνώνες. Περίοδοι συλλογής: a: 14/4/2000 - 2/7/2000; b: 2/7/2000 - 14/9/2000; c: 14/9/2000 - 

30/10/2000; d: 30/10/2000 - 24/3/2001; e: 24/3/2001 - 12/6/2001.  

Σταθµός 35: Ψηλορείτης, Λοχριά, 1700µ: υποαλπικοί θαµνώνες. Περίοδοι συλλογής: a: 15/7/1989 - 

6/5/1990.  

Σταθµός 36: Ψηλορείτης, Λοχριά, 1800µ, κοντά στα µιτάτα: υποαλπικοί θαµνώνες. Περίοδοι 

συλλογής: a: 6/5/1990 - 13/1/1991.  

Σταθµός 37: Ψηλορείτης, Λοχριά, 1950µ: υποαλπικοί θαµνώνες. Περίοδοι συλλογής: a: 14/4/2000 - 

2/7/2000; b: 2/7/2000 - 15/9/2000; c: 15/9/2000 - 30/10/2000; d: 30/10/2000 - 24/3/2001; e: 

24/3/2001 - 12/6/2001.  

Σταθµός 38: Ψηλορείτης, Λοχριά, 2200µ: αραιοί υποαλπικοί θαµνώνες. Περίοδοι συλλογής: a: 
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15/9/2000 - 31/10/2000; b: 31/10/2000 - 13/6/2001.  

Σταθµός 39: Βιστάγι - Πλατανιάς, 750µ, στο µονοπάτι κοντά στην εκκλησία του Αφέντη Χριστού: 

υποβαθµισµένα φρύγανα, µε κυρίαρχα τα είδη Sarcopoterium spinosum και Phlomis sp. Περίοδοι συλλογής: a: 

19/4/1999 - 10/6/1999; b: 10/6/1999 - 18/8/1999.  

Σταθµός 40: Σακτούρια, 300µ: φρύγανα κοντά στην κοίτη του ποταµού. Περίοδοι συλλογής: a: 

24/2/1999 - 20/4/1999; b: 20/4/1999 - 30/6/1999; c: 30/6/1999 - 1/9/1999; d: 1/9/1999 - 4/11/1999; 

e: 4/11/1999 - 4/2/2000.  

Σταθµός 41: Ρίζικας: φρύγανα µε κυρίαρχα τα είδη Corydothymus capitatus και Phlomis sp. Μέρος του 

σταθµού κάηκε κατά της διάρκεια της δειγµατοληψίας. Περίοδοι συλλογής: a: 20/4/1999 - 30/6/1999; b: 

30/6/1999 - 1/9/1999.  

 

Γ. Ηράκλειο 

Σταθµός 42: Γιούχτας, λίγο µετά τη διασταύρωση για την εκκλησία του Σταυρού, 200µ: φρύγανα µε 

κυρίαρχα τα είδη Quercus coccifera, Genista acanthoclada, Corydothymus capitatus, Ebenus creticus και Salvia fruticosa. 

Περίοδοι συλλογής: a: 16/12/1995 - 15/1/1996; b: 15/1/1996 - 18/2/1996; c: 18/2/1996 - 2/4/1996; d: 

2/4/1996 - 28/4/1996; e: 28/4/1996 - 6/6/1996; f: 6/6/1996 - 2/7/1996; g : 2/7/1996 - 8/8/1996; h : 

8/8/1996 - 16/9/1996; i : 16/9/1996 - 10/10/1996; j : 10/10/1996 - 14/11/1996 k : 14/11/1996 - 

11/12/1996.  

Σταθµός 43 : Ρούβας: δάσος Quercus coccifera. Περίοδοι συλλογής: a: 16/4/1999 - 9/6/1999; b: 

9/6/1999 - 17/8/1999; c: 17/8/1999 - 19/10/1999.  

Σταθµός 44: Μονή Βροντησίου: φρύγανα-µακί µε κυρίαρχα τα είδη Sarcopoterium spinosum, Calycotome 

villosa, Corydothymus capitatus και Phlomis sp. και αραιά πεύκα. Περίοδοι συλλογής: a: 16/4/1999 - 9/6/1999; 

b: 9/6/1999 - 17/8/1999; c: 17/8/1999 - 19/10/1999.  

Σταθµός 45: Μάρτσαλος: φρύγανα-µακί µε κυρίαρχα τα είδη Pistacia lentiscus και Calycotome villosa και 

περιτριγυρισµένα από ελιές και πεύκα. Περίοδοι συλλογής: a: 20/4/1999 - 30/6/1999; b: 30/6/1999 - 

1/9/1999.  

Σταθµός 46: Πηγαϊδάκια, 400µ: φρύγανα-µακί, µε κυρίαρχα τα είδη Calycotome villosa και 

Sarcopoterium spinosum. Περίοδοι συλλογής: a: 1/6/1999 - 30/7/1999; b: 30/7/1999 - 17/9/1999.  

Σταθµός 47: Παναγία Αλµυρή: καλαµιές και Nerium oleκαιer κοντά στο ποτάµι και φρύγανα-µακί µε 

κυρίαρχα τα είδη Calycotome villosa, Sarcopoterium spinosum, Phlomis sp. Περίοδοι συλλογής: a: 16/3/1999 - 

20/5/1999; b: 20/5/1999 - 26/7/1999; c: 26/7/1999 - 30/9/1999; d: 30/9/1999 - 26/1/2000; e: 

26/1/2000 - 2/7/2000.  
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Σταθµός 48: Αποσελέµης: αµµοθίνες κοντά στην κοίτη του ποταµού. Περίοδοι συλλογής: a: 

2/4/2000 - 2/8/2000.  

Σταθµός 49: Αχεντριάς, 700µ: υποβαθµισµένα φρύγανα σε εγκαταλειµένες καλλιέργειες. Περίοδοι 

συλλογής: a: 15/4/1999 - 8/6/1999; b: 8/6/1999 - 4/8/1999; c: 4/8/1999 - 28/9/1999.  

Σταθµός 50: Κερατόκαµπος: φρυγανα-µακί κοντά στην παραλία. Εγκαταλειµένες καλλιέργειες κοντά 

στο χωριό. Περίοδοι συλλογής: a: 27/11/1998 - 26/1/1999; b: 26/3/1999 - 26/5/1999; c: 26/5/1999 - 

28/7/1999; d: 28/7/1999 - 28/9/1999; e: 28/9/1999 - 26/1/2000.  

Σταθµός 51: Οµαλός Βιάννου, 1200µ: αραιά φρύγανα στην άκρη του οροπεδίου. Περίοδοι συλλογής: 

a: 26/5/1999 - 28/7/1999; b: 28/7/1999 - 28/9/1999.  

Σταθµός 52: ∆ία, λιµάνι, κοντά στα καταλύµατα των δασοφυλάκων: αραιά φρύγανα µε κυρίαρχο το 

Sarcopoterium spinosum. Περίοδοι συλλογής: a: 11/3/1999 - 2/5/1999; b: 2/5/1999 - 3/8/1999; c: 3/8/1999 

- 13/4/2000.  

Σταθµός 53: ∆ία, λιµάνι – όρµος Παναγιάς: φρύγανα στο σηµείο της ψηλότερης στέρνας. Περίοδοι 

συλλογής: a: 11/3/1999 - 2/5/1999; b: 2/5/1999 - 3/8/1999; c: 3/8/1999 - 13/4/2000.  

Σταθµός 54: ∆ία, όρµος Παναγιάς, ΝΑ σηµείο του νησιού, πολύ κοντά στην παραλία και προς την 

είσοδο του φαραγγιού. Περίοδοι συλλογής: a: 11/3/1999 - 2/5/1999; b: 2/5/1999 - 3/8/1999; c: 

3/8/1999 - 13/4/2000.  

 

∆. Λασίθι 

Σταθµός 55: Μίλατος, 6χλµ ανατολικά του σπηλαίου της Μιλάτου, 300µ: υποβαθµισµένα φρύγανα. 

Περίοδοι συλλογής: a: 21/4/2000 - 12/7/2000; b: 12/7/2000 - 11/10/2000; c: 11/10/2000 - 23/1/2001; 

d: 23/1/2001 - 9/3/2001; e: 9/3/2001 - 6/5/2001.  

Σταθµός 56: ∆ίκτη, οροπέδιο Λιµνάκαρου, 1450µ, ΝΑ του καταφυγίου: οροφρύγανα. Περίοδοι 

συλλογής: a: 11/5/2000 - 5/8/2000; b: 5/8/2000 - 2/10/2000; d: 9/1/2001 - 10/5/2001.  

Σταθµός 57: ∆ίκτη, οροπέδιο Λιµνάκαρου, 1450µ: υποαλπικοί θαµνώνες. Περίοδοι συλλογής: a: 

12/5/2000 - 5/8/2000; b: 5/8/2000 - 2/10/2000; c: 2/10/2000 - 9/1/2001; d: 9/1/2001 - 10/5/2001.  

Σταθµός 58: Σελάκανο, 800µ: παλιές αναβαθµίδες µε αραιά φρύγανα, παλιότερα καµµένα και 

περιτριγυρισµένα από Pinus brutia. Περίοδοι συλλογής: a: 5/5/1999 - 23/7/1999; b: 23/7/1999 - 

23/9/1999.  

Σταθµός 59: Αγ. Κωνσταντίνος, 800µ: πυκνό µακί µε δενδρώδη Quercus coccifera. Περίοδοι συλλογής: 

a: 9/10/1989-30/1/1990; c: 25/4/1990 - 11/12/1990. 
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Σταθµός 60: χωριό Αµυγδάλοι δυτικά της Νεάπολης, σε µια πλαγιά µε απότοµη κλίση: πυκνό µακί 

µε κυρίαρχα τα είδη Calycotome villosa, Pistacia lentiscus, Genista acanthoclada και Euphorbia dendroides. Περίοδοι 

συλλογής: a: 9/4/1997 - 6/8/1997.  

Σταθµός 61: Αγ. Νικόλαος, 200µ: φρύγανα-µακί, µε κυρίαρχο το Quercus coccifera. Περίοδοι 

συλλογής: a: ? - 9/10/1989; b: 25/4/1990 - 20/2/1991. 

Σταθµός 62: Πρίνα – Μεσσελέροι, 1,5χλµ ανατολικά, 350µ: φρύγανα-µακί, µε κυρίαρχα τα είδη 

Pistacia lentiscus, Phlomis sp., Calycotome villosa και αραιά Pinus brutia. Περίοδοι συλλογής: a: 4/5/1999 - 

23/7/1999; b: 23/7/1999 - 23/9/1999. 

Σταθµός 63: Ιστρο, στον εθνικό δρόµο, 2χλµ δυτικά: αραιά µακί, µε κυρίαρχο το είδος Pistacia 

lentiscus και αραιές ελιές και πεύκα. Περίοδοι συλλογής: a: 6/4/1997 - 2/6/1997; b: 2/6/1997 - 7/8/1997; 

c: 7/8/1997 - 10/10/1997.  

Σταθµός 64: τεχνητή λίµνη Μπραµιανών. Ο σταθµός χωρίζεται σε µια λιµναία έκταση και µια 

περιοχή που έχει προέλθει από αποξήρανση. Περίοδοι συλλογής: a: 30/10/1998 - 4/1/1999; b: 4/1/1999 - 

3/3/1999; c: 3/3/1999 - 4/5/1999; d: 4/5/1999 - 22/7/1999; e: 22/7/1999 - 22/9/1999; f: 22/9/1999 - 

1/2/2000.  

Σταθµός 65: Φαράγγι του Χα: φρύγανα σε παλιές αναβαθµίδες µε κυρίαρχα τα Phlomis sp., 

Corydothymus capitatus, Calycotome villosa και αραιά Euphorbia sp. Περίοδοι συλλογής: a: 4/5/1999 - 

22/7/1999; b: 22/7/1999 - 22/9/1999.  

Σταθµός 66: Ιεράπετρα, 3χλµ ανατολικά: παραλία µε αλόφυτα και Pinus brutia, Ceratonia siliqua, 

Pistacia lentiscus. Περίοδοι συλλογής: a: 25/1/1990-27/6/1990. 

Σταθµός 67: Κάτω Χωριό Ιεράπετρας, 800µ: πευκοδάσος. Περίοδοι συλλογής: a: 14/3/1990 - 

26/9/1990. 

Σταθµός 68: Καβούσι: φρύγανα-µακί, µε κυρίαρχα τα είδη Pistacia lentiscus και Juniperus sp. Περίοδοι 

συλλογής: a: 17/5/1999 - 22/7/1999; b: 22/7/1999 - 22/9/1999.  

Σταθµός 69: Καβούσι – Θρυπτή (χωρίς περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη βλάστηση). 

Περίοδοι συλλογής: a: 26/9/1990. 

Σταθµός 70: Μόχλος Σητείας: αµµοθίνες κοντά στην παραλία, στην εκβολή του ποταµού: αλόφυτα 

µε κυρίαρχο το Tamarix sp. Περίοδοι συλλογής: a: 24/1/1990 - 27/6/1990; b: 27/6/1990 - 10/3/1991. 

Σταθµός 71: Μονή Τοπλού - Βάι, 2χλµ ΒΑ: φρύγανα. Περίοδοι συλλογής: a: 6/4/1997-2/6/1997; 

b: 2/6/1997-7/8/1997; c: 7/8/1997-11/10/1997; d: 11/10/1997 - 14/12/1997; e: 14/12/1997 - 

24/1/1998.  

Σταθµός 72: Ιτανος, Βάι: αµµοθίνες µε Pistacia lentiscus, Phoenix theophrastii και Juncus sp. Περίοδοι 
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συλλογής: a: 24/1/1990-27/6/1990; b: 27/6/1990-10/3/1991.  

Σταθµός 73: Χαµαίτουλο - Ξηρόκαµπος, 280µ, 7,5χλµ ΝΑ: φρύγανα βόρεια του κόλπου της 

Αµπέλου. Περίοδοι συλλογής: a: 28/5/2000-6/8/2000; b: 6/8/2000 - 12/10/2000; c: 12/10/2000 - 

23/1/2001; d: 23/1/2001 - 16/3/2001; e: 16/3/2001 - 6/5/2001. 

 

II. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 

Ποταµός: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα, στο λόφο πάνω από το χωριό, περίπου 700µ 

δυτικά. Περίοδος συλλογής: 27/3/2001 – 5/8/2001. 

 

III. ΚΩΣ  

Κέφαλος – Αγ. Ιωάννης, 1χλµ νότια: φρύγανα-µακί περιβληµένα από φυτεµένους πευκώνες. Περίοδος 

συλλογής: 26/6/2001 – 9/9/2001. 

 

IV. ΚΑΡΠΑΘΟΣ  

Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά: φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι. Περίοδος συλλογής: 

12/5/2001 – 23/8/2001. 

 

V. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

Ορος Μαίναλο, 1600µ : υποαλπικοί θαµνώνες. Περίοδος συλλογής: 9/7/1997 – 12/10/1997. 
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3.1 Συλλογή βιβλιογραφίας 

Η βιβλιογραφία σχετικά µε τις αράχνες που υπάρχει σήµερα διαθέσιµη στη βιβλιοθήκη του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.Κ) είναι κυρίως αποτέλεσµα µιας 

προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 1995 και αφορά στη συλλογή όλων των δηµοσιευµένων 

άρθρων που σχετίζονται µε την περιοχή µελέτης. Οι πρώτες πηγές αναζήτησης βιβλιογραφίας ήταν 

οι προσωπικές συλλογές του ερευνητή Κ. Παραγκαµιάν, που διέθετε σηµαντικό αριθµό άρθρων 

σχετικών µε τη σπηλαιόβια αραχνοπανίδα της Κρήτης και της Ελλάδας και της ∆ρ. Λ. Παράσχη, 

που αφορά πιο γενικά θέµατα γύρω από την οικολογία και τη συστηµατική των αραχνών. Επίσης 

κάποια παλιότερα άρθρα βρέθηκαν από το αρχείο της πανίδας της Ελλάδας της Ελληνικής 

Ζωολογικής  Εταιρείας.   

 Από το 1996 και µετά την πρώτη επίσκεψη της συγγραφέως στο Παν/µιο του Innsbruck 

της Αυστρίας, άρχισε η συστηµατική συγκέντρωση παλιάς και σύγχρονης βιβλιογραφίας, η οποία 

σχετίζεται πιο συγκεκριµένα µε τη µελετούµενη οικογένεια, και προέρχεται κυρίως από την 

προσωπική συλλογή του καθηγητή Thaler, καθώς και από τις βιβλιοθήκες του εκεί πανεπιστηµίου. 

Το 2000, στα πλαίσια των προγραµµάτων «∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων για τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και την βιοποικιλότητα των οικοσυστηµάτων της Κρήτης» (Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ, 1994-2000) και 

«Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και την βιοποικιλότητα των νησιών του 

Αιγαίου»  (Υπουργείο Ανάπτυξης, 1998-2000) του Μ.Φ.Ι.Κ. που αφορούσε στη συλλογή δεδοµένων 

για την πανίδα και τη χλωρίδα της νότιας Ελλάδας, πραγµατοποιήθηκε ένα ακόµα ταξίδι στο 

Innsbruck και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης που, µεταξύ των άλλων, βοήθησε πολύ 

στη συγκέντρωση παλιάς και δυσεύρετης βιβλιογραφίας και ήταν πολύ χρήσιµη στη διαλεύκανση 

ταξινοµικών προβληµάτων. Στο πλαίσιο των ίδιων προγραµµάτων και σε συνεργασία µε το δίκτυο 

συλλογής βιβλιογραφίας του Παν/µίου Κρήτης συγκεντρώθηκε µεγάλος αριθµός αραχνολογικών 

άρθρων από τις βιβλιοθήκες του Λονδίνου και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων. Η διαδικασία συλλογής 

βιβλιογραφίας συνεχίζεται µέχρι σήµερα και εµπλουτίζεται µε απ’ ευθείας αλληλογραφία µε 

αραχνολόγους που ασχολούνται µε τις αράχνες της Ελλάδας και των γειτονικών περιοχών (Dr. Di 

Franco, Dr. Levy, Dr. Kronested, Dr. Deltshev κ.ά.). 

Μέχρι στιγµής έχουν συλλεχθεί συνολικά 111 εργασίες που αφορούν στην ταξινοµική και 

στις εξαπλώσεις των αραχνών της Ελλάδας και αντίστοιχα 73 εργασίες που περιλαµάνουν µερικώς ή 

αποκλειστικά την Κρήτη. Από τις εργασίες αυτές, µόνο 16 και 9 αντίστοιχα αναφέρονται στα 

Gnaphosidae. Υπάρχουν ακόµα περίπου 100 εργασίες που αφορούν οικολογικές, βιογεωγραφικές ή 

ταξινοµικές µελέτες από άλλα µέρη του κόσµου, οι οποίες περιλαµβάνουν την οικογένεια αυτή. 

Ολα τα βιβλιογραφικά δεδοµένα υπάρχουν σε µορφή βάσης δεδοµένων του προγράµµατος της 

Microsoft Access.  
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3.2 Μέθοδος δειγµατοληψίας  

Η συλλογή δειγµάτων µε παγίδες παρεµβολής είναι τα τελευταία 50 χρόνια µία από τις πιο 

συχνά χρησιµοποιούµενες µεθόδους σε οικολογικές µελέτες που σχετίζονται µε αρθρόποδα που 

είναι πολύ κινητικά στο έδαφος (Pearson & White, 1964; Huhta, 1971; Aitchison, 1984; Hagvar et 

al., 1978; Platnick & Shadab, 1976; Mitov, 1996; Oliver & Beattie, 1996). Εχει χρησιµοποιηθεί 

είτε ως η µόνη µέθοδος για τη δειγµατοληψία κινητικών στο έδαφος αραχνών είτε ως 

συµπληρωµατική της µεθόδου τετραγώνων, της µεθόδου D-vac1, του ραβδίσµατος θάµνων και 

δέντρων κλπ, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε εργασίας (βλέπε Uetz & 

Unzicker, 1976 για ανασκόπηση της παλιότερης βιβλιογραφίας; Aitchison, 1978; Peck & 

Whitcomb, 1978; Reiskind, 1981; Urones et al., 1995; Smaha & Chytry, 1995; Muzika & Twery, 

1997;  Assi, 1998; Riecken, 1999; Green, 1999; Majadas & Urones, 2002 και πολλά άλλα). Τα πιο 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι ότι δίνει την καλύτερη εκτίµηση της 

ποικιλότητας της εδαφικής πανίδας (Uetz & Unzicker, 1976; Adis, 1979; Canard, 1981) και κατά 

συνέπεια είναι ιδανική για ποιοτικές µελέτες σύνθεσης ειδών, µπορεί να χρησιµοποιείται για µεγάλα 

και συνεχή χρονικά διαστήµατα κι έτσι να παρέχει πληροφορία εποχικής δραστηριότητας και τέλος 

είναι ανεξάρτητη από την υποκειµενικότητα του συλλέκτη, οπότε ενδείκνυται για συγκρίσεις 

διαφορετικών µελετών.  

Κατά πολλούς (Greenslade, 1964; Southwood, 1966; Turnbull, 1973; Adis, 1979) η 

συγκεκριµένη µέθοδος δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική της πραγµατικής δοµής των βιοκοινωνιών 

των αρθροπόδων, επειδή η δραστηριότητα των ζώων -και αντίστοιχα η ‘συλληψιµότητα’ των 

παγίδων- εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 

µελέτης, τον τύπο της βλάστησης, τις ανωµαλίες του εδάφους, καθώς και λεπτοµέρειες στην 

παγίδευση, όπως το σχήµα και ο τρόπος τοποθέτησης των παγίδων και το συντηρητικό υλικό που 

χρησιµοποιείται σ’ αυτές. Εχει επίσης υποστηριχτεί ότι η συλληψιµότητα των παγίδων εδάφους δεν 

είναι ισότιµη για όλες τις οµάδες αρθροπόδων, αλλά κάποιες συλλέγονται πιο συχνά από άλλες, 

ανεξάρτητα από την πραγµατική τους αφθονία (Duffey, 1952; Adis, 1979; Merrett & Snazell, 

1983) και ότι η αναλογία αρσενικών : θηλυκών επηρεάζεται πολύ από τη µέθοδο, παρεκκλίνοντας 

από την πραγµατική κατάσταση (Muzika & Twery, 1997; Parker, 2001).  

Συγκρίνοντας τη χρήση παγίδων εδάφους µε τη µέθοδο των τετραγώνων, µιας επίσης ευρέως 

χρησιµοποιούµενης µεθόδου σε ποσοτικές αναλύσεις (Duffey, 1952; Uetz & Unzicker, 1976), 

προτείνεται ότι µόνο η δεύτερη δίνει απόλυτο µέτρο της πυκνότητας των πληθυσµών, ενώ η πρώτη 

επηρεάζεται πολύ από την κινητικότητα, που συχνά διαφοροποιείται εποχικά και σχετίζεται µε το 

βιολογικό κύκλο των ζώων (π.χ. µε την αναπαραγωγή), παρέχοντας έτσι ένα ηµι-ποσοτικό µέτρο 

                                                           
1 Πρόκειται για µέθοδο που χρησιµοποιεί ένα µηχανικό αναρροφητήρα που συλλέγει αρθρόποδα στο έδαφος ή πάνω στη 
βλάστηση. 
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της πραγµατικής αφθονίας των µελετούµενων οµάδων. Οι δύο µέθοδοι δείχνουν την ίδια 

αποτελεσµατικότητα στο να καταγράψουν την εποχική διακύµανση του αριθµού των ατόµων, 

ανεξαρτήτως απόλυτων αριθµών. Ωστόσο η µέθοδος της συλλογής σε τετράγωνα έχει το πρόβληµα 

ότι η παρουσία του ερευνητή γίνεται αντιληπτή από τα ζώα, τα οποία προσπαθούν και καταφέρνουν 

τελικά να ξεφύγουν. Για το λόγο αυτό, και αναφορικά µε τις αράχνες, η µέθοδος αυτή προτείνεται 

µόνο στην περίπτωση που η µελετούµενη οµάδα είναι σχετικά βραδυκίνητη (Uetz & Unzicker, 

1976).  

Προκειµένου να οριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια η ποσοτική διάσταση της µεθόδου 

παγίδευσης, έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν οι όροι της “διεισδυτικότητας” (penetration) 

(Heydemann, 1961) ή της “ενεργούς πυκνότητας” (active density) (Uetz & Unzicker, 1976), 

εννοώντας τη σχετική πυκνότητα των δραστήριων ατόµων ανά παγίδευση. Περιορίζοντας τη χρήση 

της µεθόδου για κινητικές οµάδες µόνο, το δειγµατοληπτικό λάθος που προκύπτει από το 

διαφορετικό επίπεδο δραστηριότητας ελαχιστοποιείται (Uetz & Unzicker, 1976; Breymeyer, 1966) 

και έτσι η µέθοδος µπορεί να αποβεί πολύ χρήσιµη στο να δείξει χαρακτηριστικές “φαινοφάσεις” 

των οµάδων αυτών, την ετήσια περιοδικότητα της δραστηριότητάς τους, και τα εποχικά πρότυπα 

διασποράς τους (Adis, 1979).  

Στην παρούσα µελέτη, αναλύθηκαν αποκλειστικά τα δεδοµένα από τη χρήση παγίδων 

παρεµβολής. Στις ποσοτικές αναλύσεις των κεφαλαίων που ακολουθούν, χρησιµοποιείται κατά 

συνθήκη και για απλουστευτικούς λόγους ο όρος ‘αφθονία’, εννοώντας την κινητική 

αφθονία/δραστηριότητα των ατόµων. Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή την επιλογή είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Τα Gnaphosidae είναι µία οικογένεια αραχνών που αποτελείται από πολύ κινητικά είδη 

διαφόρων µεγεθών, πολλά από τα οποία είναι νυχτόβια. ΄Ετσι, οποιαδήποτε άλλη µέθοδος 

υποεκτιµά την ποικιλότητά της στην περιοχή µελέτης. Οι παγίδες εδάφους είναι ο µόνος τρόπος 

συλλογής σε εργασίες που αφορούν αποκλειστικά την οικογένεια αυτή ή και άλλες οικογένειες της 

ίδιας ‘συντεχνίας’ (=guild) (Uetz, 1977; Canard, 1981; Merrett & Snazell, 1983; Ferrandez et al., 

1985; Bosmans et al., 1986; Urones et al., 1995; Levy, 1998). Τα µειονεκτήµατα που αφορούν στην 

επιλεκτική παγίδευση των κινητικών µορφών, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, γίνονται στην 

περίπτωση των Gnaphosidae πλεονεκτήµατα (για σύγκριση των αποτελέσµατων µε τη χρήση 

διαφορετικών µεθόδων που ευνοούν τη χρήση της συγκεκριµένης µεθόδου για τα Gnaphosidae, 

βλέπε Παράσχη, 1988).  

2. Κρατώντας την ίδια στρατηγική στην εφαρµογή της µεθόδου (π.χ. ίδιο µέγεθος, αριθµό 

και διάταξη παγίδων ανά σταθµό και χρήση του ίδιου συντηρητικού υλικού παγίδευσης), παίρνει 

κανείς αξιόπιστα και συγκρίσιµα αποτελέσµατα σε µεγάλο εύρος σταθµών και χρόνου. ∆εδοµένου 
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ότι τα πρότυπα αφθονίας (εποχικά ή µη) στις αράχνες είναι σχετικά σταθερά και δεν αλλάζουν από 

χρόνο σε χρόνο (Polis, 1998), είναι δυνατή η σύγκριση δειγµάτων που συλλέχθηκαν σε διαφορετικά 

έτη.  

3. Είναι µια σχετικά φτηνή και εύκολη στην εφαρµογή της µέθοδος, η οποία επιτρέπει την 

έρευνα σε µεγάλη έκταση χώρου και χρόνου στα χρονικά πλαίσια µιας διατριβής. 

4. Χρησιµοποιούµενη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και µε συχνές εναλλαγές (ώστε να 

αποφεύγεται η καταστροφή τους π.χ. από τη βροχή), παρέχει ένα συνεχές δείγµα, που δεν 

εξαρτάται από τις παροδικές κλιµατικές συνθήκες στην περιοχή µελέτης και επίσης δίνει την 

απαραίτητη πληροφορία για τη µελέτη της εποχικής διακύµανσης των αραχνών, θέµα που για τα 

µεσογειακά οικοσυστήµατα έχει µεγάλη ερευνητική αξία. 

5. ∆εν επηρεάζεται από τις ικανότητες, το βαθµό κούρασης και την εµπειρία του συλλέκτη, 

ή από την ακριβή ώρα της δειγµατοληψίας, µε αποτέλεσµα να είναι πιο αντικειµενική. 

6. Εκτός από τους οργανισµούς - στόχους της µελέτης, η µέθοδος είναι αποτελεσµατική για 

πολλές ακόµα οµάδες αρθροπόδων κι έτσι διευκολύνεται η συλλογή υλικού που γίνεται από 

οργανωµένες οµάδες ειδικών, όπως αυτές των µουσείων φυσικής ιστορίας.  

 

3.3 Εργασία πεδίου   

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της µεθόδου συλλογής δειγµάτων, 

ήταν δυνατή η συγκριτική ανάλυση των προσωπικών δειγµατοληψιών µε άλλες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί µε την ίδια µέθοδο στο παρελθόν από άλλους ερευνητές. ΄Ετσι τα δείγµατα που 

αναλύονται εδώ αφορούν στην περίοδο 1989 – 2001 και προέρχονται από τις µελέτες που 

φαίνονται στον Πίν. 3.1.  

Μέρος των δειγµατοληψιών αυτών χρηµατοδοτήθηκε από προγράµµατα του Μ.Φ.Ι.Κ που 

παρατίθενται εδώ συνοπτικά: 

1. «Γαύδος: Φυσικό περιβάλλον και πολιτισµός ενός νησιωτικού χώρου στο άκρο της Ευρώπης». 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (1996 - 1997). 

2.  «∆ιαχείριση και προστασία απειλουµένων βιοτόπων της ∆υτικής Κρήτης µε οικοτόπους και είδη 
προτεραιότητας». LIFE ∆υτικής Κρήτης, Ο.Α.∆Υ.Κ (1996 - 1998).  

3. «Protection of threatened endemic species». ARCHI-MED Central and Eastern 
Mediterranean Space (1998 - 2001). 
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4. «Χωροταξικές δράσεις για τη διαχείριση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς ορεινών περιοχών της Νότιας Ευρώπης». TERRA – DIAS, Περιφέρεια 
Κρήτης (1998 - 1999). 

5. Νότιο Αιγαίο – Κρήτη – Κύπρος «Συνεργασία για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη». 
INTERREG II, Περιφέρεια  Κρήτης (1999 - 2001). 

 

 

 

∆ραστηριότητα Σταθµοί  Περίοδος Συλλέκτης-ες 

Τριχάς Α. – διατριβή και 
προσωπική έρευνα 

30, 31, 33, 35, 36, 
48, 59, 61, 66, 67, 

69, 70, 71 

1989-1991, 
2000 Τριχάς Α. 

Λυµπεράκης Π. – διατριβή 6 - 10 1990-1992 Λυµπεράκης Π. 

LIFE 1-5, 25, 26 1996-1997 Λυµπεράκης Π. 

Στάθη Ι. – µεταπτυχιακή διατριβή 60, 63, 72 1997- 1998 Στάθη I. 

TERRA/INTERREG II 
28, 29, 32, 39-41, 
43-54,  58, 62, 64, 

65, 68 
1998-2000 

Νικολακάκης M., 
Παπαδηµητράκης 
M., Roberts S. & 
Χαβρές M. 

Χατζάκη Μ.– διπλωµατική 
εργασία 42 1995-1996 Χατζάκη M. 

Γαύδος: Φυσικό περιβάλλον και 
πολιτισµός ενός νησιωτικού χώρου 
στο άκρο της Ευρώπης 

13 - 23 1996-1997 Χατζάκη M. & 
Παρµακέλης A. 

Αναστασίου Ι. – διατριβή Πελοπόννησος 1997 Αναστασίου Γ. 

Χατζάκη Μ. – διατριβή 27, 34, 37, 38, 55 – 
57, 73 2000-2001 

Χατζάκη M.,  
Νικολακάκης M.,  
Σηµαιάκης Σ. 

Πρόγραµµα ARCHIMED 24, Αντικύθηρα, 
Κάρπαθος, Κως 2001 

Χατζάκη M., 
Νικολακάκης M.  & 

Στάθη I. 

Πίν. 3.1: Πηγή προέλευσης, περίοδος συλλογής και συλλέκτης των δειγµάτων που αναλύθηκαν στην παρούσα 

µελέτη.  

 

 

Σε όλες τις δειγµατοληψίες που έγιναν µετά το 1995, οι παγίδες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

πλαστικά ποτήρια ύψους 12cm και διαµέτρου στοµίου 9,5cm. Οι αντίστοιχες διαστάσεις στις 

προηγούµενες δειγµατοληψίες ήταν 10cm x 7cm. Οπου πραγµατοποιήθηκαν ποσοτικές αναλύσεις, 

έγινε η απαραίτητη µετατροπή για να εξισωθούν οι διαφορές στις διαστάσεις των παγίδων (βλέπε 

παράγραφο 3.4.2). 
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Ο αριθµός και η διάταξη των παγίδων ακολουθεί τη σχετική βιβλιογραφία (Williams, 1959; 

Uetz & Unzicker, 1976; Hagvar et al., 1978;  Merrett & Snazell, 1983; Smaha & Chytry, 1995; 

Oliver & Beattie, 1996; Muzika & Twery, 1997; και πολλά άλλα). Μετά από πολλά χρόνια 

πειραµατισµού µε τις παγίδες εδάφους σε ελληνικά οικοσυστήµατα από τους ερευνητές του 

Μ.Φ.Ι.Κ., έχει φανεί ότι ένας αριθµός 15-20 παγίδων2 ανά σταθµό αρκεί για να δώσει µία 

αντιπροσωπευτική εικόνα της βιοκοινωνίας των αρθροπόδων του κάθε σταθµού και ταυτόχρονα νa 

προκαλέσει τη µικρότερη δυνατή ζηµιά στους πληθυσµούς. Σε κάθε σταθµό, οι παγίδες 

τοποθετήθηκαν σε µία νοητή γραµµή και σε απόσταση περίπου 3-5µ µεταξύ τους. Η διάταξή τους 

ήταν τέτοια, ώστε να συµπεριλαµβάνουν όλα τα πιθανά µικροενδιαιτήµατα του σταθµού (γυµνό 

έδαφος, κάτω από πέτρες και από τη στρωµνή των κυρίαρχων φυτικών ειδών, κοντά σε αναβαθµίδες 

κλπ). Μεγάλες πέτρες κάλυπταν τις παγίδες µε τρόπο ώστε να τις προστατεύουν από τη βροχή, 

αλλά να µην εµποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση για τα ζώα.  

Η συλλογή και επανατοποθέτηση των παγίδων γινόταν περίπου ανά δίµηνο. Ως συντηρητικό 

χρησιµοποιήθηκε η αιθυλενογλυκόλη, ένα αποτελεσµατικό και φτηνό προϊόν. Σε αντίθεση µε τη 

φορµόλη, το πικρικό οξύ και την αλκοόλη, που χρησιµοποιούνται πιο συχνά σε  µεγαλύτερα 

γεωγραφικά πλάτη, δεν είναι πτητική και αυτό την κάνει ιδανική για τις συνθήκες δειγµατοληψίας σε 

εύκρατα κλίµατα (Uetz, 1977; Παράσχη, 1988; Urones et al., 1995; Τριχάς, 1996). Επιπλέον η 

φορµόλη και το πικρικό οξύ έχουν σχετιστεί µε πρόκληση προβληµάτων υγείας (Weeks & 

McIntyre, 1997). Ωστόσο η αιθυλενογλυκόλη έχει το µειονέκτηµα ότι προκαλεί διαφορετική 

προσελκυστικότητα σε διάφορους οργανισµούς (Southwood, 1966; Curtis, 1980; Weeks & 

McIntyre, 1997).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις αναλύθηκε το υλικό που αφορά την περίοδο µέγιστης 

δραστηριότητας της οικογένειας Gnaphosidae, δηλαδή από τα µέσα της άνοιξης µέχρι τα µέσα του 

φθινοπώρου (Ραδέα, 1993; Chatzaki et al., 1998). Αυτή είναι άλλωστε και η περίδος που συλλέγεται 

η µεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών στις περισσότερες οµάδες αρθροπόδων (βλέπε επίσης  Ραδέα, 

1993; Τριχάς, 1996; Oliver & Beattie, 1996). Για 19 σταθµούς (βλέπε παράγραφο 6.2) αναλύθηκε 

το υλικό από ένα ολόκληρο χρόνο δειγµατοληψίας, προκειµένου να γίνει η σύγκριση των 

φαινολογικών προτύπων των πιο κοινών και άφθονων ειδών κατά µήκος του κεντρικού άξονα του 

νησιού και κατά µήκος του υψοµέτρου. Ο Πίν. 1 του παραρτήµατος δίνει συνοπτικά τα 

χαρακτηριστικά του κάθε σταθµού, των κωδικών ονοµάτων που παίρνουν στις αναλύσεις που 

ακολουθούν και των δειγµατοληψιών (αριθµοί παγίδων και ενεργών ηµερών) που έγιναν εκεί.  

 

                                                           
2 Στα δείγµατα από τα Λευκά Ορη οι παγίδες που χρησιµοποιήθηκαν αρχικά ήταν 40, και από αυτές µόνο 30 θεωρήθηκε ότι ήταν 
ενεργές κατά την περίοδο της δειγµατοληψίας (Λυµπεράκης, 2003). 
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3.4 Ανάλυση δεδοµένων 

 

3.4.1 ∆ιαλογή υλικού – προσδιορισµοί ειδών – ποιοτικά δεδοµένα 

Μετά τη συλλογή του από το πεδίο, το υλικό µεταφερόταν στο εργαστήριο αρθροπόδων του 

Μ.Φ.Ι.Κ., όπου τα ζώα καθαρίζονταν από τα άχρηστα υλικά, διαχωρίζονταν κατά τάξεις και 

φυλάσσονταν σε 70% αλκοόλη. Το υλικό από όλες τις παγίδες ανά σταθµό είναι τοποθετηµένο σε 

κοινά βάζα, συνεπώς δεν υπάρχουν δεδοµένα διαφοροποίησης των βιοκοινωνιών σε επίπεδο 

µικροενδιαιτήµατος.  

Αναφορικά µε τα Gnaphosidae, έγινε διαχωρισµός από τις υπόλοιπες αράχνες, ταξινόµηση 

ανά είδος (ή µορφοείδος) και καταµέτρηση. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του υλικού βρίσκεται 

κατατεθειµένο στο Μ.Φ.Ι.Κ., ενώ ένα µικρό µέρος έχει κατατεθεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

της Γενεύης και στην προσωπική συλλογή του καθ. Thaler. Οι προσδιορισµοί έλαβαν χώρα στο 

Μ.Φ.Ι.Κ. και στο Ζωολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου του Innsbruck της Αυστρίας και 

διεκπεραιώθηκαν εξ΄ολοκλήρου από τη συγγραφέα υπό την επίβλεψη του καθ. Thaler. Τα είδη της 

µελέτης συγκρίθηκαν µορφολογικά µε είδη από διάφορες συλλογές από τις οποίες έγινε δανεισµός 

για µεγαλύετρη εγκυρότητα στο ταξινοµικό κοµµάτι της διατριβής (βλέπε παράγραφο 4.2). 

Σε όλες τις αναλύσεις, ποιοτικές, ποσοτικές ή πανιδικές, οι σταθµοί διαιρούνται σε 

οικοτοπικές και υψοµετρικές κλάσεις. Σηµειώνεται ότι ο όρος ‘υγρότοποι’ είναι αρκετά ευρύς, ώστε 

να συµπεριλαµβάνει τους σταθµούς που βρίσκονται κοντά σε µόνιµο νερό (π.χ. τη λίµνη Κουρνά, 

την Αγιά και τα Μπραµιανά), αλλά και άλλους, στους οποίους η βλάστηση είναι υγρόφιλη και οι 

οποίοι γειτνιάζουν µε χειµάρρους (π.χ. τα Σακτούρια και την Παναγία Αλµυρή). Οι σταθµοί για 

τους οποίους κρίθηκε ότι δεν αντιπροσωπεύουν µε ποσοτική αξιοπιστία την αραχνοπανίδα της 

περιοχής, αφαιρέθηκαν από τις αντίστοιχες αναλύσεις (βλέπε παράγραφο 5.2). Για τον ίδιο λόγο η 

πληροφορία που έδωσε το υλικό από ένα σταθµό της Πελοποννήσου δε χρησιµοποιήθηκε σε καµία 

από τις παραπάνω αναλύσεις. Παρόλα αυτά τα δεδοµένα από τους σταθµούς που δεν αναλύονται 

περαιτέρω παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της συστηµατικής και, όπου αυτό ήταν σκόπιµο, δίνεται 

σε υποσηµειώσεις η τυχόν χρήσιµη πληροφορία που µπορεί να παρείχαν στη µελέτη. Στον Πίν. 3.2 

φαίνεται ο αριθµός των σταθµών της Κρήτης που χρησιµοποιήθηκαν από την κάθε κατηγορία 

ενδιαιτήµατος ή υψοµέτρου και σε παρένθεση ο συνολικός αριθµός των σταθµών που ανήκουν σ’ 

αυτές.  
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Κατηγορία Κωδικό όνοµα ι  Αρ θµός σταθµών

Παραλιακά φρύγανα CP 9 (9) 
Εσωτερικά φρύγανα IP 14 (15) 
Υποαλπικοί θαµνώνες SS 9 (13) 

Μακί M 8 (11) 
Πευκοδάση P 1 (2) 
Υγρότοποι FW 6 (6) 

Αµµοθίνες SD 0 (3) 
0 - 400µ ZER 26 (30) 

401 - 800µ LOW 7 (10) 
801 - 1200µ MID 6 (8) 

1201 - 1599µ HIG 1 (2) 
1600 - 1999µ TOP 4 (6) 
2000 – 2400µ PEAK 3 (3) 

 Πίν. 3.2: Κατηγορίες σταθµών στην Κρήτη και αριθµός που ανήκουν σ’ αυτές.  

 

3.4.2 Ποσοτικά δεδοµένα 

Προκειµένου όλα τα δεδοµένα να αναχθούν σε ισοδύναµες δειγµατοληπτικές προσπάθειες, 

έγινε µετατροπή του αριθµού των ατόµων που συλλέχθηκαν σε κάθε δείγµα (στο άθροισµα των 

ενεργών ηµερών και ενεργών παγίδων ανά δειγµατοληψία) στον αναµενόµενο αριθµό ατόµων ανά 

100 µέρες και ανά µία παγίδα (100 π/η). Η αντίστοιχη εξίσωση έχει ως εξής:  

(x) = p * x   

(x): αναµενόµενος αριθµός ατόµων (ή αρ. ατ. ανά 100 π/η)  

x: αριθµός ατόµων ανά δείγµα 

p: 100 / αριθµός ενεργών ηµερών / αριθµός ενεργών παγίδων 

Προκειµένου να αντισταθµιστεί η διαφορά στο µέγεθος των παγίδων που χρησιµοποιήθηκαν 

σε παλιότερες δειγµατοληψίες, στην παραπάνω εξίσωση προστέθηκε ο πολλαπλασιαστής 1,45. Ο 

αριθµός αυτός προέκυψε ως εξής: η συλληψιµότητα των παλιότερων παγίδων (διαµέτρου 7cm) 

έναντι αυτής από τις παγίδες που χρησιµοποιούνται σήµερα (διαµέτρου 9,5εκ.) µπορούµε χονδρικά 

να υποθέσουµε ότι είναι 100*7/9,5 = 73,6%. Αν το ποσοστό αυτό πολλαπλασιαστεί µε τον 

παραπάνω αριθµό 1,45 δίνει αποτέλεσµα κοντά στο 100%. Ετσι παίρνουµε προσεγγιστικά ένα 

ισοδύναµο µέτρο συλληψιµότητας από παγίδες διαφορετικού µεγέθους. Αυτός ο τρόπος 

προσέγγισης θεωρήθηκε ο πιο απλός,  αν και δεν είναι βέβαιο ότι η συλληψιµότητα είναι ευθέως 

ανάλογη της περιµέτρου των παγίδων. 
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3.4.3 Στατιστικές αναλύσεις 

Όλα τα ποσοτικά δεδοµένα είναι καταχωρηµένα σε βάση δεδοµένων της Microsoft Access. 

Οι βασικές στατιστικές αναλύσεις (µέσες τιµές, αθροίσµατα κλπ) έγιναν µε τη βοήθεια του 

προγράµµατος αυτού και του Microsoft Excel.  

Οι στατιστικές αναλύσεις που χρησιµοποιήθηκαν περιλαµβάνουν τον υπολογισµό δεικτών 

οµοιότητας (similarity indices), την ανάλυση οµαδοποίησης (cluster analysis) και την 

πολυµεταβλητή ανάλυση αντιστοίχισης (Correspondence Analysis). Στις παραγράφους 5.2 και 7.2 

δίνονται αναλυτικά η αιτιολόγηση της επιλογής των παραπάνω τύπων ανάλυσης και οι εξισώσεις των 

δεικτών οµοιότητας που χρησιµοποιήθηκαν.  

΄Οπου κρίθηκε αναγκαίο, έγιναν στατιστικοί έλεγχοι (t-test, F-test) για να διαπιστωθεί η 

εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. 
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4.1 Εισαγωγή  

Η κλασική συστηµατική που βασίζεται στην εξωτερική µορφολογία του οργανισµού και 

κυρίως του γεννητικού του συστήµατος είναι ιδιαίτερα υποεκτιµηµένη στις µέρες µας. ΄Αλλες 

µέθοδοι που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες της µοριακής βιολογίας (π.χ. µελέτη του 

µιτοχονδριακού DNA) και της γενετικής πληθυσµών (π.χ. µελέτη αλλοενζύµων) δείχνουν να 

κυριαρχούν σ’ αυτόν τον τοµέα και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον των σύγχρονων ερευνητικών κέντρων 

να επικεντρώνεται εκεί. Αυτού του τύπου οι µελέτες σίγουρα δίνουν πιο λεπτοµερείς απαντήσεις 

σχετικά µε φυλογεωγραφικά ή φυλογενετικά ερωτήµατα (εξέλιξη και σχέσεις των σύγχρονων 

πληθυσµών και ειδών). Ωστόσο το πρώτο βήµα για τη συστηµατική µελέτη µιας οµάδας 

οργανισµών δεν µπορεί παρά να είναι η συγκριτική µορφολογία, τα αποτελέσµατα της οποίας 

οδηγούν στη συνέχεια σε πιο ειδικά ερωτήµατα που µπορούν να απαντηθούν µε τη χρήση των 

παραπάνω τεχνικών. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, που αποτελεί πλέον µείζον κοινωνικό-

πολιτικό θέµα σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει οδηγήσει σε αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την 

κλασική συστηµατική, µε σκοπό να καταρτιστούν κατάλογοι ειδών, λίστες κινδυνευόντων και 

απειλούµενων ειδών κ.ο.κ., πράγµα που φαίνεται από το γεγονός ότι όλο και περισσότερες χώρες 

συγκεντρώνουν και δηµοσιεύουν εθνικούς καταλόγους ειδών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, 

π.χ. Σουηδία (Kronestedt, 2001), Αυστρία, Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία (Blick et al., 

2002), Βουλγαρία (Blagoev & Deltshev, 2002).  

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, το επίπεδο της γνώσης µας για τις αράχνες γενικά είναι 

ακόµα χαµηλό σε πολλές περιοχές του κόσµου, π.χ. Αυστραλία, Αφρική, νότια Ασία, νότια 

Αµερική. Ακόµα όµως και σε περιοχές που θεωρούνται πολύ καλά µελετηµένες, π.χ. οι ΄Αλπεις, 

ανακαλύπτονται ακόµα νέα είδη (Jantscher, 2001), πράγµα που αποδεικνύει µεταξύ άλλων τη 

δυναµικότητα του κλάδου της συστηµατικής. Η Μεσόγειος είναι µία από τις περιοχές που 

συγκεντρώνουν µεγάλη ποικιλότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ξηρόφιλες οµάδες αραχνών, 

ωστόσο ανήκει στις ανεπαρκώς µελετηµένες, ειδικά τα ανατολικά της παράλια. Για το λόγο αυτό 

συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των συστηµατικών. 

Αν και οι πρώτες αναφορές για τις αράχνες της Ελλάδας ξεκινούν από τις αρχές του 19ου 

αιώνα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε περισσότερο ενδιαφέρον, ειδικά για την περιοχή της 

Κρήτης, από τους σύγχρονους ερευνητές: Brignoli (1981; 1984 και αναφορές σ’ αυτήν; 1986), 

Deeleman-Reinhold (1971; 1985; 1989; 1993), Deeleman-Reinhold & Deeleman (1988); 

Wunderlich (1973 a, b; 1977; 1980 a, b; 1994 a, b, c, d, e, f), Thaler (1996; 1997), Thaler & 

Knoflach (1993; 1995; 2002), Thaler et al. (2000), Deltshev (1979), Decae (1993; 1996), Metzner 

(1999).  
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Σε επίπεδο Ελλήνων αραχνολόγων, εκτός από τη συγγραφέα (Chatzaki et al., 2002 a, b;  

Chatzaki et al., 2003), µόνο ο Χατζησαράντος (1940) ασχολήθηκε εκτενώς µε την ταξινοµική των 

αραχνών και δηµιούργησε µία αξιόπιστη -για την εποχή- συλλογή µε προσδιορισµένα δείγµατα 

από την Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας.  

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει επίσηµος κατάλογος των ειδών αραχνών σε εθνικό επίπεδο. Ο 

Brignoli (1986), σε µια βιογεωγραφική ανάλυση της περιοχής, αναφέρει περίπου 700 είδη αραχνών 

στην Ελλάδα, ενώ πιο πρόσφατες βιβλιογραφικές αναθεωρήσεις (Deltshev, 1999) αναφέρουν 642 

είδη στην Ελλάδα και 59 στην Κρήτη, από τα οποία, 156 (24%) και 42 (71%) αντίστοιχα, είναι 

ενδηµικά, τουλάχιστον σύµφωνα µε τη µέχρι τότε γνώση µας. Η προκαταρκτική έρευνα για τη 

δηµιουργία ενός καταλόγου των αραχνών της Ελλάδας (Bosmans, προσ. επικοινωνία) αυξάνει το 

συνολικό αριθµό των καταγεγραµµένων ειδών στα 810 για την Ελλάδα και στα 233 για την Κρήτη. 

Ωστόσο οι περισσότερες από τις αναφορές αυτές είναι παλιές και αµφίβολες και χρειάζονται 

επιβεβαίωση προκειµένου να δηµιουργηθεί µία αξιόπιστη λίστα ειδών για τη χώρα.  

Η οικογένεια Gnaphosidae είναι µία από τις πιο άφθονες και διαφοροποιηµένες οικογένειες 

εδαφικών αραχνών στη Μεσόγειο. Αρκετές εργασίες έχουν ως αντικείµενο την οικογένεια αυτή σε 

γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγµα στην Ιταλία (Di Franco, 1986; 1993; 1994; 1996; 1997 a, b; 

1998; Di Franco & Pantini, 2000; Di Franco, 2002), στο Ισραήλ (Levy, 1995; 1998; 1999 a, b), σε 

χώρες της Βόρειας Αφρικής (Dalmas, 1919; Denis, 1952; Di Franco, 1992 a, b; Bosmans & 

Janssen, 1999; Bosmans & Blick, 2000). Οι εργασίες αυτές αναδεικνύουν τη σηµασία των 

Gnaphosidae σε επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας σε ολόκληρη τη µεσογειακή λεκάνη. Παρόλα 

αυτά η γνώση των κατανοµών των ειδών, ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, απέχει 

πολύ από το να χαρακτηριστεί πλήρης, µια και δεν υπάρχουν πλήρεις κατάλογοι ειδών για καµία 

από τις αντίστοιχες χώρες, ακόµα και για το Ισραήλ.  

Για την Ελλάδα η υπάρχουσα βιβλιογραφία και συνολικά το επίπεδο της γνώσης µας για τη 

συγκεκριµένη οικογένεια είναι πολύ φτωχά. Ο Bristowe (1935) αναφέρει 30 είδη για κάποια νησιά 

του Αιγαίου, ο Χατζησαράντος (1940) αναφέρει 32 είδη για την Αττική, ενώ συνολικά στην Κρήτη 

αναφέρονται 34 είδη (διπλωµατική εργασία - Χατζάκη, 1996). Πολλά από αυτά τα είδη 

περιγράφηκαν ως νέα για την επιστήµη και από τότε δεν έχουν αναφερθεί ξανά ούτε από την 

Κρήτη, ούτε από αλλού. Οι βασικοί λόγοι που κάνουν την οικογένεια σοβαρά υποεκτηµηµένη στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία συνοψίζονται στα εξής:  

1. Πολλά από τα µέλη της οικογένειας δραστηριοποιούνται τη νύχτα, ενώ κατά τη 

διάρκεια της µέρας παραµένουν συνήθως κρυµµένα κάτω από πέτρες ή άλλα καταφύγια µε 

αποτέλεσµα να γίνεται δύσκολη η συλλογή τους. 
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2. Όταν είναι δραστήρια, είναι πολύ κινητικά πάνω στο έδαφος και µπορούν εύκολα να 

ξεφύγουν από το χέρι του συλλέκτη. Για το λόγο αυτό δεν είναι ανάµεσα στις πιο άφθονες 

οµάδες που πιάνονται µε το χέρι, τη µέθοδο δηλαδή που ακολουθούν οι περισσότεροι 

περιστασιακοί συλλέκτες.  

3. Η πανίδα των κρητικών σπηλαίων έχει από παλιά συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των 

αραχνολόγων, µε αποτέλεσµα να µην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις εδαφόβιες αράχνες. 

4. Πρόκειται για οικογένεια µε µεγάλη διαφοροποίηση στις µεσογειακές χώρες, όχι όµως 

και σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στις χώρες που έχουν 

µεγαλύτερη παράδοση στην ταξινοµική, να µην υπάρχει επαρκές υπόβαθρο γνώσης αλλά και 

ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη οικογένεια.  

5. Είναι τέλος οµάδα µε αρκετά δύσκολους ταξινοµικούς χαρακτήρες, που η ανάλυσή 

τους απαιτεί πολύωρη και συστηµατική ενασχόληση, πράγµα που φυσικά λειτουργεί αρνητικά 

για τους περισσότερους µελετητές.   

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την ταξινοµική ανάλυση που έγινε 

για τα είδη Gnaphosidae που συλλέχθησαν στους σταθµούς δειγµατοληψίας της Κρήτης και των 

γειτονικών νησιών Γαύδο, Γαυδοπούλα, ∆ία, Αντικύθηρα, Κάρπαθο και Κω. Επίσης γίνεται 

αναφορά στις διάφορες µουσειακές συλλογές (βλέπε παράγραφο 4.2), καθώς και σε υλικό από ένα 

δείγµα της κεντρικής Πελοποννήσου το οποίο παραχωρήθηκε από τον Γ. Αναστασίου προκειµένου 

να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. Τα αποτελέσµατα αυτά έχουν ήδη αποτελέσει το αντικείµενο 

τριών δηµοσιεύσεων (Chatzaki et al., 2002 a, b; Chatzaki et al., 2003), στις οποίες µπορεί να 

ανατρέξει κανείς για λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις περιγραφές των νέων ειδών ή τις 

συµπληρωµατικές περιγραφές των παλιότερων. Εδώ δίνεται για κάθε γένος, µία σύντοµη εισαγωγή 

για την ταξινοµική του θέση και κατάσταση και για την κατανοµή των ειδών του, ενώ για κάθε είδος 

δίνονται τα βασικά στοιχεία ταξινόµησής του, µε έµφαση στα εκάστοτε προβλήµατα και τις 

συγκρίσεις µε άλλα δεδοµένα. 

 

4.2 Μεθοδολογία 

Οι αράχνες της οικογένειας Gnaphosidae διαχωρίστηκαν από το υπόλοιπο υλικό των 

παγίδων, τοποθετήθηκαν και καταµετρήθηκαν ξεχωριστά ανά είδος, ανά φύλο και ανά 

δειγµατοληψία. Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του υλικού είναι κατατεθειµένο στο Μουσείο Φυσικής 
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Ιστορίας του Παν/µιου Κρήτης (ΜΦΙΚ). ∆είγµατα της συλλογής κατατέθηκαν επίσης στο 

Μουσέιο Φυσικής Ιστορίας της Γενεύης (MHNG) και στην προσωπική συλλογή του καθ. Thaler 

(KTh). Στην παρουσίαση του υλικού που ακολουθεί, όπου δεν αναφέρεται κάτι άλλο, υπονοείται ότι 

το υλικό αυτό βρίσκεται στο ΜΦΙΚ. 

Ο προσδιορισµός των ειδών έγινε σε πρώτη φάση στο ΜΦΙΚ, και στη συνέχεια στο 

Ζωολογικό Ινστιτούτο του Παν/µιου του Innsbruck της Αυστρίας (Οκτ.-∆εκ. 2000 και Οκτ.-∆εκ. 

2001). Προκειµένου να ολοκληρωθούν οι προσδιορισµοί ήταν απαραίτητη η σύγκριση µε τύπους 

και συλλογές από κοντινές περιοχές. Ετσι έγινε δανεισµός των  ακόλουθων συλλογών: α) Συλλογή 

Χατζησαράντου, Ζωολογικό Μουσείο Βιολογικού τµήµατος του Παν/µιου Αθηνών (ΖΜΠΑ), β) 

Συλλογή Roewer, Senckenberg Museum of Natural History, Frankfurt am Main (SMF), γ) 

Συλλογή Levy, Hebrew University of Jerusalem (HUJ), δ) Συλλογή Thaler (KTh). 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται µια σειρά από χαρακτήρες του γεννητικού συστήµατος 

αρσενικών και θηλυκών ατόµων. Ας σηµειωθεί εδώ ότι ειδικά για τα αρσενικά άτοµα, οι ταξινοµικοί 

χαρακτήρες αφορούν το συζευκτικό όργανο, που το αποτελεί το τελευταίο άκρο της 

ποδοπροσακτρίδας, διαφοροποιηµένο κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η σύζευξη µε το θηλυκό, 

και όχι το καθεαυτώ γεννητικό σύστηµα. Κατά συνθήκη και για λόγους απλοποίησης, στα 

αποτελέσµατα γίνεται αναφορά στο γεννητικό σύστηµα τόσο των θηλυκών όσο και των αρσενικών 

ατόµων. Οι χαρακτήρες αυτοί δείχνονται χονδρικά στα Σχ. 4.1 –4.4, όπου το είδος Zelotes 

subterraneus (C. L. Koch, 1833) παρουσιάζεται ως µοντέλο. Η ορολογία που χρησιµοποιήθηκε 

αποτελεί µετάφραση των αντίστοιχων λατινικών (ή αγγλικών) όρων από τη συγγραφέα. ΄Ολοι οι 

χαρακτήρες δεν είναι παρόντες σε όλα τα είδη. Πιο ειδικές δοµές αναφέρονται στο κείµενο και 

παρουσιάζονται στα σχήµατα που αφορούν στα είδη που τις φέρουν. 

Οι προσδιορισµοί και τα ταξινοµικά σχέδια έγιναν από τη συγγραφέα µε τη βοήθεια στερεο- 

και µικροσκοπίου καθώς και µε τη χρήση ειδικής συσκευής (camera lucida) που εξασφαλίζει την 

πιστή µεταφορά της εικόνας που παίρνει κανείς από το µικροσκόπιο στο χαρτί.  

Για κάθε είδος παρατίθενται τα συνώνυµα που υπάρχουν για τον ελληνικό χώρο, τα νέα 

συνώνυµα που προέκυψαν από την παρούσα µελέτη, η βιβλιογραφική πηγή στην οποία στηρίχθηκε 

ο προσδιορισµός, οι σταθµοί στους οποίους συλλέχθηκαν (µαζί µε τον αριθµό αρσενικών και 

θηλυκών ατόµων ανά σταθµό), συγκριτικό υλικό που χρειάστηκε για τον προσδιορισµό, τα 

ταξινοµικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του είδους και η ευρύτερη κατανοµή του στον κόσµο. 

Βασική πηγή για την τελευταία πληροφορία αποτέλεσε ο παγκόσµιος κατάλογος αραχνών του 

Platnick (2001) που βρίσκεται στο διαδίκτυο.  
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Για την πιο εύχρηστη ανάγνωση, ακολουθεί ευρετήριο των ειδών που παρουσιάζονται στην 

παράγραφο 4.3, µε τη σελίδα εύρεσης, τον αριθµό των σχεδίων και τον αριθµό του χάρτη 

κατανοµής του κάθε είδους. Με αστερίσκο δηλώνονται τα είδη που δεν βρέθηκαν στην Κρήτη.  

 

Σχ. 4.1-4.4: Σχηµατική απεικόνιση του συζευκτικού οργάνου των αρσενικών ατόµων και του γεννητικού 
συστήµατος των θηλυκών ατόµων του είδους Zelotes subterraneus (τροποποιηµένο από 
Platnick & Shadab, 1983).  
Συντοµογραφίες: ΚΚ: κεντρική κοιλότητα 

ΠΤ: πρόσθιο τοίχωµα 
ΠλΤ: πλευρικά τοιχώµατα 
ΟΤ: οπίσθιο τοίχωµα 
ΣΟ: συζευκτική οπή 
ΕΣ: επιγαστρική σχισµή 
ΓΚ: γεννητικό κανάλι 
ΣΠ: σπερµατοθήκη 
ΑΣ: αγωγός σπέρµατος 
C: αγωγός εµβόλου  
ΕΒ: βάση εµβόλου 
ΤΑ: τελική απόφυση 
Ε: έµβολο 
Re: retinaculum 
Τe: tegulum 
SP: σπερµατοφόρος 
Ste: subtegulum 
ΠΑ: ποδοκνηµιαία απόφυση 
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 Είδος Σελίδα Σχήµα Χάρτης 

1. Anagraphis pallens 59 4. 5– 4.10 4.1 
2. Anagraphis pallida* 60 4.11 – 4.16 - 
3. Berinda aegilia* 62 4.17 – 4.20 - 
4. Berinda amabilis 63 4.21 – 4.24 4.2 
5. Berinda ensigera 64 4.25 – 4.28 4.2 
6. Berlandina plumalis 66 4.29 – 4.32 4.3 
7. Callilepis cretica 67 4.33 – 4.36 4.3 
8. Camillina metellus 69 4.37 – 4.43 4.4 
9. Cesonia aspida  70 4.44 – 4.49 4.4 
10. Cryptodrassus creticus  72 4.50 – 4.53 4.4 
11. Drassodes omalosis* (74) 4.59 – 4.60, 4.63 - 
12. Drassodes oreinos 74 4.56 – 4.58, 4.65 – 4.66 4.5 
13. Drassodes lapidosus 75 4.54 – 4.55, 4.61 – 4.62 4.6 
14. Drassodes lutescens 77 4.67 – 4.70 4.6 
15. Drassodes pubescens* (75) 4.64 - 
16. Drassodes serratichelis 78 4.71 – 4.74 4.5 
17. Drassyllus praeficus 80 4.82 – 4.84 4.7 
18. Drassyllus pumiloides  81 4.75, 4.77, 4.79 – 4.80 4.7 
19. Drassyllus pumilus* (81) 4.76, 4.78, 4.81 - 
20. Gnaphosa bythinica 82 4.85 – 4.88 4.8 
21. Gnaphosa dolosa* 83 4.89 – 4.90 4.8 
22. Haplodrassus acrotirius (86) 4.100 – 4.101 4.9 
23. Haplodrassus creticus 84 4.91 – 4.96 4.9 
24. Haplodrassus dalmatensis 85 4.97 4.9 
25. Haplodrassus minor 86 4.99 4.9 
26. Haplodrassus signifer 87 4.98 4.9 
27. Leptodrassus albidus 88 4.102 – 4.103, 4.112 4.10 
28. Leptodrassus femineus 89 4.104 – 4.105, 4.113 4.10 
29. Leptodrassus hadjissaranti 90 4.106 – 4.107, 4.116 – 4.117 4.10 
30. Leptodrassus manolisi  91 4.108 – 4.109 4.10 
31. Leptodrassus pupa 91 4.110 – 4.111, 4.114 – 4.115 4.10 
32. Micaria albovittata 93 4.124, 4.131 – 4.132 4.11 
33. Micaria coarctata 93 4.118 – 4.119, 4.125 – 4.126 4.11 
34. Micaria dives 95 4.120 – 4.121, 4.127 – 4.128 4.11 
35. Micaria pygmaea 95 4.122 – 4.123, 4.129 – 4.130 4.11 
36. Nomisia excerpta 96 4.135 – 4.136, 4.139 – 4.140 4.12 
37. Nomisia palaestina* 98 4.133 – 4.134, 4.137 – 4.138 4.12 
38. Nomisia ripariensis 98 4.141 – 4.142 - 
39. Poecilochroa senilis 99 4.143 – 4.146 4.13 
40. Pterotricha lentiginosa 101 4.147 – 4.150 4.14 
41. Scotophaeus peninsularis 103 4.153 – 4.154 4.13 
42. Scotophaeus scutulatus 104 4.151 – 4.152 4.13 
43. Setaphis carmeli 105 4.155 – 4.156 4.13 
44. Synaphosus palearcticus 106 4.157 – 4.159, 4.162 – 4.163 4.15 
45. Synaphosus trichopus 107 4.160 – 4.161, 4.164 – 4.165 4.15 
46. Trachyzelotes adriaticus 108 4.166 – 4.173, 4.184 – 4.185 4.16 
47. Trachyzelotes barbatus 109 4.174 – 4.175, 4.180 – 4.181 4.16 
48. Trachyzelotes lyonneti 110 4.178 – 4.179, 4.183 4.16 
49. Trachyzelotes malkini 111 4.176 – 4.177, 4.182 4.16 
50. Zelotes aerosus 112 4.186 – 4.187 4.15 
51. Zelotes caucasius 113 4.188 – 4.189, 4.192 – 4.193 4.17 
52. Zelotes creticus 115 4.196 – 4.200 4.18 
53. Zelotes daidalus  116 4.215 – 4.216, 4.221, 4.226 – 4.227 4.19 
54. Zelotes ilotarum (117) 4.204 – 4.206, 4.209 – 4.210 - 
55. Zelotes cf. ilotarum 117 4.201 – 4.203, 4.207 – 4.208 4.18 
56. Zelotes labilis 118 4.211 – 4.214, 4.217 – 4.220, 4.222 – 4.225 4.19 
57. Zelotes minous 120 4.228 – 4.232 4.20 
58. Zelotes nilicola 121 4.233 – 4.237 4.15 
59. Zelotes scrutatus 122 4.238 – 4.242 4.20 
60. Zelotes solstitialis 123 4.190 – 4.191, 4.194 – 4.195 4.15 
61. Zelotes subterraneus 124 4.243 – 4.247 4.21 
62. Zelotes tenuis 125 4.248 – 4.257 4.22 
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4.3 Αποτελέσµατα - Συστηµατική παρουσίαση των ειδών 

 

Anagraphis Simon, 1893 

Η θέση του γένους Anagraphis στα Gnaphosidae αµφισβητείται, καθώς δεν είναι βέβαιο εάν 

φυλογενετικά είναι πιο κοντά στην οικογένεια αυτή ή στη συγγενική της Prodidomidae. Επειδή δεν 

έχει ξεκαθαριστεί η θέση του ακόµα, εδώ συµπεριλήφθηκε στα Gnaphosidae (Platnick, προσ. 

επικοινωνία).  

Το γένος αυτό είναι γνωστό από µικρό αριθµό ειδών (έξι) που απαντούν κυρίως στην 

Ανατολική Μεσόγειο και τις γύρω περιοχές. Η περιγραφή του γένους στηρίχτηκε στο τυπικό είδος 

A. pόλαens που περιγράφηκε από τον Simon (1893) βάσει ενός αρσενικού ατόµου από τη νότιο 

Αφρική. Αργότερα ο ίδιος περιέγραψε το είδος A. vitellina Simon, 1896 από το Ισραήλ, βάσει 

θηλυκών ατόµων, τα οποία στη συνέχεια ο Levy (1999a) τοποθέτησε στο αρχικό είδος A. pόλαens, 

χαρακτηρίζοντας την κατανοµή του στη Νότιο Αφρική και στη Μεσόγειο ως “…rather 

exceptional” (δεδοµένου µάλιστα ότι ο τύπος δεν µπορεί να βρεθεί και να επανεξεταστεί). ΄Αλλα 

είδη του γένους είναι τα: A. pluridentata Simon, 1897 από τη Συρία, A. incerta Caporiacco, 1941 

από την Αιθιοπία, A. minima Caporiacco, 1947 από την Ανατολική Ασία, A. maculosa Denis, 1958 

από το Αφγανιστάν και A. pori Levy, 1999 από το Ισραήλ. Μετά από εξέταση των τύπων και των 

αντίστοιχων περιγραφών, ο Levy (1999a) αµφισβητεί την ταυτότητα των τριών πρώτων. 

 

Anagraphis pallens Simon, 1893   

Σχ. 4.5 - 4.10, Χάρτης 4.1 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1999a).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (b 1 ♀); Σταθµός 2 (b 1 ♂); Σταθµός 3 (b 1 ♀; c 1 ♂); Σταθµός 4 

(b 1 ♂); Σταθµός 5 (a 2 ♀♀; b 2 ♂♂; c 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 13 (a 1 ♂; d 2 ♂♂); Σταθµός 14 (d 2 

♂♂); Σταθµός 15 (d 1 ♂); Σταθµός 16 (c 1 ♂; d 3 ♂♂); Σταθµός 17 (a 1 ♂; d 1 ♂); Σταθµός 18 (a 1 ♂); Σταθµός 19 

(a 2 ♂♂; d 2 ♂♂); Σταθµός 20 (a 1 ♂); Σταθµός 21 (a 1 ♂); Σταθµός 23 (c 1 ♂) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: 

Σταθµός 25 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀; b 3 ♀♀; c 1 ♂); Σταθµός 26 (b 3 ♂♂; c 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 27 (a 3 ♂♂; 

b 2 ♂♂;c 2 ♂♂); Σταθµός 34 (a 1 ♀); Σταθµός 37 (b 4 ♂♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (a 1 ♀; b 2 ♂♂); 

Σταθµός 32 (b 1 ♂); Σταθµός 39 (b 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 40 (b 1 ♂ 5 ♀♀; c 4 ♂♂ 4 ♀♀ [MHNG]; d 4 ♂♂ 1 ♀); 

Σταθµός 41 (a 1 ♂; b 3 ♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 44 (a 1 ♀; b 6 ♂♂; c 2 ♂♂); Σταθµός 47 
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(b 3 ♂♂ 2 ♀♀; d 2 ♂♂ 1 ♀; e 1 ♂); Σταθµός 52 (b 3 ♂♂ 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 49 (a 1 ♀; b 1 ♀; c 3 

♂♂); Σταθµός 50 (c 4 ♂♂ 3 ♀♀; d 4 ♀♀); Σταθµός 51 (b 1 ♂) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 

3 ♂♂; b 7 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 73 (b 1 ♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 64 (a 1 ♀; f 1 ♂ 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); 

Σταθµός 58 (a 1 ♂; b 1 ♂); Σταθµός 62 (a 1 ♀ A.pallens variation; b 6 ♂♂); Σταθµός 64 (d 1 ♀, 1 ♀ A.pallens 

variation; e 1 ♀); Σταθµός 65 (a 1 ♂ 1 ♀; b 2 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (b 3 ♂♂); Σταθµός 71 (b 

6 ♂♂; c 5 ♂♂) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 59 (a 1 ♂); Σταθµός 61 (a 1 ♂); Σταθµός 70 (b 3 ♂♂ 1 ♀) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (2 ♂♂ 3 ♀♀, 

παγίδες εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (1 ♂, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 9/9/2001, 

leg. Χατζάκη). 

 

Ταξινοµική. Οι ταξινοµικοί χαρακτήρες αρσενικών και θηλυκών ατόµων (Σχ. 4.5 - 4.7, 4.9) 

συµφωνούν µε την περιγραφή του Levy (1999a). Υπάρχουν µικρές µόνο αποκλίσεις: σε δύο θηλυκά 

από τους σταθµούς 62 και 641, η κεντρική πλάκα (ΚΠ) (median section, κατά Levy, 1999a) του 

επιγυνίου (Σχ. 4.8) είναι πιο στενή και οι σπερµατοθήκες (Σχ. 4.10) διαφέρουν λίγο από το τυπικό 

σχήµα των κρητικών πληθυσµών.  

  

Οικολογία. Το είδος A. pallens είναι αρκετά κοινό είδος στην Κρήτη και τα γύρω νησιά 

(Χάρτης 4.1). Το ανώτερο υψόµετρο στο οποίο καταγράφτηκε είναι στον Ψηλορείτη στα 1950µ, 

όµως η αφθονία του µειώνεται µε την άνοδο του υψοµέτρου. Ωριµα άτοµα εµφανίζονται από την 

άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο.  

 

Κατανοµή. Νότιος Αφρική, Ισραήλ, Λιβύη, Μάλτα, Συρία (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 

 

Anagraphis pallida (Hadjissarantos, 1940) comb. n.   

Σχ. 4.11 4.16 

Talanites pallidus Hadjissarantos, 1940 (σελ. 79, Σχ. 23-25), ΑΤΤΙΚH: Πεντέλη –∆ιόνυσος (type locality); 

Πάρνηθα – Φυλή. 

 

Συλλογή. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο 

χωριό, (1♀ A.pallida var.?, παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη).  
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Συγκριτικό υλικό: A.pallida: ΑΤΤΙΚΗ: Πεντέλη – ∆ιόνυσος (1♂ ολότυπος 1♀ παράτυπος, 11/4/1937); 

Πάρνηθα – Φυλή (1♂, 24/1/1937) (συλλογή Χατζησαράντου, ΖΜΠΑ). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό περιγράφηκε από τον Χατζησαράντο το 1940 και από τότε 

δεν έχει αναφερθεί ξανά. Σε γενικές γραµµές µοιάζει να ανήκει στο γένος Talanites, στο οποίο το 

τοποθέτησε αρχικά ο Χατζησαράντος. Όµως, λεπτοµερής εξέταση του τύπου έδειξε ότι 

απουσιάζουν βασικοί χαρακτήρες του γένους, όπως: µακριά και καµπυλωτή κνήµη, πλατύ έµβολο 

και µακριά κεντρική απόφυση της ποδοπροσακτρίδας, µικρό κεντρικό κάλυµα του επιγυνίου. 

Αντίθετα οι αποµορφικοί χαρακτήρες του γένους Anagraphis είναι παρόντες τόσο στα θηλυκά όσο 

και στα αρσενικά άτοµα, µη αφήνοντας αµφιβολίες για την ταυτότητα του είδους αυτού. Η 

οµοιότητα των δύο αυτών γενών έχει ήδη επισηµανθεί από άλλους ερευνητές όπως τον Levy 

(1999a): „the two genera resemble each other in the proportional sizes and in the arrangement 

of their eyes, .....in the shape of the wide labium and cheliceral dentition, but differ distinctly in 

the shape of their genital characters“.  

Το δεύτερο αυτό είδος Anagraphis της Ελλάδας είναι πολύ κοντινό στο A. pallens Simon, 

1893. Τα δύο είδη ξεχωρίζουν από το διαφορετικό σχήµα της ποδοκνηµιαίας απόφυσης της 

αρσενικής ποδοπροσακτρίδας και της κεντρικής πλάκας (ΚΠ) του επιγυνίου (σύγκρινε Σχ. 4.6 – 

4.12 και 4.7 – 4.13 αντίστοιχα). Στο θηλυκό άτοµο που βρέθηκε στα Αντικύθηρα το σχήµα της 

κεντρικής πλάκας και της κεντρικής κοιλότητας (ΚΚ) διαφέρουν ελαφρά δίνοντας µία πιο 

πεπλατυσµένη συνολική εικόνα (Σχ. 4.15). Επίσης υπάρχει ένα σκούρο σηµάδι (πιθανότατα 

συζευκτική πλάκα) που καλύπτει τα πλευρικά τµήµατα της κεντρικής κοιλότητας και αλλάζει την 

εικόνα του επιγυνίου. Τέλος η µελέτη της νωτιαίας πλευράς του επιγυνίου του δείγµατος αυτού 

(Σχ. 4.16) δείχνει ότι οι σπερµατοθήκες αποτελούνται από µία συνεχή, ελικοειδή κοιλότητα.  

 

Κατανοµή. Αττική, Αντικύθηρα (ενδηµικό Ελλάδας). Λαµβάνοντας υπόψη την κατανοµή 

του A. pallens και την ελλιπή καταγραφή των ειδών της Ανατολικής Μεσογείου, είναι πολύ πιθανό 

η κατανοµή του συγκεκριµένου είδους να είναι ευρύτερη. 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

Berinda Roewer, 1928 

Ο Roewer περιέγραψε το 1928 το γένος Berinda, βασισµένος σε ένα αρσενικό άτοµο µε πολύ 

ξεχωριστούς χαρακτήρες από το Ακρωτήρι Χανίων, αποδίδοντάς του το όνοµα B. amabilis. Μέχρι 

 
1 Στο σταθµό 64 βρέθηκαν µαζί θηλυκά που ανήκουν και στις δύο µορφές επιγυνίου. 

61



 

τώρα το γένος αυτό παρέµενε µονοτυπικό και ενδηµικό της Κρήτης. Η παρούσα µελέτη 

επιβεβαίωσε την παρουσία του στην Κρήτη και αλλού, οδήγησε στην περιγραφή του θηλυκού και 

πρόσθεσε ακόµα δύο είδη στην ελληνική αραχνοπανίδα. Η εξωτερική µορφολογία του σώµατος, το 

σχήµα των αράχνιων θηλών και των στοµατικών εξαρτηµάτων, η διάταξη των µατιών και η 

παρουσία χτενιού (preening comb) στους µεταταρσούς III & IV, δείχνουν τη στενή σχέση του 

γένους αυτού µε το γένος Zelotes.  

 

Berinda aegilia Chatzaki, 2002  

Σχ. 4.17 – 4.20 

Ετυµολογία. Το όνοµα του είδους αυτού προέρχεται από την αρχαία πόλη των 

Αντικυθήρων Αιγιλία, όπου και βρέθηκε.  

 

Συλλογή. Τύποι: Αντικύθηρα: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα 

κοντά στο χωριό (παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη, 1 ♂ ολότυπος, 3 ♂♂ 1 ♀ 

παράτυποι [ΜΦΙΚ]; 2 ♂♂ 1 ♀ παράτυποι [MHNG]).  

 

Ταξινοµική. Το είδος B. aegilia µοιράζεται ταξινοµικούς χαρακτήρες µε τα άλλα δύο µέλη 

του περίεργου αυτού γένους (για την πλήρη περιγραφή, βλέπε Chatzaki et al., 2002b). Η γενική 

µορφή της ποδοπροσακτρίδας και του επιγυνίου θυµίζουν το B. amabilis Roewer, 1928 (Σχ. 4.21 – 

4.24), αλλά λεπτοµέρειες στη δοµή του αρσενικού γεννητικού συστήµατος, π.χ. στον αγωγό του 

εµβόλου [µεµβρανώδης βάση (1) που καταλήγει σε ένα έντονα χιτινώδες δόντι (2)] µοιάζουν 

περισσότερο στο B. ensigera (O.P.-Cambridge, 1874) (Σχ. 4.25 – 4.28). Η ποδοκνηµιαία απόφυση 

είναι µικρή και δεν µοιάζει µε κανένα από τα δύο άλλα είδη. Τέλος το έµβολο, λεπτό και 

λογχοειδές, όπως και στα άλλα δύο είδη, φέρει επιπλέον µικρά δοντάκια κατά µήκος του µέσου 

τµήµατός του (Σχ. 4.17).  

 

Κατανοµή. Αντικύθηρα (ενδηµικό). 
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Berinda amabilis Roewer, 1928   

Σχ. 4.21 – 4.24, Χάρτης 4.2 

Talanites aculeatus Charitonov, 1946: σελ. 26, Σχ. 43, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ: Yakkabagh (type locality). 

Syn.n. 

 

Προσδιορισµός βάσει: Roewer (1928, σελ. 106, Σχ. 11-13, περιγραφή ♂).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 1 ♂); Σταθµός 3 (a 8 ♂♂ 1 ♀; c 1 ♀); Σταθµός 5 (a 1 ♂; b 2 

♀♀); Σταθµός 6 (e 1 ♂ 2 ♀♀; f 4 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 15 (a 2 ♀♀; c 1 ♂; d 3 ♀♀); Σταθµός 17 (d 1 

♂ 1 ♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 24 (a 1 ♂ 1 ♀) (leg. Στάθη); Σταθµός 25 (a 2 ♀♀); Σταθµός 26 

(a 1 ♂ 1 ♀; b 3 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 41 (a 1 ♂) (leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 50 (b 2 

♂♂ 3 ♀♀, [MHNG]; c 3 ♂♂ 6 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 63 (b 1 ♂) (leg. Στάθη); 

Σταθµός 68 (a 1 ♂ 1 ♀) (leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 70 (a 1 ♂; b 3 ♂♂) (όλα leg. Τριχάς); Σταθµός 73 (a 1 ♂ 1 

♀) (leg. Χατζάκη).  

Συγκριτικό υλικό: B. amabilis: ΚΡΗΤΗ: Χανιά, Ακρωτήρι, µονή Γκουβερνέτου (1♂ ολότυπος, SMF: CR 

595/45). 

 

Ταξινοµική. Το είδος B. amabilis είναι το πρώτο είδος του γένους που περιγράφηκε από τον 

Roewer (1928) και από τότε δεν είχε αναφερθεί ξανά, εποµένως διατηρούσε το χαρακτηρισµό του 

κρητικού ενδηµικού είδους. Εδώ, εκτός από την περιγραφή του θηλυκού (Chatzaki et al., 2002a), 

προτάθηκε και µία νέα συνωνυµία µε το είδος Talanites aculeatus Charitonov, 1946 (Σχ. 43) από το 

Ουζµπεκιστάν, βασισµένη στην οµοιότητα της ποδοκνηµιαίας απόφυσης και του εµβόλου του 

αρσενικού γεννητικού οργάνου. ΄Ετσι το είδος έχασε τον ενδηµικό του χαρακτήρα και δεν 

αποκλείεται µελλοντικές έρευνες στην περιοχή της Τουρκικής χερσονήσου να καλύψουν το 

γεωγραφικό κενό της κατανοµής του.  

Το είδος ξεχωρίζει, εκτός από τη χαρακτηριστική ποδοκνηµιαία απόφυση της αρσενικής 

ποδοπροσακτρίδας, από µία επιπλέον απόφυση στην επιγονατίδα, που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο 

µέλος του γένους. Επίσης ο αγωγός του εµβόλου έχει χαρακτηριστική χιτινώδη απόληξη σχήµατος 

S (Σχ. 4.21). 

 

Οικολογία. Το είδος B. amabilis δεν είναι πολύ κοινό στην Κρήτη, αλλά απλώνεται από το 
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ένα άκρο της µέχρι το άλλο (Χάρτης 4.2). Η µεγαλύτερή του αφθονία καταγράφεται στο δυτικό 

τµήµα του νησιού σε παραλιακά φρύγανα και πευκοδάση. ΄Ωριµα άτοµα συλλέγονται στις παγίδες 

από τις αρχές της άνοιξης µέχρι το φθινόπωρο, µε αιχµή αφθονίας των αρσενικών κατά την περίοδο 

της άνοιξης.  

 

Κατανοµή. Κρήτη, Γαύδος, Ουζµπεκιστάν. 

 

 

 

Berinda ensigera (O.P.-Cambridge, 1874) comb. n.   

Σχ. 4.25 – 4.28, Χάρτης 4.2 

Drassodes ensiger (O.P.-Cambridge, 1874), σελ. 389, Σχ. 14, ΣΜΥΡΝΗ (type locality).   

Drassodes reimoseri Bristowe, 1935 (σελ. 779, Σχ. 4-6), ΡΟ∆ΟΣ (type locality) - Χατζησαράντος (1940), 

ΑΤΤΙΚΗ: Πάρνηθα, Αγία Τριάδα; Ραφήνα; Νέα Φιλαδέλφια; Σαλαµίνα, Σελίνια; Ποδονύφτης; Πικέρµι; 

Πεντέλη-Μοναστήρι; Υµηττός-Καρέας; Τουρκολίµανο; Ψυχικό. Syn. n.

 

Προσδιορισµός βάσει: O.P.-Cambridge (1874, σελ. 389, Σχ. 14), Bristowe (1935, σελ. 779, Σχ. 

4-6), Χατζησαράντος (1940, σελ. 77, Σχ. 22). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 4 (a 2 ♂♂; b 1 ♀; c 2 ♀♀); Σταθµός 5 (b 2 ♂♂) (όλα leg. 

Λυµπεράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 64 (d 4 ♂♂); Σταθµός 65 (a 2 ♂♂ 1 ♀ [MHNG]) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); 

Σταθµός 66 (a 3 ♂♂ 4 ♀♀) (leg. Τριχάς).  

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (2 ♂♂ 1 ♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες, (2 ♀♀, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

Συµπληρωµατικό υλικό: ΚΡΗΤΗ: Μοράλιον (?); ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ισθµια; ΠΟΡΟΣ: Γαλατάς; 

ΣΑΜΟΣ: Κουµαραδαίος (sub D. reimoseri, συλλογή Χατζησαράντου, ΖΜΠΑ). 

 

Ταξινοµική. Ο Cambridge περιέγραψε το 1874 το είδος Drassodes ensiger βασισµένος σε 

αρσενικά και θηλυκά άτοµα που συνέλλεξε στη Σµύρνη. Το είδος D. reimoseri περιγράφηκε από τον 

Bristowe το 1935 βάσει ενός θηλυκού ατόµου από τη Ρόδο, ενώ αργότερα ο Χατζησαράντος 

περιέγραψε το αρσενικό του είδους από την Αττική, την Πελοπόννησο και διάφορα ελληνικά νησιά. 
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Οι χαρακτήρες και των δύο φύλων του είδους αυτού δεν αφήνουν καµία αµφιβολία ότι αφενός µεν 

δεν ανήκουν στο γένος Drassodes στο οποίο είχαν τοποθετηθεί, αφετέρου ότι πρόκειται στην ουσία 

για ένα και όχι δύο είδη. ΄Ετσι κρατήθηκε το πιο παλιό όνοµα "Drassodes" ensiger, ενώ το πιο 

πρόσφατο D. reimoseri έγινε συνώνυµό του.  

Το είδος αυτό παρουσιάζει πολύπλοκο συνδυασµό χαρακτήρων. Το επιγύνιο φέρει 

χαρακτηριστική κεντρική, ελαστική καλύπτρα µε ελεύθερο άκρο (Sc), όµοια µε εκείνη των µελών 

του γένους Gnaphosa (scapus), αλλά οι χηληκεραίες δεν έχουν τρόπιδα (keel), που αποτελεί το 

βασικό χαρακτηριστικό όλων των γενών της υποκοικογένειας Gnaphosinae και κατ’ επέκταση και 

του γένους Gnaphosa. Από την άλλη, φέρει χτένια στους µεταταρσούς III & IV, όπως το γένος 

Zelotes και τα συγγενικά του γένη. Τα χαρακτηριστικά της αρσενικής ποδοπροσακτρίδας είναι 

ξεχωριστά και, εκτός του ότι δεν σχετίζονται µε εκείνα του γένους Drassodes, δεν παραπέµπουν και 

σε κανένα άλλο γνωστό γένος. Η παρουσία αγωγού του εµβόλου (C), χαρακτήρας που δεν 

εµφανίζεται συχνά στα Gnaphosidae2, καθώς και η στενή του σχέση µε το γένος Zelotes, οδήγησαν 

στην τοποθέτηση του είδους αυτού στο γένος Berinda, παρά τις διαφορές στην ποδοκνηµιαία 

απόφυση, την απουσία επιγονάτιας απόφυσης και τη διαφορετική συνολική µορφή του επιγυνίου.  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό δεν βρέθηκε σε πολλούς σταθµούς στην Κρήτη. ∆είχνει να 

προτιµάει υγρά µέρη, κοντά σε λίµνες, φαράγγια ή ρεµατιές (Χάρτης 4.2). Ωριµα αρσενικά 

πιάνονται στις παγίδες κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ τα θηλυκά έχουν παρατεταµένη 

περίοδο ωριµότητας που καλύπτει σχεδόν όλο το χρόνο. 

 

Κατανοµή. Τουρκία, Ελλάδα: Αττική; Πελοπόννησος; Κρήτη; Ρόδος; Σάµος; Πόρος. 

 

Berlandina Dalmas, 1922 

Το γένος αυτό δεν έχει πολλούς αντιπροσώπους. Υπάρχουν 25 είδη γνωστά από τον Παλαιό 

Κόσµο. Στην Ελλάδα υπάρχει το είδος B. plumalis (O.P.- Cambridge, 1872) που αναφέρεται 

παρακάτω και το B. corcyraea (O.P.- Cambridge, 1874) που είναι γνωστό από την Κέρκυρα 

(Dalmas, 1921). Ανήκει στα Gnaphosinae και η γενική εξωτερική  µορφολογία των ειδών του δεν 

ξεχωρίζει εύκολα από τα είδη του γένους Pterotricha. Η βασική διαφορά τους, εκτός από τα 

γεννητικά µόρια, είναι ότι στα µέλη του γένους Berlandina οι πρόσθιες αράχνιες θηλές δεν είναι 

ιδιαίτερα µεγαλύτερες και αποµακρυσµένες συγκριτικά µε τις υπόλοιπες.  

                                                           
2 Ο χαρακτήρας αυτός αναφέρεται επίσης στα γένη Callilepis (Platnick, 1975) και Cesonia (Platnick & Shadab, 1980a). 
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Berlandina plumalis (O.P.- Cambridge, 1872)   

Σχ. 4.29 – 4.32, Χάρτης 4.3 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1995). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 13 (a 25 ♂♂ 10 ♀♀; b 2 ♂♂; c 28 ♂♂ 3 ♀♀; d 15 ♂♂ 11 ♀♀); 

Σταθµός 14 (a 6 ♂♂ 16 ♀♀; b 1 ♀; c 63 ♂♂ 13 ♀♀; d 20 ♂♂ 14 ♀♀); Σταθµός 15 (a 1 ♂ 1 ♀; c 8 ♂♂; d 1 ♂ 1 ♀); 

Σταθµός 16 (c 1 ♂; d 2 ♀♀); Σταθµός 18 (a 1 ♀; c 24 ♂♂ 10 ♀♀; d 4 ♀♀); Σταθµός 19 (a 3 ♂♂ 7 ♀♀; c 42 ♂♂ 5 

♀♀; d 19 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 20 (a 7 ♂♂; b 7 ♂♂ 4 ♀♀ [MHNG]); Σταθµός 21 (a 2 ♀♀; b 1 ♂); Σταθµός 22 (a 9 

♂♂ 1 ♀; b 4 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν). ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 48 (a 6 ♂♂ 1 ♀) (leg. Τριχάς). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό (1 ♀, 

παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη).  

 

Ταξινοµική. Καστανο-κίτρινες αράχνες µεγάλου µεγέθους, µε καφέ στίγµατα κατά µήκος 

του κεφαλοθώρακα και της κοιλιάς. Μοιάζουν πολύ µε το συγγενικό τους είδος Pterotricha lentiginosa 

(C. L. Koch, 1837), µε αποτέλεσµα να είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τα δύο είδη στο 

πεδίο. Οι βασικοί χαρακτήρες που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι η δοµή των γεννητικών οργάνων 

και των δύο φύλων (Σχ. 4.29 – 4.32).  

 

Οικολογία. Το είδος B. plumalis είναι καθαρά ξηρόφιλο. Προτιµά τα παραλιακά φρύγανα 

και τις αµµοθίνες, πράγµα που έχει παρατηρηθεί και στις άλλες περιοχές παρουσίας του (Levy, 

1995). Η µόνη εξαίρεση είναι ο σταθµός 19, στον υγρότοπο του Αη-Γιώργη του Κεδρέ στη Γαύδο, 

ο οποίος συγκρατεί κάποια υγρασία ακόµα και τους πιο ξηρούς καλοκαιρινούς µήνες. Το B. 

plumalis είναι το κυρίαρχο είδος της Γαύδου, αλλά απουσιάζει από τη Γαυδοπούλα και στην Κρήτη 

βρέθηκε σε ένα µόνο σταθµό (Χάρτης 4.3). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη 

ικανότητα διασποράς του είδους (όπως αποδεικνύεται από την ευρεία γεωγραφική του κατανοµή) 

και το ότι το συγγενικό του είδος Pterotricha lentiginosa είναι το κυρίαρχο είδος της Κρήτης, αλλά 

απουσιάζει από τη Γαύδο, δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος ανταγωνιστικής σχέσης 

µεταξύ των δύο αυτών ειδών, που οδηγεί στην περιέργη κατανοµή που παρατηρείται εδώ (βλέπε και 

επόµενα κεφάλαια για περαιτέρω σχολιασµό). ΄Ωριµα άτοµα πιάνονται όλο το χρόνο, µε αιχµή 

κατά το τέλος άνοιξης-αρχές καλοκαιριού. 
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Κατανοµή. ∆υτική Αφρική µέχρι Κίνα. 

 

 

Callilepis Westring, 1874 

Το γένος Callilepis δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Μέχρι σήµερα είναι γνωστά περίπου 20 είδη 

από όλο τον κόσµο, κυρίως όµως από τις ΗΠΑ και την Ινδία. Το είδος C. cretica (Roewer, 1928) 

ήταν γνωστό µέχρι πρόσφατα µόνο από την Κρήτη. Τελευταίως όµως βρέθηκε στο Αζερµπαϊτζάν 

(Platnick, 2001) και στη Βουλγαρία (Blagoev & Deltshev, 2002). 

 

Callilepis cretica (Roewer, 1928)   

Σχ. 4.33 – 4.36, Χάρτης 4.3 

Minosia cretica Roewer, 1928, ΚΡΗΤΗ: Χανιά: Ακρωτήρι, έξω από το σπήλαιο ΄Αρκαλο (type locality); 

Οµαλός; Ρέθυµνο: Τοπόλια; Ηράκλειο: Κνωσός. 

Callilepis wiehlei Bristowe, 1935, ΡΟ∆ΟΣ (type locality) (Wunderlich, 1977). 

Crosbyellum creticum: Roewer (1954: 359). 

Not Callilepis concolor Simon, 1914 contra Platnick (1975: 17, Σχ. 36-38). 

 

Προσδιορισµός βάσει: Roewer (1928, σελ. 113, Σχ. 23-25), Bristowe (1935, σελ. 780, Σχ. 7-12), 

Wunderlich (1977, σελ. 292).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 3 (a 5 ♂♂; c 1 ♀; f 1 ♂); Σταθµός 7 (e 1 ♂; f 2 ♂♂ 1 ♀; g 1 ♀); 

Σταθµός 8 (a 35 ♀♀; b 2 ♀♀; f 1 ♂; g 31 ♂♂ 11 ♀♀; h 1 ♂ 15 ♀♀; i 8 ♀♀; j 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 3 ♂♂ 2 ♀♀; c 1 ♂); Σταθµός 26 (b 2 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 33 (a 7 ♂♂ 1 

♀) (leg. Τριχάς); Σταθµός 27 (a 8 ♂♂ 1 ♀; b 2 ♂♂); Σταθµός 34 (a 2 ♂♂; b 51 ♂♂ 43 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 37 (b 1 

♂ 1 ♀; c 1 ♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (a 6 ♂♂ 2 ♀♀; b 2 ♀♀); Σταθµός 29 (b 1 ♀); Σταθµός 32 (a 5 ♂♂ 4 

♀♀; b 3 ♀♀); Σταθµός 39 (a 6 ♂♂; b 11 ♂♂ 10 ♀♀); Σταθµός 40 (b 1 ♂ 2 ♀♀; c 2 ♀♀; d 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 41 

(b 2 ♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 43 (a 10 ♂♂ 5 ♀♀; b 1 ♀); Σταθµός 44 (b 1 ♂) (όλα leg. 

Νικολακάκης); Σταθµός 49 (b 1 ♂ 4 ♀♀; c 3 ♀♀); Σταθµός 51 (a 7 ♂♂ 2 ♀♀ [MHNG]) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); 

ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 56 (a 37 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 15 ♂♂ 6 ♀♀; b 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 

64 (d 2 ♂♂; e 1 ♂) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (b 2 ♂♂ 1 ♀; c 1 ♂) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 59 (a 2 

♂♂; c 9 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 66 (a 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 69 (a 1 ♂ 1 ♀) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (19 ♂♂ 16 ♀♀, 

παγίδες εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 
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ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (17 ♂♂ 3 ♀♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 

9/9/2001, leg. Χατζάκη). 

Συγκριτικό υλικό: M. cretica: Κρήτη, Ακρωτήρι (1♂ ολότυπος, 2♀♀ παράτυποι, SMF: CR 592/42-43); Κνωσός 

(1♀, SMF: CR 613/63). 

 

Ταξινοµική. Σύµφωνα µε τον Platnick (1975), το είδος Callilepis wiehlei είναι συνώνυµο του 

Callilepis concolor της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Ο Wunderlich (1977) τοποθέτησε το C. wiehlei υπό τη 

συνωνυµία του Minosia cretica, και µετέφερε το είδος στο γένος Callilepis. Το υλικό που µελετήθηκε 

εδώ επιβεβαιώνει την άποψη του Wunderlich. Το είδος C. cretica (καθώς και το C. wiehlei) διαφέρει 

από το C. concolor στην κεντρική σκλήρυνση του επιγυνίου (ΚΣ) και σε λεπτοµέρειες της 

σπερµατοθήκης και του αγωγού του εµβόλου (C). Τέλος στο C. cretica το γεννητικό κανάλι 

βρίσκεται υπό γωνία σε σχέση µε τη σπερµατοθήκη (Σχ. 4.36), ενώ στο C. concolor τα δύο µέρη 

συνδέονται σε µια ευθεία γραµµή [για το C. concolor, βλέπε Platnick (1975) και Machado (1941)].  

 

Οικολογία. Το είδος C. cretica είναι καλά προσαρµοσµένο στην Κρήτη και φτάνει σε µεγάλα 

υψόµετρα µέχρι τα 1950µ (Χάρτης 4.3). Παρά το γεγονός ότι απαντάται σε όλα τα ενδιαιτήµατα 

και τα υψόµετρα, δείχνει να προτιµά σχετικά πιο υγρά και ψυχρά ενδιαιτήµατα, και έτσι γίνεται πιο 

άφθονο στη ζώνη 1200-1600µ. Στα πεδινά η αιχµή της δραστηριότητάς του παρατηρείται κατά τα 

τέλη άνοιξης – αρχές καλοκαιριού, ενώ σε µαγαλύτερα υψόµετρα η αιχµή µετατοπίζεται προς το 

τέλος του καλοκαιριού – αρχές φθινοπώρου.  

 

Κατανοµή. Βουλγαρία, Αζερµπαϊτζάν, Ελλάδα: Αττική: Βουλιαγµένη; Εκάλη 

(Χατζησαράντος, 1940: 74, sub Minosia cretica); Κρήτη: Λασίθι: Ιεράπετρα (Wunderlich, 1977: 

292); Ρόδος. 

 

Camillina Berland, 1919 

Το γένος Camillina εισήχθηκε από τον Tullgren (1910, sub Camilla) για την περιγραφή ενός 

είδους από την Τανζανία. Υπάρχουν περίπου 20 γνωστά είδη από τον Παλαιό Κόσµο (βλέπε 

Platnick & Murphy, 1987), κυρίως την Αφρική, και άλλα 40 γνωστά από το Νέο Κόσµο (βλέπε 

Platnick & Shadab, 1982a). Το είδος C. europaea Dalmas, 1922 είναι το µοναδικό είδος που 

αναφερόταν στην Ευρώπη µέχρι σήµερα (Νότια Ιταλία, Di Franco, 1997b). Αυτή είναι η πρώτη 

αναφορά του γένους Camillina στην Ελλάδα. 
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Camillina metellus (Roewer, 1928) comb. n.   

Σχ. 4.37 – 4.43, Χάρτης 4.4 

Zelotes metellus Roewer, 1928 (σελ. 110, Σχ. 15), ΚΡΗΤΗ: Ρέθυµνο: Απτερα (type locality). 

 

Ετυµολογία. Ο Roewer ονόµασε το είδος αυτό προς τιµήν του Ρωµαίου κατακτητή της 

Κρήτης ‘Quintus Caecillius Metellus Creticus’, εποµένως η κατάληξη του ονόµατος δεν αλλάζει 

λόγω της τοποθέτησής του στο θηλυκό γένος Camillina.  

Συλλογή. C. metellus : Κρήτη: Γεωργιούπολη, Φραγµίτες, χείµαρρος κοντά σε αµµώδη παραλία, ανατολικά 

του χωριού (1 ♀, 19/5/2001, ΜΦΙΚ leg. & don. Kronestedt). 

C. metellus (?): ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 6 ♂♂; b 3 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 2 (a 8 ♂♂ 3 ♀♀; b 6 ♂♂ 1 ♀); 

Σταθµός 4 (b 1 ♂) (leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 23 (c 2 ♀♀) (leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 27 (a 16 ♂♂ 1 

♀) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (a 1 ♂; b 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 29 (a 2 ♂♂); Σταθµός 39 (a 1 ♂); Σταθµός 41 (a 2 ♀♀; b 

4 ♂♂ 1 ♀) (leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 46 (a 2 ♀♀; b 1 ♀) (leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 52 (b 4 

♂♂); Σταθµός 53 (b 1 ♂ (leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 1 ♂; b 2 ♂♂ [KTh]); Σταθµός 73 (a 2 ♂♂) (leg. 

Χατζάκη); Σταθµός 68 (a 1 ♂) (leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (b 5 ♂♂; b 1 ♂ 1 ♀ [MHNG]) (leg. Στάθη).  

C. metellus (?): ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (1 ♂, 

παγίδες εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

Συγκριτικό υλικό: Z. metellus: Κρήτη (1 ♀ ολότυπος, SMF: CR 612/62). 

 

Ταξινοµική. Ο Roewer (1928) περιέγραψε το είδος Zelotes metellus βάσει ενός θηλυκού 

ατόµου που είχε συλλέξει στα Απτερα Ρεθύµνου. Η εξέταση του τύπου επιβεβαίωσε την ταυτότητα 

ενός θηλυκού ατόµου που συνέλεξε ο Dr. Kronestedt στη Γεωργιούπολη (Σχ. 4.42-4.43). Στη 

συλλογή µας υπάρχουν θηλυκά άτοµα που είναι πολύ κοντά στον τύπο, αλλά όχι ταυτόσηµα (βλέπε 

Σχ. 4.40-4.41), τα οποία συνοδεύονται από αρσενικά άτοµα του ίδιου είδους (Σχ. 4.37-4.39). Και 

τα δύο φύλα του είδους αυτού φέρουν τους διαγνωστικούς χαρακτήρες του γένους Camillina: βάση 

εµβόλου (EB) καλυµµένη σε µια εσοχή, τοποθετηµένη κεντρικά, τελική απόφυση (TA) δισχιδής, 

επιγύνιο µε κεντρική πλάκα (ΚΠ) (κατά Platnick & Shadab, 1982a). Με βάση τους παραπάνω 

χαρακτήρες, το είδος αυτό τοποθετείται στο γένος Camillina. Λαµβάνοντας υπόψη την οµοιότητά 

του µε τον τύπο του Z. metellus, θεωρώ ότι το τελευταίο επίσης ανήκει στο γένος αυτό. Τέλος, 

απουσία δεύτερου αρσενικού που να συνδέεται µε το µοναδικό θηλυκό C. metellus που είναι 

ταυτόσηµο µε τον τύπο, τοποθετήθηκαν όλα τα δείγµατα σε ένα είδος, το C. metellus, µε την 

επιφύλαξη ότι στο µέλλον αυτό µπορεί να αλλάξει (για την πλήρη περιγραφή του είδους, βλέπε 
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(Chatzaki et al., 2003), 

 

Οικολογία. Το είδος C. metellus βρέθηκε κυρίως σε παραλιακά φρύγανα και σε εσωτερικά 

φρύγανα των νότιων τµηµάτων του Ψηλορείτη (Χάρτης 4.4). Το είδος αυτό φτάνει µέχρι τα 1400µ 

υψόµετρο. Βρέθηκε επίσης στα νησιά Γαυδοπούλα, ∆ία και Κάρπαθο. 

 

Κατανοµή. Κρήτη, Κάρπαθος (ενδηµικό νοτίου Αιγαίου). 

 

 

 Cesonia Simon, 1893

Η φυλογενετική θέση και η µονοφυλετικότητα του γένους Cesonia Simon δεν είναι ακόµα 

ξεκαθαρισµένα, εξαιτίας της στενής σχέσης του µε τα γένη Herpyllus και Eilicina (το τελευταίο 

θεωρείται συνώνυµο του Cesonia) (Platnick & Shadab, 1980a). Οι διαγνωστικοί χαρακτήρες του 

γένους αυτού είναι οι ακόλουθοι: κοιλιά (και ενίοτε και ο κεφαλοθώρακας) καλυπτόµενη νωτιαία 

από δύο-τέσσερις επίµηκεις, σκουρόχρωµες ζώνες που µπορεί να φτάνουν και τα πλευρικά τµήµατά 

της, και χωριζόµενα µεταξύ τους από ανοιχτόχρωµες ζώνες; οπισθοκεντρικά µάτια πιο κοντά στα 

οπισθοπλευρικά µάτια από ό,τι µεταξύ τους; έµβολο κοντά στην κεντρική απόφυση (η οποία µπορεί 

να είναι συνενωµένη µε τον αγωγό του εµβόλου), προεξέχοντας µαζί µε το µεµβρανώδη αγωγό του. 

Εντός του γένους, υπάρχουν τέσσερις οµάδες ειδών µε µικρές µορφολογικές αποκλίσεις η καθεµιά.  

Υπάρχουν περίπου 30 είδη Cesonia αναγνωρισµένα από την αµερικανική ήπειρο, ενώ µέχρι 

τώρα κανένα είδος Cesonia δεν είχε αναφερθεί στην Ευρώπη. Εδώ περιγράφηκε ένα νέο είδος που 

τα περισσότερα χαρακτηριστικά του δείχνουν ότι ανήκει στο γένος αυτό (για την πλήρη περιγραφή, 

βλέπε Chatzaki et al., 2002b). Εξαιτίας του χρωµατικού σχεδίου της κοιλιάς του και της δοµής του 

επιγυνίου του, το είδος αυτό φαίνεται να ανήκει στην υποοµάδα lugubris (Platnick & Shadab, 

1980a).  

 

Cesonia aspida Chatzaki, 2002   

Σχ. 4.44 – 4.49, Χάρτης 4.4 

 

Ετυµολογία. Το όνοµα του είδους αυτού αναφέρεται στο χαρακτηριστικό σχήµα της 
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κοιλιάς του (Σχ. 4.49), που θυµίζει µινωική ασπίδα.  

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 3a (Χανιά, Ελαφονήσι) (1♂ ολότυπος, 1 ♀ παράτυπος [ΜΦΙΚ]; 1 ♂ 1 ♀ 

παράτυποι [MHNG]). 

ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 6 ♂♂); Σταθµός 2 (a 4 ♂♂); Σταθµός 3 (b 1 ♀); Σταθµός 6 (e 2 ♂♂ 1 ♀; f 1 

♂; g 1 ♂); Σταθµός 7 (g 2 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 14 (c 1 ♂); Σταθµός 21 (a 1 ♂) (όλα leg. 

Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 26 (a 1 ♂; b 10 ♀♀; c 5 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 33 (a 1 ♀) (leg. 

Τριχάς); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 52 (b 1 ♂) (leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 1 ♂); Σταθµός 73 (a 1 ♂ 1 

♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 63 (a 1 ♂ 1 ♀; b 1 ♂) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 65 (a 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 68 (a 1 

♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 59 (c 1 ♂); Σταθµός 70 (a 2 ♂♂) (όλα leg. Τριχάς). 

 

Ταξινοµική. ∆ιαγνωστικοί χαρακτήρες για το είδος αυτό είναι: 

1. Εξωτερική µορφολογία: αράχνες µετρίου µεγέθους µε χρώµα που µπορεί να ποικίλει 

από σκούρο καστανό µέχρι γκρι-µαύρο. Ο κεφαλοθώρακας φέρει νωτιαία τρεις ανοιχτόχρωµες και 

δύο σκουρόχρωµες ζώνες χωρίς λέπια. Οπισθοκεντρικά µάτια πιο κοντά στα οπισθοπλευρικά από 

ό,τι µεταξύ τους. Κοιλιά µε δύο ανοιχτόχρωµες ζώνες που ενώνονται στο κατώτατο σηµείο της, 

αφήνοντας ένα χαρακτηριστικό σκουρόχρωµο σηµάδι στο κέντρο, που θυµίζει ασπίδα (Σχ. 4.49). 

Επίσης πλευρικές σκούρες ζώνες υπάρχουν, µία από κάθε πλευρά της κοιλιάς.  

2. Γεννητικό σύστηµα: Ποδοπροσακτρίδα (Σχ. 4.44-4.46) µε πολλές ακίδες στους µηρούς 

και στην επιγονατίδα. Ποδοκνηµιαία  απόφυση λεπτή και καµπυλωτή στο άκρο της. ΄Εµβολο 

µικρό, µε δισχιδή απόλιξη (b). Αγωγός εµβόλου (C) µε ένα µεµβρανώδες και ένα χιτινώδες τµήµα. 

Σπερµατοθήκες µε δύο σφαιρικά τµήµατα η καθεµιά, που συνδέονται µε µία φαρδιά κοιλιακή ζώνη 

µε πλευρικές προεξοχές (Σχ. 4.48).  

 

Οικολογία. Το είδος C. aspida είναι αρκετά κοινό στην Κρήτη και τα δορυφορικά της νησιά 

(Χάρτης 4.4). Απαντάται κυρίως σε παραλιακά φρύγανα µε αµµώδες υπόστρωµα, αλλά µπορεί να 

βρεθεί και µέχρι τα 1400µ υψόµετρο. Ωριµα άτοµα πιάνονται στις παγίδες από τα τέλη άνοιξης 

µέχρι το φθινόπωρο.  

 

Κατανοµή. Κρήτη, Γαύδος, ∆ία (ενδηµικό Κρήτης). 
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Σχ. 4.49: Cesonia aspida. Εξωτερική µορφολογία, νωτιαία άποψη. Φωτ.: B. Knoflach. 

 

 

Cryptodrassus Miller, 1943 

Το γένος Cryptodrassus ήταν γνωστό από ένα µόνο είδος, το C. pulchellus Miller, 1943, το 

οποίο αργότερα έγινε συνώνυµο του C. hungaricus (Balogh, 1935) από τους Weiss et al. (1998). Το 

δεύτερο είδος Cryptodrassus βρέθηκε στην Κρήτη και περιγράφηκε βάσει ενός αρσενικού και 

µερικών θηλυκών ατόµων (Chatzaki et al., 2002b). 

 

Cryptodrassus creticus Chatzaki, 2002  

Σχ. 4.50 – 4.53, Χάρτης 4.4 

 

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 64d (Λίµνη Μπραµιανών, leg. Παπαδηµητράκης) (1 ♂ ολότυπος 

[ΜΦΙΚ]); Σταθµός 64e (1 ♀ παράτυπος [ΜΦΙΚ]). 

ΚΡΗΤΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 39 (b 1 ♀) (leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 1 ♀ [MHNG]) (leg. 

Χατζάκη).  

 

Ταξινοµική. Η γενική εµφάνιση των αραχνών αυτών, τόσο στην εξωτερική µορφολογία, όσο 

και στο γεννητικό σύστηµα θυµίζει πολύ το γένος Synaphosus. Όµως ξεχωρίζει από αυτό από τους 

εξής χαρακτήρες: απουσία διαφανούς µεµβράνης στο tegulum, µικρότερο έµβολο και λιγότερες 

περιελίξεις στο επιγύνιο (βλέπε Ovtsharenko et al., 1994, Σχ. 7-11 και Weiss et al., 1998, Σχ. 1-4). 
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Είναι µικρού µεγέθους, κίτρινες αράχνες. Η εξωτερική τους µορφή µοιάζει µε αυτή των Zelotes. 

∆ιαγνωστικοί χαρακτήρες είναι οι ακόλουθοι: ποδοκνηµιαία  απόφυση φαρδιά στη βάση της και µε 

δύο µύτες στο άκρο της, έµβολο λογχοειδές και µακρύ (όχι τόσο όσο στο γένος Synaphosus, Σχ. 

4.157-4.159), κεντρική απόφυση µε χιτινώδες δόντι στη βάση της. Επιγύνιο µε µικρή πρόσθια 

κεντρική καλύπτρα (Ηο), καµπανοειδούς σχήµατος (Σχ. 4.52), σπερµατοθήκες µε δύο χώρους, 

έναν κοιλιακό οβάλ σχήµατος (1) και έναν νωτιαίο σφαιρικό (2).  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό βρέθηκε σε αραιά φρύγανα µέχρι 750µ υψόµετρο (Χάρτης 4.4).  

 

Κατανοµή. Κρήτη (ενδηµικό Κρήτης). 

 

 

Drassodes Westring, 1851 

Το γένος Drassodes είναι ένα από τα παλιότερα γένη αραχνών, από το οποίο αποχωρίστηκαν 

και δηµιουργήθηκαν πολλά νέα γένη. Σήµερα υπάρχουν περίπου 200 γνωστά είδη από όλο τον 

κόσµο. Βασικά χαρακτηριστικά του γένους είναι το σχεδόν παραλληλόγραµµο σχήµα του 

κεφαλοθώρακα, τα στρογγυλά οπισθοκεντρικά µάτια, ένα κοιλιακό βαθούλωµα (notch) (Σχ. 4.56a) 

στους τροχαντήρες όλων των ποδιών και οι απλοί χαρακτήρες των γεννητικών οργάνων.  

 

Σχ. 4.56a: Κοιλιακό βαθούλωµα (notch), χαρακτηριστικό στην κοιλιακή περιοχή των ειδών του γένους 

Drassodes. 

Εδώ επιβεβαιώθηκε η παρουσία δύο κοινών ειδών (D. lapidosus και D. lutescens), περιγράφηκε 

ένα νέο είδος (D. oreinos), ενώ κάποια παλιότερα είδη που περιέγραψε ο Roewer (1928) περιήλθαν 

στο γένος Haplodrassus (τα D. lithobius και D. creticus, βλέπε παρακάτω) ή έγιναν συνώνυµα των ήδη 

υπαρχόντων (το D. volidis έγινε συνώνυµο του D. lutescens). Τέλος το γένος Mesklia που εισήγαγε ο 

Roewer (1928) για ένα νέο κρητικό είδος (Mesklia serratichelis) έγινε συνώνυµο του γένους Drassodes. 
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Συνολικά στην Κρήτη καταγράφονται τέσσερα είδη Drassodes. Η παρουσία του D. omalosis Roewer, 

1928 δεν επιβεβαιώθηκε3 και το D. acrotirius Roewer, 1928 µάλλον είναι συνώνυµο του Haplodrassus 

dalmatensis.  

  

Drassodes oreinos Chatzaki, 2002   

Σχ. 4.56 – 4.58, 4.65 – 4.66, Χάρτης 4.5 

 

Ετυµολογία. Το όνοµα του είδους αυτού προέκυψε από την υψοµετρική ζώνη στην οποία 

απαντάται, πάνω από τα 1200µ. 

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 37d (Ψηλορείτης, Λοχριά, 1950µ) (1 ♂ ολότυπος, 15 ♀♀ παράτυποι 

[ΜΦΙΚ]; 2 ♂♂ 2 ♀♀ παράτυποι [MHNG]). 

ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 7 (g 3 ♀♀); Σταθµός 8 (a 1 ♂ 1 ♀; b 1 ♀; c 1 ♂; f 1 ♀; h 5 ♂♂ 1 ♀; i 2 ♂♂; j 2 

♂♂ 2 ♀♀; k 2 ♀♀); Σταθµός 9 (a 5 ♂♂ 24 ♀♀; b 15 ♂♂ 24 ♀♀; c 10 ♀♀; d 3 ♂♂ 49 ♀♀; e 9 ♂♂ 16 ♀♀; f 34 ♂♂ 

10 ♀♀; g 11 ♀♀); Σταθµός 10 (a 1 ♂ 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 34 (a 5 ♀♀; b 14 ♂♂; c 8 

♂♂ 3 ♀♀; d 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 37 (a 1 ♂ 18 ♀♀; b 14 ♂♂ 7 ♀♀; c 27 ♂♂ 22 ♀♀; e 17 ♀♀); Σταθµός 38 (a 10 

♂♂ 11 ♀♀; b 1 ♂ 4 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 35 (a 9 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 36 (a 1 ♀) (όλα leg. Τριχάς); 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 51 (a 2 ♀♀; b 10 ♂♂) (leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 56 (b 3 ♂♂ 3 ♀♀; c 1 ♂); 

Σταθµός 57 (a 1 ♂ 10 ♀♀; b 28 ♂♂; c 5 ♂♂ 2 ♀♀; d 7 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη). 

Συγκριτικό υλικό: D. omalosis Roewer, 1928: Κρήτη, Οµαλός Χανίων (1 ♂ ολότυπος, 1 ♀ παράτυπος, SMF: CR 

578/28). 

 

Ταξινοµική. Μεγάλες καστανές αράχνες που µοιάζουν πολύ µορφολογικά µε το D. lapidosus. 

Οι διαγνωστικοί χαρακτήρες του είδους είναι (βλέπε επίσης Chatzaki et al., 2002b): ποδοκνηµιαία  

απόφυση ίσια µε λεπτό άκρο που φτάνει το 1/3 του µήκους του αρσενικού µορίου της 

ποδοπροσακτρίδας (Σχ. 4.58), έµβολο ισχυρό, ίσιο σαν ακίδα, πλευρικοί χώροι των 

σπερµατοθηκών στο ίδιο επίπεδο µε τους κεντρικούς (Σχ. 4.66) και σχεδόν κατακόρυφοι (σε 

αντίθεση µε το επιγύνιο του D. lapidosus, Σχ. 4.62, όπου βρίσκονται πιο χαµηλά και είναι πλάγιοι), 

κεντρικές σκληρύνσεις του επιγυνίου σχεδόν παράλληλες.  

Παρά τη λεπτοµερή έρευνα της βιβλιογραφίας, το είδος αυτό δεν ήταν δυνατό να αποδοθεί 

σε κάποιο γνωστό όνοµα. Η εξέταση του τύπου του D. omalosis Roewer, 1928 έδειξε ότι τα είδη 

αυτά ξεκάθαρα διαφέρουν µεταξύ τους. ∆ιαφορές στα αρσενικά άτοµα είναι ορατές στο µέγεθος και 

το σχήµα της ποδοκνηµιαίας απόφυσης της ποδοπροσακτρίδας (σύγκρινε Σχ. 4.58 και 4.60), σε 

µία εξωπλευρική κόγχη του tegulum (t) που υπάρχει στο D. omalosis (Σχ. 4.59), αλλά όχι στο D. 

                                                           
3 Η ύπαρξη του είδους αυτού επιβεβαιώθηκε από ένα δείγµα που βρέθηκε στην Πελοπόννησο. Ωστόσο δεν βρέθηκε στην 
Κρήτη, απ΄όπου αρχικά περιγράφηκε.  
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oreinos, και στο σχήµα και µέγεθος του εµβόλου (Σχ. 4.56-4.59). Τα θηλυκά διαφέρουν ακόµα 

περισσότερο, εξαιτίας µιας κεντρικής πλάκας που υπάρχει µόνο στο επιγύνιο του D. omalosis (Σχ. 

4.63). Το νέο είδος της Κρήτης δείχνει µεγαλύτερη οµοιότητα µε το είδος D. pubescens (Thorell, 

1856). Η εξέταση δειγµάτων του τελευταίου είδους από την Κεντρική Ευρώπη (Σχ. 4.64), απέδειξε 

ότι τα δύο είδη είναι επίσης διαφορετικά.  

  

Οικολογία. Το είδος αυτό βρίσκεται µόνο στα µεγάλα υψόµετρα των ορεινών όγκων της 

Κρήτης (Χάρτης 4.5). Το χαµηλότερο όριο της κατανοµής του είναι στα 1200µ, ενώ γίνεται πολύ 

πιο άφθονο από τα 1650µ και πάνω, όπου µένει ο µοναδικός αντιπρόσωπος του γένους. ΄Ωριµα 

άτοµα βρίσκονται όλο το χρόνο µε αιχµή αφθονίας κατά το τέλος του καλοκαιριού.  

 

Κατανοµή. Κρήτη (ενδηµικό Κρήτης). 

 

 

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)   

Σχ. 4.54 – 4.55, 4.6 – 4.62, Χάρτης 4.6 

Προσδιορισµός βάσει: Grimm (1985, σελ. 116, Σχ. 115-117, 134-135). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 4 (a 1 ♂; b 1 ♀); Σταθµός 5 (a 2 ♂♂); Σταθµός 6 (e 2 ♂♂ 1 ♀) (όλα 

leg. Λυµπεράκης); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 29 (b 1 ♀); Σταθµός 32 (a 1 ♂ 3 ♀♀); Σταθµός 39 (a 1 ♀; b 1 ♂ 1 ♀) (όλα 

leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 3 ♂♂ 2 ♀♀; f 1 ♀; g 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (a 22 

♂♂ 6 ♀♀; b 23 ♂♂ 44 ♀♀; b 4 ♂♂ 4 ♀♀ [MHNG]); Σταθµός 49 (a 3 ♂♂; b 3 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 51 (a 31 ♂♂ 33 

♀♀; b 9 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 56 (a 3 ♂♂ 2 ♀♀) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 1 ♂ 2 

♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 59 (a 4 ♀♀; c 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 61( b 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 67 (a 2 

♂♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Τριχάς). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία στην Κεντρική Ευρώπη, 

που εντοπίζεται κυρίως στο χρώµα και στα δόντια στο εσωτερικό των χηληκεραιών (Grimm, 1985, 

Σχ. 138 a-e). Μάλιστα για κάποιους (Grimm, 1985), το συγγενικό είδος D. cupreus (Blackall, 1834) 

θεωρείται συνώνυµο του D. lapidosus και οι διαφορές τους συνιστούν ενδοειδική ποικιλοµορφία, ενώ 

για άλλους τα δύο αυτά είδη ξεχωρίζουν ταξινοµικά και οικολογικά (Thaler, 1981).  

Οµοίως στην Κρήτη οι πληθυσµοί του D. lapidosus δεν είναι οµοιογενείς. Οι διαφορές 
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συνίστανται κυρίως στη σχετική θέση των δοντιών των χηληκεραιών (Πίν. 4.1), στο συνολικό τους 

µήκος (από 0,7εκ. µέχρι 1,5εκ.) και στο χρωµατισµό τους (από σκούρο καστανό στα µεγάλα άτοµα 

µέχρι κίτρινο στα πιο µικρά). Μπορεί να ξεχωρίσει κανείς δύο βασικούς τύπους, τον ‘καθαρό’ τύπο 

lapidosus και τον τύπο cupreus, που θυµίζει περισσότερο το είδος D. cupreus. Υπάρχει και ένας 

ενδιάµεσος τύπος, στον οποίο µάλιστα ανήκει και η πλειονότητα των κρητικών δειγµάτων. Προς το 

παρόν, και µέχρι να προχωρήσει κανείς σε πιο λεπτοµερείς οικολογικές, ηθολογικές ή γενετικές 

αναλύσεις, είναι πρόωρο να µιλήσουµε για το χωρισµό των πληθυσµών αυτών σε περισσότερα από 

ένα είδη. 

Οικολογία. Το είδος D. lapidosus δεν είναι πολύ κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.6). Απαντάται 

κυρίως στην ορεινή ζώνη 800-1500µ, µε υψηλότερο όριο στα 1450µ. Σε  µεγαλύτερη αφθονία 

βρέθηκε στο δάσος του Ρούβα και στον Οµαλό Βιάννου. Σπάνια βρίσκεται συµπάτριο µε το D. 

lutescens σε χαµηλότερα υψόµετρα. Ωριµα άτοµα πιάνονται στις παγίδες από τον Απρίλιο µέχρι τα 

τέλη καλοκαιριού.  

Κατανοµή. Παλαιαρκτικό. 

 

     
 

 
 

Τύπος
‘lapidosus’ 

Τύπος
‘cupreus’ 

Ενδιάµεσος
τύπος 

Μικρό
µέγεθος

Μεγάλο
µέγεθος

Μ / µ Μ / µ Μ / µ < 10mm >= 10mm 

Σταθµός 4 1 / 1 

Σταθµός 5 1 /     / 1 1 1 

Σταθµός 6      / 1 1  

Σταθµός 32 1 /  1 

Σταθµός 39     / 1 1  

Σταθµός 42 2 /  1 /   3 

Σταθµός 43 9 / 2  4 / 7 24 / 3 12 37 

Σταθµός 49 1 / 4  1 / 5 1 

Σταθµός 51 6 /  8 / 1 13 / 3 4 27 

Σταθµός 56 1 / 2 2 1 

Σταθµός 58 / 1 1  

Σταθµός 59  1 /  1 

Σταθµός 61  1 /  1 

Σταθµός 67    / 2 2  

Σύνολο 22 / 10 14 / 11 39 / 7 29 74 

 

Πίν. 4.1: Ποικιλοµορφία των αρσενικών D. lapidosus στην Κρήτη. Για κάθε σταθµό δίνονται ο αριθµός των 

ατόµων που ανήκουν στον τύπο ‘lapidosus’, ‘cupreus’ ή στον ενδιάµεσο τύπο και πόσα από αυτά είναι 

µεγάλα (Μ) ή µικρά (µ). Επίσης δίνεται ο συνολικός αριθµός µεγάλων και µικρών ατόµων ανά 

σταθµό. 
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Drassodes lutescens (L. Koch, 1839)   

Σχ. 4.67 – 4.70, Χάρτης 4.6 

Drassodes volidis Roewer, 1928 (σελ. 99, Σχ. 3), ΑΤΤΙΚΉ: Αθήνα, Ακρόπολη (type locality); Πεντελικό. 

Syn. n.  

 

Προσδιορισµός βάσει: Simon (1914), Kulczynski (1911). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 2 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀; f 8 ♂♂); Σταθµός 3 (a 2 

♂♂ 3 ♀♀ [MHNG]; e 3 ♂♂ 2 ♀♀; f 1 ♀); Σταθµός 5 (a 3 ♂♂ 6 ♀♀; b 1 ♂ 4 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 6 (i 1 ♂; j 1 ♂ 1 

♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 13 (b 6 ♂♂ 2 ♀♀; c 4 ♂♂); Σταθµός 14 (a 7 ♂♂; b 13 ♂♂ 4 ♀♀; c 7 ♀♀; d 2 

♀♀); Σταθµός 15 (b 1 ♀; c 1 ♂ 1 ♀; d 4 ♀♀); Σταθµός 18 (a 2 ♂♂; b 12 ♂♂ 7 ♀♀; c 14 ♀♀; d 1 ♀); Σταθµός 19(d 

1 ♀); Σταθµός 20 (a 2 ♀♀); Σταθµός 21 (b 2 ♂♂ 2 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 22 (a 3 ♀♀); Σταθµός 23 (a 3 ♂♂; b 17 ♂♂ 

1 ♀; c 18 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 1 ♂) (leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 27 (a 2 ♂♂ 1 

♀; b 1 ♀; f 8 ♂♂); Σταθµός 34 (e 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 30 (a 1 ♂) (leg. Τριχάς); Σταθµός 28 (a 2 ♂♂; b 

1 ♀); Σταθµός 29 (a 6 ♂♂ 2 ♀♀; b 8 ♀♀); Σταθµός 32 (a 1 ♂ 3 ♀♀); Σταθµός 40 (b 2 ♂♂); Σταθµός 41 (a 1 ♂; b 1 

♀) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 13 ♂♂ 1 ♀; f 10 ♂♂ 4 ♀♀; g 13 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); 

Σταθµός 44 (a 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 45 (a 1 ♂; b 1 ♀); Σταθµός 47 (a 1 ♂; b 1 ♀; e 1 ♂); Σταθµός 52 (c 1 ♂); Σταθµός 

53 (a 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 49 (a 28 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 50 (c 2 

♀♀); Σταθµός 51 (a 7 ♂♂ 6 ♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 48 (a 2 ♂♂ 4 ♀♀) (leg. Τριχάς); 

ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 56 (d 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 73 (a 1 ♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀; b 1 ♀); 

Σταθµός 62 (b 1 ♀); Σταθµός 64 (d 1 ♂; a 1 ♂) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (a 1 ♂); Σταθµός 71 (a 18 

♂♂ 7 ♀♀; b 3 ♀♀) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 66 (a 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 67 (a 1 ♂ 5 ♀♀); Σταθµός 70 (a 13 ♂♂ 9 

♀♀; b 1 ♀); Σταθµός 72 (b 1 ♀) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (7 ♀♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 

9/9/2001, leg. Χατζάκη). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές - Βολάδα, 1χλµ. ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (1 ♂ 1 ♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό (4 ♀♀, 

παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη).  

Συγκριτικό υλικό: D. volidis: Αθήνα, Ακρόπολη (1 ♀ ολότυπος, SMF: CR 579/29); Πεντελικό (1 ♀, SMF: CR 

580/30). 

 

Ταξινοµική. Τα µέλη του είδους αυτού έχουν µικρότερο µέγεθος από τα προηγούµενα και 

πιο ανοιχτό κίτρινο χρώµα. Χαρακτηριστικό του είναι η απουσία ποδοκνηµιαίας απόφυσης και το 
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σχετικά µακρύ έµβολο στην εσωπλευρική µεριά του αρσενικού µορίου (Σχ. 4.67-4.68). Το επιγύνιο 

είναι στενό -η αναλογία πλάτους προς µήκος είναι µόνο 1,47- και φέρει µία κεντρική δοµή σαν 

γλώσσα µε σχεδόν παράλληλα, ίσια τοιχώµατα (Σχ. 4.69-4.70). Η εξέταση του τύπου του είδους D. 

volidis Roewer, 1928 δεν αφήνει καµιά αµφιβολία ότι πρόκειται στην ουσία για το ίδιο είδος.  

 

Οικολογία. Το D. lutescens είναι το πιο κοινό είδος του γένους στην Κρήτη. Είναι επίσης το 

µοναδικό µεγάλο Drassodes που βρέθηκε στα νησιά ∆ία, Γαύδο, Γαυδοπούλα. Σύµφωνα µε τις 

αφθονίες που καταγράφονται στους διάφορους σταθµούς παρουσίας του, φαίνεται να προτιµά 

χαµηλά φρυγανικά ενδιαιτήµατα (Χάρτης 4.6), ενώ µπορεί να φτάσει και σε µεγαλύτερα υψόµετρα 

(π.χ. Σταθµός 56, Λασίθι, Λιµνάκαρο 1450µ). Οπως θα σχολιαστεί και αλλού, τα τρία ευµεγέθη 

είδη του γένους Drassodes (D. lutescens, D. lapidosus και D. oreinos) φαίνεται να διαδέχονται οµαλά το 

ένα το άλλο, καθώς προχωράει κανείς από τα µικρότερα στα µεγαλύτερα υψόµετρα. ΄Ωριµα άτοµα 

βρίσκονται όλο το χρόνο, µε αιχµή αφθονίας την άνοιξη.  

 

Κατανοµή. Μεσόγειος µέχρι Κεντρική Ασία. 

 

 

Drassodes serratichelis (Roewer, 1928) comb. n.   

Σχ. 4.71 – 4.74, Χάρτης 4.5 

Mesklia serratichelis Roewer, 1928 (σελ. 112, Σχ. 19-21), ΚΡΗΤΗ: Μεσκλά, κάτω από ένα πλάτανο (type 

locality).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (a 1 ♀); Σταθµός 8 (f 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 15 (d 2 

♂♂); Σταθµός 18 (a 1 ♀; c 1 ♀; d 2 ♀♀); Σταθµός 20 (b 1 ♂); Σταθµός 23 (c 3 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); 

ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 1 ♀ [MHNG]) (leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 29 (a 1 ♀); Σταθµός 32 (a 2 ♂♂); Σταθµός 41 

(a 1 ♂ [MHNG]) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 52 (b 1 ♀); Σταθµός 54 (b 1 ♂) (όλα leg. 

Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 63 (b 1 ♀) (leg. Στάθη); Σταθµός 68 (a 1 ♀) (leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 70 (a 

1 ♀) (leg. Τριχάς). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό (1 ♂, 

παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη).  

ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (1 ♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 9/9/2001, 

leg. Χατζάκη). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές - Βολάδα, 1χλµ. ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (1 ♂, παγίδες 
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εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

Συγκριτικό υλικό: M. serratichelis: Κρήτη, Μεσκλά (1 ♀ ολότυπος, SMF: CR 613/63). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό περιγράφηκε από τον Roewer (1928) και τοποθετήθηκε αρχικά 

στο γένος Mesklia. Το γένος αυτό ήταν µέχρι σήµερα γνωστό µόνο από την αρχική αυτή 

περιγραφή. Η παρούσα µελέτη επιβεβαίωσε την παρουσία του είδους στην Κρήτη και στα γειτονικά 

νησιά του νοτίου Αιγαίου και συµπλήρωσε τη γνώση µας γι΄αυτό µε την περιγραφή των αρσενικών 

ατόµων που δεν ήταν µέχρι τώρα γνωστά (βλέπε Chatzaki et al., 2002b). Πρόκειται για µικρές 

κίτρινες αράχνες µε 3-5mm συνολικό µήκος. Όλα τα χαρακτηριστικά, είτε του σώµατος, έιτε των 

γεννητικών οργάνων του είδους αυτού (Σχ. 4.71-4.74) συνηγορούν στην τοποθέτησή του στο γένος 

Drassodes. Ετσι το γένος Mesklia θεωρείται πλέον συνώνυµο του γένους Drassodes. 

 

Οικολογία. Το D. serratichelis δεν είναι πολύ κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.5). Ωστόσο 

βρέθηκε κατά µήκος όλου του νησιού, καθώς και στα νησιά Γαύδο, Γαυδοπούλα, ∆ία, Κάρπαθο 

και Κω, πράγµα που σηµαίνει ότι το εύρος της κατανοµής του µπορεί να αποδειχτεί πολύ 

µεγαλύτερο στο µέλλον, εντός και πέρα από το χώρο του Αιγαίου. Φτάνει τα 1650µ υψόµετρο. 

΄Ωριµα άτοµα βρίσκονται κυρίως το καλοκαίρι.  

 

Κατανοµή. Κρήτη, Κως, Κάρπαθος (ενδηµικό Ελλάδας). 

 

 

Drassyllus Chamberlin, 1922 

Το γένος Drassyllus σχετίζεται στενά µε το γένος Zelotes. Φέρει χτένια στους µεταταρσούς III 

& IV, όπως όλα τα συγγενή γένη (ζηλωτινοειδή), αλλά και αποµορφικούς χαρακτήρες, που 

εντοπίζονται κυρίως στη δοµή των γεννητικών οργάνων (βλέπε Platnick & Shadab, 1982b,  Σχ. 3-

5). Σήµερα είναι γνωστά περίπου 85 είδη, κυρίως από την Αµερική (περιοχή Μεξικού), τα 

περισσότερα από τα οποία έχουν εξαχθεί από το γένος Zelotes, µετά από την πρόσφατη 

αναθεώρηση των Αµερικανικών Drassyllus από τους Platnick & Shadab (1982b). Περισσότερα είδη 

του γένους αυτού θα προκύψουν σίγουρα όταν γίνει παρόµοια δουλειά για τον Παλαιό Κόσµο. 

Γενικά πάντως, είναι αράχνες που φαίνεται να προτιµούν τα µεσογειακού τύπου περιβάλλοντα. Στην 

Κρήτη βρέθηκαν τρία είδη αυτού του γένους, από τα οποία το ένα είναι γνωστό είδος ευρείας 
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κατανοµής, το δεύτερο είναι νέο είδος για την επιστήµη και το τρίτο δεν έχει περιγραφεί ακόµα4.  

 

 

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)   

Σχ. 4.82 – 4.84, Χάρτης 4.7 

Προσδιορισµός βάσει: Grimm (1985, σελ. 267, Σχ. 317, 319-320).  

                                                          

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 4 (a 3 ♂♂); Σταθµός 5 (a 3 ♂♂ 3 ♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. 

Λυµπεράκης); Σταθµός 11 (b 2 ♂♂) (leg. Στάθη); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 24 (a 1 ♀) (leg. Στάθη); Σταθµός 28 (a 7 

♀♀); Σταθµός 29 (a 2 ♂♂ 6 ♀♀; b 1 ♀); Σταθµός 32 (a 22 ♂♂ 49 ♀♀); Σταθµός 39 (a 5 ♂♂ 7 ♀♀); Σταθµός 40 (a 

11 ♂♂; b 14 ♀♀) Σταθµός 41 (a 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 30 (a 1 ♀); Σταθµός 31 (a 1 ♀) (όλα leg. 

Τριχάς); Σταθµός 34 (a 10 ♂♂ 24 ♀♀; b 1 ♀; e 27 ♂♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 5 ♂♂ 

1 ♀) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (a 51 ♂♂ 84 ♀♀; b 18 ♀♀); Σταθµός 44 (a 9 ♂♂ 6 ♀♀); Σταθµός 47 (a 24 ♂♂ 11 

♀♀; b 10 ♀♀; e 6 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 1 ♀); Σταθµός 49 (a 9 ♂♂ 23 ♀♀; b 2 ♀♀); 

Σταθµός 51 (a 24 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 48 (a 3 ♂♂ 3 ♀♀) (leg. Τριχάς); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 

(b 1 ♀; e 2 ♂♂); Σταθµός 56 (a 8 ♂♂ 9 ♀♀; b 2 ♀♀; d 11 ♂♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 1 ♂ 22 ♀♀); 

Σταθµός 62 (a 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 59 (c 1 ♂ 2 ♀♀ [MHNG]); Σταθµός 70 (a 1 ♂) (όλα leg. 

Τριχάς). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό είναι γνωστό στην Κεντρική Ευρώπη. Οι κρητικοί πληθυσµοί 

δεν δείχνουν καµιά ιδιαίτερη ταξινοµική απόκλιση από τις µέχρι τώρα περιγραφές. 

  

Οικολογία. Το D. praeficus είναι κοινό στην Κρήτη και απαντά από τις ακτές µέχρι τα 

1650µ. Ωστόσο είναι λιγότερο κοινό στη δυτική Κρήτη και δεν βρέθηκε στους σταθµούς των 

Λευκών Ορέων (Χάρτης 4.7). Αντίθετα δείχνει να προτιµά τα ενδιαιτήµατα των δύο άλλων ορεινών 

όγκων (κυρίως του Ψηλορείτη) και κυρίως τα µακκί, όπου γίνεται πολύ πιο άφθονο. Η αιχµή 

παρουσίας αρσενικών και θηλυκών ατόµων είναι κατά τα τέλη της άνοιξης.  

 

Κατανοµή. Ευρώπη µέχρι Κεντρική Ασία (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα). 

 
4 Πρόκειται για ένα ελλιπές δείγµα (µία ποδοπροσακτρίδα) που βρέθηκε στο σταθµό 6 (Λευκά Ορη, 800µ). Το είδος σίγουρα 
ανήκει στο γένος αυτό, αλλά προς το παρόν δεν µπορούσε να αποδοθεί σε κάποιο υπάρχον όνοµα, αλλά ούτε και να περιγραφεί 
ως νέο. 
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Drassyllus pumiloides Chatzaki, 2003  

Σχ. 4.75, 4.77, 4.79-4.80, Χάρτης 4.7 

 

Ετυµολογία: Το όνοµα του είδους υποδηλώνει τη στενή µορφολογική του σχέση µε το 

είδος D. pumilus (C. L. Koch, 1839).  

 

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 63a (Ιστρο) (1 ♂ ολότυπος [ΜΦΙΚ]; Σταθµός 58a (2 ♀♀ παράτυποι 

[ΜΦΙΚ]; 1 ♀ παράτυπος [MHNG]). 

ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 1 ♂); Σταθµός 2 (a 3 ♀♀); Σταθµός 6 (d 1 ♂); Σταθµός 7 (c 1 ♂) (όλα leg. 

Λυµπεράκης); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 28 (b 1 ♀); Σταθµός 29 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 39 (a 1 ♀; b 1 ♂ [MHNG]); 

Σταθµός 40 (b 3 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 34 (a 1 ♂ 1 ♀) (leg. Χατζάκη); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 

43 (a 3 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 45 (a 1 ♂); Σταθµός 47 (e 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 50 (b 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); 

Σταθµός 49 (a 3 ♂♂; a 1 ♀ [KTh]; b 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 1 ♂) (leg. Χατζάκη); 

Σταθµός 63 (a 1 ♂) (leg. Στάθη); Σταθµός 58 (a 3 ♀♀) (leg. Παπαδηµητράκης). 

Συγκριτικό υλικό: D. pumilus (C. L. Koch, 1839): Αυστρία, N. Tirol, Ötztal (1 ♂, 5/5/1962, KTh); Ιταλία, 

Trentino, V. Ledro, Bezzecca (1 ♀, 27/5/1963, KTh). 

D. jubatopalpis Levy, 1998: Ισραήλ, Golan, Odem forest, 950m (1♂ 5/1997, leg. Sharon, HUJ 15222). Ισραήλ, 

ίδια τοποθεσία (1 ♀, 5/1996, leg. Sharon, Col. Levy, 15223). 

 

Ταξινοµική. Οι διαγνωστικοί χαρακτήρες γι’ αυτές τις µικρού µεγέθους, καστανές αράχνες 

περιγράφονται λεπτοµερώς στους Chatzaki et al., 2003. Το είδος αυτό είναι πολύ κοντινό στο D. 

pumilus (C. L. Koch, 1839), όπως φαίνεται στα Σχ. 4.76, 4.78 και 4.81 (βλέπε επίσης Grimm 1985, 

σελ. 271, Σχ. 313, 323-324). Εκτός από µία σηµαντική διαφορά µεγέθους (το D. pumilus είναι 

µεγαλύτερο), το νέο είδος διαφέρει στις σχετικές αναλογίες λεπτοµερειών των συζευκτικών οργάνων 

του αρσενικού [έµβολο, τελική απόφυση (TA), εµβολική προεξοχή (EP) (κατά Platnick & Shadab, 

1982b)] και του θηλυκού ατόµου (πρόσθιο τοίχωµα ως προς το γεννητικό κανάλι, σχήµα πλευρικών 

τοιχωµάτων, συζευκτική οπή, σπερµατοθήκες). Επίσης το είδος D. villicoides (Giltay, 1932) που έχει 

περιγραφτεί από την Πελοπόννησο µοιάζει αρκετά µε το D. pumiloides, αλλά διαφέρει σηµαντικά 

στο µέγεθος (συνολικό µήκος = 7,5mm, κατά Giltay, 1932). Τέλος τα θηλυκά άτοµα του D. 

jubatopalpis Levy, 1998 µοιάζουν επίσης πολύ µε το νέο αυτό είδος (βλέπε Levy, 1998, σελ. 154, 

Σχ. 136-137), ενώ τα αρσενικά διαφέρουν σηµαντικά στο σχήµα της ποδοκνηµιαίας απόφυσης και 

στις λεπτοµέρειες του συζευκτικού µορίου. 
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Οικολογία. Το είδος D. pumiloides απαντάται σε όλη την έκταση του νησιού, εκτός από τις 

ακτές ανατολικότερα της Ιεράπετρας (Χάρτης 4.7), δείχνοντας έτσι πιθανόν κάποια ευαισθησία 

στην ξηρασία. Φτάνει µέχρι τα 1650µ υψόµετρο. 

 

Κατανοµή. Κρήτη (ενδηµικό Κρήτης). 

 

 

Gnaphosa Latreille, 1804 

Το γένος Gnaphosa ανήκει στην υποοικογένεια Gnaphosinae, µαζί µε τα γένη Nomisia και 

Pterotricha που αναφέρονται παρακάτω. Όλα τους έχουν κοινό χαρακτηριστικό την τρόπιδα (keel) 

που υπάρχει στο εσωτερικό των χηληκεραιών, το σχετικά µεγάλο σωµατικό µέγεθος και τις 

προεξέχουσες αράχνιες θηλές. Το γένος Gnaphosa διακρίνεται από την ελαστική καλύπτρα µε το 

ελεύθερο άκρο στην κεντρική κοιλότητα του επιγυνίου, από µία χαρακτηριστική κεντρική απόφυση 

που καταλήγει σαν γάντζος και από το σχετικά µικρό, άκαµπτο έµβολο. Αριθµεί περίπου 130 είδη 

σε όλο τον κόσµο. 

 

Gnaphosa bithynica (Kulczynski, 1903)   

Σχ. 4.85 – 4.88, Χάρτης 4.8 

Προσδιορισµός βάσει: Kulczynski (1903a, σελ. 641, Σχ. 6-7, 9-10).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 8 (a 9 ♀♀; b 1 ♀; c 1 ♀; d 2 ♂♂; e 14 ♂♂ 2 ♀♀; f 6 ♂♂ 33 ♀♀; g 

9 ♀♀; h 8 ♀♀; i 3 ♀♀; k 3 ♀♀); Σταθµός 9 (a 5 ♂♂ [MHNG] 17 ♀♀; b 11 ♂♂ 10 ♀♀; c 3 ♂♂ 12 ♀♀; d 3 ♂♂ 19 

♀♀; e 12 ♂♂ 4 ♀♀; f 22 ♂♂ 10 ♀♀; g 15 ♂♂ 21 ♀♀); Σταθµός 10 (a 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); ΡΕΘΥΜΝΟ: 

Σταθµός 35 (a 2 ♀♀); Σταθµός 36 (a 4 ♂♂) (όλα leg. Τριχάς); Σταθµός 37 (a 19 ♂♂ 17 ♀♀; b 1 ♂ 33 ♀♀; c 2 ♀♀; e 

19 ♂♂ 7 ♀♀) Σταθµός 38 (a 2 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 57 (a 7 ♂♂ 13 ♀♀; b 3 

♀♀ [MHNG]; c ♂ 1 ♀; d 1 ♂) (όλα leg. Χατζάκη). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες, (9 ♂♂ 4 ♀♀, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 
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Ταξινοµική. Οι ταξινοµικοί χαρακτήρες του είδους αυτού συµφωνούν µε την περιγραφή του 

και τα σχέδια του Kulczynski (1903a). Μελλοντικές µελέτες ίσως θέσουν το είδος αυτό υπό τη 

συνωνυµία του είδους G. rufula (L. Koch, 1866). Οι Ovtsharenko et al. (1992) αναφέρουν το 

τελευταίο από το Καζακστάν (1 ♀) και τη Ρωσία (1 ♂). Ο Levy (1995) βρήκε δύο θηλυκά άτοµα 

από το Λίβανο και το Ισραήλ, αλλά αναφέρει µε επιφύλαξη το σωστό συνδιασµό θηλυκού-

αρσενικού από τους Ovtsharenko et al. (1992). Εν πάσει περιπτώσει, τα σχέδια και των δύο 

συγγραφέων (Σχ. 95-98 και 143-144 αντίστοιχα) είναι πολύ κοντά στο G. bithynica που 

καταγράφτηκε στην Κρήτη (Σχ. 4.85-4.88).  

 

 

Οικολογία. Το G. bithynica είναι ένα από τα λίγα Gnaphosidae που καταλαµβάνουν τις 

κρητικές κορφές (Χάρτης 4.8). Η κατανοµή του περιορίζεται στους βασικούς ορεινούς όγκους του 

νησιού και δεν βρέθηκε ποτέ κάτω από τα 1650µ υψόµετρο. ΄Ωριµα άτοµα βρίσκονται κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού.  

 

Κατανοµή. Ελλάδα: Πελοπόννησος, ΄Oρος Μαίναλο; Κρήτη, Τουρκία: Όλυµπος Βιθυνίας 

(σηµερινό όνοµα Uludag), 2000-2500µ (Kulczynski, 1903a) (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 

 

Gnaphosa dolosa Herman, 1879   

Σχ. 4.89 – 4.90, Χάρτης 4.8 

Προσδιορισµός βάσει: Ovtsharenko et al. (1992), ? Levy (1995). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 13 (b 1 ♀) (leg. Παραγκαµιάν). 

 

Ταξινοµική. Μόνο ένα θηλυκό άτοµο βρέθηκε στη συλλογή µας. ∆ιαγνωστικοί χαρακτήρες 

είναι το σχήµα της κεντρικής καλύπτρας (Sc) και οι χιτινώδεις δοµές του επιγυνίου που 

σχηµατίζουν στο µέσον τους τις γεννητικές οπές (X) (Σχ. 4.89). 

Ωστόσο η ταξινοµική του είδους δεν είναι ξεκαθαρισµένη. Υπάρχει το είδος G. barroisi 
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Simon, 1892, το οποίο οι Ovtsharenko et al. (1992) έθεσαν υπό τη συνωνυµία του G. dolosa. 

Ωστόσο ο Levy (1995) διατηρεί το είδος αυτό ως ξεχωριστό. Τα σχέδια των θηλυκών γεννητικών 

οργάνων και των δύο αυτών ειδών δείχνουν να αφορούν το ίδιο είδος και το δείγµα της Γαύδου. 

Περισσότερο φως ίσως δοθεί όταν υπάρξουν στη συλλογή µας και αρσενικά άτοµα.  

 

Κατανοµή. Παλαιαρκτικό, µεσογειακή ζώνη. Είναι ο µοναδικός αντιπρόσωπος του γένους 

Gnaphosa στη Γαύδο, ενώ στην Κρήτη δεν έχει βρεθεί ακόµα. 

 

 

Haplodrassus Chamberlin, 1922 

Το γένος Haplodrassus ανήκει στην υποοικογένεια Drassodinae µαζί µε τα Drassodes, 

Leptodrassus, Scotophaeus, Poecilochroa κ.α. Σε όλο τον κόσµο καταγράφονται περίπου 50-60 είδη, 

όµως σε πολλές περιπτώσεις είδη που έχουν περιγραφεί ως Drassodes είναι στην πραγµατικότητα 

Haplodrassus. ΄Ετσι αναµένεται ο αριθµός των ειδών του γένους να αυξηθεί, όταν γίνουν πιο 

ολοκληρωµένες ανασκοπήσεις που να αφορούν την οµάδα αυτή.   

 

 

 

 

Haplodrassus creticus (Roewer, 1928) comb. n.   

Σχ. 4.91 – 4.96, Χάρτης 4.9 

Drassodes creticus Roewer, 1928, ΚΡΗΤΗ: Ηράκλειο: Κνωσός (type locality). 

Προσδιορισµός βάσει: Roewer (1928, σελ. 104, Σχ. 9).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (e 3 ♂♂; e 3 ♂♂; f 6 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 3 (e 17 ♂♂ 6 ♀♀; f 1 ♀); 

Σταθµός 6 (m 2 ♀♀); Σταθµός 7 (c 1 ♂); Σταθµός 8 (d 7 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 11 (b 1 ♂) (leg. 

Στάθη); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 1 ♂) (leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 30 (a 1 ♀); Σταθµός 33 (a 1 ♂) (όλα leg. 

Τριχάς); Σταθµός 34 (a 5 ♂♂ 15 ♀♀; b 1 ♀; d 2 ♂♂; e 7 ♂♂ 9 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (a 1 ♀); 

Σταθµός 40 (a 1 ♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 43 (a 7 ♂♂ 11 ♀♀); Σταθµός 45 (a 2 ♂♂) (όλα 

leg. Νικολακάκης); Σταθµός 49 (a 3 ♂♂ 2 ♀♀ [MHNG]); Σταθµός 51 (a 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: 

Σταθµός 55 (e 1 ♀); Σταθµός 56 (a 1 ♂; d 6 ♂♂ 6 ♀♀); Σταθµός 73 (d 1 ♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 64 (b 1 ♂; c 

1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 66 (a 11 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 70 (a 4 ♂♂ 4 ♀♀) (όλα leg. Τριχάς); Σταθµός 71 

(a 1 ♂; e 2 ♂♂) (όλα leg. Στάθη).  

Συγκριτικό υλικό: D. creticus: Κρήτη, Κνωσός (1♂ ολότυπος, 1♂ παράτυπος, SMF: CR 577/ 27). 
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Ταξινοµική. Ο Roewer (1928) περιέγραψε το είδος αυτό βασισµένος σε δύο αρσενικά 

άτοµα που βρήκε στις αρχαιότητες της Κνωσού. Το είδος αυτό συλλέχθηκε σε πολλούς σταθµούς 

της Κρήτης στην παρούσα µελέτη και η ταξινοµική του τοποθέτηση συµπληρώθηκε µε την 

περιγραφή του θηλυκού (Chatzaki et al., 2002a). Η µορφολογία του σώµατος και των γεννητικών 

οργάνων δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία ότι πρόκειται για είδος του γένους Haplodrassus και όχι του 

Drassodes.  

Το είδος φέρει ξεχωριστή κεντρική (ΜΑ) και ποδοκνηµιαία απόφυση στην αρσενική 

ποδοπροσακτρίδα, που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα είδη του γένους που απαντούν 

στην περιοχή (Σχ. 4.91-4.94). Επίσης το επιγύνιο φέρει διακριτούς χαρακτήρες, όπως τα σχεδόν 

παράλληλα πλευρικά τοιχώµατα (Σχ. 4.95). 

 

Οικολογία. Το H. creticus είναι το πιο κοινό είδος Haplodrassus στην Κρήτη. ∆εν δείχνει 

σηµαντικές οικολογικές προτιµήσεις (Χάρτης 4.9), αλλά είναι πιο άφθονο στα µεγάλα υψόµετρα 

(1000-1650µ). ΄Ωριµα άτοµα πιάνονται από την άνοιξη µέχρι νωρίς το καλοκαίρι. 

 

Κατανοµή. Κρήτη (ενδηµικό Κρήτης). 

 

 

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)   

Σχ. 4.98, Χάρτης 4.9 

Drassodes lithobius Roewer, 1928 (σελ. 101, Σχ. 7), ΚΡΗΤΗ: Χανιά, Ακρωτήρι (type locality). Syn. n. 

 

Προσδιορισµός βάσει: Grimm (1985, σελ. 138, Σχ. 156, 164-165). 

 

Συλλογή.  ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 3 (f 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 4 (a 1 ♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

Σταθµός 13 (c 7 ♂♂ 11 ♀♀); Σταθµός 14 (c 16 ♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 15 (c 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 19 (c 10 ♂♂ 2 ♀♀); 

Σταθµός 21 (b 1 ♀; c 1 ♂); Σταθµός 22 (a 1 ♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 26 (a 1 ♀) (leg. 

Λυµπεράκης); Σταθµός 32 (a 14 ♂♂ 4 ♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 36 (a 1 ♂ 2 ♀♀) (leg. Τριχάς); 

Σταθµός 37 (a 15 ♂♂; e 2 ♂♂ 1 ♀ [MHNG]) (όλα leg. Χατζάκη); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 51 (a 1 ♀) (leg. 

Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 56 (a 2 ♂♂; b 1 ♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 1 ♀); Σταθµός 64 (d 6 

♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 64 (c 2 ♂♂) (leg. Νικολακάκης). 

Συµπληρωµατικό υλικό: ΑΤΤΙΚΗ:  Λούτσα; ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Πύργος; ΗΠΕΙΡΟΣ: Κόνιτσα; Λ. 

Ιωαννίνων (συλλογή Χατζησαράντου, ΖΜΠΑ). 
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Συγκριτικό υλικό: D. lithobius: Κρήτη, Χανιά, Ακρωτήρι (1 ♀ ολότυπος, SMF: CR 583/33). 

 

 

 

 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό είναι γνωστό και ασφαλώς καταγεγραµµένο στους 

περισσότερους καταλόγους της Ευρώπης. Ο Roewer (1928) περιέγραψε δύο είδη από την Κρήτη, 

τα Drassodes lithobius και Drassodes acrotirius, οι τύποι των οποίων (θηλυκά άτοµα χωρίς αντίστοιχα 

αρσενικά) εξετάστηκαν και, εκτός του ότι σίγουρα ανήκουν στο γένος Haplodrassus, πρέπει να είναι 

και συνώνυµα του H. dalmatensis. Σε ό,τι αφορά το πρώτο είδος, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία, ενώ 

το δεύτερο δεν προτάθηκε επίσηµα ως συνώνυµο του H. dalmatensis, επειδή το επιγύνιο είναι αρκετά 

µεγαλύτερο σε µέγεθος και το σχήµα της σπερµατοθήκης είναι λίγο διαφορετικό (Σχ. 4.100-4.101, 

βλέπε επίσης Grimm 1985, Σχ. 164-165).  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό βρίσκεται σε όλα τα ενδιαιτήµατα και τα υψόµετρα της Κρήτης 

χωρίς ιδιαίτερες προτιµήσεις, και είναι το µοναδικό Haplodrassus που απαντάται στη Γαύδο 

(Χάρτης 4.9). Ο ευρύοικος αυτός χαρακτήρας που παρουσιάζει στην Κρήτη έρχεται σε αντίθεση 

µε τις ειδικές οικολογικές του προτιµήσεις προς τα λιβάδια, που αναφέρει η Di Franco (1996). Η 

ίδια συγγραφέας ωστόσο, αναφέρει ότι το H. dalmatensis προτιµά ξηρά, ηλιόλουστα και ανοιχτά 

ενδιαιτήµατα µε αραιή βλάστηση (Di Franco, 1992b). Η αιχµή δραστηριότητας του είδους 

παρατηρείται κατά το τέλος άνοιξης, αλλά ώριµα άτοµα βρίσκονται και µέχρι τις αρχές 

φθινοπώρου. 

 

Κατανοµή. Παλαιαρκτικό. Ελλάδα: Αττική: Ψυχικό (Χατζησαράντος, 1940: 76); Κρήτη: 

Ρέθυµνο (Roewer, 1928: 103).  

Haplodrassus minor (O.P. - Cambridge, 1879)   

Σχ. 4.99, Χάρτης 4.9 

Προσδιορισµός βάσει: Grimm (1985, σελ. 144, Σχ. 176-178). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 49 (a 1 ♂; b 1 ♂) (όλα leg. Παπαδηµητράκης). 

Οικολογία. Το είδος αυτό είναι το µικρότερο σε µέγεθος και το πιο σπάνιο Haplodrassus της 

Κρήτης (Χάρτης 4.9). ∆εδοµένης της γεωγραφικής του κατανοµής σε µεγαλύτερα γεωγραφικά 

πλάτη, κάτι τέτοιο είναι αναµενόµενο. ΄Ωριµα άτοµα βρέθηκαν κατά το τέλος άνοιξης µε αρχές 
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καλοκαιριού. 

 

Κατανοµή. Ευρώπη µέχρι Ρωσσία (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα). 

 

 

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)   

Σχ. 4.97, Χάρτης 4.9 

Προσδιορισµός βάσει: Grimm (1985, σελ. 146, Σχ. 146, 170-171). 

 

Συλλογή.  ΚΡΗΤΗ:  ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 32 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀) (leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 56 

(a 1 ♂ 1 ♀; d 2 ♂♂) (όλα leg. Χατζάκη). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες, (1 ♂, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

Συµπληρωµατικό υλικό: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΄Αργος; Κορινθία, Περιγιάλι; Τεγέα; Πύργος; ΄Ισθµια; 

ΕΥΒΟΙΑ:  Κύµη (συλλογή Χατζησαράντου, ΖΜΠΑ). 

 

Οικολογία. Το είδος αυτό δεν είναι κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.9), παρά το γεγονός ότι 

είναι πολύ κοινό σε όλη την Ευρώπη, στην Ιταλία, ακόµα και στη Σικελία (Di Franco 1994; 1996; 

1997a; 1997b; 1998). Η σπανιότητά του στην Κρήτη πρέπει να σχετίζεται µάλλον µε ιστορικές 

αιτίες (ανήκει µάλλον στην παλιά πανίδα της Κρήτης πριν από την αποµόνωσή της) και 

ενδεχοµένως µε τις ανταγωνιστικές σχέσεις µε το συγγενικό του H. creticus που κυριαρχεί στο νησί. 

Βρέθηκε µόνο σε µεγάλα υψόµετρα (1000µ) και ώριµα άτοµα βρέθηκαν την άνοιξη. 

 

Κατανοµή. Ολαρκτικό. Ελλάδα: Αττική: Αθήνα; Φάληρο; Λαύριο; Βούλα; Πάρνηθα – Αγία 

Τριάδα; Εκάλη; Κοπανάς; Μελίσσια; Καισαριανή; Πάρνηθα - Φυλή; Λιόπεσι; Αίγινα; 

Βουλιαγµένη; Κάτω Σούλι (Χατζησαράντος, 1940: 78); Κρήτη: Χανιά: Τοπόλια; Λάκκος (Roewer, 

1928: 103). 
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Leptodrassus Simon, 1878 

Το γένος Leptodrassus, κοντινό στο γένος Drassodes, ξεχωρίζει από το µικρό µέγεθος των 

µελών του που δεν ξεπερνά τα 2-6mm συνολικό µήκος, το ανοιχτό κίτρινο χρώµα και το µεγάλο 

µέγεθος των προσθιοκεντρικών µατιών τους που βρίσκονται µέσα σε ένα µαύρο κοίλωµα, 

θυµίζοντας έτσι µέλη της οικογένειας Zodariidae. Σήµερα είναι γνωστά 17 είδη, που κατανέµονται 

κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου µέχρι το Καζακστάν. Μέχρι τώρα κανένα είδος Leptodrassus 

δεν αναφερόταν στην Κρήτη, ούτε και στην Ελλάδα. Η παρούσα διατριβή ανέδειξε τέσσερα είδη, 

δύο από τα οποία είναι νέα για την επιστήµη.  

 

Leptodrassus albidus Simon, 1914   

Σχ. 4.102 - 4.103, 4.112, Χάρτης 4.10 

Προσδιορισµός βάσει: Dalmas (1919, σελ. 244, Σχ. 3-4), Di Franco (2000, σελ. 479, Σχ. 1-2).  

 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 13 (a 1 ♂; c 6 ♂♂; d 10 ♂♂ 15 ♀♀; d 2 ♂♂ 2 ♀♀ [MHNG]) (όλα 

leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 39 (b 1 ♂) (leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 49 (b 1 ♀) (leg. 

Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 64 (d 1 ♂) (leg. Παπαδηµητράκης). 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό αναγνωρίζεται εύκολα από τη δίλοβη ποδοκνηµιαία  απόφυση 

της αρσενικής ποδοπροσακτρίδας (µε ένα κοιλιακό µικρό και ένα νωτιαίο µακρύτερο και µυτερό 

λοβό, Σχ. 4.102) και από τη µακριά καλύπτρα που σκεπάζει όλη την κεντρική κοιλότητα του 

επιγυνίου (Σχ. 4.112).  

Οι δοµές της ποδοπροσακτρίδας είναι αρκετά πολύπλοκες, γι’ αυτό σε όλα τα σχήµατα των 

αρσενικών µορίων (Σχ. 4.102-4.109) δείχνονται η εξωπλευρική (r) και κοιλιακή (v) απόφυση, µε 

σκοπό να φανούν οι λεπτές διαφορές σε οµόλογες δοµές µεταξύ των ειδών αυτών. Οµοίως η 

κεντρική καλύπτρα του επιγυνίου είναι κοινός χαρακτήρας όλων των ειδών, αποτελούµενη από µία 

ακανθώδη βάση προσκολληµένη στα πλευρικά τοιχώµατα και ένα ελεύθερο τµήµα, που στην 

περίπτωση του L. albidus καλύπτει περίπου τα ¾ της κεντρικής κοιλότητας (Σχ. 4.112). Συχνά στα 

θηλυκά υπάρχει συζευκτική πλάκα. 

  

Οικολογία. Κανένα από τα είδη Leptodrassus δεν απαντά σε µεγάλους αριθµούς στην Κρήτη, 

πράγµα που ίσως να σχετίζεται σε κάποιο βαθµό και µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο 
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δειγµατοληψίας. Είναι το µόνο είδος Leptodrassus που απαντά στη Γαύδο. Βρέθηκε σε παραλιακά, 

υποβαθµισµένα φρύγανα και σε εγκαταλειµένες καλλιέργειες (Χάρτης 4.10). 

 

Κατανοµή. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα). 

 

 

Leptodrassus femineus Simon, 1873   

Σχ. 4.104 – 4.105, 4.113, Χάρτης 4.10 

Προσδιορισµός βάσει: Dalmas (1919, σελ. 243, Σχ. 1-2), Di Franco (1986, σελ. 144, Σχ. 6-7). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (a 1 ♂ [MHNG]); Σταθµός 3 (c 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 28 (b 1 ♀ [MHNG]); Σταθµός 39 (b 7 ♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 

(g 1 ♀) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 44 (a 1 ♂; b 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 49 (b 1 ♂ 1 ♀) (leg. 

Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 58 (a 1 ♂); Σταθµός 65 (a 1 ♂) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 73 (e 2 

♂♂) (leg. Χατζάκη). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό (1 ♂, 

παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη).  

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό είναι ο τύπος του γένους. Η ποδοκνηµιαία  απόφυση είναι 

δίλοβη, όπως και στο L. albidus, αλλά και τα δύο τµήµατά της είναι πιο µικρά και µε πιο 

στρογγυλεµένες άκρες (Σχ. 4.104-4.105). Στα θηλυκά, το ακανθώδες τµήµα της καλύπτρας είναι 

πιο εκτεταµένο και πιο πεπλατυσµένο (Σχ. 4.113). 

 

Οικολογία. Αυτό είναι το πιο κοινό είδος Leptodrassus της Κρήτης (Χάρτης 4.10). Βρίσκεται 

συµπάτριο µε το L. albidus και φτάνει µέχρι τα 800-1000µ υψόµετρο. ΄Ωριµα άτοµα πιάνονται από 

το τέλος άνοιξης µέχρι το τέλος καλοκαιριού, αλλά τα αρσενικά εµφανίζονται πιο συχνά την άνοιξη 

και τα θηλυκά το καλοκαίρι.  

 

Κατανοµή. Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Κορσική, Αλγερία (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα). 
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Leptodrassus hadjissaranti Chatzaki, 2002 

Σχ. 4.106-4.107, 4.116-4.117, Χάρτης 4.10 

 

Ετυµολογία: Το όνοµα του είδους αυτού δόθηκε προς τιµήν του ∆ρ. Χ. Χατζησαράντου, 

του πρώτου ΄Ελληνα αραχνολόγου που δούλεψε πάνω στη συστηµατική των αραχνών της Αττικής 

και της ηπειρωτικής Ελλάδας.  

 

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 64e (Λίµνη Μπραµιανών, leg. Παπαδηµητράκης, 1 ♂ ολότυπος 1 ♀ 

Παράτυπος [ΜΦΙΚ]); Σταθµός 41b (Ρίζικας, leg. Νικολακάκης, 1 ♀ παράτυπος [MHNG]). 

ΚΡΗΤΗ:  ΡΕΘΥΜΝΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 47 (b 1 ♀) (leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 64 (d 1 ♀) 

(leg. Παπαδηµητράκης). 

 

Ταξινοµική. Πολύ µικρές κίτρινες αράχνες, µε τη γενική µορφολογία των υπόλοιπων ειδών 

του γένους. Η ποδοκνηµιαία  απόφυση είναι απλή, µε µυτερό άκρο (Σχ. 4.106). Η κοιλιακή 

απόφυση (v) έχει µία πρόσθετη διαφανή µεµβράνη (l) και η εξωπλευρική απόφυση (r) είναι µεγάλη. 

Η καλύπτρα του επιγυνίου είναι αρκετά πεπλατυσµένη και χιτινώδης, και συχνά φέρει συζευκτική 

πλάκα (Σχ. 4.116). Μία ξεχωριστή δοµή που δεν βρίσκεται στα άλλα µέλη του γένους, είναι ένα 

ζευγάρι µεµβρανωδών προεξοχών µεταξύ των πλευρικών τοιχωµάτων του επιγυνίου και της 

επιγαστρικής σχισµής (Σχ. 4.117). Ο ρόλος της δοµής αυτής είναι πιθανώς να συσσωρρεύει 

αιµολύµφη και να διογκώνεται κατά τη διάρκεια της σύζευξης, υποβοηθώντας την µε τον τρόπο 

αυτό.  

 

Οικολογία. Το είδος L. hadjissaranti βρέθηκε κυρίως σε υγρά µέρη και σε χαµηλά, 

εσωτερικά φρύγανα της Κρήτης (Χάρτης 4.10).  

 

Κατανοµή. Κρήτη (ενδηµικό Κρήτης). 
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Leptodrassus manolisi Chatzaki, 2002 

Σχ. 4.108-4.109, Χάρτης 4.10 

 

Ετυµολογία: Το όνοµα του είδους αυτού αφιερώθηκε στον συλλέκτη του, κ. Μανώλη 

Νικολακάκη.  

 

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 40b (Σακτούρια, leg. Νικολακάκης, 1 ♂ ολότυπος [ΜΦΙΚ]); Σταθµός 

47c (Παναγία Αλµυρή, leg. Νικολακάκης, 1 ♂ παράτυπος [MHNG]). 

 

Ταξινοµική. Πολύ µικρές κίτρινες αράχνες, µε τη γενική µορφολογία των υπόλοιπων ειδών 

του γένους. Μόνο το αρσενικό άτοµο βρέθηκε και περιγράφηκε εδώ (βλέπε Chatzaki et al., 2002a). 

Μοιάζει πολύ στο L. hadjissaranti. ∆ιαφορές εντοπίζονται κυρίως στο σχήµα της ποδοκνηµιαίας 

απόφυσης και της µεµβράνης (l) (σύγκρινε Σχ. 4.106-4.108 και 4.107-4.109). 

 

Οικολογία. Το είδος αυτό βρέθηκε µέχρι τώρα σε υγρά µέρη µε αµµώδη υποστρώµατα 

(Χάρτης 4.10) την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

 

Κατανοµή. Κρήτη (ενδηµικό Κρήτης). 

 

 

Leptodrassus pupa Dalmas, 1919 

Σχ. 4.110-4.111, 4.114-4.115, Χάρτης 4.10 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1999b, σελ. 447, Σχ. 40), Dalmas (1919, σελ. 248, Σχ. 9). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 39 (a 1 ♀ [MHNG]) (leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 

Σταθµός 45 (b 1 ♀); Σταθµός 47 (b 1 ♂) (leg. Νικολακάκης); Σταθµός 50 (d 2 ♀♀) (leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: 

Σταθµός 72 (b 1 ♀) (leg. Τριχάς). 
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Ταξινοµική. Τα θηλυκά άτοµα που συλλέχθηκαν στην Κρήτη συµφωνούν µε την περιγραφή 

και τα σχέδια που δίνει ο Levy (1999b, Σχ. 40) για το είδος L. pupa. Το επιγύνιο διαφέρει αρκετά 

από τα άλλα είδη, λόγω της πολύ µικρής καλύπτρας, που αφήνει το µεγαλύτερο µέρος της 

κεντρικής κοιλότητας ανοιχτό (Σχ. 4.114) και της διαφορετικής διάταξης του γεννητικού καναλιού 

και της σπερµατοθήκης (Σχ. 4.115).  

Ωστόσο είναι δύσκολο να ταυτιστούν πλήρως οι χαρακτήρες των αρσενικών ατόµων που 

διαθέτει η συλλογή µας µε την περιγραφή του αρσενικού L. pupa από τον Levy (1999b, Σχ. 38-39): 

η ποδοκνηµιαία  απόφυση µοιάζει πολύ, αλλά υπάρχουν διαφορές στις αποφύσεις του tegulum (Σχ. 

4.110-4.111).  

Απουσία άλλου θηλυκού, και επειδή είναι δύσκολο να δεχτούµε την παρουσία και πέµπτου 

είδους Leptodrassus στην Κρήτη, τοποθετήθηκαν τα αρσενικά αυτά άτοµα στο είδος L. pupa µε 

σχετική επιφύλαξη.   

 

Κατανοµή. Αίγυπτος (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 

 

Micaria Westring, 1851 

Το γένος Micaria συνίσταται από περίπου 100 είδη, κατανεµηµένα σε όλο τον κόσµο. Όλα 

τα είδη αποτελούνται από µικρόσωµες, καστανόµαυρες αράχνες µε λεπτό σώµα και πόδια. Συχνά 

έχουν χαρακτηριστικά σχέδια στο νωτιαίο τµήµα της κοιλιάς τους. Η πρόσφατη αναθεώρηση των 

ευρωπαϊκών ειδών από τους Bosmans & Blick (2000), συνεισέφερε πέντε είδη Micaria στον 

ελληνικό χώρο (τέσσερα από τα οποία και στην Κρήτη) και επιπλέον οδήγησε στη δηµιουργία ενός 

νέου γένους, του Arboricaria, µε το τυπικό είδος A. koeni από την Κρήτη (περιοχή Χανίων). 

Ωστόσο ο Platnick (2001) δεν δέχτηκε το γένος αυτό ως ισχύον, µεταφέροντας το τυπικό του είδος 

στο γένος Micaria. Το είδος αυτό δεν βρέθηκε στη συλλογή µας. Επιπλέον, από τους ίδιους 

συγγραφείς αναφέρεται το ολοµεσογειακό M. pallipes (Ηράκλειο, Αγ. Γαλήνη), αλλά δεν βρέθηκε 

στα δείγµατα που αναλύθηκαν εδώ.  
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Micaria albovittata (Lucas, 1846)   

Σχ. 4.124, 4.131-4.132, Χάρτης 4.11 

Micaria romana L. Koch, 1866: Wunderlich (1979); Bosmans & Blick (2000). 

 

Προσδιορισµός βάσει: Wunderlich (1979, σελ. 260, Σχ. 9 a-c, 42 a-f), Bosmans & Blick (2000, 

σελ. 451, Σχ. 13-16). 

 

Συλλογή.  ΚΡΗΤΗ:  ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 1 ♂) (leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 32 (a 1 ♂); Σταθµός 39 

(a 2 ♀♀); Σταθµός 40 (b 2 ♂♂ 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 47 (a 1 ♂ 1 ♀ [MHNG]; e 1 ♂) 

(όλα leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 59 (c 1 ♂) (leg. Τριχάς). 

 

Ταξινοµική. Το M. albovittata είναι το µεγαλύτερο σε µέγεθος είδος του γένους στην Κρήτη. 

Τα αρσενικά άτοµα χαρακτηρίζονται από σχετικά µακριά κνήµη (Σχ. 4.124) και από ισχυρή 

ποδοκνηµιαία  απόφυση της ποδοπροσακτρίδας. Τα θηλυκά χαρακτηρίζονται από το παχύ και 

στενό πρόσθιο τοίχωµα του επιγυνίου (Σχ. 4.131) και από τις µεγάλες σπερµατοθήκες (Σχ. 4.132).  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό δεν είναι κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.11). Βρίσκεται συµπάτριο 

µε τα M. coarctata και M. dives, αλλά έχει πιο περιορισµένη κατανοµή σε σχέση µε αυτά.  

 

Κατανοµή. Παλαιαρκτικό. Ελλάδα: Πελοπόννησος: Αργολίδα: ΄Ορος ∆ίδυµο; Αρκαδία: 

Μεγαλόπολη, Θερσίλειο (Bosmans & Blick, 2000: 451). 

 

 

Micaria coarctata (Lucas, 1846)   

Σχ. 4.118-4.119, 4.125-4.126, Χάρτης 4.11 

Micaria praesignis L. Koch, 1867: Χατζησαράντος (1940: 99), ΣΥΡΟΣ; ΑΤΤΙΚΗ: Πάρνηθα-Μόλα; 

Πάρνηθα-Παλαιοχώρι; Κάτω Σούλι; Ποδονήφτης; Bosmans & Blick (2000). 

Micaria albimana O.P. Cambridge, 1872: Wunderlich (1979), ΚΡΗΤΗ: Χανιά: Ξυλόσκαλο; Bosmans & 

Blick (2000). 
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Προσδιορισµός βάσει: Wunderlich (1979, σελ. 264, Σχ. 22 a-f, 44 a-e), Bosmans & Blick 

(2000, σελ. 452, Σχ. 17-20). 

 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (a 1 ♂; b 1 ♀); Σταθµός 3 (b 3 ♂♂; c 1 ♂); Σταθµός 5 (a 3 ♂♂; b 

4 ♀♀); Σταθµός 8 (g 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 5 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 26 (b 1 ♂ 

4 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 27 (a 1 ♂); (leg. Χατζάκη); Σταθµός 33 (a 1 ♂ 1 ♀) (leg. Τριχάς); Σταθµός 28 

(b 2 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 40 (b 1 ♂); Σταθµός 41 (a 2 ♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (f 1 ♀; 

g 1 ♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (b 3 ♂♂); Σταθµός 44 (b 1 ♀); Σταθµός 45 (a 2 ♂♂ 1 ♀ [MHNG]); 

Σταθµός 47 (b 7 ♂♂ 9 ♀♀; e 3 ♂♂); Σταθµός 50 (b 2 ♂♂); Σταθµός 52 (b 1 ♂); Σταθµός 54 (b 4 ♂♂ 1 ♀) (όλα leg. 

Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 9 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 49 (b 1 ♂); Σταθµός 51 (a 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); 

ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 57 (a 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 2 ♂♂); Σταθµός 62 (b 

♂ 1 ♀); Σταθµός 64 (d 1 ♂); Σταθµός 65 (a 1 ♀; b ♂ 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (b 1 ♀); Σταθµός 

71 (b 1 ♂ 1 ♀) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 59 (a 3 ♀♀); Σταθµός 66 (a 1 ♂); Σταθµός 67 (a 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 70 (b 1 

♀); Σταθµός 72 (a 1 ♀) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές - Βολάδα, 1χλµ. ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (1 ♂ 1 ♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Ταξινοµική. Τα αρσενικά του είδους αυτού ξεχωρίζουν εύκολα από τη διπλή ποδοκνηµιαία  

απόφυση (Σχ. 4.118-4.119). Το επιγύνιο είναι πλατύτερο από τα άλλα είδη Micaria και το πρόσθιο 

τοίχωµα είναι πολύ κοντά στις σπερµατοθήκες (Σχ. 4.125-4.126). Τα είδη M. praesignis L. Koch, 

1867 από τη Σύρο και την Αττική, το M. formicaria (Sundervόλα, 1831) µε ευρύτερη εξάπλωση σε 

χώρες της Ευρώπης που αναφέρονται από τον Χατζησαράντος (1940), και το M. albimana O.P. 

Cambridge, 1872, που αναφέρεται από τον Wunderlich (1979) από την Κρήτη (Χανιά, 

Ξυλόσκαλο), έγιναν συνώνυµα του είδους αυτού από τους Bosmans & Blick (2000).  

 

Οικολογία. Αυτό είναι το πιο κοινό είδος του γένους Micaria στην Κρήτη (Χάρτης 4.11). 

Φτάνει µέχρι τα 1750µ στην Κρήτη και στο Μαρόκο καταγράφτηκε στα 2260µ (Bosmans & 

Blick, 2000). Ωριµα άτοµα βρίσκονται από την άνοιξη µέχρι τα µέσα φθινοπώρου, όπως και όλα τα 

είδη του γένους. 

 

Κατανοµή. Ευρώπη µέχρι Κεντρική Ασία. Ελλάδα: Αττική; Σύρος (Χατζησαράντος, 1940); 

Κρήτη: Ηράκλειο: Λέντας (Bosmans & Blick, 2000: 452); Χανιά: Ξυλόσκαλο (Wunderlich, 1979). 
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Micaria dives (Lucas, 1846)   

Σχ. 4.120-4.121, 4.127-4.128, Χάρτης 4.11 

Προσδιορισµός βάσει: Wunderlich (1979, σελ. 287, Σχ. 34 a-d, 58 a-c), Bosmans & Blick (2000, 

σελ. 446, Σχ. 1-4).  

 

Συλλογή.  ΚΡΗΤΗ:  ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 39 (a 2 ♂♂) (leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 43 (b 

1 ♂); Σταθµός 44 (a 2 ♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 49 (a 1 ♂) (leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 

56 (a 6 ♂♂ 1 ♀; b 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη). 

 

Οικολογία. Η M. dives είναι µία µικρόσωµη αράχνη, όχι πολύ κοινή στην Κρήτη. Βρίσκεται 

κατά κανόνα σε µέσα υψόµετρα (800-1450µ) του Ψηλορείτη και της ∆ίκτης (Χάρτης 4.11). 

  

Κατανοµή. Παλαιαρκτικό. Ελλάδα: Πελοπόννησος: Αρκαδία: Λεωνίδιο; Παλαιοχώρι 

(Bosmans & Blick, 2000: 446); Κρήτη: Wunderlich (1979: 287).  

 

 

Micaria pygmaea Kroneberg, 1875   

Σχ. 4.122-4.123, 4.129-4.130, Χάρτης 4.11 

Micaria harmsi Wunderlich, 1979, ΙΣΠΑΝΙΑ; Bosmans & Blick (2000). 

 

Προσδιορισµός βάσει: Wunderlich (1979, σελ. 283, Σχ. 32 a-d), Bosmans & Blick (2000, σελ. 

447, Σχ. 5-8). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ:  Σταθµός 13 (a 3 ♂♂ 2 ♀♀; d 2 ♂♂ 1 ♀; d 1♂ 1♀ [MHNG]) (όλα leg. 

Παραγκαµιάν); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 64 (c 1 ♂) (leg. Νικολακάκης). 

 

Ταξινοµική. Το είδος M. pygmaea είναι λίγο γνωστό από τη βιβλιογραφία. Πρόσφατα 
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αναφέρθηκε στην Κρήτη, ενώ το είδος M. harmsi έγινε συνώνυµό του από τους Bosmans & Blick 

(2000).  

 

Οικολογία. Αυτό είναι το µόνο είδος Micaria που βρέθηκε στη Γαύδο (Χάρτης 4.11). Είναι 

πολύ σπάνιο και αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο στη Γαύδο, όσο και στην Κρήτη, βρέθηκε µόνο 

κοντά σε αµµώδεις παραλίες (βλέπε επίσης Bosmans & Blick, 2000). Αυτό πιθανώς είναι ένδειξη 

τυχαίας ανθρωπόχωρης µεταφοράς του είδους στα δύο νησιά.  

 

Κατανοµή. Ολοµεσογειακό. Ελλάδα: Κρήτη: Λασίθι: Μύρτος (Bosmans & Blick, 2000: 

447).  

 

Nomisia Dalmas, 1921 

Το γένος αυτό ανήκει στην υποοικογένεια Gnaphosinae, µαζί µε τα Berlandina, Gnaphosa και 

Pterotricha. Αποτελείται από καστανές αράχνες µετρίου µεγέθους. Υπάρχουν περίπου 35 είδη που 

κατανέµονται κυρίως στη µεσογειακή ζώνη του Παλαιού Κόσµου. Στην Κρήτη καταγράφηκαν δύο 

είδη που ήταν ήδη γνωστά από το νησί (τα N. excerpta και N. ripariensis). Βρέθηκε επίσης ένα 

θηλυκό άτοµο (σταθµός 3, Ελαφονήσι) που οι βασικοί του χαρακτήρες δείχνουν ότι ανήκει στο 

γένος Nomisia, αλλά οι γεννητικοί χαρακτήρες είναι πολύ ξεχωριστοί σε σχέση µε τα άλλα µέλη του 

γένους (βλέπε π.χ. Levy, 1995; Denis, 1937; Dalmas, 1921; Roewer, 1961). Απουσία κάποιου 

αρσενικού που θα µπορούσε να αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο αυτό θηλυκό, είναι δύσκολο να 

δηµιουργηθεί ένα νέο είδος, δεδοµένου δε ότι υπάρχουν αρκετά είδη που έχουν περιγραφεί σε 

περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου βάσει µόνο αρσενικών ατόµων, και εποµένως το θηλυκό 

άτοµο της Κρήτης θα µπορούσε να ανήκει σε κάποιο από τα είδη αυτά. Τέλος καταγράφεται εδώ 

ένα ακόµα είδος (το N. palaestina), το οποίο βρέθηκε µόνο στην Κω και στην Πελοπόννησο. 

 

 

Nomisia excerpta (O.P.-Cambridge, 1872)  

Σχ. 4.135-4.136, 4.139-4.140, Χάρτης 4.12 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1995). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 6 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♀; c 1 ♀); Σταθµός 2 (a 11 ♂♂ 3 ♀♀; b 3 ♀♀; f 
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1 ♂); Σταθµός 3 (a 24 ♂♂ 20 ♀♀; b 5 ♀♀; e 1 ♂; f 15 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 5 (a 12 ♂♂ 7 ♀♀; b 12 ♀♀); Σταθµός 6 

(c 5 ♂♂; d 16 ♂♂ 2 ♀♀; e 15 ♂♂ 2 ♀♀; f 2 ♂♂ 3 ♀♀; g 3 ♀♀; h 2 ♀♀); Σταθµός 7 (c 1 ♂; d 4 ♂♂; e 1 ♂ 1 ♀; f 2 

♀♀); Σταθµός 8 (e 3 ♂♂; f 1 ♂; g 1 ♀; i 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 11 (b 2 ♂♂) (leg. Στάθη); Σταθµός 13 

(c 2 ♂♂; d 1 ♀); Σταθµός 14 (c 6 ♂♂ 1 ♀; d 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 15 (a 5 ♀♀; c 11 ♂♂ 2 ♀♀; d 4 ♂♂ 14 ♀♀); 

Σταθµός 16 (a 2 ♀♀; c 29 ♂♂ 6 ♀♀; d 4 ♂♂ 7 ♀♀; Σταθµός 17 (a 1 ♀; b 2 ♀♀; c 7 ♂♂ 2 ♀♀; d 2 ♂♂ 1 ♀); 

Σταθµός 18 (c 3 ♂♂ 1 ♀; d 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 19 (a 1 ♀; c 20 ♂ 3 ♀♀; d 3 ♀♀); Σταθµός 20 (a 21 ♂♂ 3 ♀♀; b 3 

♂♂ 1 ♀); Σταθµός 21 (c 1 ♀; d 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 22 (a 2 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 23 (c 14 ♂♂ 5 ♀♀) (όλα leg. 

Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 15 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 26 (a 1 ♂; b 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

Σταθµός 27 (a 10 ♂♂ 2 ♀♀; f 2 ♂♂); Σταθµός 34 (a 5 ♂♂ 6 ♀♀; b 4 ♀♀; e 13 ♂♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 30 

(a 2 ♂♂); Σταθµός 33 (a 2 ♀♀) (όλα leg. Τριχάς); Σταθµός 28 (a 7 ♂♂ 3 ♀♀; b 10 ♀♀); Σταθµός 29 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀); 

Σταθµός 32 (a 11 ♂♂ 17 ♀♀); Σταθµός 39 (a 5 ♀♀; b 3 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 40 (b 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 41 (a 8 ♂♂ 1 

♀; b 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 46 ♂♂ 1 ♀; g 5 ♀♀; f 6 ♂♂ 6 ♀♀) (όλα leg. 

Χατζάκη); Σταθµός 43 (a 7 ♂♂; b 3 ♀♀); Σταθµός 44 (a 1 ♂; b 2 ♂♂ 4 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 45 (a 2 ♂♂); Σταθµός 

47 (a 3 ♂♂; b 2 ♂♂ 4 ♀♀; e 2 ♂♂); Σταθµός 50 (b 6 ♂♂); Σταθµός 52 (a 1 ♂; b 25 ♂♂ 6 ♀♀); Σταθµός 54 (b 3 

♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 2 ♀♀); Σταθµός 49 (a 3 ♂♂ 1 ♀; b 2 ♂♂ 2 ♀♀; c 2 ♀♀); Σταθµός 50 (c 

2 ♀♀); Σταθµός 51 (a 3 ♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 48 (a 5 ♂♂) (leg. Τριχάς); ΛΑΣΙΘΙ: 

Σταθµός 55 (a 5 ♂♂; b 2 ♂♂ 4 ♀♀ [MHNG]); Σταθµός 56 (a 3 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♂); Σταθµός 73 (a 1 ♀; e 1 ♂) (όλα leg. 

Χατζάκη); Σταθµός 58 (b 1 ♀); Σταθµός 62 (a 2 ♂♂ 1 ♀; b 4 ♀♀); Σταθµός 65 (a 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 68 (a 2 ♂♂ 7 

♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (b 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 71 (a 5 ♂♂; b 14 ♂♂ 21 ♀♀; c 1 ♀) (όλα leg. 

Στάθη); Σταθµός 59 (c 6 ♂♂); Σταθµός 61 (b 2 ♂♂); Σταθµός 66 (a 7 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 67 (a 6 ♂♂ 6 ♀♀); 

Σταθµός 70 (a 21 ♂♂ 5 ♀♀; b 7 ♀♀); Σταθµός 72 (a 1 ♂; b 2 ♀♀) (όλα leg. Τριχάς). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό (17 ♂♂ 8 

♀♀, παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη).  

 

Ταξινοµική. Σχετικά µε το είδος αυτό υπάρχει σύγχυση στη βιβλιογραφία, καθώς τα δύο 

είδη N. excerpta και N. recepta (Pavesi, 1880) µοιάζουν πάρα πολύ µεταξύ τους (τα αρσενικά άτοµα 

κυρίως) και δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν. Ο Dalmas (1921) και ο Levy (1995) έχουν ήδη 

αναφερθεί στο πρόβληµα, υποδεινκύοντας µάλιστα και κάποιους παλιότερους λανθασµένους 

προσδιορισµούς. Η σύγκριση των σχεδίων που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τα δύο είδη N. 

recepta και N. excerpta (Levy, 1995, Σχ. 36-40 και 31-35 αντίστοιχα και Di Franco, 1986, Σχ. 2-5) 

και των κρητικών δειγµάτων (Σχ. 4.135-4.136, 4.139-4.140) δείχνουν ότι το είδος της Κρήτης είναι 

το N. excerpta (βλέπε ποδοκνηµιαία  απόφυση και επιγύνιο).  

 

Οικολογία. Το N. excerpta είναι το πιο κοινό είδος Nomisia και ένα από τα πιο άφθονα 

Gnaphosidae στην Κρήτη. Απαντάται παντού, εκτός από τα µεγάλα υψόµετρα, πάνω από 1650µ 

(Χάρτης 4.12). ΄Εχει µεγάλη περίοδο ωριµότητας από τα τέλη της άνοιξης µέχρι τις αρχές του 

φθινοπώρου, αλλά αντίθετα µε τα συγγενικά του είδη Pterotricha lentiginosa και Berlandina plumalis, 

έχει µία µόνο αιχµή δραστηριότητας από αρχές µέχρι µέσα καλοκαιριού.  
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Κατανοµή. Κανάρια νησιά, Τυνησία, Ισραήλ (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 

 

Nomisia palaestina (O.P.-Cambridge, 1872)   

Σχ. 4.141-4.142 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1995). 

 

Συλλογή. ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (1♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 

9/9/2001, leg. Χατζάκη). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες, (2 ♀♀, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

 

Κατανοµή. Συρία, Παλαιστίνη (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 

 

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

Σχ. 4.133-4.134, 4.137-4.138, Χάρτης 4.12 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1995, σελ. 931, Σχ. 26-30).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 3 ♂♂); Σταθµός 26 (a 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

Σταθµός 39 (a 1 ♀); Σταθµός 40 (b 1 ♀); Σταθµός 41 (a 1 ♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 64 (d 2 ♂♂ 

2 ♀♀) (leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 66 (a 1 ♂) (leg. Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι (1 ♂, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

Συµπληρωµατικό υλικό: ΚΡΗΤΗ:  Καψαλιανά; ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ισθµια; Μελάς Τρύµα; ΣΤΕΡΑΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α: Αµφιλοχία, Χάνι Κατσούλη; Αγρίνιο: Αγιος Βλάσσης; Αγιος Σωτήρας; Αγιος Χριστόφορος (συλλογή 

Χατζησαράντου, ΖΜΠΑ).   
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Ταξινοµική. Τα δείγµατα της Κρήτης συµφωνούν πλήρως µε την περιγραφή και τα σχέδια 

του Levy (1995, Σχ. 47-48, 51-52) για το είδος N. ripariensis. Η ποδοκνηµιαία  απόφυση είναι πολύ 

χαρακτηριστική και µοιάζει µε αυτή του είδους N. conigera (Spassky, 1941) (σελ.22, Σχ. 12). Η 

οµοιότητα αυτή έχει ήδη αναφερθεί από τους Ovtsharenko & Fet (1980). Για την τοποθέτηση του 

N. conigera υπό τη συνωνυµία του N. ripariensis, θα πρέπει να εξεταστεί ο τύπος του τελευταίου.  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό δεν είναι τόσο κοινό όσο το N. excerpta (Χάρτης 4.12). Αυτό 

πιθανώς να σχετίζεται µε το γεγονός ότι η Κρήτη αποτελεί για το N. ripariensis το δυτικό άκρο της 

κατανοµής του. ΄Ωριµα άτοµα βρίσκονται από την άνοιξη µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. 

 

Κατανοµή. Ελλάδα µέχρι Αζερµπαϊτζάν. Ελλάδα: Αττική: Πεντελικό (Roewer, 1928: 114); 

Πεντέλη; Ποδονίφτης; Πάρνηθα - Μόλα; Πάρνηθα - Παλαιοχώρι; Πάρνηθα, 1000µ; Κάτω Σούλι; 

Υµηττός-Καρέας (Χατζησαράντος, 1940: 76), Μακεδονία: Θεσσαλονίκη (Simon, 1917: 274); 

Ρόδος (Bristowe, 1935: 746), Κρήτη: Χανιά, Μονή Γκοβερνέτου; σπήλαιο Καθολικό (είσοδος); 

σπήλαιο Αρκαλο (είσοδος) (Roewer, 1928: 114). 

 

 

Poecilochroa Westring, 1874 

Στο γένος αυτό ανήκουν µεγαλόσωµες, καστανές αράχνες, συχνά µε αχνά σχέδια στο 

νωτιαίο τµήµα της κοιλιάς τους. Στο εσωτερικό των χηληκεραιών φέρουν τρόπιδα. Μέχρι σήµερα 

είναι γνωστά περίπου 45 είδη, τα οποία κατανέµονται κυρίως στη µεσογειακή ζώνη του Παλαιού 

Κόσµου (Ευρώπη, Β. Αφρική, Ινδία, Αν. Ασία). Κατά τον Levy (1999b) αρκετά από τα είδη αυτά 

αποτελούν λανθασµένους προσδιορισµούς, ειδικά αυτά που προέρχονται από τη Β. Αφρική και την 

Αν. Ασία. Στην Κρήτη βρέθηκε ένα µόνο είδος του γένους αυτού, για το οποίο µάλιστα δίνεται και 

ένα νέο συνώνυµο. 

 

Poecilochroa senilis (O.P.- Cambridge, 1872)   

Σχ. 4.143-4.146, Χάρτης 4.13 

Drassus flavomaculatus L. Koch, 1878: σελ. 40 Σχ. 2, 2a, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ: Krasnowodsk (Type 

locality). Syn.n.  
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Προσδιορισµός βάσει: Levy (1999b, σελ. 431, Σχ. 6-9).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 13 (a 1 ♀; c 8 ♂♂ 8 ♀♀; d 2 ♂♂ 15 ♀♀); Σταθµός 14 (a 3 ♀♀; d 4 

♀♀); Σταθµός 15 (d 4 ♀♀); Σταθµός 18 (d 1 ♀); Σταθµός 19 (a 1 ♀; c 1 ♂; d 1 ♀); Σταθµός 23 (c 2 ♂♂) (όλα leg. 

Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 28 (a 1 ♂) (leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 52 (b 1 ♀) (leg. 

Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 70 (b 1 ♀) (leg. Τριχάς); Σταθµός 71 (b 1 ♂ 2 ♀♀ [MHNG]) (όλα leg. Στάθη). 

 

Ταξινοµική. Οι ταξινοµικοί χαρακτήρες του είδους αυτού συµφωνούν µε τα χαρακτηριστικά 

που παραθέτει ο Levy (1999b, Σχ. 6-7), τουλάχιστον για τα αρσενικά άτοµα (δίλοβη ποδοκνηµιαία  

απόφυση, µεµβρανώδης αγωγός εµβόλου και ογκώδης σπερµατοφόρος). Σε όλα τα θηλυκά άτοµα 

που εξετάστηκαν από την Κρήτη, όλες οι συζευκτικές οπές βρίσκονται στο µέσον της 

σπερµατοθήκης (Σχ. 4.145) και όχι στο πρόσθιο τµήµα της, όπως αναφέρει ο Levy (1999b, Σχ. 8). 

Οι ίδιοι χαρακτήρες φαίνεται να είναι παρόντες και σε ένα άλλο είδος από το 

Τουρκµενιστάν, το Drassodes flavomaculatus (L. Koch, 1878) (βλέπε Σχ. 2, 2a), γι΄αυτό προτάθηκε 

εδώ ως συνώνυµο του P. senilis.  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό δεν είναι κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.13). Εκτός από µία 

περίπτωση (σταθµός 28, Ψηλορείτης, Κουρούτες), το P. senilis βρέθηκε σε περιοχές κοντά σε 

παραλίες, πράγµα που ίσως υποδεικνύει πρόσφατη εποίκιση του νησιού. Το είδος επίσης βρέθηκε 

σε αρκετούς σταθµούς της Γαύδου. ΄Ωριµα άτοµα βρίσκονται από την άνοιξη µέχρι αργά το 

καλοκαίρι, µε αιχµή στους πρώτους καλοκαιρινούς µήνες. ΄Εχει παρατηρηθεί ότι το είδος αυτό 

τρέφεται µε άλλες αράχνες που φτιάχνουν ιστούς ή µε τα αυγά τους (Levy, 1999b).  

 

Κατανοµή. Ανατολική Μεσόγειος, Κορσική, Τουρκµενιστάν (πρώτη αναφορά στην 

Ελλάδα). 

 

 

Pterotricha Kulczynski, 1903 

To γένος αυτό, που αριθµεί περίπου 42 είδη κατανεµηµένα κυρίως στη µεσογειακή ζώνη του 

Παλαιού Κόσµου, αντιπροσωπεύεται από ένα µόνο είδος στην Κρήτη, το P. lentiginosa. Ανήκει στα 

Gnaphosinae και περιλαµβάνει καστανόξανθες αράχνες µε σκούρα στίγµατα στην κοιλιά και πολύ 

µεγάλες πρόσθιες αράχνιες θηλές, που είναι τοποθετηµένες σε σχετικά µεγάλη απόσταση µεταξύ 
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τους.  

 

Pterotricha lentiginosa (C. L. Koch, 1837)   

Σχ. 4.147-4.150, Χάρτης 4.14 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1995), Dalmas (1921). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ:  ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 24 ♂♂ 21 ♀♀; b 6 ♀♀; c 3 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 2 (a 33 ♂♂ 39 

♀♀; b 6 ♀♀; c 10 ♂♂ 1 ♀; d 1 ♂; f 20 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 3 (a 8 ♂♂ 7 ♀♀; c 5 ♂♂; d 2 ♂♂ 1 ♀; e 1 ♂ 1 ♀; f 12 

♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 4 (a 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 5 (a 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 6 (a 1 ♂; e 1 ♀; h 1 ♂); Σταθµός 7 (b 1 ♀; d 1 

♂ 5 ♀♀; e 13 ♀♀; f 1 ♂ 3 ♀♀; g 59 ♂♂ 3 ♀♀; h 32 ♂♂ 5 ♀♀; i 1 ♂ 1 ♀; j 1 ♂); Σταθµός 8 (a 50 ♂♂ 5 ♀♀; b 24 

♂♂ 9 ♀♀; c 1 ♀; d 4 ♀♀; e 6 ♀♀; g 18 ♀♀; h 18 ♂♂ 2 ♀♀; i 21 ♂♂ 3 ♀♀; j 7 ♂♂ 2 ♀♀; k 2 ♀♀) (όλα leg. 

Λυµπεράκης); Σταθµός 11 (b 9 ♂♂ 1 ♀) (leg. Στάθη); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 24 (a 2 ♂♂) (leg. Στάθη); Σταθµός 25 (a 

9 ♂♂ 26 ♀♀; c 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 30 (a 2 ♀♀); Σταθµός 33 (a 5 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 35 (a 6 ♂♂ 6 

♀♀); Σταθµός 36 (a 4 ♀♀) (όλα leg. Τριχάς); Σταθµός 27 (a 51 ♂♂ 77 ♀♀; b 5 ♂♂11 ♀♀; c 25 ♂♂ 1 ♀; d 2 ♂♂ 1 

♀; e 4 ♂♂ 1 ♀; f 18 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 34 (a 3 ♂♂ 44 ♀♀; b 69 ♂♂ 24 ♀♀; c 14 ♂♂ 3 ♀♀; d 1 ♂ 4 ♀♀; e 11 

♀♀); Σταθµός 37 (a 12 ♀♀; b 54 ♂♂ 20 ♀♀; c 24 ♂♂ 10 ♀♀; e 4 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (a 8 ♂♂ 26 

♀♀; b 23 ♀♀); Σταθµός 29 (a 2 ♀♀); Σταθµός 32 (a 23 ♂♂ 81 ♀); Σταθµός 39 (a 4 ♂♂ 22 ♀♀; b 9 ♂♂ 24 ♀♀); 

Σταθµός 40 (d 1 ♀); Σταθµός 41 (a 20 ♂♂ 27 ♀♀; b 8 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 32 (b 61 ♂♂ 13 ♀♀) 

(leg. Παπαδηµητράκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 56 ♂♂ 40 ♀♀; f 31 ♂♂ 41 ♀♀; g 6 ♂♂ 25 ♀♀; h 30 ♂♂ 3 

♀♀; i 37 ♂♂ 4 ♀♀; j 6 ♂♂; k 3 ♂♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (a 5 ♂♂ 39 ♀♀; b 1 ♂ 35 ♀♀; c 6 ♂♂ 3 ♀♀); 

Σταθµός 44 (a 12 ♂♂ 26 ♀♀; b 5 ♂♂ 10 ♀♀; c 4 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 45 (a 12 ♀♀); Σταθµός 47 (a 1 ♂ 9 ♀♀; b 3 

♂♂ 16 ♀♀; c 1 ♂; d 1 ♂; e 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 50 (b 1 ♀; e 1 ♂); Σταθµός 52 (a 9 ♂♂ 5 ♀♀; b 8 ♂♂ 22 ♀♀; c 17 

♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 53 (a 8 ♂♂ 6 ♀♀; b 11 ♂♂ 23 ♀♀; c 3 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 54 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀; b 5 ♂♂ 16 ♀♀) 

(όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 2 ♀♀); Σταθµός 49 (a 3 ♀♀; b 1 ♂ 2 ♀♀; c 32 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 50 (c 1 ♂ 

2 ♀♀); Σταθµός 51 (a 6 ♂♂ 43 ♀♀; b 68 ♂♂ 23 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 4 ♂♂ 9 

♀♀ [MHNG]; b 16 ♂♂ 15 ♀♀; c 1 ♂; e 5 ♂♂); Σταθµός 56 (a 13 ♂♂ 30 ♀; b 96 ♂♂ 17 ♀♀; c 7 ♂♂ 1 ♀; d 1 ♂ 4 

♀♀); Σταθµός 57 (a 3 ♂♂ 54 ♀♀; b 79 ♂♂ 8 ♀♀; c 3 ♂♂ 3 ♀♀; d 6 ♀♀); Σταθµός 73 (a 2 ♀♀; c 1 ♂; e 2 ♂♂ 1 ♀) 

(όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 1 ♀); Σταθµός 62 (a 2 ♂♂); Σταθµός 65 (a 1 ♀); Σταθµός 68 (a 8 ♀♀) (όλα leg. 

Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (a 1 ♂; b 1 ♀; c 7 ♂♂); Σταθµός 71 (a 10 ♂♂ 7 ♀♀; b 5 ♂♂ 9 ♀♀; c 7 ♂♂ 4 ♀♀) 

(όλα leg. Στάθη); Σταθµός 59 (a 7 ♂♂; b 2 ♂♂; c 8 ♂♂); Σταθµός 61 (a 1 ♂; b 5 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 70 (a 2 ♂♂ 1 ♀; 

b 2 ♂♂) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι (2 ♂♂ 11 ♀♀, 

παγίδες εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό, (19 ♂♂ 21 

♀♀, παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Συµπληρωµατικό υλικό: ΚΡΗΤΗ:  Βραχάσι; Μεσσαρά. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ναύπλιο. ΑΤΤΙΚΗ:  Λίµνη 

Κουµουνδούρου; Πεντέλη; ∆ιόνυσος; Πάρνηθα; ∆άφνη; Κάτω Σούλι; Βάρη; Κιούρκα; Καρέας; Εκάλη; Κόκκινος Μύλος; 
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Καισαριανή; Λαύριο; Ποδονίφτης (συλλογή Χατζησαράντου, ΖΜΠΑ).  

 

Οικολογία. Το P. lentiginosa είναι το πιο κοινό και άφθονο είδος Gnaphosidae της Κρήτης. 

Απαντά σε όλα τα ενδιαιτήµατα και γίνεται κυρίαρχο είδος στους περισσότερους σταθµούς µεταξύ 

800-1700µ, ενώ το υψηλότερο σηµείο που βρέθηκε είναι στα 1950µ (Χάρτης 4.14). ΄Ωριµα άτοµα 

βρίσκονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, µε αιχµή δραστηριότητας το Μάιο-Ιούνιο 

(αρσενικά και θηλυκά) και το Σεπτέµβριο (µόνο αρσενικά). Στα ορεινά ενδιαιτήµατα η 

δραστηριότητά του περιορίζεται στους ξηρούς µήνες µε µία αιχµή δραστηριότητας κατά το τέλος 

του καλοκαιριού µε αρχές φθινοπώρου.  

Το είδος αυτό δεν απαντάται στη Γαύδο, όπου κυριαρχεί το συγγενικό του Berlandina 

plumalis (O.P.-Cambridge, 1872). Βλέποντας τη γεωγραφική κατανοµή του B. plumalis (παράλια 

Μεσογείου µέχρι Κίνα, από Platnick, 2001) και την κατανοµή του στην Ελλάδα µόνο στη Γαύδο, 

στα Αντικύθηρα και σε ένα σταθµό της Κρήτης (και µάλιστα παραλιακό), πιστεύω πως το είδος 

αυτό είναι ένας πρόσφατος εισβολέας στα νησιά αυτά που αντικαθιστά το P. lentiginosa, όπου αυτό 

απουσιάζει ή αδυνατεί να κυριαρχήσει. Τα δύο είδη δείχνουν να καλύπτουν τον ίδιο οικολογικό 

θώκο, εποµένως πρέπει να υπάρχει έντονος ανταγωνισµός µεταξύ τους. Στη µεν Κρήτη, το B. 

plumalis δεν είχε πολλές πιθανότητες να κυριαρχήσει, λόγω της παρουσίας του P. lentiginosa, αλλά 

στη Γαύδο πιθανώς το τελευταίο να µην κατάφερε να φτάσει ποτέ, ή οι αλλαγές που επήλθαν στο 

νησί µετά τη δηµιουργία του, να µην ευνόησαν την κυριαρχία του, όποτε δόθηκε η ευκαιρία στο B. 

plumalis να εγκαθιδρυθεί. Τέλος τα Αντικύθηρα είναι το µοναδικό νησί όπου τα δύο είδη βρέθηκαν 

στον ίδιο σταθµό, αλλά µε σηµαντική αριθµητική κυριαρχία του  P. lentiginosa  (40 άτοµα) έναντι 

του B. plumalis (1 άτοµο), πράγµα επίσης ενδεικτικό της κυριαρχίας του P. lentiginosa.  

 

Κατανοµή. Μεσόγειος, Ουκρανία. ΕΛΛΑ∆Α: ΑΤΤΙΚΗ: Υµηττός [6]; Ελευσίνα [7]; Αθήνα; 

Ελευσίνα [8]; Υµηττός, κοντά στο σπήλαιο Λιοντάρι [9]. ΘΕΣΣΑΛΙΑ [8]. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

[8]. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ: Κέρκυρα [1, 8]. ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Εύβοια [8]; Κάρυστος; Στύρα; 

Σάµος: Μαραθόκαµπος; Ικαρία [3]; Νάξος [1]; Σύρος [7]; Σαντορίνη [7]; ∆ωδεκάνησα [8]. 

ΚΡΗΤΗ: Χανιά: Aσκύφου [2]; Χανιά; Λασίθι [3]; Χανιά: Aκρωτήρι; Γκοβερνέτο; Ηράκλειο: 

Kνωσός [4]; Γιουρίπας-Παναγιά (?); Χανιά: Οµαλός, 1000µ; Oµαλός, 1150µ; Λασίθι: Καστέλι (ΒΑ 

της Νεάπολης) [5, 8]; Χανιά: σπάλαιο Αρκουδά (εξωτερικά); Μαραθόσπηλιος (εξωτερικά); σπήλαιο 

Περιστέρα [9].  

Οι αριθµοί στις αγκύλες [] αντιστοιχούν στις ακόλουθες αναφορές: [1] Simon (1884, sub 

Pythonissa lentiginosa), [2] Kulczynski (1903b), [3] Strand (1916, sub Pythonissa lentiginosa), [4] 

Roewer (1928), [5] Giltay (1932), [6] Werner (1934), [7] Drensky (1935 sub Pterotricha (Nomisia) 

lentiginosa), [8] Χατζησαράντος (1940), [9] Roewer (1959). 
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Scotophaeus Simon, 1893 

Στο γένος αυτό ανήκουν µετρίου µεγέθους αράχνες που ζουν στους κορµούς δέντρων ή 

κάτω από τους φλοιούς τους. Στο γένος αυτό ανήκουν 64 είδη που έχουν καταγραφεί κυρίως από 

την Παλαιαρκτική περιοχή. Ωστόσο ο Levy (1999b) παρατηρεί ότι ο πλήρης αριθµός των ειδών 

Scotophaeus αναµένεται να προκύψει όταν αναθεωρηθεί το γένος, δεδοµένου ότι σε αυτό αποδόθηκαν 

πολλά νέα είδη στο παρελθόν, που κατόπιν αποδείχτηκε ότι ανήκουν σε διαφορετικά, κοντινά γένη. 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι µόνο τέσσερα είδη υπάρχουν στη δυτική Ευρώπη, ενώ καµία από τις 

παλιές αναφορές ειδών Scotophaeus της Μέσης Ανατολής δεν ανήκει τελικά στο γένος αυτό. Εδώ 

προέκυψε µία νέα συνωνυµία: το είδος S. subcorticis Levy, 1999 ανήκει προφανώς στο παλιότερο 

είδος S. peninsularis Roewer, 1928 της Κρήτης. Επίσης στην περιοχή αναφέρεται το κοινό 

ευρωπαϊκό είδος S. scutulatus (L. Koch, 1866).  

 

Scotophaeus peninsularis Roewer, 1928   

Σχ. 4.153-4.154, Χάρτης 4.13 

Scotophaeus subcorticis Levy, 1999b (σελ. 440, Σχ. 24-25), ΙΣΡΑΗΛ: Ben Zakkay (type locality). Syn. n. 

 

Προσδιορισµός βάσει: Roewer (1928, σελ. 108, Σχ. 14). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 3 (a 1 ♀) (leg. Λυµπεράκης). 

Συγκριτικό υλικό: S. peninsularis: Πελοπόννησος: Βιτύνα, κάτω από µία πέτρα σε δάσος, 1600µ (1 ♀ ολότυπος, 

SMF: CR 584/34). 

 

Ταξινοµική. Ο Levy (1999b) περιέγραψε το είδος S. subcorticis βάσει ενός θηλυκού ατόµου 

από το Ισραήλ. Η περιγραφή του ταυτίζεται τόσο µε το δείγµα από τη συλλογή µας (Σχ. 4.153-

4.154), όσο και µε τον τύπο του είδους S. peninsularis, που περιέγραψε ο Roewer (1928), κάτι που 

ασφαλώς δεν θα µπορούσε να εξαχθεί µόνο από τα σχέδια του Roewer, αλλά µόνο από τον έλεγχο 

του συγκεκριµένου δείγµατος.  

 

Οικολογία. Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Levy (1999b), το είδος αυτό βρίσκεται στους 

φλοιούς ευκαλύπτων και πεύκων.  
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Κατανοµή. Ισραήλ, Πελοπόννησος, Κρήτη.  

 

 

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866)   

Σχ. 4.151-4.152, Χάρτης 4.13 

Προσδιορισµός βάσει: Grimm (1985, σελ. 179, Σχ. 201 & 210-212).   

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 22 (b 1 ♀) (leg. Παραγκαµιάν); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 58 (a 1 ♀) (leg. 

Παπαδηµητράκης). 

Συγκριτικό υλικό: S. scutulatus: Αυστρία: Innsbruck (1♂ 1♀, Aug. 1963, συλλογή KTh); Ελλάδα: Αττική, Kάτω 

Σούλι (1♂ 1♀, συλλογή Χατζησαράντου, ZMΠA), S. blackwalli: (Thorell, 1871) Ιταλία: Bezzecca (1♂, Sept. 1963, 

KTh); Zaran (1♀, Aug. 1966, KTh); Ελλάδα: Ηπειρος, Λίµνη Ιωαννίνων (1♂, Συλλογή Χατζησαράντου, ZMΠA). 

 

Ταξινοµική. Οι χαρακτήρες του επιγυνίου των κρητικών δειγµάτων (Σχ. 4.151-4.152) 

συµφωνούν µε την περιγραφή της Grimm (1985) και µε το συγκριτικό υλικό που µελετήθηκε από 

άλλες τοποθεσίες της Ελλάδας και από την Αυστρία. Το είδος αυτό πιθανόν να απαντάται και στο 

Ισραήλ, καθώς οι συγκρίσεις των σχεδίων που δίνει ο Levy (1999b, σελ. 439, Σχ. 22-23) για το 

θηλυκό του είδους S. blackwalli (Thorell, 1871), παραπέµπουν µάλλον στο S. scutulatus (βλέπε 

Grimm, 1985, σελ. 181, Σχ. 211-212) και όχι στο S. blackwalli. Αντίθετα το σχέδιο που παραθέτει 

για το αρσενικό S. blackwalli αντιστοιχεί πράγµατι στο είδος αυτό (βλέπε έµβολο και ποδοκνηµιαία  

απόφυση στους Levy, 1999b, Σχ. 20-21 και Grimm, 1985, σελ. 173, Σχ. 199 a-b).  

 

Κατανοµή. Κοσµοπολίτικο. Ελλάδα: Αττική: Κάτω Σούλι; Πικέρµι; Βουλιαγµένη; 

Πάρνηθα-Παλαιοχώρι (Χατζησαράντος, 1940); Μακεδονία (Fage, 1921); Θράκη (Drensky, 1928); 

Σποράδες (Werner, 1934); Κρήτη: Χανιά: Οµαλός (Roewer, 1928). 
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Setaphis Simon, 1893 

Το γένος αυτό ανήκει στα ζηλωτινοειδή, φέρει δηλαδή χτένια στους µεταταρσούς ΙΙΙ & ΙV, 

όπως και όλα τα γένη της οµάδας. Χαρακτηρίζεται από το περιελιγµένο έµβολο στο ανώτατο άκρο 

της ποδοπροσακτρίδας των αρσενικών ατόµων και τις σχήµατος Μ σκληρύνσεις του επιγυνίου. 

Υπάρχουν περίπου 32 είδη που κατανέµονται κυρίως στην Αφρική και τις Μεσογειακές χώρες 

µέχρι την Αραβία και τη νοτιοανατολική Ασία. Στην Κρήτη υπάρχει ένα µόνο είδος Setaphis. 

 

Setaphis carmeli (O.P.-Cambridge, 1872)   

Σχ. 4.155-4.156, Χάρτης 4.13 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1998, σελ. 96, Σχ. 2-5), Platnick & Murphy (1996, σελ. 6, Σχ. 5-8). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 6 (c 2 ♂♂) (leg. Λυµπεράκης); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 3 ♂♂) 

(leg. Λυµπεράκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 44 (a 1 ♂); Σταθµός 47 (a 1 ♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 

63 (a 1 ♂) (leg. Στάθη). 

Συγκριτικό υλικό: S. carmeli: Ισραήλ, Golan heights, Odem forest (1 ♂, 5/1997, leg. Sharon, HUJ 15221). 

 

Ταξινοµική. Οι χαρακτήρες της αρσενικής ποδοπροσακτρίδας συµφωνούν µε τις 

περιγραφές των Levy (1998) και Platnick & Murphy (1996). Η µεγαλύτερη περιέλιξη του εµβόλου 

στα κρητικά δείγµατα (Σχ. 4.155), που δεν είναι τόσο προφανής στα σχέδια των παραπάνω, 

επαληθεύτηκε από την εξέταση δειγµάτων από το Ισραήλ. Θηλυκά άτοµα δεν έχουν πιαστεί ακόµα 

στη συλλογή µας.  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό απαντά µόνο στα πεδινά µέρη της Κρήτης και δεν είναι πολύ 

κοινό στο νησί (Χάρτης 4.13).  

 

Κατανοµή. Μεσογειακό (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα). 
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Synaphosus Platnick & Shadab, 1980 

Το σχετικά νέο αυτό γένος δηµιουργήθηκε από τους Platnick & Shadab (1980b) για να 

διαχωρίσουν την ταξινοµική θέση ορισµένων ειδών µε ξεχωριστούς χαρακτήρες από τα γένη 

Nodocion και Zelotes στα οποία είχαν τοποθετηθεί στο παρελθόν. Υπάρχουν περίπου 21 γνωστά είδη 

από τον Παλαιό Κόσµο, ενώ οι αναφορές που υπάρχουν στις ΗΠΑ θεωρείται ότι αφορούν 

εισαγµένα είδη (Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994; Platnick, 2001). Εδώ βρέθηκε ένα γνωστό 

είδος της κεντρικής Ασίας (το S. palearcticus Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994), ενώ το 

παλαιότερο είδος Zelotes trichopus Roewer, 1928 µεταφέρθηκε στο γένος αυτό.    

 

Synaphosus palearcticus Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994   

Σχ. 4.157-4.159, 4.162-4.163, Χάρτης 4.15 

Προσδιορισµός βάσει: Ovtsharenko et al. (1994, σελ. 6, Σχ. 21-25).  

 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 32 (a 1 ♀) (leg. Νικολακάκης). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό, (3 ♂♂ 3 

♀♀, παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Ταξινοµική. Οι βασικοί ταξινοµικοί χαρακτήρες του είδους αυτού είναι: ποδοκνηµιαία  

απόφυση γαµψή, έµβολο µακρύ και λεπτό, µε µία µύτη στην εξωπλευρική του βάση (Σχ. 4.157-

4.159), επιγύνιο µε πρόσθιες σακούλες (P) (Σχ. 4.162) και έντονα περιελιγµένες σπερµατοθήκες 

(Σχ. 4.163).  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό βρέθηκε σε υποβαθµισµένα φρύγανα της Κρήτης και των 

Αντικυθήρων. Στην ορεινή Κρήτη βρέθηκε µία µόνο φορά στα 1200µ (Χάρτης 4.15). 

 

Κατανοµή. Κεντρική Παλαιαρκτική ζώνη (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 
 

106  



_______________________________________________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
 

Synaphosus trichopus (Roewer, 1928) comb. n.   

Σχ. 4.160-4.161, 4.164-4.165, Χάρτης 4.15 

Zelotes trichopus Roewer, 1928 (σελ. 110, Σχ. 15): ΚΡΗΤΗ: Χανιά, Μονή Γκουβερνέτου (type locality).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 40 (b 7 ♂♂ 6 ♀♀; c 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 44 (a 4 ♂♂; b 5 ♀♀); Σταθµός 45 (a 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 47 (a 13 ♂♂ 2 ♀♀; b 6 ♂♂ 15 ♀♀; e 

2 ♂♂ 3 ♀♀ [MHNG]) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 1 ♀) (leg. Παπαδηµητράκης). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες, (2 ♂♂, 22 ♀♀, παγίδες εδάφους 9/7/1997 

– 12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι (3 ♂♂ 1♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

Συγκριτικό υλικό: Z.trichopus: Χανιά, Μονή Γκουβερνέτου (1 ♀ ολότυπος, SMF: CR 597/47). 

 

Ταξινοµική. Ο Roewer (1928) περιέγραψε αυτό το είδος βάσει ενός θηλυκού ατόµου και το 

τοποθέτησε στο γένος Zelotes, εξαιτίας της παρουσίας χτενιού στο µεταταρσό III (χαρακτήρας που 

υπάρχει στα είδη του γένους Synaphosus). Τόσο ο τύπος του είδους, όσο και τα αντίστοιχα αρσενικά 

άτοµα που βρέθηκαν και περιγράφτηκαν εδώ για πρώτη φορά (βλέπε Chatzaki et al., 2003), φέρουν 

τους διακριτικούς χαρακτήρες του Synaphosus: µικρό µέγεθος, χτένι5 στο µεταταρσό III, µεγάλα 

νύχια στους ταρσούς IV, πρόσθιες σακούλες (P) στο επιγύνιο και περιελίξεις στις σπερµατοθήκες 

(Σχ. 4.164-4.165).  

 

Οικολογία. To S. trichopus απαντάται σε φρύγανα της Κρήτης και της Καρπάθου, καθώς και 

σε αλπικά φρύγανα της Πελοποννήσου. Στην Κρήτη δεν είναι πολύ κοινό: βρέθηκε µόνο στα νότια 

µέρη των νοµών Ηρακλείου και Ρεθύµνου (Χάρτης 4.15). 

 

Κατανοµή. Ελλάδα: Πελοπόννησος; Κρήτη; Κάρπαθος (ενδηµικό Ελλάδας).  

∆εδοµένου ότι τα περισσότερα είδη του γένους έχουν αρκετά ευρείες κατανοµές, 

ενδεχοµένως µελλοντικές έρευνες να διευρύνουν την κατανοµή και αυτού του είδους.  

                                                           
5 Οι Ovtsharenko et al. (1994) αναφέρουν ακριβέστερα ότι τα µέλη του συγκεκριµένου γένους φέρουν βούρτσα και όχι χτένι, όπως 
τα µέλη του γένους Zelotes.    
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Trachyzelotes Lohmander, 1944 

Το γένος Trachyzelotes περιγράφηκε αρχικά ως υπογένος του Zelotes από τον Lohmander 

(1944). Αργότερα όµως µετατράπηκε σε ξεχωριστό γένος από τους Platnick & Murphy (1984) και 

σήµερα συνίσταται από 16 είδη, τα περισσότερα από τα οποία απαντούν στη µεσογειακή ζώνη του 

Παλαιού Κόσµου. Τα είδη του γένους αυτού χαρακτηρίζονται 

από την εξωτερική µορφολογία των χηληκεραιών που 

καλύπτονται από µια σειρά πυκνών ακίδων  (βλέπε εικόνα από 

Platnick & Murphy, 1984). Το επιγύνιο και το γεννητικό κανάλι 

των θηλυκών ατόµων έχουν χαρακτηριστικό σχήµα Μ.  

 

 

 

Trachyzelotes adriaticus (Caporiacco, 1953)   

Σχ. 4.166-4.173, 4.184-4.185, Χάρτης 4.16 

T. stubbsi Platnick & Murphy, 1984 (σελ. 9, Σχ. 15-16), ΚΥΠΡΟΣ: Αρχ. Χώρος Κύτιο, κοντά στο 

αεροδρόµιο της Λάρνακας (type locality). Syn. n. 

T. stubbsi: Levy (1998, σελ. 106, Σχ. 23-24), ΙΣΡΑΗΛ.  

 

Προσδιορισµός βάσει: Platnick & Murphy (1984, σελ. 9, Σχ. 11-14), Levy (1998, sub T. stubbsi). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 2 ♂♂); Σταθµός 2 (a 15 ♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 5 (a 2 ♂♂) (όλα 

leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 21 (b 1 ♀); Σταθµός 23 (a 2 ♀♀; c 8 ♂♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: 

Σταθµός 34 (a 3 ♀♀) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 25 (a 10 ♂♂ 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 32 (a 2 ♂♂ 1 ♀) 

(leg. Νικολακάκης). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό, (10 ♂♂ 3 

♀♀, παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Ταξινοµική. Αρσενικά άτοµα του είδους αυτού βρέθηκαν στα νησιά Κρήτη (Σχ. 4.166-

4.167, 4.172-4.173), Γαυδοπούλα (Σχ. 4.168-4.169) και Αντικύθηρα (Σχ. 4.170-4.171) και έχουν 

σαφείς διαφορές στο σωµατικό µέγεθος και στη µορφή της εσωπλευρικής προεξοχής της τελικής 

απόφυσης (κατά Platnick & Murphy, 1984). Λεπτοµερής αναφορά στις παραπάνω διαφορές δίνεται 

από τη Chatzaki et al. (2003). Τα χαρακτηριστικά του δείγµατος από τα Αντικύθηρα θυµίζουν πολύ 

το είδος T. stubbsi Platnick & Murphy (1984, σελ. 9, Σχ. 15-16), που περιγράφηκε βάσει ενός 
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αρσενικού ατόµου από την Κύπρο και αναφέρθηκε στη συνέχεια και από το Ισραήλ (Levy, 1998, 

σελ. 106, Σχ. 23-24). Αντίθετα τα θηλυκά άτοµα που βρέθηκαν στα Αντικύθηρα µαζί µε τα 

αρσενικά τύπου "T. stubbsi" (Σχ. 4.184) είναι απαράλλαχτα από τα θηλυκά T. adriaticus της Κρήτης 

(Σχ. 4.185). ΄Ετσι αποφασίστηκε προς το παρόν όλα τα παραπάνω να αποτελέσουν ένα είδος, το T. 

adriaticus, και το T. stubbsi να γίνει συνώνυµό του, κάνοντας την παραδοχή ότι οι ταξινοµικές τους 

διαφορές οφείλονται σε ενδοειδική ποικιλοµορφία, πράγµα που φαίνεται πως συµβαίνει, αν 

συγκριθούν τα σχέδια των αρσενικών ατόµων από τα τρία νησιά που το είδος απαντάται.  

 

Οικολογία. Το T. adriaticus βρέθηκε κυρίως σε πεδινούς σταθµούς της δυτικής Κρήτης και 

στα νησιά Γαύδο - Γαυδοπούλα. Όπως φαίνεται από το χάρτη κατανοµής των ειδών του γένους 

στην περιοχή, το T. adriaticus συνυπάρχει µε το T. malkini, αλλά δεν βρίσκεται ποτέ στον ίδιο 

σταθµό µε το T. lyonneti (Χάρτης 4.16). Αυτό είναι ένδειξη κάποιας ανταγωνιστικής 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο ειδών, δεδοµένου ότι και τα δύο δείχνουν να έχουν µεγάλη 

ικανότητα διασποράς, οπότε η απουσία τους από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο, είναι δύσκολο 

να ερµηνευτεί µε κάποιο άλλο τρόπο. Επιπλέον, το T. adriaticus δείχνει γενικά να είναι ανθεκτικό 

στην ξηρασία, εποµένως οι πιο ξηρές περιοχές της ανατολικής Κρήτης δεν µπορούν να θεωρηθούν 

ικανοποιητικός λόγος που να το αποκλείει από εκεί. 

 

Κατανοµή. Ιταλία, Βαλκάνια, Κίνα (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα). 

 

 

Trachyzelotes barbatus (L. Koch, 1866)   

Σχ. 4.174-4.175, 4.180-4.181, Χάρτης 4.16 

Προσδιορισµός βάσει: Platnick & Murphy (1984, σελ. 15, Σχ. 27-30). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 15 ♂♂ 6 ♀♀; b 3 ♂♂ 3 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 2 (a 29 ♂♂ 11 

♀♀; b 3 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 4 (a 6 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♂ 5 ♀♀); Σταθµός 6 (d 1 ♀; e 2 ♂♂; f 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 26 (a 1 ♀) (leg. Λυµπεράκης). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό, (7 ♂♂ 4 

♀♀, παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Οικολογία. Το είδος T. barbatus δεν είναι πολύ κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.16). Βρέθηκε 
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µόνο στους δυτικούς σταθµούς της Κρήτης σε όλα τα πεδινά ενδιαιτήµατα της περιοχής 

(παραλιακά φρύγανα, υγρότοποι, πεύκα) και στα Αντικύθηρα. 

 

Κατανοµή. Μεσόγειος µέχρι Κεντρική Ασία, ΗΠΑ. Το είδος αυτό είναι τουρανο-

µεσογειακό και έχει εισαχθεί στις ΗΠΑ, κατά τους Platnick & Murphy (1984). 

 

 

Trachyzelotes lyonneti (Audouin, 1826)   

Σχ. 4.178-4.179, 4.183, Χάρτης 4.16 

Προσδιορισµός βάσει: Platnick & Murphy (1984, σελ. 6, Σχ. 7-10), Levy (1998, σελ. 105, Σχ. 

19-22). 

 

 

 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 4 (a 1 ♂; b 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 27 (a 

1 ♂) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 41 (a 1 ♀) (leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 47 (a 1 ♂; b 5 ♂♂ 3 ♀♀; e 2 

♀♀); Σταθµός 50 (b 23 ♂♂ 10 ♀♀) (leg. Νικολακάκης); Σταθµός 50 (c 1 ♂ 4 ♀♀) (leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 

48 (a 11 ♂♂ 4 ♀♀) (leg. Τριχάς); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 1 ♂) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 60 (a 2 ♂♂ 1 ♀) (leg. 

Στάθη); Σταθµός 64 (c 3 ♂♂) (leg. Νικολακάκης); Σταθµός 64 (d 12 ♂♂ 10 ♀♀; e 1 ♂) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); 

Σταθµός 61 (b 1 ♂); Σταθµός 66 (a 2 ♂♂) (όλα leg. Τριχάς). 

 

Οικολογία. Το είδος αυτό απαντά σε φρύγανα χαµηλών υψοµέτρων (µέχρι 600µ) και σε 

υγροτόπους (Χάρτης 4.16). Το δυτικότερο σηµείο στο οποίο βρέθηκε είναι στο σταθµό 4 (Λίµνη 

Αγιάς) και αµέσως µετά στην Πρέβελη και στον Εξάντη (περιοχή Ρεθύµνου). Αντίθετα είναι πιο 

κοινό στα ανατολικά του νησιού. Η κατανοµή αυτή πρέπει να οφείλεται στην ανταγωνιστική του 

σχέση µε το T. adriaticus, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως. 

 

Κατανοµή. Μεσόγειος µέχρι Κεντρική Ασία, ΗΠΑ, Βραζιλία, Περού, Κρήτη: Ηράκλειο: 

Γόρτυνα (Platnick & Murphy, 1984: 23). Το είδος αυτό είναι τουρανο-µεσογειακό και έχει 

εισαχθεί στις ΗΠΑ, κατά τους Platnick & Murphy (1984).  

110  



_______________________________________________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
 

Trachyzelotes malkini Platnick, 1984   

Σχ. 4.176-4.177, 4.182, Χάρτης 4.16 

Προσδιορισµός βάσει: Platnick & Murphy (1984, σελ. 22, Σχ. 51-54). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 5 (a 7 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 6 (h 1 ♂; i 1 ♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

Σταθµός 13 (c 12 ♂♂ 3 ♀♀; d 3 ♂♂ 3 ♀♀ [MHNG]); Σταθµός 14 (c 3 ♂♂ 1 ♀; d 1 ♀); Σταθµός 15 (c 3 ♂♂; d 2 

♀♀); Σταθµός 16 (c 2 ♂♂); Σταθµός 20 (a 1 ♂); Σταθµός 21 (d 1 ♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 

24 (a 1 ♂ 1 ♀) (leg. Στάθη); Σταθµός 25 (a 2 ♂♂); Σταθµός 26 (a 4 ♂♂ 3 ♀♀; b 2 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

Σταθµός 27 (a 4 ♂♂ 2 ♀♀; f 5 ♂♂); Σταθµός 55 (b 2 ♂♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (a 4 ♂♂ 3 ♀♀; b 1 ♂); 

Σταθµός 29 (a 4 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 39 (a 8 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 40 (a 1 ♂ 1 ♀; b 27 ♂♂ 9 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 

41 (a 5 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 1 ♂) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (a 1 ♂ 1 ♀; 

b 1 ♀); Σταθµός 44 (a 3 ♂♂ 2 ♀♀; b 1 ♀); Σταθµός 45 (a 3 ♂♂ 3 ♀♀; b 2 ♀♀); Σταθµός 47 (a 1 ♂; b 2 ♂♂ 5 ♀♀; e 

1 ♂); Σταθµός 50 (b 7 ♂♂ 1 ♀; c 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 3 ♂♂ 7 ♀♀; b 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 49 

(a 22 ♂♂ 7 ♀♀; b 8 ♀♀); Σταθµός 51 (a 2 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 6 ♂♂); 

Σταθµός 56 (a 3 ♂♂ 2 ♀♀; b 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 73 (e 4 ♂♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 8 ♂♂ 1 ♀); 

Σταθµός 64 (d 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 65 (a 2 ♂♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (a 26 ♂♂ 2 ♀♀; b 6 

♀♀); Σταθµός 71 (a 2 ♂♂) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 59 (a 4 ♀♀; c 10 ♂♂); Σταθµός 61 (b 1 ♂) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (1 ♂ 2 ♀♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Οικολογία. Το είδος αυτό είναι το πιο κοινό όλων των Trachyzelotes της περιοχής (Χάρτης 

4.16). Απαντά παντού στην Κρήτη, στη Γαύδο και στην Κάρπαθο. Στην Κρήτη βρίσκεται από την 

περιφέρεια µέχρι το κέντρο και µέχρι τα 1450µ υψόµετρο. Η αιχµή δραστηριότητας των 

αρσενικών είναι στο τέλος της άνοιξης προς αρχές καλοκαιριού, ενώ τα θηλυκά εµφανίζουν µία πιο 

παρατεταµένη αιχµή την ίδια περίοδο ή λίγο πιο µετά. Παρόµοιο πρότυπο ισχύει για όλα τα µέλη 

του γένους. 

 

Κατανοµή. Ρωσσία, Τουρκία, Κρήτη: Χανιά; Καλαθάς, Ακρωτήρι; Λασίθι: Αγ. Νικόλαος; 

Μάλλια (Platnick & Murphy, 1984: 23). 
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Zelotes Gistel, 1848 

Το γένος Zelotes Gistel, 1848 είναι ένα από τα πιο διαφοροποιηµένα γένη που κατανέµεται 

σε όλο τον κόσµο. Ανήκει στα ζηλωτινοειδή, την οµάδα δηλαδή που χαρακτηρίζεται από την 

παρουσία χτενιού στους µεταταρσούς III & IV και είναι το κυρίαρχο γένος, από το οποίο έχει 

πάρει και όλη η οµάδα το όνοµά της. Τα όρια των ταξινοµικών χαρακτήρων που 

συµπεριλαµβάνονται στο γένος αυτό παραµένουν αρκετά ασαφή και ευρέα, µε αποτέλεσµα ένας 

µεγάλος αριθµός από διαφορετικούς ταξινοµικούς χαρακτήρες να υπάγεται σ΄αυτό (Platnick & 

Shadab, 1983). ∆εδοµένης της πολύ µεγάλης διαφοροποίησης του γένους στις µεσογειακές 

περιοχές του κόσµου και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ακόµα σύγχρονη, συγκριτική µελέτη των 

Zelotes του Παλαιού Κόσµου, η ταξινοµική του ανάλυση στην περιοχή µας γίνεται εξαιρετικά 

δύσκολη και προβληµατική.  

Μέχρι σήµερα, έχουν αναγνωριστεί 357 είδη Zelotes από όλο τον κόσµο, από τα οποία 

περίπου τα 200 απαντούν στον Παλαιό Κόσµο (Platnick, 2001). Οι τοπικοί κατάλογοι της 

Ευρώπης δίνουν τους ακόλουθους αριθµούς ειδών ζηλωτινοειδών (Zelotes και συναφή γένη): 

Σουηδία 13 (Kronestedt, 2001), Κεντρική Ευρώπη 30 (Grimm, 1985), Τσεχοσλοβακία 19 

(Buchar, 1992), Ρουµανία 24 (Weiss & Petrisor, 1999), Βουλγαρία 35 (Deltshev & Blagoev, 

2001), και Ιταλία 57 (Pesarini, 1994). Η πρόσφατη αναθεώρηση του Levy (1998) ανέδειξε 36 είδη 

στο Ισραήλ (περισσότερα από όλα τα ζηλωτινοειδή της Κεντικής Ευρώπης!), γεγονός που έκανε 

την οµάδα, την πιο πλούσια της περιοχής. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν τον καθαρά µεσογειακό 

χαρακτήρα του γένους και συµφωνούν µε τα δεδοµένα των Αµερικανικών ζηλωτινοειδών, των 

οποίων τα νούµερα αυξάνουν προς τις περιοχές της Καλιφόρνιας (Platnick & Shadab, 1983) [στο 

San Diego καταγράφονται 17 ζηλωτινοειδή (Berria, J. 2001)].  

Στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα 10 ζηλωτινοειδή από τα 32 Gnaphosidae της 

Αττικής (Χατζησαράντος, 1940) και 11 από τα 34 Gnaphosidae της Κρήτης (Χατζάκη, 1996). Η 

παρούσα διατριβή ανέδειξε 13 είδη που, µε τα σηµερινά δεδοµένα, ανήκουν στο γένος Zelotes6. Από 

αυτά αναγνωρίστηκαν τα 12, ενώ ένα θηλυκό άτοµο παραµένει απροσδιόριστο προς το παρόν.   

  

Zelotes aerosus Charitonov, 1946   

Σχ. 4.186-4.187, Χάρτης 4.15 

Προσδιορισµός βάσει: Charitonov (1946, σελ. 26, Σχ. 41).  

                                                          

 

 
6 Όπως έχει ήδη φανεί και όπως θα σχολιαστεί και στη συζήτηση, πολλές από τις παλιότερες αναφορές Zelotes στην Κρήτη 
αφορούσαν στην ουσία άλλα γένη ή ήταν λάθος. Ετσι οι τωρινές αναφορές ειδών Zelotes, στο µεγαλύτερό τους ποσοστό δεν 
αντιστοιχούν στις παλιές, ενώ το σύνολο των ζηλωτινοειδών της Κρήτης ανέρχεται στα 23 είδη.  
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Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (a 1 ♂) (leg. Λυµπεράκης). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό περιγράφηκε από τον Charitonov (1946) βάσει ενός αρσενικού 

ατόµου από το Ουζµπεκιστάν και από τότε δεν έχει ξαναεντοπιστεί στη βιβλιογραφία. Παρά το 

γεγονός ότι δεν εξετάστηκε ο τύπος, η ταύτιση του κρητικού δείγµατος µε το συγκεκριµένο είδος 

πρέπει να είναι σωστή, εξαιτίας του σχήµατος της ποδοκνηµιαίας απόφυσης της ποδοπροσακτρίδας 

και της πολύ χαρακτηριστικής διάταξης του εµβόλου που διαπερνά το tegulum στο µέσον του, 

σχηµατίζοντας µία φουρκέτα στο εξωπλευρικό τµήµα του (Σχ. 4.186-4.187).  

Η θέση του είδους Z. aerosus στο γένος Zelotes θα πρέπει να επανεξεταστεί, επειδή τόσο οι 

χαρακτήρες του αρσενικού όσο και του θηλυκού ατόµου (βλέπε Charitonov 1946, Σχ. 42), είναι 

αρκετά ξεχωριστοί και διαφορετικοί από τους πιο κλασικούς αντιπροσώπους του γένους.  

 

Οικολογία. Το Z. aerosus βρέθηκε σε ένα µόνο σταθµό σε φρύγανα του βοριοδυτικότερου 

τµήµατος του νησιού (Σταθµός 2, παραλία Γραµβούσας)  

 

Κατανοµή. Ουζµπεκιστάν, Κρήτη (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 

 

Zelotes caucasius (L. Koch, 1866)   

Σχ. 4.188-4.189, 4.192-4.193, Χάρτης 4.17 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1998, σελ. 137, Σχ. 92-96), Grimm (1985, σελ. 281, Σχ. 231, 234-

235). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 14 ♂♂ 8 ♀♀; b 2 ♂♂ 14 ♀♀; c 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 2 (a 14 

♂♂ 5 ♀♀; b 18 ♂♂ 23 ♀♀); Σταθµός 3 (a 10 ♂♂ 6 ♀♀; b 5 ♀♀); Σταθµός 4 (a 2 ♀♀; b 2 ♂♂ 1 ♀; c 1 ♀); Σταθµός 

5 (a 3 ♂♂ 1 ♀; b 4 ♀♀); Σταθµός 6 (f 1 ♀; g 1 ♀); Σταθµός 7 (e 1 ♂; f 4 ♀♀; g 3 ♀♀); Σταθµός 8 (f 8 ♂♂ 5 ♀♀; g 4 

♀♀; h 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 13 (a 2 ♂♂ 16 ♀♀); Σταθµός 13 (c 10 ♂♂ 6 ♀♀; d 12 ♂♂ 19 ♀♀); 

Σταθµός 14 (a 3 ♂♂ 11 ♀♀; b 3 ♀♀; c 27 ♂♂ 14 ♀♀; d 19 ♂♂ 44 ♀♀); Σταθµός 15 (c 5 ♂♂ 5 ♀♀ [MHNG]; d 2 

♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 16 (a 1 ♂ 5 ♀♀; c 5 ♂♂ 8 ♀♀; d 6 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 17 (c 1 ♂); Σταθµός 18 (a 9 ♀♀; c 2 ♂♂ 

7 ♀♀; d 24 ♂♂ 11 ♀♀); Σταθµός 19 (c 2 ♂♂ 1 ♀; d 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 20 (a 2 ♂♂; b 4 ♂♂ 7 ♀♀); Σταθµός 22 (a 

1 ♂ 1 ♀; b 2 ♂♂); Σταθµός 23 (a 1 ♂; c 22 ♂♂ 19 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 35 (a 1 ♀); 

Σταθµός 36 (a 19 ♂♂ 7 ♀♀) (όλα leg. Τριχάς); Σταθµός 27 (a 9 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 34 (a 3 ♂♂ 1 ♀; b 2 ♀♀); 

Σταθµός 37 (a 15 ♂♂ 10 ♀♀; b 9 ♀♀; c 3 ♀♀; e 6 ♂♂); Σταθµός 55 (b 9 ♂♂ 42 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 

25 (a 23 ♂♂ 8 ♀♀; b 5 ♂♂ 4 ♀♀; Σταθµός 26 (b 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 28 (a 5 ♂♂ 1 ♀; b 9 ♂♂ 15 
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♀♀); Σταθµός 29 (b 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 32 (a 14 ♂♂ 10 ♀♀; b 15 ♀♀); Σταθµός 39 (a 2 ♂♂; b 6 ♂♂ 21 ♀♀); 

Σταθµός 40 (b 29 ♂♂ 17 ♀♀; c 20 ♂♂ 22 ♀♀); Σταθµός 41 (a 43 ♂♂ 22 ♀♀; b 4 ♂♂ 57 ♀♀) (όλα leg. 

Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 43 (a 4 ♂♂ 2 ♀♀; b 12 ♂♂ 26 ♀♀; c 6 ♀♀); Σταθµός 44 (a 5 ♂♂; b 8 ♂♂ 9 

♀♀; c 4 ♀♀); Σταθµός 45 (a 4 ♂♂ 9 ♀♀; b 5 ♀♀); Σταθµός 47 (b 12 ♂♂ 13 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 52 (b 6 ♂♂ 7 

♀♀); Σταθµός 53 (b 5 ♂♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 21 ♂♂ 38 ♀♀; b 17 ♀♀); Σταθµός 49 (a 6 

♂♂; b 11 ♂♂ 7 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 51 (a 4 ♂♂ 2 ♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 48 (a 2 ♀♀) 

(leg. Τριχάς); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 27 (b 2 ♂♂); Σταθµός 55 (a 7 ♂♂ 4 ♀♀ [KTh]); Σταθµός 56 (a 5 ♂♂ 2 ♀♀); 

Σταθµός 57 (a 59 ♂♂ 62 ♀♀; b 4 ♀♀); Σταθµός 73 (a 8 ♂♂ 27 ♀♀; b 2 ♂♂ 1 ♀; e 1 ♂) (όλα leg. Χατζάκη); 

Σταθµός 58 (a 4 ♂♂ 13 ♀♀; b 2 ♀♀); Σταθµός 62 (a 2 ♀♀); Σταθµός 64 (d 3 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 65 (a 1 ♂ 3 ♀♀); 

Σταθµός 68 (a 2 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (a 1 ♂; b 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 71 (a 6 ♂♂ 1 ♀; b 51 

♂♂ 41 ♀♀; c 7 ♀♀) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 61 (a 1 ♂); Σταθµός 70 (b 1 ♂); Σταθµός 72 (a 1 ♀) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (1 ♂ 5 ♀♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 

9/9/2001, leg. Χατζάκη). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (1 ♂ 3 ♀♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό, (38 ♂♂ 34 

♀♀, παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Ταξινοµική. Το Z. caucasius είναι ένα κοινό είδος, γνωστό σε όλη τη µεσογειακή λεκάνη και 

εκτεινόµενο στην Κεντρική Ευρώπη µε βορειότερο άκρο τη Σλοβακία και την Ανατολική Αυστρία. 

Οι ταξινοµικοί χαρακτήρες του είδους είναι πολύ ξεχωριστοί [βλέπε έµβολο, ποδοκνηµιαία 

απόφυση (Σχ. 4.188-4.189), κεντρικό άνοιγµα του επιγυνίου και εσωτερικές θήκες που καλύπτουν 

όλη σχεδόν την επιφάνεια του επιγυνίου (Σχ. 4.192-4.193)]. Μαζί µε το είδος Z. solstitialis Levy, 

1998, που αναφέρεται πιο κάτω (Σχ. 4.190-4.191, 4.194-4.195), αποτελούν µία εντελώς ξεχωριστή 

οµάδα µέσα στο γένος Zelotes.  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό συλλέγεται εύκολα και σε µεγάλες αφθονίες στις παγίδες εδάφους, 

πράγµα που παρατηρείται και από τον Levy (1998) για το Ισραήλ. Είναι ένα από τα πιο κοινά είδη 

και βρέθηκε σχεδόν σε όλους τους σταθµούς της Κρήτης (Χάρτης 4.17), αλλά και σε όλα τα νησιά 

του νοτίου Αιγαίου που µελετήθηκαν εδώ. ΄Ωριµα άτοµα πιάνονται όλο το χρόνο, µε αιχµή των 

αρσενικών κατά το Μάιο-Ιούνιο και των θηλυκών την ίδια περίοδο ή λίγο πιο µετά.  

 

Κατανοµή. Ευρώπη µέχρι Κεντρική Ασία. 
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Zelotes creticus (Kulczyński, 1903)   

Σχ. 4.196-4.200, Χάρτης 4.18 

Προσδιορισµός βάσει: Kulczyński (1903b, σελ. 42, Σχ. 4). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 5 (a 5 ♀♀; b 1 ♀; c 23 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 6 (a 1 ♂; b 1 ♀; c 2 

♀♀; d 1 ♀; e 8 ♀♀; h 5 ♂♂; i 7 ♂♂ [KTh]; l 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 7 (a 1 ♂; b 8 ♀♀; c 2 ♀♀; d 9 ♀♀; e 13 ♀♀; f 3 

♀♀; g 18 ♂♂; h 38 ♂♂; h 5 ♀♀; i 1 ♂ 2 ♀♀; j 3 ♀♀); Σταθµός 8 (a 3 ♂♂; b 4 ♂♂; d 1 ♀; f 1 ♀; h 4 ♂♂ 1 ♀; i 11 

♂♂ 1 ♀; j 2 ♂♂; k 1 ♀); Σταθµός 9 (a 8 ♂♂ 1 ♀; b 7 ♂♂ 1 ♀; c 3 ♀♀; d 3 ♀♀; e 7 ♂♂; f 4 ♂♂; g 1 ♂ 2 ♀♀) (όλα 

leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 11 (a 1 ♀; b 3 ♀♀); Σταθµός 12 (e 1 ♀) (όλα leg. Στάθη); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 7 

♀♀; c 25 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 26 (a 4 ♀♀; b 1 ♀; c 15 ♂♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 32 (a 12 ♀♀; b 10 

♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 40 (a 7 ♀♀ [KTh]; b 6 ♀♀; c 2 ♂♂; d 47 ♂♂ 7 ♀♀; d 3 ♂♂ 3 ♀♀ [MHNG]; e 1 ♀) (όλα leg. 

Νικολακάκης). 

 

Ταξινοµική. Το Z. creticus περιγράφηκε από τον Kulczyński (1903b) βάσει δύο θηλυκών 

ατόµων και από τότε δεν είχε αναφερθεί ξανά. Θηλυκά άτοµα βρέθηκαν στη συλλογή µας µαζί µε 

τα αντίστοιχα αρσενικά, τα οποία περιγράφηκαν για πρώτη φορά (Chatzaki et al., 2003).  

Πρόκειται για µεγάλου µεγέθους σκουρόχρωµες αράχνες, µε πολύ χαρακτηριστικό επιγύνιο 

(Σχ. 4.199), µε τα πρόσθια τοιχώµατα σαν µικρά καπελάκια, πολύ αποµακρυσµένα από τις 

συζευκτικές οπές και το γεννητικό κανάλι.  

 

Οικολογία. Το Z. creticus είναι κοινό είδος κυρίως των µέσων και ανώτερων υψοµέτρων της 

δυτικής και κεντρικής Κρήτης, αλλά απουσιάζει από τα Λασιθιώτικα βουνά. Βρέθηκε µόνο σε 

τέσσερις σταθµούς στα χαµηλά (σταθµός 5 στη Λ. Κουρνά, σταθµοί 25 και 26 στην Πρέβελη και 

σταθµός 40 στα Σακτούρια) (Χάρτης 4.18). Μαζί µε άλλα ορεσείβια είδη (π.χ. τα Callilepis cretica, 

Drassodes lapidosus, Drassyllus praeficus και άλλα) το Z. creticus γίνεται πιο άφθονο µε την αύξηση του 

υψοµέτρου. Η κατανοµή του δείχνει άµεση συσχέτιση µε την υγρασία. Η αιχµή δραστηριότητας 

παρατηρείται κατά το τέλος καλοκαιριού στα αρσενικά και κατά τα τέλη άνοιξης - αρχές 

καλοκαιριού στα θηλυκά άτοµα.  

 

Κατανοµή. Κρήτη; Κρήτη: Χανιά, Aσκύφου, 1000µ (Kulczyński, 1903, type locality) 

(ενδηµικό Κρήτης). 
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Zelotes daidalus Chatzaki, 2003   

Σχ. 4.215-4.216, 4.221, 4.226-4.227, Χάρτης 4.19 

 

Ετυµολογία: Το όνοµα προέρχεται από την ελληνική µυθολογία και τον αρχιτέκτονα του 

µινωικού παλατιού της Κνωσού, ∆αίδαλο.  

 

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 27a (Εξάντης, Αγ. Κυπριανός, leg. Χατζάκη) (1 ♂ ολότυπος, 2 ♀♀ 

παράτυποι [ΜΦΙΚ]; 1 ♂ 1 ♀ παράτυποι [MHNG]). 

ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (a 7 ♂♂; b 3 ♂♂); Σταθµός 3 (a 2 ♀♀ [KTh]; b 1 ♂); Σταθµός 6 (f 1 ♂) (όλα 

leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 16 (c 1 ♂ [KTh]; d 5 ♂♂) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 39 (a 1 ♂); 

Σταθµός 40 (b 1 ♂); Σταθµός 41 (a 2 ♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 47 (b 1 ♂) (leg. 

Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 3 ♀♀; b 4 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 63 (b 1 ♂); Σταθµός 71 (b 3 

♂♂) (όλα leg. Στάθη). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό είναι πολύ κοντινό στο Z. labilis σε ό,τι αφορά στους σωµατικούς 

και γεννητικούς χαρακτήρες (Σχ. 4.211-4.214, 4.217-4.220, 4.222-4.225). Το νέο είδος διαφέρει 

από το Z. labilis στο µέγεθος (το Z. daidalus είναι λίγο µικρότερο), στο σχήµα της ποδοκνηµιαίας 

απόφυσης, της τελικής απόφυσης (TA) και στην εγκάρσια διάταξη του εµβόλου (Ε) και της βάσης 

του (ΕΒ). Επίσης στο Z. daidalus, η κεντρική κοιλότητα του επιγυνίου είναι πιο φαρδιά από εκείνη 

του Z. labilis, οι εσωτερικοί αδένες (g) έχουν διαφορετική θέση και η απόσταση µεταξύ οπίσθιου 

τοιχώµατος της κεντρικής κοιλότητας και σπερµατοθήκης είναι µεγαλύτερη (σύγκρινε Σχ. 4.222 µε 

Σχ. 4.226 και 4.223 µε 4.227).  

 

Οικολογία. Το Z. daidalus βρέθηκε κυρίως στην περιφέρεια της Κρήτης και στη Γαύδο 

(Χάρτης 4.19). Είναι πιθανό να βρεθεί και σε άλλα σηµεία της νησιωτικής Ελλάδας.  

 

Κατανοµή. Κρήτη, Γαύδος (ενδηµικό Κρήτης).  
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Zelotes cf. ilotarum (Simon, 1884)   

Σχ. 4.201-4.203, 4.207-4.208, Χάρτης 4.18 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 4 (c 2 ♂♂ 1 ♀) (leg. Λυµπεράκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 44 (a 9 

♂♂ 6 ♀♀; b 1 ♀); Σταθµός 47 (a 9 ♀♀; b 6 ♀♀; d 27 ♂♂ 2 ♀♀ d 2 ♂♂ 2 ♀♀ [MHNG]; e 6 ♀♀ [KTh]) (όλα leg. 

Νικολακάκης); Σταθµός 49 (a 1 ♂ [KTh]; a 5 ♀♀; b 2 ♀♀; c 5 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 51 (a 21 ♀♀; b 29 ♂♂ 1 ♀) (όλα 

leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 59 (a 59 ♂♂ 12 ♀♀; b 8 ♂♂ 1 ♀; c 38 ♂♂ 20 ♀♀) (όλα leg. Τριχάς). 

Συγκριτικό υλικό: Z. ilotarum: Πελοπόννησος: Αίγιο (2 ♂♂, 3/4/1939, Col. Χατζησαράντος, 2780, ΖΜΠΑ); 

Αττική: Κάτω Σούλι (4 ♀♀, 14/4/1939, Col. Χατζησαράντος, 2781, ZMΠA). 

 

Ταξινοµική. Το Z. ilotarum περιγράφηκε αρχικά από τον Simon (1884) µε βάση θηλυκά 

άτοµα από τη Νάξο και την Αθήνα. Αργότερα το είδος βρέθηκε και από τον Χατζησαράντο (στην 

Πελοπόννησο και στην Αττική), ο οποίος έδωσε και την πρώτη πλήρη περιγραφή αρσενικού και 

θηλυκού ατόµου (σελ. 82, Σχ. 26-27). Το είδος αυτό έχει πολύ έντονα και ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά, όπως: σχήµα εµβολικής κατασκευής (EB και E) της αρσενικής 

ποδοπροσακτρίδας, και λεπτοµέρειες στην κοιλιακή και νωτιαία πλευρά του tegulum (p), (X), (TA), 

(Σχ. 4.204-4.206), στενό επιγύνιο (Σχ. 4.209-4.210). Στην Κρήτη βρέθηκε ένα είδος που µοιάζει 

πολύ µε το το Z. ilotarum, διαθέτοντας τις ίδιες βασικές δοµές (Σχ. 4.201-4.203, 4.207-4.208), αλλά 

σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Λεπτοµερής ανάλυση των χαρακτήρων και των διαφορών µεταξύ των δύο 

αυτών ειδών δίνεται στη Chatzaki et al. (2003). Πιο ολοκληρωµένη γνώση των ειδών Gnaphosidae 

της Ελλάδας και των κατανοµών τους θα επιτρέψει να διευκρινιστεί αν το κρητικό αυτό είδος ανήκει 

σε κάποιο άλλο υπάρχον είδος, αποτελεί γενετική διαφοροποίηση του Z. ilotarum ή είναι νέο είδος 

για την επιστήµη.  

 

Οικολογία. Το Z. cf. ilotarum δεν είναι πολύ κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.18). Βρέθηκε σε 

µερικούς σταθµούς της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, κυρίως σε χαµηλά υψόµετρα, κάτω από 

τα 1000µ. Η αιχµή δραστηριότητας των αρσενικών παρατηρείται νωρίς το φθινόπωρο και των 

θηλυκών αργά την άνοιξη.  

 

Κατανοµή. Ελλάδα: Αττική ?; Πελοπόννησος ? (Χατζησαράντος, 1940); Νάξος ? (Simon, 

1884); Κρήτη.  
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Zelotes labilis Simon, 1914   

Σχ. 4.211-4.214, 4.217-4.220, 4.222-4.225, Χάρτης 4.19 

Προσδιορισµός βάσει: Χατζησαράντος (1940, σελ. 82, Σχ. 28-29).  

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 3 (a 10 ♂♂ 5 ♀♀; b 2 ♂♂ 2 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 4 (b 1 ♀); 

Σταθµός 6 (d 1 ♂; e 4 ♂♂ 1 ♀; f 1 ♂); Σταθµός 7 (e 1 ♂ 1 ♀; f 1 ♀; g 1 ♀); Σταθµός 8 (e 1 ♂; f 2 ♂♂ 1 ♀; g 2 ♀♀; k 

1 ♀); Σταθµός 9 (a 8 ♀♀; c 2 ♂♂ 1 ♀; d 7 ♀♀; g 3 ♀♀); Σταθµός 10 (a 1 ♂ 4 ♀♀); (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 

14 (c 15 ♂♂ 2 ♀♀; d 5 ♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 15 (c 4 ♂♂; d 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 16 (c 21 ♂♂ 1 ♀; d 15 ♂♂ 11 ♀♀; 

1 ♂ [KTh]); Σταθµός 17 (c 7 ♂♂; d 2 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 18 (a 1 ♀; c 5 ♂♂; c 2 ♀♀ [KTh]; d 2 ♂♂ 5 ♀♀); 

Σταθµός 19 (c 5 ♂♂ 1 ♀; d 6 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 20 (a 1 ♂; b 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 21 (d 3 ♀♀); Σταθµός 22 (b 4 

♂♂); Σταθµός 23 (c 7 ♂♂ 6 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 7 ♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. 

Λυµπεράκης); Σταθµός 27 (a 27 ♂♂ 6 ♀♀; b 1 ♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 34 (a 2 ♂♂ 3 ♀♀; b 1 ♂ 7 ♀♀; 

e 1 ♀); Σταθµός 37 (a 18 ♂♂ 13 ♀♀; b 1 ♂ 4 ♀♀; e 1 ♂ 1 ♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 35 (a 1 ♀) (leg. Τριχάς); 

Σταθµός 28 (a 1 ♂ 2 ♀♀; b 10 ♂♂ 9 ♀♀); Σταθµός 29 (b 1 ♀); Σταθµός 32 (a 3 ♀♀; b 1 ♀); Σταθµός 39 (a 2 ♂♂ 4 

♀♀); Σταθµός 40 (b 8 ♂♂ 10 ♀♀; c 9 ♀♀); Σταθµός 41 (a 18 ♂♂ 11 ♀♀; b 1 ♂ 9 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 8 ♂♂ 4 ♀♀; f 8 ♂♂ 1 ♀; g 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (a 1 ♂; b 1 ♂ 2 ♀♀); 

Σταθµός 44 (b 5 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 45 (a 3 ♂♂ 7 ♀♀; b 1 ♂ 6 ♀♀); Σταθµός 46 (a 17 ♂♂ 11 ♀♀; b 7 ♀♀); 

Σταθµός 47 (b 12 ♂♂ 16 ♀♀; e 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 49 (b 2 ♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 50 (c 1 ♂ 6 ♀♀; d 1 ♀); Σταθµός 

51 (a 1 ♂ 1 ♀; b 1 ♀); Σταθµός 52 (b 1 ♀); Σταθµός 53 (b 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 8 

♂♂ 2 ♀♀; b 2 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 56 (a 6 ♂♂ 4 ♀♀; b 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 57 (a 7 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 73 (a 1 ♂ 

13 ♀♀; b 1 ♂ 1 ♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 2 ♂♂ 4 ♀♀; b 4 ♀♀); Σταθµός 62 (a 1 ♂ 3 ♀♀; b 1 ♀); 

Σταθµός 64 (d 1 ♂ 1 ♀); Σταθµός 65 (a 1 ♀); Σταθµός 68 (a 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 63 (b 1 ♂ 1 ♀); 

Σταθµός 71 (b 3 ♂♂ 5 ♀♀ [MHNG]) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 59 (a 1 ♂) (leg. Τριχάς). 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: Ποταµός, 700µ δυτικά: αραιά φρύγανα σε αµµώδες υπόστρωµα κοντά στο χωριό, (1 ♂ 3 ♀♀, 

παγίδες εδάφους 27/3/2001 – 5/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (4 ♀♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (6 ♀♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 

9/9/2001, leg. Χατζάκη). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες (1 ♂ 2 ♀♀, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

Συγκριτικό υλικό: Z. labilis: Αττική, Εκάλη (1♂, 10/5/1935, συλλογή Χατζησαράντου, ZMΠA); Σάµος, 

Κουµαραδαίοι (1♀, 1/8/1937, συλλογή Χατζησαράντου, ZMΠA). 

 

 

Ταξινοµική. Το Z. labilis περιγράφηκε αρχικά από τον Simon (1914) βάσει θηλυκών 

ατόµων που συνέλεξε από τα Πυρηναία. Αργότερα ο Χατζησαράντος (1940) αναγνώρισε ένα 
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θηλυκό άτοµο από τη Σάµο ως ανήκον στο είδος αυτό και το συνέζευξε µε ένα αρσενικό από την 

Αττική, το οποίο και περιέγραψε για πρώτη φορά. ∆εδοµένης της ποικιλοµορφίας που 

παρατηρείται εντός των κρητικών πληθυσµών, φαίνεται απίθανο η ταυτότητα του είδους που 

αναγνώρισε ο Χατζησαράντος να είναι πράγµατι το Z. labilis που περιέγραψε ο Simon.  

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής δεν ήταν δυνατό να γίνει περαιτέρω εµβάθυνση στο 

πρόβληµα, µε µελέτη του τύπου και συγκριτικού υλικού από την Ιταλία και από όπου αλλού έχει 

εντοπιστεί το Z. labilis. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαραίτητο για την κατανόηση του εύρους της 

ποικιλοµορφίας τόσο λεπτών δοµών, όσο αυτές που παρατηρούνται στο συγκεκριµένο είδος. 

Επειδή τα δείγµατα της Κρήτης συµφωνούν µε την περιγραφή του Χατζησαράντου και µε το 

συγκριτικό υλικό που βρέθηκε στη συλλογή του (βλέπε σχήµα ποδοκνηµιαίας απόφυσης, τελικής 

απόφυσης και κεντρικής κοιλότητας του επιγυνίου), δέχοµαι προς το παρόν αυτή την εκδοχή ως την 

πιο κοντινή στην πραγµατικότητα, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα.  

Στην Κρήτη το είδος αυτό δείχνει µεγάλη ποικιλοµορφία στους χαρακτήρες του γεννητικού 

συστήµατος (βλέπε Chatzaki et al., 2003). Μπορεί να διακρίνει κανείς έναν ‘πεδινό’ (Σχ. 4.211-

4.212, 4.217-4.218, 4.222-4.223) και έναν ‘ορεινό’ (Σχ. 4.213-4.214, 4.219-4.220, 4.224-4.225) 

τύπο. ∆ιαφορές εντοπίζονται κυρίως στο νωτιαίο τµήµα του γεννητικού µορίου της 

ποδοπροσακτρίδας (δοµή Η) και στις αναλογίες των δοµών του επιγυνίου. Η δοµή (Η) είναι 

διαφορετική και µεταξύ των αρσενικών των τριών ορεινών όγκων που µελετήθηκαν εδώ, Λευκά 

Ορη, Ψηλορείτης και ∆ίκτη (Chatzaki et al., 2003). ∆ιαφορές υπάρχουν επίσης στο σωµατικό 

µέγεθος των δύο τύπων: µετρήθηκαν 142 αρσενικά και 200 θηλυκά άτοµα, από τα οποία µόνο τα 

22 και 9 αντίστοιχα είναι σχετικά µεγάλα σε µέγεθος (> 4.5mm και 6mm αντίστοιχα) και ανήκουν 

στον ‘ορεινό’ τύπο. Τέλος, τα άτοµα από το ΄Ορος Μαίναλο της Πελοποννήσου, ανήκουν σε µια 

ξεχωριστή κατηγορία ως προς το γεννητικό τους σύστηµα. Ωστόσο υπάρχουν ενδιάµεσες 

µορφολογικές δοµές σε όλα τα παραπάνω. Περαιτέρω ανάλυση απαιτείται στους τοπικούς, αλλά και 

σε πιο αποµακρυσµένους πληθυσµούς, για να δοθεί µία πιο ξεκάθαρη εικόνα της ταξινοµικής 

κατάστασης αυτού ή αυτών των ειδών.  

 

Οικολογία. Το Z. labilis είναι πολύ κοινό στην Κρήτη και στα γειτονικά νησιά (Χάρτης 

4.19). Ο πεδινός τύπος βρέθηκε µέχρι τα 1200µ, ενώ ο ορεινός από τα 1650µ και πάνω. Στους δύο 

τύπους παρεµβάλλεται µια ενδιάµεση µορφή κατά µήκος µιας µεταβατικής υψοµετρικής ζώνης. 

΄Ωριµα άτοµα πιάνονται από την άνοιξη µέχρι το τέλος φθινοπώρου, µε αιχµή δραστηριότητας 

από το τέλος άνοιξης µέχρι νωρίς το καλοκαίρι. 

 

Κατανοµή. Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα.  
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Zelotes minous Chatzaki, 2003   

Σχ. 4.228 - 4.232, Χάρτης 4.20 

 

Ετυµολογία: Το όνοµα του είδους προέρχεται από το όνοµα του βασιλιά της Κρήτης 

Μίνωα κατά τη µινωική εποχή.  

 

Συλλογή. Τύποι: Σταθµός 27a (Εξάντης, Αγ. Κυπριανός) (1 ♂ ολότυπος, 4 ♀♀ παράτυποι, 

[ΜΦΙΚ]; 1 ♂ 1 ♀ παράτυποι [MHNG]). 

ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (b 1 ♀); Σταθµός 6 (g 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 16 (a 1 ♀; d 3 

♀♀); Σταθµός 17 (c 1 ♂); Σταθµός 19 (d 3 ♂♂) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 27 (a 2 ♂♂ 5 ♀♀; b 

1 ♀) (όλα leg. Χατζάκη); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 52 (b 1 ♀); Σταθµός 53 (b 1 ♀); Σταθµός 54 (b 1 ♂); (όλα leg. 

Νικολακάκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 9 ♂♂; b 2 ♂♂ [KTh]); Σταθµός 73 (a 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 63 

(b 1 ♀) (leg. Στάθη); Σταθµός 65 (a 1 ♂) (leg. Παπαδηµητράκης). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (4 ♂♂ 1 ♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

Συγκριτικό υλικό: Z. puritanus Chamberlin, 1922: Αυστρία, N. Tirol, Innsbruck, Martinswand (3 ♂♂ 1 ♀, 

παγίδες εδάφους 23/4/1963 – 7/6/1963, KTh). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό συνίσταται σε µικρές αράχνες ανοιχτού καστανού χρώµατος. 

Οπισθοκεντρικά µάτια πιο κοντά στα οπισθοπλευρικά από ό,τι µεταξύ τους, µικρότερα από τα 

υπόλοιπα µάτια και στρογγυλά. Τα γεννητικά µόρια διακρίνονται από τα εξής χαρακτηριστικά: 

ποδοκνηµιαία απόφυση µικρή (Σχ. 4.230); tegulum µεµβρανώδες (Σχ. 4.228); εµβολική βάση 

(EB) ογκώδης, µε µία χιτινώδη, νωτιαία προεξοχή; έµβολο µικρό, ξεκινάει από τη νωτιαία πλευρά 

της βάσης του και κατευθύνεται προς την εξωπλευρική µεριά του tegulum (Σχ. 4.229); επιγύνιο µε 

κεντρική κοιλότητα σαν βαθειά καµπύλη (Σχ. 4.231).  

Το είδος αυτό είναι πολύ κοντινό µε το Z. puritanus Chamberlin, 1922 (βλέπε Grimm 1985, 

Σχ. 247c, 248, 270-271). Εκτός του ότι είναι πολύ µικρότερο όµως, το νέο είδος διαφέρει σε 

λεπτοµέρειες της εµβολικής κατασκευής του αρσενικού και στο σχήµα της κεντρικής κοιλότητας 

του θηλυκού γεννητικού µορίου.  

 

Οικολογία. Το Z. minous βρέθηκε αποσπασµατικά σε παραλιακούς σταθµούς της Κρήτης, 

στη Γαύδο και στη ∆ία (Χάρτης 4.20).  
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Κατανοµή. Κρήτη, Κάρπαθος (ενδηµικό Νοτίου Αιγαίου). 

 

 

Zelotes nilicola (O. P.-Cambridge, 1874)   

Σχ. 4.233 - 4.237, Χάρτης 4.15 

Προσδιορισµός βάσει: Platnick & Shadab (1983, σελ. 186, Σχ. 263-266), Levy (1998, σελ. 142, 

Σχ. 104-107). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 18 (c 1 ♂ 1 ♀; d 3 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 48 (a 5 ♂♂ 1 ♀) (leg. Τριχάς); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 64 (d 4 ♂♂ 3 ♀♀) (leg. Παπαδηµητράκης). 

 

Ταξινοµική. Οι ταξινοµικοί χαρακτήρες του είδους αυτού συµφωνούν µε τις προηγούµενες 

περιγραφές των Platnick & Shadab (1983) και του Levy (1998). Στο Σχ. 4.235 φαίνεται µία 

περίεργη, πριονωτή κατασκευή (p) στο νωτιαίο ανώτερο τµήµα του αρσενικού µορίου, που ξεκινάει 

από τη βάση του εµβόλου. Η δοµή αυτή, που είχε ήδη επισηµανθεί από τον Levy (1998) και της 

οποίας η λειτουργία είναι άγνωστη, είναι ένας αρκετά ξεχωριστός χαρακτήρας.  

  

Οικολογία. Το είδος αυτό είναι σπάνιο στην Κρήτη και στη Γαύδο (Χάρτης 4.15), όπου 

βρέθηκε πάντα σε αµµώδη υποστρώµατα (Γαύδος, αµµοθίνες Λαβρακά, σταθµός 18) και κοντά σε 

νερό (Ηράκλειο, Αποσελέµης, σταθµός 48 και Λασίθι, Λίµνη Μπραµιανών, σταθµός 64). ΄Ωριµα 

άτοµα πιάστηκαν αργά το καλοκαίρι. 

 

Κατανοµή. Ολοµεσογειακό: Αίγυπτος, Τυνησία, Κορσική, Ιταλία (Giglio Isl.), Κύπρος, 

Ισραήλ, Κανάρια νησιά, Ελλάδα: Αττική: Αθήνα (Platnick & Shadab, 1983), εισαγµένο στις ΗΠΑ 

(κατά Platnick & Shadab, 1983). 

Η γεωγραφική κατανοµή του είδους αυτού, οι σταθµοί στους οποίους συλλέχθηκε εδώ, αλλά 

και το µικρό του µέγεθος, δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ένα είδος που 

διασπείρεται πολύ εύκολα και εποµένως η κατανοµή του δεν έχει να δώσει σηµαντική 
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βιογεωγραφική πληροφορία.   

 

 

Zelotes scrutatus (O. P.-Cambridge, 1872)   

Σχ. 4.238 – 4.242, Χάρτης 4.20 

Drassodes cofiniotes: Roewer, 1928 (σελ. 105, Σχ.10), ΚΡΗΤΗ: Ρέθυµνο, Τοπόλια (type locality); Roewer 

1954 (σελ. 385); Bonnet, 1956 (σελ. 1563); Levy, 1998. 

Zelotes bucharensis Charitonov, 1946: σελ. 26, Σχ. 39-40, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ: Yakkabagh (type locality). 

Syn. n. 

 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1998, σελ. 125, Σχ. 62-68). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 1 (a 3 ♂♂ 6 ♀♀; b 4 ♂♂; c 24 ♂♂); Σταθµός 2 (a 9 ♂♂ 3 ♀♀; b 1 

♂ 2 ♀♀); Σταθµός 3 (a 3 ♂♂; b 1 ♂); Σταθµός 4 (a 1 ♀; b 2 ♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 5 (a 1 ♂; b 1 ♂) (όλα leg. 

Λυµπεράκης); Σταθµός 13 (a 2 ♂♂ 10♀♀; c 1 ♂; d 2 ♂♂ 4 ♀♀); Σταθµός 14 (a 1 ♂ 1 ♀; c 4 ♀♀; d 3 ♂♂ 2 ♀♀); 

Σταθµός 15 (d 2 ♂♂); Σταθµός 16 (d 4 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 18 (d 1 ♀); Σταθµός 19 (a 1 ♂ 5 ♀♀; c 1 ♂ 3 ♀♀; d 5 

♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 25 (a 8 ♂♂; a 2 ♀♀; b 4 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); 

Σταθµός 27 (a 22 ♂♂ 3 ♀♀; b 8 ♂♂ 2 ♀♀; c 1 ♀; f 1 ♂); Σταθµός 34 (a 1 ♂) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (a 4 

♀♀; b 1 ♂ 2 ♀♀); Σταθµός 32 (a 3 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 39 (a 5 ♂♂ 2 ♀♀; b 2 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 40 (b 11 ♂♂ 1 

♀; c 4 ♂♂ 4 ♀♀; d 1 ♀); Σταθµός 41 (a 11 ♂♂ 2 ♀♀; b 21 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 

Σταθµός 42 (e 2 ♂♂ 1 ♀; g 1 ♀; f 2 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 44 (a 5 ♂♂ [KTh]; a 2 ♀♀; b 7 ♂♂ 10 ♀♀); 

Σταθµός 47 (a 4 ♂♂ 1 ♀; b 25 ♂♂;  b 8 ♀♀ [KTh]; c 2 ♂♂ 5 ♀♀ [MHNG]; e 3 ♂♂) (όλα leg. Νικολακάκης); 

Σταθµός 46 (a 3 ♂♂ 2 ♀♀; b 1 ♀); Σταθµός 49 (b 2 ♀♀); Σταθµός 50 (c 2 ♂♂ 2 ♀♀; d 1 ♀); Σταθµός 51 (a 1 ♀) 

(όλα leg. Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 4 ♂♂ 1 ♀; b 5 ♂♂ 1 ♀; c 1 ♀); Σταθµός 73 (a 1 ♂; b 1 ♀) (όλα 

leg. Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 1 ♂); Σταθµός 62 (a 1 ♂; b 1 ♂); Σταθµός 64 (d 2 ♂♂ 1 ♀; e 1 ♂ 1 ♀) (όλα leg. 

Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (b 2 ♂♂); Σταθµός 71 (a 3 ♂♂; b 3 ♂♂ 1 ♀; c 1 ♂) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 66 (a 3 

♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 70 (b 1 ♀) (όλα leg. Τριχάς). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες (1 ♂, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

Συγκριτικό υλικό: Z. scrutatus: Ισραήλ, Hatira ridge near Sede Boger (1 ♂ 1 ♀, 8/1991, Col. Lubin, 14628). 

 

Ταξινοµική. Η ταυτότητα του είδους αυτού επιβεβαιώθηκε από δείγµατα που εξετάστηκαν 

από τη συλλογή του Dr. Levy. Στα κρητικά δείγµατα, η τελική απόφυση (TA), η βάση και το άκρο 

του εµβόλου (Σχ. 4.238-4.239) και το σχήµα της κεντρικής κοιλότητας του επιγυνίου (Σχ. 4.241) 

είναι σταθεροί χαρακτήρες, ενώ το σχήµα του γεννητικού καναλιού ποικίλει, πράγµα που έχει 

παρατηρηθεί και από τον Levy (1998) για το συγκεκριµένο είδος. Το Z. bucharensis Charitonov, 
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1946 προτάθηκε ως νέο συνώνυµο του Z. scrutatus βάσει της ταύτισής τους στο σχήµα της κεντρικής 

κοιλότητας του επιγυνίου και της ποδοκνηµιαίας απόφυσης της αρσενικής ποδοπροσακτρίδας 

(βλέπε Charitonov 1946, Σχ. 39-40). 

  

Οικολογία. Το είδος Z. scrutatus είναι σχετικά κοινό σε όλη τη Κρήτη, στη Γαύδο και στη 

∆ία (Χάρτης 4.20), αλλά και στην Πελοπόννησο. Στην Κρήτη φτάνει στα 1200µ, αλλά µάλλον 

προτιµάει τα χαµηλότερα υψόµετρα. ΄Ωριµα άτοµα και των δύο φύλων παρατηρούνται από τα τέλη 

της άνοιξης µέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.  

 

Κατανοµή. Β. Αφρική, Ισραήλ, Συρία, Ουζµπεκιστάν, Ελλάδα: Αττική, Κόκκινος Μύλος 

(Χατζησαράντος, 1940, sub D. cofiniotes). 

 

 

Zelotes solstitialis Levy, 1998   

Σχ. 4.190-4.191, 4.194-4.195, Χάρτης 4.15 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1998, σελ. 139, Σχ. 97-101). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 27 (b 1 ♀) (leg. Χατζάκη); Σταθµός 39 (b 1 ♀); Σταθµός 40 (c 

22 ♀♀; d 2 ♂♂ 4 ♀♀ [KTh]); Σταθµός 41 (b 1 ♀) (όλα leg. Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 47 (c 7 ♂♂ 10 

♀♀; d 2 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (b 2 ♀♀); Σταθµός 50 (d 1 ♂ 2 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); 

ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 64 (d 1 ♂; e 16 ♂♂ 16 ♀♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 64 (f 5 ♂♂ 6 ♀♀) (leg. 

Νικολακάκης); Σταθµός 63 (c 1 ♂) (leg. Στάθη). 

ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (1 ♂ 5 ♀♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 

9/9/2001, leg. Χατζάκη). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες (2 ♂♂, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό είναι πολύ κοντινό στο Z. caucasius, µε το οποίο µοιράζεται 

πολλούς ξεχωριστούς χαρακτήρες, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως. Ωστόσο το Z. solstitialis 

είναι µεγαλύτερο σε σωµατικό µέγεθος, και οι γεννητικοί του χαρακτήρες είναι γενικά πιο έντονοι 

(βλέπε ποδοκνηµιαία  απόφυση, σχήµα εµβολικής κατασκευής, µήκος εµβόλου, σχήµα κεντρικoύ 
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ανοίγµατος και διάταξη των εσωτερικών δοµών του επιγυνίου) (Σχ. 4.190-4.191, 4.194-4.195).  

 

Οικολογία. Το είδος αυτό δεν είναι πολύ κοινό στην Κρήτη (Χάρτης 4.15). Τα δεδοµένα 

της Κρήτης συµφωνούν µε προηγούµενες παρατηρήσεις Levy (1998), ότι ώριµα άτοµα του είδους 

αυτού απαντώνται µόνο κατά τους ξηρούς µήνες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.  

 

Κατανοµή. Ισραήλ, Συρία? (πρώτη αναφορά στην Ευρώπη). 

 

 

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)   

 

Σχ. 4.243 – 4.247, Χάρτης 4.21 

Προσδιορισµός βάσει: Grimm (1985, σελ. 227, Σχ. 282, 303-304). 

 

Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (a 1 ♀; c 26 ♂♂ 1 ♀; d 1 ♀; e 2 ♀♀; f 8 ♀♀ [KTh]); Σταθµός 3 (c 

33 ♂♂ 2 ♀♀; d 17 ♀♀; e 3 ♀♀); Σταθµός 5 (a 1 ♀; c 12 ♂♂ 5 ♀♀); Σταθµός 6 (a 4 ♀♀; b 2 ♀♀; c 3 ♀♀; h 38 ♂♂ 

1 ♀; i 2 ♂♂ 9 ♀♀; j 4 ♀♀; k 1 ♀; l 4 ♀♀; m 1 ♀); Σταθµός 7 (i 9 ♂♂) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 14 (a 1 ♂; b 1 

♂ 1 ♀; c 1 ♀); Σταθµός 15 (c 3 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 16 (a 4 ♂♂; b 7 ♀♀; c 6 ♀♀); Σταθµός 18 (a 2 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♂); 

Σταθµός 19 (b 1 ♀); Σταθµός 21 (a 2 ♂♂) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: Σταθµός 27 (a 2 ♀♀; b 15 ♂♂ 1 ♀; 

c 24 ♂♂ 18 ♀♀; d 2 ♂♂ 9 ♀♀; e 1 ♂ 4 ♀♀; f 14 ♀♀); Σταθµός 34 (b 10 ♂♂; c 3 ♂♂ 2 ♀♀; d 4 ♀♀); Σταθµός 37 

(b 12 ♂♂; c 18 ♀♀; d 14 ♀♀; e 2 ♀♀); Σταθµός 38 (a 1 ♂ 11 ♀♀ b 4 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 25 (c 16 ♂♂ 

3 ♀♀) (leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 24 (a 1 ♀) (leg. Στάθη); Σταθµός 28 (a 2 ♀♀); Σταθµός 29 (b 6 ♂♂); Σταθµός 32 

(b 9 ♂♂); Σταθµός 39 (b 5 ♀♀); Σταθµός 40 (b 1 ♀; d 37 ♂♂ 9♀♀; e 1 ♀); Σταθµός 41 (a 4 ♀♀) (όλα leg. 

Νικολακάκης); Σταθµός 30 (a 1 ♀); Σταθµός 33 (a 2 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 35 (a 1 ♂); Σταθµός 36 (a 1 ♀) (όλα leg. 

Τριχάς); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (e 12 ♀♀; f 2 ♀♀; h 2 ♀♀; i 53 ♂♂ 11 ♀♀; j 20 ♂♂ 15 ♀♀; h 15 ♂♂; k 8 ♀♀) 

(όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (a 3 ♀♀; c 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 44 (a 4 ♀♀; c 7 ♂♂); Σταθµός 45 (a 2 ♀♀); Σταθµός 

47 (a 2 ♀♀; b 7 ♂♂ 10 ♀♀; c 9 ♂♂; d 14 ♂♂ 6 ♀♀; e 2 ♀♀); Σταθµός 50 (a 4 ♀♀; d 4 ♂♂; e 31 ♂♂ 8 ♀♀); 

Σταθµός 52 (a 3 ♀♀; b 1 ♀; c 44 ♂♂ 6 ♀♀); Σταθµός 53 (a 1 ♀; c 20 ♂♂ 12 ♀♀); Σταθµός 54 (a 2 ♀♀; c 17 ♂♂ 3 

♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (b 23 ♂♂); Σταθµός 49 (a 1 ♀; b 1 ♀; c 15 ♂♂); Σταθµός 51 (b 3 ♂♂) (όλα 

leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 48 (a 1 ♂) (leg. Τριχάς); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 5 ♀♀; b 36 ♂♂ 4 ♀♀; c 21 ♂♂ 7 

♀♀; d 1 ♀; e 1 ♀); Σταθµός 56 (a 1 ♀; b 16 ♂♂ 2 ♀♀; c 1 ♀); Σταθµός 57 (a 1 ♂ [KTh]; b 5 ♂♂ 1 ♀; c 2 ♀♀ 

[MHNG]); Σταθµός 73 (a 3 ♀♀; b 8 ♂♂ [MHNG]; c 26 ♂♂ 12 ♀♀; d 2 ♀♀; e 4 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 

71 (a 8 ♀♀; c 1 ♀; d 14 ♂♂) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 64 (a 2 ♂♂ 1 ♀; c 3 ♀♀; e 5 ♂♂; f 28 ♂♂ 7 ♀♀) (όλα leg. 

Νικολακάκης); Σταθµός 58 (b 10 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 62 (a 4 ♀♀; b 16 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 65 (a 2 ♀♀); Σταθµός 68 (b 

5 ♂♂) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 63 (a 6 ♀♀; c 38 ♂♂ 8 ♀♀); Σταθµός 60 (a 2 ♀♀); Σταθµός 71 (c 31 

♂♂; d 1 ♀; e 3 ♀♀) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 59 (a 1 ♂; b 2 ♂♂ 1 ♀; c 1 ♂); Σταθµός 61 (a 14 ♂♂ 3 ♀♀; b 14 ♂♂ 
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4 ♀♀); Σταθµός 66 (a 2 ♀♀); Σταθµός 67 (a 2 ♂♂ 3 ♀♀); Σταθµός 70 (b 3 ♂♂ 7 ♀♀); Σταθµός 72 (a 2 ♀♀; b 12 

♂♂) (όλα leg. Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (5 ♀♀, παγίδες 

εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: O. Μαίναλο, 1650µ, υποαλπικοί θαµνώνες (2 ♀♀, παγίδες εδάφους 9/7/1997 – 

12/10/1997, leg. Αναστασίου). 

Συγκριτικό υλικό: Z. subterraneus: Αυστρία, N. Tirol, Halltal 1000-1200m (3♀♀, 13/6/1992, leg. Knoflach); 

Αυστρία, N. Tirol, Ötztal, Längenfeld (1♂, 8/8/1992, leg. Knoflach). 

 

Ταξινοµική. Tο είδος αυτό ανήκει σαφώς στην οµάδα subterraneus. Μεταξύ των κεντρο-

ευρωπαϊκών ειδών που αναφέρει η Grimm (1985), το Z. subterraneus είναι το κοντινότερο είδος στο 

οποίο τα δείγµατα της Κρήτης µοιάζουν, παρά τη σχετική διαφορά στο µέγεθος (συνολικό µήκος 

♂ = 5,7-7,8, ♀ = 5,8-9,2, κατά Grimm έναντι συνολικού µήκους ♂ = 3,8-6,8, ♀ = 6,4-9,2) και 

στο σχήµα του εσωτερικού τµήµατος του επιγυνίου. Περισσότερο υλικό απαιτείται κυρίως από τη 

Β. Ελλάδα, για µια πιο ξεκάθαρη εικόνα της ταξινοµικής θέσης των ελληνικών πληθυσµών της 

οµάδας subterraneus.  

  

Οικολογία. Το Z. subterraneus είναι κοινό σε όλη την Κρήτη, στη Γαύδο και στη ∆ία 

(Χάρτης 4.21). ΄Ωριµα θηλυκά είναι παρόντα όλο το χρόνο ενώ αρσενικά άτοµα είναι πολύ σπάνια 

κατά την ξηρή περίοδο. Η αιχµή και των δύο φύλων παρατηρείται το φθινόπωρο προς αρχές 

χειµώνα. Το Z. subterraneus είναι ένα από τα λίγα είδη ζηλωτινοειδών που πιάνονται στις παγίδες 

κατά τους χειµερινούς µήνες.  

 

Κατανοµή. Παλαιαρκτικό (εύκρατη και βόρεια ζώνη), πρόσφατη αναφορά από τη 

Βουλγαρία (Deltshev & Blagoev, 2001) (πρώτη αναφορά στην Ελλάδα). 

 

 

Zelotes tenuis (L. Koch, 1866)   

Σχ. 4.248 – 4.257, Χάρτης 4.22 

Προσδιορισµός βάσει: Levy (1998, σελ. 131, Σχ. 78-81), Platnick & Shadab (1983, σελ. 185, Σχ. 

259-262 [sub Z. pallidus, see Platnick, 1989:489]). 
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Συλλογή. ΚΡΗΤΗ: ΧΑΝΙΑ: Σταθµός 2 (b 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 3 (a 1 ♂; b 9 ♂♂ 1 ♀; c 3 ♂♂); Σταθµός 4 

(a 1 ♂; b 5 ♂♂ 11 ♀♀); Σταθµός 5 (b 25 ♂♂ 27 ♀♀; c 2 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 6 (e 5 ♂♂ 1 ♀; f 22 ♂♂ 4 ♀♀; g 16 

♀♀; h 3 ♀♀); Σταθµός 7 (e 1 ♂; f 2 ♀♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 15 (d 2 ♂♂); Σταθµός 16 (c 3 ♂♂; d 2 

♀♀); Σταθµός 17 (c 3 ♂♂; d 2 ♂♂ 2 ♀♀); Σταθµός 18 (a 2 ♀♀; c 1 ♂; d 2 ♂♂); Σταθµός 19 (a 1 ♀; c 1 ♂; d 2 ♂♂); 

Σταθµός 20 (b 1 ♂); Σταθµός 21 (a 1 ♀; c 1 ♂; d 6 ♀♀); Σταθµός 22 (b 3 ♀♀) (όλα leg. Παραγκαµιάν); ΡΕΘΥΜΝΟ: 

Σταθµός 25 (a 3 ♂♂); Σταθµός 26 (a 6 ♂♂ 1 ♀; b 16 ♂♂ 8 ♀♀; c 1 ♀) (όλα leg. Λυµπεράκης); Σταθµός 27 (a 6 ♂♂ 1 

♀; b 4 ♂♂ 19 ♀♀) (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 28 (b 13 ♂♂ 23 ♀♀); Σταθµός 29 (a 3 ♂♂; b 8 ♂♂ 6 ♀♀); Σταθµός 

39 (a 2 ♂♂); Σταθµός 40 (b 35 ♂♂ 1 ♀; c 10 ♂♂ 46 ♀♀; d 3 ♀♀); Σταθµός 41 (a 1 ♂; b 5 ♂♂ 6 ♀♀) (όλα leg. 

Νικολακάκης); ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Σταθµός 42 (f 9 ♂♂; g 6 ♂♂ 7 ♀♀; h 7 ♀♀ (όλα leg. Χατζάκη); Σταθµός 43 (b 2 ♂♂); 

Σταθµός 44 (a 2 ♂♂; b 15 ♂♂ 6 ♀♀; b 3 ♂♂ [MHNG]; c 2 ♀♀; c 2 ♀♀ [MHNG]); Σταθµός 45 (a 55 ♂♂ 8 ♀♀; b 6 

♂♂ 26 ♀♀); Σταθµός 47 (b 14 ♂♂ 7 ♀♀; c 7 ♀♀); Σταθµός 50 (e 8 ♀♀); Σταθµός 52 (a 1 ♂; b 25 ♂♂ 4 ♀♀; c 2 

♀♀) Σταθµός 54 (b 7 ♂♂ 3 ♀♀) (όλα leg. Νικολακάκης); Σταθµός 46 (a 34 ♂♂ 20 ♀♀; b 35 ♀♀); Σταθµός 49 (a 32 

♂♂ 4 ♀♀; b 20 ♂♂ 36 ♀♀; c 5 ♀♀); Σταθµός 50 (c 35 ♂♂ 6 ♀♀; c 1 ♂ var.; d 17 ♂♂ 27 ♀♀) (όλα leg. 

Παπαδηµητράκης); ΛΑΣΙΘΙ: Σταθµός 55 (a 2 ♂♂ 1 ♀; b 1 ♂ 4 ♀♀); Σταθµός 73 (a 5 ♂♂ 4 ♀♀; b 1 ♀) (όλα leg. 

Χατζάκη); Σταθµός 58 (a 11 ♂♂ [KTh]; a 3 ♀♀; b 13 ♀♀ [KTh]); Σταθµός 62 (a 10 ♂♂ 8 ♀♀; b 24 ♀♀); Σταθµός 

64 (d 10 ♂♂ 2 ♀♀; d 2 ♂♂ 3 ♀♀ var.; e 3 ♀♀); Σταθµός 65 (a 14 ♂♂ 3 ♀♀; b 2 ♀♀); Σταθµός 68 (a 7 ♂♂ 6 ♀♀; b 

1 ♀) (όλα leg. Παπαδηµητράκης); Σταθµός 60 (a 2 ♂♂); Σταθµός 63 (b 6 ♂♂ 2 ♀♀; c 10 ♀♀); Σταθµός 71 (b 17 ♂♂ 

8 ♀♀; c 6 ♀♀) (όλα leg. Στάθη); Σταθµός 61 (a 3 ♂♂ 3 ♀♀; b 4 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 66 (a 3 ♂♂ 1 ♀); Σταθµός 67 (a 

6 ♂♂ 2 ♀♀) Σταθµός 69 (a 1 ♂ 3 ♀♀); Σταθµός 70 (b 1 ♀); Σταθµός 72 (a 3 ♂♂ 1 ♀; b 7 ♂♂ 2 ♀♀) (όλα leg. 

Τριχάς). 

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Πυλές – Βολάδα, 1χλµ ανατολικά, φρύγανα σε παλιότερα καµµένο χωράφι, (14 ♂♂ 6 ♀♀, 

παγίδες εδάφους 12/5/2001 – 23/8/2001, leg. Χατζάκη). 

ΚΩΣ: Κέφαλος - Αγ. Ιωάννης, 1χλµ. νότια, φρύγανα και πεύκα, (21 ♂♂ 34 ♀♀, παγίδες εδάφους 26/6/2001 – 

9/9/2001, leg. Χατζάκη). 

 

Ταξινοµική. Το είδος αυτό ξεχωρίζει από την εκτεταµένη εγκάρσια βάση του εµβόλου, το 

µικρό έµβολο, τοποθετηµένο νωτιαία και συχνά µε ένα τελικό κρόσσι (f) (Σχ. 4.248-4.253). Στο 

επιγύνιο, η κεντρική κοιλότητα χωρίζεται από ένα κεντρικό χώρισµα (Σχ. 4.254, 4.256). 

Στη συλλογή από την Κρήτη, δύο τύποι γεννητικών οργάνων και στα δύο φύλα είναι 

παρόντες: ένας σπάνιος (Σχ. 4.248-4.250, 4.254-4.255) και ένας πολύ κοινός (Σχ. 4.251-4.253, 

4.256-4.257), που απαντά και σε όλα τα υπόλοιπα νησιά στα οποία καταγράφτηκε το είδος. 

Αρσενικά άτοµα του σπάνιου τύπου συλλέχθηκαν στους σταθµούς 50 και 68, ενώ θηλυκά 

συλλέχθηκαν στους σταθµούς 2, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 52, 54. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ταξινοµικές 

διαφορές των δύο τύπων δίνονται στη Chatzaki et al. (2003). Επειδή αρσενικά και θηλυκά άτοµα 

και των δύο τύπων βρίσκονται συµπάτρια στους ίδιους σταθµούς, δεν είναι σκόπιµο προς το παρόν 

να δηµιουργηθεί ένα δεύτερο είδος, που να είναι τόσο όµοιο µε το Z. tenuis, ειδικά µάλιστα όταν ο 

σπάνιος τύπος αντιστοιχεί πλήρως στις προηγούµενες περιγραφές (και εποµένως είναι το 

‘πραγµατικό’ Z. tenuis) και ο κοινός τύπος εµφανίζεται παραλλαγµένος (εποµένως θα αντιστοιχούσε 
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στο ενδεχόµενο νέο είδος). Μία πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι ότι το είδος µεταφέρθηκε σε 

κάποια χρονική στιγµή στην Κρήτη, όπου, για διάφορους λόγους, διαµόρφωσε µία γενετική 

ποικιλία. Αυτή η ποικιλία εξαπλώθηκε στη συνέχεια σε όλο το νησί, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 

πλέον πολύ περιορισµένοι αντιπρόσωποι του αρχικού τύπου. Προκειµένου να υποστηριχτεί µία 

τέτοια υπόθεση όµως, θα πρέπει να ελεγχθεί λεπτοµερώς η ποικιλοµορφία που υπάρχει τόσο στους 

ελληνικούς πληθυσµούς, όσο και στους πληθυσµούς σε όλο το εύρος κατανοµής του γένους. 

Εποµένως προς το παρόν, η παρατηρούµενη διαφοροποίηση αποδίδεται σε ενδοειδική 

ποικιλοµορφία.   

 

Οικολογία. Το Z. tenuis είναι πολύ κοινό στα νησιά Κρήτη, Γαύδο, ∆ία, Κάρπαθο και Κω. 

Στην Κρήτη φτάνει µέχρι τα 1200µ υψόµετρο. Η φαινολογία του είδους είναι παρόµοια µε εκείνη 

των Z. labilis και Z scrutatus µε µία αιχµή δραστηριότητας κατά το τέλος της άνοιξης στα αρσενικά 

και µία πιο παρατεταµένη παρουσία των θηλυκών σχεδόν όλο το καλοκαίρι.  

 

Κατανοµή. Μεσογειακό: Ισπανία, Γαλλία, Κορσική, Ιταλία, Κροατία, Αίγυπτος, Ελλάδα: 

Κρήτη: Ακρωτήρι, Καλαθάς; Κάρπαθος; Κως, εισαγµένο στις ΗΠΑ (Platnick & Shadab, 1983). 
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Σχ. 4.5-4.10: Anagraphis pallens. (4.5-4.7, 4.9). A. pallens var. (4.8, 4.10). Ποδοπροσακτρίδα, 

κοιλιακή όψη (4.5), εξωπλευρική όψη (4.6), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.7-4.8), 

εσωτερική όψη (4.9-4.10). ΚΠ: κεντρική πλάκα. Κλίµακα 0.1mm (4.7-4.10), 0.2mm 

(4.5-4.6).  
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Σχ. 4.11-4.16: Anagraphis pallida (4.11-4.14). A. pallida var.? (4.15-4.16). Ποδοπροσακτρίδα, 

κοιλιακή όψη (4.11), εξωπλευρική όψη (4.12), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.13, 4.15), 

εσωτερική όψη (4.14, 4.16). ΚΠ: κεντρική πλάκα, ΚΚ: κεντρική κοιλότητα. Κλίµακα 

0.1mm. 
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Σχ. 4.17-4.20: Berinda aegilia. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.17), εξωπλευρική όψη (4.18), 

επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.19), εσωτερική όψη (4.20). (1): µεµβρανώδης βάση, (2): 

χιτινώδες δόντι. Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.21-4.24: Berinda amabilis. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.21), εξωπλευρική όψη (4.22), 

επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.23), εσωτερική όψη (4.24). Κλίµακα 0.1mm (4.23-4.24), 

0.2mm (4.21-4.22).  
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Σχ. 4.25-4.28: Berinda ensigera. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.25), εξωπλευρική όψη (4.26), 

επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.27), εσωτερική όψη (4.28). Sc: ελαστική καλύπτρα 

(scapus), C: αγωγός εµβόλου. Κλίµακα 0.2mm. 
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Σχ. 4.29-4.32: Berlandina plumalis. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.29), εξωπλευρική όψη 

(4.30), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.31), εσωτερική όψη (4.32). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.33-4.36: Callilepis cretica. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.33), εξωπλευρική όψη (4.34), 

επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.35), εσωτερική όψη (4.36). ΚΣ: κεντρική σκλήρυνση, C: 

αγωγός εµβόλου. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.37-4.43: Camillina metellus (?) (4.37-4.41), C. metellus (4.42-4.43). Ποδοπροσακτρίδα, 

κοιλιακή όψη (4.37), νωτιαία όψη (4.38), εξωπλευρική όψη (4.39), επιγύνιο, εξωτερική 

όψη (4.40, 4.42), εσωτερική όψη (4.41, 4.43). EB: εµβολική βάση, TA: τελική 

απόφυση, ΚΠ: κεντρική πλάκα. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.44-4.48: Cesonia aspida. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.44), εξωπλευρική όψη (4.45), 

εσωπλευρική όψη (4.46), Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.47), εσωτερική όψη (4.48). C: 

αγωγός εµβόλου, b: δισχιδής άκρη εµβόλου. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.50-4.53: Cryptodrassus creticus. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.50), εξωπλευρική όψη 

(4.51), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.52), εσωτερική όψη (4.53). Ηο: καλύπτρα, (1): 

οβάλ τµήµα σπερµατοθήκης, (2): σφαιρικό τµήµα σπερµατοθήκης. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.54-4.60: Drassodes lapidosus (4.54-4.55). D. oreinos (4.56-4.58). D. omalosis. (4.59-4.60). 

Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.54, 4.56, 4.59), εξωπλευρική όψη (4.55, 4.58, 

4.60), # χηληκέρατο (4.57). Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.61-4.66: Drassodes lapidosus (4.61-4.62). D. omalosis (4.63). D. pubescens (4.64). D. oreinos (4.65-

4.66). Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.61, 4.63, 4.64, 4.65), εσωτερική όψη (4.62, 4.66). 

Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.67-4.74: Drassodes lutescens (4.67-4.70). D. serratichelis (4.71-4.74). Ποδοπροσακτρίδα, 

κοιλιακή όψη (4.67, 4.71), εξωπλευρική όψη (4.68, 4.72), επιγύνιο, εξωτερική όψη 

(4.69, 4.73), εσωτερική όψη (4.70, 4.74). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.75-4.84: Drassyllus pumiloides (4.75, 4.77, 4.79-4.80), D. pumilus (4.76, 4.78, 4.81), D. praeficus 

(4.82-4.84). Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.75-4.76), εξωπλευρική όψη (4.77-

4.78, 4.82), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.79, 4.81, 4.83), εσωτερική όψη (4.80, 4.84). 

ΤΑ: τελική απόφυση, EP: εµβολική προεξοχή. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.85-4.90: Gnaphosa bithynica (4.85-4.88). G. dolosa (4.89-4.90). Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή 

όψη (4.85), εξωπλευρική όψη (4.86), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.87, 4.89), εσωτερική 

όψη (4.88, 4.90). Sc: ελαστική καλύπτρα, Χ: γεννητική οπή. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.91-4.101: Haplodrassus creticus (4.91-4.96). H. signifer (4.97). H. dalmatensis (4.98). H. minor 

(4.99). Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.91, 4.97-4.99), νωτιαία όψη (4.92), tibial 

apophysis, νωτιαία όψη (4.93), εξωπλευρική όψη (4.94), επιγύνιο, εξωτερική όψη 

(4.95), εσωτερική όψη (4.96). ΚΑ: κεντρική απόφυση. Κλίµακα 0.1mm (4.92-4.93, 

4.99-4.101), 0.2mm (4.91, 4.94-4.96, 4.98), 0.3mm (4.97). 
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Σχ. 4.100-4.101: Drassodes acrotirius. Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.100), εσωτερική όψη (4.101). 

Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.102-4.111: Leptodrassus albidus (4.102-4.103). L. femineus (4.104-4.105). L. hadjissaranti (4.106-

4.107). L. manolisi (4.108-4.109). L. pupa (4.110-4.111). Ποδοπροσακτρίδα, 

εξωπλευρική όψη (4.102, 4.104, 4.106, 4.108, 4.111), Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή 

όψη (4.103, 4.105, 4.107, 4.109-4.110). r: εξωπλευρική απόφυση, v: κοιλιακή 

απόφυση, l: µεµβράνη. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.112-4.117: Leptodrassus albidus (4.112). L. femineus (4.113). L. pupa (4.114-4.115). L. 

hadjissaranti (4.116-4.117). Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.112-4.114, 4.116), εσωτερική 

όψη (4.115, 4.117). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.118-4.124: Micaria coarctata (4.118-4.119). M. dives (4.120-4.121). M. pygmaea (4.122-4.123). 

M. albovittata (4.124). Ποδοπροσακτρίδα, εξωπλευρική όψη (4.118, 4.123), κοιλιακή 

όψη (4.119-4.120, 4.122, 4.124), κνήµη (4.121). Κλίµακα 0.1mm (4.118-4.123), 

0.3mm (4.124).  
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Σχ. 4.125-4.132: Micaria coarctata (4.125-4.126). M. dives (4.127-4.128). M. pygmaea (4.129-4.130). 

M. albovittata (4.131-4.132). Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.125, 4.127, 4.129, 4.131), 

εσωτερική όψη (4.126, 4.128, 4.130, 4.132). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.133-4.136: Nomisia ripariensis (4.133-4.134). N. excerpta (4.135-4.136). Ποδοπροσακτρίδα, 

κοιλιακή όψη (4.133, 4.135), εξωπλευρική όψη (4.134, 4.136). Κλίµακα 0.2mm. 
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Σχ. 4.137-4.142: Nomisia ripariensis (4.137-4.138). N. excerpta (4.139-4.140). N. palaestina (4.141-

4.142). Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.137, 4.139, 4.141), εσωτερική όψη (4.138, 4.140, 

4.142). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.143-4.146: Poecilochroa senilis. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.143), εξωπλευρική όψη 

(4.144), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.145), εσωτερική όψη (4.146). Κλίµακα 0.3mm. 
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Σχ. 4.147-4.150: Pterotricha lentiginosa. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.147), εξωπλευρική όψη 

(4.148), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.149), εσωτερική όψη (4.150). Κλίµακα 0.1mm 

(4.149-4.150), 0.2mm (4.147-4.148). 
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Σχ. 4.151-4.154: Scotophaeus scutulatus (4.151-4.152). S. peninsularis (4.153-4.154). Επιγύνιο, 

εξωτερική όψη (4.151-4.153), εσωτερική όψη (4.152-4.154). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.155-4.161: Setaphis carmeli (4.155-4.156). Synaphosus palearcticus (4.157-4.159). S. trichopus 

(4.160-4.161). Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.155, 4.158, 4.160), εσωπλευρική 

όψη (4.157), εξωπλευρική όψη (4.156, 4.159, 4.161). Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.162-4.165: Synaphosus palearcticus (4.162-4.163). S. trichopus (4.164-4.165). Επιγύνιο, 

εξωτερική όψη (4.162-4.164), εσωτερική όψη (4.163-4.165). p: πρόσθιες σακούλες. 

Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.166-4.173: Trachyzelotes adriaticus. ∆είγµατα από Κρήτη (4.166-4.167, 4.172-4.173), 

Γαυδοπούλα (4.168-4.169) και Αντικύθηρα (4.170-4.171). Ποδοπροσακτρίδα, 

κοιλιακή όψη (4.166, 4.168, 4.170), εξωπλευρική όψη (4.167, 4.169, 4.171, 4.173), 

ποδοκνιµιαία απόφυση, νωτιαία όψη (4.172). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.174-4.179: Trachyzelotes barbatus (4.174-4.175), T. malkini (4.176-4.177), T. lyonneti (4.178-

4.179). Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.174, 4.176, 4.178), εξωπλευρική όψη 

(4.175, 4.177, 4.179). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.180-4.185: Trachyzelotes barbatus (4.180-4.181). T. malkini (4.182). T. lyonneti (4.183), T. 

adriaticus (4.184-4.185). Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.180, 4.182-4.185), εσωτερική όψη 

(4.181). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.186-4.191: Zelotes aerosus (4.186-4.187). Zelotes caucasius (4.188-4.189). Z. solstitialis (4.190-

4.191). Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.186, 4.188, 4.190), εξωπλευρική όψη 

(4.187, 4.189, 4.191). Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.192-4.195: Zelotes caucasius (4.192-4.193), Z. solstitialis (4.194-4.195). Επιγύνιο, εξωτερική 

όψη (4.192, 4.194), εσωτερική όψη (4.193, 4.195). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.196- 4.200: Zelotes creticus. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.196), νωτιαία όψη (4.197), 

εξωπλευρική όψη (4.198), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.199), εσωτερική όψη (4.200). 

Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.201-4.206: Zelotes cf. ilotarum (4.201-4.203). Z. ilotarum (4.204-4.206). Ποδοπροσακτρίδα, 

κοιλιακή όψη (4.201, 4.204), νωτιαία όψη (4.202, 4.205), εξωπλευρική όψη (4.203, 

4.206). TA: τελική απόφυση, p: εσωπλευρική µύτη, EB: εµβολική βάση, E: έµβολο 

X: νωτιαία προεξοχή. Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.207-4.210: Zelotes cf. ilotarum (4.207-4.208). Z. ilotarum (4.209-4.210). Επιγύνιο, εξωτερική 

όψη (4.207, 4.209), εσωτερική όψη (4.208, 4.210). Κλίµακα 0.1mm.  
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Σχ. 4.211-4.216: Zelotes labilis, ‘πεδινά’ δείγµατα (4.211-4.212), ‘ορεινά’ δείγµατα Λ.Ορέων (4.213-

4.214). Z. daidalus (4.215-4.216). Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.211, 4.213, 

4.215), εξωπλευρική όψη (4.212, 4.214, 4.216). TA: τελική απόφυση. Κλίµακα 

0.1mm. 
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Σχ. 4.217-4.221: Zelotes labilis, ‘πεδινά’ δείγµατα (4.217-4.218), ‘ορεινά’ δείγµατα Λ.Ορέων (4.219-

4.220). Z. daidalus (4.221). Ποδοπροσακτρίδα, νωτιαία όψη (4.217-4.221). Ε: έµβολο, 

ΕΒ: εµβολική βάση. Η: νωτιαία χιτινώδης τρύπα. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.222-4.227: Zelotes labilis, ‘πεδινά’ δείγµατα (4.222-4.223), ‘ορεινά’ δείγµατα Λ.Ορέων (4.224-

4.225). Z. daidalus (4.226-4.227). Επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.222, 4.224, 4.226), 

εσωτερική όψη (4.223, 4.225, 4.227). g: πλευρικός αδένας. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.228-4.232: Zelotes minous. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.228), νωτιαία όψη (4.229), 

εξωπλευρική όψη (4.230), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.231), εσωτερική όψη (4.232). 

EB: εµβολική βάση. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.233-4.237: Zelotes nilicola. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.233), νωτιαία όψη (4.234), 

εξωπλευρική όψη (4.235), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.236), εσωτερική όψη (4.237). p: 

νωτιαία πριονωτή κατασκευή. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.238-4.242: Zelotes scrutatus. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.238), νωτιαία όψη (4.239), 

εξωπλευρική όψη (4.240), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.241), εσωτερική όψη (4.242). 

TA: τελική απόφυση. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.243-4.247: Zelotes subterraneus. Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.243), νωτιαία όψη 

(4.244), εξωπλευρική όψη (4.245), επιγύνιο, εξωτερική όψη (4.246), εσωτερική όψη 

(4.247). Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.248-4.253: Zelotes tenuis, σπάνιος τύπος (4.248-4.250), κοινός τύπος (4.251-4.253). 

Ποδοπροσακτρίδα, κοιλιακή όψη (4.248, 4.251), νωτιαία όψη (4.249, 4.252), 

εξωπλευρική όψη (4.250, 4.253). f: νωτιαίο κρόσσι. Κλίµακα 0.1mm. 
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Σχ. 4.254-4.257: Zelotes tenuis, σπάνιος τύπος (4.254-4.255), κοινός τύπος (4.256-4.257). Επιγύνιο, 

εξωτερική όψη (4.254, 4.256), εσωτερική όψη (4.255, 4.257). Κλίµακα 0.1mm. 
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4.4 Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 

4.4.1 Σύγκριση µε τα παλαιότερα δεδοµένα 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα του 

συστηµατικού µέρους της διατριβής. Ο κατάλογος των ειδών της Κρήτης, όπως τον ξέραµε 

µέχρι πρόσφατα (διπλωµατική εργασία-Χατζάκη, 1996 και Bosmans, προσ. επικοινωνία) και 

οι αλλαγές που προέκυψαν σ’ αυτόν από την παρούσα µελέτη παρουσιάζονται στον Πίν. 4.2.  

 
Είδος Επιβεβαίωση Μεταφορά σε άλλο όνοµα Μη επιβεβαίωση 

1 Berinda amabilis b  
2 Callilepis cretica b   
3 Drassodes acrotirius  ? b 
4 Drassodes creticus b b  
5 Drassodes albicans   b 
6 Drassodes lapidosus b   
7 Drassodes lithobius b b  
8 Drassodes lutescens b   
9 Drassodes omalosis   b 

10 Drassodes pubescens   b 
11 Haplodrassus dalmatensis b   
12 Haplodrassus kulczyňskii   b 
13 Haplodrassus signifer b   
14 Mesklia serratichelis b b  
15 Micaria albovittata b   
16 Micaria coarctata b   
17 Micaria koeni   b 
18 Micaria pallipes   b 
19 Micaria pygmaea b   
20 Nomisia exornata   b 
21 Nomisia ripariensis b   
22 Pterotricha lentiginosa b   
23 Scotophaeus peninsularis b   
24 Scotophaeus scutulatus b   
25 Trachyzelotes barbatus b   
26 Trachyzelotes lyonneti b   
27 Trachyzelotes malkini b   
28 Zelotes caucasius b   
29 Zelotes clivicola   b 
30 Zelotes creticus b   
31 Zelotes latreillei   b 
32 Zelotes metellus b b  
33 Zelotes oblongus   b 
34 Zelotes scrutatus b   
35 Zelotes trichopus b b  

 Σύνολο 24 6 11 

Πίν. 4.2: Κατάλογος ειδών Gnaphosidae της Κρήτης πριν την παρούσα µελέτη. 

 

Από τα 35 είδη που αναφέρονταν στην Κρήτη, τα 23, δηλαδή περίπου τα 2/3 

επιβεβαιώθηκαν. Από αυτά, 4 είδη µεταφέρθηκαν σε άλλο γένος, αλλά ισχύουν ως ξεχωριστά 
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είδη. Το Drassodes lithobius έγινε συνώνυµο του D. lutescens, ενώ το D. acrotirius είναι πιθανό 

συνώνυµο του Haplodrassus dalmatensis. Η αναθεώρηση των ειδών οδήγησε στην κατάργηση 

του ενδηµικού γένους Mesklia. Η παρουσία 11 παλαιότερων αναφορών δεν επιβεβαιώθηκε. 

Από τις αναφορές αυτές, τουλάχιστον οι τέσσερις (τα είδη του γένους Zelotes και το D. 

pubescens) πρέπει να αφορούν λάθος προσδιορισµούς, µια και πρόκειται για είδη που έχουν 

κατανοµή σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη και επιπλέον, κοντινές µορφές που ανήκουν σε 

διαφορετικά είδη (ενδηµικά ή µεσογειακά) έχουν ήδη βρεθεί στην περιοχή. ∆εδοµένης της 

µη σύγχρονης αναθεώρησης των παραπάνω, δεν χρησιµοποιήθηκαν τα συγκεκριµένα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα στις αναλύσεις που ακολουθούν. Οι µόνες έγκυρες αναφορές (από 

τους Bosmans & Blick, 2000) είναι τα είδη Micaria koeni και M. pallipes7.  

 

 

4.4.2 Συνολική εικόνα των ειδών της Κρήτης 

Στην παρούσα µελέτη αναγνωρίστηκαν συνολικά 56 είδη στην Κρήτη, από τα οποία 

τα 53 προσδιορίστηκαν σε επίπεδο είδους και τα υπόλοιπα 3 σε επίπεδο γένους. Στον Πίν. 

4.3 παρουσιάζεται ο κατάλογος των ειδών Gnaphosidae, όπως προκύπτει µε τα σηµερινά 

δεδοµένα και το επίπεδο στο οποίο αυτά ήταν γνωστά µέχρι τώρα. Συνολικά υπάρχουν 23 

νέες αναφορές για την Κρήτη, 16 νέες αναφορές για την Ελλάδα και 7 νέες αναφορές για την 

Ευρώπη, ενώ 8 είδη είναι νέα για την επιστήµη. Έτσι ο αριθµός των γνωστών ειδών της 

Κρήτης αυξήθηκε κατά 56%. Με τις παραπάνω αναφορές προστέθηκαν στους ευρωπαϊκούς 

καταλόγους τρία γένη, τα οποία µέχρι τώρα µας ήταν γνωστά µόνο από την Ασία (τα γένη 

Anagraphis και Synaphosus) ή την Αµερική (το γένος Cesonia).  

Τα 58 είδη Gnaphosidae που είναι σήµερα γνωστά από την Κρήτη8 ανήκουν σε 21 

γένη. ∆έκα γένη, δηλαδή περίπου τα µισά, αντιπροσωπεύονται από ένα µόνο είδος (τα γένη 

Anagraphis, Berlandina, Callilepis, Camillina, Cesonia, Cryptodrassus, Gnaphosa, Poecilochroa, 

Pterotricha και Setaphis), ενώ τα υπόλοιπα αντιπροσωπεύονται από περισσότερα. Κυρίαρχο 

γένος από άποψη αριθµού ειδών είναι το γένος Zelotes, το οποίο αντιπροσωπεύεται από 13 

είδη, δηλαδή το 23% των ειδών Gnaphosidae της Κρήτης.  

 

                                                           
7 Τα είδη αυτά συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό αριθµό προσδιορισµένων ειδών της Κρήτης (53+2=55), ωστόσο δεν 
χρησιµοποιούνται στις αναλύσεις των επόµενων κεφαλαίων (ποσοτικές και ποιοτικές), διότι, εκτός από την παρουσία τους στο 
νησί, δεν είναι γνωστή η συνολική εικόνα της κατανοµής τους, τουλάχιστον στο επίπεδο που αυτό είναι γνωστό για τα 
υπόλοιπα είδη που αναγνωρίστηκαν εδώ.  
8 Τα 56 είδη που αναγνωρίστηκαν στην παρούσα µελέτη συν οι δύο έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές για τα είδη M. koeni 
και M. pallipes. 
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 Είδος 
Παλιά 

 αναφορά 
Παλιά αναφορά 
µε άλλο όνοµα

Νέα αναφορά 
στην Κρήτη 

Νέα αναφορά 
στην Ελλάδα 

Νέα αναφορά 
στην Ευρώπη 

Νέο 
είδος 

1 Anagraphis pallens b b b 
2 Berinda amabilis b      
3 Berinda ensigera   b    
4 Berlandina plumalis   b b   
5 Callilepis cretica b      
6 Camillina metellus  b     
7 Cesonia aspida      b 
8 Cryptodrassus creticus      b 
9 Drassodes lapidosus b      

10 Drassodes lutescens b      
11 Drassodes oreinos      b 
12 Drassodes serratichelis  b     
13 Drassyllus praeficus   b b   
14 Drassyllus pumiloides      b 
15 Drassyllus sp. ? ? ? ? ? ? 
16 Gnaphosa bythinica   b b b  
17 Haplodrassus creticus  b     
18 Haplodrassus dalmatensis b      
19 Haplodrassus minor   b b   
20 Haplodrassus signifer b      
21 Leptodrassus albidus   b b   
22 Leptodrassus femineus   b b   
23 Leptodrassus hadjissaranti      b 
24 Leptodrassus manolisi      b 
25 Leptodrassus pupa   b b b  
26 Micaria albovittata b  b    
27 Micaria coarctata b      
28 Micaria dives   b    
29 Micaria koeni b      
30 Micaria pallipes b      
31 Micaria pygmaea b      
32 Nomisia excerpta   b b b  
33 Nomisia ripariensis b      
34 Nomisia sp.n.? ? ? ? ? ? ? 
35 Poecilochroa senilis   b b   
36 Pterotricha lentiginosa b      
37 Scotophaeus peninsularis b      
38 Scotophaeus scutulatus b      
39 Setaphis carmeli   b b   
40 Synaphosus palearcticus   b b b  
41 Synaphosus trichopus  b     
42 Trachyzelotes adriaticus   b b   
43 Trachyzelotes barbatus b      
44 Trachyzelotes lyonneti b      
45 Trachyzelotes malkini b      
46 Zelotes aerosus   b b b  
47 Zelotes caucasius b      
48 Zelotes creticus b      
49 Zelotes daidalus      b 
50 Zelotes ilotarum   b    
51 Zelotes labilis   b    
52 Zelotes minous      b 
53 Zelotes nilicola   b    
54 Zelotes scrutatus b      
55 Zelotes solstitialis   b b b  
56 Zelotes subterraneus   b b   
57 Zelotes tenuis   b    
58 Zelotes sp. ? ? ? ? ? ? 

 Σύνολο    21 4 23 16 7 8 

Πίν. 4.3: Κατάλογος ειδών Gnaphosidae της Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων της 

παρούσας µελέτης.   
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Τα αµέσως επόµενα -από άποψη αριθµού ειδών- γένη στην Κρήτη είναι τα Micaria, 

Leptodrassus, Haplodrassus, Drassodes και Trachyzelotes, τα οποία αντιπροσωπεύονται από 4-5 

είδη το καθένα. Οι παραπάνω αριθµοί είναι αντιπροσωπευτικοί του βαθµού 

‘µεσογειακότητας’ του κάθε γένους, αλλά και της συνολικής ποικιλοµορφίας του στον κόσµο 

(βλέπε αριθµούς ειδών ανά γένος που αναφέρονται στην αναλυτική παρουσίαση των ειδών 

και συζήτηση που ακολουθεί).    

Η ταξινοµική αναθεώρηση οδήγησε στο µεγαλύτερο βαθµό της σε ξεκάθαρα είδη, 

χωρίς προβλήµατα ενδοειδικής ποικιλοµορφίας ή αµφιβολίες ως προς την αναγνώριση των 

ειδών. Τρία είδη αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους. Τα δύο από αυτά θα αποτελέσουν νέα 

είδη ή νέες αναφορές παλιότερων ειδών. Το Nomisia sp.n.? παρουσιάζει κάποια ιδιοµορφία, 

διότι οι χαρακτήρες του γεννητικού του συστήµατος δεν συγκλίνουν µε αυτούς του γένους 

στο οποίο κατατάσσεται µε βάση τα µορφολογικά του χαρακτηριστικά. Η απουσία 

αρσενικού ατόµου δυσχεραίνει την εξαγωγή συµπερασµάτων προς το παρόν. Η ταξινοµική 

θέση του Zelotes cf. ilotarum είναι ακόµα προβληµατική, καθώς το κρητικό είδος παρουσιάζει 

αποκλίσεις από τα άτοµα που µελετήθηκαν από την Πελοπόννησο και την Αττική. Είναι 

πιθανό το είδος της Κρήτης να αποτελέσει νέο είδος για την επιστήµη στο µέλλον. Οµοίως 

το Camillina metellus δεν παρουσιάζει πλήρη ταύτιση µε τον τύπο του είδους, το οποίο έχει 

περιγραφεί από την Κρήτη, χωρίς όµως προς το παρόν να συντρέχει λόγος αλλαγής της 

ταξινοµικής του θέσης. Το Leptodrassus pupa είναι πιο προβληµατικό, καθώς τα αρσενικά και 

τα θηλυκά άτοµα που βρέθηκαν, δεν είναι σίγουρο ότι ανήκουν και τα δύο στο είδος αυτό, 

αλλά απουσία µεγάλου αριθµού ατόµων, δεν κρίθηκε σκόπιµο να ξεχωρίσουν προς το 

παρόν. Τα µόνα είδη που δείχνουν σαφή ενδοειδική ποικιλοµορφία στην Κρήτη είναι τα 

Zelotes labilis, Z. tenuis και Drassodes lapidosus (βλέπε εκτενή αναφορά στην παράγραφο 4.3), 

που ενδεχοµένως να οδηγήσει σε νέα είδη ή υποείδη στο µέλλον. Τέλος το Gnaphosa 

bithynica, αν και στην Κρήτη δεν παρουσιάζει ταξινοµικές διαφορές, εµφανίζει κάποιες 

µορφοµετρικές κυρίως διαφορές ως προς τα άτοµα που βρέθηκαν στο Μαίναλο. Για τη 

διευκρίνιση τέτοιου τύπου προβληµάτων όµως χρειάζονται πολύ περισσότερα άτοµα και από 

περισσότερους σταθµούς της Πελοποννήσου.  

 

4.4.3 Σύγκριση µε τα γειτονικά νησιά 

Σε ό,τι αφορά τα δεδοµένα µας για τα γειτονικά νησιά της Κρήτης, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι µέχρι τώρα, κανένα είδος δεν είχε αναφερθεί από τη ∆ία, ενώ η µελέτη της 

συστηµατικής και της φαινολογίας του νησιωτικού συγκροτήµατος Γαύδου-Γαυδοπούλας 

(Chatzaki, 1998), ανέδειξε 23 είδη, από τα οποία µόνο τα 14 ήταν ασφαλώς και πλήρως 
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ταυτοποιηµένα. Στην παρούσα διατριβή ο συνολικός αριθµός ειδών που αναφέρεται για τα 

νησιά αυτά είναι: 23 για τη Γαύδο, 9 για τη Γαυδοπούλα και 14 για τη ∆ία. Με εξαίρεση ένα 

µόνο είδος, το Gnaphosa dolosa, που αναφέρεται αποκλειστικά από τη Γαύδο, όλα τα 

υπόλοιπα είδη που αναφέρονται από τα νησιά αυτά, είναι είδη που απαντούν και στην Κρήτη.  

Εξάλλου για τα πιο αποµακρυσµένα νησιά, Αντικύθηρα, Κάρπαθο και Κω, που 

συµπεριλήφθηκαν εδώ, οι αντίστοιχοι αριθµοί είναι: 13, 16, 9. Οι αριθµοί αυτοί δεν είναι 

εντελώς αντιπροσωπευτικοί της συνολικής πανίδας των νησιών, ειδικά των δύο µεγαλύτερων, 

Καρπάθου και Κω, επειδή σε αυτά υπάρχει πολύ µεγαλύτερη οικοσυστηµική ετερογένεια, 

εποµένως το υλικό από ένα µόνο σταθµό δειγµατοληψίας δεν αρκεί για να δώσει τη 

συνολική εικόνα της αραχνοπανίδας τους. Για τα Αντικύθηρα, παρά το γεγονός ότι επίσης 

µελετήθηκε υλικό από ένα µόνο σταθµό, ο παραπάνω αριθµός ειδών είναι µάλλον αρκετά 

κοντά στην πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι το νησί καταλαµβάνεται κυρίως από έναν τύπο 

οικοτόπου (φρυγανοµακία, άλλοτε πυκνότερη και άλλοτε αραιότερη). Ούτως ή άλλως τα 

δεδοµένα αυτά ήταν σηµαντικό να συµπεριληφθούν στη µελέτη, αφού ανέδειξαν νέα είδη 

(π.χ. Berinda aegilia στα Αντικύθηρα) και νέες αναφορές (π.χ. Nomisia palaestina στην Κω και 

στην Πελοπόννησο) για την αραχνοπανίδα της Ελλάδας, διεύρυναν τις κατανοµές για πολλά 

είδη, που µέχρι τώρα µας ήταν γνωστά µόνο από την Κρήτη και έδωσαν χρήσιµα 

συγκριτικά στοιχεία για την αραχνοπανίδα της ευρύτερης περιοχής του νοτίου Αιγαίου. Τα 

είδη που βρέθηκαν σε κάθε νησί φαίνονται συνοπτικά στον Πίν. 10 του παραρτήµατος. 

 

 

4.5 Συζήτηση 

 

Το χαµηλό επίπεδο γνώσης µας για τις αράχνες της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας 

γενικότερα, φάνηκε από τα αποτελέσµατα της συστηµατικής µελέτης των Gnaphosidae της 

περιοχής, όπου ο αριθµός των γνωστών γενών και ειδών διπλασιάστηκε, ενώ οι κατανοµές 

πολλών ειδών διευρύνθηκαν έξω από τα στενά όρια της Κρήτης. Αυτό δείχνει από µόνο του 

ότι µία τέτοια εργασία ήταν εντελώς απαραίτητο να γίνει πριν από οποιαδήποτε άλλη 

µελέτη, κυρίως βιογεωγραφική. Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι ελλιπή και επισφαλή, 

συνεπώς χρειάζονται επανεξέταση του υλικού στο οποίο αναφέρονται και ταξινοµική 

αναθεώρηση, προτού χρησιµοποιηθούν σε οικολογικές έρευνες. Από την άλλη, ο µεγάλος 

αριθµός νέων ειδών που περιγράφηκαν (17% του συνόλου των ειδών που βρέθηκαν) δείχνει 

τον ανεξιχνίαστο ακόµα πλούτο της ελληνικής αραχνοπανίδας και τη σπουδαιότητα της 

περαιτέρω έρευνας στην περιοχή του νοτίου Αιγαίου και της υπόλοιπης Ελλάδας.  
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Από τα 56 είδη που βρέθηκαν στην Κρήτη, τρία µόνο (5%) δεν ταυτοποιήθηκαν 

πλήρως και έξι (11%) παρουσιάζουν ταξινοµικά προβλήµατα ενδοειδικής ποικιλότητας ή 

σωστής ταυτοποίησης. Τα παραπάνω ποσοστά αξεκαθάριστων προβληµάτων είναι ιδιαίτερα 

χαµηλά, αν συγκριθούν µε εκείνα που έχουν προκύψει από αντίστοιχες πρόσφατες µελέτες σε 

άλλα ασπόνδυλα, π.χ. στα σαλιγκάρια (Βαρδινογιάννη, 1994) ή σε δύο οικογένειες 

κολεοπτέρων (Τριχάς, 1996). Πέρα από τις όποιες διαφορές στη συνολική θεώρηση των 

µελετών αυτών από την παρούσα (λιγότερη έµφαση στη συστηµατική, που οφειλόταν όµως 

και στον κατά πολύ µεγαλύτερο όγκο ειδών και προβληµατικών περιπτώσεων), η σχετικά 

ευκολότερη αντιµετώπιση των ταξινοµικών προβληµάτων στα Gnaphosidae δείχνει ότι η 

τάση στη σύγχρονη αραχνολογία είναι πιο συντηρητική (lumpers ως προς τη διάσπαση των 

ειδών σε περισσότερα είδη ή υποείδη). Η τάση αυτή είναι ασφαλώς συνυφασµένη µε τους 

χρησιµοποιούµενους διαγνωστικούς χαρακτήρες (κυρίως γεννητικό σύστηµα και σε πολύ 

λίγες περιπτώσεις άλλα µορφολογικά χαρακτηριστικά), αλλά και µε την όχι τόσο εκτεταµένη 

διαφοροποίηση των συγκεκριµένων ζώων, όσο συµβαίνει στα έντοµα ή στα µαλάκια.     

Προκειµένου να γίνει µία πρώτη εκτίµηση της ποικιλότητας των Gnaphosidae της 

Κρήτης και δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν συγκριτικά δεδοµένα από την υπόλοιπη Ελλάδα, 

χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από ηλεκτρονικούς καταλόγους ειδών άλλων χωρών, π.χ. για 

τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Blick et al., 2002), την Ισπανία (Morano, 2002), τη 

Σουηδία (Kronestedt, 2001) και τη Βουλγαρία (Blagoev & Deltshev, 2002) ή πληροφορίες 

από δηµοσιευµένα άρθρα για περιοχές που θεωρούνται σχετικά καλά µελετηµένες, όπως την 

Ιταλία (Di Franco, 1993; 1997a, b; 1998 ) και το Ισραήλ (Levy, 1995; 1998; 1999a, b). Τα 

συγκριτικά στοιχεία φαίνονται στους Πίν. 4.4 και 4.5.  

Στον πρώτο δίνονται τα γένη που απαντούν σε κάθε µία από τις παραπάνω περιοχές 

και ο αριθµός ειδών που αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά και στο δεύτερο δίνονται οι 

αριθµοί γενών και ειδών Gnaphosidae και ο λόγος τους. Το βασικό ερώτηµα που 

διερευνάται σε αυτές τις συγκρίσεις είναι εάν η πανίδα της Κρήτης είναι ‘φτωχή’ ή ‘πλούσια’, 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές.   

Σε ό,τι αφορά στον αριθµό των ειδών που αντιστοιχούν σε κάθε γένος (Πίν. 4.4), είναι 

προφανές ότι δεν υπάρχει ισοκατανοµή σε καµία περιοχή. Το γένος Zelotes είναι πάντα 

κυρίαρχο µε ξεκάθαρη διαφορά από τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι η 

σύνθεση των ειδών του γένους αυτού διαφέρει σηµαντικά9. Ο κατάλογος των ειδών Zelotes της 

Ελλάδας αναµένεται να αυξηθεί πολύ, καθώς ήδη στην παρούσα µελέτη υπάρχουν ακόµα 

πέντε είδη από την Πελοπόννησο, ένα από την Κρήτη και ένα από την Κάρπαθο που δεν 

αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους, αλλά που σαφώς διαφέρουν από τα µέχρι σήµερα 
                                                           

9 Το πιο ακραίο παράδειγµα είναι αυτό του Ισραήλ: από τα 25 είδη Zelotes που αναφέρει ο Levy (1998), µόνο δύο 
απαντώνται και στην Κ. Ευρώπη, ένα έχει βορειότερο όριο την Ισπανία, ενώ τα υπόλοιπα έχουν πολύ στενότερη 
παρουσία στην περιοχή της Μεσογείου. 
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γνωστά είδη και µεταξύ τους. Κάποια γένη δείχνουν µεγαλύτερη ποικιλοµορφία στην 

Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη (Gnaphosa, Drassodes, Haplodrassus, Micaria), ενώ άλλα 

κυριαρχούν στις µεσογειακές περιοχές (Nomisia, Trachyzelotes). Υπάρχουν επίσης 

χαρακτηριστικές απουσίες από τα δύο αυτά γεωγραφικά άκρα, κυρίως όµως από το βορρά:  

 

Κρήτη Σικελία Κ. Ιταλία Β. Ιταλία Ισπανία Βουλγαρία Αυστρία Σουηδία Ισραήλ

Aphantaulax  2 1 2 2 1    
Anagraphis 1        2 

Berinda 2         
Berlandina 1  1 1 2 2 1  1 

Callilepis 1 1 2 2 2 4 2 1  
Camillina 1  2       

Cesonia 1         
C yptodrassus r 1         

Drassodes 4 6 6 11 16 5 5 3 ? 
Drassyllus 3 2 5 3 3 5 5 4 2 
Echemus  1  1  1 1 1  

Gnaphosa 1 5 8 13 11 15 13 10 2 
Haplodrassus 4 4 7 7 9 8 9 7 ? 
Leptodrassus 5 1   3 1   1 

Megamyrmaekion         1 
Micar a i 6 ? ? ? 13 14 11 10  
Minosia     1    3 

Minosiella         2 
Nomis a i 3 3 3 2 5 2   5 

Odontodrassus         2 
Parasyrisca   1  1     

Phaeocedus  1 1 1 1 1 1 1 1 
Poecilochroa 1 2 3  6 2 1 1 4 

Pterotricha 1  1  1    12 
Scotophaeus 2 2 4 4 5 3 4 3 2 

Setaphis 1 1 1 1 3 1   3 
Sos icust    1 1  1 1   

Synaphosus 2 1        
Talanites         1 

Trachyzelotes 4 6 5 2 6 3 1 1 6 
Urozelotes  1 1 1 1 1 1   
Zelominor     2     

Zelotes 13 18 36 20 23 25 24 8 25 

 

Πίν. 4.4: Αντιπροσώπευση ειδών σε κάθε γένος σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και στο Ισραήλ. 

 

τα γένη Pterotricha, Synaphosus, Leptodrassus, Anagraphis, Berinda, Minosiella, Minosia, 

Odontodrassus, Megamyrmaekion απουσιάζουν εντελώς στις κεντροευρωπαϊκές χώρες και πιο 
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βόρεια, ενώ τα Aphantaulax, Echemus και Sosticus δεν αναφέρονται στην Κρήτη10 και στο 

Ισραήλ11. Τέλος, µοναδικές παρουσίες έχουν στην Κρήτη τα γένη Berinda12 και Cesonia, 

γεγονός όµως που φαίνεται πως θα αλλάξει µε µελλοντικές έρευνες. Συνολικά δηλαδή η 

οικογένεια παρουσιάζει εντονότερη διαφοροποίηση στις µεσογειακές περιοχές και ειδικά 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κρήτη αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο αυτής της 

ποικιλοµορφίας, όπως θα φανεί και στα επόµενα κεφάλαια.  

 

 

Αρ. γενών Αρ. ειδών Είδη / Γένη 

Κρήτη 21 5813 2,76 
Γαύδος  14 23 1,6 

Γαυδοπούλα 7 9 1,25 
∆ία 9 14 1,55 

Αντικύθηρα 10 13 1,3 
Κάρπαθος 11 17 1,54 

Κως 6 10 1,67 
Σικελία 17 57 3,35 
Ισπανία 21 119 5,66 

Βουλγαρία 19 95 5 
Αυστρία 15 80 5,33 
Ελβετία 18 84 4,66 
Ολλανδία 11 30 2,72 
Σουηδία 12 50 4,16 
Ισραήλ 18 75 4,16 

Πίν. 4.5: Συνολικός αριθµός γενών – ειδών Gnaphosidae και ο λόγος τους σε διάφορες περιοχές. 

 

Από τον Πίν. 4.5 φαίνεται ότι σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες, στην Κρήτη 

καταγράφεται ο δεύτερος µικρότερος λόγος ειδών προς γένη (2,76), µετά την Ολλανδία. 

Αµέσως µεγαλύτεροι λόγοι είναι αυτοί της Σικελίας, ενώ οι µεγαλύτεροι αφορούν τις χώρες 

της Κ. Ευρώπης και την Ισπανία. Οι αριθµοί ειδών και γενών σε µια περιοχή και οι λόγοι 

τους εξαρτώνται από πολλές παραµέτρους, όπως για παράδειγµα τη συνολική έκταση στην 

οποία αναφέρονται οι αριθµοί αυτοί, την ιστορία της περιοχής, τη σχέση των µελετούµενων 

οργανισµών µε τις βιοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτήν, καθώς και την 

προέλευσή τους (π.χ. αν πρόκειται για µια οικογένεια που εξαπλώνεται κυρίως στη 

                                                           
10 Ωστόσο το γένος Aphantaulax αναφέρεται στην ηπειρωτική Ελλάδα (Χατζησαράντος, 1940), ενώ είδη του γένους 
Echemus βρήκα στην Κω.  
11 Από το Ισραήλ απουσιάζει επίσης το γένος Micaria.. 
12 Υπενθυµίζεται εδώ ότι το συγκεκριµένο γένος αναφέρεται και από το Ουζµπεκιστάν, λόγω συνωνυµίας του είδους 
Talanites aculeatus µε το B. amabilis που προέκυψε εδώ.  
13 Τα 56 είδη που βρέθηκαν στην παρούσα µελέτη και τα M. pallipes και M. koeni που θεωρούνται έγκυρες αναφορές 
(Bosmans & Blick, 2000). 
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Μεσόγειο, αναµένουµε να βρούµε τα περισσότερα είδη και γένη στις µεσογειακές χώρες). 

Επίσης οι παραπάνω αριθµοί σχετίζονται µε το φαινόµενο της πτώχευσης και δυσαρµονίας 

της πανίδας σε νησιωτικά οικοσυστήµατα και στις ακραίες περιοχές χερσονήσων (peninsular 

effect) (Williamson, 1981), καθώς και από το κέντρο προς τα όρια της γεωγραφικής 

κατανοµής τους (Brown, 1984; Brussard, 1984). Με µια πρώτη µατιά, οι διαφορές που 

καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα µεταξύ των κεντρικών περιοχών της Ευρώπης και των 

νότιων ή βόρειων άκρων της, καθώς και µε τα νησιά, είναι ενδεικτικές των τελευταίων 

παρατηρήσεων. Λόγω της πολυπλοκότητας των παραµέτρων που συνεισφέρουν στη 

διαµόρφωση της πανίδας µιας περιοχής όµως, η σύγκριση των παραπάνω αριθµών είναι 

κάπως παρακινδυνευµένη αν οι παραπάνω παράµετροι δεν λαµβάνονται υπόψη, και από 

µόνοι τους δεν µας δίνουν σηµαντική πληροφορία.  

Η Κρήτη είναι αποµονωµένο νησί εδώ και 5 εκατοµµύρια χρόνια τουλάχιστον και η 

πανίδα της έχει ήδη επηρεαστεί από το φίλτρο ‘πανιδικής’ πτώχευσης κατά µήκος της 

βαλκανικής χερσονήσου. Σε σχέση µε τη Σικελία, που είναι το πιο κοντινό περιβάλλον µε το 

οποίο µπορεί να συγκριθεί, τόσο η απόσταση, όσο και ο χρόνος αποµόνωσης της Κρήτης 

από την αντίστοιχη ηπειρωτική περιοχή είναι µεγαλύτερα (Patton, 1996), µε αποτέλεσµα η 

Σικελία να εµφανίζει µεγαλύτερο αριθµό ειδών ανά γένος, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τα 

γένη της δείχνουν να είναι περισσότερο κορεσµένα ως προς τα είδη που τους αντιστοιχούν. 

Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά το πολύ µικρότερό της µέγεθος και το νησιωτικό της 

χαρακτήρα, η Κρήτη διαθέτει το µεγαλύτερο αριθµό γενών σε σχέση όχι µόνο µε τη 

Σικελία, αλλά και µε σχεδόν όλες τις περιοχές που αναλύθηκαν εδώ, εκτός της Ισπανίας µε 

την οποία έχει τον ίδιο αριθµό γενών. Το γεγονός αυτό φανερώνει µεταξύ άλλων, τη σαφή 

προτίµηση της οµάδας προς τα µεσογειακά οικοσυστήµατα (µε αποτέλεσµα περισσότερα 

γένη και είδη να υπάρχουν σε αυτά), αλλά και τη διπλή πανιδική επίδραση που δέχεται η 

Κρήτη από τις δύο γειτονικές ηπείρους, την Ευρώπη και την Ασία. Αυτό εξηγεί γιατί η 

Σικελία, µε τις ίδιες περίπου βιοκλιµατικές συνθήκες, µε µεγαλύτερο µέγεθος και στενότερη 

γειτνίαση µε την πηγή ειδών της, φέρει αναλογικά µικρότερο αριθµό γενών και ειδών. Σε 

σχέση µε αυτήν, η Κρήτη έχει δεχτεί περισσότερες νέες εποικίσεις από διαφορετικά σηµεία 

και εποµένως η αρχική της πανίδα έχει δεχτεί περισσότερες αλλοιώσεις.    

 

Σικελία Κ. Ιταλία Β. Ιταλία Ισπανία Βουλγαρία Αυστρία Σουηδία Ισραήλ

39 42 31 24 37 46,6 41,6 25 

Κρήτη Γαύδος Γαυδοπούλα ∆ία Αντικύθηρα Κάρπαθος Κως  

47,6 78 86 89 70 82 67  

Πίν. 4.6: Ποσοστό γενών που αντιπροσωπεύονται από ένα µόνο είδος (%). 
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Τα 10 από τα 21 γένη της οικογένειας, δηλαδή 47,6% αντιπροσωπεύονται από ένα 

µόνο είδος στην Κρήτη, που, όπως φαίνεται από τον Πίν. 4.6, είναι η µεγαλύτερη αναλογία 

που υπάρχει, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Το φαινόµενο είναι ακόµα πιο έντονο στα 

άλλα νησιά του Αιγαίου που µελετήθηκαν εδώ. Επίσης, όπως φάνηκε στον Πίν. 4.5, ο λόγος 

ειδών προς γένη µειώνεται σχεδόν ανάλογα µε τη µείωση της έκτασης των νησιών, όταν 

λαµβάνονται υπόψη οι συνολικοί αριθµοί ειδών και γενών που απαντώνται στο κάθε νησί.  

Ανάλογα µε το µελετούµενο τάξο, οι τιµές του λόγου ειδών προς γένη µπορεί να 

αλλάζουν ή να είναι παρόµοιες στην ίδια περιοχή (Σχ. 4.258), αλλά σε κάθε περίπτωση 

εξαρτώνται από τη διαφορετική βαρύτητα µε την οποία επιδρούν ο βαθµός διαφοροποίησης 

της οµάδας και η ικανότητα διασποράς της (µια και η ιστορία της περιοχής είναι η ίδια). 

Έτσι για παράδειγµα τα σαλιγκάρια της Κρήτης στο σύνολό τους δίνουν αναλογία ειδών 

προς γένη 114/44 ή 2,6, ενώ τα Zonitidae, οικογένεια µε αντίστοιχο χαρακτήρα αυτού των 

Gnaphosidae, δίνουν 19/6 ή 3,16 (Βαρδινογιάννη, 1994), όµως εδώ έχει επιδράσει κυρίως η 

έντονη τοπική διαφοροποίηση της οµάδας και πολύ λιγότερο η ικανότητα διασποράς τους, 

γεγονός που αποδεικνύεται από τον υψηλότατο βαθµό ενδηµισµού (45% στο σύνολο των 

ειδών). Η Βαρδινογιάννη (1994) αναφέρει ότι το ειδογενετικό δυναµικό της οµάδας είναι 

τόσο έντονο, ώστε τα νησιωτικά οικοσυστήµατα όχι µόνο δεν εµφανίζονται φτωχά σε είδη, 

αλλά µπορεί ίσως να θεωρηθούν ακόµα και υπερκορεσµένα. Από την άλλη, στα κολεόπτερα 

(Τριχάς, 1996), τα µεν Carabidae δίνουν λόγο 200/61 ή 3,27, που οφείλεται στην πολύ 

µεγαλύτερη ικανότητα διασποράς των ειδών σε σχέση µε τα σαλιγκάρια, και όχι τόσο στη 

διαφοροποίησή τους, ενώ τα Tenebrionidae δίνουν µόλις 1,41, µία αναλογία που φανερώνει 

τη µικρή ικανότητα διασποράς τους από τη µια και τη µικρότερη διαφοροποίησή τους 

συγκριτικά µε τα σαλιγκάρια από την άλλη.  

Κάνοντας αυτές τις συγκρίσεις, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα Gnaphosidae 

αποτελούν µία οµάδα µε ικανότητα διασποράς αντίστοιχη, αλλά µικρότερη από τα 

Carabidae, ικανότητα που σχετίζεται µε χαρακτηριστικά της οικογένειας όπως την 

κινητικότητα, την αντοχή σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, την ευρυοικία κλπ. Από 

την άλλη, τα Gnaphosidae εµφανίζουν ενδιάµεση τάση διαφοροποίησης µεταξύ αυτής των 

Carabidae και των Tenebrionidae, όπως άλλωστε θα φανεί και από την ανάλυση του 

ενδηµισµού των αντίστοιχων οµάδων.  

 

 

 

 

 196 



 __________________________________________________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Ε
ίδ
η/
γέ
νη

GNAPHOSIDAE

ZONITIDAE

CARABIDAE

TENEBRIONIDAE

 
 
 
 
 
 
Σχ. 4.258: Αριθµός ειδών προς γένη σε διάφορες οικογένειες ασπονδύλων σε νησιά του νοτίου Αιγαίου. 

 

Η απάντηση στο αν η ποικιλότητα των Gnaphosidae της Κρήτης είναι µεγάλη ή 

µικρή, είναι ένα πολύ σύνθετο θέµα που, όπως φάνηκε από την προηγούµενη συζήτηση 

αγγίζει πολλές διαφορετικές σκοπιές της βιογεωγραφίας και της οικολογίας, µε αποτέλεσµα 

να µην είναι καθόλου εύκολο να απαντηθεί µονολεκτικά, ειδικά όταν δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία για την υπόλοιπη Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Στην Κρήτη είναι βέβαιο 

ότι καταγράφεται µεγάλος αριθµός γενών που, ανεξάρτητα από το αν ο αριθµός των ειδών 

είναι µεγάλος ή µικρός (πράγµα που θα µπορέσουµε να πούµε µε σιγουριά µόνο µετά τη 

µελέτη του υπόλοιπου ελληνικού χώρου), φανερώνει µεγάλο γονιδιακό δυναµικό και µεγάλη 

ποικιλία πανιδικών επιδράσεων από διαφορετικές γεωγραφικές πηγές. Η µικρή αναλογία 

ειδών προς γένη µπορεί να είναι ενδεικτική µιας πιο φτωχής πανίδας γενικά, όµως στη 

συγκεκριµένη περίπτωση µάλλον οφείλεται περισσότερο στο µεγάλο αριθµό γενών και 

σχετίζεται µε το µικρό διαθέσιµο εξελικτικό χρόνο, που δεν επέτρεψε την επί τόπου 

διαφοροποίηση περισσότερων ειδών σε κάθε γένος, καθώς και µε το γεγονός ότι η παρουσία 

περισσότερων γενών µπορεί να µην επιτρέπει την κατάληψη θώκων από περισσότερους 

αντιπροσώπους µέσα σε κάθε γένος. 

Περισσότερα σχόλια θα γίνουν µετά την ανάλυση της οικολογικής διαφοροποίησης 

και των κατανοµών που ακολουθούν στα επόµενα κεφάλαια, ώστε να δοθεί µια πληρέστερη 

εικόνα της οικολογικής συµπεριφοράς και της ιστορικής προέλευσης των ειδών 

Gnaphosidae στην Κρήτη. 
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5.1 Εισαγωγή 

Αντικείµενο του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η εξέταση των οικολογικών παραµέτρων 

που σχετίζονται κυρίως µε θέµατα αφθονίας, συχνότητας παρουσίας και χωρικής 

διαφοροποίησης των αραχνών Gnaphosidae στην Κρήτη, ενώ η εποχική διαφοροποίηση 

αντιµετωπίζεται ξεχωριστά στο επόµενο κεφάλαιο.  

Οι παράµετροι που επηρεάζουν την κατανοµή και αφθονία/ποικιλότητα των 

εδαφικών αραχνών στο χώρο είναι πρωταρχικά η υγρασία και δευτερευόντως η θερµοκρασία 

(Brignoli, 1986). Η µεγαλύτερη ποικιλότητα αραχνών συγκεντρώνεται στα υγρά και θερµά 

µέρη, ενώ η µικρότερη στα ξηρά και ψυχρά. Ωστόσο, περισσότερα είδη αναµένει κανείς να 

βρει σε υγρά και ψυχρά µέρη από ό,τι σε ξηρά και θερµά, πράγµα που δείχνει την 

αµεσότερη επίδραση της υγρασίας στην παρουσία των αραχνών έναντι της θερµοκρασίας 

(Brignoli, 1986). Άλλες παράµετροι που επηρεάζουν την αφθονία και κινητικότητα των 

εδαφικών αραχνών είναι η αναλογία βλάστησης προς γυµνό έδαφος (Bosmans et al., 1986), η 

διαθεσιµότητα πετρών, σχισµών βράχων και άλλων πιθανών καταφυγίων. Παρά το γεγονός 

ότι ειδικά οι εδαφικές αράχνες δεν επηρεάζονται άµεσα από τη χλωρίδα, ωστόσο η 

πολυπλοκότητα της δοµής της βλάστησης επιδρά στην επιβίωσή τους έµµεσα, αφού είναι µία 

παράµετρος που επηρεάζει την πυκνότητα άλλων ασπονδύλων, που αποτελούν τα 

ενδεχόµενα θηράµατά τους. Επιπλέον η πιο σύνθετη δοµή της βλάστησης τους εξασφαλίζει 

περισσότερα καταφύγια στη στρωµνή.  

Στην παρούσα µελέτη δεν έγιναν ειδικές µετρήσεις θερµοκρασίας ή υγρασίας στους 

σταθµούς µελέτης. Οι παράµετροι αυτές και η επίδρασή τους στη σύνθεση και στη 

δραστηριότητα των Gnaphosidae ελέγχονται έµµεσα από τη γνώση µας σχετικά µε το κλίµα 

στις επιµέρους τοποθεσίες της Κρήτης. Η κατάσταση των ενδιαιτηµάτων και ο τύπος 

βλάστησης του κάθε σταθµού που δίνονται στο 2ο κεφάλαιο, αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο 

τρόπο και τις υπόλοιπες φυσικοχηµικές συνθήκες της περιοχής. Επιπλέον, έντονες 

διαβαθµίσεις υγρασίας και θερµοκρασίας είναι γνωστό ότι εµφανίζονται στην Κρήτη κατά 

µήκος δύο αξόνων: του οριζόντιου (αύξηση της υγρασίας και της µέσης βροχόπτωσης και 

πτώση των µέσων θερµοκρασιών από ανατολή προς δύση) και του κατακόρυφου 

(υψοµετρικού). Κατά µήκος του δεύτερου αυτού άξονα, οι αλλαγές των κλιµατικών συνθηκών 

που συµβαίνουν είναι πολύ µεγάλες, µε αποκορύφωµα στα µεγάλα υψόµετρα πάνω από το 

δασοόριο, όπου οι οργανισµοί βρίσκονται αντιµέτωποι µε πολύ δυσµενείς καταστάσεις για 

την επιβίωσή τους (έλλειψη βλάστησης, κάλυψη του εδάφους µε χιόνι για µεγάλες χρονικές 

περιόδους, πολύ χαµηλές θερµοκρασίες κατά τους χειµερινούς µήνες και µεγάλη ξηρασία 

κατά τους θερινούς, έλλειψη µεγάλης διαθεσιµότητας τροφής).  
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Η µελέτη της διαφοροποίησης της σύνθεσης και της δυναµικής των οργανισµών κατά 

µήκος των ορεινών όγκων τόσο της Κρήτης (Τριχάς, 1996; Λυµπεράκης, 2003) και της 

Ελλάδας (Sfenthourakis, 1992), όσο και αλλού (Bosmans et al., 1986; Lomolino, 2001; 

Grytnes & Vetaas, 2002), εκτός από το ότι αναδεικνύει σηµαντικούς πυρήνες ειδογένεσης 

και ενδηµισµού (Bosmans et al., 1986; Deltshev, 1996; Lomolino, 2001), αποτελεί και πολύ 

καλό σηµείο σύζευξης της ιστορικής µε την οικολογική βιογεωγραφία. Τα ορεινά 

οικοσυστήµατα συνιστούν ένα σύνθετο µωσαϊκό χωρικής ετερογένειας (Haslett, 1997), το 

οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο για οικολογικές και βιογεωγραφικές µελέτες 

(Haslett, 1997; Lomolino, 2001), σε σχέση µε τις συνολικές αλλαγές του κλίµατος του 

πλανήτη (Haslett, 1997). Επιπλέον, οι πολλές φυσιολογικές και µορφολογικές προσαρµογές 

που διαθέτουν οι οργανισµοί των ορεινών οικοσυστηµάτων για να αντεπεξέλθουν σε ένα 

συνεχώς µεταβαλλόµενο και δυσχερές περιβάλλον (Price & Haslett, 1995), κάνει τα 

οικοσυστήµατα αυτά δυνητικές πηγές γενετικής ποικιλοµορφίας και επανάκαµψης ειδών 

έπειτα από σηµαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές (Peterson et al., 1997). Ετσι η σωστή 

διαχείριση των ορεινών οικοσυστηµάτων, αλλά πρωταρχικά η γνώση της δυναµικής των 

οργανισµών κατά µήκος τέτοιων περιβαλλοντικών κλινών (Sanders, 2002), αποτελούν 

σηµαντικά στοιχεία της διατήρησης της βιοποικιλότητας συνολικά.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της ποικιλότητας 

και της δυναµικής των ειδών Gnaphosidae στους σταθµούς µελέτης, µε κύριο στόχο να 

φανούν οι οµοιότητες ή οι διαφορές εντός των ενδιαιτηµάτων της Κρήτης και να ερµηνευτεί 

η σύνθεση των βιοκοινοτήτων µε βάση την οικολογική βιογεωγραφία. Αναλυτικότερα τα 

ερωτήµατα τα οποία τίθενται είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι η συνολική αφθονία των Gnaphosidae της Κρήτης και πώς αυτή 

κατανέµεται στα είδη; ποια είναι τα κυρίαρχα είδη από άποψη αφθονίας και συχνότητας 

παρουσίας κατά µήκος του νησιού;  

2. Υπάρχει κάποιο οικολογικό πρότυπο που διαφαίνεται από τις κατανοµές των 

ειδών εντός του νησιού και αν ναι, τότε ποια είναι η κύρια παράµετρος που το καθορίζει: 

ο τύπος οικοτόπου ή το υψόµετρο; 

3. Πώς σχετίζονται µεταξύ τους οι βασικοί οικότοποι της Κρήτης µε βάση τις 

οµοιότητες και τις διαφορές στη δοµή των βιοκοινοτήτων των Gnaphosidae; 

4. Πώς διαφοροποιούνται τα Gnaphosidae κατά µήκος του υψοµέτρου και ποιος ο 

ρόλος του δασοορίου; 
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5. Μπορούν οι κορφές της Κρήτης να θεωρηθούν ως οικολογικά νησιά; ποιες είναι οι 

οµοιότητες και ποιες οι διαφορές στα Gnaphosidae των τριών ορεινών όγκων της 

Κρήτης, Λευκά ΄Ορη, Ψηλορείτη και ∆ίκτη;  

 

 

5.2 Μεθοδολογία 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παραπάνω ανάλυση και να χρησιµοποιηθούν τα 

δεδοµένα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έγιναν οι εξής παραδοχές:  

α) Από το σύνολο των 59 σταθµών της Κρήτης, επιλέχτηκαν για την ανάλυση µόνο 

εκείνοι που δίνουν αξιόπιστα ποιοτικά1 και ποσοτικά δεδοµένα και αντιπροσωπεύουν 

ικανοποιητικά την ποικιλότητα των εδαφικών αρθροπόδων. Ετσι αφαιρέθηκαν οι σταθµοί 30, 

31, 33, 35, 36, 59, 61, 66, 67, 69, 70, 72, οι οποίοι, είτε λόγω καταστροφής -σε κάποιο 

βαθµό- του δείγµατος, είτε λόγω µακράς παραµονής των παγίδων σε αυτούς2, θεωρήθηκε ότι 

υποεκτιµούν την ποικιλότητα της περιοχής στην οποία εγκαταστάθηκαν. Ετσι απέµειναν 47 

σταθµοί εντός Κρήτης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να περιοριστούν κάποιες οµάδες 

οικοτόπων και αναγκαστικά να µη συµµετέχουν στις αντίστοιχες ποσοτικές αναλύσεις (π.χ. οι 

αµµοθίνες δεν αντιπροσωπεύονται καθόλου, ενώ τα πευκοδάση αντιπροσωπεύονται από ένα 

µόνο σταθµό). Το ίδιο φαινόµενο παρουσιάστηκε στην υψοµετρική ανάλυση, όπου η 

κατηγορία 1200-1600µ έµεινε να αντιπροσωπεύεται από ένα µόνο σταθµό. Ωστόσο 

κρατήθηκε και παρουσιάζεται εδώ η πληροφορία που δίνεται από τους σταθµούς αυτούς µε 

κάθε επιφύλαξη για το αν αντιπροσωπεύουν καθολικά την αντίστοιχη οικολογική κατηγορία, 

οικότοπο ή υψοµετρική ζώνη.   

β) Όπως αναφέρθηκε και στο 3ο κεφάλαιο, προκειµένου να εναρµονιστούν οι αριθµοί 

ατόµων που προέκυψαν από κάθε δειγµατοληψία, χρησιµοποιήθηκαν οι ανηγµένες τιµές των 

ατόµων ανά 100 παγιδο-ηµέρες (ή 100 π/η σε συντοµογραφία). Επιπλέον αυτού, και 

δεδοµένου ότι για τη συγκεκριµένη ανάλυση δεν ενδιέφερε η εποχική διακύµανση που 

εµφανίζουν τα είδη, οι αριθµοί που εµφανίζονται εδώ ως µέση αφθονία ανά είδος και ανά 

σταθµό προέκυψαν από το µέσο όρο των τιµών της κάθε δειγµατοληψίας που έγινε κατά τη 

                                                           
1 Η παρουσία ενός είδους σε ένα δείγµα είναι κάτι που δεν αµφισβητείται. Αντίθετα, η µη παρουσία του σε ένα δείγµα δεν 
αποδεικνύει και την απουσία του είδους από το σταθµό µελέτης, ειδικά όταν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 
δειγµατοληπτικού λάθους. Για το λόγο αυτό δεδοµένα που θεωρούνται ελλιπή, είναι προτιµότερο να αποφεύγονται σε 
αναλύσεις που χρησιµοποιούν τόσο τις κοινές παρουσίες όσο και τις κοινές απουσίες ειδών, διότι οµαδοποιούν σταθµούς 
µε πολλές κοινές απουσίες, χωρίς άλλη προφανή αιτία.  

 201



διάρκεια της περιόδου αιχµής και µόνον3. Εποµένως για την ανάλυση αυτή δεν ελήφθησαν 

υπόψη τα δεδοµένα από χειµερινές δειγµατοληψίες, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στο 

επόµενο κεφάλαιο για τη µελέτη της εποχικής δραστηριότητας. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι 

πιθανόν σε κάποιους σταθµούς ένα είδος να φαίνεται ότι απουσιάζει στις ποσοτικές 

αναλύσεις, ενώ στους χάρτες κατανοµής του προηγούµενου κεφαλαίου να είναι παρόν, 

πράγµα όµως πολύ σπάνιο, αφού τα περισσότερα είδη που υπάρχουν σε κάθε σταθµό, 

συλλέγονται τουλάχιστον µία φορά και κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχµής (βλέπε 6ο 

κεφάλαιο). 

γ) Γνωρίζοντας τους περιορισµούς της µεθόδου δειγµατοληψίας που 

χρησιµοποιήθηκε εδώ για τον υπολογισµό της πραγµατικής πυκνότητας και αφθονίας ενός 

πληθυσµού, γίνεται στη συνέχεια αναφορά σε ‘αφθονία’ για λόγους συντοµίας, υπονοώντας 

κάθε φορά τη δραστηριότητα – κινητικότητα των ατόµων στο έδαφος, όπως αυτή µετρήθηκε 

από τις παγίδες εδάφους.    

Προκειµένου να φανούν τάσεις συσχέτισης µεταξύ ειδών και σταθµών, 

χρησιµοποιήθηκε η πολυµεταβλητή ανάλυση αντιστοίχισης ή Correspondence Analysis 

(CA). Η µέθοδος αυτή είναι µία διαδικασία διάταξης, κατάλληλη για δεδοµένα που 

περιλαµβάνουν συχνότητες παρουσίας [π.χ. τα είδη (ή αντικείµενα/objects) που απαντώνται 

σε µια οµάδα σταθµών (ή ιδιοτήτων/attributes), ο αριθµός των χαρακτήρων που 

εµφανίζονται σε µια οµάδα ατόµων κλπ] (James & McCulloch, 1990). Τέτοια δεδοµένα 

δηµιουργούν πίνακες συνάφειας που παρουσιάζονται σε διαγράµµατα στα οποία, αντικείµενα 

και ιδιότητες προβάλλονται µαζί. Επειδή η διάταξη στηρίζεται στο συντελεστή συσχέτισης 

των δύο παραµέτρων, δεν υπάρχει διάκριση αιτίας-αιτιατού µεταξύ τους (στην περίπτωσή 

µας δηλαδή ένα τέτοιο διάγραµµα δείχνει ταυτόχρονα τις τάσεις συσχέτισης των ειδών ως 

προς τις οµάδες σταθµών αλλά και αντίστροφα, των οµάδων σταθµών ως προς τα είδη). Στη 

συγκεκριµένη ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ως αρχική µήτρα δεδοµένων ο πίνακας των µέσων 

αφθονιών των ειδών στις επιµέρους κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν οι σταθµοί της 

Κρήτης. 

Για την ποσοτικοποίηση της οµοιότητας ή ανοµοιότητας των σταθµών ως προς τα 

είδη που περιλαµβάνουν, χρησιµοποιήθηκαν οι δείκτες οµοιότητας Jaccard, Dice, Hamann 

                                                                                                                                                                                           
2 Πρόκειται κυρίως για παλιότερα δείγµατα που συλλέχθηκαν από άλλους ερευνητές και τα οποία είτε κάλυπταν 
µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα από τα ενδεδειγµένα των δύο περίπου µηνών, είτε δε διατηρήθηκαν κάτω από άριστες 
συνθήκες, όποτε µεγάλο µέρος των ζώων που περιείχαν καταστράφηκε.  
3 Η περίοδος αυτή για τα Gnaphosidae, όπως έχει προκύψει από την παρούσα µελέτη αλλά και από προηγούµενη 
εµπειρία, είναι από τα µέσα άνοιξης µέχρι τα µέσα φθινοπώρου. Γίνεται η παραδοχή, χωρίς πολύ µεγάλο σφάλµα, ότι στη 
διάρκεια αυτής της περιόδου η δραστηριότητα των ειδών είναι συνεχώς υψηλή και δεν παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις. 
Αντίθετα, κατά τους υπόλοιπους µήνες η δραστηριότητα γίνεται ελάχιστη, οπότε αν αυτή συνυπολογιζόταν στους 
σταθµούς όπου έγιναν χειµερινές δειγµατοληψίες, θα µείωνε δυσανάλογα τη µέση παρουσία των ειδών στους 
συγκεκριµένους σταθµούς.   
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και Yule (δυαδικές µήτρες παρουσίας/απουσίας) και Morisita (ποσοτικές µήτρες 

δεδοµένων). Η παραπάνω επιλογή έγινε µε βάση την προηγούµενη εµπειρία που υπάρχει σε 

αναλύσεις ασπονδύλων στην ίδια περιοχή µελέτης (Βαρδινογιάννη, 1994; Τριχάς, 1996; 

Λυµπεράκης, 2003) και διότι γενικά είναι οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενοι δείκτες σε 

οικολογικές µελέτες (Krebs, 1998).  
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Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια για την 

κατασκευή δενδρογραµµάτων οµαδοποίησης µε τη µέθοδο UPGMA (un-weighted pair-

group method using arithmetic averages), η οποία συνιστάται στις περισσότερες 

οικολογικές και συστηµατικές µελέτες (Krebs, 1998; James & McCulloch, 1990). Στις 

αναλύσεις παρουσιάζονται επιλεγµένα δενδρογράµµατα που δίνουν την πιο ερµηνεύσιµη 

βιολογικά εικόνα οµαδοποίησης και συνοψίζουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οµοιότητας.  

 

 

 203



5.3 Αποτελέσµατα 

5.3.1 Συχνότητα και αφθονία ειδών  

Οσον αφορά στη συχνότητα παρουσίας των ειδών στους σταθµούς µελέτης, ένα 

υψηλό ποσοστό (34%) των ειδών που καταγράφηκαν, βρέθηκαν σε λιγότερο από το 10% των 

σταθµών που µελετήθηκαν (δηλαδή σε λιγότερους από πέντε σταθµούς) και µπορούν να 

θεωρηθούν ως σπάνια4. Από τα 19 αυτά είδη, τα 105 απαντούν σε έναν µόνο σταθµό. 

Αντίθετα, λίγα είναι τα είδη που µπορούν να θεωρηθούν κοινά, µε παρουσία σε 

περισσότερους από τους µισούς σταθµούς (11 είδη ή ποσοστό 20%) (Σχ. 5.1). Τα υπόλοιπα 

είδη (26 είδη ή 46%) ανήκουν σε µία ενδιάµεση κατηγορία συχνότητας παρουσίας. Συνεπώς 

τα περισσότερα είδη έχουν περιορισµένη παρουσία.  

Συνολικά στην Κρήτη, Γαύδο, Γαυδοπούλα και ∆ία καταµετρήθηκαν 14.060 ώριµα 

άτοµα αραχνών. H µέση αφθονία ανά είδος και ανά σταθµό παρουσίας κατά την ευνοϊκή 

περίοδο δειγµατοληψίας φαίνονται στον Πίν. 2 του παραρτήµατος.  

Το άθροισµα του µέσου αριθµού ατόµων του κάθε είδους στο σύνολο των σταθµών 

µελέτης της Κρήτης και η µέση τιµή του αριθµού ατόµων ανά σταθµό παρουσίας6, 

φαίνονται αντίστοιχα στα σχήµατα 5.2 και 5.3. Οι διαφορές στην κατηγοριοποίηση των 

ειδών ανάµεσα στα δύο αυτά ραβδογράµµατα δείχνουν ότι τα είδη που είναι πολύ κοινά σε 

όλο το νησί, ακόµα και µε µέτρια αφθονία στους σταθµούς παρουσίας τους, φαίνεται να 

κυριαρχούν ποσοτικά στο σύνολό τους, ενώ αντίθετα υπάρχουν άλλα είδη που µπορεί να µην 

είναι ιδιαίτερα κοινά σε όλο το νησί, αλλά εκεί που απαντούν, έχουν πολύ µεγάλη αφθονία, κι 

έτσι κυριαρχούν στο δεύτερο ραβδόγραµµα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν για 

παράδειγµα τα είδη Drassodes oreinos, Gnaphosa bithynica, Zelotes creticus, Trachyzelotes barbatus, 

D. lapidosus και Z. cf. ilotarum, τα οποία έχουν πιο στενές υψοµετρικές (τα δύο πρώτα) ή και 

οικοτοπικές (τα τέσσερα τελευταία) προτιµήσεις και εποµένως περιορισµένα όρια 

γεωγραφικής κατανοµής στο νησί. Τα είδη αυτά είναι είτε ενδηµικά της Κρήτης (D. oreinos, 

Z. creticus, Z. cf. ilotarum), είτε µε κατανοµή στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία (G. bithynica), 

ή µε ευρύτερη κατανοµή στις µεσογειακές (T. barbatus) ή εύκρατες περιοχές (D. lapidosus). 

 

 

                                                           
4 Οι όροι κοινό/σπάνιο που αναφέρονται εδώ, έχουν αποκλειστικά την έννοια της συχνότητας εµφάνισης ενός είδους 
στους σταθµούς µελέτης και δεν αφορούν σε καµία περίπτωση την αφθονία του σ’ αυτούς.  
5 Τα 7 που φαίνονται στο Σχ. 5.1 και τα 3 επιπλέον είδη που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο γένους. 
6 Υπενθυµίζεται ότι οι υπολογισµοί αυτοί αφορούν πάντα την περίοδο αιχµής και όχι τους χειµερινούς µήνες. 
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Σχ. 5.1: Συχνότητα εµφάνισης των ειδών στους σταθµούς της Κρήτης.  
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Οποιαδήποτε από τα παραπάνω δεδοµένα και αν χρησιµοποιηθούν (µέσες αφθονίες 

των ειδών αθροιστικά στο νησί ή ανά σταθµό παρουσίας), τα περισσότερα είδη έχουν µέτρια 

αφθονία, ενώ στις ακραίες ανώτατες ή κατώτατες τιµές καταγράφονται λιγότερα είδη.  
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Σχ. 5.2: Άθροισµα του µέσου αρ. ατόµων/100 π-η των 30 αφθονότερων ειδών στους σταθµούς της 

Κρήτης. 
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Σχ. 5.3: Μέσος αρ. ατόµων/100 π-η/σταθµό παρουσίας των 30 αφθονότερων ειδών στην Κρήτη. 
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Οι λογαριθµηµένες τιµές των παραπάνω σειρών δεδοµένων ακολουθούν ασύµµετρη 

κανονική κατανοµή µε αρνητική λοξότητα όταν λαµβάνεται υπόψη η συνολική µέση αφθονία 

(Σχ. 5.4), και θετική λοξότητα όταν λαµβάνεται υπόψη η µέση αφθονία ανά σταθµό (Σχ. 

5.5).  

K-S d=.09267, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.96971, p=.18727
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Σχ. 5.4: Κατανοµή της συνολικής µέσης αφθονίας, 

 

K-S d=.08021, p> .20; Lilliefors p> .20
Shapiro-Wilk W=.96043, p=.07204
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Σχ.5.5: Κατανοµή της µέσης αφθονίας/σταθµό (λογαριθµηµένες τιµές).  
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Αυτό σηµαίνει ότι τα περισσότερα είδη έχουν µεγαλύτερη συνολική αφθονία από τη µέση 

τιµή της κατανοµής τους, αλλά µικρότερη αφθονία ανά σταθµό παρουσίας τους σε σχέση µε 

την αντίστοιχη µέση τιµή. Η κανονικότητα των κατανοµών αυτών ελέγχθηκε µε τα Shapiro-

Wilk (W) test, Kolmogorov-Smirnov test και Lilliefors test. Και στις τρεις περιπτώσεις 

ελέγχων υπήρξε θετικό αποτέλεσµα για την κανονικότητα (βλέπε σχήµατα).  

Συσχετίζοντας όλα τα παραπάνω, τα είδη που θα ονοµάζαµε τα πιο ‘επιτυχηµένα’ 

στην Κρήτη (δηλαδή τα πιο κοινά και τα πιο άφθονα) είναι τα: Pterotricha lentiginosa, Nomisia 

excerpta, Zelotes subterraneus, Z. tenuis, Z. caucasius, Z. labilis και Drassyllus praeficus. Είναι 

ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι τα είδη αυτά είναι είτε ευρείας εξάπλωσης (Zelotes 

subterraneus και Drassyllus praeficus) ή έχουν πιο εντοπισµένη κατανοµή κυρίως στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Κανένα δεν είναι ενδηµικό της Κρήτης και φυσικά όλα είναι ευρύοικα 

είδη.  

Οι σταθµοί δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη εµφανίζουν µεγάλο 

εύρος αριθµού ειδών, από 23 µέχρι 3 (περιπτώσεις κορυφών στα Λευκά Όρη και στον 

Ψηλορείτη). Ο µέσος όρος παρουσίας ειδών ανά σταθµό είναι 14,4. Στο Σχ. 5.6 φαίνεται ότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό των σταθµών (47%) µπορεί να θεωρηθεί πλούσιο ως προς τον 

αριθµό των ειδών του, λαµβάνοντας ως υποκειµενικό κριτήριο ότι έχουν αριθµό ειδών 

µεγαλύτερο από το µέσο όρο. Μόνο το 20% µπορεί να θεωρηθεί φτωχό, µε παρουσία 

µικρότερη του 40% του µέγιστου αριθµού ειδών που καταγράφηκε ανά σταθµό. Μεταξύ των 

πιο πλούσιων σταθµών συγκαταλέγονται οι υγρότοποι (Σακτούρια, Μπραµιανά, Παναγία 

Αλµυρή, Πρέβελη, και λιγότερο η Κουρνά και η Αγιά) και τα φρύγανα σε όλο το µήκος του 

νησιού.  

 

47%

33%

20%

πλούσιος: >= 15 είδη ενδιάµεσος: 9-15 είδη φτωχός: =< 9 είδη
 

Σχ. 5.6: Οµαδοποίηση των σταθµών της Κρήτης µε βάση τον αρ. ειδών Gnaphosidae. 
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Σχ. 5.7: Συχνότητα παρουσίας ειδών στους σταθµούς της Γαύδου.  

 

Τα ραβδογράµµατα των Σχ. 5.7-5.11 συνοψίζουν τα ποσοτικά στοιχεία για τα είδη 

των νησιών Γαύδου, Γαυδοπούλας και ∆ίας. Ως προς τη συχνότητα παρουσίας ειδών της 

Γαύδου (Σχ. 5.7), του µοναδικού νησιού που είχε νόηµα να γίνει τέτοια ανάλυση λόγω 

ικανοποιητικού αριθµού σταθµών (10), φαίνεται ότι τα ποσοστά σπανιότητας αντιστρέφονται 

σε σχέση µε αυτά της Κρήτης. ΄Ετσι, 48% των ειδών είναι κοινά (παρόντα σε περισσότερους 

από τους µισούς σταθµούς), 35% είναι σπάνια (παρόντα σε ένα µόνο σταθµό) και 17% έχουν 

ενδιάµεση συχνότητα παρουσίας. 

Σε ό,τι αφορά στις αφθονίες των ειδών, από τα ραβδογράµµατα συνολικής και µέσης 

παρουσίας ανά σταθµό, φαίνεται ότι στη Γαύδο και στη Γαυδοπούλα περισσότερα είδη είναι 

εξίσου άφθονα και µοιράζονται µε πιο οµοιογενή τρόπο τους διάφορους οικοτόπους (Σχ. 

5.8-5.10), ενώ αντίθετα στη ∆ία υπάρχει ένα είδος (το Pterotricha lentiginosa) που µονοπωλεί 

το 44% της συνολικής µέσης αφθονίας του νησιού (Σχ. 5.11).  

Τα πιο ‘επιτυχηµένα’ είδη των νησιών αυτών είναι: Γαύδος: B. plumalis, Z. caucasius, N. 

excerpta, Z. labilis, Γαυδοπούλα: Z. caucasius, N. excerpta, Z. labilis, ∆ία: P. lentiginosa Z. tenuis, 

Z. caucasius N. excerpta, Z. subterraneus. 
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Σχ. 5.8: Άθροισµα του µέσου αρ. ατόµων/100 π-η των ειδών στους σταθµούς της Γαύδου7.  
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Σχ. 5.9: Μέσος αρ. ατόµων/100 π-η/σταθµό παρουσίας στη Γαύδο. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Από το ραβδόγραµµα αυτό απουσιάζουν οι αφθονίες δύο ειδών, των G. dolosa και T. adriaticus, τα οποία βρέθηκαν στα χειµερινά 
δείγµατα µόνο, µε αντίστοιχη αφθονία 0,08 και 0,13 άτοµα ανά 100 π-η. 
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Σχ. 5.10: Μέσος αρ. ατόµων/100 π-η στη Γαυδοπούλα, Σχ. 5.11 Άθροισµα του µέσου αρ. 

ατόµων/100 π-η των ειδών στους σταθµούς της ∆ίας. 

 

 

5.3.2 Οικοτοπικές προτιµήσεις 

5.3.2.1 Τα είδη ως προς τους οικοτόπους 

Ο αριθµός των ειδών καθώς και η µέση αφθονία Gnaphosidae ανά 100 π/η και ανά 

οικότοπο φαίνονται στον Πίν. 5.1. Εκτός από τα πευκοδάση για τα οποία, όπως αναφέρθηκε, 

υπάρχει επιφύλαξη όσον αφορά στην εκτίµηση της συνολικής ποικιλότητας, οι υπόλοιπες 

τιµές είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές της πραγµατικής κατάστασης. Τα φρύγανα και οι 

υγρότοποι συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό ειδών, ενώ στους υποαλπικούς θαµνώνες ο 

αριθµός αυτός σχεδόν υποδιπλασιάζεται! Αντίθετα οι µέσες συνολικές αφθονίες της 

οικογένειας είναι περίπου ίδιες παντού, µε µόνη εξαίρεση τα µακί, όπου είναι αρκετά 

χαµηλότερες. Αυτό δείχνει ότι η πτώση του αριθµού των ειδών στα αλπικά οικοσυστήµατα 

ισοσταθµίζεται από υπεραύξηση της αφθονίας των υπαρχόντων ειδών, ενώ στα µακί δε 

συµβαίνει κάτι τέτοιο.     

 

Τύπος ενδιαιτήµατος Αριθµός ειδών 
Αθροισµα µέσης αφθονίας / 

100 π-η 

Παραλιακά φρύγανα (CP) 38 11,23 
Φρύγανα (IP) 45 11,84 

Υποαλπικοί θαµνώνες (SS) 23 9,80 
Μακί (M) 31 6,62 

Πευκοδάση (P) (20) (8,95) 
Υγρότοποι (FW) 39 10,50 

Πίν. 5.1: Αριθµός ειδών και άθροισµα µέσης αφθονίας των Gnaphosidae ανά 100 παγιδοηµέρες και 

ανά οικότοπο. 
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Στον Πίν. 5.2 φαίνεται σε ποιους τύπους ενδιαιτήµατος εµφανίζεται το κάθε είδος. Σε 

παρένθεση φαίνονται συµπληρωµατικά στοιχεία παρουσίας των ειδών σε διάφορους 

οικότοπους όπως προκύπτουν από τους σταθµούς που έχουν αφαιρεθεί από την ανάλυση. Η 

πρώτη παρατήρηση που µπορεί να κάνει κανείς από αυτόν τον πίνακα είναι ότι 12 από ένα 

σύνολο 56 ειδών, δηλαδή ποσοστό 21%, βρέθηκαν σε όλους τους οικότοπους. ΄Αλλα 13 

είδη (23%) βρέθηκαν σε πέντε από τους έξι τύπους, απουσιάζοντας κυρίως από τους 

υποαλπικούς θαµνώνες. Μόνο 11 είδη εµφανίζονται σε ένα τύπο ενδιαιτήµατος (19%). Από 

αυτά, τα περισσότερα ανήκουν στα είδη που βρέθηκαν µία µόνο φορά σε όλο το εύρος της 

περιοχής µελέτης. Τα είδη αυτά, είτε είναι πολύ σπάνια και η σπανιότητά τους αυτή 

συνδέεται και µε τα στενά όρια των οικολογικών τους προτιµήσεων, ή απλά δε συλλέγονται 

εύκολα στις παγίδες, οπότε δεν µπορούµε να βγάλουµε σαφή συµπεράσµατα για τις 

οικολογικές τους προτιµήσεις. 

Σε ό,τι αφορά στη µέση αφθονία των ειδών, λίγα είδη µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

ποσοτικά ισοκατανεµηµένα στους διάφορους οικότοπους, όπως φαίνεται από τη σχετική 

µέση αφθονία τους ανά οικότοπο (βλέπε παράρτηµα, Πίν. 3). Oριακά θα το έλεγε κανείς 

αυτό για τα είδη: Anagraphis pallens, Camillina metellus, Drassyllus pumiloides, Nomisia excerpta, 

Trachyzelotes malkini, Zelotes caucasius, Z. creticus, Z. labilis, Z. subterraneus και Z. tenuis. Τα 

υπόλοιπα είδη δείχνουν κάποια προτίµηση ως προς τον τύπο οικοτόπου. Ετσι, βάσει της 

σχετικής αφθονίας των ειδών µπορεί να κάνει κανείς τον ακόλουθο διαχωρισµό8: 

                                                           
8 Στην ανάλυση αυτή δεν έχουν συµπεριληφθεί τα είδη που βρέθηκαν µία µόνο φορά στο σύνολο της µελέτης, θεωρώντας ότι τα 
δεδοµένα αυτά δεν είναι αρκετά για να εκφράσουν µία συγκεκριµένη τάση οικολογικής προτίµησης. 
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Είδος CP IP SS M P FW 
Anagraphis pallens + + + + (+) + 

Berinda amabilis + +  + + + 
Berinda ensigera  +    + 

Berlandina plumalis      + 
Callilepis cretica + + + +  + 

Camillina metellus + +  + + + 
Cesonia aspida + + + + + (+) 

Cryptodrassus creticus  +    + 
Drassodes lapidosus  + + + + + 
Drassodes lutescens + + + + + + 

Drassodes oreinos  + + +   
Drassodes serratichelis + + + +   

Drassyllus praeficus + + + +  + 
Drassyllus pumiloides + + + + + + 

Drassyllus sp.     +  
Gnaphosa bythinica   +    

Haplodrassus creticus + + + + + + 
Haplodrassus dalmatensis + + + +  + 

Haplodrassus minor  +     
Haplodrassus signifer  + +    
Leptodrassus albidus + +    + 

Leptodrassus femineus + +     
Leptodrassus hadjissaranti  +    + 

Leptodrassus manolisi      + 
Leptodrassus pupa + +    + 
Micaria albovittata + +  (+)  + 

Micaria coarctata + + + + + + 
Micaria dives  + + +   

Micaria pygmaea +     + 
Nomisia excerpta + + + + + + 

Nomisia ripariensis + +  +  + 
Nomisia sp. ? +      

Poecilochroa senilis + +    (+) 
Pterotricha lentiginosa + + + + + + 

Scotophaeus peninsularis +      
Scotophaeus scutulatus  +     

Setaphis carmeli + +  + + + 
Synaphosus palearcticus  +     

Synaphosus trichopus + +    + 
Trachyzelotes adriaticus + + +   + 
Trachyzelotes barbatus +   + + + 
Trachyzelotes lyonneti + +  +  + 
Trachyzelotes malkini + + + + + + 

Zelotes aerosus +      
Zelotes caucasius + + + + + + 

Zelotes creticus + + + + + + 
Zelotes daidalus + +  + + + 

Zelotes cf. ilotarum  +  +  + 
Zelotes labilis + + + + + + 

Zelotes minous + +  + + (+) 
Zelotes nilicola      + 

Zelotes scrutatus + + + + + + 
Zelotes solstitialis + +  +  + 

Zelotes subterraneus + + + + + + 
Zelotes tenuis + +  + + + 

Zelotes sp. +      

 

 Πίν. 5. 2: Παρουσία ειδών στις έξι οµάδες οικοτόπων. 
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α) Είδη των παραλιακών φρυγάνων: 1. Leptodrassus pupa 

2. Poecilochroa senilis
3. Trachyzelotes adriaticus
4. Trachyzelotes barbatus
5. Zelotes daidalus

 

Στις παραλίες, φαίνεται να κυριαρχούν είδη που διασπείρονται εύκολα. Οι παραλιακοί 

σταθµοί είναι οι πρώτοι που θα συναντήσουν τα είδη αυτά στη διαδροµή τους, ερχόµενα από 

άλλες στεριές και εποµένως αυτό που χαρακτηρίζει την προτίµησή τους είναι πιθανόν η 

εύκολη πρόσβαση και όχι ο τύπος του οικοτόπου. Πράγµατι, από τα είδη που αναφέρονται 

παραπάνω, τα περισσότερα έχουν ευρεία µεσογειακή ή ανατολικο-µεσογειακή κατανοµή, µε 

µόνη εξαίρεση το Z. daidalus που είναι νέο είδος για την επιστήµη και είναι πολύ πιθανό οι 

µελλοντικές έρευνες στη γύρω περιοχή να καταλήξουν σε ευρύτερη κατανοµή. Τρία από 

αυτά τα είδη βρέθηκαν και στη Γαύδο. Για τα T. barbatus και T. adriaticus η συγκεκριµένη 

προτίµηση που δείχνουν ως προς τα παραλιακά φρύγανα, πρέπει να σχετίζεται περισσότερο 

µε την παρουσία τους σε σταθµούς της δυτικής Κρήτης, όπου δεν υπάρχουν σταθµοί σε 

εσωτερικά φρύγανα, και όχι µε σαφή προτίµηση προς τους συγκεκριµένους οικοτόπους. 

Τουλάχιστον για το δεύτερο είδος, αυτό πρέπει να είναι η βασική αιτία, διότι κατά τα άλλα 

δείχνει µεγαλύτερη ευρύτητα οικολογικών ανοχών.   

 

β) Είδη των εσωτερικών φρυγάνων: 1. Cryptodrassus creticus 

2. Leptodrassus albidus
3. Leptodrassus femineus
4. Zelotes cf. ilotarum

 

Πολύ λίγα είδη µπορεί να χαρακτηριστούν ως είδη αποκλειστικά των φρυγάνων, αν 

και ο µεγαλύτερος αριθµός ειδών (46) απαντάται και σ’ αυτά. Το είδος L. femineus 

εµφανίζεται σε µεγάλο ποσοστό και σε παραλιακά φρύγανα, ενώ τα υπόλοιπα τρία που 

αναφέρονται παραπάνω, προτιµούν σχεδόν εξίσου µε τα εσωτερικά φρύγανα και τους 

υγρότοπους. Eκτός από τα είδη του γένους Leptodrassus, τα δύο άλλα είδη που αναφέρονται 

εδώ, είναι ενδηµικά της Κρήτης ή της Ελλάδας. 
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γ) Είδη των υποαλπικών θαµνώνων: 1. Callilepis cretica 

2. Drassodes oreinos 
3. Haplodrassus signifer 

4. Gnaphosa bythinica 

5. Micaria dives
6. Pterotricha lentiginosa  

 

Στα ορεινά φρύγανα/υποαλπικούς θαµνώνες κυριαρχούν σε αφθονίες τέσσερα είδη 

(G. bithynica, D. oreinos, P. lentiginosa και C. cretica), ενώ τα υπόλοιπα απαντούν σε πολύ 

µικρότερους αριθµούς. Από τα παραπάνω κυρίαρχα είδη, τα δύο πρώτα είναι κατεξοχήν 

αλπικά, δηλαδή απαντούν στους υποαλπικούς θαµνώνες της Κρήτης σε ποσοστά 95 και 

100% αντίστοιχα. Το είδος D. oreinos, που φτάνει χαµηλότερα από το G. bithynica, βρίσκεται 

σποραδικά και σε µακί και φρύγανα. Το 50% περίπου των ειδών C. cretica, H. signifer και M. 

dives απαντούν σε υποαλπικούς θαµνώνες, παρά το γεγονός ότι κανένα από αυτά δεν είναι 

ιδιαίτερα άφθονο σε απόλυτες τιµές. Αντίθετα, το είδος P. lentiginosa, ενώ απαντά σε 

υποαλπικούς θαµνώνες µόνο κατά 37% της συνολικής του αφθονίας, έχει σχεδόν διπλάσια 

µέση αφθονία από το αµέσως επόµενο είδος που κυριαρχεί στον οικότοπο αυτό. Οπως έχει 

αναφερθεί και αλλού, είναι το πιο επιτυχηµένο είδος στην Κρήτη, κυριαρχώντας σε 

απόλυτους αριθµούς σχεδόν σε όλους τους τύπους οικοτόπων.  

 

δ) Είδη των µακί: 1. Cesonia aspida (?) 

2. Drassodes lapidosus 

3. Drassodes serratichelis
4. Drassyllus praeficus 

5. Drassyllus pumiloides 

6. Haplodrassus creticus ( ?) 

 

Οσον αφορά στα µακί, το µόνο είδος που σαφώς προτιµάει αυτόν τον οικότοπο, είναι 

το D. lapidosus, ένα είδος παλαιαρκτικό, κοινότατο στην Κ. Ευρώπη. Το 41% της συνολικής 

µέσης αφθονίας του βρέθηκε σε µακί, ενώ τα υπόλοιπα άτοµα πιάστηκαν κυρίως στο 

πευκοδάσος των 800µ στα Λευκά Όρη (30%) και σε φρύγανα στο εσωτερικό του νησιού 

(20%). Τα υπόλοιπα είδη που αναφέρονται στην κατηγορία αυτή έχουν και άλλες 

προτιµήσεις (π.χ. τα ενδηµικά C. aspida και H. creticus, τα οποία εµφανίζουν το µεγαλύτερο 

ποσοστό της αφθονίας τους στο πευκοδάσος και απαντούν εξίσου σε παραλιακά φρύγανα και 
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σε υποαλπικούς θαµνώνες αντίστοιχα), που συνολικά υπερτερούν αυτής των µακί. Ωστόσο 

είναι από τα λίγα είδη που εµφανίζουν αρκετά υψηλά ποσοστά σ’ αυτόν τον τύπο οικοτόπου, 

και για το λόγο αυτό συµπεριλαµβάνονται εδώ. Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι από τα έξι 

είδη, τα τέσσερα είναι ενδηµικά (τρία της Κρήτης και ένα του νοτίου Αιγαίου) και τα άλλα 

δύο είναι κοινά της Κ. Ευρώπης. 

 

ε) Είδη των πευκοδασών: 1. Berinda amabilis

 2. Cesonia aspida
 3. Haplodrassus creticus
 4. Setaphis carmeli 
 5. Zelotes minous

 

Τα µόνα δεδοµένα που έχουµε για τα πευκοδάση της Κρήτης προέρχονται από το 

πευκοδάσος στα 800µ των Λευκών Ορέων και εποµένως δεν µπορούν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικά της συνολικής εικόνας για τα πευκοδάση της Κρήτης. Στο σταθµό αυτό 

πέντε είδη εµφανίστηκαν µε µέγιστο ποσοστό αφθονίας σε σχέση µε όλους τους άλλους 

σταθµούς παρουσίας τους. Ωστόσο, εκτός από το H. creticus, τα υπόλοιπα είδη δείχνουν 

ιδιαίτερη προτίµηση και σε παραλιακά φρύγανα. Το αποτέλεσµα αυτό σχετίζεται µάλλον µε 

την πιο συχνή παρουσία των συγκεκριµένων ειδών στην περιοχή των Χανίων (βλέπε και 7ο 

κεφάλαιο), σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει ένα κενό 

δειγµατοληψίας σε εσωτερικές θέσεις του νοµού (βλέπε Χάρτη 2.1). Από τα είδη που 

συµπεριλαµβάνονται εδώ, τα τρία είναι ενδηµικά της Κρήτης.  

 

στ) Είδη κοντά σε υγρότοπους: 1. Berinda ensigera

 2. Haplodrassus dalmatensis
 3. Leptodrassus hadjissaranti
 4. Leptodrassus manolisi 
 5. Micaria albovittata
 6. Synaphosus trichopus
 7. Trachyzelotes lyonneti
 8. Zelotes solstitialis
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Στους υγροτόπους9 συγκεντρώνεται ένας µεγάλος αριθµός ειδών σε όχι πολύ µεγάλες 

αφθονίες. Όπως φάνηκε και στους συνολικούς αριθµούς ειδών, εµφανίζουν το δεύτερο 

µεγαλύτερο αριθµό ειδών µετά τα φρύγανα, αν και καλύπτουν πολύ µικρό ποσοστό της 

γεωγραφικής έκτασης της Κρήτης. Το γένος Leptodrassus είναι εκείνο που φαίνεται να είναι το 

πιο στενά συνδεδεµένο µε τους υγροτόπους, καθώς όλα τα είδη του έχουν σηµαντική 

παρουσία σ’ αυτούς (τα L. pupa και L. albidus δεν αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο, 

επειδή εµφανίζουν µεγαλύτερα ποσοστά σε φρύγανα, ενώ το L. femineus είναι το µοναδικό 

του γένους που δεν απαντά σε υγροτόπους). Επίσης τα είδη Nomisia ripariensis, Micaria 

coarctata και Z. cf. ilotarum εµφανίζουν περίπου το 40% της αφθονίας τους σε υγροτόπους. Τα 

µισά είδη από αυτά που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία είναι ενδηµικά της Κρήτης ή της 

Ελλάδας.  

 

5.3.2.2 Οι οικότοποι ως προς τα είδη 

Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης οµοιότητας των 

οικοτοπικών κατηγοριών, όπως αυτές προκύπτουν από τη σύνθεση των ειδών Gnaphosidae 

ανά κατηγορία. Οι τιµές οµοιότητας που δίνουν οι δείκτες Dice, Jaccard, Hamann και Yule 

φαίνονται στον Πίν. 5.3.  

 

 CP M IP SS FW P  CP M IP SS FW P 

CP 1 0,666 0,673 0,413 0,729 0,511 CP 1 0,764 0,359 0,266 0,739 0,765

M 0,800 1 0,702 0,567 0,688 0,657 M 0,464 1 0,916 0,821 0,823 0,955

IP 0,804 0,825 1 0,489 0,760 0,458 IP 0,392 0,500 1 0,800 0,753 0,571

SS 0,584 0,724 0,657 1 0,404 0,454 SS 0,035 0,428 0,142 1 0,195 0,619

FW 0,843 0,815 0,863 0,575 1 0,534 FW 0,535 0,500 0,571 0 1 0,880

P 0,676 0,793 0,628 0,625 0,696 1 P 0,250 0,571 0,071 0,357 0,285 1 

Πίν. 5.3: ∆είκτες οµοιότητας µεταξύ των έξι κατηγοριών οικοτόπων. Από αριστερά προς τα δεξιά: 

Dice, Jaccard, Hamann και Yule. 

Οπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, η µέγιστη οµοιότητα εµφανίζεται 

µεταξύ των εσωτερικών φρυγάνων και των υγροτόπων. Μόνη εξαίρεση σ’ αυτό αποτελεί ο 

δείκτης Yule, ο οποίος δίνει µέγιστη τιµή οµοιότητας για το ζεύγος µακί – πευκοδάση. Το 

γεγονός αυτό -καθώς και το ότι επίσης ο δείκτης Hamann δίνει µέγιστη τιµή για το ίδιο 
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9 Σηµειώνεται ότι µε τον όρο αυτό εννοούνται τα ενδιαιτήµατα που βρίσκονται κοντά σε ρεµατιές και χαρακτηρίζονται 
από πιο υγρόφιλη βλάστηση. 



ζεύγος- είναι προφανώς αποτέλεσµα των πολλών κοινών απουσιών που υπάρχουν µεταξύ των 

οικοτόπων αυτών και που οι συγκεκριµένοι δείκτες λαµβάνουν υπόψη. Μεγάλες τιµές 

οµοιότητας δίνουν επίσης όλοι οι δείκτες για το ζεύγος υγρότοποι – παραλιακά φρύγανα. Οι 

ελάχιστες τιµές καταγράφονται για το ζεύγος υποαλπικοί θαµνώνες – υγρότοποι από όλους 

του δείκτες, ενώ επίσης χαµηλές τιµές δίνονται και για το ζεύγος υποαλπικοί θαµνώνες - 

παραλιακά φρύγανα. 

Ωστόσο κανένα από τα t-test που έγινε για κάθε ζεύγος οικοτόπων, δεν έδειξε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών τους. Αντίθετα οι διακυµάνσεις των 

περισσότερων ζευγών είναι στατιστικά διαφορετικές (F test), εκτός από εκείνες των 

παραλιακών φρυγάνων µε τους υγροτόπους και τα εσωτερικά φρύγανα, και των υποαλπικών 

θαµνώνων µε τα µακί και τα εσωτερικά φρύγανα.  

 

5.3.2.3 Ανάλυση αντιστοίχισης 

Η ανάλυση αντιστοίχισης των ειδών µε τους οικότοπους της Κρήτης, 

χρησιµοποιώντας τις µέσες αφθονίες των πρώτων, οδηγεί στο Σχ. 5.12. Η πρώτη διάσταση 

D1, η οποία εξηγεί το 48,17% της αδράνειας, ξεχωρίζει στις θετικές της τιµές τα αλπικά 

φρύγανα σε συνδυασµό µε τα καθαρά αλπικά είδη G. bithynica και D. oreinos και λιγότερο µε 

τα P. lentiginosa, M. dives και C. cretica, ενώ οι υπόλοιποι οικότοποι δεν ξεχωρίζουν ιδιαίτερα 

ως προς αυτόν τον άξονα. Η δεύτερη διάσταση D2 (23,26% της αδράνειας) διαχωρίζει 

κυρίως τους υγροτόπους και τα σχετιζόµενα µε αυτούς είδη (S. trichopus, Z. solstitialis, Z. cf. 

ilotarum, T. lyonneti κ.ά.) στις θετικές της τιµές, από τα πευκοδάση (και τα είδη B. amabilis, S. 

carmeli, C. aspida, Z. minous, H. creticus) που βρίσκονται στις αρνητικές της τιµές. Όλοι οι 

φρυγανικοί οικότοποι και τα µακί τοποθετούνται κοντά στο µηδέν. Η διάσταση αυτή 

πιθανόν να εκφράζει ένα κλινές υγρασίας/θερµοκρασίας, χωρίς όµως να υπάρχει απόλυτη 

εφαρµογή. Τέλος η τρίτη διάσταση D3 (13,9% της αδράνειας) δε φαίνεται να µπορεί να 

ερµηνευτεί µε κάποιο οικολογικό τρόπο και δεν κρίθηκε σκόπιµο να παρουσιαστεί εδώ.  
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Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 35 x 6
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Σχ. 5.12: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ των 35 αφθονότερων ειδών και των έξι βασικών οικοτόπων 

της Κρήτης.  

 

5.3.3 Υψοµετρική διαφοροποίηση 

Σε πρώτο επίπεδο αντιµετωπίστηκαν οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης µε ενιαίο τρόπο 

και χωρίστηκε το σύνολο των σταθµών σε έξι διαφορετικές υψοµετρικές κλάσεις των 400µ η 

καθεµιά. Τα βασικά ερωτήµατα που τίθενται εδώ είναι το πώς µεταβάλλεται ο αριθµός, το 

εύρος κατανοµής και η αφθονία των ειδών κατά µήκος του υψοµετρικού κλινούς, ποια είναι 

τα είδη που χαρακτηρίζουν την κάθε υψοµετρική ζώνη και πώς αυτές συνδέονται µεταξύ τους 

µε βάση τη σύνθεση των ειδών Gnaphosidae και τέλος ποιος είναι ο ρόλος που παίζει το 

δασοόριο, ως βασική οικολογική παράµετρος κατά µήκος του υψοµετρικού κλινούς, σε όλα 

τα παραπάνω. Σε δεύτερο επίπεδο, περιορίστηκε η ανάλυση στους ορεινούς όγκους, 

αφαιρέθηκαν δηλαδή οι πεδινοί σταθµοί της πρώτης υψοµετρικής ζώνης και συγκρίθηκαν οι 

τρεις ορεινοί όγκοι πάνω από τα 600µ υψόµετρο. Εδώ έγινε σύγκριση της σύνθεσης και 

αφθονίας των ειδών µεταξύ των τριών ορεινών όγκων, της πανιδικής οµοιότητας και του 

ρυθµού πτώσης του αριθµού ειδών µέσα στις υψοµετρικές κλάσεις του κάθε ορεινού όγκου 

ξεχωριστά και µεταξύ τους.  
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5.3.3.1 Σύνθεση, εύρος κατανοµής και αφθονία των ειδών κατά µήκος του υψοµετρικού 

κλινούς της Κρήτης 

Ο συνολικός αριθµός ειδών και οι συνολικές µέσες αφθονίες της οικογένειας στις έξι 

υψοµετρικές κλάσεις φαίνονται στον Πιν. 5.4. Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η διαφορά 

που φαίνεται να υπάρχει στη διάκριση των κλάσεων στον πίνακα (π.χ. 401-800µ, αλλά 1600-

1999µ κ.ο.κ.) είναι διευκρινιστική, για να δηλώσει σε ποια κλάση εντάχτηκαν οι σταθµοί που 

ανήκουν ακριβώς στα όρια της κάθε κλάσης. Ετσι π.χ. οι σταθµοί των 800µ εντάχθηκαν στη 

δεύτερη κλάση (LOW), διότι πανιδικά και υψοµετρικά είναι πιο κοντά στους σταθµούς αυτής 

της κλάσης, ενώ ο σταθµός των 1600µ εντάχθηκε στην κατηγορία (TOP) [και όχι στην 

(HIG)], για τους ίδιους λόγους. Για ευκολία, οι ζώνες αυτές θα αναφέρονται στη συνέχεια µε 

τις στρογγυλεµένες τους τιµές (0-400, 400-800 κ.ο.κ.).  

 

Υψοµετρική κλάση Αριθµός ειδών 
Άθροισµα µέσης αφθονίας / 

100 π-η 

0 – 400µ (ZER) 49 10,06 
401 – 800µ (LOW) 39 9,01 
801 – 1200µ (MID) 28 11,32 
1201 – 1599µ (HIG) (15) (15,97) 
1600 – 1999µ (TOP) 19 13,34 

2000 – 2400µ (PEAK) 5 5,91 

Πίν. 5.4: Αριθµός ειδών και άθροισµα µέσης αφθονίας των Gnaphosidae ανά 100 π/η και ανά 

υψοµετρική κλάση. 

Στις τέσσερις πρώτες ζώνες παρατηρούµε µία σταθερή πτώση κατά περίπου δέκα είδη 

για κάθε 400µ υψόµετρο. Η µείωση των ειδών δεν είναι τόσο εµφανής στην επόµενη ζώνη, 

ενώ γίνεται ακόµα πιο έντονη στην τελευταία. Οι µέσες αφθονίες συνολικά της οικογένειας 

κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα, µε εξαίρεση την τελευταία κλάση, όπου η αφθονία 

πέφτει περίπου στο µισό της πρώτης, και τη ζώνη 1200-1600µ, που δείχνει αρκετά µεγάλη 

διαφορά από τις υπόλοιπες ζώνες10. Ο συνδυασµός των δύο µεγεθών –αριθµού ειδών και 

αφθονίας- φανερώνουν ότι η µείωση του συνολικού αριθµού των ειδών κατά µήκος του 

υψοµετρικού κλινούς ισοσταθµίζεται από µία αύξηση της µέσης αφθονίας εκείνων που 

φτάνουν µέχρι εκεί. 

                                                           
10 Όπως έχει αναφερθεί και στην αρχή του κεφαλαίου, η ζώνη αυτή δεν είναι συνολικά µελετηµένη, καθώς τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται εδώ στηρίζονται σε ένα µόνο σταθµό δειγµατοληψίας. 
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Είδος ZER LOW MID HIG TOP PEAK 

Anagraphis pallens + + +  +  
Berinda amabilis + +     
Berinda ensigera +      

Berlandina plumalis +      
Callilepis cretica + + + + +  

Camillina metellus + + +    
Cesonia aspida + + + ( + )   

Cryptodrassus creticus + +     
Drassodes lapidosus + + + +   
Drassodes lutescens + + + + +  

Drassodes oreinos   + + + + 
Drassodes serratichelis +  +  +  

Drassyllus praeficus + + + + +  
Drassyllus pumiloides + + +  +  

Drassyllus sp.  +     
Gnaphosa bythinica     + + 

Haplodrassus creticus + + + + +  
Haplodrassus dalmatensis + + + + +  

Haplodrassus minor  +     
Haplodrassus signifer   + +   
Leptodrassus albidus + +     

Leptodrassus femineus + +     
Leptodrassus hadjissaranti +      

Leptodrassus manolisi +      
Leptodrassus pupa + +     
Micaria albovittata + + +    

Micaria coarctata + + + ( + ) +  
Micaria dives  + + +   

Micaria pygmaea +      
Nomisia excerpta + + + + +  

Nomisia ripariensis + +     
Nomisia sp. ? +      

Poecilochroa senilis + +     
Pterotricha lentiginosa + + + + +  

Scotophaeus peninsularis +      
Scotophaeus scutulatus + +     

Setaphis carmeli + +     
Synaphosus palearcticus   +    

Synaphosus trichopus + +     
Trachyzelotes adriaticus +  +  +  
Trachyzelotes barbatus + +     
Trachyzelotes lyonneti +      
Trachyzelotes malkini + + + +   

Zelotes aerosus +      
Zelotes caucasius + + + + +  

Zelotes creticus + + +  + + 
Zelotes daidalus + +     

Zelotes cf. ilotarum + + +    
Zelotes labilis + + + + + + 

Zelotes minous + +     
Zelotes nilicola +      

Zelotes scrutatus + + +  +  
Zelotes solstitialis + +     

Zelotes subterraneus + + + + + + 
Zelotes tenuis + + +    

Zelotes sp. +      

 

Πίν. 5.5: Παρουσία ειδών στις έξι κλάσεις υψοµέτρων. 
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Στον Πίν. 5.5 φαίνεται η παρουσία των ειδών στις υψοµετρικές κλάσεις. Όπως και στη 

οικοτοπική ανάλυση, δίνονται σε παρένθεση τα συµπληρωµατικά στοιχεία παρουσίας των 

ειδών στις υψοµετρικές ζώνες, όπως προκύπτουν από τους σταθµούς που έχουν αφαιρεθεί 

από την ανάλυση. Με µία πρώτη µατιά γίνεται αντιληπτό ότι τα περισσότερα είδη 

απαντώνται στις χαµηλότερες ζώνες από 0 µέχρι 800µ. Υπάρχουν λίγα είδη που δε 

βρέθηκαν πάνω από τα 400µ και θα µπορούσαν εποµένως να χαρακτηριστούν σαφώς 

‘πεδινά’ (Berinda ensigera, Berlandina plumalis, Leptodrassus hadjissaranti, L. manolisi, Micaria 

pygmaea, Nomisia sp., Scotophaeus peninsularis, Trachyzelotes lyonneti, Zelotes aerosus, Z. nilicola, 

Zelotes sp.). 

Από αυτά, τα µισά βρέθηκαν µόνο µία φορά στο σύνολο της µελέτης. Επίσης πολύ 

λίγα είναι τα είδη που δε βρέθηκαν στη ζώνη 0-400µ, αλλά µόνο σε ανώτερα υψόµετρα 

(Drassodes oreinos, Gnaphosa bythinica, H. signifer, Micaria dives, Haplodrassus minor, Synaphosus 

palearcticus και Drassyllus sp.). Τα πρώτα τρία από τα παραπάνω είδη είναι τα µοναδικά που 

συνδέονται σαφώς και στενά µε τα µεγάλα υψόµετρα των ορεινών όγκων της Κρήτης, ενώ τα 

τρία τελευταία βρέθηκαν µία µόνο φορά. Το H. signifer βρέθηκε από τα 1100µ µέχρι τα 

1450µ, και είναι ένα ολαρκτικό είδος, κοινό στην Κ. Ευρώπη, που όµως στην Κρήτη είναι 

σπάνιο, αφού φαίνεται να ‘αντικαθίσταται’ οικολογικά από το συγγενικό του ενδηµικό είδος 

H. creticus, το οποίο είναι κοινότατο και φτάνει µέχρι τους σταθµούς των 1650µ. Τα δύο 

άλλα είδη χαρακτηρίζουν τα µεγάλα υψόµετρα εµφανιζόµενα από τα 1200µ και 1600µ 

αντίστοιχα και πάνω και, όπως θα φανεί και παρακάτω, αποτελούν τα κυριάρχα είδη στις δύο 

ανώτατες ζώνες. Το G. bythinica, έχει βρεθεί επίσης στο όρος Μαίναλο της Πελοποννήσου 

και στο όρος ΄Ολυµπος της Τουρκίας (Uludag) σε υψόµετρα 1600µ και 2000µ αντίστοιχα, 

ενώ το D. oreinos είναι ένα νέο είδος που -προς το παρόν τουλάχιστον- αναφέρεται µόνο από 

τους ορεινούς όγκους της Κρήτης.  

Πάνω από τα 2000µ εµφανίζονται συνολικά 5 είδη: τα D. oreinos και G. bythinica, τα 

οποία, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζουν τα υψόµετρα πάνω από τα 1600µ, και τα Z. 

creticus, Z. labilis και Z. subterraneus, για καθένα από τα οποία ισχύει µία διαφορετική 

κατάσταση, που αξίζει να σχολιαστεί.  

Το Z. creticus είναι το µοναδικό ξεκάθαρα ενδηµικό είδος της Κρήτης, το οποίο 

βρέθηκε σε πεδινούς σταθµούς µόνο κοντά σε υγροτόπους (στη Λ. Κουρνά, στους δύο 

σταθµούς της Πρέβελης και στα Σακτούρια), σε όλους τους ορεινούς σταθµούς των Λευκών 

Ορέων µέχρι τα 2000µ και σε ένα σταθµό του Ψηλορείτη στα 1200µ, ενώ ανατολικότερα δε 

βρέθηκε καθόλου, ούτε σε υγροτόπους, ούτε σε ορεινούς σταθµούς. Παρά το γεγονός ότι η 

κατανοµή του πιθανώς αντανακλά κάποιο γεωγραφικό πρότυπο (πράγµα που θα αναφερθεί 
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και σε επόµενα κεφάλαια), σίγουρα δείχνει ότι πρόκειται για υγρόφιλο καταρχήν είδος, 

ανθεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες.  

Το Z. labilis κρύβει ακόµα πολλά αναπάντητα αινίγµατα ως είδος, καθώς η ταξινοµική 

του θέση δεν είναι σαφώς ξεκαθαρισµένη. Περιγράφηκε από τη νότια Γαλλία και αναφέρεται 

από την Ιταλία και από περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν όµως σοβαρές επιφυλάξεις για το 

αν όλες οι παραπάνω αναφορές είναι σωστές, τόσο από τη συγγραφέα, όσο και από άλλους 

ερευνητές που ασχολούνται µε το θέµα (Bosmans, προσ. επικοινωνία). Ετσι παραµένει 

ανοιχτό το ζήτηµα κατά πόσο το κρητικό αυτό είδος ανήκει όντως στο νοτιοευρωπαϊκό Z. 

labilis ή σε κάποιο άλλο προϋπάρχον είδος µε ευρύτερη κατανοµή ή είναι νέο είδος για την 

επιστήµη, οπότε η κατανοµή του είναι πολύ στενότερη. Εποµένως δεν µπορούµε µε 

βεβαιότητα να το κατατάξουµε στα µεσογειακά (µε την ευρεία έννοια) είδη ή στα ενδηµικά. 

Σίγουρα είναι ένα πολύ κοινό είδος σε όλη την Κρήτη. Επιπλέον του παραπάνω 

προβλήµατος, έγινε σαφές από την ανάλυση του 4ου κεφαλαίου ότι το είδος διαφοροποιείται 

µορφολογικά στους ορεινούς όγκους της Κρήτης, όπου µάλιστα απαντά και σε µεγάλες 

αφθονίες. ΄Ετσι δεν είναι ακόµα ξεκαθαρισµένο εάν το (ή τα) είδος που βρέθηκε πάνω από 

τα 1600µ είναι ένα κοινό πεδινό είδος (ενδηµικό ή µεσογειακό) ή αν αποτελεί και αυτό 

ενδηµικό τάξον των ψηλών βουνών, όπως το D. oreinos. Στη δεύτερη υπόθεση, προφανώς 

αυτό το (ή τα) ορεινό τάξο έχει προέλθει από διαφοροποίηση της συγγενικής πεδινής του 

µορφής. 

Τέλος για το Z. subterraneus, παρά το γεγονός ότι και εδώ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη 

η ταξινοµική του θέση, ένα πρόβληµα που ισχύει σε όλο το εύρος της κατανοµής του και όχι 

µόνο στους κρητικούς πληθυσµούς, αυτή τη στιγµή δεν συντρέχει λόγος (και δεν είναι 

άλλωστε και εφικτό) να αµφισβητηθεί η θέση του ως παλαιαρκτικό είδος. Είναι ένα από τα 

πιο κοινά είδη της Κρήτης και, ως προς την αφθονία του, ανήκει στην πρώτη πεντάδα των 

πιο άφθονων ειδών σε κάθε τύπο οικοτόπου (µε εξαίρεση τους υποαλπικούς θαµνώνες, όπου 

έχει την έβδοµη θέση). Ωστόσο, στα Λευκά Όρη φτάνει µέχρι τα 1200µ, ενώ στα δύο άλλα 

βουνά βρέθηκε και στους ψηλότερους σταθµούς (µέχρι την κορυφή στον Ψηλορείτη). Μαζί 

µε το Z. labilis είναι τα µοναδικά από τα είδη των κορυφών που βρέθηκαν και εκτός Κρήτης, 

το µεν Z. labilis σε όλα τα υπό µελέτη νησιά και στην Πελοπόννησο, το δε Z. subterraneus 

στην Κάρπαθο, ∆ία, Γαύδο και Πελοπόννησο. 

Υπάρχουν πολύ λίγες ασυνεχείς, ως προς το υψόµετρο, κατανοµές, γεγονός που 

υποδηλώνει και την πληρότητα της µελέτης συνολικά. Αφαιρώντας τις περιπτώσεις στις 

οποίες κάποιο είδος δεν ήταν παρόν στη ζώνη 1200-1600µ (A. pallens, D. pumiloides, Z. 

creticus και Z. scrutatus), που, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, δεν είναι 

πλήρως µελετηµένη, τα υπόλοιπα είδη που δείχνουν ασυνέχεια στην κατανοµή τους είναι τα 
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D. serratichelis και T. adriaticus, τα οποία δεν βρέθηκαν στη ζώνη 800-1200µ, αλλά βρέθηκαν 

σε ανώτερες ζώνες. Η µόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι στη ζώνη αυτή περιλαµβάνονται κυρίως 

φρυγανικοί σταθµοί στο εσωτερικό του νησιού, τους οποίους και τα δύο είδη δείχνουν να 

µην προτιµούν, όπως φαίνεται από τις σχετικές τους αφθονίες στις διάφορες κατηγορίες 

οικοτόπων.   

Συνοψίζοντας το εύρος υψοµετρικής κατανοµής των ειδών (Σχ. 5.13)11, παρατηρούµε 

ότι αθροιστικά, τα είδη που φτάνουν µέχρι τα 400µ (19%) ή τα 800µ (28%) υψόµετρο είναι 

περίπου τα µισά (47%) από το σύνολο των ειδών. Στην επόµενη ζώνη προστίθενται ακόµα 6 

είδη και στην αµέσως επόµενη (ουσιαστικά µέχρι τα 1450µ) άλλα 4. Τα περισσότερα από τα 

‘ορεινά’ είδη, δηλαδή αυτά που ανεβαίνουν και σε υψόµετρα πάνω από τα 800µ, φτάνουν και 

µέχρι τη ζώνη 1600-2000µ12 (13 είδη, ποσοστό 23% επί του συνόλου των ειδών ή 45% επί 

των ‘ορεινών’ ειδών). Στις κορυφές των βουνών φτάνουν συνολικά 5 είδη, από τα οποία, τα 3 

έχουν ευρεία υψοµετρική κατανοµή και είναι παρόντα σε όλες τις υψοµετρικές ζώνες.  
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Σχ. 5.13: Κατάταξη ειδών ανάλογα µε την υψοµετρική τους κατανοµή και το υψόµετρο µέγιστης 

αφθονίας τους. 

                                                           
11 Σηµειώνεται ότι οι ασυνέχειες στις κατανοµές των ειδών, όπως περιγράφονται παραπάνω και φαίνονται στον Πίν. 5.5, δεν έχουν 
ληφθεί υπόψη στο συγκεκριµένο διάγραµµα. 
12 Τα περισσότερα από αυτά τα είδη βρέθηκαν στα 1650µ, αλλά όχι στα 1950µ τα οποία συγκαταλέγονται σ’ αυτή τη ζώνη. 
Ωστόσο, τουλάχιστον για τα είδη H. dalmatensis, P. lentiginosa, Z. caucasius υπάρχει η πρόσθετη πληροφορία από τους σταθµούς που 
αφαιρέθηκαν από την ανάλυση, ότι πάνε και µέχρι τα 1800µ στον Ψηλορείτη, ενώ το M. coarctata βρέθηκε και στα 1750µ της 
∆ίκτης.  
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Υπάρχουν συνολικά 15 είδη που βρέθηκαν σε µία µόνο υψοµετρική ζώνη και 14 που 

βρέθηκαν σε δύο (ποσοστό περίπου 25-26% για την κάθε οµάδα). Τα υπόλοιπα είδη 

βρέθηκαν σε περισσότερες από τρεις ζώνες, δείχνοντας έτσι µεγάλο εύρος υψοµετρικής 

ανοχής. Επίσης, όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα, µε την αύξηση του υψοµέτρου, 

αυξάνει αναλογικά το υψοµετρικό εύρος της κατανοµής των ειδών, µε αποτέλεσµα τα είδη 

που καταλαµβάνουν τις δύο ανώτερες ζώνες, να είναι στην πλειονότητά τους (εκτός από δύο) 

είδη ευρείας υψοµετρικής κατανοµής.   

Συνεχίζοντας στην ποσοτική διαφοροποίηση των ειδών κατά µήκος του υψοµετρικού 

κλινούς (Παράρτηµα, Πίν. 3), παρατηρούµε ότι περίπου τα µισά είδη (48%) εµφανίζουν 

µέγιστο µέσης αφθονίας στην πρώτη ζώνη, ακόµα και αν βρέθηκαν σε πολύ µεγάλα 

υψόµετρα (Σχ. 5.13). Γενικά τα είδη µε µέγιστο αφθονίας στις δύο πρώτες ζώνες είναι πιο 

ισοκατανεµηµένα ποσοτικά σε σχέση µε εκείνα που εµφανίζουν µέγιστο αφθονίας σε 

µεγαλύτερα υψόµετρα. ΄Ετσι ξεκάθαρα πεδινά είδη, εκτός βέβαια από αυτά που βρέθηκαν 

µόνο στην πρώτη ζώνη, είναι επίσης τα Zelotes solstitialis, Z. minous, Z. daidalus, Trachyzelotes 

barbatus,13 Nomisia ripariensis, ενώ τα Camillina metellus, Synaphosus trichopus, Cesonia aspida, 

Berinda amabilis, Z. scrutatus και Micaria coarctata απαντούν και στη δεύτερη ζώνη σε µεγάλα 

ποσοστά, από 20 µέχρι 40% της συνολικής τους αφθονίας.  

Τα είδη που εµφανίζουν µέγιστο παρουσίας στα ανώτερα υψόµετρα, δείχνουν να είναι 

ποσοτικά πιο συγκεντρωµένα στα υψόµετρα αυτά, δηλαδή τα µέγιστά τους διαφέρουν πολύ 

από τις αµέσως επόµενες αφθονίες στις υπόλοιπες ζώνες κατανοµής τους. Ακολούθως 

παρατίθεται µία κατηγοριοποίηση των ειδών ανάλογα µε τη ζώνη κυρίαρχης παρουσίας τους 

από τα 800µ και πάνω:  

  
800-1200µ: Drassodes lapidosus 1200-1600µ: Callilepis cretica* 

 Drassyllus praeficus Haplodrassus signifer 

 Drassodes serratichelis Micaria dives 

 Zelotes creticus Pterotricha lentiginosa*  

 Zelotes cf. ilotarum
 
 
 

1600-2000µ: Haplodrassus creticus 2000-2400µ: Drassodes oreinos 

 Haplodrassus dalmatensis* Gnaphosa bithynica 

  Zelotes labilis 

 

                                                           
13 Το είδος T. barbatus, καθώς και τα Z. solstitialis και B. ensigera, που εδώ χαρακτηρίστηκαν ως σαφώς πεδινά είδη, βρέθηκαν 

επίσης στα 1600µ του Ο. Μαίναλου της Πελοποννήσου. Εποµένως ο πεδινός χαρακτήρας που εµφανίζουν στην 
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Με αστερίσκο καταδεικνύονται τα είδη που εµφανίζουν µεγάλο ποσοστό αφθονίας σε 

δύο ζώνες, από τα 1200µ µέχρι τα 2000µ. Τέλος τα είδη Drassodes lutescens, Nomisia excerpta, 

Zelotes subterraneus και Z. caucasius µπορεί να θεωρηθούν σχετικά ισοκατανεµηµένα κατά 

µήκος των υψοµετρικών ζωνών.   

Παρά το γεγονός ότι δεν µπορεί να υπάρχει λεπτοµερής παρακολούθηση των 

υψοµετρικών ορίων κατανοµής των ειδών, αφού οι µελετούµενες ζώνες είναι αρκετά µεγάλες, 

ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να συµβαίνει αντικατάσταση ειδών κατά µήκος του 

υψοµετρικού κλινούς (species turnover). Για παράδειγµα, η µέση αφθονία των τριών 

κοινότερων ειδών του γένους Drassodes δείχνει ότι το ένα αντικαθιστά το άλλο: το D. lutescens 

είναι άφθονο µέχρι τα 1100µ, το D. lapidosus είναι κυρίως άφθονο σε υψόµετρα των 1000µ 

(σχετιζόµενο στενά και µε συγκεκριµένους οικότοπους εκεί, βλέπε παράγραφο 5.3.2.1 και 

συζήτηση), ενώ το D. oreinos αρχίζει να γίνεται άφθονο από τα 1200µ και πάνω. Και τα τρία 

είδη βρίσκονται συµπάτρια (ανά δύο), οπότε δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανταγωνιστικού 

αποκλεισµού µεταξύ τους. Τέτοια περίπτωση θα µπορούσε να θεωρηθεί αυτή των H. creticus 

και H. signifer, όπου φαίνεται ότι στην Κρήτη το πρώτο είδος καλύπτει το θώκο του 

δεύτερου, µη αφήνοντάς του περιθώρια ανάπτυξης µεγάλων πληθυσµών. Τέλος, θα πρέπει να 

αναφερθεί η περίπτωση του Z. labilis, για το οποίο η ταξινοµική ανάλυση άφησε υποψίες ότι 

τα άτοµα των δύο τελευταίων υψοµετρικών ζωνών δεν ανήκουν στο ίδιο είδος µε αυτά που 

βρέθηκαν στους χαµηλούς σταθµούς. Αν αυτό αποδειχτεί αληθές, τότε τα δύο ‘είδη’ 

διαχωρίζονται από µία υβριδική ζώνη στα 1200-1650µ, πάνω από την οποία το ‘ορεινό’ 

είδος κυριαρχεί.  

 

5.3.3.2 Ανάλυση αντιστοίχισης και δείκτες οµοιότητας 

Στην ανάλυση αντιστοίχισης (Σχ. 5.14-5.15), η πρώτη διάσταση D1 (45,98% της 

αδράνειας) διαχωρίζει κυρίως τις κορφές µαζί µε τα είδη D. oreinos, G. bythinica, Z. labilis και 

Z. creticus στις θετικές της τιµές. Η διάσταση D2 (30,65% της αδράνειας) διατάσσει τις ζώνες 

από 0 µέχρι 1600µ σε σειρά από τις θετικές µέχρι τις αρνητικές τιµές, την οποία 

ακολουθούν και τα αντίστοιχα είδη. Η τρίτη διάσταση D3 (15,61% της αδράνειας) ξεχωρίζει 

βασικά τη ζώνη 800-1200µ (MID) µαζί µε τα είδη D. lapidosus, D. praeficus, H. creticus, από 

τις αµέσως επόµενες HIG και TOP (δηλαδή 1200-2000µ) και τα αντίστοιχα είδη P. 

lentiginosa, M. dives, C. cretica. Το πιο ενδιαφέρον και στα δύο σχήµατα είναι ότι τα 

περισσότερα είδη και οι πρώτες τρεις ή τέσσερις ζώνες τοποθετούνται σε µια ευθεία διαγώνια 

                                                                                                                                                                                           
Κρήτη, θα πρέπει ασφαλώς να σχετίζεται µε τις χαµηλές ανοχές των ειδών αυτών στην ξηρασία, που δεν τους 
επιτρέπει να επεκταθούν σε περισσότερα ενδιαιτήµατα ή/και υψόµετρα στην Κρήτη.  
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ως προς τους βασικούς άξονες, δείχνοντας µία σταδιακή διαδοχή, η οποία όµως ‘σπάει’ από 

τα 1200-1600µ και πάνω. Η απότοµη αυτή αλλαγή, όπως φάνηκε και παραπάνω, αφορά 

κυρίως στη δραµατική µείωση του αριθµού των ειδών και την ποσοτική επικράτηση πολύ 

λίγων.  
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Σχ. 5.14: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ των 35 αφθονότερων ειδών και των έξι υψοµετρικών ζωνών 
της Κρήτης (διαστάσεις D1 & D2).  
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Σχ. 5.15: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ των 35 αφθονότερων ειδών και των έξι υψοµετρικών ζωνών 

της Κρήτης (διαστάσεις D2 & D3).  
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Οι δείκτες οµοιότητας σε ποιοτικό επίπεδο σύγκρισης των υψοµετρικών ζωνών 

έδωσαν τα αποτελέσµατα που φαίνονται στον Πίν. 5.6:  

 

 ZER LOW MID HIG TOP PEAK   ZER LOW MID HIG TOP PEAK 

ZER 1 0,692 0,444 0,264 0,326 0,057 ZER 1 0,674 -0,368 -0,440 0,014 -0,773 

LOW 0,818 1 0,534 0,375 0,357 0,075 LOW 0,428 1 0,598 0,678 0,390 -0,186 

MID 0,615 0,696 1 0,607 0,620 0,137 MID -0,071 0,285 1 1 0,959 0,636 

HIG 0,417 0,545 0,755 1 0,500 0,157 HIG -0,392 0,107 0,607 1 0,832 0,597 

TOP 0,492 0,526 0,765 0,666 1 0,263 TOP -0,250 0,035 0,607 0,571 1 1

PEAK 0,109 0,139 0,242 0,272 0,416 1 PEAK -0,750 -0,321 0,107 0,428 0,500 1 

 

 

Πίν. 5.6: ∆είκτες οµοιότητας µεταξύ των έξι υψοµετρικών ζωνών. Από αριστερά προς τα δεξιά: Dice, 

Jaccard, Hamann και Yule. 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, όλοι οι δείκτες συµφωνούν στις ελάχιστες 

τιµές οµοιότητας µεταξύ της ανώτατης και κατώτατης ζώνης. Οι δείκτες που συγκρίνουν 

µόνο τις κοινές παρουσίες (Dice και Jaccard) δίνουν µέγιστη οµοιότητα µεταξύ των δύο 

πρώτων υψοµετρικών ζωνών, βασιζόµενοι στα πολλά κοινά είδη των δύο αυτών ζωνών, ενώ οι 

δύο επόµενοι που λαµβάνουν υπόψη και τις κοινές απουσίες ειδών, δίνουν µέγιστη οµοιότητα 

µεταξύ των ανώτερων ζωνών: ο δείκτης Hamann δίνει ίσες τιµές για τα διαδοχικά ζεύγη 800-

1200µ, 1200-1600µ και 1600-2000, και ο Yule δίνει µέγιστες τιµές για τις ζώνες 800-1200µ 

και 1200-1600µ και για τις δύο ανώτατες ζώνες. Το αποτέλεσµα αυτό συνδέεται µε το 

γεγονός ότι ο δείκτης Yule ισοσταθµίζει καλύτερα τις κοινές παρουσίες και τις κοινές 

απουσίες, οπότε συνδέει ξεχωριστά τα ενδιάµεσα και τα ανώτατα υψόµετρα.   

 

5.3.3.3 Σύγκριση των τριών ορεινών όγκων 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, για τη σύγκριση µεταξύ των τριών 

ορεινών όγκων της Κρήτης αποµονώθηκαν οι ορεινοί σταθµοί πάνω από τα 400µ υψόµετρο 

και αναλύθηκαν ξεχωριστά, προκειµένου να αποφευχθεί ο ‘θόρυβος’ του µεγάλου όγκου των 

πεδινών σταθµών που, ούτως ή άλλως, όπως φάνηκε και µε τη µέχρι τώρα ανάλυση, 

αποτελούν ξεχωριστή πανιδική και οικολογική οµάδα. Οι Πίν. 5.7-5.9 και το Σχ. 5.16 

συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά (αριθµός ειδών και µέση αφθονία) του κάθε σταθµού 

ξεχωριστά και του κάθε ορεινού όγκου ως συνόλου.  
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Σταθµός Lo800 Lo1200 Lo1600 Lo2000 Lo2400 Σύνολο Μέσος όρος

Αρ. ειδών 19 11 11 4 3 25 9,6 

Μέση αφθονία 8,95 6,86 10,6 10,13 4,14  8,11 

Πίν. 5.7: Αριθµός ειδών και µέση αφθονία στους σταθµούς των Λευκών Ορέων και συνολικά στον 

ορεινό όγκο. 

Σταθµός Psi 
650 

Psi 
750

Psi
1000a

Psi 
1000b

Psi
1000

Psi 
1100

Psi
1650

Psi 
1950 

Psi 
2200 

Σύνολο
Μέσος 
όρος

Αρ. ειδών 18 23 14 14 18 18 14 9 3 38 14,55 

Μέση αφθονία 11,18 11,2 4,97 21,89 9,14 16,71 14,97 11,28 3,44  11,6 

Πίν. 5.8: Αριθµός ειδών και µέση αφθονία στους σταθµούς του Ψηλορείτη και συνολικά στον ορεινό 

όγκο. 

Σταθµός Lasi800 Lasi1200 Lasi1450 Lasi1750 Σύνολο Μέσος όρος

Αρ. ειδών 17 17 14 7 24 13,75 

Μέση αφθονία 7,64 16,46 15,97 16,48  14,12 

Πίν. 5.9: Αριθµός ειδών και µέση αφθονία στους σταθµούς της ∆ίκτης και συνολικά στον ορεινό όγκο. 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, τα υψόµετρα των σταθµών δεν είναι πάντα τα ίδια 

µεταξύ των ορεινών όγκων14, πράγµα που δηµιουργεί κάποια προβλήµατα στην απόλυτη 

αντιστοίχηση των δεδοµένων και στην ερµηνεία των συγκρίσεων. Μόνο στην περίπτωση του 

Ψηλορείτη υπάρχουν περισσότεροι από ένας σταθµοί στο ίδιο υψόµετρο.  

                                                           
14 Κάτι τέτοιο θα ήταν ιδανικό, αλλά πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να συµβεί, ειδικά όταν οι σταθµοί δεν προέρχονται 
πάντα από την ίδια σειρά ερευνητικής δειγµατοληψίας.  
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Σχ. 5.16: Αριθµός ειδών και συνολική µέση αφθονία στους σταθµούς των Λευκών Ορέων, 

Ψηλορείτη και ∆ίκτης. 
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Για τις συγκρίσεις µεταξύ των ορεινών όγκων, χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες τιµές -είτε 

αριθµού ειδών, είτε αφθονίας- όταν υπήρχαν σταθµοί που βρίσκονταν στο ίδιο υψόµετρο. 

Τέλος στην περίπτωση της ∆ίκτης, δεν υπάρχει πληροφορία για την αραχνοπανίδα της 

κορφής, οπότε αναγκαστικά η σύγκριση των ανώτατων υψοµέτρων περιορίζεται στους δύο 

άλλους ορεινούς όγκους.  

Σε πρώτο επίπεδο, παρατηρούµε ότι στον Ψηλορείτη ο αριθµός ειδών είναι κατά 

πολύ υψηλότερος (38) από τα δύο άλλα βουνά (25 και 24). Αυτό φυσικά έχει να κάνει και µε 

τη µεγαλύτερη δειγµατοληπτική προσπάθεια στη συγκεκριµένη περιοχή. Ωστόσο η 

σύγκριση των αριθµών ειδών των επιµέρους σταθµών στα αντίστοιχα υψόµετρα δείχνει 

µεγαλύτερο πλούτο των σταθµών του Ψηλορείτη έναντι και των δύο άλλων βουνών, ο οποίος 

δεν µπορεί να οφείλεται σε δειγµατοληπτικό λάθος (π.χ. κάθετη σύγκριση στα 750-800µ και 

στα 1600-1700µ). Η διαφορά γίνεται πιο αισθητή στα ανώτατα υψόµετρα των 2000µ, όπου 

φαίνεται ότι το κρίσιµο υψόµετρο πτώσης του αριθµού ειδών στα Λευκά Όρη βρίσκεται 

κάπου µεταξύ 1600 και 2000µ, ενώ στον Ψηλορείτη η απότοµη πτώση γίνεται πάνω από τα 

1950µ (βλέπε και ρυθµό πτώσης του αριθµού ειδών παρακάτω). Παρόλα αυτά οι διαφορές 

στις µέσες τιµές και στις διακυµάνσεις του αριθµού ειδών των τριών ορεινών όγκων δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικές (t test και F test αντίστοιχα).  

Οι ίδιοι έλεγχοι έδειξαν οµοίως ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά των 

µέσων τιµών και των διακυµάνσεων των αφθονιών µεταξύ των τριών ορεινών όγκων, παρά το 

γεγονός ότι η µεγαλύτερη µέση τιµή αφθονίας παρατηρείται στη ∆ίκτη. Μεγαλύτερη µέση 

αφθονία δείχνουν οι σταθµοί της ∆ίκτης και όταν συγκριθούν µόνο µε τα αντίστοιχα 

υψόµετρα των δύο άλλων ορεινών όγκων, δηλαδή όταν αφαιρεθούν από αυτούς οι κορυφές 

που προφανώς µειώνουν το µέσο όρο τους (οι αντίστοιχες τιµές που παίρνουν τότε είναι 8,75 

για τα Λευκά Όρη µέχρι και τα 1600µ και 12,6 για τον Ψηλορείτη µέχρι και τα 1650µ). Οι 

µικρότερες τιµές αφθονίας που καταγράφονται (εκτός από τις δύο κορφές) είναι στο σταθµό 

του Αγ. Τίτου (αραιό δάσος Quercus, Ψηλορείτης, 1000µ), στο κυπαρισσοδάσος των Λευκών 

Ορέων (1200µ) και στο Σελάκανο (αραιό φρύγανο, 800µ). Οι χαµηλές τιµές αφθονίας 

συνδέονται πιθανά µε τον τύπο του οικοτόπου αφενός και µε την υποβάθµιση λόγω 

βόσκησης (και παλιότερης φωτιάς στην περίπτωση του Σελάκανου) αφετέρου.    

Ακολουθώντας τους Sfenthourakis (1992) και Huey (1978), υπολογίστηκε ο ρυθµός 

πτώσης του αριθµού ειδών ανά διαδοχικό ζεύγος υψοµετρικής ζώνης (Πίν. 5.10) και 

συγκρίθηκε η µέση τιµή του ανά ζεύγος ορεινού όγκου (t test), προκειµένου να ελεγχθούν 

στατιστικά πιθανές οµοιότητες ή διαφορές. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης έδειξαν 

ότι οι ρυθµοί πτώσης των ειδών δεν είναι στατιστικά διαφορετικοί, αν και µπορεί κανείς να 

διακρίνει ότι τα Λευκά ΄Ορη διαφέρουν από τον Ψηλορείτη στο γεγονός ότι η µέγιστη 
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πτώση στον αριθµό των ειδών συµβαίνει σε χαµηλότερο υψόµετρο, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω.  

   

Ορεινός 

όγκος 

Ζεύγος 

υψοµέτρων (µ) 

Λόγος αρ. ειδών ανά 

ζεύγος υψοµέτρων

Υψοµετρική πτώση 

του αρ. ειδών (%) 

LO: 800-1200 0,578 42,10 

 1200-1600 1 0 

 1600-2000 0,363 63,63 

 2000-2400 0,75 25 

PSI: 700-1000 0,780 21,95 

 1000-1650 0,875 12,5 

 1650-1950 0,642 35,71 

 1950-2200 0,333 66,66 

LASI: 800-1200 1 0 

 1200-1450 0,823 17,64 

 1450-1750 0,5 50 

Πίν. 5.10: Ρυθµός πτώσης του αριθµού ειδών κατά µήκος του υψοµετρικού κλινούς στους τρεις 

ορεινούς όγκους (LO: Λευκά ΄Ορη, PSI: Ψηλορείτης, LASI: ∆ίκτη). 

 

Οι δείκτες οµοιότητας µεταξύ υψοµέτρων εντός των ορεινών όγκων έδωσαν τα 

αποτελέσµατα των Πίν. 5.11-5.13. Στην περίπτωση του Ψηλορείτη παρατίθενται µόνο οι 

τιµές των δεικτών Jaccard και Yule επειδή οι δύο άλλοι δείκτες Dice και Hamann δίνουν 
αντίστοιχα παρόµοια αποτελέσµατα.  

Στην περίπτωση των Λευκών Ορέων (Πίν. 5.11), όλοι οι δείκτες συµφωνούν στις 

µέγιστες τιµές οµοιότητας µεταξύ των δύο τελευταίων υψοµέτρων. Ο δείκτης Yule δίνει 

µέγιστη τιµή και στα τρία ανώτερα υψόµετρα, από 1600µ µέχρι 2400µ, προφανώς επειδή τα 

υψόµετρα αυτά µοιράζονται πολλές κοινές παρουσίες αλλά και απουσίες (αύξηση του 

παράγοντα (ad) στην εξίσωση του δείκτη). Ελάχιστες τιµές δίνονται από τους τρεις πρώτους 

δείκτες µεταξύ των ακραίων υψοµέτρων, ενώ πάλι ο δείκτης Yule διαφοροποιείται, δίνοντας 

ελάχιστη τιµή µεταξύ των 800µ και 1600µ. Στην περίπτωση αυτή, φαίνεται ότι ο παράγοντας 

(bc) είναι υψηλός, δηλαδή τα είδη που είναι παρόντα στο ένα υψόµετρο αλλά λείπουν από το 

άλλο.  
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 Lo800 Lo1200 Lo1650 Lo2000 Lo2400   Lo800 Lo1200 Lo1650 Lo2000 Lo2400

Lo800 
1 0,428 0,250 0,095 0,047

Lo800
1 0,148 -1 -0,700 0,846

Lo120 0,600 1 0,517 0,250 0,166 Lo1200 0 1 0,797 0,636 0,454

Lo165 0,400 0,727 1 0,363 0,272 Lo1650 -0,500 0,500 1 1

Lo200 0,173 0,400 0,533 1 0,750 Lo2000 -0,583 0,250 0,416 1 1

Lo240 0,090 0,285 0,428 0,875 1 Lo2400 -0,666 0,166 0,333 0,916 1 

 1 

 

Πίν. 5.11: ∆είκτες οµοιότητας µεταξύ των σταθµών των Λευκών Ορέων. Από αριστερά προς τα δεξιά: 

Dice, Jaccard, Hamann και Yule. 

 

 Psi650 Psi750 Psi1000a Psi1000b Psi1000c Psi1100 Psi1650 Psi1950 Psi2200

Psi650 
1 0,621 0,894 0,894 0,866 0,304 0,894 0,478 -0,307 

Psi750 0,518 1 0,752 0,752 0,444 0,023 0,358 0,170 -0,543 
Psi1000a 0,600 0,480 1 0,925 0,666 0,666 0,744 0,470 -0,083 
Psi1000b 0,600 0,480 0,647 1 0,798 0,302 0,744 0,470 -0,083 
Psi1000c 0,636 0,464 0,454 0,523 1 0,304 0,666 0,478 -0,307 
Psi1100 0,384 0,366 0,454 0,333 0,384 1 0,798 0,702 -0,307 
Psi1650 0,600 0,370 0,473 0,473 0,454 0,523 1 0,833 0,586 
Psi1950 0,285 0,230 0,277 0,277 0,285 0,350 0,437 1 1

Psi2200 0,050 0,040 0,062 0,062 0,050 0,050 0,133 0,333 1 

 

Πίν. 5.12: ∆είκτες οµοιότητας µεταξύ των σταθµών του Ψηλορείτη. Από αριστερά προς τα δεξιά: 

Jaccard και Yule. 

Στον Ψηλορείτη (Πίν. 5.12) η κατάσταση είναι κάπως πιο σύνθετη, επειδή στην 

ανάλυση συµµετέχουν περισσότεροι σταθµοί από τα ίδια υψόµετρα, αλλά µε διαφορετικό 

προσανατολισµό ως προς το σύνολο του βουνού. Ετσι µερικοί σταθµοί βρίσκονται πολύ 

κοντά (π.χ. οι σταθµοί των 650µ, 1000α και 1650µ βρίσκονται στην ίδια ευθεία σε µερικά 

χιλιόµετρα απόσταση) και δείχνουν µεγαλύτερη οµοιότητα σε σχέση µε τους πιο 

αποµακρυσµένους σταθµούς των ίδιων υψοµέτρων (όπως π.χ. οι Κουρούτες στα 650µ και 

1000µ µε τον Αφέντη Χριστό στα 750µ και τα Τηγάνια στα 1200µ αντίστοιχα, που 

βρίσκονται στις βορειοδυτικές πλαγιές του βουνού). Η µέγιστη τιµή οµοιότητας µε βάση το 

δείκτη Jaccard είναι για το ζεύγος Psi1000a και b, δηλαδή για τον Αγ. Τίτο και το δάσος του 

Ρούβα, οι οποίοι, εκτός του υψοµέτρου µοιράζονται και παρόµοιο τύπο ενδιαιτήµατος. 

Αντίστοιχα υψηλές τιµές δίνονται µεταξύ όλων των σταθµών των 1000µ µε τα 650µ. 

Ελάχιστη τιµή οµοιότητας δίνεται για το ζεύγος 750-2200µ, ενώ γενικά ο σταθµός των 

2200µ δείχνει τις χαµηλότερες τιµές οµοιότητας µε όλα τα άλλα υψόµετρα, προφανώς λόγω 

του πολύ µικρού αριθµού ειδών που διαθέτει. Ο δείκτης Yule έδωσε επίσης ελάχιστες τιµές 
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οµοιότητας µεταξύ των 2200µ και των υπόλοιπων σταθµών, πλην του σταθµού των 1950µ, 

µε τον οποίο έδειξε µέγιστη οµοιότητα, που ξεπερνάει και την οµοιότητα µεταξύ Psi1000a 

και b. Και εδώ η αιτία είναι προφανής και σχετίζεται µε τη συµµετοχή των κοινών απουσιών 

στον υπολογισµό της τιµής του συγκεκριµένου δείκτη. Όπως και στα Λευκά ΄Ορη, ο δείκτης 

Yule συνδέει στενά και τα 1650µ µε τα δύο ανώτατα υψόµετρα. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι 

τόσο στα Λευκά ΄Ορη όσο και στον Ψηλορείτη, τα 1650µ βρίσκονται γενικά πιο κοντά 

στους χαµηλότερους σταθµούς (µε την εξαίρεση του δείκτη Yule). Τα 1950µ του Ψηλορείτη 

τοποθετούνται πιο κοντά στα 1650µ όταν λαµβάνονται υπόψη µόνο οι παρουσίες των ειδών 

και πιο κοντά στα 2200µ όταν λαµβάνονται υπόψη και οι απουσίες. Αντίθετα στα Λευκά 

Όρη, τα 2000µ δείχνουν πιο µεγάλη οµοιότητα µε τα 2400µ (µε µόνη εξαίρεση το δείκτη 

Yule, που τα συνδέει ισότιµα και µε τα 1600µ).  

 

 
Lasi800 Lasi1200 Lasi1450 Lasi1750   

Lasi800 Lasi1200 Lasi1450 Lasi1750 

Lasi800 
1 0,619 0,476 0,263  

Lasi800
1 0,418 0.034 0,020 

Lasi1200 0,764 1 0,631 0,333  Lasi1200 0,333 1 0,714 0,531 

Lasi1450 0,645 0,774 1 0,312  Lasi1450 0,083 0,416 1 0,379 

Lasi1750 0,416 0,500 0,476 1  Lasi1750 -0,166 0 0,083 1 

 

Πίν. 5.13: ∆είκτες οµοιότητας µεταξύ των σταθµών της ∆ίκτης. Από αριστερά προς τα δεξιά: Dice, 

Jaccard, Hamann και Yule. 

 

Στους σταθµούς της ∆ίκτης (Πίν. 5.13) τα πράγµατα είναι πιο απλά, καθώς όλοι οι 

δείκτες δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα: µέγιστη τιµή οµοιότητας µεταξύ των δύο ενδιάµεσων 

υψοµέτρων 1200-1450µ και ελάχιστη µεταξύ των δύο ακραίων. 

Η µέση πανιδική οµοιότητα FS (κατά Huey, 1978), δηλαδή ο µέσος όρος των τιµών 

που έδωσαν οι δείκτες οµοιότητας για όλα τα υψοµετρικά ζεύγη στον κάθε ορεινό όγκο (Σχ. 

5.17), δεν δείχνει να είναι συσχετισµένη µε το συνολικό αριθµό ειδών του κάθε ορεινού 

όγκου, σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα που παραθέτει ο Huey (1978) -και µερικώς ο 

Sfenthourakis (1992)- σύµφωνα µε τον οποίο, η πανιδική οµοιότητα είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του συνολικού αριθµού ειδών. Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει είτε 

χρησιµοποιηθούν όλα τα δεδοµένα, είτε µόνο αυτά που αφορούν αντίστοιχα υψόµετρα (αν 

δηλαδή αφαιρεθούν από τα Λευκά Όρη και τον Ψηλορείτη οι ανώτεροι σταθµοί).  
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Σχ. 5.17: Μέση πανιδική οµοιότητα FS και συνολικός αριθµός ειδών στους τρεις ορεινούς όγκους της 

Κρήτης. 

Για την οµαδοποίηση των 18 ορεινών σταθµών χρησιµοποιήθηκαν δυαδικές και 

ποσοτικές µήτρες δεδοµένων. Στα Σχ. 5.18-5.20 φαίνονται τα πιο αντιπροσωπευτικά 

δενδρογράµµατα που προκύπτουν µε βάση τους δείκτες Dice, Hamann και Morisita. Τα 

δενδρογράµµατα που προκύπτουν από τους δείκτες Jaccard και Yule δεν προσθέτουν 

σηµαντική πληροφορία, γι’ αυτό δεν παρατίθενται εδώ. Οι συντοµογραφίες των σταθµών 

φαίνονται παρακάτω: 

Στ. 6: lo800 Στ. 37: psi1950 

Στ. 7: lo1200 Στ. 38: psi2200 

Στ. 8: lo1600 Στ. 39: afChr750 

Στ. 9: lo2000 Στ. 43: rouvas1000 

Στ. 10: lo2400 Στ. 44: Vrondi1000 

Στ. 28: psi650 Στ. 51: Omavia1200 

Στ. 29: psi1000 Στ. 56: limn1450 

Στ. 32: psi1100 Στ. 57: limn1750 

Στ. 34: psi1650 Στ. 58: selak 

Στην περίπτωση των δύο πρώτων δενδρογραµµάτων, παίρνουµε τρεις βασικές 

υποοµάδες: α) όλα τα χαµηλά υψόµετρα από 650µ µέχρι 1650µ των ορεινών όγκων του 

Ψηλορείτη και της ∆ίκτης, β) τα ενδιάµεσα και ανώτερα υψόµετρα και των τριών ορεινών 

όγκων και γ) τις κορφές του Ψηλορείτη και των Λευκών Ορέων. Η βασική διαφορά µεταξύ 

των δύο δενδρογραµµάτων είναι ότι αυτό που λαµβάνει υπόψη µόνο τις παρουσίες των ειδών 

(Σχ. 5.18), συνδέει τη δεύτερη υποοµάδα µε τους χαµηλούς σταθµούς της πρώτης, ενώ όταν 

λαµβάνονται υπόψη και οι απουσίες των ειδών, τότε αυτή µπαίνει στην οµάδα των κορυφών 

και συνδέεται πιο στενά µε αυτούς (Σχ. 5.19), πράγµα που είναι αναµενόµενο. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι στην περίπτωση του δείκτη Hamann, τα χαµηλά υψόµετρα των 

Λευκών Ορέων (Lo800) και του Ψηλορείτη (afChr750) είναι αποµακρυσµένα µεταξύ τους 

και µε τους υπόλοιπους σταθµούς. Αντίθετα οι υπόλοιποι σταθµοί του Ψηλορείτη 
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συνδέονται στενά µε τους σταθµούς του Λασιθιού. Οι πιο στενές συνδέσεις δίνονται και από 

τους δύο δείκτες για την υποοµάδα των κορυφών. 

 

Coefficient
0.22 0.38 0.54 0.70 0.86

          

 lo800 

 psi650 

 selak 

 psi1000 

 rouvas1000 

 vrondi1000 

 psi1650 

 omavia1200 

 limn1450 

 afChr750 

 psi1100 

 lo1200 

 lo1600 

 psi1950 

 limn1750 

 lo2000 

 lo2400 

 psi2200 

 

Σχ. 5.18: Ανάλυση οµαδοποίησης µε βάση το δείκτη Dice. 

Coefficient
0.15 0.35 0.55 0.75 0.95

          

 lo800 

 lo1200 

 lo1600 

 lo2000 

 lo2400 

 psi2200 

 psi1950 

 limn1750 

 psi650 

 selak 

 psi1000 

 rouvas1000 

 vrondi1000 

 psi1650 

 omavia1200 

 limn1450 

 psi1100 

 afChr750 

 

Σχ. 5.19: Ανάλυση οµαδοποίησης µε βάση το δείκτη Hamann. 
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Coefficient
-1.00 0.50 2.00 3.50 5.00
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 psi1650 

 lo1200 

 psi1000 
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 limn1750 

 lo2000 

 psi1950 
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 lo2400 

 kallik 

 

Σχ. 5.20: Ανάλυση οµαδοποίησης µε βάση το δείκτη Morisita. 

 

Το δενδρόγραµµα του Σχ. 5.20, που βασίζεται στις µέσες αφθονίες των ειδών σε κάθε 

σταθµό δίνει κάπως διαφορετικά αποτελέσµατα. Οι υποοµάδες είναι πάλι τρεις, αλλά 

ξεχωρίζουν τις υψοµετρικές κλάσεις µε µεγαλύτερη καθαρότητα. Ετσι η πρώτη υποοµάδα 

περιλαµβάνει τα χαµηλά υψόµετρα µέχρι τα 1000µ και µε πιο χαλαρή σύνδεση τα 1600µ 

των Λευκών Ορέων και του Ψηλορείτη, η δεύτερη περιλαµβάνει τα ενδιάµεσα υψόµετρα 

από 1000µ µέχρι 1750µ και η τελευταία περιλαµβάνει τις κορφές (µαζί µε τα 1950µ του 

Ψηλορείτη). Εδώ τα Λευκά Όρη αναµειγνύονται πιο οµαλά στις υποοµάδες βάσει κυρίως 

του υψοµέτρου. Επίσης µία ουσιαστική διαφορά από τα προηγούµενα δενδρογράµµατα 

είναι ότι οι πιο στενές συνδέσεις δίνονται για τα χαµηλά υψόµετρα, ενώ οι κορφές συνδέονται 

µε µικρότερη οµοιότητα.  

 

 237



 

5.4 Σύνοψη αποτελεσµάτων 

 

• Ένα µεγάλο ποσοστό ειδών Gnaphosidae της Κρήτης είναι σπάνια (34%) και 

µόνο 20% αυτών µπορεί να θεωρηθούν κοινά, µε παρουσία σε περισσότερους από τους 

µισούς σταθµούς δειγµατοληψίας.  

• Οι λογαριθµηµένες τιµές της συνολικής αφθονίας των ειδών οδηγούν σε 

κανονική κατανοµή µε αρνητική λοξότητα, πράγµα που σηµαίνει ότι τα περισσότερα είδη 

έχουν συνολική αφθονία µεγαλύτερη από τη µέση τιµή. Αντίθετα, εντός του κάθε σταθµού η 

αφθονία των περισσότερων ειδών είναι χαµηλότερη από τη µέση τιµή, αφήνοντας πολύ λίγα 

είδη να την ξεπερνούν.  

• Συνολικά ιδωµένα, τα πιο επιτυχηµένα είδη της Κρήτης είναι κυρίως ευρείας 

µεσογειακής ή ανατολικοµεσογειακής εξάπλωσης, κατά κανόνα µε ευρείες οικολογικές 

προτιµήσεις, τόσο ως προς τον τύπο οικοτόπου, όσο και ως προς το υψόµετρο (P. lentiginosa, 

N. excerpta, Z. subterraneus, Z. tenuis, Z. caucasius, Z. labilis και D. praeficus). Τα ενδηµικά είδη 

της Κρήτης, παρά το ότι, όπως φάνηκε σε όλες τις αναλύσεις, πάνε παντού, δεν 

παρουσιάζουν πολύ µεγάλη συνολική αφθονία ή/και κυριαρχία, παρά µόνο σε λίγες 

εντοπισµένες περιπτώσεις (βλέπε και παράγραφο 7.3.6.1).  

• Ως προς τα νησιά άµεσης γειτνίασης µε την Κρήτη, στη ∆ία κυριαρχούν τα 

ίδια είδη και µε παρόµοιο πρότυπο αφθονίας µε αυτήν, µε ένα µόνο είδος (το P. lentiginosa) 

να µονοπωλεί το 44% της συνολικής αφθονίας των Gnaphosidae του νησιού. Αντίθετα στη 

Γαύδο, ως προς τη συχνότητα εµφάνισης, τα ποσοστά της Κρήτης αντιστρέφονται (το 48% 

των ειδών βρέθηκαν σε περισσότερους από τους µισούς σταθµούς δειγµατοληψίας, ενώ το 

17% βρέθηκαν σε ένα µόνο σταθµό), και ως προς την αφθονία, υπάρχει µεγαλύτερη 

ισοκατανοµή σε περισσότερα είδη. Το ίδιο πρότυπο ακολουθείται και στο µοναδικό σταθµό 

της Γαυδοπούλας που µελετήθηκε. Τα δύο τελευταία νησιά διαφοροποιούνται µερικώς από 

την Κρήτη και ως προς τη σύνθεση των ειδών τους: στη Γαύδο υπάρχει το είδος G. dolosa, 

που δε βρέθηκε στην Κρήτη, ενώ το B. plumalis (το οποίο στην Κρήτη βρέθηκε σε ένα µόνο 

σταθµό) είναι το κυρίαρχο είδος σε όλους τους σταθµούς. Το P. lentiginosa δε βρέθηκε σε 

κανένα από τα δύο νησιά, Γαύδο και Γαυδοπούλα.   
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• Σε ό,τι αφορά στις οικοτοπικές προτιµήσεις, περίπου τα µισά είδη της Κρήτης 

δείχνουν ευρύοικο χαρακτήρα: 25% καταγράφτηκαν και στους έξι τύπους οικοτόπων και 

19% σε πέντε, µε εξαίρεση τους υποαλπικούς θαµνώνες. Τα δέκα αφθονότερα είδη είναι 

κατά κανόνα τα ίδια σε κάθε τύπο οικοτόπου, µε πολύ λίγες εξαιρέσεις. Πολύ λίγα είδη 

έδειξαν στενή οικοτοπική προτίµηση (20%). ΄Ετσι σαφώς συσχετισµένα µε ένα µόνο τύπο 

οικοτόπου είναι τα: D. oreinos και G. bithynica µε τους υποαλπικούς θαµνώνες, Z. solstitialis µε 

τους υγρότοπους, D. lapidosus µε τα µακί και B. amabilis και S. carmeli µε τα πευκοδάση. 

• Συνολικά τα φρύγανα (παραλιακά και εσωτερικά) και οι υγρότοποι δείχνουν τις 

υψηλότερες τιµές ποικιλότητας (µεγάλοι αριθµοί ειδών και υψηλές αφθονίες) και είναι οι πιο 

στενά συνδεδεµένοι τύποι οικοτόπων, όπως φαίνεται σε όλες τις στατιστικές αναλύσεις. 

Αντίθετα τα µακί και τα πευκοδάση συνδυάζουν µικρούς αριθµούς ειδών και χαµηλές 

αφθονίες. Τέλος, οι υποαλπικοί θαµνώνες ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους τύπους 

οικοτόπων σε συνολικό αριθµό ειδών, στη σύνθεση και στις αφθονίες των ειδών τους. Σε 

αυτούς, η µεγάλη πτώση του αριθµού των ειδών ισοσταθµίζεται από µεγάλη αύξηση της 

αφθονίας τους, ώστε τελικά να καταγράφεται παρόµοια µέση αφθονία Gnaphosidae όπως 

και στους υπόλοιπους οικότοπους. 

 

• Ως προς το υψόµετρο, πολύ λίγα είδη είναι σαφώς πεδινά (19%), δηλαδή η 

κατανοµή τους δεν ξεπερνά τα 400µ υψόµετρο. Τα περισσότερα είδη κατανέµονται σε 

περισσότερες από τρεις ζώνες, δείχνοντας έτσι µεγάλο εύρος υψοµετρικής ανοχής.  

• Κατά µήκος της υψοµετρικής διαβάθµισης ο αριθµός των ειδών µειώνεται 

σχεδόν γραµµικά µέχρι τα 1600µ, δεν αλλάζει σηµαντικά στη ζώνη 1600-2000µ ενώ 

µειώνεται δραµατικά στις κορφές των ορεινών όγκων. Αντίθετα, η συνολική αφθονία δεν 

αλλάζει σηµαντικά µέχρι τα 1200µ, στη συνέχεια αυξάνει µέχρι τα 2000µ και πέφτει περίπου 

στο µισό της πρώτης ζώνης στις κορυφές.   

 

• Ως προς τα παραπάνω µεγέθη, τον αριθµό των ειδών και τη σχετική αφθονία 

τους, ξεχωρίζουν δύο πρότυπα δοµής: το πρότυπο της κατώτερης ζώνης από 0 µέχρι και 

800µ, όπου πολλά είδη µοιράζονται κοινές και ισοδύναµες παρουσίες και εκείνο των 

µεγάλων υψοµέτρων πάνω από τα 800µ, όπου πολύ λίγα είδη κυριαρχούν µε µεγάλη 

διαφορά αφθονίας από τα υπόλοιπα. 
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• Γενικά, όπως προκύπτει από την πολυµεταβλητή ανάλυση αντιστοίχισης, τους 

δείκτες οµοιότητας, αλλά και από τις προσωπικές παρατηρήσεις, µέχρι τα 1600µ υπάρχει 

οµαλή εναλλαγή ειδών, χωρίς απότοµες παύσεις στα όρια κατανοµής ή σαφείς 

αντικαταστάσεις κάποιων ειδών από άλλα, ενώ η επόµενη ζώνη 1600-2000µ αποτελεί στην 

ουσία µία ζώνη µετάβασης µεταξύ της προηγούµενης ζώνης και των κορυφών.  

• Η πανίδα των δύο ανώτερων υψοµετρικών ζωνών διαµορφώνεται από τρεις 

τύπους ειδών: εκείνα που οριακά φτάνουν και µέχρι εκεί, έχοντας το κέντρο της κατανοµής 

τους σε χαµηλότερα υψόµετρα (π.χ. τα A. pallens, M. coarctata, N. excerpta, T. adriaticus, Z. 

caucasius, Z. scrutatus), εκείνα που έχουν µεγάλο εύρος υψοµετρικής κατανοµής αλλά 

αφθονούν στα µεγάλα υψόµετρα (π.χ. τα C. cretica, D. lapidosus, D. serratichelis, D. praeficus, H. 

creticus, H. dalmatensis, P. lentiginosa, Z. creticus, Z. labilis, Z. subterraneus) και εκείνα που είναι 

κατεξοχήν (D. oreinos) ή και αποκλειστικά (Gnaphosa bythinica) των µεγάλων υψοµέτρων. Τα 

είδη αυτά είναι ενδηµικά, ανατολικής προέλευσης ή ευρύτερης κατανοµής σε πιο βόρεια 

γεωγραφικά πλάτη. Τις περισσότερες φορές, αρχίζουν να γίνονται πιο άφθονα από τα 400µ 

και πάνω.  

• Η σύγκριση των επιµέρους τριών ορεινών όγκων της Κρήτης έδειξε ότι ο 

Ψηλορείτης είναι ο πιο πλούσιος σε αριθµό ειδών και η ∆ίκτη σε συνολική αφθονία ατόµων. 

Τα αποτελέσµατα αυτά ισχύουν και ανά σταθµό και στο σύνολο των ορεινών όγκων, οπότε 

δεν µπορούν να αµφισβητηθούν λόγω αυξηµένης έντασης της δειγµατοληψίας στον 

Ψηλορείτη ή έλλειψης σταθµών στις κορυφές της ∆ίκτης. Στον Ψηλορείτη η µέγιστη πτώση 

στον αριθµό ειδών και στη µέση αφθονία συµβαίνει µετά τα 1950µ, ενώ στα Λευκά Όρη 

µετά τα 1600µ. 

• Σε όλους τους ορεινούς όγκους η µέγιστη ανοµοιότητα ως προς τη σύνθεση 

των ειδών παρατηρείται µεταξύ των ακραίων υψοµέτρων, όπως έδειξε και η ανάλυση της 

συνολικής υψοµετρικής διαφοροποίησης. Η µέγιστη οµοιότητα εξαρτάται από τις 

παραµέτρους που λαµβάνει υπόψη του ο κάθε δείκτης, αλλά σε γενικές γραµµές, δείχνει να 

επηρεάζεται από το βαθµό γειτνίασης και οικοτοπικής οµοιότητας µεταξύ των σταθµών, κάτι 

που εξηγεί κυρίως τις παρατηρήσεις στα Λευκά ΄Ορη και στον Ψηλορείτη15. Όταν οι 

αφθονίες λαµβάνονται υπόψη, τότε ο διαχωρισµός µεταξύ τριών υψοµετρικών κλάσεων (650-

1000µ, 1000-1700µ και 1900-2400µ) γίνεται πιο σαφής. Στην περίπτωση αυτή, µεγαλύτερη 

οµοιότητα υπάρχει µεταξύ των χαµηλών σταθµών. 

 

                                                           
15 Οι σταθµοί των Λευκών Ορέων στα 800µ και 1200µ βρίσκονται σε δάση πεύκου και κυπαρισσιού αντίστοιχα, 
ενώ στον Ψηλορείτη σχεδόν όλοι οι σταθµοί είναι θαµνώδεις.  
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Συνολικά, ο κύριος άξονας διαφοροποίησης της σύνθεσης και της δοµής των 

βιοκοινοτήτων αυτών φαίνεται να είναι µάλλον το υψόµετρο (µε όλα όσα αυτό συνεπάγεται 

ως προς καθοριστικές περιβαλλοντικές µεταβλητές, π.χ. θερµοκρασία και υγρασία) και όχι ο 

τύπος οικοτόπου καθεαυτώ, παρά το γεγονός ότι σε κάποιο βαθµό, οι δύο αυτοί άξονες είναι 

αλληλένδετοι. ΄Ετσι σαφώς η εικόνα των βιοκοινοτήτων των υποαλπικών θαµνώνων είναι 

στην ουσία ταυτόσηµη µε την εικόνα της ζώνης 1600-2000µ, εκείνη των µακί είναι 

ταυτόσηµη µε της ζώνης 800-1200µ κ.ο.κ. Ο Πίν. 5.14 συνοψίζει αρκετά παραστατικά τα 

παραπάνω συµπεράσµατα. 
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 AP CP FW IP M P ZER LOW MID HIG TOP PEAK 

Apal       
Bama       
Bensi       
Calcre       
Camet       
Ceson       
Dlap       
Dlut       
Dorei       
Dpraefi       
Dpumil       
Dserra       
Gnabithy       
Haplocre       
Haplodal       
Leptofem       
Malbo       
Mcoarct       
Mdives       
Nexcerpta       
Nripar       
Pterolent       
Setacar       
Syntrich       
Tadria       
Tbarba       
Tlyonne       
Tmalk       
Zcauca       
Zcreti       
Zdaida       
Zilota       
Zlabili       
Zmino       
Znili       
Zscrut       
Zsolst       
Zsubte       
Ztenui       

 
Χρωµατική διαβάθµιση  

Μέσος αρ. ατόµων / 100 π-η 0 - 0,35 0,36 - 0,75 0,76 - 1,5 1,6 - 2,25  >2,26  
 

Πίν. 5.14: Συνοπτική απεικόνιση των οικολογικών προτιµήσεων των 39 αφθονότερων ειδών 

Gnaphosidae της Κρήτης. 
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5.5 Συζήτηση 

Στην παράγραφο αυτή γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήµατα της 

εισαγωγής του κεφαλαίου, κάνοντας τη σύνθεση όλων των παραπάνω διαπιστώσεων γύρω από 

την οικολογική συµπεριφορά των Gnaphosidae της Κρήτης. Επειδή σε µεγάλο βαθµό η 

συζήτηση στηρίζεται στη σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας µελέτης και εκείνων 

που προέκυψαν από τις εκτεταµένες µελέτες των Βαρδινογιάννη (1994) για τα χερσαία 

µαλάκια, Τριχά (1996) για τα εδαφικά κολεόπτερα της Κρήτης και Λυµπεράκη (2003) για 

την υψοµετρική διαφοροποίηση των µακροαρθροπόδων των Λευκών Ορέων, όπου δεν 

υπάρχει σχετική αναφορά, υπονοείται ότι τα στοιχεία είναι παρµένα από τις αντίστοιχες 

διατριβές.   

Τα Gnaphosidae είναι η πιο άφθονη και µία από τις πιο διαφοροποιηµένες 

οικογένειες στην Κρήτη και γενικά στις περιοχές της Νότιας Μεσογείου. Το γεγονός αυτό 

φαίνεται από µελέτες που έχουν γίνει στο σύνολο της εδαφικής αραχνοπανίδας του νησιού 

(Χατζάκη, 1998; Chatzaki et al., 1998; Λυµπεράκης, 2003), όπου η συγκεκριµένη οικογένεια 

αποτελεί πάντα την πρώτη σε κινητική δραστηριότητα. Η κυριαρχία αυτή αναφέρεται και 

από άλλους ερευνητές που έχουν δουλέψει πάνω στην εδαφική αραχνοπανίδα της Μεσογείου 

(Assi, 1986) και είναι πιο έντονη στα νησιωτικά οικοσυστήµατα, παρά στα ηπειρωτικά, όπως 

προκύπτει από τις συγκρίσεις των αριθµών ειδών και της αφθονίας στα συστήµατα Νάξου - 

Επιδαύρου (Παράσχη, 1988) και Γαύδου – Γιούχτα (Χατζάκη, 1998). Σε µια περιοχή όπου 

ο µέσος αριθµός ειδών αραχνών ανά βιότοπο είναι περίπου 50-70 είδη, τα Gnaphosidae 

αντιπροσωπεύονται κατά µέσο όρο µε 14,4 είδη, ενώ ένα ποσοστό 47% των σταθµών 

µελέτης έχει πάνω από 15 είδη, παρά την υποβάθµιση λόγω υπερβόσκησης ή πυρκαϊών και 

παρά τη φυσιολογική πτώση της ποικιλότητας στους ορεινούς/υποαλπικούς σταθµούς. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν µία πλούσια αραχνοπανίδα, αν συγκριθούν µε άλλες µελέτες σε 

µεσογειακές περιοχές: η Παράσχη (1988) αναφέρει 16 είδη στη Νάξο και ένα (!) στην 

Επίδαυρο, η Assi (1986) αναφέρει 18 είδη σε φρύγανα του Λιβάνου, οι Deltshev & Blagoev 

(1994) αναφέρουν 14-23 είδη σε λιβάδια και δάση της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, οι Urones 

et al. (1995) αναφέρουν 3-11 είδη σε δενδρώδεις εκτάσεις Quercus της Ισπανίας και οι 

Majadas & Urones (2002) αναφέρουν 17 είδη σε µακί της Ισπανίας. Αν στα παραπάνω 

προστεθεί το γεγονός ότι η συνολική µέση αφθονία των ειδών ακολουθεί κανονική κατανοµή, 

ενδεικτική µιας ώριµης βιοκοινότητας µε υψηλή ποικιλότητα, όπου οι παράγοντες που 

καθορίζουν τη σύνθεση και τη δοµή της είναι πολλοί και σύνθετοι (Magurran, 1988), 

 243



καταλαβαίνουµε ότι έχουµε να κάνουµε µε µια πανίδα µε κυρίαρχη παρουσία µεταξύ όλων 

των αρθροπόδων16.  

Από τα 56 είδη που καταγράφτηκαν στην Κρήτη, τα 7 (12,5%) µονοπωλούν τους 

περισσότερους σταθµούς, µε συχνή (σε 30 έως 40 σταθµούς από τους 47 της Κρήτης) και 

άφθονη (62% επί του συνόλου) παρουσία, αφήνοντας τα υπόλοιπα να είναι είτε πολύ σπάνια, 

είτε πολύ πιο εντοπισµένα σε µεµονωµένες κατηγορίες οικοτόπων ή (κυρίως) υψοµέτρων. Με 

εξαίρεση ένα παλαιαρκτικό είδος, τα υπόλοιπα άφθονα-κοινά είδη έχουν µεσογειακή (4) ή 

ευρύτερη κατανοµή στην Ευρώπη και ανατολικότερα (2). Κανένα από τα είδη αυτά δεν 

ανήκει σε ενδηµικές µορφές, πράγµα που έρχεται σε αντιδιαστολή µε τα δεδοµένα που 

προκύπτουν από σχετική µελέτη των εδαφικών κολεοπτέρων. Η ποσοτική κυριαρχία πολύ 

λίγων ειδών και η τοπική-σποραδική παρουσία της πλειονότητας των ειδών στα µεσογειακά 

οικοσυστήµατα επιβεβαιώνεται και από άλλες µελέτες (Majadas & Urones, 2002) και 

φαίνεται να αποτελεί γενικό κανόνα για τα περισσότερα αρθρόποδα (Λυµπεράκης, 2003), 

είναι δε ένδειξη της υψηλής πανιδικής ετερογένειας και ποικιλοµορφίας των µεσογειακών 

οικοσυστηµάτων.  

Από τα τρία νησιά άµεσης γειτνίασης µε την Κρήτη που µελετήθηκαν εδώ, 

απουσιάζουν κατά κανόνα τα είδη που εµφανίζουν µεγαλύτερη εξειδίκευση ως προς την 

κατανοµή τους στο χώρο και που στην Κρήτη εµφανίζονται σποραδικά σε συγκεκριµένους 

τύπους οικοτόπων. Κατά τα άλλα, η πανίδα των Gnaphosidae της ∆ίας διαµορφώνεται µε 

παρόµοιο τρόπο µε εκείνο της Κρήτης, ενώ η Γαύδος εµφανίζει σηµαντικές διαφορές, που 

θα µπορούσαν να σχετίζονται µε τη διαφορετική διαδικασία προέλευσης της συγκεκριµένης 

πανίδας. Η ∆ία αποτελεί αποσχισµένο κοµµάτι της Κρήτης, που µάλλον δε βυθίστηκε ποτέ, 

οπότε τα είδη της εµφανίζονται στην ουσία σαν µία µικρογραφία των βιοκοινοτήτων της 

Κρήτης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα Gnaphosidae. Αντίθετα η Γαύδος, η οποία πρέπει 

να καταβυθίστηκε κάποια στιγµή µέσα στο Μειόκαινο και να αναδύθηκε ξανά στο τέλος του 

Μειόκαινου (Vicente, 1970; Postma et al., 1993), εποικίστηκε εκ νέου από τους πιο ικανούς 

διασπορείς, προερχόµενους, είτε από την Κρήτη, είτε από άλλες χέρσους. Τα είδη αυτά, 

άπαξ και έφτασαν στη Γαύδο, επεκτάθηκαν παντού και διαµόρφωσαν βιοκοινότητες µε πιο 

οµοιόµορφη κατανοµή, σε σχέση µε αυτές που συναντά κανείς στην Κρήτη. Σηµαντικό 

ρόλο στη διαµόρφωση του παραπάνω προτύπου φαίνεται να παίζει η µικρότερη επέµβαση 

του ανθρώπου στο περιβάλλον της Γαύδου και η απουσία του είδους P. lentiginosa από το 

νησί, το οποίο κυριαρχεί στους οικοτόπους της Κρήτης και πιθανόν περιορίζει σηµαντικά 

τους πληθυσµούς των ανταγωνιστών του.  

                                                           
16 Ο Λυµπεράκης (2003) αναφέρει ότι οι αράχνες αποτελούν το 20% των ζώων που συλλέχθηκαν στα 2000µ των Λευκών 
Ορέων και από αυτές, περισσότερες από τις µισές ανήκουν στα Gnaphosidae! 
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Η παρατηρούµενη διαφορά στην ποικιλότητα των οικοτόπων και των υψοµετρικών 

ζωνών της Κρήτης αντανακλά σε µεγάλο βαθµό τις διαφορετικές συνθήκες υγρασίας και 

θερµοκρασίας που επικρατούν στην κάθε κατηγορία. Οι πιο πλούσιες κατηγορίες σε αριθµό 

ειδών είναι τα εσωτερικά φρύγανα και η πρώτη υψοµετρική ζώνη 0-400µ, ακολουθούν οι 

υγρότοποι, τα παραλιακά φρύγανα και η δεύτερη ζώνη 400-800µ και στη συνέχεια έρχονται 

όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τα πρότυπα από τη µελέτη των 

εδαφικών κολεοπτέρων, αν και οι µεταξύ τους διαφορές δεν είναι τόσο ακραίες όσο αυτές 

που περιγράφονται εκεί17. Η υπόθεση του Brignoli (1986) ότι η ποικιλότητα ακολουθεί 

φθίνουσα πορεία στους συνδυασµούς υγρά-θερµά, υγρά-ψυχρά, ξηρά-θερµά και ξηρά-ψυχρά 

περιβάλλοντα, δεν επιβεβαιώνεται πλήρως. Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή θα περίµενε 

κανείς να βρει µέγιστη ποικιλότητα στους υγροτόπους, µετά σε φρυγανοµακίες µεσαίων 

υψοµέτρων και κατόπιν στις πιο ξηρές περιοχές των εσωτερικών και παραλιακών φρυγάνων. 

Οι αιτίες που οδηγούν στην παρατηρούµενη διαφορά είναι οι ακόλουθες: 

1. ΄Εχουµε να κάνουµε µε µία κατεξοχήν ξηρόφιλη οµάδα, ή τουλάχιστον πολύ 

ανθεκτική στην ξηρασία, οπότε η παράµετρος της υγρασίας, αν και καθοριστική για τις 

επιµέρους κατανοµές, δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη συνολική παρουσία της οικογένειας σε 

περιοχές µε πολύ αυξηµένη ξηρασία. Σύµφωνα µε τον Cloudsley-Thompson (1975), η 

νυχτερινή δραστηριότητα, που χαρακτηρίζει τα περισσότερα µέλη της οικογένειας, εκφράζει 

προσαρµογή των οργανισµών σε περιβάλλοντα µε αυξηµένη ξηρασία, ενώ η αύξηση του 

γυµνού εδάφους θεωρείται ότι αποτελεί εµπόδιο για τους περισσότερους οργανισµούς, εκτός 

από αυτούς που µπορούν να κινούνται ταχύτατα στο έδαφος. Σύµφωνα µε τον ίδιο 

συγγραφέα, η κατηγορία των ενεργητικών θηρευτών, στην οποία ανήκουν και τα 

Gnaphosidae, υπερέχουν στην Καλιφόρνια έναντι αυτών που κατασκευάζουν ιστούς σε 

αναλογία 50:3.  

2. Η Κρήτη είναι ένα νησί όπου το 25% της έκτασής της αποτελείται από φρύγανα 

(Kypriotakis et al., 1996). Άρα είναι επόµενο ότι σ’ αυτό τον οικότοπο θα είναι κυρίως 

προσαρµοσµένοι οι οργανισµοί που φιλοξενεί.  

3. Φυσικό επακόλουθο του προηγούµενου είναι και το γεγονός ότι σε πεδινούς 

φρυγανικούς βιοτόπους η δειγµατοληπτική προσπάθεια ήταν πολύ πιο έντονη. Επίσης θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι στην κατηγορία των εσωτερικών φρυγάνων συµπεριλήφθηκαν και 

                                                           
17 Πράγµατι ο Τριχάς (1996) και στις δύο οικογένειες που αναλύει εκτενώς, τα Carabidae και τα Tenebrionidae, µιλάει για 
αριθµό ειδών της τάξης των 60-80 σε φρύγανα και παραλίες και των 10-27 ειδών σε µακκί, πευκοδάση και υπαλπικά 
φρύγανα. Ανάλογα νούµερα δίνει για τη διάκριση µεταξύ των υψοµετρικών ζωνών, όπου το κρίσιµο σηµείο πτώσης του 
αριθµού ειδών είναι τα 400µ. Ετσι φτάνουµε στο παράδοξο, ενώ στα φρύγανα και στην πρώτη ζώνη, ο αριθµός ειδών και 
των δύο οικογενειών κολεοπτέρων να υπερβαίνει σχεδόν κατά το διπλάσιο αυτόν των Gnaphosidae, στα υπόλοιπα 
ενδιαιτήµατα χαµηλής ποικιλότητας να είναι ίδιος ή και µικρότερος από αυτά. Παρόµοιες αναλογίες υπάρχουν και µε τα 
χερσαία σαλιγκάρια σε ό,τι αφορά στην υψοµετρική διαβάθµιση. 
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αραιές φρυγανοµακίες σε σχετικά µεγάλα υψόµετρα (µέχρι περίπου τα 1000µ), µε 

αποτέλεσµα στην κατηγορία αυτή να υπάγονται και σταθµοί µε αρκετά υψηλά επίπεδα 

υγρασίας.  

4. Η αυξηµένη ποικιλότητα των παραλιακών φρυγάνων, εκτός των προηγούµενων 

παρατηρήσεων, οφείλεται και στην αυξηµένη προσεγγισιµότητα των περιοχών αυτών από 

πρόσφατους και τυχαίους εποικιστές, πράγµα που φάνηκε και στην ανάλυση της σύνθεσης και 

αφθονίας των ειδών στην κατηγορία αυτή. Επιπλέον, οι συγκεκριµένοι σταθµοί βρίσκονται 

σχεδόν πάντα κοντά σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα, καλλιέργειες ή οικισµούς, γεγονός που 

έχει φανεί ότι επηρεάζει θετικά την ποικιλότητα (Mylonas, 1984), αυξάνοντας την 

ετερογένεια των ενδιαιτηµάτων, την παραγωγικότητα ή γενικότερα τη διαθεσιµότητα τροφής, 

ή απλώς δηµιουργώντας τις συνθήκες για ευκολότερη διασπορά (ανθρωπόχωρη). Από την 

άλλη, ο συνδυασµός πιο ήπιων κλιµατικών συνθηκών λόγω της γειτνίασης µε τη θάλασσα και 

της έντασης του ανέµου πιθανόν εξασφαλίζουν πιο ευνοϊκές συνθήκες για πολλά είδη.    

5. Οι υγρότοποι, παρά το ότι δεν είναι η κατηγορία οικοτόπου µε το µέγιστο αριθµό 

ειδών, είναι ωστόσο περιοχές στις οποίες αναγνωρίστηκε σηµαντικός αριθµός νέων ειδών 

ή/και ειδών που βρέθηκαν µόνο εκεί (π.χ. είδη του γένους Leptodrassus). Αυτό συντελεί στην 

ιδέα που διαφαίνεται από το σύνολο αυτής της µελέτης, ότι οι υγρότοποι αποτελούν πιο 

εξειδικευµένα οικολογικά συστήµατα, που λόγω συνδυασµού υγρασίας και µεγάλων 

θερµοκρασιών είναι πιο ευνοϊκά για τις αράχνες σε σχέση µε τα φρύγανα, και ότι ακριβώς 

αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες τα αποµονώνουν κατά κάποιο τρόπο από τα γειτονικά τους 

οικοσυστήµατα, ώστε να ευνοείται σε αυτά η παρουσία ειδών µε πιο στενές οικολογικές 

προτιµήσεις. 

Η µειωµένη ποικιλότητα στα πευκοδάση (ακόµα πιο χαµηλή και από τα αλπικά 

φρύγανα) είναι αναµενόµενη, καθώς είναι γνωστό ότι συγκεντρώνουν απωθητικές 

φυσικοχηµικές παραµέτρους (µεγάλες ποσότητες ταννίνης, πολυφαινολών και αυξηµένο λόγο 

ανθρακα : αζώτου) που απωθούν πολλούς οργανισµούς, κυρίως σαπροφάγους (Wallwork, 

1976). Ωστόσο, και πάλι σε σχέση µε τα Tenebrionidae, που δεν αντιπροσωπεύονται 

καθόλου στο συγκεκριµένο τύπο οικοτόπου, τα Gnaphosidae εµφανίζουν µεγαλύτερη 

ποικιλότητα και συνεπώς βασικός περιοριστικός τους παράγοντας φαίνεται τελικά να είναι 

περισσότερο η διαθεσιµότητα λείας και λιγότερο οι µη ευνοϊκές φυσικοχηµικές παράµετροι, 

στις οποίες δείχνουν να έχουν µεγαλύτερη αντοχή και να είναι καλύτερα προσαρµοσµένα.  

Η σχετική αφθονία των ειδών στις διάφορες κατηγορίες οικοτόπων έδειξε ότι 

υπάρχουν τρεις βασικοί οικολογικοί πόλοι έλξης ειδών: οι υποαλπικοί θαµνώνες, τα 

παραλιακά φρύγανα και οι υγρότοποι. Σ’ αυτούς τους οικοτόπους εντάσσονται είδη µε 
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εντυπωσιακά µεγαλύτερα ποσοστά παρουσίας σε σχέση µε όλους τους άλλους τύπους, 

δείχνοντας έτσι σαφή οικοτοπική προτίµηση. Για παράδειγµα, η µέγιστη προτίµηση των 

ειδών στους υποαλπικούς θαµνώνες καταγράφεται µε ποσοστά από 49% έως 100% της 

συνολικής τους αφθονίας, στα παραλιακά φρύγανα από 52% έως 83% και στους υγροτόπους 

από 56% έως 91%. Αντίθετα τα είδη που δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση στα εσωτερικά 

φρύγανα και στα µακί, µόλις που φτάνουν το 40-57%. Στο ίδιο ακριβώς συµπέρασµα 

καταλήγει και ο Τριχάς (1996) για όλα τα κολεόπτερα του νοτίου Αιγαίου. Προφανώς οι 

υγρότοποι και τα παραλιακά φρύγανα συγκεντρώνουν τα είδη που έχουν πιο σαφή υγρόφιλο 

και θερµόφιλο χαρακτήρα αντίστοιχα, ενώ οι υποαλπικοί θαµνώνες συγκεντρώνουν τα είδη 

µε αντοχή στις χαµηλές θερµοκρασίες. Οι τάσεις αυτές των ειδών συνοψίζουν τα 

χαρακτηριστικά που δείχνουν να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις κατανοµές των ειδών, 

τουλάχιστον από οικολογική σκοπιά.  

Συγκρίνοντας τα ποσοστά σπάνιων/κοινών ειδών στην Κρήτη και τον αριθµό 

διαφορετικών οικοτόπων που βρέθηκαν, διαπιστώνουµε ότι οι αριθµοί αυτοί είναι αντίθετοι: 

το ποσοστό των ειδών που είναι σπάνια σε όλη την Κρήτη είναι το ίδιο µε εκείνο των ειδών 

που απαντώνται σε όλους τους τύπους οικοτόπων, ενώ το ποσοστό των κοινών ειδών της 

Κρήτης είναι ίδιο µε εκείνο των ειδών που εµφανίζονται µόνο σε έναν τύπο οικοτόπου. 

Εποµένως τα ευρύοικα είδη δεν είναι κατ’ ανάγκη και πολύ κοινά και κατ’ επέκταση, η 

ευρεία οικολογική τους ανοχή δεν αποτελεί τη µόνη προϋπόθεση για τη συχνή παρουσία 

τους στο νησί. Αντίθετα οι στενές οικολογικές προτιµήσεις έχουν ως φυσικό επακόλουθο τη 

σπανιότητα παρουσίας, αλλά δεν είναι και η µόνη αιτία ερµηνείας της. Ωστόσο, δεν έχει 

νόηµα να επιχειρήσει κανείς να προχωρήσει σε µεγαλύτερο βάθος στη συγκεκριµένη 

ανάλυση, δεδοµένης της έλλειψης πιο συγκεκριµένων στοιχείων σχετικά µε τις ειδικές 

προτιµήσεις των ειδών σε επίπεδο µικροενδιαιτήµατος. Για τα περισσότερα είδη δεν έχουµε 

εκ των προτέρων κάποια πληροφορία που να δηλώνει τις ιδιαίτερες προτιµήσεις τους, αλλά 

αντίθετα, µάλλον οι συγκεκριµένες παρατηρήσεις που έγιναν εδώ αποτελούν την πρωτογενή 

γνώση πάνω στο θέµα, τουλάχιστον σε οικοσυστήµατα παρόµοια µε αυτά της Κρήτης. 

Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση των ειδών, σε όλες τις κατηγορίες κυριαρχεί ένας 

συνδυασµός τοπικού και µεσογειακού χαρακτήρα. Η πλειονότητα των ειδών έχουν 

µεσογειακή ή τουρανοµεσογειακή κατανοµή, όπως θα φανεί σε επόµενο κεφάλαιο. Μεταξύ 

αυτών συγκαταλέγονται και είδη που δείχνουν µεγαλύτερο εύρος οικολογικής ανοχής, και τα 

οποία κατακλύζουν, εκτός από τους πεδινούς οικότοπους, και τα µεγαλύτερα υψόµετρα (π.χ. 

P. lentiginosa, Z. caucasius, Z. subterraneus, N. excerpta), όντας πιο ανθεκτικά στην πτώση της 

θερµοκρασίας και στις µεγάλες εποχιακές διακυµάνσεις που συναντούν εκεί.  
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για το σύνολο των ειδών, σε καµία περίπτωση δεν 

υπάρχει επικράτηση των ενδηµικών µορφών σε επίπεδο αφθονίας. Τα ενδηµικά είδη 

κυµαίνονται µεταξύ 20 και 35% σε όλους τους τύπους οικοτόπων και υψοµέτρων πλην των 

κορυφών, όπου το ποσοστό των ενδηµικών ειδών είναι 40% µε τα σηµερινά δεδοµένα, στα 

οποία όµως υπάρχει ακόµα ασάφεια σχετικά µε τον πανιδικό χαρακτηρισµό των δύο από τα 

πέντε είδη, όπως αναφέρθηκε εκτενώς στην παράγραφο 5.3.3.1. Τα παραπάνω έρχονται σε 

αντιδιαστολή µε τα αποτελέσµατα της οικοτοπικής και υψοµετρικής διαφοροποίησης των 

εδαφικών κολεοπτέρων και των χερσαίων σαλιγκαριών. Οι διαφορές αυτές πρέπει να 

σχετίζονται µε τα χαµηλότερα ποσοστά αντιπροσώπευσης των ενδηµικών Gnaphosidae της 

Κρήτης (17%, κάποια από τα οποία µάλιστα περιγράφηκαν για πρώτη φορά στην παρούσα 

µελέτη και η πανιδική τους θέση δε θεωρείται πλήρης) σε σχέση µε τα Tenebrionidae (16% 

ή 28% λαµβανοµένων υπόψη ειδών και υποειδών) και πολύ παραπάνω µε τα σαλιγκάρια 

(45%), αλλά και στη µεγάλη προσαρµοστικότητα των ειδών στο σύνολό τους, 

χαρακτηριστικό που τους επιτρέπει να κατανέµονται σε µεγάλο εύρος διαφορετικών 

περιβαλλοντικών παραµέτρων, χωρίς να είναι ‘απαραίτητη’ η ανάπτυξη ενδηµικών µορφών. 

Κοινά παλαιαρκτικά είδη της Κ. Ευρώπης όπως τα D. lapidosus και D. praeficus 

(Grimm, 1985) έχουν σχετικά περιορισµένη κατανοµή στην Κρήτη, που εντοπίζεται κυρίως 

σε µακί και αντίστοιχα στη ζώνη των 800-1200µ. Η µεγαλύτερη αφθονία των ειδών αυτών 

συναντάται στα πιο παλιά και ώριµα οικοσυστήµατα του νησιού, πράγµα που δείχνει ότι 

πιθανόν αυτά αποτελούν την πιο παλιά πανίδα της περιοχής, που προήλθε από την 

παλιότερη σύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Η εντοπισµένη παρουσία του D. 

lapidosus κυρίως στο δάσος του Ρούβα και στον Οµαλό Βιάννου και η αντικατάστασή του 

από το ενδηµικό D. oreinos σε ανώτερα υψόµετρα ίσως αποτελεί ένδειξη υπολειµµατικής 

κατανοµής του είδους, που παλιότερα είχε ευρύτερη κατανοµή και στη συνέχεια εκτοπίστηκε 

από το D. oreinos.  

Η σχέση των Gnaphosidae µε το υψόµετρο είναι πιο σαφής, από την άποψη ότι οι 

παρατηρούµενες διαφορές είναι πιο έντονες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιµές οµοιότητας 

από το δείκτη Dice για τις διάφορες κατηγορίες οικοτόπων κυµαίνονται µεταξύ 0,57 και 

0.86, ενώ ανάµεσα στις υψοµετρικές ζώνες µεταξύ 0,10 και 0,81, που σηµαίνει ότι µέσα στην 

πρώτη κατηγοριοποίηση υπάρχει µεγαλύτερη συνάφεια. Ο Λυµπεράκης (2003) θεωρεί ότι οι 

µικρότερες τιµές του δείκτη δείχνουν µεγαλύτερη επίδραση των εξωτερικών συνθηκών που 

επηρεάζουν µια οµάδα. Το γεγονός ότι το υψόµετρο είναι πιο καθοριστικός άξονας αλλαγής 

της δυναµικής της οµάδας αυτής, εκτός από τη µεγαλύτερη κλιµατική αλλαγή που συµβαίνει 

κατά µήκος του υψοµετρικού κλινούς, συνδέεται επιπλέον και µε την ιδιότητα της 

σαρκοφαγίας (σε µεγάλο βαθµό µάλιστα γενικευµένης) και τον ενεργητικό τρόπο θήρευσης 
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που διαθέτουν τα συγκεκριµένα ζώα, ιδιότητες που τα κάνουν λίγο ως πολύ αδιάφορα ως 

προς τον τύπο της βλάστησης. Στον ίδιο λόγο αποδίδεται και η σχετικά πιο επίπεδη 

συµπεριφορά των Carabidae και άλλων σαρκοφάγων οικογενειών κολεοπτέρων ως προς την 

οικοτοπική διαφοροποίηση.   

Η επίδραση του υψοµέτρου στη βιοποικιλότητα είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει 

τους ερευνητές από παλιά. Οι επιστήµονες του προηγούµενου αιώνα συνέδεαν τη 

διαφοροποίηση κατά µήκος υψοµετρικών και γεωγραφικών κλινών ως κοινό αποτέλεσµα των 

κλινών του κλίµατος και της διαθέσιµης ενέργειας (Lomolino, 2001). Πιο σύγχρονοι 

ερευνητές συσχέτισαν στενά την αρνητική επίδραση του γεωγραφικού πλάτους στην 

ποικιλότητα και το εύρος της κατανοµής των ειδών (ή κανόνας του Rapoport, Stevens, 

1989) µε εκείνη που συµβαίνει κατά µήκος του υψοµέτρου (Stevens, 1992 ; Brown et al., 

1996), την οικολογία των βουνών µε τη θεωρία της νησιωτικής βιογεωγραφίας (MacArthur, 

1972), κυρίως λόγω κοινών συνθηκών που επικρατούν και στους δύο τύπους οικοσυστηµάτων 

(µικρή έκταση, αποµόνωση, µικρή ποικιλότητα οικοτόπων) και την αλλαγή της αφθονίας των 

οργανισµών µε το υψόµετρο µε εκείνη εντός του γεωγραφικού εύρους κατανοµής ενός είδους 

(Whittaker, 1952; Hagvar, 1976; Claridge & Singhrao, 1978; Randall, 1982).  

Η γενική ιδέα της αρνητικής επίδρασης του υψοµέτρου στην ποικιλότητα είναι ευρέως 

αποδεκτή (Lawton et al., 1987; McCoy, 1990; Stevens, 1992; Brown et al., 1996; Lomolino, 

2001; Sanders, 2002). Ωστόσο δεν υπάρχει καθολικότητα σχετικά µε τα πρότυπα που 

ακολουθούνται στη µείωση του αριθµού ειδών µε το υψόµετρο και τις πιθανές αιτίες που 

οδηγούν σε αυτά. Μία οµάδα ερευνητών παρουσιάζει αποτελέσµατα στα οποία ο αριθµός 

των ειδών µειώνεται γραµµικά µε το υψόµετρο και µία άλλη, η πλειονότητα ίσως, δείχνει 

πρότυπα στα οποία ο αριθµός των ειδών γίνεται µέγιστος στα µέσα υψόµετρα και µετά φθίνει 

(βλέπε πιο σύγχρονες ανασκοπήσεις για τη σχετική βιβλιογραφία από τους McCoy, 1990; 

Lomolino, 2001; Sanders, 2002). Στα έντοµα και τα δύο πρότυπα έχουν παρατηρηθεί 

(ανασκόπηση από Sanders, 2002), αν και ο McCoy, (1990), αναφέρει ότι το δεύτερο 

εµφανίζεται πιο συχνά στις τάξεις των φυτοφάγων εντόµων. Είναι σίγουρο ότι τα 

αποτελέσµατα της διερεύνησης αυτού του θέµατος διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό 

ανάλογα µε τα τάξα που χρησιµοποιούνται, το γεωγραφικό πλάτος και τις ειδικές συνθήκες 

που επικρατούν σε κάθε περιοχή και τέλος ανάλογα µε τις δειγµατοληπτικές µεθόδους, τη 

χρονική διάρκεια και το εύρος των δειγµατοληψιών (Lawton et al., 1987; McCoy, 1990; 

Lomolino, 2001). 

Στην περίπτωση της υψοµετρικής διαφοροποίησης των Gnaphosidae της Κρήτης 

ισχύει η µονοτονική πτώση του αριθµού ειδών, µε πτώση 10 ειδών περίπου ανά 400µ 

υψόµετρο µέχρι τα 1600µ, η οποία γίνεται πιο χαλαρή στη ζώνη 1600-2000µ και κατόπιν 
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πολύ απότοµη, φτάνοντας τα 5 είδη στις κορυφές. Το ίδιο πρότυπο επιβεβαιώνεται και από 

όλες τις οµάδες που έχουν µελετηθεί στην περιοχή και παρατηρείται επίσης στα βουνά της 

Ελλάδας, όπως αποδεικνύουν παρατηρήσεις από τα χερσαία ισόποδα (Sfenthourakis, 1992), 

αλλά σε µικρότερη ένταση, καθώς κινούµαστε από το βορρά προς το νότο (προσωπικές 

παρατηρήσεις από τον καθ. Μυλωνά και τη ∆ρ. Βαρδινογιάννη για τα χερσαία σαλιγκάρια). 

Οι πιθανές αιτίες που οδηγούν στην πτώση αυτή συνοψίζονται από τους Lawton et al. (1987) 

στις εξής µεταβολές που συµβαίνουν µε την αύξηση του υψοµέτρου:  

1. Μείωση της διαθέσιµης επιφάνειας  

2. Μείωση της ποικιλίας τροφής 

3. Μείωση της πρωτογενούς παραγωγικότητας 

4. Ολο και πιο δυσµενείς, απρόβλεπτες και µεταβαλλόµενες συνθήκες 

Επιπλέον αυτών ο Stevens (1992) αποδίδει τη µεγαλύτερη ποικιλότητα στα χαµηλά 

υψόµετρα (και άρα την ευθεία πτώση των ειδών) στον κανόνα του Rapoport σε συνδυασµό 

µε το λεγόµενο φαινόµενο διάσωσης (‘rescue effect’) (Brown & Kodric-Brown, 1977): 

καθώς τα εύρη κατανοµής των ειδών είναι µικρότερα στα χαµηλά υψόµετρα, ο συνολικός 

αριθµός ειδών που καταγράφονται σε µια περιοχή γίνεται µεγαλύτερος από την πιο συχνή, 

περιστασιακή εισχώρηση του ενός είδους στα όρια της κατανοµής του άλλου. Αυτή η 

‘κίνηση’ µεταξύ των ορίων κατανοµής των ειδών είναι αµφίδροµη στα χαµηλά, αλλά καθώς 

αυξάνει το υψόµετρο, όλο και λιγότερα είδη µπορούν να υπερβούν τα όρια της κατανοµής 

τους και να βρεθούν και πιο ψηλά. Ετσι τα όρια γίνονται πιο σαφή και δε διαφοροποιούνται 

εξαιτίας προσωρινών µετακινήσεων των ειδών.  

΄Ολες οι παραπάνω αιτίες δείχνουν να ισχύουν και να ερµηνεύουν την πτώση του 

αριθµού ειδών στα Gnaphosidae της Κρήτης κατά µήκος του υψοµέτρου, αλλά µε 

διαφορετική βαρύτητα. Ο κανόνας του Rapoport ισχύει, όπως φάνηκε από τα 

αποτελέσµατα, δηλαδή τα εύρη κατανοµών είναι όντως µεγαλύτερα στα είδη που φτάνουν 

και ψηλά, εποµένως είναι πιθανό να ισχύει και η παραπάνω συλλογιστική. Η µείωση της 

πρωτογενούς παραγωγικότητας δεν πρέπει να είναι τόσο σοβαρός λόγος στην περίπτωση των 

Gnaphosidae, γιατί τότε θα περιµέναµε και µείωση της αφθονίας τους (Randall, 1982), 

πράγµα που δε συµβαίνει. Επίσης η µείωση της ποικιλίας τροφής συνδέεται µε µεγαλύτερη 

εξειδίκευση στον τύπο τροφής από αυτόν που επιδεικνύουν γενικευµένοι θηρευτές, όπως οι 

αράχνες.  
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Η ένταση µε την οποία επιδρά ο κάθε παράγοντας φαίνεται να διαφοροποιείται 

ακόµα και εντός Κρήτης. ΄Ετσι π.χ. τα Λευκά Όρη έχουν µεγαλύτερη συνολική έκταση 

συγκριτικά µε τον Ψηλορείτη, αλλά πιο δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες και πιο έντονο 

ανάγλυφο, τουλάχιστον οι συγκεκριµένοι σταθµοί όπου έγινε η µελέτη, µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζουν αρκετά µικρότερη ποικιλότητα συνολικά και ανά σταθµό. Είναι προφανές ότι οι 

ορεινοί όγκοι του Ψηλορείτη και της ∆ίκτης, τόσο λόγω κλίµατος όσο και λόγω αναγλύφου, 

είναι πιο φιλικοί οικότοποι για µια ξηρόφιλη οµάδα, όπως τα Gnaphosidae. ΄Ετσι εύλογα οι 

αναλύσεις δείχνουν τους σταθµούς των Λευκών Ορέων πιο αποµονωµένους, σε σχέση µε τον 

Ψηλορείτη και τη ∆ίκτη. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από τις κατανοµές των επιµέρους 

ειδών. Για παράδειγµα, είδη όπως τα P. lentiginosa, C. cretica, Z. caucasius και Z. subterraneus 

φτάνουν σε ανώτερα υψόµετρα στον Ψηλορείτη και στη ∆ίκτη, αλλά δεν ξεπερνούν τα 800µ 

ή 1600µ των Λευκών Ορέων, ενώ το αντίθετο συµβαίνει στην περίπτωση του πιο υγρόφιλου 

Z. creticus (το οποίο µάλιστα δε βρέθηκε καθόλου στην ανατολική Κρήτη). Το παραπάνω 

αποτέλεσµα συµφωνεί µερικώς µε τα δεδοµένα από τα χερσαία σαλιγκάρια, όχι όµως και µε 

τα κολεόπτερα, όπου το Λασίθι δείχνει να είναι το πιο αποµονωµένο. Η διαφορά αυτή στην 

περίπτωση των κολεοπτέρων πρέπει να είναι αποτέλεσµα του ότι οι δειγµατοληψίες στα 

Λασιθιώτικα δεν έγιναν σε υψόµετρα πάνω από 800µ.   

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση της αφθονίας των ειδών (όπως αυτή εκφράζεται µε την 

κινητική δραστηριότητα) µε την αύξηση του υψοµέτρου. Παρά τη µείωση του αριθµού των 

ειδών, η συνολική αφθονία είναι περίπου σταθερή µέχρι τα 1600µ, αυξάνει στην επόµενη 

ζώνη και τελικά υποδιπλασιάζεται µετά τα 2000µ, όπου πλέον όµως έχουµε παρουσία 5 

ειδών, δηλαδή υποδεκαπλασιασµό του αριθµού των ειδών της πρώτης ζώνης. Αυτό δείχνει 

ότι τα είδη που απαντούν στις ανώτερες υψοµετρικές ζώνες είναι τόσο άφθονα, ώστε, να 

ισοσταθµίζουν την πτώση στον αριθµό των ειδών. Αντίθετα, ο McCoy (1990) αναφέρει 

αρνητική συσχέτιση της αφθονίας των αραχνών µε το υψόµετρο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 

το αποτέλεσµά του οφείλεται στη διαφορετική µέθοδο που χρησιµοποίησε (µε απόχη), η 

οποία αντιπροσωπεύει καλύτερα άλλες οµάδες αραχνών από τις εδαφικές18. Το φαινόµενο 

ούτως ή άλλως δεν είναι καθολικό, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα του Λυµπεράκη, που 

µελέτησε το σύνολο των µακροαρθροπόδων κατά µήκος του υψοµετρικού κλινούς των 

Λευκών Ορέων. ΄Ετσι η θετική συσχέτιση της αφθονίας µε το υψόµετρο ισχύει επίσης για τα 

κολεόπτερα (όπως επισηµαίνει ο Τριχάς, αυτό ισχύει ειδικά στα Curculionidae και στα 

Tenebrionidae19), τα φαλάγγια, τα οµόπτερα, τις βλατίδες, τα λεπιδόπετρα και τα δίπτερα, 

                                                           
18 Πράγµατι από την έρευνα του Λυµπεράκη για το σύνολο των αραχνών, φαίνεται ότι το ποσοστό των Gnaphosidae 
αυξάνει από 37,6% στα 800µ σε 54,3% στα 2000µ, πράγµα που σηµαίνει ότι η παρατηρούµενη αύξηση της συνολικής 
αφθονίας οφείλεται στο µεγαλύτερο βαθµό της, στην αύξηση της συγκεκριµένης οικογένειας.  
19 Ο ερευνητής, σχολιάζοντας την υπεραύξηση της αφθονίας ορισµένων ειδών που µονοπωλούν τα ανώτερα υψόµετρα, 
θεωρεί πως το φαινόµενο αυτό αποτελεί ένδειξη ανισορροπίας της πανίδας και αποτέλεσµα της φτωχής πηγής προέλευσης 
των ειδών αυτών σε ό,τι αφορά µορφές ανθεκτικές σε ορεινές συνθήκες.  
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ενώ δεν ισχύει για άλλες οικογένειες κολεοπτέρων (Carabidae, Scarabaeidae), για τα 

γυµνοσαλιγκάρια και για τα υµενόπτερα, καθώς και για άλλες οµάδες µε πιο ασαφή πρότυπα 

αφθονίας (σκορπιοί, διπλόποδα, ισόποδα, χειλόποδα, σαλιγκάρια). Ο ίδιος ερευνητής 

αποδίδει τη θετική συσχέτιση της αφθονίας στη συµπύκνωση της κινητικότητας σε 

µικρότερη χρονική περίοδο, λόγω της περιορισµένης διάρκειας της ευνοϊκής εποχής για την 

αναπαραγωγή, στη χαλάρωση των ανταγωνιστικών σχέσεων, που οδηγεί σε υπεραύξηση των 

ειδών που καταφέρνουν να φτάσουν στα ψηλά και τέλος στην εµφάνιση νέων τάξων από 

κάποιο υψόµετρο και πάνω, που είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στις συνθήκες των µεγάλων 

υψοµέτρων. Η παρουσία στα ανώτερα υψόµετρα πολλών ειδών Gnaphosidae που υπάρχουν 

και στα χαµηλά, δείχνει ότι, εκτός από όλα τα παραπάνω, που προφανώς ισχύουν και για τη 

συγκεκριµένη οµάδα, οι συνθήκες στα ορεινά υψόµετρα της Κρήτης δεν αλλάζουν σε τέτοιο 

βαθµό, ώστε να γίνονται απαγορευτικές γι’ αυτά.  

Το δασοόριο δεν αποτελεί για τα Gnaphosidae σηµαντικό όριο διαφοροποίησης των 

βιοκοινοτήτων τους. Αντίθετα δείχνει να παίζει το ρόλο της µεταβατικής ζώνης από τα πιο 

χαµηλά υψόµετρα µε την οµοιογενή κατανοµή πολλών ειδών στις ακραίες καταστάσεις των 

κορυφών, όπου κυριαρχούν ελάχιστα είδη µε σηµαντικές παρουσίες. Έτσι τα είδη που 

καταφέρνουν να ξεπεράσουν το όριο των 800µ, συνήθως φτάνουν µέχρι τα 2000µ, 

ακολουθώντας φθίνουσα πορεία αφθονίας. Η ζώνη 1600-2000µ µοιάζει πανιδικά 

περισσότερο µε τις κατώτερες ζώνες, αφού τα όρια κατανοµής των περισσότερων ορεινών 

ειδών καλύπτουν και αυτή τη ζώνη, αλλά ταυτόχρονα εµφανίζει σαφή συνολική πτώση των 

ειδών, ενώ τα είδη των κορυφών έχουν ήδη κάνει αισθητή την παρουσία τους σ’ αυτήν, 

στοιχεία που τη συνδέουν µε τις κορυφές. Στο συνδυασµό αυτό οφείλεται και η 

επαµφοτερίζουσα θέση που παίρνουν στις οµαδοποιήσεις οι σταθµοί που βρίσκονται στη 

ζώνη αυτή. Οι δείκτες οµοιότητας µεταξύ διαδοχικών υψοµέτρων και η συνολική εικόνα της 

σύνθεσης και αφθονίας δείχνουν γενικά ότι η οµάδα δεν εµφανίζει πολύ ακραίες διαφορές, 

συγκριτικά µε το βαθµό που αυτές εµφανίζονται σε άλλες οµάδες, όπως είναι τα ισόποδα 

(στοιχεία από Λυµπεράκη). Σ’ αυτά, το δασοόριο φαίνεται να χωρίζει δύο τελείως διακριτές 

πανίδες στα Λευκά Όρη, ενώ τα δύο από τα τρία είδη που συναντώνται στα 2000µ, βρέθηκαν 

µόνο εκεί.  

Είναι ενδιαφέρον ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ίδιου ερευνητή, οι 

υπόλοιπες οικογένειες αραχνών δείχνουν επίσης πιο σαφή συσχέτιση µε το δασοόριο ως 

προς την αλλαγή της σύνθεσης (κυρίως οι οικογένειες Linyphiidae και Salticidae που έχουν 

ικανοποιητικά µεγάλο αριθµό ειδών, ώστε να επιτρέπουν τη σύγκριση και τα Theridiidae που 

µετά τα 1600µ δεν εµφανίζουν πλέον αντιπροσώπους), πράγµα που οδηγεί και σε σχετικά 

διαφορετική εικόνα της τάξης στο σύνολό της. Παρά το ότι είναι κάπως επισφαλές να 
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στηριχτεί κανείς στα στοιχεία αυτά, δεδοµένου ότι η συστηµατική κατάταξη των οικογενειών 

αυτών δεν είναι ολοκληρωµένη, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα µεν Linyphiidae είναι 

οικογένεια µε ‘αλπικό’ χαρακτήρα και πολύ µεγάλη διαφοροποίηση σε ανώτερα γεωγραφικά 

πλάτη, εποµένως δεν αναµένεται από αυτή να εµφανίζει µορφές µε τόσο µεγάλα όρια 

ανοχής, ώστε να απαντούν σε όλα τα υψόµετρα της Κρήτης, όπως τα Gnaphosidae. Για τα 

δε Salticidae, ίσως η µεγαλύτερη ανοµοιότητα µεταξύ των ζωνών οφείλεται στη µεγαλύτερη 

σχέση που έχουν οι αράχνες αυτές µε τη βλάστηση.  

Για τα Gnaphosidae συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι τα µεγάλα υψόµετρα 

πάνω από τα 1600µ αποτελούν οικολογικά νησιά, όχι όµως τόσο αποµονωµένα, όσο 

προκύπτει από άλλες οµάδες ασπονδύλων. Ειδικά στις κορυφές, υπάρχει πλέον σαφές όριο 

οικολογικής ανοχής, το οποίο πολύ λίγα είδη µπορούν να σπάσουν. Τα σηµεία αυτά είναι 

αρκετά αποµονωµένα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης των τάξων. Τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν εδώ δείχνουν ότι αυτή τη στιγµή παρακολουθούµε τη 

διαδικασία ειδογένεσης και εξελικτικής αποµάκρυνσης των ειδών των κορυφών από τους 

πεδινούς συγγενείς τους, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί από ανάλογες µελέτες στην περιοχή της 

Κρήτης. 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τη µοναδικότητα του χαρακτήρα της πανίδας των 

ανώτερων υψοµέτρων της Κρήτης. Η µοναδικότητα αυτή εκφράζεται µε τις ακόλουθες 

καταληκτικές παρατηρήσεις:  

• Υπάρχει δραµατική πτώση του αριθµού των ειδών, όχι άµεσα σχετιζόµενη µε το 

δασοόριο, αλλά µάλλον µε τις δυσµενέστερες κλιµατικές συνθήκες στα αµέσως ανώτερα 

υψόµετρα 

• Υπάρχει σταθερότητα στην αφθονία κατά µήκος του υψοµέτρου που, 

συνδυαζόµενη µε την πτώση του αριθµού των ειδών, φανερώνει υπεραύξηση της αφθονίας 

των επιµέρους ειδών που απαντούν στα ανώτερα υψόµετρα 

•  ∆εν υπάρχει δραµατική αλλαγή της σύνθεσης, παρά µόνο στο επίπεδο της 

πρόσθετης παρουσίας δύο ειδών στα ανώτερα υψόµετρα. Όλα τα υπόλοιπα είδη υπάρχουν 

και σε χαµηλότερα υψόµετρα 

Τα παραπάνω είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν γενικά την ορεινή αρθροποδοπανίδα 

της Κρήτης, αλλά δεν είναι καθολικά στο σύνολο της Ελλάδας (βλέπε Sfenthourakis, 1992). 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διαµόρφωση των ορεινών όγκων της Κρήτης δεν είναι 

αποτέλεσµα µόνο οικολογικών διαφοροποιήσεων, αλλά σε µεγάλο βαθµό σχετίζεται και µε 

την παλαιοϊστορία του νησιού. Περισσότερα σχόλια θα γίνουν µετά την παρουσίαση και των 
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πανιδικών δεδοµένων, που θα ρίξουν περισσότερο φως σχετικά µε την προέλευση των ειδών 

της Κρήτης και των σχέσεών τους µε τις γειτονικές περιοχές.  
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6.1 Εισαγωγή 

 

Ο ορισµός του µεσογειακού κλίµατος παραµένει ασαφής (Lamotte & Blandin, 1989). 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Mitrakos (1980), το µεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται από την 

εµφάνιση δύο σηµαντικών για τους οργανισµούς δύσκολων περιόδων (stress), της χειµερινής, 

κυρίως λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας, και της καλοκαιρινής, κυρίως λόγω ξηρασίας (Lamotte & 

Blandin, 1989). Οι εποχές άνοιξη-φθινόπωρο είναι περιορισµένες συγκριτικά µε τα εύκρατα 

κλίµατα και αποτελούν στην ουσία µεταβατικές καταστάσεις µεταξύ του εποχικού διπόλου που 

περιγράφηκε παραπάνω. ∆ιαιρώντας τις βιοκλιµατικές ζώνες των µεσογειακών οικοσυστηµάτων σε 

πέντε κατηγορίες µε βάση το κλινές υγρασίας-ξηρασίας, οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας 

ανήκουν στην ηµι-ερηµική βιοκλιµατική ζώνη (Stamou, 1998). 

Οι χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα αντιµετωπίζονται από τις αράχνες µε µια σειρά από 

φυσιολογικές προσαρµογές [µείωση του µεταβολισµού ή κρυπτοβίωση κατά Barra et al. (1989), 

πτώση των σηµείων υπέρψυξης], µηχανισµούς συµπεριφοράς (χειµερινή διάπαυση, περιορισµός της 

κινητικής δραστηριότητας, µικροµεταναστεύσεις και παραµονή σε σηµεία πιο προστατευµένα από 

το κρύο) (Stamou, 1998), καθώς και µε το συγχρονισµό του βιολογικού τους κύκλου, ώστε να 

περνούν την περίοδο του χειµώνα σε εκείνα τα στάδια που είναι πιο ανθεκτικά στις συγκεκριµένες 

συνθήκες, κυρίως δηλαδή µε τη µορφή αυγών (Schaefer, 1977; Aitchison, 1984). Η ξηρασία και οι 

υψηλές θερµοκρασίες που αφορούν περισσότερο τα µεσογειακά οικοσυστήµατα ως περιοριστικοί 

παράγοντες της ανάπτυξης και της επιβίωσης των πιο υγρόφιλων οργανισµών, αντιµετωπίζονται από 

τις αράχνες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την περίοδο µε αποτελεσµατικούς µηχανισµούς 

συµπεριφοράς: α) µε την αύξηση της δραστηριότητας τη νύχτα1 και την παραµονή σε πιο 

προστατευµένα (σκιερά) σηµεία κατά τη διάρκεια της ηµέρας και β) µε κάθετες µεταναστεύσεις 

προς πιο ευνοϊκά µικροπεριβάλλοντα (Duffey, 1968; Di Castri & Vitali - Di Castri, 1981; 

Cloudsley-Thompson, 1982; Lamotte & Blandin, 1989). Φαινόµενα κρυπτοβίωσης και 

καλοκαιρινής διάπαυσης, όµοια µε εκείνα που συµβαίνουν κατά την περίοδο του χειµώνα, είναι 

επίσης φυσιολογικοί µηχανισµοί αντιµετώπισης του καλοκαιρινού στρες, αλλά που αφορούν µάλλον 

πιο ευαίσθητους οργανισµούς από τις περισσότερες οικογένειες αραχνών (Stamou, 1998).  

Η εποχικότητα στο κλίµα της εύκρατης ζώνης αντικατοπτρίζεται µε σαφήνεια στη 

δραστηριότητα των οργανισµών, η διαφοροποίηση της οποίας εξασφαλίζει τη συνύπαρξη οµάδων 

που µοιράζονται τις ίδιες ή παρόµοιες πηγές τροφής στο ίδιο περιβάλλον (Tretzel, 1954; Kuenzler, 

1958; Williams, 1962; Breymeyer, 1966; Dondale et al., 1972; Milner, 1988; Pianka, 1994; 

Majadas et al., 2002). Οι αράχνες είναι οργανισµοί που µπορούν να αντέξουν και στους δύο τύπους 
                                                 

1 Η νυχτερινή δραστηριότητα είναι φαινόµενο που αφορά σχεδόν όλα τα αραχνίδια, ειδικά εκείνα των ξηρών, ηµι-ερηµικών 
οικοσυστηµάτων, και συνδέεται µε βιοτικές (αποφυγή εχθρών) και αβιοτικές (µείωση της απώλειας νερού) παραµέτρους 
(Cloudsley-Thompson, 1978). 
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στρες, µε αποτέλεσµα να αποτελούν τη βασική οµάδα εδαφικών θηρευτών σχεδόν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους και στους περισσότερους τύπους οικοσυστηµάτων (Moyano et al., 1986b; 

Ραδέα, 1993; Παράσχη, 1988). Παρά το γεγονός ότι η µεγαλύτερη δραστηριότητα (και 

ποικιλότητα) στις αράχνες παρατηρείται από τα µέσα της άνοιξης µέχρι τα µέσα φθινοπώρου σε 

όλες τις µελέτες εποχικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως γεωγραφικού πλάτους, υψοµέτρου ή 

οικοτόπου (Bigot & Bodot, 1972; Hagvar et al., 1978; Παράσχη, 1988; Lamotte & Blandin, 1989; 

Ραδέα, 1993; Deltshev, 1994; Assi, 1998; Χατζάκη, 1998; Chatzaki et al. 1998) και συνδέεται 

εποµένως µε την πιο θερµή περίοδο του έτους (Majadas et al., 2002), η χειµερινή δραστηριότητα 

είναι επίσης αρκετά σηµαντική στις αράχνες και αφορά κυρίως τη συµµετοχή οικογενειών όπως τα 

Linyphiidae, Dysderidae, Clubionidae και λιγότερο τα Lycosidae (Schaefer, 1977; Aitchison, 

1984; Chatzaki et al. 1998).  

∆εδοµένης της αντοχής τους στις βιοκλιµατικές –αντίξοες για άλλους οργανισµούς- 

συνθήκες της ξηρής περιόδου, η έντονη δραστηριότητα των αραχνών κατά την περίοδο αυτή 

καθορίζεται από αβιοτικούς παράγοντες και από τη διαθεσιµότητα τροφής. Ως προς την πρώτη 

παράµετρο, η εποχικότητα στη δραστηριότητα των ασπόνδυλων οργανισµών (Pearson & White, 

1964; Iatrou & Stamou, 1989; Lamotte & Blandin, 1989; Stamou, 1998) και των αραχνών 

ειδικότερα (Cloudsley-Thompson, 1978) επηρεάζεται κυρίως από τη φωτοπερίοδο και τη 

θερµοκρασία, σε συνδυασµό µε τις φυσιολογικές ανοχές των επιµέρους ειδών, κυρίως στη 

θερµοκρασία και στην υγρασία, από τις οποίες εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η επιβίωσή τους (Wise, 

1993). Ωστόσο, πειραµατικά δεδοµένα σε ένα πευκοδάσος της Σκοπέλου δείχνουν ότι η αφθονία 

των αραχνών δεν επηρεάζεται τόσο από τις αβιοτικές παραµέτρους όπως η θερµοκρασία αέρα, η 

σχετική υγρασία και η βροχόπτωση, όσο κυρίως από την πυκνότητα της πιθανής λείας τους 

(δίπτερα, ισόποδα, θυσάνουρα, ακάρεα, κολλέµβολα και ψωχόπτερα) (Ραδέα, 1993 και αναφορές σ’ 

αυτήν). Η αύξηση της διαθέσιµης τροφής και της διάρκειας της ηµέρας πυροδοτούν για τα 

περισσότερα είδη την αναπαραγωγή κατά τα τέλη της άνοιξης και οδηγούν στην αύξηση της 

δραστηριότητας (Coulson et al. 1975; Παράσχη, 1988; Majadas et al., 2002). ΄Αλλωστε η 

παρατήρηση ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ειδών περνάει τη χειµερινή περίοδο µε τη µορφή 

ανώριµων σταδίων (και όχι µε τη µορφή αυγών, που είναι το πιο ανθεκτικό στάδιο ανάπτυξης), 

προκειµένου να µπορέσουν αµέσως µε τις πρώτες ανοιξιάτικες µέρες να εκµεταλλευτούν τα 

διαθέσιµα θηράµατα, δείχνει ότι παρά τις φυσικές αντιξοότητες στη διάρκεια του χειµώνα, ο 

παράγοντας που κυρίως καθορίζει τους βιολογικούς κύκλους των αραχνών είναι η διαθεσιµότητα 

τροφής (Schaefer, 1977). Επιπλέον, στα νησιωτικά συστήµατα, οι κλιµατικές ακρότητες στην 

ξηρασία και τη θερµοκρασία περιορίζονται κάπως σε σχέση µε αυτές των ηπειρωτικών περιοχών, 

λόγω γειτνίασης µε τη θάλασσα (Lamotte & Blandin, 1989), µε αποτέλεσµα να ευνοούνται σε αυτά 

οι ξηρόφιλες οµάδες µε έντονη δραστηριότητα κατά την ξηρή περίοδο. Η σύγκριση της σύνθεσης 
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των αραχνών σε επίπεδο οικογενειών µεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών επιβεβαιώνει 

την παρατήρηση αυτή (Παράσχη, 1988; Χατζάκη, 1998). 

∆ιάφορα πρότυπα προτείνονται στη βιβλιογραφία για να περιγράψουν την εποχική 

δραστηριότητα των αραχνών. Από αυτά, το πιο ευρέως αποδεκτό και το πιο κοντινό στα 

µεσογειακά οικοσυστήµατα είναι εκείνο του Aitchison (1984), το οποίο κάνει την ακόλουθη 

κατάταξη:  

Α) ευρύχρονο πρότυπο (eurychronus): αναφέρεται σε είδη των οποίων ώριµα άτοµα 

εµφανίζονται σε όλη ή στη µεγαλύτερη διάρκεια του έτους. Το πρότυπο αυτό αναφερόταν 

παλιότερα ως πρότυπο διπλοχρονισµού (Tretzel, 1954) για να περιγράψει το παρατηρούµενο διπλό 

µέγιστο παρουσίας αρσενικών κυρίως ατόµων που εµφάνιζαν κάποια είδη σε δειγµατοληψίες µε 

παγίδες εδάφους. Η περίοδος αναπαραγωγής των ειδών αυτών δεν είναι ξεκάθαρο πότε συµβαίνει 

(Toft, 1976; Milner, 1988) και γενικά το πρότυπο µπορεί να αποδοθεί σε περισσότερους από έναν 

τύπους βιολογικού κύκλου που περιλαµβάνουν µισό, ένα ή και δύο έτη (Toft, 1976).  

Β) στενόχρονο πρότυπο (stenochronous): αφορά στα είδη που εµφανίζουν ένα µέγιστο 

παρουσίας που διαρκεί ένα µε δύο µήνες το πολύ και κατά κανόνα ταυτίζεται µε την περίοδο 

αναπαραγωγής. Ανάλογα µε την εποχή που αυτή συµβαίνει, το στενόχρονο πρότυπο χωρίζεται στις 

υποκατηγορίες, ανοιξιάτικο, καλοκαιρινό ή φθινοπωρινό (Schaefer, 1977; Foelix, 1981). Τα 

πρότυπα αυτά εκφράζονται στις δειγµατοληψίες µε παγίδες εδάφους µε µία πρώτη αιχµή 

δραστηριότητας των αρσενικών ατόµων, που ταυτίζεται µε τη διαδικασία αναζήτησης συντρόφου 

και το ζευγάρωµα, ακολουθούµενη αµέσως µετά (ή και ταυτόχρονα) από µία αιχµή παρουσίας 

θηλυκών ατόµων, που ταυτίζεται µε την έντονη αναζήτηση τροφής (Tretzel, 1954) ή/και 

κατάλληλων καταλυµάτων (Duffey, 1956) λίγο πριν από την ωοαπόθεση. Συνήθως, αµέσως µετά 

παρατηρείται και αύξηση της παρουσίας των ανώριµων σταδίων, που αποτελούν την επόµενη γενιά. 

Τα πρότυπα αυτά µπορεί να αποδοθούν τόσο σε ετήσιους κύκλους, όσο και σε διετείς κύκλους. 

Στην τελευταία περίπτωση ώριµα άτοµα παρατηρούνται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (από 

Μάιο έως Οκτώβριο), αλλά η κάθε γενιά αναπτύσσεται µέσα σε δύο χρόνια και αναπαράγεται σε 

πολύ πιο περιορισµένο χρονικό διάστηµα (Ιούνιο-Ιούλιο) (Toft, 1976).  

Γ) χειµερινό πρότυπο (winter-active): αφορά στα είδη που δραστηριοποιούνται και 

αναπαράγονται κατά τους χειµερινούς µήνες.  

Η εποχικότητα στο κλίµα από µόνη της δεν επαρκεί για να ερµηνεύσει τις παρατηρούµενες 

διαδοχικές εµφανίσεις µέγιστης δραστηριότητας των ειδών που εµφανίζονται εντός της περιόδου 

αιχµής (Uetz, 1977). Το γεγονός αυτό έχει συνδεθεί µε την τάση των ειδών να µοιράζουν την 

ευνοϊκή για την ανάπτυξή τους περίοδο όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να αποφεύγουν την 

απόλυτη χρονική συνύπαρξή τους και κατ’ επέκταση το διαειδικό ανταγωνισµό. Ειδικά για τις 

εδαφικές αράχνες που κυνηγούν µε τον ίδιο τρόπο και δεν έχουν εξειδικευµένες τροφικές 
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προτιµήσεις (παρά µόνον ίσως στο επίπεδο του µεγέθους του θηράµατος, που αλλάζει και µέσα στο 

ίδιο είδος, ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο), η εξειδίκευση ως προς τη χωρική (οριζόντια ή 

κάθετη) ή/και χρονική (εποχική ή νυχθήµερη) στρωµάτωση, παίζουν ακόµα πιο σηµαντικό ρόλο 

στην αποφυγή του διαειδικού ανταγωνισµού (Uetz, 1977). Σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, οι 

µικρές διαφορές στις αιχµές δραστηριότητας των ειδών εξασφαλίζουν τη διαδοχική εµφάνιση των 

σταδίων ανάπτυξης και του χρόνου αναπαραγωγής, διατηρώντας σταθερή διαφορά µεγέθους µεταξύ 

πιθανών ανταγωνιστών και επιτρέποντας έτσι τη συνύπαρξή τους µέσω της αναζήτησης θηραµάτων 

διαφορετικών µεγεθών.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της εποχικής 

διαφοροποίησης -ή φαινολογίας, όπως συνήθως αναφέρεται µε τη στενότερη έννοια του όρου 

(Hagvar et al., 1978)- των 21 πιο κοινών και άφθονων ειδών Gnaphosidae της Κρήτης στους 19 

σταθµούς που µελετήθηκαν σε ετήσια βάση. Πιο συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα που τέθηκαν εδώ 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Σε ποιο φαινολογικό πρότυπο ανήκει το καθένα από τα πιο κοινά και άφθονα είδη 

Gnaphosidae της Κρήτης και πώς αυτό διαφοροποιείται στους σταθµούς παρουσίας του κάθε 

είδους;  

2. Τι πρότυπο εµφανίζουν τα Gnaphosidae ως σύνολο σε κάθε σταθµό και πού οφείλονται 

οι διαφορές που παρατηρούνται; 

3. Πώς συσχετίζεται το εύρος της χρονικής παρουσίας των ειδών µε το εύρος της χωρικής 

τους παρουσίας και πόση επικάλυψη υπάρχει µεταξύ των οικολογικών θώκων των ειδών, όπως αυτοί 

διαµορφώνονται από αυτές τις δύο παραµέτρους;  

 

 

6.2 Μεθοδολογία 

 

Για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα δεδοµένα από σταθµούς που κάλυψαν ένα 

χρόνο δειγµατοληψίας. Το χρονικό διάστηµα του ενός έτους εµφανίζεται συχνά σε παρόµοιες 

µελέτες (Moyano et al., 1986a; Ραδέα, 1993; Groppali, 1995; Assi, 1998). Είναι γεγονός ότι για να 

κάνει κανείς µια λεπτοµερή µελέτη εποχικής διαφοροποίησης που να είναι σχετικά ανεπηρέαστη 

από τις ειδικές κλιµατικές συνθήκες της µίας χρονιάς, πρέπει θεωρητικά να διαθέτει δείγµατα από 

περισσότερα έτη, τουλάχιστον για χρονικό διάστηµα που να αποτελεί έναν βιοκλιµατικό κύκλο σε 

µία περιοχή. Σύµφωνα µε τον Stamou (1998) τέτοιοι βιοκλιµατικοί κύκλοι σε περιοχές της Β. 

 258 



________________________________________    ____ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ελλάδας, αλλά και στις περισσότερες µεσογειακές περιοχές (Πετανίδου, 1991), καλύπτουν συνήθως 

4 χρόνια, στοιχείο που δεν έχει επιβεβαιωθεί για το κλίµα της Κρήτης. Πέρα από το πρακτικό 

πρόβληµα της παράτασης του πειραµατικού µέρους µιας διατριβής σε τρία ή και περισσότερα 

χρόνια, υποστηρίζεται από πειραµατικά δεδοµένα ότι ειδικά στις αράχνες υπάρχει εντυπωσιακή 

σταθερότητα στα φαινολογικά πρότυπα που εµφανίζουν, ακόµα και µεταξύ ετών µε πολύ 

διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες (Hagvar et al., 1978; Polis, 1998). Με βάση την άποψη αυτή, 

αλλά και επειδή οι αλλαγές στη δραστηριότητα των οργανισµών στα µεσογειακά οικοσυστήµατα 

φαίνεται να εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τις εποχιακές αλλαγές του κλίµατος σε σχέση µε τις 

αλλαγές αυτού µεταξύ ετών (Stamou, 1998), χρησιµοποιήθηκαν εδώ τα δεδοµένα της µιας χρονιάς 

για να διαµορφώσουν τα φαινολογικά πρότυπα των ειδών στον κάθε σταθµό. Επιπλέον τα 

παραπάνω πρότυπα συγκρίθηκαν µεταξύ τους, παρά το γεγονός ότι αφορούν δειγµατοληψίες που 

πραγµατοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονιές που καλύπτουν µια δεκαετία (από το 1990 µέχρι το 

2001).  

Εκτός από τους σταθµούς δειγµατοληψίας που εγκαταστάθηκαν για την παρούσα διατριβή 

και είχε προγραµµατιστεί να ολοκληρώσουν ένα έτος µελέτης, η επιλογή των υπόλοιπων σταθµών 

που µελετήθηκαν για ένα ολόκληρο έτος έγινε µε τρόπο ώστε να ικανοποιούνται δύο ζητούµενα: 

αφενός µεν να καλύπτουν τους κεντρικούς άξονες του νησιού και αφετέρου να αφορούν πλούσιους 

σταθµούς µε µεγάλη ποικιλότητα ως προς τις αράχνες, αλλά και µε παρόµοια βλάστηση. ΄Ετσι 

συνολικά συγκρίνονται 19 σταθµοί (Χάρτης 6.1) ως προς τη φαινολογία των ειδών Gnaphosidae. 

Ως βασικές ποσοτικές µήτρες χρησιµοποιήθηκαν οι αριθµοί αρσενικών και θηλυκών ατόµων 

και το άθροισµά τους ανά είδος, ανά σταθµό και ανά περίοδο, τροποποιηµένοι µε αναγωγή σε 100 

παγιδο-ηµέρες (π/η). Στα αποτελέσµατα δε γίνεται καµία αναφορά στα ανώριµα στάδια, 

δεδοµένου ότι αυτά είναι πολύ δύσκολο έως συχνά αδύνατο να ταξινοµηθούν σε επίπεδο είδους. 

Τέλος, η φαινολογία της οικογένειας στο σύνολό της, υπολογίστηκε για κάθε σταθµό από το 

άθροισµα του αριθµού ατόµων του κάθε είδους ανά περίοδο δειγµατοληψίας.  

Τα φαινολογικά πρότυπα παρουσιάζονται µε ραβδογράµµατα που έγιναν µε τη βοήθεια 

λογιστικών φύλλων Excel. Σε όλους τους σταθµούς τα φαινογράµµατα φαίνεται να ξεκινούν από το 

Μάρτιο ή τον Απρίλιο, για να διευκολύνεται η σύγκριση µεταξύ τους, ενώ στην πραγµατικότητα η 

έναρξη των δειγµατοληψιών δεν ήταν ταυτόσηµη σε όλους τους σταθµούς µελέτης. ΄Ετσι σε 

κάποιες περιπτώσεις οι χειµερινοί µήνες βρίσκονται στο τέλος των φαινογραµµάτων, ενώ είναι τα 

πρώτα δείγµατα που συλλέχθηκαν από τους συγκεκριµένους σταθµούς, όπως φαίνεται στους 

αναλυτικούς πίνακες αφθονίας που παρουσιάζονται για το κάθε είδος. Επίσης κάποιες φορές 

προστίθεται στον άξονα του χρόνου άλλο ένα διάστηµα µε το σύµβολο (-) χωρίς χρονική σηµασία, 

αλλά µόνο για την πιο εύκολη ανάγνωση των φαινογραµµάτων. Στους σταθµούς των Λευκών Ορέων 

και του Γιούχτα υπήρχαν µηνιαία δείγµατα, τα οποία για λόγους σύγκρισης και πάλι συµπτύχθηκαν 

σε διµηνιαίες περιόδους (µε απλή άθροιση της αφθονίας στο διάστηµα αυτό), αφού προηγουµένως 
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έγινε σαφές ότι δεν χάνεται σηµαντική πληροφορία από αυτή τη χρονική σύµπτυξη. Στις 

περιπτώσεις που κρίθηκε ότι η παρουσίαση της µηνιαίας φαινολογίας εµπεριείχε σηµαντική 

πληροφορία, διατηρήθηκαν τα µηνιαία διαστήµατα.  

Το επίπεδο της επικάλυψης των θώκων µεταξύ των επικρατέστερων ειδών µετρήθηκε µε τη 

χρήση των δεικτών Morisita, Pianka, Horn και Percentage µε τη βοήθεια του λογισµικού 

στατιστικής ανάλυσης Ecological Methodology (Krebs, 2002). Ως αρχικές µήτρες δεδοµένων 

χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες τιµές αφθονίας των ειδών στους έξι βασικούς τύπους οικοτόπων της 

Κρήτης (βλέπε παράγραφο 3.4.1) και σε έξι χρονικές περιόδους στις οποίες διαιρέθηκε το έτος 

(Απρίλιος-Μάιος, Μάιος-Ιούλιος, Ιούλιος-Αύγουστος, Αύγουστος-Οκτώβριος, Οκτώβριος-

∆εκέµβριος, ∆εκέµβριος-Μάρτιος, Μάρτιος-Απρίλιος) (Παράρτηµα, Πίν. 3). Τα διαστήµατα αυτά 

κρίθηκαν ως τα πιο αντιπροσωπευτικά για να καλύψουν τις διαφορετικές περιόδους που έλαβαν 

χώρα οι δειγµατοληψίες στους σταθµούς µελέτης. Η επικάλυψη θώκων µετρήθηκε ξεχωριστά για 

καθεµία από τις παραπάνω παραµέτρους και για όλες µαζί, συµπεριλαµβανοµένης και της 

υψοµετρικής διαφοροποίησης.   
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6.3 Αποτελέσµατα 

6.3.1 Εποχική διαφοροποίηση των πιο κοινών/άφθονων ειδών 

 

Anagraphis pallens  

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Μάι’96-Ιούν.’96 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0 0 0 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0.113 0 0.113 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.249 0.166 0.415 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0.100 0.050 0.150 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.040 0 0.040 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0.250 0 0.250 
Κερατό- 
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 0 0 0 

 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0.179 0 0.179  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.334 0.251 0.585 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0.285 0 0.285  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0.323 0.323 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0.366 0 0.366 
 Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0  Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0.592 0.085 0.676 

Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0 0 0 Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 
 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0 0.100 0.100 

 
 Φεβ. ‘01 0 0 0 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0.095 0 0.095  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0.089 0.089 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 

Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0.107 0.107  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0 0 0  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0 0.133 0.133 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0.102 0.102 
 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0.045 0.045 0.089 
 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0 0 0 

Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0 0 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0.649 0 0.649 Ψηλορείτης 

1950µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0.314 0 0.314  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0.549 0 0.549 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 0 
 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 0 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0 0 0 

Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0.100 0 0.100 

 Μάι.’99-Ιούν.’99 0.074 0.371 0.445  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
 Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0.353 0.353 0.705  Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0 
 Σεπ.’99-Οκτ.’99 0.324 0.081 0.405  Μάρ.’00-Απρ.’00 0 0 0 
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Σχ. 6.1: Φαινολογία του είδους A. pallens στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 



 

 

 

 

 

 

 

Ψηλορείτης- 1650µ

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Απρ.-Ιουν. Ιουλ.-Σεπ. Σεπ.-Οκτ. Νοέ.-Μαρ.

Ψηλορείτης- 1950µ

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Απρ.-Ιουν. Ιουλ.-Σεπ. Σεπ.-Οκτ. Νοέ.-Μαρ.

 

 

Σχ. 6.1 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους A. pallens. 

Το είδος αυτό, αν και αρκετά κοινό στους σταθµούς της Κρήτης, δεν εµφανίζεται ποτέ µε 

µεγάλη αφθονία. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που στην παρούσα µελέτη το φαινολογικό πρότυπο 

που ακολουθεί δε γίνεται σαφές. Ώριµα άτοµα και των δύο φύλων φαίνεται πως υπάρχουν καθ’ όλη 

τη διάρκεια της περιόδου αιχµής (µέσα άνοιξης - µέσα φθινοπώρου), εµφανίζοντας µέγιστο, τα µεν 

αρσενικά πότε στην αρχή και πότε στο τέλος της, τα δε θηλυκά µάλλον κατά τα µέσα της περιόδου 

αυτής (Σχ. 6.1). Πάντως σε κάποιες περιπτώσεις βρέθηκαν ώριµα άτοµα και κατά τους χειµερινούς 

µήνες (στα Μπραµιανά και στην Παναγία Αλµυρή), γεγονός που ίσως σηµαίνει ότι στην 

πραγµατικότητα το είδος ακολουθεί ένα µάλλον ευρύχρονο πρότυπο εποχικής δραστηριότητας. 
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 Callilepis cretica  

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο
Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0,448 0 0,448 Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0,667 0,083 0,750 

 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0 0 0  Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0,179 0 0,179 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0,095 0,095  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0,101 0 0,101  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 Απρ.’00-Ιουν.’00 0,214 0 0,214 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0 0 

Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 4,533 3,822 8,356 

 Απρ.’91 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0,159 0,159 
 Μάιος ’91 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0 
 Ιούν.’91 0,148 0 0,148  Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0,273 0,136 0,409 Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0,103 0,103 

Ψηλορείτης 
1950µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0,078 0,078 0,157 

 Σεπ.’91 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0,131 0 0,131 
 Οκτ.’91 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0 
 Νοέ.’91 0 0 0  Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 0 

Αύγ.’90 0 6,042 6,042 Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0 Λευκά Όρη 
1600µ Σεπ.’90-Οκτ.’90 0 0,263 0,263  Μάι.’99-Ιούν.’99 0,074 0,148 0,222 

 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0,176 0,176 
 Απρ.’91 0 0 0  Σεπ.’99-Οκτ.’99 0,162 0,081 0,243 
 Μάιος ’91 0 0 0  Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιούν.’91 0,167 0 0,167 Μάι.’00-Ιούλ.’00 3,109 0,084 3,193 
 Ιούλ.’91 4,339 1,540 5,878 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0,121 0,121 

 Αύγ.’91 0,112 1,680 1,792  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
 Σεπ.’91 0 1,036 1,036  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Οκτ.’91 0 0,123 0,123 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
 Νοέ.’91 0 0 0  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
     Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 
     

 
 Μάι.’99-Ιούλ.’99 0,133 0 0,133 

      Αύγ.’99-Σεπ.’99 0,102 0 0,102 
      Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

 

Στους πεδινούς σταθµούς το είδος αυτό δεν έχει πολύ σηµαντική παρουσία. Στους 

περισσότερους βρέθηκαν ώριµα άτοµα από το Μάιο µέχρι το Σεπτέµβριο µε αιχµή παρουσίας των 

αρσενικών το Μάιο-Ιούνιο (Σχ. 6.2). Εξαίρεση αποτελεί ο σταθµός στα Σακτούρια, όπου τα 

αρσενικά εµφανίζουν µέγιστο το Σεπτέµβριο. Για τα θηλυκά άτοµα οι αριθµοί στους 

περισσότερους σταθµούς ήταν πολύ µικροί για να δώσουν κάποια πληροφορία, εκτός από τα 

Σακτούρια, όπου εµφάνισαν µέγιστο κατά τον Ιούλιο-Αύγουστο. Στους ορεινούς σταθµούς και 

καθώς αυξάνει το υψόµετρο, παρατηρείται µείωση της συνολικής περιόδου δραστηριότητας και 

µετατόπιση του µέγιστου προς τα µέσα µε τέλη καλοκαιριού.  
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Σχ. 6.2: Φαινολογία του είδους C. cretica στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Drassodes lutescens 

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

Μάι’96-Ιούν.’96 0,247 0,247 0,494 ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 0 0 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0,874 0 0,874 

Γιούχτας 
 Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 0 0 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Μάρ.’96 0 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Απρ.’96 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Μάιος ’96 1,333 0,103 1,436 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0  Ιούν.’96 1,538 0,615 2,154 

Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0,179 0,269 0,448  Ιούλ.’96 0 1,405 1,405 
 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0 0 0  Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0 0 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Οκτ.’96-Νοε.’96 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0,222 0,148 0,370  Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0,101 0,101 Μάρ.’99-Μάι.’99 0,085 0 0,085 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0,083 0,083 Λευκά Όρη 

800µ Μάρ.’91 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Απρ.’91 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Μάιος ’91 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0,040 0 0,040 
 Ιούν.’91 0 0 0 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0 0 0 

Κερατό-
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 0 0 0 

 Αύγ.’91 0 0 0  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0,167 0,167 
 Σεπ.’91 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Οκτ.’91 0,129 0 0,129  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Νοέ.’91 0,180 0,180 0,360 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0 0 0 
 ∆εκ.’91 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0 0 

Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
Μάρ.’92 0 0 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0,064 0,064 0,127 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0,167 0,083 0,250 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0 0,089 0,089  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0,067 0 0,067 

Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
Μάρ.’01-Απρ.’01 0,877 0 0,877 

 
 Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 2,256 0,877 3,133 Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0 0 0 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0 0,325 0,325 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0 0 
 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0,179 0,179  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 0 

Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0 0,110 0,110 
Μάι.’99-Ιούν.’99 0,148 0 0,148 

Χαµαί- 
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 

 Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0 0  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
 Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0  Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0 
 Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 
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Σχ. 6.3: Φαινολογία του είδους D. lutescens στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.3 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους D. lutescens. 

 

Το είδος αυτό, αν και κοινό σε αρκετούς σταθµούς της Κρήτης, δεν είναι ιδιαίτερα άφθονο. 

΄Ωριµα άτοµα συναντά κανείς κατά τόπους από το Μάρτιο µέχρι περίπου τον Ιούλιο, χωρίς όµως 

να προκύπτει συγκεκριµένο πρότυπο (Σχ. 6.3). Στο Γιούχτα, όπου εµφάνισε τη µεγαλύτερη 

αφθονία, καθώς και σε µερικούς άλλους σταθµούς, το D. lutescens δείχνει µέγιστο παρουσίας των 

αρσενικών το Μάιο-Ιούνιο και των θηλυκών τον Ιούνιο-Ιούλιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. 

Εξάντης, Ελαφονήσι, Μονή Τοπλού) η µέγιστη δραστηριότητα παρατηρείται µέσα στην άνοιξη. Το 

φαινολογικό πρότυπο του είδους δεν είναι σταθερό ούτε στους ορεινούς σταθµούς: στα Λευκά 

΄Ορη, το µέγιστο δραστηριότητας παρατηρείται το Νοέµβριο, ενώ στον Ψηλορείτη και στο 

Λιµνάκαρο την άνοιξη. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις τα άτοµα είναι πολύ λίγα για να 

υποδηλώσουν µε βεβαιότητα αλλαγή προτύπου. 
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Drassodes oreinos 

 

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0.534 0.534 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0 0 

Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 1.244 0 1.244 

 Απρ.’91 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 1.270 0.476 1.746 
 Μάι.’91 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0.063 0.253 0.316 
 Ιούν.’91 0 0 0  Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0 0 0 Απρ.’00-Ιουν.’00 0.071 1.282 1.353 

Αύγ.’91 0 0.310 0.310 

Ψηλορείτης 
1950µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 1.098 0.549 1.647 

 Σέπ.’91 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 3.529 2.876 6.405 
 Οκτ.’91 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0.211 1.195 1.406 
 Νοέ.’91 0 0 0  Απρ.’01-Ιουν.’01 0 1.181 1.181 

Αύγ.’90 0.173 0.173 0.345 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.672 0.756 1.429 Λευκά Όρη 
1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0.131 0.131 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0.242 0.242 

 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0.106 0 0.106  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
 Απρ.’91 0 0 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0.699 0 0.699 
 Μάιος ‘91 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.078 0.784 0.863 
 Ιούν.’91 0 0.167 0.167 

Λιµνάκαρο 
1750µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 3.164 0 3.164 

 Ιούλ.’91 0 0 0  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0.340 0.136 0.476 
 Αύγ.’91 0.560 0.112 0.672  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0.502 0.502 
 Σέπ.’91 0.259 0 0.259      
 Οκτ.’91 0.246 0.246 0.492      
 Νοέ.’91 0 0.254 0.254      

Αύγ.’90 0.647 3.107 3.754      Λευκά Όρη 
2000µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 1.422 2.275 3.696      

 Ιούν.’91 0 1.786 1.786      
 Ιούλ.’91 0.556 9.074 9.630      

Αύγ.’91 1.371 2.437 3.808      
 Σέπ.’91 6.071 1.786 7.857      
 Οκτ.’91 0 2.417 2.417      

 

 

Το είδος αυτό, όντας κατεξοχήν ορεινό, εµφανίζει µέγιστο παρουσίας κατά τους µήνες 

Αύγουστο-Σεπτέµβριο. Τα θηλυκά άτοµα έχουν παρατεταµένη παρουσία σχεδόν όλο το χρόνο 

(Σχ. 6.4), γεγονός που επιτείνεται µε την άνοδο του υψοµέτρου.  
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Σχ. 6.4: Φαινολογία του είδους D oreinos στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 



Drassyllus praeficus  

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Απρ.’00-Ιουν.’00 1.068 2.564 3.632 Μάρ.’99-Μάι.’99 2.051 0.940 2.991 Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0 0.089 0.089 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0.829 0.829 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Απρ.’01-Ιουν.’01 2.411 0.268 2.679  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.237 0.079 0.316 

Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 1.091 0 1.091 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0 0 0 
Μάι.’99-Ιούν.’99 0 1.038 1.038 Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0 0.085 0.085 

 Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0 0 
 
 Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 

 Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0  Φεβ. ‘01 0 0 0 
 Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0.431 0 0.431 

Γιούχτας ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.672 0.756 1.429 
 Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0.242 0.242 

 Μάρ.’96 0 0 0  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
 Απρ.’96 0 0 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0.699 0 0.699 
 Μάιος ’96 0.513 0.103 0.615      
 Ιούν.’96 0 0 0      
 Ιούλ.’96 0 0 0      
 Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0 0      

Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0       
 Οκτ.’96-Νοε.’96 0 0 0      
 Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 0 0      

 

 

Το είδος αυτό έχει ανοιξιάτικη παρουσία που παρατείνεται και µέχρι τα µέσα του 

καλοκαιριού (Σχ. 6.5). Συγκεντρώνοντας την πληροφορία από το σύνολο των σταθµών που 

µελετήθηκαν εδώ, διαπιστώνεται ότι το µέγιστο δραστηριότητας των αρσενικών ατόµων πρέπει να 

είναι τον Απρίλιο, ενώ των θηλυκών µάλλον εµφανίζεται ένα περίπου µήνα µετά, δηλαδή το Μάιο, 

και παρατείνεται λίγο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Το πρότυπο αυτό επιβεβαιώνεται και από 

τους σταθµούς του Ρούβα και του Αχεντριά, οι οποίοι δε µελετήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 

έτους, αλλά η αφθονία του είδους D. praeficus ήταν αρκετά σηµαντική και έδειξε επίσης µέγιστο 

κατά την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. Με την άνοδο του υψοµέτρου το πρότυπο δεν αλλάζει, εκτός 

από µια µικρή µετατόπιση που πρέπει να συµβαίνει προς το καλοκαίρι. Κατά τους Urones et al. 

(1995) το είδος εµφανίζει δύο γενιές το χρόνο, πράγµα που τα παρόντα δεδοµένα µάλλον δεν 

µπορούν να υποστηρίξουν. Ωστόσο οι αριθµοί των ατόµων που συλλέχθηκαν δεν είναι αρκετά 

υψηλοί ώστε να δώσουν πιο σαφή εικόνα.   
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Σχ. 6.5: Φαινολογία του είδους D praeficus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 



 

Gnaphosa bythinica  

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Αύγ.’90 0 1.554 1.554 Απρ.’00-Ιουν.’00 1.353 1.211 2.564 Λευκά Όρη 
1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0.131 0.131 

Ψηλορείτης 
1950µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0.078 2.588 2.667 

 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0.106 0.106  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0.261 0.261 
 Απρ.’91 0.219 0 0.219  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0 
 Μάιος ‘91 1.756 0.251 2.007  Απρ.’01-Ιουν.’01 1.319 0.486 1.806 

Ιούν.’91 1.002 5.513 6.515 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.549 1.020 1.569  
 Ιούλ.’91 0 1.260 1.260 

Λιµνάκαρο 
1750µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0.339 0.339 

 Αύγ.’91 0 0.896 0.896  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0.068 0.068 
 Σέπ.’91 0 0.388 0.388  Ιαν.’01-Απρ.’01 0.072 0 0.072 
 Οκτ.’91 0 0 0     
 Νοέ.’91 0 0.382 0.382      

Αύγ.’90 0.647 2.201 2.848      Λευκά Όρη 
2000µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 1.042 0.948 1.990      

 Ιούν.’91 0.536 2.143 2.679      
 Ιούλ.’91 0.556 3.519 4.074      
 Αύγ.’91 1.828 0.609 2.437      

Σέπ.’91 3.929 1.786 5.714       
 Οκτ.’91 3.295 4.614 7.909      
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Σχ. 6.6: Φαινολογία του είδους G. bithynica στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Tο είδος αυτό απαντά µόνο σε µεγάλα υψόµετρα. Παρά τη µικρή συχνότητα εµφάνισής του, 

δεν παρουσιάζει σταθερότητα στη φαινολογία του (Σχ. 6.6), αλλά το πρότυπό του αλλάζει µε την 

άνοδο του υψοµέτρου. Έτσι στο Λιµνάκαρο (1750µ) βρέθηκαν ώριµα άτοµα σχεδόν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους µε αιχµή και των δύο φύλων κατά το Μάιο-Ιούλιο. Το ίδιο πρότυπο 

επαναλαµβάνεται στα Λευκά Όρη (1600µ), ενώ στα ανώτερα υψόµετρα είτε των Λευκών Ορέων είτε 

του Ψηλορείτη, η αιχµή δραστηριότητας του είδους µετατοπίζεται προς το καλοκαίρι και προς το 

φθινόπωρο αντίστοιχα. Όπως και το D. oreinos, το είδος αυτό είναι αρκετά δραστήριο σε όλη την 

ευνοϊκή περίοδο (κυρίως τα θηλυκά άτοµα). Τα στοιχεία αυτά παραπέµπουν σε πιθανό διετή 

βιολογικό κύκλο (λόγω άτακτης παρουσίας κυρίως των θηλυκών ατόµων), και ταυτόχρονα 

αποτελούν ένδειξη της µεγαλύτερης ικανότητας των συγκεκριµένων ειδών να µεταβάλλουν την 

περίοδο αναπαραγωγής τους ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες, αλλά και της αντοχής τους 

στις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα, δείχνοντας έτσι έναν περισσότερο οπορτουνιστικό 

χαρακτήρα. Μέλη του γένους Gnaphosa (π.χ. το G. frontinalis Keyserling) έχουν επίσης ευρεία 

χρονική παρουσία, αλλά πολύ περιορισµένο εύρος χωρικής κατανοµής (Uetz, 1977), όπως δηλαδή 

και το G. bythinica στην Κρήτη. 

 

 

Haplodrassus creticus  

 

Σταθµός Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

0 0 0 Απρ.’00-Ιουν.’00 0.534 1.603 2.137 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0 0 

Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0 0.089 0.089 

Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 

Περίοδος 

Μάι’96-Ιούν.’96 
0 

 
0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0.126 0 0.126 

 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0.267 0 0.267  Απρ.’01-Ιουν.’01 0.625 0.804 1.429 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0.656 0.109 0.765 Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0.099 0.099 

Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0 0 0  Μάι.’99-Ιούν.’99 0 0 0 
 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0 0 0  Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0 0 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

Ιαν.’97-Μάρ.’97 1.259 0.444 1.704 Μάι’00-Ιούλ.’00 0 0 0  
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0.101 0.101 

Μίλατος 
 Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 Λευκά Όρη 
800µ Μάρ.’91 0 0 0  Φεβ. ‘01 0 0 0 

 Απρ.’91 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0.216 0.216 
 Μάιος ’91 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.084 0 0.084 
 Ιούν.’91 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0 0 

 Ιούλ.’91 0 0 0  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0.381 0.381 0.763 
 Σεπ.’91 0 0 0 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 

Οκτ.’91 0 0 0  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0.100 0 0.100  
 Νοέ.’91 0 0 0  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0.095 0.095 
 ∆εκ.’91 0 0 0  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0 0 0 
 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Μάρ.’92 0 0.414 0.414  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

           

0 
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Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0.125 0 0.125 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0 0 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0 0 0 

 Απρ.’91 0.098 0 0.098  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0 0 
 Μάι.’91 0 0 0  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
 Ιούν.’91 0 0 0  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0.348 0 0.348 
 Ιούλ.’91 0 0 0 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0 0 0 

Αύγ.’91 0 0 0 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  

 Σέπ.’91 0 0 0  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
 Οκτ.’91 0 0 0  Φεβ.’01-Μάρ.’01 0.135 0 0.135 
 Νοέ.’91 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 

Αύγ.’90 0 0 0      Λευκά Όρη 
1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0 0      

 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0      
 Απρ.’91 0.765 0.219 0.984      
 Μάιος ‘91 0 0 0      
 Ιούν.’91 0 0 0      
 Ιούλ.’91 0 0 0      
 Αύγ.’91 0 0 0      
 Σέπ.’91 0 0 0      
 Οκτ.’91 0 0 0      
 Νοέ.’91 0 0 0      
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Σχ. 6.7: Φαινολογία του είδους H. creticus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.7 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους H. creticus. 



 

Το είδος αυτό εµφανίζει στενή δραστηριότητα και φαίνεται ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του 

σε πολύ µικρό διάστηµα κατά τις αρχές της άνοιξης. Η περίοδος που τα αρσενικά άτοµα 

εµφανίζουν µέγιστο είναι κατά κανόνα αυτή του Ιανουαρίου-Μαρτίου, ενώ στα θηλυκά άτοµα το 

µέγιστο ακολουθεί µε καθυστέρηση ενός περίπου µήνα (Σχ. 6.7). Στα µεγαλύτερα υψόµετρα το 

µέγιστο τοποθετείται και στα δύο φύλα µε µεγαλύτερη σαφήνεια προς τον Απρίλιο. Γενικά ο 

αριθµός ατόµων που πιάστηκαν δεν ήταν µεγάλος σε κανένα σταθµό, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 

θηλυκά άτοµα.  

 

Micaria coarctata 

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Μάι’96-Ιούν.’96 0 0 0 ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 0 0 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0 0.113 0.113 

Γιούχτας 
 Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 0 0 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Μάρ.’96 0 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Απρ.’96 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Μάιος ’96 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0.123 0 0.123  Ιούν.’96 0 0.154 0.154 

Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0 0 0  Ιούλ.’96 0.108 0.324 0.432 
 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0.299 0 0.299  Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0 0 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0.095 0 0.095  Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Οκτ.’96-Νοε.’96 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0 0 0 

Αύγ.’90 0 0 0 
Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.580 0.746 1.327 Λευκά Όρη 

1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Απρ.’91 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.119 0 0.119 
 Μάιος ‘91 0 0 0 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 
 Ιούν.’91 0 0 0 

Κερατό-
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 0.164 0 0.164 

 Ιούλ.’91 0 0.140 0.140  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 

Σέπ.’91 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0  
 Οκτ.’91 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0 0.122 0.122 
 Νοέ.’91 0 0 0  Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0 0.085 0.085 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0.083 0 0.083  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0 0 0  Φεβ. ‘01 0 0 0 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0 0.157 0.157 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1750µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0 0 

 Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0 

 Μάι.’99-Ιούν.’99 0.074 0 0.074 Mπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0 0  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0  

 Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 
 Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.067 0 0.067 
      Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
      Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
     Απρ.’97-Μάι’97 0 0 0 
     

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0.108 0.108 0.216 

      Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0 0 
      Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
      ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 0 
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Σχ. 6.8: Φαινολογία του είδους M coarctata στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.8 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους M. coarctata. 

 

Το είδος αυτό έχει χαµηλή αφθονία στους σταθµούς παρουσίας του. Παρόλα αυτά δείχνει 

µάλλον σταθερό πρότυπο στενής δραστηριότητας κατά τα τέλη της άνοιξης µε αρχές του 

καλοκαιριού (Σχ. 6.8). Στους περισσότερους σταθµούς τα αρσενικά εµφανίζουν µέγιστο κατά την 

περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και τα θηλυκά κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Στους δύο ορεινούς 

σταθµούς που βρέθηκε το είδος αυτό, η δραστηριότητά του φαίνεται να περιορίζεται ακόµα 

περισσότερο, αλλά ακολουθεί το ίδιο πρότυπο µε εκείνο των πεδινών σταθµών.  
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Nomisia excerpta  

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

Μάι’96-Ιούν.’96 1.358 0.370 1.728 Απρ.’00-Ιουν.’00 0.534 0.641 1.175 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0 0.339 0.339 

Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0 0.356 0.356 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Απρ.’01-Ιουν.’01 1.161 0 1.161 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0.109 0 0.109 Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0 

Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 2.151 1.792 3.943  Μάι.’99-Ιούν.’99 0.074 0.074 0.148 
 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0 0.499 0.499  Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0 0 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0.074 0 0.074 Γιούχτας ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 1.515 0.303 1.818  Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Μάρ.’96 0 0 0 Λευκά Όρη 
800µ Μάρ.’91 0 0 0  Απρ.’96 0 0 0 

 Απρ.’91 0.578 0 0.578  Μάιος ’96 4.718 0.103 4.821 
 Μάιος ’91 1.950 0.244 2.193  Ιούν.’96 0.923 0.923 1.846 
 Ιούν.’91 2.158 0.288 2.445  Ιούλ.’96 0 0.541 0.541 
 Ιούλ.’91 0.280 0.420 0.700  Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0.345 0.345  Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0 
 Σεπ.’91 0 0.307 0.307  Οκτ.’96-Νοε.’96 0 0 0 

Οκτ.’91 0 0 0  Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 0 0  
 Νοέ.’91 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0.256 0 0.256 
 ∆εκ.’91 0 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.166 0.332 0.498 

 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Μάρ.’92 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.079 0 0.079 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0 0 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 

 Απρ.’91 0.098 0 0.098 

Κερατό-
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 0.492 0 0.492 

 Μάι.’91 0.461 0 0.461  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0.167 0.167 
 Ιούν.’91 0.148 0.148 0.296  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0 0.273 0.273  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0.610 0 0.610 
 Σέπ.’91 0 0 0  Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0.169 0.338 0.507 
 Οκτ.’91 0 0 0  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 
 Νοέ.’91 0 0 0  Φεβ. ‘01 0 0 0 

Αύγ.’90 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 Λευκά Όρη 
1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.252 0.084 0.336 

 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0.121 0 0.121 

 Απρ.’91 0 0 0  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
 Μάιος ‘91 0.376 0 0.376  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Ιούν.’91 0.167 0 0.167 Απρ.’97-Μάι’97 0.627 0 0.627 
 Ιούλ.’91 0 0.140 0.140 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 1.515 2.273 3.788 

 Αύγ.’91 0 0 0  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0 0 
 Σέπ.’91 0 0.129 0.129  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
 Οκτ.’91 0 0 0  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0.110 0.110 
 Νοέ.’91 0 0 0 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0 0.110 0.110 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0.833 0.167 1.000 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 

 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0 0 0  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0.131 0 0.131 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0      
 Μάρ.’01-Απρ.’01 0.219 0 0.219      
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Σχ. 6.9: Φαινολογία του είδους N. excerpta στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.9 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους N. excerpta. 

 

 

Το είδος αυτό εµφανίζει σταθερό πρότυπο παρουσίας στους σταθµούς της Κρήτης από τα 

µέσα της άνοιξης µέχρι και το τέλος του καλοκαιριού (Σχ. 6.9). Τα αρσενικά εµφανίζουν µέγιστο 

δραστηριότητας κατά το Μάιο-Ιούνιο και τα θηλυκά λίγο πιο µετά, αφού σε µερικές περιπτώσεις 

έδειξαν µέγιστο κατά το διάστηµα Μαΐου-Ιουνίου και σε άλλες κατά το διάστηµα Ιουνίου-Ιουλίου. 

Στους ορεινούς σταθµούς παρατηρείται µικρή µετατόπιση της δραστηριότητας, κυρίως των 

θηλυκών ατόµων, προς τα µέσα του καλοκαιριού (Σχ. 6.9 - συνέχεια). 
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Pterotricha lentiginosa  

 Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Μάι’96-Ιούν.’96 4.074 4.815 8.889 Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0.855 0.855 Ψηλορείτης 
1950µ 

Γραµβούσα 
(κάτω) 0 0.678 0.678 4.235 1.569 5.804 Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 Ιουλ.’00-Σεπ.’00

  0.995 0.100 1.095 3.137 1.307 4.444 Σεπ.’96-Οκτ.’96 Σεπ.’00-Οκτ.’00
  0.131 0 0.131 0 0 0 Νοε’96.-∆εκ.’96 Νοέ.’00-Μάρ.’01
  0 0 0 0 0.278 0.278 Ιαν.’97-Μάρ.’97 Απρ.’01-Ιουν.’01

Σακτούρια 2.186 0.109 2.295 0 0 0 Μάρ.’97-Μάι.’97 Μάρ.’99-Απρ.’99
Ελαφονήσι  0.717 0.627 1.344 0 0 0 Μάι.’96-Ιούν.’96 Μάι.’99-Ιούν.’99

  0 0 0 0 0 0 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 Ιούλ.’99-Αύγ.’99
  0.473 0 0.473 0 0.081 0.081 Σεπ.’96-Οκτ.’96 Σεπ.’99-Οκτ.’99
  0.173 0.086 0.259 0 0 0 Νοε.’96-∆εκ.’96 Νοέ.’99-Ιαν.’00 
 Γιούχτας 0.074 0.074 0.148 0 0 0 Ιαν.’97-Μάρ.’97 ∆εκ.’95-Ιαν.’96 

  1.212 0.202 1.414 0 0 0 Μάρ.’97-Μάι.’97 Ιαν.’96-Φεβ.’96 
Οκτ.’90-Νοέ.’90 0.112 0 0.112  Μάρ.’96 0 0 0 Λευκά Όρη 

800µ  0 0 0 0 0 0 Μάρ.’91 Απρ.’96 
  0 0 0 5.744 4.103 9.846 Απρ.’91 Μάιος ’96 

  0 0 0 4.769 6.308 11.077 Μάιος ’91 Ιούν.’96 
  0 0.144 0.144 0.649 2.703 3.351 Ιούν.’91 Ιούλ.’96 

  0 0 0 3.077 0.308 3.385 Ιούλ.’91 Αύγ.’96-Σεπ.’96
  0 0 0 6.167 0.667 6.833 Αύγ.’91 Σεπ.’96-Οκτ.’96
  0.153 0 0.153 0.686 0 0.686 Σεπ.’91 Οκτ.’96-Νοε.’96

 0 0 0 0.480 0 0.480 Οκτ.’91 Νοέ.’96-∆εκ.’96 
 Νοέ.’91 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0.085 0.769 0.855 Παναγία 

Αλµυρή  0 0 0 0.249 1.327 1.575 ∆εκ.’91 Ιούν.’99-Ιούλ.’99
  0 0 0 0.084 0 0.084 Ιαν.’92-Φεβ.’92 Αύγ.’99-Σεπ.’99
  0 0 0 0.050 0 0.050 Μάρ.’92 Οκτ.’99-Ιαν.’00 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.040 0.079 0.119 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0.129 0.129 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 Κερατό-

καµπος  0 0 0 0 0.082 0.082 Απρ.’91 Απρ.’99-Μάι’99 
  0.115 0.576 0.692 0.084 0.167 0.251 Μάι.’91 Ιούν.’99-Ιούλ.’99
  0 1.923 1.923 0 0 0 Ιούν.’91 Αύγ.’99-Σεπ.’99
  0.136 0.409 0.545 0.044 0 0.044 Ιούλ.’91 Οκτ.’99-Ιαν.’00 
 Μίλατος 6.093 0.310 6.403 0.488 1.098 1.585 Αύγ.’91 Μάι’00-Ιούλ.’00

Σέπ.’91   1.352 1.268 2.620 4.645 0.726 5.370 Ιούλ.’00-Σεπ.’00
  0.129 0.129 0.259 0.069 0 0.069 Οκτ.’91 Οκτ.’00-Ιάν.’01 
  0.138 0 0.138 0 0 0 Νοέ.’91 Φεβ. ‘01 

Αύγ.’90 8.631 0.863 9.494  Μάρ.’01-Απρ.’01 1.078 0 1.078 Λευκά Όρη 
1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 3.152 1.182 4.334 Μάι.’00-Ιούλ.’00 1.092 2.521 3.613 Λιµνάκαρο 

1450µ  0 0.106 0.106 11.622 2.058 13.680 Οκτ.’90-Νοέ.’90 Αύγ.’00-Σεπ.’00
  0 0.437 0.437 0.510 0.073 0.583 Απρ.’91 Οκτ.’00-∆εκ.’00
  0 0.753 0.753 0.064 0.254 0.318 Μάιος ‘91 Ιαν.’01-Απρ.’01 
 Ιούν.’91 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.235 4.235 4.471 Λιµνάκαρο 

1750µ  0 2.519 2.519 8.927 0.904 9.831 Ιούλ.’91 Αύγ.’00-Σεπ.’00
  2.015 0.224 2.239 0.204 0.204 Αύγ.’91 Οκτ.’00-∆εκ.’00 0.408 

Σέπ.’91 2.719 0.388 3.107  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0.430 0.430  
 Οκτ.’91 0.862 0.246 1.108 Απρ.’97-Μάι’97 1.003 2.256 
 Νοέ.’91 0 0.254 0.254 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0.541 0.974 1.515 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 4.250 6.417 10.667  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0.769 0.440 1.209 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0.446 0.982 1.429  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 3.561 0.142 3.704  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0.213 0.107 0.320 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0 0.220 0.220 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0.431 0.108 0.539 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 

 Μάρ.’01-Απρ.’01 1.974 0.219 2.193  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0.065 0 0.065 
Απρ.’00-Ιουν.’00 0.321 4.701 5.021  Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0 Ψηλορείτης 

1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 6.133 2.133 8.267  Μάρ.’01-Απρ.’01 0.261 0.131 0.392 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 2.222 0.476 2.698      
 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0.063 0.253 0.316     
 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0.982 0.982      

1.253 

 

 284 



________________________________________    ____ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο. ΧΡΟΝΙΚΗ 

 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 28

 9
10

 6

 2
3

 
0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω Γραµβούσα

1

4
5

7
8

Μαρ.-
Μάι.

Μάι.-
Ιούν.

Ιούλ. -
Αυγ.

Σέπ.-
Οκτ.

Νοε.-
∆εκ.

Ιαν.-
Μαρ.

Εξάντης

0

2

4

6

8

10

12

Μαρ.-
Απρ.

Μάι.-
Ιούν.

Ιούλ. -
Σεπ.

Σέπ.-Οκτ. Νοέ.-Ιαν. Ιαν.-Μαρ.

Ελαφονήσι

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

Μαρ.-
Μάι.

Μάι.-
Ιούν.

Ιούλ. -
Αυγ.

Σέπ.-
Οκτ.

Νοε.-
∆εκ.

Ιαν.-Μαρ.

Σακτούρια

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09

Μαρ.-Απρ. Μάι.-Ιούν. Ιούλ.-Αυγ. Σέπ.-Οκτ. Νοέ.-Ιαν.

Γιούχτας

0

2

4

6

8

10

12

Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ.-
Σέπ.

Σέπ.-
Οκτ.

Οκτ.-
Νοέ.

Νοέ.-
∆εκ.

Παναγία Αλµυρή

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

Μάρ.-Μάι. Ιούν.-Ιούλ. Αύγ.-Σέπ. Οκτ.-Ιαν. Φεβ.-Μαρ.

Κερατόκαµπος

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

∆εκ.-
Μάρ.

Απρ.-
Μάι.

Ιούν.-
Ιούλ.

Αύγ.-
Σέπ.

Οκτ.-Ιαν. (-)

Μίλατος

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Μάρ.-Απρ.Μάι.-Ιούλ. Ιούλ.-Σεπ. Οκτ.-Ιάν. Φεβ.

Μονή Τοπλού

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Απρ.-Μάι. Ιούν.-Ιούλ. Οκτ.-∆εκ. ∆εκ.-Ιάν. Αυγ.-Σέπ.

Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

Χαµαίτουλο

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45

Μάρ.-Απρ. Ιούν.-Ιούλ. Αυγ.-Οκτ. Οκτ.-Ιαν. Φεβ.-Μαρ.

Σχ. 6.10: Φαινολογία του είδους P. lentiginosa στους πεδινούς σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.11: Φαινολογία του είδους P. lentiginosa στους ορεινούς σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούµενα κεφάλαια, το είδος αυτό ξεχωρίζει από την κοινή 

και άφθονη παρουσία του στα περισσότερα ενδιαιτήµατα και υψόµετρα της Κρήτης. ΄Ηδη, έχοντας 

αυτή την πληροφορία, περιµένει κανείς να συναντήσει εξίσου µεγάλο εύρος χρονικής παρουσίας του 

είδους που να αντικατοπτρίζει και µε αυτό τον τρόπο τον ευρύοικο χαρακτήρα του. Πράγµατι, είναι 

από τους λίγους αντιπροσώπους της οικογένειας που έχουν σηµαντική παρουσία κατά τους 

χειµερινούς µήνες (συγκριτικά µε άλλα είδη που δεν εµφανίζονται καθόλου) και το µοναδικό είδος 

που δείχνει δύο σαφείς αιχµές δραστηριότητας των αρσενικών ατόµων (διπλοχρονισµός) στους 

περισσότερους σταθµούς που µελετήθηκε. Στους πεδινούς σταθµούς της Κρήτης, τα αρσενικά 

άτοµα εµφανίζουν δύο µέγιστα παρουσίας κατά κανόνα το Μάιο και το Σεπτέµβριο και τα θηλυκά 

ένα µέγιστο το Μάιο-Ιούνιο (Σχ. 6.10). Με την άνοδο του υψοµέτρου, η δραστηριότητα 

περιορίζεται αισθητά κατά τους χειµερινούς µήνες και το πρότυπο µετατρέπεται σε µονότονο µε 

αιχµή για τα αρσενικά τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο και για τα θηλυκά λίγο πιο νωρίς (Σχ. 6.11). Το 

συγγενικό του P. kochi (O.P. Cambridge, 1872) δείχνει παρόµοιο πρότυπο δραστηριότητας στο 

Λίβανο όπου απαντάται (Assi, 1998).  
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Trachyzelotes barbatus, T. lyonneti, T. malkini 

 

T. barbatus  T. lyonneti 

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Μάι’96-Ιούν.’96 3.580 1.358 4.938 Μάι.’00-Ιούν.’00 0.083 0 0.083 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0.339 0.452 0.791 

Εξάντης 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0 0 0 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0.085 0 0.085 Λευκά Όρη 
800µ Μάρ.’91 0 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.415 0.249 0.663 

 Απρ.’91 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Μάιος ’91 0 0.122 0.122  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιούν.’91 0.288 0 0.288  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0 0.079 0.079 
 Ιούλ.’91 0 0.140 0.140 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0 0 

Κερατό-
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 1.885 0.820 2.705 

 Σεπ.’91 0 0 0  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.084 0.334 0.418 
Οκτ.’91 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0  

 Νοέ.’91 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0.122 0 0.122 
 Μάρ.’92 0 0 0  Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0 0 0 

     Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 
     Φεβ. ‘01 0 0 0 
     

 
 Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 

     Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
      Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
      Μάρ.’99-Απρ’99 0.285 0 0.285 
      Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.799 0.666 1.466 
      Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.102 0 0.102 
      Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
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Σχ. 6.12: Φαινολογία του είδους T. barbatus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.13: Φαινολογία του είδους T. lyonneti στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 

 

Όλα τα είδη του γένους αυτού παρουσιάζουν κοινή φαινολογία µε δραστηριότητα από τα 

µέσα της άνοιξης µέχρι τα τέλη του καλοκαιριού (Σχ. 6.12-6.14). Το µέγιστο των αρσενικών 

εµφανίζεται κατά κανόνα κατά το Μάιο-Ιούνιο και των θηλυκών κατά την ίδια περίοδο ή λίγο πιο 

µετά. Το T. malkini που είναι και το πιο κοινό µεταξύ των υπολοίπων, δείχνει πιο παρατεταµένη 

δραστηριότητα, ειδικά στους ορεινούς σταθµούς, όπου η αιχµή της δραστηριότητάς του µάλλον 

µετατοπίζεται προς το τέλος του καλοκαιριού.  
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T. malkini 

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0.085 0 0.085 Λευκά Όρη 
800µ Μάρ.’91 0 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.166 0.415 0.580 

 Απρ.’91 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Μάιος ’91 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιούν.’91 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.040 0 0.040 
 Ιούλ.’91 0 0 0 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0 0 

Κερατό-
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 0.574 0.082 0.656 

 Σεπ.’91 0.153 0 0.153  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0.084 0.084 
 Οκτ.’91 0.129 0 0.129  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Νοέ.’91 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0.732 0 0.732 
 Μάρ.’92 0 0 0  Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0.169 0 0.169 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0.333 0.167 0.500  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0 0 0  Φεβ. ‘01 0 0 0 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.252 0.168 0.420 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0.242 0.121 0.363 

 Μάρ.’01-Απρ.’01 0.548 0 0.548  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0.099 0.099 0.198  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0 

 Μάι.’99-Ιούν.’99 2.001 0.667 2.669 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
 Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0.088 0.088  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
 Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 
 Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.133 0.067 0.200 

Γιούχτας ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Μάρ.’96 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0.251 0 0.251 
 Απρ.’96 0 0 0 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0 0 0 

 Μάιος ’96 0.103 0 0.103  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0 0 
 Ιούν.’96 0 0 0  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 

Ιούλ.’96 0 0  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 0 
Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0 0 0 0 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 Αύγ.’00-Οκτ.’000 0 

Χαµαί-
τουλο 0 0 0 

 Οκτ.’96-Νοε.’96 0 Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0  0 0 
 Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 Φεβ.’01-Μάρ.’010 0  0 0 0 

   Μάρ.’01-Απρ.’01 0.523 0 0.523 

 0 
 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0 
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Σχ. 6.14 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους T. malkini. 
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Σχ. 6.14: Φαινολογία του είδους T. malkini στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξάντης

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Μάρ.-
Απρ.

Μάι.-
Ιούν.

Ιούλ. -
Σεπ.

Σεπ.-
Οκτ.

Νοέ.-Ιαν. Ιαν.-Μάρ.

Σακτούρια

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Μάρ.-Απρ. Μάι.-Ιούν. Ιούλ.-Αύγ. Σεπ.-Οκτ. Νοέ.-Ιαν.

Γιούχτας

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Μάρ.-
Απρ.

Μάι.-Ιούν Ιούλ.-
Σεπτ.

Σεπτ.-
Οκτ.

Οκτ.-
∆εκ.

∆εκ.-
Φεβ.

Παναγία Αλµυρή

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Μάρ.-Μάι. Ιούν.-Ιούλ. Αύγ.-Σεπ. Οκτ.-Ιαν. Φεβ.-Μάρ.

Κερατόκαµπος

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

∆εκ.-
Μάρ.

Απρ.-
Μάι.

Ιούν.-
Ιούλ.

Αύγ.-
Σεπ.

Οκτ.-Ιαν. (-)

Μίλατος

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Μάρ.-Απρ. Μάι.-Ιούλ. Ιούλ.-Σεπ. Οκτ.-Ιάν. Φεβ.

Λιµνάκαρο 1450µ

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45

(-) Μάι.-Ιούλ. Αύγ.-Σεπ. Οκτ.-∆εκ. Ιαν.-Απρ.

Μπραµιανά

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Μάρ.-Απρ. Μάι.-Ιούλ. Αύγ.-Σεπ. Οκτ.-Ιαν.

Μονή Τοπλού

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Απρ.-Μάι. Ιούν.-Ιούλ. Αύγ.-Σεπ. Οκτ.-∆εκ. ∆εκ.-Ιάν.

Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

Χαµαίτουλο

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Μάρ.-Απρ. Ιούν.-Ιούλ. Αύγ.-Οκτ. Οκτ.-Ιαν. Φεβ.-Μάρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zelotes caucasius, Z. labilis, Z. scrutatus, Z. tenuis 

Z. caucasius 

Περίοδος Αρσενικά  Περίοδος Αρσενικά

Μάι’96-Ιούν.’96 0.617 
Σταθµός Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Θηλυκά Σύνολο 

1.728 2.346 Μάι.’00-Ιούν.’00 0.750 0.333 1.083 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 2.034 2.599 4.633 

Εξάντης 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0.179 0 0.179 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  0 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 

Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0.896 0.538 1.434 Απρ.’00-Ιουν.’00 0.321 0.107 0.427 
 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0 0.499 0.499 

Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0 0.178 0.178 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0 0  Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0 1.068 Απρ.’00-Ιουν.’00 0.712 1.781 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 0 

Ψηλορείτης 
1950µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0.706 0.706 Λευκά Όρη 

800µ Μάρ.’91 0 0 0  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0.392 0.392 
 Απρ.’91 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0 
 Μάιος ’91 0 0 0  Απρ.’01-Ιουν.’01 0.417 0 0.417 

Ιούν.’91 0 0 0 Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0 
Ιούλ.’91 0 0.140 0.140 Μάι.’99-Ιούν.’99 2.150 1.260 3.410 

0 0.115 0.115  1.764 1.940 3.704 
 Σεπ.’91 0 0 0  Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0 

Οκτ.’91 0 0 0  Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0  
 Νοέ.’91 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0 0 0 
 ∆εκ.’91 0 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή 1.078 Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.995 2.073 

 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0.084 0.084 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 
 Μάρ.’92 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0 0 0 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0 0 Μάι’00-Ιούλ.’00 0.854 0.488 1.341 

 Απρ.’91 0 0 0 

Μίλατος 
 Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0.761 3.550 4.311 

 Μάι.’91 0 0 0 0 0  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 
 Ιούν.’91 0.148 0 0 0 0.148  Φεβ. ‘01 0 
 Ιούλ.’91 0 0.545 Μάρ.’01-Απρ.’010.545  0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0.310 0.310 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.420 0.168 0.588 
 Σέπ.’91 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0 0 

Οκτ.’91 0 0 0 Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
Νοέ.’91 0 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0 
Αύγ.’90 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 4.627 4.863 9.490 Λευκά Όρη 

1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1750µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0.452 0.452 

 Οκτ.’90-Νοέ.’90 Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 0  0 0 
 Απρ.’91 Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0  0 0 0 
 Μάιος ‘91 0 0 0 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
 Ιούν.’91 1.336 0.835 2.172  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0 0.560 0.560  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 

Αύγ.’91 0 0.112 0.112  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.200 0.266 0.466  
  Αύγ.’99-Σεπ.’99Σέπ.’91 0 0 0 0 0 0 
 Οκτ.’91 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Νοέ.’91 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0.752 0.125 0.877 
     

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 4.437 9.957 5.519 

      Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0.769 0.769 
      Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
      ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 0 
     2.967 3.846 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0.879 
     0.100 0.299 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0.199 

      Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
      Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0 
   0.131    Μάρ.’01-Απρ.’01 0.131 0 

 
  
 Αύγ.’91 Ιούλ.’99-Αύγ.’99

  
 0 
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Σχ. 6.15: Φαινολογία του είδους Z caucasius στους πεδινούς σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη.
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Σχ. 6.16: Φαινολογία του είδους Z. caucasius στους ορεινούς σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Z. labilis 

Σταθµός Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο
Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0.896 0.448 1.344 Απρ.’00-Ιουν.’00 1.282 0.926 2.208 

 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0.199 0.199 0.399 

Ψηλορείτης 
1950µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0.078 0.314 0.392 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0.095 0.095  Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Απρ.’01-Ιουν.’01 0.069 0.069 0.139 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0 Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Μάι.’99-Ιούν.’99 0.593 0.741 1.334 Λευκά Όρη 
800µ Μάρ.’91 0 0 0  Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0.794 0.794 

 Απρ.’91 0 0 0  Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0 0 
 Μάιος ’91 0.122 0 0 0.122  Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 
 Ιούν.’91 0.575 0.144 0.719 0 0 Γιούχτας ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 
 Ιούλ.’91 0.140 0 0.140 0 0 0  Ιαν.’96-Φεβ.’96 
 Αύγ.’91 0 0 0 0 0  Μάρ.’96 0 
 Σεπ.’91 0 0 0 0 0 0  Απρ.’96 
 Οκτ.’91 0 0 0  Μάιος ’96 0.821 0.410 1.231 
 Νοέ.’91 0 0 0  Ιούν.’96 1.231 0.154 1.385 
 ∆εκ.’91 0 0 0 0.216  Ιούλ.’96 0 0.216 
 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0  Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0 0 
 Μάρ.’92 0 0 0  Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Οκτ.’96-Νοε.’96 0 0 0 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 Νοέ.’96-∆εκ.’960 0 0  0 0 0 

 Απρ.’91 0 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0 0 
 Μάι.’91 0 0 0 2.322 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.995 1.327 

 Ιούν.’91 0.148 0.148 0.296  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0 0.136 0.136  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Αύγ.’91 0 0.103 0.103  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.079 0.040 0.119 

Σέπ.’91 0 0 0 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 
 Οκτ.’91 0 0 0 

Κερατό-
καµπος 0 0 Απρ.’99-Μάι’99 0 

 Νοέ.’91 0 Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.084 0 0  0.501 0.585 
Αύγ.’90 0 0 0  0 0.081 0.081 Αύγ.’99-Σεπ.’99Λευκά Όρη 

1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0.976 0.244 1.220 
 Απρ.’91 0 Ιούλ.’00-Σεπ.’000 0  0.169 0.338 0.507 
 Μάιος ‘91 0 0.125 0.125  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 0 
 Ιούν.’91 0.334 0.167 0.501  Φεβ. ‘01 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0 0.280 0.280 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 
 Αύγ.’91 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.504 0.336 0.840 
 Σέπ.’91 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0.121 0.121 0.242 

 Οκτ.’91 0 0 0  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0 0 
 Νοέ.’91 0 0.127 0.127 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 

Αύγ.’90 0 1.036 1.036 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.549 0.314 0.863 Λευκά Όρη 
2000µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1750µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0 0 

 Ιούν.’91 Οκτ.’00-∆εκ.’000.357 0.179 0.536  0 0 0 
Ιούλ.’91 1.296 1.296  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0 

 Αύγ.’91 0 0 0 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
 Σέπ.’91 0 0 0  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
 Οκτ.’91 0 0.659 0.659  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 2.250 0.500 2.750  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.067 0.067 0.133 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0.089 0.179 0.268  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0 0 0 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0.325 0.541 0.866 

Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0 0 
Απρ.’00-Ιουν.’00 0.214 0.321 0.534  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 0 
Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0.089 0.622 0.711  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 0 
Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 1.538 

 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0 0 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0.100 0.100 0.199 

 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0.089 0.089  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
      Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0 
      Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 

 0 0 

 0 

 
Ψηλορείτης 

1650µ 

 0.110 1.429 
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Σχ. 6.17: Φαινολογία του είδους Z. labilis στους πεδινούς σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.18: Φαινολογία του είδους Z. labilis στους ορεινούς σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη.



 

Z. scrutatus 

 Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Μάι’96-Ιούν.’96 1.111 0.370 1.481 Μάρ.’99-Μάι.’99 0.342 0.085 0.427 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0.113 0.226 0.339 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 2.073 0.663 2.736 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.168 0.421 0.589 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Φεβ.’00-Μάρ.’00 0.119 0 0.119 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 

Μάι.’96-Ιούν.’96 0.269 0 0.269 

Κερατό-
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 0 0 0 Ελαφονήσι 

 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0,100 0 0.100  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.167 0.167 0.334 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0.081 0.081 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0.488 0.122 0.610 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0 0.085  Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0.423 0.507 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 1.833 0.250 2.083  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0.069 0.069 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0.714 0.179 0.893  Φεβ. ‘01 0 0 0 
 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0.142 0.142  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0 0  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 
 Μάρ.’01-Απρ.’01 0.110 0 0.110  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 

Απρ.’00-Ιουν.’00 0.107 0 0.107  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.133 0.067 0.200 Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.102 0.102 0.205 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0.376 0 

 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 0 

Μονή 
Τοπλού 0.433 Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0.325 0.108 

Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0 0  Αύγ.’97-Σεπ.’97 0.110 0.110 
 Μάι.’99-Ιούν.’99 0.815 0.074 0 0.890  Οκτ.’97-∆εκ.’97 0 0 
 Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0.353 0.353 0.705 0  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0 
 Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0.081 0.081 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0.110 0 0.110 
 Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0 0.100 0.100 

Γιούχτας ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 0 0  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 0 0  Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0  

 Μάρ.’96 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Απρ.’96 0 0 0      
 Μάιος ’96 0.205 0.103 0.308      
 Ιούν.’96 0 0.308 0.308      
 Ιούλ.’96 0 0.108 0.108      
 Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0 0      
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0      
 Οκτ.’96-Νοε.’96 0 0 0     
 Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 0 0      

 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0.376 
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Σχ. 6.19: Φαινολογία του είδους Z. scrutatus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.19 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους Z. scrutatus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 



 

Z. tenuis 

Περίοδος Αρσενικά

∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 
Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Θηλυκά Σύνολο 

Μάι’96-Ιούν.’96 0 0 0 0 0 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0.226 0 0.113 0.339 

Γιούχτας 

Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 0 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0 0  Μάρ.’96 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0 0  Απρ.’96 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Μάιος ’96 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0  Ιούν.’96 1.385 0 1.385 

Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0.090 0.649 0 0.090  Ιούλ.’96 0.757 1.405 
 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0.897 0.100 0.997  Αύγ.’96-Σεπ.’96 0 0.718 0.718 
 Σεπ.’96-Οκτ.’96 0.284 0 0.284  Σεπ.’96-Οκτ.’96 0 0 0 
 Νοε.’96-∆εκ.’96 0 0 0  Οκτ.’96-Νοε.’96 0 0 0 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0 0  Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 0 0 
 Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 1.161 0.580 1.741 Λευκά Όρη 

800µ Μάρ.’91 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0.589 0.589 
 Απρ.’91 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 
 Μάιος ’91 0 0 Φεβ.’00-Μάρ.’000  0 0 0 
 Ιούν.’91 0.719 0.144 0.863 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0 0 0 
 Ιούλ.’91 3.079 0 0.560 3.639 

Κερατό-
καµπος Απρ.’99-Μάι’99 0 0 

 Αύγ.’91 0 1.841 1.841  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 3.008 0.501 3.509 
Σεπ.’91 0 0.460 0.460 3.548  Αύγ.’99-Σεπ.’99 1.371 2.177 
Οκτ.’91 0 0 0 0.351 0.351 

 Νοέ.’91 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0.244 0.122 0.366 
 ∆εκ.’91 0 0 0  0.423 Ιούλ.’00-Σεπ.’00 0.085 0.338 
 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0 0 0  Οκτ.’00-Ιάν.’01 0 0 
 Μάρ.’92 0 0 0 0  Φεβ. ‘01 0 0 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0 0 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 

 Απρ.’91 0 0 0  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
 Μάι.’91 0 0 0  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 0 

Ιούν.’91 0.148 0 0.148  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.799 0.333 1.133 
Ιούλ.’91 0 0.273 0.273 Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0.307 0.307 
Αύγ.’91 0 0 0 Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0 0 

 Σέπ.’91 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0 0 0 
 Οκτ.’91 0 0 1.840 0.866 0 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 2.706 

 Νοέ.’91  0 0 0 Αύγ.’97-Σεπ.’97 0 0.659 0.659 
Μάι.’00-Ιούν.’00 0.500 0.083 0.583 0 0 0 
Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0.357 1.696 2.054  0 0 0 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0.549 0.440 0.989 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 

Χαµαί-
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0 0.100 0.100 

 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0  Οκτ.’00-Ιαν.’01 0 0 0 
Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0  Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0 0 

Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 
Μάι.’99-Ιούν.’99 2.595 0.074 2.669   
Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0.882 4.056 4.938      

 Σεπ.’99-Οκτ.’99 0 0.243 0.243      
 Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0 0      

 
 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 

 
  
  

Εξάντης  Οκτ.’97-∆εκ.’97
 ∆εκ.’97-Ιάν.’98 
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Σχ. 6.20: Φαινολογία του είδους Z. tenuis στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ. 6.20 (συνέχεια): Φαινολογία του είδους Z. tenuis. 

Τα είδη του γένους Zelotes εµφανίζουν κατά κανόνα παρόµοιο φαινολογικό πρότυπο (Σχ. 

6.15-6.20). Και τα τέσσερα παραπάνω είδη είναι δραστήρια όλο το καλοκαίρι, εµφανίζοντας 

µέγιστο τα µεν αρσενικά κατά το Μάιο-Ιούνιο, τα δε θηλυκά την ίδια περίοδο ή αµέσως µετά. Σε 

αρκετές περιπτώσεις η δραστηριότητα των θηλυκών παραµένει υψηλή όλο το καλοκαίρι και ειδικά 

στα είδη Z. scrutatus και Z. tenuis πολλές φορές το µέγιστο µετατίθεται προς τους τελευταίους 

καλοκαιρινούς και πρώτους φθινοπωρινούς µήνες. Όσα από τα παραπάνω είδη φτάνουν και σε 

ανώτερα υψόµετρα, το πρότυπο της δραστηριότητάς τους δεν αλλάζει., αλλά µάλλον περιορίζεται 

περισσότερο στους καλοκαιρινούς µήνες.  
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Zelotes creticus  

 

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0.112 0 0.112 Αύγ.’90 0.518 0 0.518 Λευκά Όρη 
800µ Μάρ.’91 0 0.148 0.525 0 0.148 

Λευκά Όρη 
1600µ Σέπ.’90-Οκτ.’9 0.525 

 Απρ.’91 0 Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0.231 0.231  0 0 
 Μάιος ’91 0 Απρ.’91 0.122 0.122  0 0.109 0.109 

Ιούν.’91 0 1.151 1.151  Μάιος ‘91 0 0 0 
 Ιούλ.’91 0 0 0  Ιούν.’91 0 0.167 0.167 
 Αύγ.’91 0 0 0  Ιούλ.’91 0 0 0 
 Σεπ.’91 0.767 0 0.767  Αύγ.’91 0.448 0.112 0.560 
 Οκτ.’91 0.906 0 0.906  Σέπ.’91 1.424 0.129 1.554 
 Νοέ.’91 0 0 0  Οκτ.’91 0.246 0 0.246 
 ∆εκ.’91 0 0 0 0.127  Νοέ.’91 0 0.127 
 Ιαν.’92-Φεβ.’92 0.092 0.092 0.185 Αύγ.’90 1.036 0.129 1.165 

Μάρ.’92 0 0 0 Σέπ.’90-Οκτ.’9 0.663 0.095 0.758 
Οκτ.’90-Νοέ.’90 0.106 0 0.106  Ιούν.’91 0 0.536 0.536 Λευκά Όρη 

1200µ Μάρ.’91 0 1.036 1.036 0.556  Ιούλ.’91 0 0.556 
 Απρ.’91 0 0.196 0.196 1.066 0 Αύγ.’91 1.066 
 Μάι.’91 0 1.037 0.714 1.037 

 
 Σέπ.’91 0.714 0 

 Ιούν.’91 0 1.923 1.923  Οκτ.’91 0.220 0.439 0.659 
 Ιούλ.’91 0 0.409 0.409 Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 0.694 0.694 
 Αύγ.’91 1.859 0 1.859  Μάι.’99-Ιούν.’99 0 0.445 0.445 
 Σέπ.’91 5.516 0.726 6.241 Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0.176 0.176 
 Οκτ.’91 0.129 0.259 0.388 

 
 Σεπ.’99-Οκτ.’99 4.049 0.810 4.858 

 Νοέ.’91 0 0.414 0.414  Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0.057 0.057 

 

 
Λευκά Όρη 

2000µ 
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Σχ. 6.21: Φαινολογία του είδους Z. creticus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 

 

 

Το είδος αυτό εµφανίζει παρόµοιο πρότυπο µε το D. oreinos µε µέγιστο παρουσίας των 

αρσενικών ατόµων κατά τους µήνες Αύγουστο-Σεπτέµβριο και πιο παρατεταµένη παρουσία των 

θηλυκών ατόµων µέσα στο χρόνο µε αιχµή τον Ιούνιο (Σχ. 6.21).  
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Zelotes cf. ilotarum 

Σύνολο  Σταθµός 

Μάρ.’99-Μάι.’99 0 0.769 0.769 0.585 
Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

Αχεντριάς Απρ.’99-Μάι.’99 0.097 0.487 
 Ιούν’99-Αύγ.’99 0.195 0.195 

 Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0 0.303 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.505 0.808 
 Οκτ.’99-Ιαν.’00 1.446 0.199 1.754 1.645 Ιούν’99-Αύγ.’99 0 1.754 
 Φεβ.’00-Μάρ.’00 0 0.237 0.237 0.085 2.547 

Οµαλός 
Βιάννου Αύγ.’99-Σεπ.’99 2.462 

Απρ.’99-Μάι.’99 0.877 0.585 1.462      Μονή 
Βρονδησίου Ιούν’99-Αύγ.’99 0 0.072 0.072      

 Αύγ.’99-Οκτ.’99 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0.498 0.498 0 

0      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 6.22: Φαινολογία του είδους Z. cf. ilotarum στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 

 

Το είδος αυτό βρέθηκε σε λίγους σταθµούς της Κρήτης, και δεν έχει σταθερή φαινολογία 

(Σχ. 6.22). Η παρουσία ώριµων (κυρίως θηλυκών) ατόµων σχεδόν όλο το χρόνο στο σταθµό της 

Παναγίας Αλµυρής παραπέµπει σε ευρύχρονο πρότυπο. ∆υστυχώς στους άλλους σταθµούς που 

ήταν σχετικά άφθονο (π.χ. στη Μονή Βρονδησίου ή στον Οµαλό Βιάννου), δε µελετήθηκαν 

χειµερινά δείγµατα και εποµένως δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την καθολικότητα του 

προτύπου. Ακόµα όµως και µε τα υπάρχοντα δεδοµένα δεν υπάρχει συµφωνία µεταξύ των 

παρατηρούµενων µεγίστων.  
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Zelotes solstitialis  

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 
Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0 0 0 0 0 0 

 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 0 0.089 0.089 

Κερατό-
καµπος 0 0 0 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 0 0 Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0 0 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0 0 0  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.081 0.161 0.242 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0 0 0  0 0 
 Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0 0 Mπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0 0 0 

Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 1.940 Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 
 Μάι.’99-Ιούν.’99  0 0.162 0.486 Μάρ.’99-Απρ’99 0 0 
 0 0 Μάι.’99-Ιούλ.’99 0.067 0 0.067 

0 0 1.639 1.639 3.279 
 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 0.223 0.267 0.490 

0      
     

 Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.589 0.842   1.431    
 Οκτ.’99-Ιαν.’00 0 0.100   0.100    
 Φεβ.’00-Μάρ.’00 0 0      
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Ιούλ.’99-Αύγ.’99  

 Σεπ.’99-Οκτ.’99  Αύγ.’99-Σεπ.’99
Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 
Μάρ.’99-Μάι.’99 0 Παναγία 

Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0 0 

 

 

Εξάντης

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1

Μάρ.-
Απρ.

Μάι.-
Ιούν.

Ιούλ. -
Σεπ.

Σεπ.-
Οκτ.

Νοέ.-Ιαν. Ιαν.-
Μάρ.

Σακτούρια

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Μάρ.-Απρ. Μάι.-Ιούν. Ιούλ.-Αυγ. Σεπ.-Οκτ. Νοέ.-Ιαν.

Παναγία Αλµυρή

0

0,2
0,4

0,6

0,8

1
1,2

1,4

1,6

Μάρ.-Μάι. Ιούν.-Ιούλ. Αύγ.-Σεπ. Οκτ.-Ιαν. Φεβ.-Μάρ.

Κερατόκαµπος

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

∆εκ.-
Μάρ.

Απρ.-
Μάι.

Ιούν.-
Ιούλ.

Αύγ.-
Σεπ.

Οκτ.-Ιαν. (-)

Μπραµιανά

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Μάρ.-Απρ. Μάι.-Ιούλ. Αυγ.-Σεπ. Οκτ.-Ιαν.

Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο

 

 

Σχ. 6.23: Φαινολογία του είδους Z. solstitialis στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη.
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Η δραστηριότητα αυτού του είδους είναι ασαφής (Σχ. 6.23). Σε δύο σταθµούς εµφάνισε µέγιστη 

δραστηριότητα κατά τους µήνες Αύγουστο-Σεπτέµβριο, ενώ στα Σακτούρια, όπου είχε τη 

µεγαλύτερη αφθονία, η αιχµή δραστηριότητας (µόνο θηλυκά άτοµα) παρατηρήθηκε το Μάρτιο-

Απρίλιο.   

 

Θηλυκά Θηλυκά 

0.123 0 

  

Zelotes subterraneus  

Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Σύνολο  Σταθµός Αρσενικά Σύνολο

Μάι’96-Ιούν.’96 0 0.123 Σακτούρια Μάρ.’99-Απρ.’99 0 Γραµβούσα 
(κάτω) Ιούλ.’96 -Αύγ.’96 0 0 0  Μάι.’99-Ιούν.’99 0.074 

 Σεπ.’96-Οκτ.’96 2.587 0.100 0 2.687  Ιούλ.’99-Αύγ.’99 0 0 
 Νοε’96.-∆εκ.’96 0 0.131 0.131  Σεπ.’99-Οκτ.’99 2.996 3.725 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 0 0.178 0.178  Νοέ.’99-Ιαν.’00 0 0.057 0.057 

Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0.874 0.874 ∆εκ.’95-Ιαν.’96 0 
Ελαφονήσι Μάι.’96-Ιούν.’96 0 Ιαν.’96-Φεβ.’96 0 

 Ιούλ.’96-Αυγ.’96 0 0 0 0 0  Μάρ.’96 0 
 3.125 0.189 0 3.314  Απρ.’96 0 0 

1.467  Μάιος ’96 0 1.231 1.231 
0 0.222 0.222  Ιούν.’96 0 0.308 0.308 

Μάρ.’97-Μάι.’97 0 0 Ιούλ.’96 0 0 0 
Οκτ.’90-Νοέ.’90 0.448 0.448  Αύγ.’96-Σεπ.’96 1.538 0.205 1.744 Λευκά Όρη 

800µ Μάρ.’91 0.296 0.296  Σεπ.’96-Οκτ.’96 8.833 1.833 10.667 
 0 0.347 0.347 1.714 4.000  Οκτ.’96-Νοε.’96 2.286 
 Μάιος ’91 0 0 0 1.280 1.280  Νοέ.’96-∆εκ.’96 0 
 Ιούν.’91 0 0 0 Μάρ.’99-Μάι.’99 0 0.171 0.171 
 0 0 0 

Παναγία 
Αλµυρή Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0.580 0.829 1.410 

 Αύγ.’91 0 0 0 Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.758 0 0.758 
Σεπ.’91 5.831 0.153 5.984 Οκτ.’99-Ιαν.’00 0.698 0.299 0.997 
Οκτ.’91 0.259 1.165 1.424 0.079 0.079  

 

Περίοδος 

0 
0 0.074 

0.729 

 

Σεπ.’96-Οκτ.’96 
0 1.467 

0 
0 
0 

Απρ.’91 

Ιούλ.’91 
 

Φεβ.’00-Μάρ.’00 0 
Νοέ.’91 0 0.720 ∆εκ.’98-Μάρ.’99 0.333 0.333 

 ∆εκ.’91 0 Απρ.’99-Μάι’99 0 0.153 0.153 

Κερατό-
καµπος 0 0 

Ιαν.’92-Φεβ.’92 0 0.370 0.370  Ιούν.’99-Ιούλ.’99 0 0 0 
 Μάρ.’92 0 0.207 0.207  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0.323 0 0.323 

Οκτ.’90-Νοέ.’90 0 0 0  Οκτ.’99-Ιαν.’00 1.360 0.351 1.711 Λευκά Όρη 
1200µ Μάρ.’91 0 0 0 Μίλατος Μάι’00-Ιούλ.’00 0 0.610 0.610 

 Απρ.’91 0 0 0  Ιούλ.’00-Σεπ.’00 3.043 0.338 3.381 
 Μάι.’91 0 0 0  Οκτ.’00-Ιάν.’01 1.442 0.481 1.923 
 Ιούν.’91 0 0 0  Φεβ. ‘01 0 0.181 0.181 
 Ιούλ.’91 0 0 0  Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0.216 0.216 
 Αύγ.’91 0 0 0 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0 0.084 0.084 

Σέπ.’91 0 0 0 

Λιµνάκαρο 
1450µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 1.937 0.242 2.179 

1.165 0 1.165 Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0.146 0.146 
Νοέ.’91 0 0  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 

Εξάντης Μάι.’00-Ιούν.’00 0 0.167 0.167 Μάι.’00-Ιούλ.’00 0.078 0 0.078 
 Ιούλ.’00 -Σεπ.’00 1.339 0.089 1.429 

Λιµνάκαρο 
1750µ Αύγ.’00-Σεπ.’00 0.565 0.113 0.678 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 3.419 2.564 5.983  Οκτ.’00-∆εκ.’00 0 0.476 0.476 
 Νοέ.’00-Ιαν.’01 0.213 0.959 1.173  Ιαν.’01-Απρ.’01 0 0 0 
 Ιαν.’01-Μάρ.’01 0.108 0.431 0.539 Μπραµιανά Νοέ.’98-∆εκ.’98 0.178 0.089 0.267 
 Μάρ.’01-Απρ.’01 0 1.535 1.535  Ιαν.’99-Φεβ.’99 0 0 0 

Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0 0  Μάρ.’99-Απρ’99 0 0.285 0.285 Ψηλορείτης 
1650µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0.889 0 0.889  Μάι.’99-Ιούλ.’99 0 0 0 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0.476 0.512 0.317 0.794  Αύγ.’99-Σεπ.’99 0 0.512 
 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0.253 0.253  Οκτ.’99-Ιαν.’00 1.248 0.312 1.560 
 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0 0      
          

 Γιούχτας 0 0 
0 0 0 0 

 Νοε.’96-∆εκ.’96 
 Ιαν.’97-Μάρ.’97 
  

  

 
0.720 0 

 

 
 Οκτ.’91  
 0 0 
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Σταθµός Περίοδος Αρσενικά  Θηλυκά Σύνολο  Σταθµός Περίοδος Αρσενικά Θηλυκά Σύνολο 

Απρ.’00-Ιουν.’00 0 0 0 Απρ.’97-Μάι’97 0 1.003 1.003 Ψηλορείτης 
1950µ Ιουλ.’00-Σεπ.’00 0.941 0 0.941 

Μονή 
Τοπλού Ιούν.’97-Ιούλ.’97 0 0 0 

 Σεπ.’00-Οκτ.’00 0 2.353 2.353  Αύγ.’97-Σεπ.’97 3.407 0.110 3.516 
 Νοέ.’00-Μάρ.’01 0 0.985 0.985  Οκτ.’97-∆εκ.’97 1.563 0.112 1.674 
 Απρ.’01-Ιουν.’01 0 0.139 0.139  ∆εκ.’97-Ιάν.’98 0 0.523 0.523 
     Ιούν.’00-Ιούλ.’00 0 0.330 0.330 
     

Χαµαί- 
τουλο Αύγ.’00-Οκτ.’00 0.796 0 0.796 

      Οκτ.’00-Ιαν.’01 1.683 0.777 2.460 
      Φεβ.’01-Μάρ.’01 0 0.270 0.270 
      Μάρ.’01-Απρ.’01 0 0.523 0.523 

 

Το είδος αυτό, κοινότατο στην Κρήτη, είναι από τα λίγα που παραµένουν δραστήρια σχεδόν 

όλο το χρόνο. Ώριµα άτοµα πιάνονται στους περισσότερους σταθµούς και κατά τους χειµερινούς 

µήνες (Σχ. 6.24-6.25). Τα αρσενικά άτοµα εµφανίζουν µέγιστο κατά το Σεπτέµβριο-Οκτώβριο 

στους πεδινούς και κατά τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο στους ορεινούς σταθµούς, ενώ τα θηλυκά 

εµφανίζουν πιο ασταθές πρότυπο µε µέγιστα από τον Απρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο. Τα παραπάνω 

δείχνουν τον ευρύοικο και οπορτουνιστικό χαρακτήρα του είδους. ∆εδοµένα από τον Καναδά το 

κατατάσσουν στα στενόχρονα καλοκαιρινά είδη (Aitchison, 1984), γεγονός που όπως θα σχολιαστεί 

και στη συζήτηση, οφείλεται στο διαφορετικό κλίµα των δύο περιοχών.  
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Σχ 6.24: Φαινολογία του είδους Z. subterraneus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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Σχ 6.25: Φαινολογία του είδους Z. subterraneus στους σταθµούς παρουσίας του στην Κρήτη. 
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6.3.2 Συνολική εποχική διαφοροποίηση των Gnaphosidae σε επιλεγµένους σταθµούς 

της Κρήτης  

 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η συνολική εικόνα που έδωσε η οικογένεια 

Gnaphosidae στους επιλεγµένους σταθµούς της Κρήτης που µελετήθηκαν σε ετήσια βάση ως προς 

την εποχική δραστηριότητα (Σχ. 6.26).  

Το κοινό στοιχείο που βλέπει κανείς σε όλα τα φαινογράµµατα είναι ότι η µέγιστη 

δραστηριότητα της οικογένειας παρατηρείται κατά την ξηρή-θερµή περίοδο του έτους, 

ανεξαρτήτως της συγκεκριµένης χρονιάς που έγινε η δειγµατοληψία ή της γεωγραφικής και 

υψοµετρικής θέσης των σταθµών. Αυτό που τα διαφοροποιεί είναι η ακριβής θέση και διάρκεια της 

περιόδου αιχµής µέσα σ΄ αυτό το διάστηµα. Έτσι µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις: 

 Οι φαινολογίες των Gnaphosidae στους σταθµούς µελέτης µπορούν να χωριστούν σε 

τρεις βασικές κατηγορίες: α) αυτές που εµφανίζουν µία στενή αιχµή κατά την πρώτη περίοδο (τέλη 

άνοιξης-µέσα καλοκαιριού), β) αυτές που εµφανίζουν µία αιχµή, η οποία εκτείνεται σε µεγαλύτερο 

εύρος χρόνου εντός της ευνοϊκής περιόδου και γ) αυτές που εµφανίζουν δύο αιχµές 

δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση τα πρότυπα αυτά διαµορφώνονται και καθορίζονται από τα 

πρότυπα του ή των κυρίαρχων σε αφθονία ειδών του κάθε σταθµού.  

 Οι σταθµοί που εµφανίζουν µία στενή αιχµή κατά την πρώτη περίοδο (σταθµοί 2, 47, 

71 ή αντίστοιχα Κάτω Γραµβούσα, Παναγία Αλµυρή, Μονή Τοπλού), κυριαρχούνται σε αφθονία 

από τα είδη Zelotes labilis, Z. tenuis και Z. caucasius. Κανένας σταθµός δεν εµφανίζει στενή αιχµή 

µόνο κατά τη δεύτερη περίοδο (µέσα καλοκαιριού-αρχές φθινοπώρου), πράγµα αναµενόµενο, αφού 

τα περισσότερα είδη δραστηριοποιούνται κυρίως κατά την πρώτη, µε παραλλαγές που µπορεί να 

καλύπτουν και τη δεύτερη. 

 Οι σταθµοί που το πρότυπό τους είναι µία πιο ‘ανοιχτή’, πλατύκυρτη καµπύλη 

(σταθµοί 40, 50, 55, 64 ή αντίστοιχα Σακτούρια, Κερατόκαµπος, Μίλατος, Μπραµιανά) 

χαρακτηρίζονται συνήθως από τη σχεδόν ισότιµη παρουσία πολλών ειδών. Έτσι το µεγάλο χρονικό 

εύρος δραστηριότητας είναι εικονικό, από την άποψη ότι διαιρείται σε περισσότερα του ενός 

µέγιστα, τοποθετηµένα το ένα λίγο µετά από το άλλο.  
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Σχ. 6.26: Εποχική διαφοροποίηση των Gnaphosidae σε σταθµούς της Κρήτης. 
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Σχ. 6.26 – συνέχεια. 
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Σχ. 6.26 – συνέχεια. 
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Σχ. 6.26 – συνέχεια. 
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Σχ. 6.26 – συνέχεια. 
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Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρότυπο καθορίζεται από το συνδυασµό των προτύπων των ειδών 

του γένους Zelotes που αναφέρθηκαν παραπάνω (διαµόρφωση του ανοιξιάτικου-καλοκαιρινού 

µεγίστου) και εκείνων που εµφανίζουν φθινοπωρινά µέγιστα, δηλαδή των P. lentiginosa, Z. 

subterraneus, Z. solstitialis, Z. creticus. Κάποια επιπλέον συµµετοχή έχουν τα είδη Drassyllus praeficus, 

Haplodrassus creticus, H. dalmatensis, Trachyzelotes malkini, T. lyonneti, τα οποία, αν και λιγότερο 

άφθονα, συνέβαλαν στη συνολική αφθονία που καταγράφτηκε κατά τους πρώτους ανοιξιάτικους 

µήνες.   

 Οι σταθµοί που εµφανίζουν διπλό µέγιστο δραστηριότητας (σταθµοί 3, 27, 42, 73 ή 

αντίστοιχα Ελαφονήσι, Εξάντης, Γιούχτας, Χαµαίτουλο) είναι προφανώς εκείνοι στους οποίους τα 

είδη που κυριαρχούν σε αφθονία (ή έστω έχουν σηµαντική παρουσία) είναι τα P. lentiginosa και Z. 

subterraneus.  

 Σε ειδική κατηγορία θα πρέπει να τοποθετηθούν οι ορεινοί σταθµοί των τριών 

ορεινών όγκων, διότι φαινοµενικά δείχνουν πρότυπο µε δύο αιχµές δραστηριότητας (που στις 

περιπτώσεις του Ψηλορείτη και της ∆ίκτης δεν φαίνονται ξεκάθαρα, λόγω των αραιότερων 

διαστηµάτων δειγµατοληψίας), αλλά αν κοιτάξει κανείς τα πρότυπα σε επίπεδο είδους, βλέπει ότι 

κανένα δεν εµφανίζει διπλό µέγιστο, ακόµα και αυτά που είναι κατεξοχήν ευρύχρονα στους 

πεδινούς σταθµούς (π.χ. το P. lentiginosa). ΄Ετσι θα λέγαµε ότι τα είδη της ζώνης αυτής κάνουν έναν 

καλό καταµερισµό του µικρού διαστήµατος που οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την αναπαραγωγή, 

εµφανίζοντας µέγιστα στα τέλη της άνοιξης (D. praeficus, Callilepis cretica, H. creticus, Z. caucasius), το 

καλοκαίρι (Nomisia excerpta, Z. tenuis, Z. creticus, Z. labilis) ή στις αρχές του φθινοπώρου (Drassodes 

oreinos, P. lentiginosa, Z. creticus, Z. subterraneus) και επιπλέον ότι τροποποιούν το πρότυπο 

δραστηριότητάς τους προκειµένου να αντεπεξέλθουν στις συγκεκριµένες κλιµατικές συνθήκες. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη παράγραφο, το Gnaphosa bithynica, αποτελεί ξεχωριστή 

περίπτωση, καθώς σχεδόν σε κάθε σταθµό εµφανίζει και διαφορετικό πρότυπο δραστηριότητας.  

 Ανεξαρτήτως προτύπου, τα είδη που διαµορφώνουν την όποια χειµερινή 

δραστηριότητα από το Νοέµβριο µέχρι το Μάρτιο σε κάθε σταθµό είναι τα P. lentiginosa, Z. 

subterraneus, H. creticus, και λιγότερο τα Anagraphis pallens, Z. cf. ilotarum, Z. scrutatus, Z. tenuis. Το 

γεγονός ότι δεν εµφανίζονται νέα είδη κατά την περίοδο αυτή και ότι τα παραπάνω είδη 

δραστηριοποιούνται και τους υπόλοιπους µήνες στους σταθµούς παρουσίας τους, επιβεβαιώνει το 

σχεδιασµό της παρούσας µελέτης που στηρίχτηκε κατεξοχήν σε δείγµατα από τα µέσα της άνοιξης 

µέχρι τα µέσα του φθινοπώρου (Σχ. 6.27).   

 

 

 

 317



 

 

 
8

 4

 0

 

16

2
0 0 1 0

13

2 2
0 1 1

14

1 0 1 2

Απρ.-
Ιούν.

Ιούν.-
Αύγ.

Αύγ.-
Οκτ.

Οκτ.-
∆έκ.

∆έκ.-
Μάρ.

Μάρ.-
Μάι.

Γραµβούσα Ελαφονήσι
Χαµαίτουλο

12

0 0 0 0 1

6

3

0 0 0 0

16

1 0 0 0 1

16

1 0 0 0 0

18

1 0 0 0
2

13

1 0 0 0 10

5

10

15

20

Απρ.-
Ιούλ.

Ιούλ.-
Σεπ.

Σεπ.-
Νοέ.

Νοέ.-
Ιάν.

Ιάν.-
Μάρ.

Μάρ.-
Μάι.

Α
ρ.

 ε
ιδ
ώ
ν

Ψηλ. 1650µ Ψηλ. 1950µ
Μίλατος Εξάντης
Μπραµιανά Λιµνάκαρο 1750µ

2

6

10
12
14
16
18

Α
ρ.

 ε
ιδ
ώ
ν

 

 

Σχ. 6.27: Αριθµός ειδών που συλλέχθηκαν στους σταθµούς δειγµατοληψίας κατά τους ανοιξιάτικους και 
πρώτους καλοκαιρινούς µήνες και αριθµός ειδών που βρέθηκαν επιπλέον σ’ αυτούς στις αµέσως 
επόµενες δειγµατοληψίες. 

 

 

 

6.3.3 Επικάλυψη θώκων (βάσει της χρονικής και χωρικής στρωµάτωσης των ειδών)  

 

Η µέτρηση της επικάλυψης των θώκων µεταξύ δύο ή περισσότερων ειδών είναι αρκετά 

δύσκολη διαδικασία, πρώτα απ’ όλα γιατί τα όρια του θώκου ενός είδους είναι πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστούν. Στην παρούσα µελέτη δεν ήταν δυνατό να υπάρξει πληροφορία 

µικροενδιαιτηµατικών και µικροκλιµατικών προτιµήσεων των ειδών, οπότε µια τέτοια ανάλυση 

γίνεται προφανώς σε αρκετά αδρό πλαίσιο, χωρίς να µπορούµε να µπούµε σε λεπτοµέρειες, που 

ωστόσο θα ήταν πολύ σηµαντικές για τον ακριβέστερο προσδιορισµό της έννοιας του θώκου των 

µελετούµενων ζώων.  

Εκτός από τον υπολογισµό της χρονικής επικάλυψης, που αποτελεί το κυρίως κοµµάτι αυτής 

της ενότητας, έγινε παράλληλα και ο υπολογισµός της χωρικής επικάλυψης µε βάση τα δεδοµένα 

του 5ου κεφαλαίου και στη συνέχεια υπολογίστηκε η συνολική επικάλυψη των θώκων των ειδών, 

όπως αυτή διαµορφώνεται από το συνδυασµό της µέσης παρουσίας του κάθε είδους στα 

ενδιαιτήµατα, στις υψοµετρικές ζώνες και στα χρονικά διαστήµατα που έλαβαν χώρα οι 

δειγµατοληψίες. Η γενική φιλοσοφία στις µεθόδους µέτρησης της επικάλυψης θώκων είναι πολύ 

παρόµοια µε εκείνη της µέτρησης της πανιδικής οµοιότητας µεταξύ δύο περιοχών (Krebs, 1998), 

κι έτσι οι χρησιµοποιούµενοι δείκτες είναι συχνά ταυτόσηµοι και στις δύο περιπτώσεις (π.χ. ο 

Morisita που χρησιµοποιήθηκε και εδώ). Τα αποτελέσµατα από τη χρήση των δεικτών που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 παρουσιάζονται στο παράρτηµα (Πίν. 4-6), ενώ εδώ επιλέχτηκε η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων µόνο από το δείκτη του Horn (Πίν. 6.1) για λόγους 

απλούστευσης, δεδοµένου ότι όλοι οι δείκτες δίνουν λίγο ως πολύ το ίδιο αποτέλεσµα. Επίσης ο 

δείκτης αυτός θεωρείται ο πιο κατάλληλος, επειδή επηρεάζεται λιγότερο από το µέγεθος του 

δείγµατος και τον αριθµό των µετρούµενων διαστάσεων του θώκου, παράµετροι που δείχνουν να 

αλλοιώνουν αρκετά τους υπόλοιπους δείκτες (Krebs, 1998).  

Oι τιµές χρονικής επικάλυψης των ειδών κυµαίνονται από 0 (µεταξύ των ειδών T. barbatus - 

H. creticus) έως 0,962 (µεταξύ των ειδών P. lentiginosa - A. pallens και T. lyonneti - N. excerpta). 

Υπάρχουν ακόµα πολλά ζεύγη ειδών που εµφανίζουν µεγάλες τιµές χρονικής επικάλυψης, όπως για 

τα παράδειγµα το N. excerpta µε το Z. caucasius και το Z. labilis, το P. lentiginosa µε το D. oreinos. Το 

είδος H. creticus εµφανίζει µικρές τιµές και µε άλλα είδη (π.χ. τα C. cretica, Z. caucasius, Z. solstitialis, 

Z.tenuis), ενώ επίσης µικρές τιµές δίνουν το T. barbatus µε τα D. oreinos, D. praeficus, Z. solstitialis και 

Z. subterraneus και το T. malkini µε τα Z. solstitialis, Z. subterraneus και Z. tenuis.  

∆εν υπάρχει καµία ένδειξη ότι τα πιο συγγενικά είδη διαφοροποιούνται χρονικά 

περισσότερο από τα µη συγγενικά. ΄Ετσι υπάρχουν αρκετές µεγάλες τιµές µεταξύ των ειδών του 

γένους Zelotes (π.χ. µεταξύ των Z. labilis, Z. caucasius, Z. tenuis και Z. scrutatus που εκφράζουν στην 

ουσία την οµάδα των καλοκαιρινών ειδών και µεταξύ των Z. subterraneus, Z. solstitialis και Z. creticus 

που εκφράζουν την οµάδα των φθινοπωρινών-χειµερινών ειδών, ενώ µεταξύ τους οι δύο οµάδες 

έχουν προφανώς µικρότερη επικάλυψη). Τα δύο είδη του γένους Drassodes συνδέονται µε µία 

ενδιάµεση τιµή χρονικής επικάλυψης 0,673, που όµως δεν αποκλείει τη µη ανταγωνιστική 

συνύπαρξή τους (Wise, 1993), παρά το γεγονός ότι είναι ήδη γνωστό ότι τα δύο αυτά είδη δεν 

συνυπάρχουν χωρικά (βλέπε παράγραφο 4.3 και 5.4). Στα Gnaphosinae (Pterotricha, Nomisia και 

Gnaphosa) υπάρχει µεγάλη επικάλυψη µε τιµές 0,704-0,852, ενώ στο γένος Trachyzelotes οι τιµές είναι 

ενδιάµεσες, εκτός από τα Τ. barbatus και Τ. malkini, τα οποία δίνουν πολύ χαµηλή τιµή χρονικής 

επικάλυψης 0,25. Το γεγονός αυτό πρέπει να οφείλεται στην πιο εκτεταµένη παρουσία του δεύτερου 

είδους µέσα στο χρόνο, παρά το ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα δύο είδη συνολικά 

εµφανίζουν κοινή φαινολογία.  
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Πίν. 6.1: Τιµές χρονικής και χωρικής επικάλυψης (πάνω γραµµές, από αριστερά προς τα δεξιά) και συνολικής 

επικάλυψης θώκων (κάτω γραµµές) µεταξύ των 20 κοινότερων και αφθονότερων Gnaphosidae της 

Κρήτης (δείκτης Horn).  
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Οι τιµές χωρικής επικάλυψης είναι κατά κανόνα λίγο υψηλότερες2 από αυτές της χρονικής 

επικάλυψης και κυµαίνονται από 0 έως 0,99. Οι µέγιστες τιµές αφορούν το ζευγάρι των πολύ κοινών 

ειδών Z. subterraneus - N. excerpta, καθώς και των Z. tenuis - N. excerpta,  A. pallens - Z. scrutatus και 

A. pallens - M. coarctata. Επίσης πολύ υψηλή τιµή χωρικής επικάλυψης εµφανίζει το ζεύγος G. 

bithynica - D. oreinos, όπως είναι αναµενόµενο από όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Οι ελάχιστες τιµές επικάλυψης αφορούν κυρίως τη χωρική σχέση των δύο αυτών ειδών µε διάφορα 

κατεξοχήν πεδινά είδη (που ανήκουν στα γένη Trachyzelotes και Zelotes). Μέσα στις συγγενικές 

οµάδες, τα δύο Drassodes έχουν πολύ µικρή επικάλυψη, τα τρία Trachyzelotes έχουν παρόµοιες, 

σχετικά υψηλές τιµές, ενώ στα Gnaphosinae, το G. bithynica αποµακρύνεται και από τα δύο 

συγγενικά του είδη, αλλά κυρίως από το N. excerpta. Τέλος τα είδη του γένους Ζelotes 

επικαλύπτονται ακόµα περισσότερο χωρικά µε τιµές που κυµαίνονται από 0,453 έως 0,941.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις -ενδιαίτηµα, υψόµετρο και εποχικότητα- οι τιµές 

της επικάλυψης του θώκου κυµαίνονται από 0,024 (µεταξύ των ειδών T. barbatus και D. oreinos) 

µέχρι 0,98 (µεταξύ των ειδών M. coarctata και A. pallens). Μεγάλες τιµές συνολικής επικάλυψης 

εµφανίζουν τα M. coarctata και A. pallens µε τα είδη D. lutescens και Z. scrutatus, ενώ επίσης υψηλή 

είναι και η συνολική επικάλυψη των G. bithynica - D. oreinos. Αυτά τα ζεύγη είναι και τα µοναδικά 

που εµφάνισαν τιµές επικάλυψης µεγαλύτερες του 0,9, ενώ γενικά βλέπουµε ότι οι υπόλοιπες τιµές 

είναι πιο χαµηλές από εκείνες που παρατηρήθηκαν στις επιµέρους αναλύσεις. Ελάχιστες τιµές 

καταγράφονται πάλι µεταξύ των G. bithynica και D. oreinos µε διάφορα είδη των γενών Trachyzelotes 

και Zelotes. Γενικά τα αποτελέσµατα αυτά επηρεάζονται εντονότερα από τη χωρική διαφοροποίηση 

των ειδών παρά από τη χρονική, γι’ αυτό και οι τιµές και οι σχετικές αναλογίες τους πλησιάζουν 

περισσότερο αυτές της ανάλυσης της χωρικής επικάλυψης θώκων. Αυτό φαίνεται και εντός των 

συγγενικών οµάδων, µε µόνη διαφορά ότι µεταξύ των µελών των γενών Trachyzelotes και Zelotes οι 

τιµές επικάλυψης εξοµαλύνονται αρκετά (π.χ. στο γένος Zelotes, καµία τιµή δεν ξεπερνάει τα όρια 

0,5-0,88).  

 

 

 

 

 

 

 
2 Πράγµατι, το συνολικό άθροισµα και η µέση τιµή όλων των τιµών επικάλυψης που δίνουν οι δύο πίνακες είναι µεγαλύτερα για 
τη χωρική επικάλυψη σε σχέση µε τη χρονική.  
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6.4 Συζήτηση 

6.4.1 Μοντέλο φαινολογικών προτύπων  

 

Τα Gnaphosidae της Κρήτης δραστηριοποιούνται στο σύνολό τους κατά την περίοδο µέσα 

άνοιξης-µέσα φθινοπώρου. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο η οικογένεια κυριαρχεί έναντι των 

υπόλοιπων οικογενειών αραχνών, ενώ το χειµώνα αρχίζουν να επικρατούν µέλη άλλων οικογενειών 

(Linyphiidae, Dysderidae, Clubionidae), όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή. Τα είδη που κυρίως 

απαντούν κατά τους χειµερινούς µήνες είναι τα Pterotricha lentiginosa, Zelotes subterraneus, Haplodrassus 

creticus και πολύ λιγότερο τα Anagraphis pallens, Z. cf. ilotarum, Z. scrutatus, Z. tenuis. Εντός της 

περιόδου αιχµής, παρατηρείται διαδοχική εµφάνιση των µέγιστων παρουσίας των ειδών, φαινόµενο 

που είναι γνωστό και από τη βιβλιογραφία (Enders, 1976; Toft, 1976; Uetz, 1977; Urones et al., 

1995), µικροδιαφορές µεταξύ των προτύπων που εµφανίζει το κάθε είδος στους σταθµούς 

παρουσίας του, καθώς και διαφορές στη διάρκεια της περιόδου δραστηριότητας. Αποτέλεσµα των 

παραπάνω είναι ότι η διάκριση των φαινολογικών προτύπων γίνεται πολύ δύσκολη, και σίγουρα δεν 

µπορεί να αποδοθεί εύκολα µε τα υπάρχοντα µοντέλα.  

Το πιο κοντινό µοντέλο που θα µπορούσε να αποδώσει τις φαινολογίες των Gnaphosidae 

της Κρήτης και πιθανότατα όλων των µεσογειακών οικοσυστηµάτων, είναι η διάκριση δύο 

περιόδων αιχµής, µίας πρώτης που καλύπτει τα ανοιξιάτικα και πρώτα καλοκαιρινά µέγιστα και 

µίας δεύτερης, που καλύπτει τα όψιµα καλοκαιρινά και πρώτα φθινοπωρινά µέγιστα 

δραστηριότητας, οι οποίες στη συνέχεια διαφοροποιούνται περαιτέρω, ανάλογα µε τη διάρκεια 

δραστηριότητας των ειδών. Έτσι θα µπορούσαν να προταθούν οι ακόλουθες κατηγορίες 

φαινολογικών προτύπων (Σχ. 6.28):  

Ι. Είδη µε αιχµή στο τέλος της άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού και στενόχρονη παρουσία (τα 

είδη H. creticus, D. praeficus και M. coarctata, ποσοστό 14%). 

ΙΙ. Είδη µε αιχµή δραστηριότητας την ίδια περίοδο, αλλά πιο εκτεταµένη παρουσία εντός 

του καλοκαιριού (τα είδη N. excerpta και Trachyzelotes spp., ποσοστό 19%). 

ΙΙΙ. Είδη µε αιχµή στο καλοκαίρι, αλλά σχεδόν συνεχή εµφάνιση καθ’ όλη την ευνοϊκή 

περίοδο (τα είδη C. cretica, Z. caucasius, Z. labilis, Z. scrutattus, Z. tenuis, ποσοστό 24%).  

IV. Είδη µε αιχµή στη µέση του καλοκαιριού µε αρχές φθινοπώρου (τα είδη D. oreinos και 

Z. creticus, ποσοστό 14%). 

V. Είδη µε παρουσία ώριµων ατόµων κατά το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου και εµφάνιση 

δύο αιχµών δραστηριότητας (κυρίως το P. lentiginosa και λιγότερο το Z. subterraneus, ποσοστό 

9,5%).  
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Σχ. 6.28: Προτεινόµενο µοντέλο φαινολογικών προτύπων για τα Gnaphosidae της Κρήτης. 

 

Τα είδη G. bithynica, A. pallens, Z. cf. ilotarum, Z. solstitialis και D. lutescens παρουσιάζουν 

αρκετή πλαστικότητα στις φαινολογίες τους, ενώ η σχετικά χαµηλή αφθονία τους δεν επιτρέπει την 

αποσαφήνιση του προτύπου τους. Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να κατατάξουµε τα τρία πρώτα στην 

κατηγορία (V), το Z. solstitialis στην κατηγορία (IV) και το D. lutescens στην κατηγορία (ΙΙ). 

Τα περισσότερα από τα είδη που δεν συµπεριλήφθηκαν στο κεφάλαιο αυτό ανήκουν στην 

κατηγορία των στενόχρονων ειδών που δραστηριοποιούνται κυρίως κατά το πρώτο µισό της ξηρής 

περιόδου, δηλαδή µεταξύ των κατηγοριών (Ι) και (ΙΙ). Τα είδη αυτά δεν ήταν ιδιαίτερα άφθονα, 

ώστε να γίνει δυνατή η εκτίµηση του εποχιακού τους προτύπου, πρέπει όµως να ανήκουν στο 

πρότυπο αυτό, δεδοµένου ότι στο σύνολο της µελέτης, ο µεγαλύτερος αριθµός ειδών που 

συλλέχθηκαν έστω και µία φορά, αφορά την περίοδο αυτή.  

Σύµφωνα µε τον βοτανικό Grime (1974; 1979) υπάρχουν τρεις διαφορετικές στρατηγικές 

επιβίωσης των ειδών: α) η υψηλή αντοχή σε δυσµενείς συνθήκες (stress-tolerant species), β) η 

υψηλή ανταγωνιστικότητα (high competitors) και γ) η δυνατότητα ευκαιριακής εκµετάλλευσης των 

προσφερόµενων πόρων (pioneer species). Στηριζόµενος στις διαφορετικές τους φαινολογίες ο 

Milner (1988) κατέταξε τα είδη αραχνών από ένα δάσος της Αγγλίας στις παραπάνω τρεις 

κατηγορίες. Σύµφωνα µε τον παραπάνω συγγραφέα, τα είδη που εµφανίζουν ευρύχρονο ή χειµερινό 

πρότυπο δραστηριότητας (κατηγορία V του παραπάνω µοντέλου) ανήκουν στην πρώτη κατηγορία 
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των ανθεκτικών ειδών, είναι καθολικοί θηρευτές ή τρέφονται µε οργανισµούς που υπάρχουν σε όλη 

τη διάρκεια του χρόνου και αδυνατούν να ανταγωνιστούν άλλα είδη κατά τη διάρκεια της θερµής 

περιόδου (ίσως περισσότερο αναφορικά µε τα χειµερινά είδη). Τα είδη που εµφανίζουν στενόχρονο 

πρότυπο (αλλά µε παρουσία καθ’ όλη την ξηρή περίοδο, άρα κατηγορίες ΙΙ-ΙV) ανήκουν στη 

δεύτερη κατηγορία των ανταγωνιστών, οι οποίοι καταναλώνουν την περισσότερη ενέργειά τους κατά 

την ευνοϊκή περίοδο, είναι αποτελεσµατικοί ανταγωνιστές και αποτελούν τους βασικούς θηρευτές 

άλλων αραχνών. Τέλος τα είδη που εµφανίζουν εξαιρετικά στενόχρονο πρότυπο παρουσίας 

(κατηγορία Ι) ανήκουν στην τελευταία κατηγορία των ευκαιριακών ειδών που επιτυγχάνουν την 

επιβίωσή τους µόνο κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες περιβάλλοντος, κυρίως λόγω περιορισµού 

της πυκνότητάς τους από τα πιο ανταγωνιστικά είδη κατά τη διάρκεια των άλλων περιόδων. 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά των ειδών της κάθε κατηγορίας, βλέπουµε ότι στα Gnaphosidae 

κυριαρχεί η στρατηγική των επιτυχηµένων ανταγωνιστών, ενώ η παραπάνω θεώρηση των 

στρατηγικών επιβίωσης εξηγεί επίσης την κατανοµή των ειδών κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα 

(υψοµέτρου) στην Κρήτη. Όπως φάνηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, καθώς αυξάνει το 

υψόµετρο, τα επιτυχηµένα είδη των πεδινών οικοτόπων περιορίζονται και, είτε αντικαθίστανται από 

άλλα που είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στις συγκεκριµένες συνθήκες (π.χ. τα D. oreinos και G. 

bithynica), είτε αντιπροσωπεύονται µόνο ή κυρίως από εκείνα που είναι πιο ανθεκτικά σε δυσµενείς 

συνθήκες (δηλαδή τα ευρύχρονα P. lentiginosa και Z. subterraneus).  

 

 

6.4.2 Προβλήµατα στις συγκρίσεις σε διαφορετικό ταξινοµικό επίπεδο ή µε 

διαφορετικές µεθόδους  

  

Η σύγκριση των φαινολογιών των επιµέρους ειδών µε τα αντίστοιχα πρότυπα που εµφανίζουν 

οι σταθµοί για το σύνολο της οικογένειας, δείχνει πόσο παρακινδυνευµένο είναι να προσπαθεί να 

συναγάγει κανείς συµπεράσµατα εποχικής διακύµανσης των οργανισµών, βασιζόµενος σε 

ταξινοµικές µονάδες ανώτερες του είδους. Η ειδοειδική φαινολογία ως απόκριση στις 

περιβαλλοντικές αλλαγές έχει επισηµανθεί ήδη από τους David (1995) και Stamou (1998). Πολλές 

φορές στο παρελθόν έχει διαπιστωθεί ότι το χαρακτηριστικό φαινολογικό πρότυπο πολλών τάξων 

αρθροπόδων στα µεσογειακά οικοσυστήµατα (Di Castri & Vitali-Di Castri, 1980; Lamotte & 

Blandin, 1989), συµπεριλαµβανοµένων και των αραχνών (Bigot & Bodot, 1972; Christophe, 1974; 

Chatzaki et al., 1998; Majadas, 2002) ή ειδικά της οικογένειας Gnaphosidae (Assi, 1986; Παράσχη, 

1988; Chatzaki et al., 1998) είναι εκείνο που εµφανίζει δύο αιχµές δραστηριότητας στη διάρκεια του 

έτους, µία στο τέλος της άνοιξης και µία στις αρχές του φθινοπώρου, γεγονός που όπως 

αποδεικνύεται εδώ, ισχύει για πολύ περιορισµένο αριθµό ειδών. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης 
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βλέπουµε µια συνολική εικόνα σταθερά υψηλής δραστηριότητας σε ένα σταθµό µελέτης (Hagvar et 

al., 1978; Di Castri & Vitali - Di Castri, 1981; Ραδέα, 1993), η οποία στην ουσία προέρχεται από 

τη σύζευξη των αιχµών δραστηριότητας των κυρίαρχων ειδών σε διαφορετικές χρονικές στιγµές 

µέσα στην ευνοϊκή περίοδο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα διαφοροποίησης του φαινολογικού 

προτύπου που εµφανίζει η οικογένεια ως σύνολο από εκείνο των επιµέρους ειδών στην παρούσα 

µελέτη είναι κάποιοι πεδινοί σταθµοί στους οποίους υπάρχει ισότιµη κυριαρχία περισσότερων του 

ενός ειδών, καθώς και οι περισσότεροι ορεινοί σταθµοί. Στους τελευταίους γίνεται πολύ ξεκάθαρη η 

χρονική διαµερισµατοποίηση της δραστηριότητας των ειδών, γεγονός που πρέπει να 

αντικατοπτρίζει την πιο επιτακτική ανάγκη για προσαρµογή των ειδών σε ενδιαιτήµατα µε 

περιορισµό στη διαθεσιµότητα τροφής. Για το λόγο αυτό είναι πολύ δύσκολο να συγκριθούν οι 

φαινολογίες των ειδών της παρούσας µελέτης µε αποτελέσµατα άλλων ερευνητών (π.χ. της 

Παράσχη από µακί της Ελλάδας) που δεν έχουν κάνει ανάλυση σε επίπεδο είδους, σύγκριση που θα 

ήταν ιδιαίτερα γόνιµη.  

Ένα άλλο θέµα που προκύπτει από τα στοιχεία της Παράσχη (1988) και αξίζει ιδιαιτέρως να 

επισηµανθεί, είναι οι διαφορές στα φαινολογικά πρότυπα που εµφανίζουν οι αράχνες (και ασφαλώς 

όχι µόνον αυτές) ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο. Πέραν του γεγονότος ότι η 

χρησιµοποίηση των παγίδων εδάφους δεν δίνει ποσοτική εκτίµηση της πυκνότητας των πληθυσµών, 

οδηγεί συχνά και σε εντελώς διαφορετικά πρότυπα. Η συγγραφέας συνοψίζει τις διαφορές αυτές σε 

τρία σηµεία: 

1. σε διαφορές στην εποχική διακύµανση και στις αιχµές δραστηριότητας 

2. στο ποσοστό ώριµων-ανώριµων ατόµων ανά δειγµατοληπτική προσπάθεια και 

3. στη σύνθεση των οικογενειών 

Αναφορικά µε το πρώτο σηµείο που αναλύεται εδώ, εκτός από τις διαφορές που βρίσκει η 

συγγραφέας αναλύοντας τις πυκνότητες των αραχνών της Επιδαύρου και της Νάξου (δύο αιχµές 

άνοιξης-φθινοπώρου στην πρώτη και µία κατά την υγρή περίοδο στη δεύτερη (!)) και οι οποίες είναι 

πολύ πιθανό να οφείλονται στο λόγο που προαναφέρθηκε (διαφορετική σύνθεση ειδών µε 

διαφορετικά πρότυπα) και όχι ή µόνο έµµεσα στις διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες των δύο 

περιοχών, βρίσκει επίσης σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη 

µέθοδο των πλαισίων και των παγίδων εδάφους. Έτσι για τα Gnaphosidae, µε τη δεύτερη µέθοδο 

αναγνωρίζονται δύο αιχµές δραστηριότητας στην Επίδαυρο (αλλά σε διαφορετικούς µήνες από 

αυτούς µε τα πλαίσια) και µία αιχµή δραστηριότητας στη Νάξο, αλλά κατά το Μάιο-Ιούνιο! 

Υπάρχει δηλαδή µία διαφορά φάσης στα πρότυπα δραστηριότητας µεταξύ των δύο µεθόδων της 

τάξης των 1-2 µηνών στην Επίδαυρο και των 3-4 µηνών στη Νάξο. Κρίνοντας και από τις διαφορές 

ώριµων-ανώριµων στις δύο συλλογές (στη µέθοδο των πλαισίων το 96-97% των ατόµων που 

συλλέχθηκαν ήταν ανώριµα), καταλαβαίνουµε ότι τα µέγιστα αφθονίας από τη µέθοδο των πλαισίων 

 325



αντιστοιχούν στην αύξηση των ανώριµων σταδίων λίγο µετά την εκκόλαψη ή λίγο πριν την πλήρη 

ωρίµανση, που οδηγεί στις παρατηρούµενες από τις παγίδες αιχµές δραστηριότητας των ώριµων 

λίγους µήνες µετά και οι οποίες σχετίζονται µε την αναπαραγωγική περίοδο. Η πιο προφανής αιτία 

που εξηγεί γιατί δεν πιάνονται άτοµα µε τη µέθοδο των πλαισίων την περίοδο που οι συγκεκριµένες 

αράχνες είναι ώριµες και πολύ δραστήριες στο έδαφος, σχετίζεται µε τους µηχανισµούς 

συµπεριφοράς της συγκεκριµένης οµάδας για την αποφυγή της ξηρασίας, δηλαδή τη 

δραστηριοποίηση κατά τις νυχτερινές ώρες και το κρύψιµο σε πιο ευνοϊκά σηµεία του εδάφους κατά 

τη διάρκεια της µέρας. ∆εδοµένου ότι οι µηχανισµοί αυτοί συµπεριφοράς δεν είναι πειραµατικά 

επιβεβαιωµένοι σε επίπεδο είδους για τη συγκεκριµένη οµάδα, οι παραπάνω παρατηρήσεις 

αποτελούν ταυτόχρονα απόδειξη της ισχύος τους. Η διαφορά φάσης στα φαινολογικά πρότυπα µε 

τη χρήση των παγίδων και των άλλων ποσοτικών µετρήσεων έχει παρατηρηθεί και σε άλλες οµάδες 

αρθροπόδων σε µεσογειακά οικοσυστήµατα (Magioris & Tsiourlis, 1992). 

Οι παρατηρούµενες διαφορές στα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων για τις οικογένειες 

Filistatidae, Salticidae και Scytodidae είναι πανοµοιότυπες µε αυτές που προκύπτουν στα 

Gnaphosidae, δηλαδή υπάρχει και σε αυτές πολύ µεγάλη διαφορά στον αριθµό ώριµων-ανώριµων 

ατόµων και αλλαγή προτύπου µε τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα το φαινόµενο δεν είναι τόσο εµφανές 

στην περίπτωση των Theridiidae, µιας οικογένειας που δεν είναι ιδιαίτερα κινητική στο έδαφος, 

όπως οι προηγούµενες. Τέλος υπάρχουν περιπτώσεις όπως τα Zodariidae, στις οποίες η οικογένεια 

έχει σηµαντική παρουσία στις παγίδες εδάφους, αλλά δεν είναι δυνατό να συλλεχθεί µε το χέρι. 

Κατά συνέπεια, η συµπεριφορά και οι συνήθειες της κάθε µελετούµενης οµάδας θα πρέπει να 

λαµβάνονται πάντα υπόψη για την επιλογή της µεθόδου δειγµατοληψίας και κυρίως για την 

αποφυγή παρερµηνειών στα αποτελέσµατα.  

 

 

6.4.3 Βιολογικοί κύκλοι σε σχέση µε τα φαινολογικά πρότυπα 

 

Γενικά δεν είναι εύκολο να ερµηνευτεί ο βιολογικός κύκλος ζωής των οργανισµών µε µόνη 

πληροφορία τις µετρήσεις από τις παγίδες εδάφους. Παρά το γεγονός ότι τα πρότυπα 

δραστηριότητας όπως εµφανίζονται από τη µέθοδο αυτή είναι αρκετά σταθερά και άρα σίγουρα 

συνδέονται µε συγκεκριµένα στάδια του βιολογικού κύκλου των ζώων, ωστόσο συχνά υπάρχουν 

περισσότεροι από ένας τρόποι να αποδώσουν τους αντίστοιχους βιολογικούς κύκλους. Για 

παράδειγµα, πολλά από τα είδη του γένους Zelotes εµφανίζουν µεν µία περίοδο αιχµής, αλλά 

παραµένουν ώριµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα (ακόµα και το χειµώνα, προσωπικές 

παρατηρήσεις). Ένα τέτοιο πρότυπο θα µπορούσε να ερµηνευτεί είτε ως στενόχρονο (πιθανώς µε 

διετή κύκλο), είτε ως ευρύχρονο, κάνοντας την παραδοχή ότι ώριµα άτοµα υπάρχουν και το 
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χειµώνα αλλά δεν πιάνονται στις παγίδες, λόγω περιορισµού της δραστηριότητάς τους. Για να 

µπορέσουµε να αποσαφηνίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια αυτό που παρατηρούµε στις παγίδες 

εδάφους, θα πρέπει η µελέτη να συνοδεύεται από παρατηρήσεις στο πεδίο (ζευγάρωµα, γεννήσεις 

κλπ.) και ανατοµές των θηλυκών ατόµων (για αναγνώριση των σταδίων ανάπτυξης των αυγών και της 

γόνιµης ή µη κατάστασης των ατόµων).  

Στη ∆ανία (Toft, 1976), Σουηδία (Almquist, 1969) και στον Καναδά (Aitchison, 1984) 

αναφέρεται ότι περισσότερα από τα µισά είδη αραχνών εµφανίζουν διετή κύκλο ζωής, ενώ στην 

Κεντρική Ευρώπη τα περισσότερα είδη είναι ετήσια (Schaefer, 1977). Για τα Gnaphosidae της 

Κεντρικής Ευρώπης η Grimm (1985) αναφέρει ότι τα περισσότερα είδη έχουν ετήσιο κύκλο µε το 

ζευγάρωµα να συµβαίνει την άνοιξη, την ωοαπόθεση το καλοκαίρι, την εκκόλαψη το καλοκαίρι και 

φθινόπωρο και τη διαχείµαση σε κάποιο ανώριµο στάδιο, διαδικασία που συµφωνεί µε τα παρόντα 

δεδοµένα. Σύµφωνα µε την ίδια συγγραφέα, µερικά είδη (κυρίως του γένους Zelotes) µπορεί να 

έχουν δύο γενιές µέσα σε ένα χρόνο, ενώ θεωρείται απίθανο να εµφανίζουν διετή κύκλο, εκτός από 

περιπτώσεις µεγαλύτερων γεωγραφικών πλατών (π.χ. Σκανδιναβία, Lohmander, 1942). ∆ιετής 

κύκλος παρατηρείται και από τον Schmoller (1970) για τέσσερα είδη Gnaphosidae σε αλπικές 

τούνδρες του Κολοράντο. Είναι προφανές ότι η διάρκεια του βιολογικού κύκλου είναι εξαρτηµένη 

από τη θερµοκρασία και κυρίως τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου (Almquist, 1969; Schaefer, 

1977; Aitchison, 1984). Είναι εποµένως αναµενόµενο ότι στα µεσογειακά κλίµατα, όπου όµως δεν 

υπάρχουν συγκριτικά δεδοµένα3, οι κύκλοι θα είναι το πολύ ετήσιοι ή θα υπάρχουν δύο γενιές το 

χρόνο για τις ίδιες οµάδες που σε ανώτερα γεωγραφικά πλάτη θα εµφανίζουν διετείς κύκλους.  

Η αλλαγή της διάρκειας του βιολογικού κύκλου είναι φαινόµενο που αναφέρεται σε όλη τη 

σχετική βιβλιογραφία και αφορά τόσο στα γεωγραφικά πλάτη, όσο και στο υψόµετρο (Schmoller, 

1970; Toft, 1976 και αναφορές σ’ αυτόν; Schaefer, 1977; Aitchison, 1984). Συχνά η 

διαφοροποίηση αυτή ερµηνεύεται ως προσαρµογή των ειδών που επεκτείνουν την κατανοµή τους σε 

γεωγραφικές ζώνες µε διαφορετικό κλίµα (Coulson et al., 1975; Reiskind, 1981). Ακόµα όµως και 

στην ίδια περιοχή έχει παρατηρηθεί αλλαγή του ετήσιου κύκλου σε διετή σε ‘κακές’ χρονιές (Kajak, 

1967) ή το ανάποδο σε ‘καλές’ χρονιές (Dondale, 1961). Η ευελιξία αυτή των ειδών ως προς τη 

δραστηριότητά τους στο χρόνο δείχνει ότι η οικολογική παρουσία τους στο χώρο-χρόνο είναι 

αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης των οικολογικών τους ανοχών και του περιβάλλοντος στο οποίο 

βρίσκονται κάθε στιγµή, και εποµένως ο ορισµός του οικολογικού θώκου δεν αποτελεί στατική 

έννοια για κάθε είδος, αλλά εξαρτάται από τη δυναµική σχέση µεταξύ των δύο αυτών παραµέτρων, 

όπως εύστοχα παρατηρεί ο Λυµπεράκης (2003).   

Στην παρούσα µελέτη η φαινολογία των ειδών δεν δείχνει να διαφοροποιείται σηµαντικά 

κατά µήκος του οριζόντιου άξονα του νησιού. Ωστόσο µεταξύ όµοιων σταθµών (πεδινοί 

                                                 
3 Τα µόνα συγκριτικά στοιχεία είναι από τους Urones et al. (1995), σύµφωνα µε τους οποίους τα περισσότερα Gnaphosidae της 
Ισπανίας έχουν ετήσιους κύκλους ζωής. 
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φρυγανότοποι) υπάρχουν µικρές -κατά κανόνα- αποκλίσεις, που, χωρίς κατ’ ανάγκη να εκφράζουν 

αλλαγή φαινολογικού προτύπου, δείχνουν ότι τα είδη έχουν τη δυνατότητα απόκρισης στις 

κλιµατικές µεταβολές και σίγουρα το κάνουν, προκειµένου να βελτιστοποιήσουν την πληθυσµιακή 

τους σταθερότητα στο οικοσύστηµα. Από τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν ήταν δυνατό να τεκµηριωθεί 

εάν αυτές οι αποκλίσεις στη δραστηριότητα των ειδών οφείλονται στις διαφορετικές κλιµατικές 

συνθήκες που επικρατούσαν κατά τις διαφορετικές χρονιές που έλαβαν χώρα οι δειγµατοληψίες ή 

σε διαφορές των σταθµών ως προς φυσικοχηµικές ή βιοτικές παραµέτρους, που εδώ ούτως ή άλλως 

δεν ελέγχθηκαν. Αντίθετα, κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 

περιορισµού της δραστηριότητας των ειδών (π.χ. στα M. coarctata, Z. caucasius, P. lentiginosa, Z. 

tenuis) ή µετατόπισής της κατά 1-2 µήνες προς το καλοκαίρι-φθινόπωρο (π.χ. στα D. lutescens, C. 

cretica, H. creticus, N. excerpta, T. malkini), ως αποκρίσεις προσαρµογής στις πιο ακραίες κλιµατικές 

συνθήκες, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει κατ’ ανάγκη αλλαγή του βιολογικού κύκλου των 

συγκεκριµένων ειδών. Τα είδη που απαντούν στα µεγάλα υψόµετρα και ειδικά πάνω από τα 1600µ 

δραστηριοποιούνται κατά τα µέσα καλοκαιριού και εµφανίζουν αιχµή κατά τις αρχές του 

φθινοπώρου. Κατά τον Λυµπεράκη (2003), αυτή η περίοδος είναι η πιο σταθερή και άρα 

περισσότερο προβλέψιµη ως προς το κλίµα, µε αποτέλεσµα να επιλέγεται από τους οργανισµούς 

για την αναπαραγωγή τους, όπως θα σχολιαστεί και παρακάτω.  

Η σταθερότητα του φαινολογικού προτύπου στις εδαφικές αράχνες γενικά (Hagvar et al., 

1978) και στα Gnaphosidae ειδικότερα (Deltshev, 1994) έχει διατυπωθεί στη βιβλιογραφία, και 

µάλιστα υποστηρίζεται ότι τα φαινολογικά πρότυπα παραµένουν τα ίδια, ακόµα και στις 

περιπτώσεις που ο βιολογικός κύκλος αλλάζει ρυθµό για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω 

(Toft, 1976). Μόνη εξαίρεση είναι η περίπτωση που οι δύο γενιές το χρόνο µετατρέπονται σε µία 

γενιά, αλλαγή που φαίνεται να λαµβάνει χώρα σε κάποια είδη κατά τον κατακόρυφο άξονα της 

Κρήτης, δηλαδή κατά µήκος των τριών ορεινών όγκων. Έτσι η µόνη σαφής ένδειξη αλλαγής κύκλου 

και φαινολογικού προτύπου φαίνεται να υπάρχει στο είδος Pterotricha lentiginosa, το οποίο απαντά σε 

µεγάλο υψοµετρικό εύρος στην Κρήτη και κατά πάσα πιθανότητα συµπληρώνει δύο κύκλους µέσα 

σε ένα έτος στους πεδινούς σταθµούς (που φαίνεται από την πιο έντονη παρουσία των θηλυκών όλο 

το καλοκαίρι και τις δύο αιχµές των αρσενικών άνοιξη και φθινόπωρο), ενώ πάνω από τα 800µ 

φαίνεται να µεταπηδά σε έναν ετήσιο κύκλο4 µε αναπαραγωγική αιχµή δραστηριότητας στο τέλος 

του καλοκαιριού µε αρχές φθινοπώρου. Εξάλλου το Gnaphosa bithynica ίσως αποτελεί τη µοναδική 

περίπτωση είδους µε διετή κύκλο, πράγµα που υποδεικνύεται από την πιο εκτεταµένη παρουσία 

θηλυκών ατόµων µέσα στο χρόνο, χωρίς αυτή να συνοδεύεται από αυξηµένη δραστηριότητα των 

                                                 
4 Θα µπορούσε βέβαια να υποστηριχτεί ότι το είδος στους πεδινούς σταθµούς εµφανίζεται µε δύο αναπαραγωγικές περιόδους 
που οδηγούν σε µία µόνο γενιά την άνοιξη, όποτε η διάρκεια του κύκλου παραµένει η ίδια. Ακόµα και σ’ αυτή την περίπτωση, 
σίγουρα τα στάδια ανάπτυξης είναι διαφορετικά µεταξύ των πεδινών και ορεινών πληθυσµών, τόσο σε διάρκεια όσο και σε 
χρονική τοποθέτηση (π.χ. το ζευγάρωµα φαίνεται να λαµβάνει χώρα την άνοιξη στους πεδινούς και αργά το καλοκαίρι στους 
ορεινούς πληθυσµούς. Ωστόσο οι δύο κύκλοι, ένας σύντοµος καλοκαιρινός (5 µήνες) και ένας µεγαλύτερος χειµερινός (7 
µήνες) υποστηρίζεται ότι υπάρχει και στο P. kochi (O.P. Cambridge, 1872) που παρουσιάζει το ίδιο φαινολογικό πρότυπο 
(Assi, 1986).  
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αρσενικών (Toft, 1976). Το αν το συγκεκριµένο είδος ανήκει σε στενόχρονο ή ευρύχρονο πρότυπο 

και η επιβεβαίωση της διάρκειας του κύκλου του απαιτεί ανατοµές θηλυκών και παρατηρήσεις 

πεδίου. Επίσης είναι πιθανό ότι τα D. oreinos και Z. creticus έχουν διετή βιολογικό κύκλο στα µεγάλα 

υψόµετρα για τον ίδιο λόγο.  

 

 

6.4.4 Επικάλυψη θώκων 

 

Στα Gnaphosidae της Κρήτης οι τιµές χρονικής επικάλυψης έχουν µεγάλη διακύµανση και 

φυσικά οι πιο χαµηλές τιµές αφορούν στα είδη που εµφανίζουν διαφορετικά φαινολογικά πρότυπα. 

Οι υψηλές τιµές χρονικής επικάλυψης επικρατούν έναντι των χαµηλών, γεγονός που εκφράζει 

συγχρονισµό των ειδών στις σηµαντικές βιολογικές τους δραστηριότητες, όπως είναι η 

αναπαραγωγή. Ο συγχρονισµός αυτός αποτελεί ένδειξη απόκρισης των ειδών σε ένα εποχιακά 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον, όπως το µεσογειακό (Stamou, 1998) και στην πίεση που δέχονται τα 

είδη από τους κλιµατικούς παράγοντες (Peake, 1960). Αντίθετα οι χρονικές διακυµάνσεις της 

αναπαραγωγικής περιόδου αποτελούν µηχανισµό αποµόνωσης και αποφυγής του ανταγωνισµού, 

όπως σχολιάστηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου. Οι τελευταίες συµβαίνουν στα Gnaphosidae σε 

µικρότερη χρονική κλίµακα (εντός της περιόδου αιχµής), πράγµα που σηµαίνει ότι εποχικότητα 

του κλίµατος µε όσα αυτή συνεπάγεται (θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, αλλαγές στη φωτοπερίοδο ή 

διαθεσιµότητα τροφής), είναι κυρίαρχος περιοριστικός παράγοντας που υπερκαλύπτει οποιαδήποτε 

άλλη οικολογική πίεση στους οργανισµούς των µεσογειακών οικοσυστηµάτων (Stamou, 1998).   

Ωστόσο δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι τα πιο συγγενικά είδη ή εκείνα που ανήκουν στην 

ίδια τάξη µεγέθους (και άρα θεωρητικά υφίστανται εντονότερες ανταγωνιστικές πιέσεις) 

διαχωρίζονται περισσότερο µέσα στο χρόνο από τα υπόλοιπα, γεγονός που αντιτίθεται σε 

προηγούµενες µελέτες (Uetz, 1977) που υποστηρίζουν ότι µεταξύ συµπάτριων ειδών του ίδιου 

γένους, το µεγαλύτερο σε µέγεθος ολοκληρώνει τον κύκλο του νωρίτερα από το µικρότερο. Η µόνη 

περίπτωση που φαίνεται να ισχύει η παραπάνω υπόθεση είναι εκείνη των T. malkini και του 

µεγαλύτερου σε µέγεθος T. barbatus στο σταθµό των 800µ στα Λευκά ΄Ορη (Σχ. 6.8). Μία πιθανή 

εξήγηση της διαφοράς αυτής είναι το γεγονός ότι στους πεδινούς σταθµούς, και γενικά όπου 

υπάρχει αφθονία φυσικών πόρων, στην ουσία δεν υπάρχει ανταγωνισµός και έτσι τα είδη δεν 

χρειάζεται να περιορίζουν ή να τροποποιούν τη δραστηριότητά τους, γιατί όλα µπορούν να 

συνυπάρχουν κατά την ευνοϊκότερη περίοδο. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι κλιµατικές συνθήκες 

ή η διαθεσιµότητα τροφής αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ειδών, υπάρχει 

µεγαλύτερη ‘ανάγκη’ εξειδίκευσης του θώκου, που στη συγκεκριµένη περίπτωση εκδηλώνεται µε τη 

διάκριση της εποχής δραστηριοποίησης των δύο ειδών. Ενδεχοµένως βέβαια υπάρχουν 
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διαφοροποιήσεις που συµβαίνουν σε µικρότερα χρονικά διαστήµατα και οι οποίες δεν είναι δυνατό 

να διαγνωστούν µε τις δίµηνες δειγµατοληψίες της παρούσας µελέτης. Όπως φάνηκε στο 5ο 

κεφάλαιο, η κατάσταση των πληθυσµών των περισσότερων ειδών Gnaphosidae είναι τέτοια που η 

πρώτη εκδοχή ερµηνείας δείχνει να εκφράζει την πραγµατικότητα.  

Σε σχέση µε τη χρονική τους επικάλυψη, η χωρική επικάλυψη των ειδών είναι µεγαλύτερη, 

πράγµα που συµφωνεί µε προηγούµενα δεδοµένα (Uetz, 1977). Το αποτέλεσµα αυτό αποδίδεται 

και πάλι στο γεγονός της πολυφαγίας των αραχνών: µέσα στο χρόνο η συνεχής εναλλαγή στις γενιές 

των διαφόρων τάξεων εντόµων ή άλλων πιθανών θηραµάτων δεν αφήνει κενά στη διαθεσιµότητα 

τροφής, εφόσον υπάρχει ελαστικότητα στην επιλογή της. ΄Ετσι η χρονική διαµερισµατοποίηση 

ευνοείται. Αντίθετα, η ενεργητική στρατηγική θήρευσης των συγκεκριµένων αραχνών τις αναγκάζει 

να είναι πιο κινητικές στο χώρο και άρα πιο οµογενοποιηµένες χωρικά. Για τον ίδιο λόγο εκτιµάται 

ότι ακόµα και σε επίπεδο µικροενδιαιτήµατος, τα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας δεν είναι 

ιδιαίτερα διαφοροποιηµένα.  

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη και τις δύο διαστάσεις, χρόνο και χώρο, η συνολική επικάλυψη 

των θώκων ανά ζεύγη ειδών κατά κανόνα µειώνεται. Το γεγονός αυτό είναι λογικό και συµφωνεί µε 

τα προηγούµενα δεδοµένα, αλλά ο Krebs (1998) εκφράζει την άποψη ότι οι δείκτες µέτρησης της 

επικάλυψης των θώκων επηρεάζονται από τον αριθµό των διαστάσεων, δίνοντας χαµηλότερες τιµές 

επικάλυψης όσο αυτός αυξάνει. Υπάρχουν δύο πρότυπα οικολογικής συµπεριφοράς των ειδών: α) να 

εµφανίζουν όµοιες τιµές επικάλυψης και στις δύο διαστάσεις ή β) να έχουν µεγάλη επικάλυψη στη 

µία διάσταση και αρκετά µικρότερη στην άλλη (αρχή της συµπληρωµατικότητας). Στα είδη της 

παρούσας µελέτης φαίνεται να ισχύει πιο συχνά το πρώτο πρότυπο, αν και υπάρχουν και 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα που αντιπροσωπεύουν το δεύτερο (περίπτωση του ζεύγους Drassodes 

oreinos - D. lutescens του Gnaphosa bithynica µε τα Pterotricha lentiginosa και Nomisia excerpta). Η αρχή 

της συµπληρωµατικότητας δε φαίνεται να έχει ισχύ ούτε και στη σχετική βιβλιογραφία (Uetz, 1977; 

Maelfait et al., 1980), αν και είναι σύµφωνο µε τις αρχές που διέπουν τη θεωρία του θώκου.     

Η χρονική και χωρική διαµερισµατοποίηση είναι µία µόνο εφαρµογή της βασικής θεωρίας 

του θώκου (niche theory) που υποστηρίζει ότι όσο αυξάνει η πίεση του διαειδικού ανταγωνισµού, 

τόσο µειώνεται η επικάλυψη των θώκων των ειδών, προκειµένου να υπάρχει µη ανταγωνιστική 

συνύπαρξη (Pianka, 1994). Είδη µε παρόµοιες διατροφικές συνήθειες αναµένεται να ανταγωνίζονται 

αρκετά έντονα, ειδικά σε περιόδους που υπάρχει περιορισµός της διαθέσιµης τροφής, και εποµένως 

η επικάλυψη των θώκων τους να είναι µειωµένη. Παρά το ότι αυτό φαίνεται να ισχύει σε αρκετά 

πειράµατα µε αράχνες (Schoener, 1983), δεν είναι ωστόσο καθολικό (Wise, 1993). Στην παρούσα 

µελέτη η µόνη ένδειξη που υποστηρίζει τα παραπάνω είναι η περίπτωση των λίγων ειδών των 

κορυφών, στα οποία η χρονική διαφοροποίηση είναι πιο σαφής και ξεκάθαρη, ίσως γιατί εκεί οι 

συνθήκες είναι πιο περιοριστικές.  

 330 



________________________________________    ____ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η σχέση µεταξύ ανταγωνισµού και επικάλυψης θώκων είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει 

πολύ τους οικολόγους των τελευταίων δεκαετιών και έχει οδηγήσει σε µεγάλη διχογνωµία. Αυτό 

που φαίνεται να ισχύει στις µέρες µας είναι η άποψη ότι ο ανταγωνισµός από µόνος του δεν µπορεί 

να προβλέψει/ερµηνεύσει τις σχέσεις των θώκων µεταξύ των ειδών, και εποµένως δεν υπάρχει 

απόλυτη συνάρτηση µεταξύ των δύο µεγεθών. Ακόµα και η θεωρία της εξειδίκευσης του θώκου ως 

εξελικτικής διαδικασίας αποφυγής του διαειδικού ανταγωνισµού και επίτευξης της συνύπαρξης, 

συχνά δεν επαρκεί για να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις στα πειραµατικά δεδοµένα µε αράχνες 

(Wise, 1993). Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο καταµερισµός των αγαθών υπάρχει µέσα στο χρόνο 

και στο χώρο και σίγουρα αποτελεί ένα µηχανισµό συνύπαρξης και ένα µέτρο περιγραφής της 

οργάνωσης των βιοκοινοτήτων, ανεξάρτητα από το πώς εµπλέκεται σ’ αυτό ο ανταγωνισµός (Krebs, 

1998). Μεταξύ των βασικών οµάδων θηρευτών στα αρθρόποδα µιας βιοκοινότητας, τα φαινολογικά 

πρότυπα διαµορφώνονται συχνά έτσι, ώστε στο σύνολό τους να υπάρχει µια οµογενοποιηµένη 

κυρίαρχη παρουσία (Hagvar et al., 1978; Di Castri & Vitali-Di Castri, 1980). Το ίδιο παρατηρείται 

και στην περίπτωση των Gnaphosidae της Κρήτης, όπως αποδεικνύεται και από το Σχ. 6.28, αν δει 

κανείς το σύνολο των προτύπων και όχι µεµονωµένα καθένα από αυτά. Στο σύνολό τους οι αράχνες 

έχουν σίγουρα τον κύριο λόγο στο µεγαλύτερο µέρος του χρόνου και στα περισσότερα 

ενδιαιτήµατα (Ραδέα, 1993).    
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___________________________________        _________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 
 

7.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι κατανοµές των ειδών Gnaphosidae στην Κρήτη 

µε στόχο την ανάδειξη πανιδικών οµοιοτήτων εντός των γεωγραφικών περιοχών της. Με βάση 

αυτές τις οµοιότητες/διαφορές και µε την αναγνώριση πιθανών κοινών προτύπων γεωγραφικής 

κατανοµής επιχειρήθηκε η συσχέτιση της σύνθεσης των ειδών µε την ιστορία ή την οικολογία της 

Κρήτης. Οι δύο αυτές παράµετροι, δηλαδή η διαδικασία διαµόρφωσης µιας περιοχής και οι 

γεωγραφικές της σχέσεις µε γειτονικές περιοχές από τη µία και οι κλιµατικές-γεωφυσικές 

παράµετροι που συναντώνται σε αυτήν από την άλλη, αποτελούν ένα σύνθετο σύµπλεγµα 

καθορισµού της παρουσίας των ειδών της. Εκτός αυτού, οι διαφορές στις κατανοµές των ειδών 

αντικατοπτρίζουν τη διαφορετική ικανότητα διασποράς τους και επίσης τις διαφορετικές 

οικολογικές προτιµήσεις ή ανοχές τους, µε αποτέλεσµα συχνά τα παρατηρούµενα πρότυπα να 

ακολουθούν συγκεκριµένα κλινή, π.χ. υγρασίας, θερµοκρασίας, υψοµέτρου ή άλλων. Τις 

περισσότερες φορές είναι δύσκολο να αποµονωθούν οι οικολογικές από τις ιστορικές παραµέτρους 

καθορισµού των κατανοµών. 

Παρά το γεγονός ότι η γνώση της αραχνοπανίδας των γύρω από την Κρήτη νησιών του 

νοτίου Αιγαίου δεν είναι το ίδιο εµπεριστατωµένη, χρησιµοποιήθηκαν τα δεδοµένα από τα νησιά 

Αντικύθηρα, Κάρπαθο και Κω για µία πρώτη εικόνα της πανιδικής συσχέτισης των νησιών αυτών µε 

την Κρήτη, όπως αυτή προκύπτει από τα Gnaphosidae. Επίσης αναλύθηκε η Γαύδος και οι 

δορυφορικές νησίδες Γαυδοπούλα και ∆ία ως προς την Κρήτη, αλλά και ως προς τα υπόλοιπα 

νησιά1.  

Η ίδια ανάλυση έγινε και µε βάση τα πρότυπα ευρύτερης γεωγραφικής κατανοµής των ειδών 

στην περιοχή µελέτης. Το σκεπτικό µιας τέτοιας ανάλυσης είναι ότι οι τυχόν οµοιότητες που 

υπάρχουν στα πρότυπα αυτά µεταξύ δύο κοντινών περιοχών αντικατοπτρίζουν την κοινή γεωλογική 

ιστορία των δύο αυτών περιοχών και έναν κοινό τρόπο διαµόρφωσης των πανίδων τους ή τη στενή 

οικολογική τους σχέση. Εάν αντίθετα δύο κοντινές περιοχές δείχνουν πολύ διαφορετική 

χωρολογική σύνθεση, τότε είτε διαφορετικά παλαιογεγονότα έχουν καθορίσει τη σύνθεση της 

πανίδας τους –εφόσον πρόκειται για περιοχές µε όµοια οικολογικά χαρακτηριστικά- ή το τάξο υπό 

ανάλυση περιλαµβάνει είδη µε πολύ µεγάλη ικανότητα διασποράς, ώστε να µην είναι δυνατή η 

ανίχνευση ζωογεωγραφικών προτύπων. Αυτού του τύπου η ανάλυση έχει γίνει και σε προηγούµενες 

βιογεωγραφικές µελέτες (Βαρδινογιάννη, 1994; Τριχάς, 1996) και έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα 

χρήσιµη.  

 

                                                           
1 Η αιτιολόγηση της επιλογής των παραπάνω νησιών δίνεται αναλυτικότερα στην παράγραφο 1.2. 
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Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον ενδηµισµό που εµφανίζουν τα Gnaphosidae. Ο ενδηµισµός 

είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για τη βιογεωγραφία και την ποικιλότητα µιας περιοχής, ειδικά 

όταν πρόκειται για αποµονωµένα νησιωτικά οικοσυστήµατα, όπου η ειδογένεση είναι ένας από τους 

βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη σύνθεση και τη δοµή των βιοκοινοτήτων (Williamson, 

1981; Pianka, 1994), αποτελώντας ταυτόχρονα ένα δείκτη «εντοπιότητας» της αντίστοιχης οµάδας 

στην περιοχή µελέτης. Εξάλλου η µελέτη της κατανοµής των ενδηµικών µορφών αλλά και εκείνων 

µε στενά γεωγραφικά όρια εξάπλωσης είναι πιθανότερο να δείξει µε µεγαλύτερη καθαρότητα τυχόν 

διαφορές που υπάρχουν κατά µήκος ενός περιορισµένου χώρου, όπως είναι τα νησιά (Legakis & 

Kypriotakis, 1994).   

 

Τα ερωτήµατα τα οποία τέθηκαν εδώ είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικότερα πρότυπα κατανοµής των Gnaphosidae στην Κρήτη; 

2. Πώς οµαδοποιούνται οι σταθµοί µελέτης µε βάση την παρουσία/απουσία των ειδών και 

τη σχετική τους αφθονία; Από τις οµαδοποιήσεις αυτές, η πρώτη δίνει ένα µέτρο κυρίως 

γεωγραφικής κατανοµής (και ενδεχοµένως της πηγής προέλευσης των ειδών) ενώ η δεύτερη 

συµπληρώνει στην ουσία την πρώτη, δίνοντας ένα επιπλέον στοιχείο που καθορίζεται περισσότερο 

από τα οικολογικά κλινή της περιοχής µελέτης, σε συνδυασµό µε τις οικολογικές ανοχές των ειδών.  

3. Ποια είναι η σχέση της Κρήτης µε τα γύρω νησιά του νοτίου Αιγαίου ως προς τη 

σύνθεση των Gnaphosidae και πώς αυτή επιδρά ως πηγή ειδών στους µικρότερους δορυφόρους της 

ή στα πιο αποµακρυσµένα νησιά, σε σχέση και µε τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές;  

4. Ποια είναι η χωρολογική σύνθεση των ειδών Gnaphosidae στην Κρήτη και πώς αυτή 

αλλάζει κατά µήκος του οριζόντιου άξονα, των οικοτόπων της και του υψοµετρικού κλινούς; 

5. Πώς διαφοροποιούνται οι κατανοµές των ενδηµικών ειδών ως προς τις οικολογικές 

(τύπος οικοτόπου, υψόµετρο) ή γεωγραφικές παραµέτρους; 

6. Πώς οµαδοποιείται η Κρήτη µε τα γειτονικά της νησιά βάσει της πανιδικής τους 

σύνθεσης;  
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___________________________________        _________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 
 

7.2 Μεθοδολογία 

 

Η ανάλυση οµαδοποίησης στην Κρήτη και στα γύρω νησιά προσεγγίστηκε µε τη χρήση 

δεικτών οµοιότητας. Για τους δείκτες Jaccard, Dice, Hamann και Yule (βλέπε παράγραφο 5.2) 

χρησιµοποιήθηκαν ως αρχικά δεδοµένα οι δυαδικές µήτρες παρουσίας/απουσίας ειδών (βλέπε Πίν. 

7-9 του παραρτήµατος). Σε όλες τις αναλύσεις τα αποτελέσµατα από το δείκτη Jaccard ήταν 

πανοµοιότυπα µε αυτά που προέκυψαν από τον Dice, και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στα 

αποτελέσµατα. Για το δείκτη Cosine χρησιµοποιήθηκαν τα ίδια ποσοτικά δεδοµένα µε αυτά του 

5ου κεφαλαίου, δηλαδή οι µέσες ανηγµένες τιµές του αριθµού ατόµων των ειδών ανά 100 π/η κατά 

την περίοδο αιχµής των Gnaphosidae. Τέλος για τους δείκτες Morisita2 και Renkonen 

χρησιµοποιήθηκαν οι αντίστοιχες σχετικές τιµές επί της συνολικής αφθονίας σε κάθε σταθµό. Ως 

µέθοδος οµαδοποίησης χρησιµοποιήθηκε και πάλι η UPGMA. Στα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

επιλεγµένα δενδρογράµµατα που δίνουν την πιο ερµηνεύσιµη βιολογικά εικόνα οµαδοποίησης µε 

βάση τους παραπάνω δείκτες. 

 

Τύποι ποσοτικών δεικτών:  
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Νi , Nj = το µέγεθος του δείγµατος 

χki, χkj = η σχετική αφθονία του είδους k 
στους σταθµούς i, j 

 

Η ανάλυση εντός Κρήτης έγινε σε δύο επίπεδα: στο σύνολο των επιλεγµένων 47 σταθµών 

(βλέπε παράγραφο 5.2) και µόνο στους ‘πεδινούς’ σταθµούς της ζώνης 0-400µ. Στις συγκρίσεις της 
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Κρήτης µε τα γειτονικά νησιά χρησιµοποιήθηκε µόνο η δεύτερη σειρά δεδοµένων, προκειµένου να 

αποφευχθεί η µεγάλη επίδραση της ορεινής πανίδας της Κρήτης στα αποτελέσµατα.  

Οι δορυφορικές νησίδες Γαυδοπούλα και ∆ία και η Γαύδος συγκρίθηκαν µε την Κρήτη ως 

γεωγραφικές µονάδες, αλλά και ως σταθµοί χωρίς διάκριση από αυτούς της Κρήτης, προκειµένου 

να ελεγχθεί το κατά πόσο αποτελούν µία ξεχωριστή οντότητα σε σχέση µε αυτήν.  

Οι συνολικές τάσεις συσχέτισης µεταξύ ειδών (µέση αφθονία κατά την ευνοϊκή περίοδο) και 

σταθµών παρουσιάζονται µε τη βοήθεια της πολυµεταβλητής ανάλυσης αντιστοίχισης (CA). Η ίδια 

ανάλυση χρησιµοποιήθηκε και για την απεικόνιση των πανιδικών σχέσεων εντός της Κρήτης και 

µεταξύ των νησιών της περιοχής µελέτης. Ως αρχικές µήτρες δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν εδώ οι 

σχετικές συχνότητες εµφάνισης του κάθε στοιχείου στις διάφορες οµάδες προς σύγκριση. Οι ίδιοι 

πίνακες χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση οµαδοποίησης µε βάση το δείκτη Morisita (βλέπε 

παράγραφο 5.2) και τη µέθοδο UPGMA. 

Για διευκόλυνση στην ανάγνωση των δενδρογραµµάτων επανεµφανίζεται ο χάρτης των 

σταθµών µελέτης που συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση, αυτή τη φορά όµως µε τις 

συντοµογραφίες των σταθµών, όπως αναφέρονται στα δενδρογράµµατα, και όχι µε τους κωδικούς 

αριθµούς τους (Χάρτης 7.1). 
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7.3 Αποτελέσµατα 

 

7.3.1 Γεωγραφική προσέγγιση εντός Κρήτης 

7.3.1.1 Ποιοτική ανάλυση των κατανοµών  

Α. Είδη χωρίς συγκεκριµένο πρότυπο 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περισσότερα από τα µισά είδη Gnaphosidae (53,6%). 

Πρόκειται για είδη που είναι πολύ κοινά στους περισσότερους σταθµούς της Κρήτης, χωρίς να 

δείχνουν κάποιο γεωγραφικό ή οικολογικό περιορισµό (17 είδη) ή έχουν πολύ αραιή παρουσία σε 

ένα ή δύο σταθµούς, όποτε, ακόµα και αν υπάρχει κάποιο πρότυπο κατανοµής, δεν µπορεί να φανεί 

από την υπάρχουσα πληροφορία (13 είδη).  

Είδη κοινά παντού: Anagraphis pallens, Berinda amabilis, Camillina metellus, Cesonia aspida, 

Drassodes lutescens, Haplodrassus creticus, Leptodrassus femineus, Micaria coarctata, Nomisia excerpta, 

Pterotricha lentiginosa, Zelotes caucasius, Z. daidalus, Z. labilis, Z. minous, Z. scrutatus, Z. subterraneus, Z. 

tenuis. 

Είδη µε µοναδικές/σποραδικές παρουσίες: Berinda ensigera2, Berlandina plumalis, Drassyllus 

sp., Haplodrassus minor, H. signifer, Micaria pygmaea, Nomisia sp., Scotophaeus peninsularis, S. scutulatus, 

Synaphosus palearcticus, Zelotes aerosus, Z. nilicola, Zelotes sp. 

 

Β. Είδη µε κάποιο χαρακτηριστικό πρότυπο κατανοµής 

Τα υπόλοιπα 26 είδη (ποσοστό 46,4%) κατανέµονται µε κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο 

κατά µήκος της Κρήτης. ∆ιακρίνονται 9 κατηγορίες διαφορετικών προτύπων (Χάρτης 7.2). Οι 

κατηγορίες αυτές, σχετίζονται µε τον άξονα ανατολής - δύσης του νησιού (1-4, 8), εντοπίζονται σε 

ένα τµήµα του (5-7), ή τέλος σχετίζονται µε το υψόµετρο (9). ΄Οπως φαίνεται στο σχήµα, τα 

περισσότερα είδη συγκεντρώνονται στις κατηγορίες  

                                                           
2 Το είδος αυτό απαντά συνολικά σε πέντε σταθµούς στην Κρήτη. Η εµφάνισή του στους δύο δυτικούς υγρότοπους (Αγιά και 
Κουρνά) και σε τρεις σταθµούς γύρω από την περιοχή της Ιεράπετρας δεν επιτρέπει την κατάταξή του σε κάποιο πρότυπο 
κατανοµής από αυτά που θα αναφερθούν στην επόµενη παράγραφο.  
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που περιλαµβάνουν τον Ψηλορείτη3 και τη ∆ίκτη, µε ευρύτερα όρια που φτάνουν µέχρι τους 

σταθµούς της Πρέβελης δυτικά και µέχρι το στενό της Ιεράπετρας ανατολικά (κατηγορία 5). Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι κάποια είδη αποκλίνουν λίγο από τα όρια κατανοµής στα οποία 

περιλήφθηκαν. Έτσι, τα είδη Poecilochroa senilis και Leptodrassus pupa της κατηγορίας (4), καθώς και τα 

Cryptodrassus creticus, L. albidus και Setaphis carmeli της κατηγορίας (5), έχουν πολύ αραιή παρουσία 

εντός της περιοχής που περιλήφθηκαν. Το τελευταίο ξεπερνά επίσης τα δυτικά του όρια µε παρουσία 

στα Λευκά Όρη (800µ). Τα είδη Trachyzelotes lyonneti και Zelotes cf. ilotarum των κατηγοριών (5) και 

(6) αντίστοιχα, ξεπερνάνε τα δυτικά τους όρια µε επιπλέον παρουσία στη λίµνη της Αγιάς (σταθµός 

4). Το L. hadjissaranti απαντά και στα Μπραµιανά (σταθµός 64), ξεπερνώντας τα στενά όρια της 

κατηγορίας (7) στην οποία περιλήφθηκε. Τέλος τα είδη Callilepis cretica, Drassodes serratichelis και 

Drassyllus praeficus βρίσκονται στα όρια της κατηγορίας (8), αφού βρέθηκαν και στους σταθµούς 68, 

70 (Καβούσι και Μόχλος Σητείας αντίστοιχα).  

 

 

7.3.1.2 Ανάλυση οµαδοποίησης  

Οι σταθµοί της Κρήτης αναλύθηκαν µε βάση: α) το σύνολο των ειδών, β) αφαιρώντας τα 

είδη που δεν παρουσιάζουν κάποιο πρότυπο κατανοµής (βλέπε παράγραφο 7.3.1.1-Α) και τέλος γ) 

κρατώντας µόνο τα ενδηµικά είδη.  

Λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των ειδών, ο δείκτης Dice δηµιουργεί πέντε βασικές οµάδες 

σε επίπεδο οµοιότητας γύρω στο 0,65 (Σχ. 7.1):  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Η περιοχή του Ψηλορείτη συγκεντρώνει συνολικά τη µεγαλύτερη ποικιλότητα από κάθε άλλη περιοχή στην Κρήτη (41 είδη), 
ενώ η περιοχή ανατολικότερα της Ιεράπετρας είναι η πιο φτωχή (34 είδη). 
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Σχ. 7.1: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Dice, όλα τα είδη). 

1. Οι σταθµοί των δύο άκρων Χαµαίτουλο και Ελαφονήσι, µαζί µε το φαράγγι του Χα και 

το πευκοδάσος των Λευκών Ορέων στα 800µ,  

2. Οι εσωτερικοί σταθµοί από τον Ψηλορείτη µέχρι τη ∆ίκτη σε υψόµετρα µέχρι και 1000µ 

και µε επιπλέον το σταθµό της Μονής Τοπλού, 

3. Οι παραλιακοί σταθµοί της ίδιας περιοχής, δηµιουργώντας έναν οµόκεντρο κύκλο γύρω 

από την προηγούµενη οµάδα, και διατηρώντας µία διάταξη βόρειων-νότιων σταθµών, 

4. Οι σταθµοί των µέσων υψοµέτρων (1100-1650µ) του Ψηλορείτη και του Λασιθιού,  

5. Οι σταθµοί των τριών ορεινών όγκων σε υψόµετρα πάνω από τα 1200µ, χωρισµένοι σε 

δύο υψοµετρικές κατηγορίες.  

∆ύο επιπλέον ζεύγη σταθµών είναι αυτό των δύο σταθµών της Γραµβούσας που είναι 

αποµονωµένοι από τις υπόλοιπες οµάδες, και ο σταθµός του Κουρνά και της πάνω Πρέβελης. Οι 

υπόλοιποι σταθµοί µένουν στην ουσία εκτός οµαδοποίησης (τα Μπραµιανά, η Αγιά, η κάτω 

Πρέβελη, ο Αποσελέµης, η Ασι-Γωνιά και οι Αµυγδάλοι) ή συνδέονται πιο χαλαρά ανά ζεύγη (ο 

Καλλικράτης µε τον Κόρακα και το Καβούσι µε το ζεύγος των δύο σταθµών της Γραµβούσας). 
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Σχ. 7.2: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Yule, όλα τα είδη). 

 

Ο δείκτης Yule κάνει ανάλογη οµαδοποίηση (Σχ. 7.2), αλλά µάλλον πιο ισορροπηµένη από 

την προηγούµενη. Σε πρώτο επίπεδο (γύρω στο 0,95) δηµιουργούνται οι οµάδες 2 και 5 της 

προηγούµενης ανάλυσης, δηλαδή του κύκλου των εσωτερικών σταθµών Ψηλορείτη-∆ίκτης και των 

µεγάλων υψοµέτρων αντίστοιχα, ενώ η οµάδα 4 γίνεται τµήµα της οµάδας 2 σε ένα επίπεδο 

οµαδοποίησης πιο πάνω (0,90). Οι δύο σταθµοί της Γραµβούσας έχουν ακόµα ισχυρότερη συνοχή 

και οι ακραίοι παραλιακοί σταθµοί της οµάδας 1 προσαρτούν τη Μονή Τοπλού, αλλά 

αποµακρύνουν τα 800µ των Λευκών Ορέων, που υπήρχαν στην προηγούµενη ανάλυση. Η οµάδα 3 

δηµιουργείται και εδώ ως γεωγραφική ενότητα των βόρειων και νότιων περιφερειακών σταθµών 

µεταξύ Ηρακλείου και Λασιθίου, αλλά µε σχετικά διαφορετική σύνθεση σταθµών (π.χ. δεν 

υπάρχουν τα Σακτούρια και το Ίστρο, αλλά υπάρχουν το Μάρτσαλο και τα Πηγαϊδάκια). ∆ύο νέες 

υποοµάδες διαµορφώνονται σ’ αυτή την ανάλυση σε επίπεδο οµοιότητας γύρω στο 0,85, οι οποίες 

φαίνεται να συνδέουν σταθµούς περισσότερο λόγω µεγάλου αριθµού ειδών που απουσιάζουν από 

αυτούς, παρά λόγω οµοιότητας στη σύνθεση: η πρώτη περιλαµβάνει τους σταθµούς των 800µ και 

1200µ στα Λευκά ΄Ορη, το ΄Ιστρο και το Καβούσι και η δεύτερη περιλαµβάνει σταθµούς ανάµεσα 

στα Λευκά Όρη και στον Ψηλορείτη (Κουρνά, πάνω Πρέβελη, Σακτούρια, Ασί-Γωνιά και 
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Καλλικράτη). Τα Μπραµιανά, ο Αποσελέµης, η Αγιά, καθώς και η κάτω Πρέβελη είναι σταθµοί 

που και σε αυτή την ανάλυση µένουν εκτός οµαδοποίησης. Ο σταθµός του Κόρακα συνδέεται εδώ 

στενά µε εκείνον του Ρίζικα. 

Η οµαδοποίηση κατά Hamann έδωσε τη χειρότερη οµαδοποίηση από τις δύο παραπάνω 

(Σχ. 7.3), ίσως επειδή οι κοινές απουσίες παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των 

οµάδων και δεν ισορροπούνται καλά µε τις κοινές παρουσίες, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του 

δείκτη Yule. Η διάταξη των σταθµών σε γενικές γραµµές είναι παρόµοια, αλλά οι οµαδοποιήσεις 

γίνονται σε χαµηλότερο επίπεδο οµοιότητας. ΄Ετσι δεν έχει να προσφέρει κάτι νέο συγκριτικά µε 

τις προηγούµενες αναλύσεις.  
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Σχ. 7.3: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Hamann, όλα τα είδη). 

 

Χρησιµοποιώντας τα είδη που έχουν πιο περιορισµένη κατανοµή και εµφανίζουν κάποιο 

πρότυπο στην Κρήτη, η εικόνα που παίρνουµε στα επιλεγµένα δενδρογράµµατα οµαδοποίησης 

είναι αυτή των Σχ. 7.4 και 7.5 από τους δείκτες Dice και Yule αντίστοιχα. Παρατηρούµε στο 

πρώτο δενδρόγραµµα ότι υπάρχουν πολλές µικρές οµάδες των δύο-τριών σταθµών, που συνδέονται 

 343



σε µικρό επίπεδο οµοιότητας. Οι µόνες οµάδες που διατηρούνται είναι η 5b της πρώτης ανάλυσης 

κατά Dice, που συµπεριλαµβάνει τους σταθµούς των ανώτατων υψοµέτρων, και κατά προσέγγιση η 

2, που συνδέει ορεινούς σταθµούς του Ψηλορείτη και του Λασιθιού.  

Coefficient
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Σχ. 7.4: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Dice, είδη µε εµφανές πρότυπο 

κατανοµής). 

 

Ο δείκτης Yule δηµιουργεί σαφέστερες οµάδες σε επίπεδο οµοιότητας 0,70, διατηρώντας 

και πάλι σταθερές τις οµάδες 2 και 5 και το ζεύγος των δύο σταθµών της Γραµβούσας, αλλά 

διαµορφώνοντας και νέες, όπως την οµάδα 6 των σταθµών νότια του Ηρακλείου (που θυµίζει την 

οµάδα 3 της προηγούµενης ανάλυσης, αλλά µε µεγαλύτερη γεωγραφική συνοχή) και 7 των σταθµών 

µεταξύ Λευκών Ορέων και Ψηλορείτη. Οι δύο αυτές οµάδες διαµορφώνονται από την κοινή 

παρουσία ενδηµικών -κυρίως- ειδών (των S. trichopus και D. pumiloides στην πρώτη και του Z. creticus 

στη δεύτερη), που, λόγω της περιορισµένης τους κατανοµής λειτουργούν στην ουσία ως 

συναποµορφίες για τους συγκεκριµένους σταθµούς. Υπάρχουν και άλλες οµάδες που 

δηµιουργούνται στο ίδιο δενδρόγραµµα, οι οποίες, είτε εκφράζουν τυχαία σύνδεση, είτε η ερµηνεία 

της σύνδεσής τους δεν είναι προφανής µε κάποιο γεωγραφικό ή οικολογικό κριτήριο.  
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Σχ. 7.5: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Yule, είδη µε εµφανές πρότυπο

κατανοµής). 

 

Η ανάλυση οµαδοποίησης µε τη χρήση µόνο των ενδηµικών ειδών δεν έδωσε ικανοποιητικά

αποτελέσµατα. Ο µόνος δείκτης που κάνει κάποια στοιχειώδη οµαδοποίηση είναι του Hamann

(Σχ. 7.6), παρά το γεγονός ότι και σ’ αυτή την περίπτωση οι οµάδες των προηγούµενων αναλύσεων

δεν ξεχωρίζουν µε σαφήνεια. Εδώ ξεχωρίζουν οι κορυφές (οµάδα 5β), η οµάδα των σταθµών από

Κουρνά µέχρι Πρέβελη και µια οµάδα πεδινών σταθµών από τα νότια του Ρεθύµνου µέχρι το

Σελάκανο σε επίπεδο από 0,75 µέχρι 0,80. Οι υπόλοιποι σταθµοί είναι µάλλον ασαφώς

διαχωρισµένοι. Οι δύο σταθµοί της Γραµβούσας αποκόπτονται από το Ίστρο και συνδέονται πιο

χαλαρά και µε άλλους σταθµούς.    
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Σχ. 7.6: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Hamann, µόνο τα ενδηµικά είδη). 

 

 

7.3.2 Οικολογική προσέγγιση εντός Κρήτης 

 

7.3.2.1 Ποσοτική ανάλυση των ειδών εντός των ορίων κατανοµής τους 

Εκτός από τα είδη που έχουν σαφή γεωγραφικό εντοπισµό παρουσίας, υπάρχουν και είδη 

που, παρά το γεγονός ότι είναι παρόντα σε όλο ή στο µεγαλύτερο µέρος του νησιού, είναι 

περισσότερο άφθονα σε πιο περιορισµένη γεωγραφική περιοχή. Το γεγονός αυτό δίνει την 

οικολογική διάσταση στην ανάλυση των κατανοµών, αφού θα πρέπει προφανώς να σχετίζεται 

περισσότερο µε τις οικολογικές προτιµήσεις ή ανοχές των ειδών αναφορικά µε συγκεκριµένα 

οικολογικά κλινή που υπάρχουν στο νησί. 

 Στην ανάλυση που ακολουθεί συµµετέχουν τα είδη που δεν έχουν συγκεκριµένο γεωγραφικό 

πρότυπο κατανοµής (βλέπε παράγραφο 7.3.1.1), αλλά είναι αρκετά κοινά και άφθονα στην Κρήτη, 

ώστε να δικαιολογούν µία ποσοτική ανάλυση, και τα είδη των κατηγοριών 1, 3, 5, 8 του Χάρτη 7.2, 
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που έχουν αρκετά ευρεία όρια κατανοµής εντός Κρήτης, και έχει νόηµα να διερευνηθεί εάν σε όλο 

αυτό το εύρος είναι το ίδιο άφθονα ή όχι. Λαµβάνοντας υπόψη τις µέσες αφθονίες των ειδών στους 

σταθµούς παρουσίας τους, µπορεί κανείς να διακρίνει τα είδη που λίγο ως πολύ είναι 

ισοκατανεµηµένα, µε την έννοια ότι υπάρχουν εξίσου υψηλές και χαµηλές τιµές αφθονίας σε όλη 

την έκταση της κατανοµής τους, και εκείνα που δείχνουν κάποιο εντοπισµό αφθονίας σε ένα τµήµα 

του νησιού. ΄Ετσι, κάνοντας ένα διαχωρισµό των σταθµών, µε γνώµονα κυρίως το γεωφυσικό χάρτη 

της Κρήτης, σε συνδυασµό και µε τις παραπάνω κατανοµές, προκύπτουν οι εξής κατηγορίες:  

Είδη µε παρόµοια αφθονία σε όλο το εύρος της κατανοµής τους: Callilepis cretica, 

Camillina metellus, Drassodes lapidosus4, D. lutescens, D. serratichelis, Drassyllus pumiloides, Haplodrassus 

dalmatensis, Trachyzelotes adriaticus, T. malkini, Zelotes caucasius, Z. daidalus, Z. labilis, Z. solstitialis5, Z. 

subterraneus, Z. tenuis.  

Είδη µε δυτικό εντοπισµό (από τα Λευκά ΄Ορη και δυτικότερα): Berinda amabilis, Cesonia 

aspida, Drassodes oreinos, Gnaphosa bythinica, Zelotes creticus. 

Είδη µε κεντρικό εντοπισµό (κυρίως στους σταθµούς του Ψηλορείτη και των πεδινών 

σταθµών του Ηρακλείου): Drassyllus praeficus, Micaria albovittata, Micaria coarctata, Nomisia ripariensis, 

Z. scrutatus, Z. solstitialis. 

Είδη µε ανατολικό εντοπισµό (από τα Λασιθιώτικα και ανατολικότερα): Anagraphis pallens, 

Trachyzelotes lyonneti, Z. minous6. 

Τέλος τα είδη Haplodrassus creticus και Nomisia excerpta είναι πιο άφθονα στο δυτικό και 

κεντρικό τµήµα της Κρήτης και το Pterotricha lentiginosa στο ανατολικό και κεντρικό τµήµα. Και τα 

τρία αυτά είδη απαντούν σε όλη την Κρήτη. 

 

7.3.2.2 Ανάλυση αντιστοίχισης 

Στην παράγραφο αυτή χρησιµοποιείται η συγκεκριµένη πολυµεταβλητή ανάλυση µε αρχικά 

δεδοµένα τους σταθµούς και τις µέσες αφθονίες των ειδών, χωρίς να προϋπάρχουν οµαδοποιήσεις 

σταθµών, όπως έγινε στο κεφάλαιο της οικολογικής διαφοροποίησης. Ο στόχος είναι να φανούν οι 

γενικές τάσεις συσχέτισης των σταθµών µεταξύ τους και µε τα είδη και να ελεγχθεί µε τον τρόπο 

                                                           
4 Το είδος αυτό δείχνει κάποιο εντοπισµό αφθονίας κατά µήκος της κατανοµής του, που όµως σχετίζεται µε το υψόµετρο 
(προτίµηση στη ζώνη 800-1000µ) και όχι µε κάποιο γεωγραφικό πρότυπο.   
5 Όπως και το D. lapidosus, το είδος αυτό δείχνει εντοπισµό αφθονίας που σχετίζεται µε υγροτόπους.  
6 Τα T. lyonneti και Z. minous είναι αισθητά πιο άφθονα µόνο στους σταθµούς του Κερατόκαµπου και της Μιλάτου αντίστοιχα, 
ενώ σε όλους τους άλλους σταθµούς είχαν παρόµοια, χαµηλή αφθονία. Μάλιστα το πρώτο δεν ξεπερνάει το στενό της 
Ιεράπετρας και ανατολικότερα. 
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αυτό ποια παράµετρος είναι εκείνη που καθορίζει περισσότερο τις πανιδικές συσχετίσεις στους 

σταθµούς της Κρήτης.  

Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι 47 σταθµοί της Κρήτης και οι µέσες αφθονίες των 35 

πιο κοινών/άφθονων ειδών. Η διάταξη έγινε σε 4 διαστάσεις συνολικά, αλλά εδώ παρουσιάζονται 

επιλεκτικά δύο µόνο διαγράµµατα που δίνουν κάποια ικανοποιητική πληροφορία (Σχ. 7.7-7.8). Τα 

συγκεκριµένα διαγράµµατα δεν είναι δυνατό να τα αναλύσει κανείς µε απόλυτη λεπτοµέρεια, 

άλλωστε δεν είναι αυτός ο στόχος. Μπορεί όµως να αναγνωρίσει τάσεις διαφοροποίησης που 

υπάρχουν σε ένα σύνολο σταθµών ή ειδών µε βάση π.χ. ένα οικολογικό κλινές, ή να αναδείξει ποιοι 

είναι εκείνοι οι σταθµοί ή τα είδη που για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν από το σύνολο και συσχετίζονται 

στενά µεταξύ τους.  
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Σχ. 7.7: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ των 35 αφθονότερων ειδών και των 47 σταθµών της Κρήτης 
(διαστάσεις D1 & D2).  

 

Σε όλα τα διαγράµµατα γίνεται προφανής µία πεταλοειδής διάταξη ειδών και σταθµών, ένα 

πρότυπο που γενικά ερµηνεύεται ως µία οµαλή εναλλαγή των ειδών µέσα στους σταθµούς (James & 
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McCulloch, 1990). Η πρώτη διάσταση D1 (18,25% της αδράνειας) διαχωρίζει σαφώς τους 

σταθµούς πάνω από τα 1950µ του Ψηλορείτη και των Λευκών Ορέων µαζί µε τα είδη G. bithynica 

και D. oreinos, πράγµα που είναι αναµενόµενο, µε βάση τα δεδοµένα του 5ου κεφαλαίου, αφού τα 

είδη αυτά σχεδόν µονοπωλούν τους συγκεκριµένους σταθµούς και δεν εµφανίζονται παρά µόνο στα 

µεγάλα υψόµετρα.  
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Σχ. 7.8: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ των 35 αφθονότερων ειδών και των 47 σταθµών της Κρήτης 

(διαστάσεις D2 & D3).  

 

Η δεύτερη διάσταση D2 (13,44% της αδράνειας) ξεχωρίζει στις αρνητικές της τιµές τους 

σταθµούς των µέσων υψοµέτρων 1000-1200µ (π.χ. τον Οµαλό Βιάννου και το δάσος του Ρούβα) 

και τους συνδέει µε τα είδη D. lapidosus, D. praeficus και Z. cf. ilotarum, που, όπως φάνηκε και στα 

προηγούµενα κεφάλαια, είναι ιδιαίτερα άφθονα στη συγκεκριµένη αυτή ζώνη. Στις θετικές τιµές της 

ίδιας διάστασης ξεχωρίζουν οι παραλιακοί σταθµοί Κερατόκαµπος, Αµυγδάλοι, Αποσελέµης και 

Μπραµιανά, σε σύνδεση µε τα είδη T. lyonneti και Z. solstitialis. Εποµένως η δεύτερη διάσταση 

αποτελεί ένα συνδυασµό υψοµετρικής και οικοτοπικής διαφοροποίησης από την παραλία µέχρι 

περίπου τα 1200µ και από τους υγρότερους στους ξηρότερους σταθµούς. Η διάσταση D3 (10,11% 

της αδράνειας) κάνει µία στοιχειώδη γεωγραφική διάταξη, µε τοποθέτηση κάποιων ζευγών 

ανατολικών σταθµών, π.χ. Αµυγδάλοι-Αποσελέµης, Κερατόκαµπος-Μπραµιανά στις αρνητικές της 
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τιµές και των δύο σταθµών της Γραµβούσας στις θετικές της τιµές. Είναι επίσης χαρακτηριστική 

και εδώ η διάκριση που υπάρχει ανάµεσα στις θέσεις των ειδών T. adriaticus - T. barbatus στο πάνω 

δεξιά τεταρτηµόριο και του T. lyonneti στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο, τα οποία κατά πάσα 

πιθανότητα δηµιουργούν και αυτή την από δύση προς ανατολή διάταξη. Γενικά οι τιµές της 

συνολικής αδράνειας της συγκεκριµένης διάταξης δεν είναι πολύ υψηλές και κατά συνέπεια η 

ανάλυση να µη δίνει ιδιαίτερα αξιόπιστα αποτελέσµατα. Επίσης αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πολύ 

έντονος διαχωρισµός, ούτε ένας παράγοντας που καθορίζει τις βιοκοινότητες των Gnaphosidae 

πολύ περισσότερο από κάποιον άλλο.  

 

7.3.2.3 Ανάλυση οµαδοποίησης 

Οι ποσοτικοί δείκτες δεν δείχνουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους στο επίπεδο που 

µπορούν να ερµηνευτούν. Οι δείκτες Morisita2 (Σχ. 7.9) και Renkonen (Σχ. 7.10) που 

χρησιµοποιούν ποσοστιαίες αφθονίες των ειδών και ο Cosine (Σχ. 7.11), που χρησιµοποιεί 

απόλυτες τιµές αφθονίας, δείχνουν να ξεχωρίζουν τους σταθµούς µάλλον κατά υψοµετρική ζώνωση 

και κατά συνολική αφθονία ατόµων. Και στις τρεις περιπτώσεις, κοινό στοιχείο είναι ότι ξεχωρίζουν 

οι κορυφές, αλλά όχι µε ιδιαίτερα υψηλό βαθµό οµοιότητας, διατηρείται το ζεύγος των σταθµών 

της Γραµβούσας ενώ στη συνέχεια δηµιουργούνται διάφορες υποοµάδες που στοιχειωδώς µπορεί 

να πει κανείς ότι ξεχωρίζουν τους παραλιακούς σταθµούς από τους πιο εσωτερικούς, φτάνοντας 

µέχρι τα 1900µ υψόµετρο.  
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Coefficient
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Σχ. 7.9: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Morisita2, όλα τα είδη). 

 

Coefficient
2.57 19.95 37.34 54.73 72.12
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Σχ. 7.10: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Renkonen, όλα τα είδη). 
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Coefficient
0.06 0.28 0.49 0.71 0.92
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Σχ. 7.11: Ανάλυση οµαδοποίησης των σταθµών της Κρήτης (δείκτης Cosine, όλα τα είδη). 

 

7.3.3 Ανάλυση οµαδοποίησης µεταξύ Κρήτης και νησιών άµεσης γειτνίασης 

Στην ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι πεδινοί σταθµοί της Κρήτης, οι σταθµοί της 

Γαύδου, Γαυδοπούλας και ∆ίας. Και εδώ, εκτός από την ανάλυση µε το σύνολο των ειδών, έγινε 

επίσης ανάλυση µόνο µε τα είδη που εµφανίζουν συγκεκριµένο πρότυπο κατανοµής, προκειµένου 

να φανούν ίσως πιο ξεκάθαρα οι τάσεις σύνδεσης των τεσσάρων νησιών από τα πιο εξειδικευµένα ή 

τοπικά είδη.  

Όταν όλα τα είδη συµµετέχουν στην ανάλυση, ο δείκτης Dice διαχωρίζει τους σταθµούς της 

Γαύδου σε επίπεδο οµοιότητας 0,58, τοποθετώντας τη Γαυδοπούλα στην ίδια οµάδα σε επίπεδο 

0,55. Οι σταθµοί της ∆ίας χωρίζονται µεταξύ τους, και ένας από αυτούς συνδέεται µε το φαράγγι 

του Χα (οµοιότητα 0,78), ενώ οι δύο άλλοι συνδέονται πιο στενά µε το Καβούσι (0,58) (Σχ. 7.12). 

Οι σταθµοί της Κρήτης ακολουθούν γενικά τα πρότυπα της παραγράφου 7.3.1.2, µε την εξαίρεση 

των ορεινών σταθµών που εδώ απουσιάζουν.  
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Coefficient
0.22 0.38 0.55 0.71 0.88
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Σχ. 7.12: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 

Κρήτης (δείκτης Dice, όλα τα είδη). 

 

Με τη χρήση του δείκτη Yule (Σχ. 7.13), οι σταθµοί της Γαύδου είναι πιο στενά 

συνδεδεµένοι µεταξύ τους και µε τη Γαυδοπούλα (επίπεδο οµοιότητα 0,80), µε µόνη εξαίρεση το 

πευκοδάσος 2 που συνδέεται µε το ΄Ιστρο και το Χαµαίτουλο, και σε δεύτερο επίπεδο µε τους 

σταθµούς της ∆ίας, τον Εξάντη, το Καβούσι και το φαράγγι του Χα.  

Ο δείκτης Hamann συγκεντρώνει επίσης τους σταθµούς της Γαύδου και τη Γαυδοπούλα σε 

µία οµάδα (οµοιότητα 0,59), όταν όλα τα είδη λαµβάνονται υπόψη (Σχ. 7.14). Οι σταθµοί της ∆ίας 

είναι πιο διάχυτοι µέσα στην Κρήτη, αναµειγνυόµενοι αυτή τη φορά µε το φαράγγι του Χα και µε 

το Καβούσι, αλλά και µε άλλους φτωχούς σταθµούς της Κρήτης.  
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Coefficient
0.40 0.55 0.70 0.85 1.00
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Σχ. 7.13: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 

Κρήτης (δείκτης Yule, όλα τα είδη). 

Coefficient
0.24 0.40 0.56 0.72 0.88
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Σχ. 7.14: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 

Κρήτης (δείκτης Hamann, όλα τα είδη). 
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Στην περίπτωση που η ανάλυση περιορίζεται µόνο στα είδη που εµφανίζουν κάποιο πρότυπο 

κατανοµής, τότε οι δείκτες Dice και Yule δεν δίνουν κανένα αποτέλεσµα. Ο δείκτης Hamman (Σχ. 

7.15) είναι ο µόνος που δίνει ερµηνεύσιµα αποτελέσµατα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η Γαύδος χάνει 

την απόλυτη αποµόνωσή της και συνδέεται µε τους σταθµούς της Κρήτης. Συγκεκριµένα, οι 

αµµοθίνες του Κεδρέ και του Σαρακήνικου συνδέονται µε το Ελαφονήσι, το πευκοδάσος 2 

συνδέεται µε τους σταθµούς Πρίνα-Μεσσελέροι, Αµυγδάλοι και ένα σταθµό της ∆ίας, ο Λαβρακάς 

συνδέεται µε τους υπόλοιπους σταθµούς της ∆ίας, µε το Καβούσι και µε τη Γαυδοπούλα, το 

πευκοδάσος 1 συνδέεται µε τους σταθµούς Τοπλού και Χαµαίτουλο και στη συνέχεια µε τον 

Κόρφο, ενώ οι υπόλοιποι σταθµοί της Γαύδου συνδέονται µεταξύ τους ή µένουν εκτός 

οµαδοποίησης. Η τελευταία περίπτωση αναφέρεται στην Αλυκή, η οποία και σε όλες τις 

προηγούµενες αναλύσεις διατηρεί την πιο αποµακρυσµένη θέση, λόγω της µοναδικής παρουσίας 

του είδους Gnaphosa dolosa σ’ αυτήν.  

 

Coefficient
0.12 0.34 0.56 0.78 1.00
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Σχ. 7.15: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 

Κρήτης (δείκτης Hamann, είδη που εµφανίζουν πρότυπο κατανοµής). 
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Οι ποσοτικοί δείκτες οµοιότητας δίνουν παρόµοια αποτελέσµατα. Και οι τρεις δείκτες, 

Cosine, Renkonen και Morisita2 συνδέουν τους σταθµούς της ∆ίας µε τους σταθµούς Καβούσι, 

Γιούχτα και Εξάντη µε εξαίρεση το δείκτη Renkonen που αποσυνδέει το δεύτερο σταθµό της ∆ίας 

από αυτό το συγκρότηµα και τον τοποθετεί µαζί µε τους δύο σταθµούς της Γραµβούσας (Σχ. 7.16-

7.18). Οι σταθµοί της Γαύδου και η Γαυδοπούλα παραµένουν µαζί σε όλες τις αναλύσεις και µόνο 

στο δείκτη Cosine προσαρτούν και έναν κρητικό σταθµό, αυτόν της Παναγίας Αλµυρής.  

 

Coefficient
0.27 0.43 0.59 0.75 0.91
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Σχ. 7.16: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 
Κρήτης (δείκτης Cosine, όλα τα είδη). 
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Coefficient
20.16 33.40 46.63 59.87 73.10
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Σχ. 7.17: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 

Κρήτης (δείκτης Renkonen, όλα τα είδη). 

 

Coefficient
0.22 0.39 0.56 0.73 0.90

          

 pgram 
 kgram 
 exant 
 yiou 
 Dia1 
 kavousi 
 Dia3 
 Dia2 
 elafo 
 ppreve 
 istro 
 saktou 
 pigaid 
 rizi 
 milat 
 toplu 
 chamait 
 agia 
 kourna 
 cha 
 achend 
 martsal 
 prmes 
 keratok 
 kpreve 
 panalm 
 bramiana 
 GaAl 
 GaFan 
 GaLav 
 GaKed 
 GaSar 
 GaVat 
 Gavdop 
 GaKor 
 Gapi1 
 Gapi2 
 GaMet 
 aposele 
 amygd 

 

Σχ. 7.18: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 

Κρήτης (δείκτης Morisita2, όλα τα είδη). 
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Στην περίπτωση των ποσοτικών δεικτών οµοιότητας προτιµήθηκε να επαναληφθεί η 

ανάλυση, αφαιρώντας µόνο δύο είδη: τα B. plumalis και P. lentiginosa. Ο λόγος είναι ότι τα είδη αυτά 

καθορίζουν µε την κατανοµή τους την αποµόνωση των σταθµών της Γαύδου από αυτούς της 

Κρήτης, µια και το B. plumalis κυριαρχεί ποιοτικά και ποσοτικά µόνο στους πρώτους, ενώ το P. 

lentiginosa κυριαρχεί µόνο στους δεύτερους (βλέπε και παράγραφο 7.5.3). Είναι προφανές ότι και 

στους ποσοτικούς δείκτες καθοριστικό ρόλο παίζουν τα δύο αυτά είδη, οπότε είναι ενδιαφέρον να 

ελεγχθεί το πώς καθορίζονται οι σχέσεις των σταθµών µε βάση τις ποσοτικές αναλογίες αφθονίας 

των υπόλοιπων ειδών, και κατά πόσον αυτές αποµονώνουν τους σταθµούς της Γαύδου. Έτσι 

προκύπτει το δενδρόγραµµα του Σχ. 7.19 µε βάση το δείκτη Cosine, όπου φαίνεται ότι οι σταθµοί 

της Γαύδου χάνουν την απόλυτη συνοχή τους ξανά, αλλά όχι στο βαθµό που αυτό συµβαίνει µε 

τους ποιοτικούς δείκτες. Οι σταθµοί της ∆ίας χάνουν τελείως τη συνοχή τους και διαχέονται µέσα 

στους σταθµούς της Κρήτης (µε τους σταθµούς Πρίνα-Μεσσελέροι, Καβούσι, Ρίζικας), ενώ οι 

περισσότεροι σταθµοί της Γαύδου παραµένουν συνδεδεµένοι σε οµάδες των δύο έως πέντε. Η 

Γαυδοπούλα παραµένει σε µία από αυτές τις οµάδες.  

 

Coefficient
0.29 0.45 0.61 0.77 0.93
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Σχ. 7.19: Ανάλυση οµαδοποίησης στα νησιά Γαύδο-Γαυδοπούλα-∆ία και στους πεδινούς σταθµούς της 

Κρήτης (δείκτης Cosine, χωρίς τα είδη P. lentiginosa και B. plumalis). 
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7.3.4 Ανάλυση οµαδοποίησης µεταξύ Κρήτης και νησιών του νοτίου Αιγαίου 

Στην ανάλυση αυτή συµµετέχουν τα νησιά Κρήτη, Γαύδος, Γαυδοπούλα, ∆ία, Αντικύθηρα, 

Κάρπαθος και Κως. Στον Πίν. 9 του παραρτήµατος φαίνεται η παρουσία των ειδών σε κάθε νησί, 

ενώ στον Πίν. 10 δίνεται ο συνοπτικός κατάλογος των ειδών σε κάθε νησί. Σηµειώνεται ότι για την 

Κρήτη χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα δεδοµένα από τους πεδινούς σταθµούς της (πρώτη υψοµετρική 

ζώνη του 5ου κεφαλαίου) και γι’ αυτό δίνεται στα δενδρογράµµατα µε το συµβολισµό ‘CRTZER’. 

Επειδή τα νησιά δεν είναι ισότιµα µελετηµένα, δεν κρίθηκε σκόπιµο να γίνει ανάλυση 

οµαδοποίησης χρησιµοποιώντας ποσοτικά δεδοµένα.  

Οι δείκτες Dice και Hamann κάνουν την ίδια οµαδοποίηση (Σχ. 7.20): η ∆ία συνδέεται 

στενά µε την Κάρπαθο και η Γαυδοπούλα µε τα Αντικύθηρα. Τα τέσσερα αυτά νησιά συνδέονται µε 

την Κω και τελικά µε το σύστηµα Κρήτης-Γαύδου.  

Coefficient
0.42 0.49 0.57 0.64 0.71
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Σχ. 7.20: Ανάλυση οµαδοποίησης µεταξύ της Κρήτης και νησιών του νότιου αιγαιακού τόξου (δείκτες Dice 

και Hamann). 

 

Με βάση το δείκτη Yule (Σχ. 7.21), η Κρήτη συνδέεται µε τα νησιά στενής γειτνίασης, κατά 

σειρά, µε τη ∆ία, τη Γαυδοπούλα και στη συνέχεια µε τη Γαύδο, και τελικά συνδέεται µε το 

συγκρότηµα των ανατολικών νησιών και µε τα Αντικύθηρα.  
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Coefficient
0.48 0.61 0.74 0.87 1.00
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Σχ. 7.21: Ανάλυση οµαδοποίησης µεταξύ της Κρήτης και νησιών του νότιου αιγαιακού τόξου (δείκτης Yule). 

 
 
 
 

7.3.5 Ορισµοί χωροτύπων και κατηγοριοποίηση των ειδών  

 

Προκειµένου να γίνει µία ζωογεωγραφική ανάλυση, είναι απαραίτητο τα µελετούµενα τάξα 

να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε την περιοχή εξάπλωσής τους. Ο ορισµός πανιδικών στοιχείων ή 

χωροτύπων, όπως αλλιώς συνηθίζεται να ονοµάζονται, ακολουθεί κάθε φορά τα κριτήρια που 

επιλέγει ο εκάστοτε ερευνητής για την κατάταξη αυτή και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου 

τάξου. Τέτοια κριτήρια µπορεί να στηρίζονται σε: α) ιστορικούς λόγους, όπως η γεωλογική εξέλιξη 

µιας περιοχής ή η προέλευση και οι φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ συγκεκριµένων τάξων, β) 

οικολογικούς λόγους, όπως χαρακτηριστικοί τύποι διαπλάσεων ή/και κλιµατικών ζωνών ή 

παράµετροι που δηµιουργούν φυσικά εµπόδια στη διασπορά των ειδών, ή γ) στην απλή 

παρατήρηση κοινών προτύπων γεωγραφικής κατανοµής που ακολουθούνται από πολλά τάξα, χωρίς 

προηγούµενη ανίχνευση των λόγων και των συνθηκών που οδήγησαν στα πρότυπα αυτά (Taglianti et 

al., 1999).  

΄Οσον αφορά στις αράχνες, ο Deltshev (1999) χρησιµοποιεί 24 διαφορετικούς χωρότυπους 

για την κατάταξη των αραχνών των Βαλκανίων, οι οποίοι εντάσσονται σε 4 βασικά συγκροτήµατα – 

της Μεσογείου, της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της ευρύτερης γεωγραφικής κλίµακας. Στην Di 

Franco (1997) δίνεται ανάλογος αριθµός χωρότυπων, αλλά µε περισσότερη έµφαση στο ευρωπαϊκό 

στοιχείο και αυτό που αφορά την περιοχή του Maghreb. Η Παράσχη (1988) κάνει λιγότερο 
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λεπτοµερή διαχωρισµό χωροτύπων για να προσδιορίσει πανιδικά τις αράχνες της Νάξου και της 

Επιδαύρου (9 συνολικά).  

Στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η κατάταξη που δίνεται από τους Taglianti et al. 

(1999) για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, επειδή η συγκεκριµένη κατάταξη στηρίζεται σε µεγάλο 

αριθµό ζωικών τάξων (κολεόπτερα, χειλόποδα, αµφίβια και ερπετά), πράγµα που της δίνει πιο 

γενική εφαρµογή και, δεύτερον, επειδή οι κατανοµές των Gnaphosidae της Κρήτης δείχνουν να 

ακολουθούν σε ικανοποιητικό βαθµό τις συγκεκριµένες κατηγορίες. ΄Ετσι επιλέχτηκαν 9 

διαφορετικοί χωρότυποι, συµπεριλαµβανοµένων και των ενδηµικών µορφών της Κρήτης και της 

ευρύτερης ελληνικής χερσονήσου. Ο αριθµός αυτός επιλέχτηκε έτσι ώστε να ισορροπεί 

ικανοποιητικά δύο βασικά ζητούµενα, την απλότητα στην ανάλυση, αλλά και την ακρίβεια στον 

πανιδικό προσδιορισµό. Η κατάταξη βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στα στοιχεία γεωγραφικής 

κατανοµής που δίνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Platnick (2001), αλλά και σε 

σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά µε την κατανοµή των ειδών.  

Ακολούθως δίνονται οι ορισµοί των χωροτύπων και τα είδη που ανήκουν σε καθένα από 

αυτά: 

 

1. Είδη ευρείας εξάπλωσης (Wi) [(Ολαρκτικά (Ho), Παλαιαρκτικά (Pa) και Ευρω-

Μεσογειακά (EuMe) είδη] (Χάρτης 7.3) 

Είδη της Ευρασιατικής και Βορειοαµερικανικής ηπείρου (Ho), της Παλαιαρκτικής περιοχής 

µε ανατολικά και νότια όρια τη ζώνη των Ιµαλαϊων και την έρηµο της Σαχάρας αντίστοιχα (Pa) και 

εξαπλούµενα κυρίως στην Κ. Ευρώπη και στη Μεσόγειο ή Ευρω-Μεσογειακά είδη (EuMe). Η 

ευρεία εξάπλωση των ειδών αυτών αντικατοπτρίζει και τη µεγάλη ικανότητα προσαρµογής τους σε 

πολλές και διαφορετικές οικολογικές συνθήκες: 

 361



Χάρτης 7.3: Όρια εξάπλωσης ολαρκτικών, παλαιαρκτικών και ευρωµεσογειακών ειδών (τροποποιηµένος
                    από Taglianti  1999).et. al.,  

 

 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ 
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Berlandina plumalis b b b    b 
2. Drassodes lapidosus b       

3. Haplodrassus 
dalmatensis b b      

4. Haplodrassus signifer b       
5. Micaria albovittata b       
6. Micaria dives b       
7. Scotophaeus scutulatus b b      
8. Zelotes subterraneus b b  b b   

 Σύνολο 8 4 1 1 1 0 1 

  

Το είδος Berlandina plumalis είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδοµένα είδη Gnaphosidae 

στον κόσµο (Levy, 1995), που εξαπλώνεται, εκτός από την περιοχή της Παλαιαρκτικής, και στην 

Τανζανία. Το Haplodrassus signifer είναι το µόνο ολαρκτικό είδος, ενώ το Scotophaeus scutulatus, 

παλιότερα γνωστό κυρίως από περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, φαίνεται να έχει 

µάλλον ευρω-µεσογειακή κατανοµή, αφού βρέθηκε στην Κρήτη, και πιθανόν και στην Παλαιστίνη 

(βλέπε ταξινοµικά σχόλια στο 4ο κεφάλαιο), ενώ αναφέρεται επίσης και από την Αλγερία. Τα 

υπόλοιπα είδη αυτής της κατηγορίας είναι παλαιαρκτικά. Από τον παραπάνω πίνακα, το Z. 

subterraneus είναι κοινότατο στην κρητική αραχνοπανίδα, ενώ τα υπόλοιπα έχουν πολύ αραιότερη ή 

σπάνια παρουσία. Πολύ λίγα από αυτά τα είδη βρέθηκαν και εκτός Κρήτης, στοιχείο ενδεικτικό του 
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ότι ο ευρύοικος χαρακτήρας των ειδών αυτών αφορά κυρίως κλίµατα και περιβάλλοντα 

βορειότερων περιοχών και όχι τόσο τα ξηρά οικοσυστήµατα των νησιών του νότιου Αιγαίου.  

 

2. Τουρανο-ευρωπαϊκά είδη (TuEu) (Χάρτης 7.4) 

Είδη κοινά στις κεντρικές και νότιες περιοχές της Ευρώπης, εκτεινόµενα ανατολικά στη 

Μέση Ανατολή, τον Καύκασο, το Ιράν και το Τουρκεστάν: 

Χάρτης 7.4: Όρια εξάπλωσης τουρανο-ευρωπαϊκών ειδών (τροποποιηµένος από Taglianti  1999).et. al.,  

 

 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ 
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Drassyllus praeficus b       
2. Haplodrassus minor b       
3. Micaria coarctata b   b b   
4. Zelotes caucasius b b b b b b b 

 Σύνολο 4 1 1 2  2 1 1
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Τα δύο από τα είδη της κατηγορίας αυτής είναι κοινά στην Κρήτη (Drassyllus praeficus και 

Zelotes caucasius) και µάλιστα σε σταθµούς µε µεγάλο εύρος οικολογικών παραµέτρων. 

Συγκρινόµενα µε τα είδη της προηγούµενης κατηγορίας, δείχνουν πιο ξηρόφιλο χαρακτήρα, που 

φαίνεται και στην επέκταση της εξάπλωσής τους σε νοτιοανατολικότερες περιοχές από αυτές της 

Ευρώπης.  

 

3. Νότιο-ευρωπαϊκά είδη (SEu) (Χάρτης 7.5) 

Είδη που απαντώνται στις νοτιο-ευρωπαϊκές χώρες, µε βόρειο όριο τα Πυρηναία, τις ΄Αλπεις 

και τα Καρπάθια: 

 

Χάρτης 7.5: Όρια εξάπλωσης νοτιο-ευρωπαϊκών ειδών (τροποποιηµένος από Taglianti ., 1999).et al  
 
 

 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ 
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Leptodrassus albidus b b      
2. Zelotes labilis b b b b b b b 

 Σύνολο 2  2 1 1 1 1 1 
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Η συνολική κατανοµή του είδους Leptodrassus albidus είναι ίσως ακόµα άγνωστη, καθώς 

πρόκειται για πολύ µικρού µεγέθους αράχνες που είναι εύκολο να µη γίνουν αντιληπτές από το 

συλλέκτη. Είναι ένα από τα ξηρόφιλα µέλη του γένους, όπως φαίνεται από τα σηµεία που βρέθηκε 

στην Κρήτη και στη Γαύδο, εποµένως δεν αποκλείεται να έχει ολοµεσογειακή κατανοµή. Σχετικά 

µε το δεύτερο είδος της κατηγορίας αυτής, έχει ήδη γίνει λόγος στα προηγούµενα κεφάλαια για την 

ασαφή ταξινοµική του θέση και τη σχέση του µε τα οµώνυµα δείγµατα από τη Γαλλία, την Ιταλία 

και τις περιοχές της Ελλάδας από όπου αναφέρεται. Εφόσον η κατάσταση δεν είναι ακόµα 

ξεκαθαρισµένη, κρατήθηκε εδώ η νοτιο-ευρωπαϊκή κατανοµή του Z. labilis, µε σοβαρές υπόνοιες 

ότι η θέση του βρίσκεται είτε στα ενδηµικά της Κρήτης ή της Ελλάδας, ή το πολύ στα ανατολικο-

µεσογειακά είδη.  

 

4. Ολο-µεσογειακά είδη (CiMe) (Χάρτης 7.6) 

Είδη των χωρών της Μεσογειακής λεκάνης, εκτεινόµενα στις ακτές του Ατλαντικού και στα 

νησιά της Μακαρονησίας δυτικά, µέχρι τη Σαχάρα νότια και τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου 

ανατολικά:  

 

Χάρτης 7.6: Όρια εξάπλωσης ολο-µεσογειακών ειδών(τροποποιηµένος από Taglianti ., 1999).et al  
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 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Leptodrassus femineus b      b 
2. Micaria pygmaea b b      
3. Nomisia excerpta b b b b   b 
4. Setaphis carmeli b       
5. Zelotes nilicola b b      
6. Zelotes tenuis b b  b b b  

 Σύνολο 6 4 1  2 1 1 2

 

Τα είδη Zelotes nilicola και Z. tenuis είναι εισαγµένα στις Η.Π.Α. κατά τους Platnick & 

Shadab (1983), αλλά είναι στην ουσία µεσογειακά είδη. Το Nomisia excerpta δεν έχει αναφερθεί από 

χώρες της Νότιας Μεσογείου, αλλά αναφέρεται από τα Κανάρια νησιά, την Τυνησία και την 

Παλαιστίνη, οπότε τοποθετείται κατά συνθήκη στην κατηγορία αυτή. Όλα τα παραπάνω είδη είναι 

ξηρόφιλα. ∆ύο από αυτά έχουν πολύ κοινή παρουσία στην Κρήτη (τα N. excerpta και Z. tenuis), ενώ 

τα υπόλοιπα είναι µάλλον σπάνια. 

 

5. Τουρανο-µεσογειακά είδη (TuMe) (Χάρτης 7.7) 

Είδη µε µεσογειακό χαρακτήρα, αλλά εκτεινόµενα και σε πιο εσωτερικές περιοχές της 

κεντρικής Ασίας: 

 

 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ 
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Drassodes lutescens b b b b b b b 
2. Gnaphosa dolosa  b      
3. Pterotricha lentiginosa b   b b  b 
4. Trachyzelotes adriaticus b  b    b 
5. Trachyzelotes barbatus b      b 
6. Trachyzelotes lyonneti b       
7. Zelotes scrutatus b b      

 Σύνολο 6   3 2 2 2 1 4 
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Χάρτης 7.7: Όρια εξάπλωσης τουρανο-µεσογειακών ειδών (τροποποιηµένος από Taglianti ., 1999).et al  

 

Η διάκριση της κατηγορίας αυτής από την προηγούµενη είναι αρκετά λεπτή και στην ουσία 

δεν έχει µεγάλη διαφορά, παρά µόνο στο ότι τα παραπάνω είδη αναφέρονται και από την Κεντρική 

Ασία, χωρίς όµως περαιτέρω διευκρίνηση. Το είδος Trachyzelotes adriaticus δείχνει να έχει περίεργη 

κατανοµή: Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία και Κίνα7. ΄Ετσι η Di Franco (1997) το τοποθετεί στα 

είδη ‘ακαθόριστου’ χωρότυπου, ενώ εδώ επιλέχτηκε να µπει σ’ αυτή την κατηγορία ως την 

κοντινότερη που θα µπορούσε να το συµπεριλάβει. Τα T. barbatus και T. lyonneti έχουν εισαχθεί στις 

Η.Π.Α. (Platnick & Murphy, 1984). Προφανώς το γένος αυτό περιλαµβάνει είδη που 

διασπείρονται εύκολα και είναι προσαρµοσµένα σε οικότοπους της µεσογειακής ζώνης. Το είδος 

Pterotricha lentiginosa είναι το πιο άφθονο και το δεύτερο πιο κοινό είδος της Κρήτης, αλλά παρόλα 

αυτά δε βρέθηκε στα νησιά Γαύδο και Γαυδοπούλα. Αντίθετα το Gnaphosa dolosa είναι το µοναδικό 

είδος που βρέθηκε στη Γαύδο αλλά όχι στην Κρήτη.  

 

 

                                                           
7 Η ταξινοµική µελέτη του είδους ανέδειξε το συγγενικό του T. stubbsi ως συνώνυµο, µε αποτέλεσµα το είδος να αναφέρεται και 
από την Κύπρο.  
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6. Ανατολικο-µεσογειακά είδη (EaMe) (Χάρτης 7.8) 

Είδη που απαντούν στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, από την Ιταλική χερσόνησο και 

ανατολικότερα µέχρι τη Μαύρη θάλασσα. Η κατανοµή κάποιων ειδών µπορεί να επεκτείνεται 

ανατολικά µέχρι το Ιράν και τη Μέση Ανατολή και νοτιοδυτικά µέχρι τη Σαχάρα:  

Χάρτης 7.8: Όρια εξάπλωσης ανατολικο-µεσογειακών ειδών (τροποποιηµένος από Taglianti ., 1999).et al  

 

 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ 
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Anagraphis pallens b b b b b b b 
2. Callilepis cretica b       
3. Gnaphosa bythinica b       
4. Leptodrassus pupa b       
5. Nomisia palaestina      b  
6. Nomisia ripariensis b    b   
7. Poecilochroa senilis b b b b    
8. Scotophaeus peninsularis b       
9. Zelotes solstitialis b     b  

 Σύνολο 8 2 2 2 2 3 1 
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Τα περισσότερα από τα παραπάνω είδη έχουν βρεθεί σε λίγες περιοχές που αφορούν κυρίως 

την εγγύς Ανατολή, δηλαδή από τη Μικρά Ασία µέχρι τις δυτικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Θα 

µπορούσαν εποµένως να χαρακτηριστούν και ανατολικά είδη. Επιλέχτηκε εδώ να χαρακτηριστούν 

µε τον ευρύτερο όρο των ανατολικο-µεσογειακών ειδών για να συµπεριλάβουν και τα είδη που 

αναφέρονται από τη νοτιο-δυτική Βουλγαρία (Callilepis cretica, Deltshev & Blagoev, 1997) και από 

την Αίγυπτο (Leptodrassus pupa). Επιπλέον, δεδοµένου ότι τα είδη της κατηγορίας αυτής είναι λίγο 

γνωστά και αφορούν µία περιοχή που δεν είναι καλά µελετηµένη, το σηµερινό εύρος της κατανοµής 

τους δεν αποκλείεται να διευρυνθούν µέσα στο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος τα 

δυτικότερα όρια κατανοµής των ειδών Anagraphis pallens και Poecilochroa senilis αναφέρονται από τη 

Μάλτα και την Κορσική αντίστοιχα, αλλά προτιµήθηκε να ενταχθούν στα ανατολικο-µεσογειακά 

είδη (και όχι στα µεσογειακά ή τουρανο-µεσογειακά), αφού δεν έχουν βρεθεί στις περισσότερες 

µεσογειακές χώρες.  

Στην Κρήτη είναι παρόντα οκτώ από τα εννέα ανατολικο-µεσογειακά είδη, από τα οποία τα 

δύο είναι αρκετά κοινά σε όλο το νησί (A. pallens και C. cretica), ένα είναι αποµονωµένο αλλά 

άφθονο στα µεγάλα υψόµετρα (Gnaphosa bythinica) και τα υπόλοιπα έχουν πολύ αραιότερη 

παρουσία. Είναι ενδιαφέρον ότι τα µικρά νησιά γύρω από την Κρήτη µοιράζονται τα ίδια είδη, που 

είναι και τα πιο ευρείας εξάπλωσης συγκριτικά µε τα υπόλοιπα του παραπάνω πίνακα. Τέλος, το 

είδος Nomisia palaestina βρέθηκε µόνο στην Κω και στο σταθµό της Πελοποννήσου που 

µελετήθηκε εδώ. Αυτές είναι οι πρώτες αναφορές του είδους στην Ευρώπη.  

 

7.  Τουρανο-ανατολικά είδη (TuAn) (Χάρτης 7.9) 

Είδη µε βόρεια όρια τον Καύκασο, ανατολικά το Ιράν και το Τουρκεστάν, δυτικά τις δυτικές 

περιοχές των Βαλκανίων και νοτιοανατολικά την εγγύς Ανατολή: 

 

 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ 
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Berinda amabilis b b      
2. Synaphosus palearcticus b      b 
3. Trachyzelotes malkini b b   b   
4. Zelotes aerosus b       

 Σύνολο 4 2   0 0 1 0 1
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Χάρτης 7.9: Όρια εξάπλωσης τουρανο-ανατολικών ειδών.  

 

Ο χωρότυπος αυτός δίνεται ως υποδιαίρεση των Τουρανο-µεσογειακών ειδών από τους 

Taglianti et al. (1999), αλλά κρατήθηκε εδώ ως ξεχωριστή οµάδα για να διακρίνει τα είδη που έχουν 

καθαρά ανατολικό χαρακτήρα και η κατανοµή τους εκτείνεται ανατολικότερα από την περιοχή των 

ανατολικο-µεσογειακών ειδών. Για το Trachyzelotes malkini υπάρχουν αρκετές αναφορές, αν και 

αραιές γεωγραφικά, το Synaphosus palearcticus ήταν µέχρι τώρα γνωστό µόνο από την περιοχή της 

Κεντρικής Ασίας, ενώ τα δύο άλλα είδη ήταν µέχρι τώρα γνωστά µόνο από την περιοχή 

περιγραφής τους, το Berinda amabilis από την Κρήτη και το Zelotes aerosus από το Ουζµπεκιστάν. 

Και τα δύο είδη απαντούν και στις δύο αυτές περιοχές, ενώ το γεωγραφικό κενό ανάµεσα τους 

πιστεύεται ότι θα καλυφθεί µε περαιτέρω µελέτη της περιοχής.  

 

8. Νοτιο-αιγαιακά (και Ελληνικά) είδη (SAe) 

Είδη που απαντούν στα νησιά του νοτίου Αιγαίου, στα παράλια της Τουρκίας και στην 

Πελοπόννησο. 
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 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 
ΚΑΡΠΑ
ΘΟΣ 

ΚΩΣ 
ΑΝΤΙΚΥ
ΘΗΡΑ 

1. Berinda aegilia        b 
2. Berinda ensigera b    b   
3. Camillina metellus b  b b b   
4. Drassodes serratichelis b b b b b b b 
5. Synaphosus trichopus b    b   
6. Zelotes ilotarum b       
7. Zelotes minous b b  b b   

 Σύνολο 6 2  2 3 5 1 2 

 

Στο χωρότυπο αυτό συγκαταλέγονται ελληνικά είδη στενού ή ευρύτερου ενδηµισµού. Τα πιο 

ακραία παραδείγµατα είναι το Berinda aegilia που βρέθηκε µόνο στα Αντικύθηρα, και το Berinda 

ensigera που είναι γνωστό από την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Μικρά Ασία και τα νησιά Ρόδο, 

Σάµο, Πόρο και Κάρπαθο, ενώ στην Κρήτη βρέθηκε µόνο σε υγροτόπους του νησιού. Επίσης το 

Zelotes ilotarum είναι γνωστό από περισσότερες περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Πελοπόννησο, Νάξο 

και Κρήτη), αλλά όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο της συστηµατικής, η ταξινοµική συνοχή 

των αναφορών αυτών απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για να επιβεβαιωθεί. Τέλος το Synaphosus 

trichopus είναι εντοπισµένο σε µερικούς σταθµούς της κεντρικής Κρήτης, αλλά βρέθηκε και στα 

1600µ της Πελοποννήσου (Μάιναλο), οπότε µάλλον πρόκειται για παλιότερο ελληνικό είδος. 

Τα είδη Camillina metellus και Drassodes serratichelis ήταν µέχρι τώρα γνωστά µόνο από την 

περιοχή περιγραφής τους στην Κρήτη, ενώ το Zelotes minous περιγράφτηκε εδώ για πρώτη φορά. 

Αυτά τα είδη είναι αρκετά κοινά, ιδιαίτερα στους παραλιακούς σταθµούς. Και τα τρία είναι αρκετά 

µικρού µεγέθους αράχνες και συνεπώς µπορεί κανείς να υποθέσει σχετικά πιο εύκολη διασπορά στα 

υπόλοιπα νησιά, µε την Κρήτη να αποτελεί πηγή προέλευσής τους. Ωστόσο, υποθέσεις τέτοιου 

τύπου είναι πολύ πρώιµες, εφόσον δεν είναι απόλυτα γνωστές οι κατανοµές των ειδών αυτών σε όλα 

τα νησιά του νοτίου Αιγαίου, στην Πελοπόννησο και στην Τουρκία.  
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9. Ενδηµικά Κρήτης (Crt) 

Είδη που απαντούν µόνο στην Κρήτη και τα νησιά δορυφόρους της (και τη Γαύδο). 

 

 

 Είδος ΚΡΗΤΗ ΓΑΥ∆ΟΣ
ΓΑΥ∆Ο
ΠΟΥΛΑ

∆ΙΑ 

1. Cesonia aspida  b b  b 
2. Cryptodrassus creticus b    
3. Drassodes oreinos b    
4. Drassyllus pumiloides b    
5. Haplodrassus creticus b    
6. Leptodrassus hadjissaranti b    
7. Leptodrassus manolisi b    
8. Zelotes creticus b    
9. Zelotes daidalus b b   

 Σύνολο 9  2 0 1 

  

Με την εξαίρεση των Haplodrassus creticus και Zelotes creticus, όλα τα άλλα είδη της κατηγορίας 

αυτής είναι νέα για την επιστήµη. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά είναι αρκετά κοινά στην 

Κρήτη, χωρίς όµως να έχουν κυρίαρχη παρουσία. Εξαίρεση αποτελεί το Drassodes oreinos, όπως 

σχολιάζεται και παρακάτω. Το είδος αυτό, καθώς και τα Z. creticus και H. creticus, δεν αναµένεται να 

βρεθούν σε νησιά του νοτίου Αιγαίου, λόγω της προτίµησής τους σε ορεινούς οικοτόπους σχετικά 

µεγάλων υψοµέτρων. Αντίθετα για τα υπόλοιπα είδη δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο.   

 

Συνολικά, 56 ταυτοποιηµένα είδη, από τα οποία τα 53 απαντούν στην Κρήτη, 

ταξινοµήθηκαν σε εννέα χωρότυπους,. Η ποσοστιαία αντιπροσώπευση αυτών φαίνεται στο Σχ. 7.22. 

Τρία στοιχεία µοιράζονται τα µεγαλύτερα και µεταξύ τους παρόµοια ποσοστά: τα ενδηµικά (17%), 

τα ευρείας εξάπλωσης (17%) και τα ανατολικοµεσογειακά είδη (15%). Με λίγο χαµηλότερα 

ποσοστά (11%) αντιπροσωπεύονται τα ελληνικά-νοτιοαιγαιακά και τα µεσογειακά είδη 

(ολοµεσογειακά και τουρανοµεσογειακά).  

Εκτός από τους χωρότυπους που είναι παρόντα και κυριαρχούν στην κρητική πανίδα των 

Gnaphosidae, είναι σηµαντικό να αναφερθούν και χαρακτηριστικές απουσίες, όπως για παράδειγµα 

αυτή του δυτικοµεσογειακού και του βορειαφρικανικού χωρότυπου.  
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Σχ. 7.22: Ποσοστιαία σύνθεση των χωροτύπων των Gnaphosidae της Κρήτης. 

 

 

7.3.6 Χωρολογική ανάλυση στην Κρήτη 

7.3.6.1 Ενδηµισµός 

Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αφορούν στα ενδηµικά 

είδη της Κρήτης ως προς την κατανοµή τους πάνω στο νησί και τις οικολογικές τους 

ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν εννέα ενδηµικά είδη στην Κρήτη που ανήκουν σε έξι γένη.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η κατανοµή των ενδηµικών ειδών ακολουθεί τις ίδιες τάσεις 

µε το σύνολο των ειδών (βλέπε παρ. 7.3.1 και Χάρτη 7.2, όπου µε αστερίσκο ξεχωρίζουν τα 

ενδηµικά είδη). Τα τρία από τα εννέα είδη (33,33%) έχουν ευρεία κατανοµή (τα Haplodrassus 

creticus, Cesonia aspida και Zelotes daidalus), ενώ τα υπόλοιπα είναι πιο περιορισµένα σε τµήµατα του 

νησιού. Ο εντοπισµός των τελευταίων οφείλεται είτε σε µεγάλη σπανιότητα (τα είδη Cryptodrassus 

creticus, Leptodrassus hadjissaranti και L. manolisi σε λίγους σταθµούς της κεντρικής Κρήτης, κυρίως σε 

υγροτόπους και φρύγανα) ή σε µεγάλη οικολογική εξειδίκευση (το είδος Drassodes oreinos στα 

µεγάλα υψόµετρα). Το είδος Zelotes creticus δεν απαντάται ανατολικότερα των δυτικών παρυφών του 

Ψηλορείτη, ενώ το Drassyllus pumiloides, αν και αρκετά κοινό στην υπόλοιπη Κρήτη, δεν απαντάται 

ανατολικότερα του στενού της Ιεράπετρας.  
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Από άποψη αφθονίας, το C. aspida είναι πιο εντοπισµένο στη δυτική Κρήτη και το Z. daidalus 

είναι λιγότερο άφθονο στην κεντρική Κρήτη. Τα D. pumiloides και H. creticus είναι σχετικά 

ισοκατανεµηµένα κατά µήκος της οριζόντιας κατανοµής τους, αλλά το δεύτερο προτιµά (ποσοτικά 

µιλώντας) τα µεγάλα υψόµετρα (1600-2000µ).  

Τα είδη µε πιο εξειδικευµένο ενδιαίτηµα δεν είναι πάντα και σπάνια. Η πιο εντυπωσιακή 

περίπτωση είναι το είδος D. oreinos. Το είδος αυτό έχει τη δεύτερη µεγαλύτερη µέση αφθονία ανά 

σταθµό παρουσίας, παρά το ότι βρίσκεται µόνο στους ορεινούς όγκους πάνω από τα 1200µ 

υψόµετρο. Είναι ωστόσο πιο άφθονο στα Λευκά ΄Ορη, συγκριτικά µε τους δύο άλλους ορεινούς 

όγκους. Η οµοιότητά του µε το Gnaphosa bithynica όσον αφορά στην οικολογική του συµπεριφορά 

και στην κατανοµή του εντός της Κρήτης, οδηγεί στην υπόθεση ότι περαιτέρω έρευνα στα βουνά 

της Ανατολικής Μεσογείου ή στην Ελλάδα ίσως το αφαιρέσει από τον κατάλογο των κρητικών 

ενδηµικών, παρά το ότι δεν βρέθηκε στα δείγµατα από το ΄Ορος Μαίναλο της Πελοποννήσου 

(1600µ), όπου το G. bithynica ήταν παρόν.  

Το Z. creticus είναι υγρόφιλο/ψυχρόφιλο είδος, δείχνοντας σαφή προτίµηση σε πεδινούς 

υγροτόπους και σε ορεινές περιοχές της δυτικής Κρήτης. Πιθανόν η απουσία του από την 

ανατολική Κρήτη να σχετίζεται µε την ευαισθησία του είδους στην ξηρασία.   

 

7.3.6.2 Γεωγραφική ‘συµπεριφορά’ των χωροτύπων 

Προκειµένου να ελεγχθεί η οµοιογένεια της κατανοµής των χωροτύπων κατά µήκος του 

οριζόντιου άξονα, η Κρήτη χωρίστηκε σε τρεις οµάδες, δυτική, κεντρική και ανατολική. Ο 

χωρισµός αυτός ακολουθεί τις οµαδοποιήσεις των παραγράφων 7.3.1 και 7.3.3: το δυτικό τµήµα 

περιλαµβάνει τους δυτικούς σταθµούς µέχρι τους δυτικούς πρόποδες του Ψηλορείτη, το κεντρικό 

τµήµα περιλαµβάνει όλους τους σταθµούς από τον Ψηλορείτη µέχρι τη ∆ίκτη (µέχρι και το 

σταθµό 60 - Αµυγδάλοι), ενώ το ανατολικό τµήµα περιλαµβάνει όλους τους υπόλοιπους 

ανατολικούς σταθµούς. 

 Από τον Πίν. 7.1 προκύπτει ότι συγκριτικά, τα περισσότερα είδη και στις τρεις κατηγορίες 

είναι τα ενδηµικά. Εξίσου µεγάλες τιµές εµφανίζουν τα µεσογειακά είδη στο δυτικό 

(τουρανοµεσογειακά) και στο ανατολικό (ολοµεσογειακά) τµήµα, ενώ στο κεντρικό τµήµα µεγάλος 

αριθµός ειδών ανήκει στα ευρείας εξάπλωσης. Τα τελευταία αντιπροσωπεύονται πολύ λιγότερο στο 

δυτικό και ανατολικό τµήµα της Κρήτης. 
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 W C E 

Crt 6 67% 9 100% 6 67% 

SAe 5 83% 5 83% 4 67% 

TuAn 3 75% 3 75% 2 50% 

EaMe 5 68.5% 7 87.5% 5 62.5% 

TuMe 6 100% 5 83% 4 67% 

CiMe 4 67% 5 83% 6 100% 

SEu 1 50% 2 100% 2 100% 

TuEu 3 75% 4 100% 3 75% 

Wi 4 50% 8 100% 2 25% 

Σύνολο 37 70% 48 90% 34 64% 

Πίν. 7.1: Χωρολογική σύνθεση των Gnaphosidae κατά µήκος του οριζόντιου άξονα της Κρήτης και 
ποσοστό αντιπροσώπευσης του κάθε χωροτύπου στις επιµέρους κατηγορίες. 

 

Συµπτύσσοντας τους παραπάνω χωροτύπους σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, τα ενδηµικά, 

ανατολικά, µεσογειακά και ευρείας εξάπλωσης είδη και υπολογίζοντας την ποσοστιαία κατανοµή 

τους επί του συνόλου των ειδών του κάθε τµήµατος (ώστε να αποφευχθούν οι διαφορές που 

προκύπτουν από το διαφορετικό συνολικό αριθµό ειδών σε κάθε τµήµα), παίρνουµε το 

ραβδόγραµµα του Σχ. 7.23. Όπως προκύπτει από το σχήµα αυτό, τα ποσοστά των ενδηµικών και 

ανατολικών ειδών είναι περίπου τα ίδια και στα τρία τµήµατα της Κρήτης (γύρω στο 30% και 20% 

αντίστοιχα), ενώ τα δύο άλλα παρουσιάζουν µεγαλύτερη διακύµανση (από 25% µέχρι 35% τα 

µεσογειακά και από 15% µέχρι 25% τα ευρείας εξάπλωσης). Η µεγαλύτερη απόκλιση στην 

ποσοστιαία συµµετοχή των στοιχείων αυτών υπάρχει στην ανατολική Κρήτη, όπου τα µεσογειακά 

είδη (35%) είναι κατά πολύ περισσότερα από τα ευρείας εξάπλωσης (15%).   
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Σχ. 7.23: Ποσοστιαία συµµετοχή των συµπτυγµένων χωροτύπων κατά µήκος του οριζόντιου άξονα της 
Κρήτης. Ende = Crt, SAe; East = EaMe, TuAn; Med = CiMe, TuMe, SEu; Wide = Wi, TuEu. 
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7.3.6.3 Οικολογική ‘συµπεριφορά’ των χωροτύπων 

Η χωρολογική σύνθεση στους επιµέρους οικότοπους της Κρήτης φαίνεται στον Πίν. 7.2. Τα 

ενδηµικά είδη έχουν µέγιστη παρουσία στους 4 από τους 6 τύπους οικοτόπων που αναλύονται εδώ, 

ενώ στους υποαλπικούς θαµνώνες κυριαρχούν τα είδη ευρείας εξάπλωσης και στα παραλιακά 

φρύγανα τα ανατολικοµεσογειακά είδη. Εξίσου µεγάλη συµµετοχή σε όλους τους τύπους 

οικοτόπων έχουν τα τουρανοµεσογειακά είδη. Η γενική παρατήρηση που µπορεί να κάνει κανείς 

εδώ είναι ότι στους περισσότερους οικότοπους υπάρχει σχετική ισοκατανοµή των χωροτύπων. 

Εξαίρεση αποτελούν οι υποαλπικοί θαµνώνες όπου, εκτός από τα ευρείας εξάπλωσης, 

τουρανοµεσογειακά και κρητικά είδη, τα υπόλοιπα στοιχεία συµµετέχουν αρκετά λιγότερο. Τα 

νοτιοαιγαιακά, µεσογειακά και ανατολικά είδη εµφανίζουν σ΄ αυτόν τον τύπο οικοτόπου τα 

χαµηλότερα ποσοστά τους. Επίσης στα πευκοδάση δεν υπάρχουν καθόλου ανατολικοµεσογειακά 

είδη και η πανίδα δείχνει αρκετά φτωχότερη, αλλά όπως έχει ειπωθεί και αλλού, ο συγκεκριµένος 

οικότοπος δεν αντιπροσωπεύεται πλήρως.  

 

 CP IP SS M P FW 

Crt 5 55.5% 8 89% 4 44% 6 67% 5 55.5% 7 78% 

SAe 4 67% 6 100% 1 17% 3 50% 2 33% 4 67% 

TuAn 3 75% 3 75% 1 25% 2 50% 2 50% 2 50% 

EaMe 7 87.5% 6 75% 3 37.5% 4 50% 0 0% 5 62.5% 

TuMe 6 100% 5 83% 4 67% 5 83% 3 50% 6 100% 

CiMe 4 67% 4 67% 1 17% 3 50% 3 50% 5 50% 

SEu 1 50% 2 100% 1 50% 1 50% 1 50% 2 100% 

TuEu 3 75% 4 100% 3 75% 3 75% 1 25% 3 75% 

Wi 3 37.5% 7 87.5% 5 50% 4 50% 2 25% 5 62.5% 

Σύνολο 36 68% 45 85% 23 43% 31 58% 19 36% 39 73% 

Πίν. 7.3: Χωρολογική σύνθεση των Gnaphosidae στους βασικούς τύπους οικοτόπων της Κρήτης και 
ποσοστό αντιπροσώπευσης του κάθε χωροτύπου σε αυτούς. CP = παραλιακά φρύγανα, IP = 
εσωτερικά φρύγανα, SS = υποαλπικοί θαµνώνες, M = µακί, P = πευκοδάση, FW = υγρότοποι. 

 

Συµπτύσσοντας τους χωροτύπους σε τέσσερις οµάδες, παίρνουµε το ραβδόγραµµα του Σχ. 

7.24, όπου φαίνεται ότι γενικά το ενδηµικό και µεσογειακό στοιχείο κυριαρχούν (µε 22-37% 

συµµετοχή). Το ανατολικό στοιχείο έχει ισότιµη παρουσία παντού (17-20%), εκτός από τα 

παραλιακά φρύγανα, όπου έχει αισθητά µεγαλύτερη (28%) και τα πεύκα, όπου έχει αισθητά 

µικρότερη (11%) παρουσία. Τέλος ο ευρείας εξάπλωσης χωρότυπος κυριαρχεί και εδώ µόνο στους 

υποαλπικούς θαµνώνες (35%).   
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 Σχ. 7.24: Ποσοστιαία συµµετοχή των συµπτυγµένων χωροτύπων στους βασικούς τύπους οικοτόπων της 
Κρήτης. CP = παραλιακά φρύγανα, IP = εσωτερικά φρύγανα, SS = υποαλπικοί θαµνώνες, M = 
µακί, P = πευκοδάση, FW = υγρότοποι. Ende = Crt, SAe; East = EaMe, TuAn; Med = 
CiMe, TuMe, SEu; Wide = Wi, TuEu. 

 

 

Σε ό,τι αφορά στην υψοµετρική διαφοροποίηση των χωροτύπων, στον Πίν. 7.4 φαίνεται ο 

αριθµός των ειδών, όπως κατανέµονται στους εννέα χωροτύπους. Όλα τα στοιχεία µειώνονται 

καθώς αυξάνει το υψόµετρο, ακολουθώντας τη συνολική µείωση του αριθµού των ειδών. Ωστόσο σε 

απόλυτους αριθµούς, τα τουρανοµεσογειακά, τουρανοευρωπαϊκά µειώνονται λιγότερο, ενώ τα 

ανατολικοµεσογειακά, νοτιοαιγαιακά και ολοµεσογειακά είδη πολύ περισσότερο. Τα ευρείας 

εξάπλωσης είδη διατηρούν σχετικά µεγάλα ποσοστά µέχρι και τα 1600µ, ενώ στη συνέχεια 

µειώνονται αισθητά. Τα ενδηµικά είδη εµφανίζουν ενδιάµεση πτώση, αλλά αναλογικά παραµένουν 

άφθονα µέχρι τις κορυφές, όπου και κυριαρχούν.  

 

ZER 
0-400µ 

LOW 
400- 800µ 

MID 
800-1200µ 

HIG 
1200-1600µ

TOP 
1600-2000µ 

PEAK 
2000-2400µ 

Crt 8 89% 6 67% 5 55.5% 2 22% 4 44% 2 22% 

SAe 6 100% 4 67% 3 50% 0 0% 1 17% 0 0% 

TuAn 3 75% 2 50% 2 50% 1 25% 0 0% 0 0% 

EaMe 7 87.5% 6 75% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 

TuMe 6 100% 4 67% 4 67% 2 33% 4 67% 0 0% 

CiMe 6 100% 4 67% 2 33% 1 17% 1 17% 0 0% 

SEu 2 100% 2 100% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 

TuEu 3 75% 4 100% 3 75% 2 50% 3 75% 0 0% 

Wi 6 75% 6 75% 6 75% 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 

Σύνολο 47 88% 38 72% 28 53% 15 28% 19 36% 5 9% 

 Πίν. 7.4: Χωρολογική σύνθεση των Gnaphosidae κατά µήκος των υψοµετρικών ζωνών της Κρήτης και 
ποσοστό αντιπροσώπευσης του κάθε χωροτύπου σε αυτές. 
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Συµπτυγµένοι στις τέσσερις γενικές κατηγορίες οι χωρότυποι δίνουν παρόµοια εικόνα (Σχ. 

7.25) ως προς την κυρίαρχη παρουσία των ενδηµικών ειδών σχεδόν σε όλα τα υψόµετρα, πλην της 

ζώνης 1200-1600µ και λιγότερο της ζώνης 1600-2000µ, όπου κυριαρχούν τα ευρείας εξάπλωσης 

(47%) και τα µεσογειακά (31,6%) αντίστοιχα. Το ποσοστό των ευρείας εξάπλωσης ειδών αυξάνεται 

µε το υψόµετρο, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των ανατολικοµεσογειακών ειδών µειώνεται µέχρι τα 

1600µ και αυξάνεται ξανά ελαφρώς στις δύο επόµενες ζώνες. Τα µεσογειακά είδη στο σύνολό τους 

δείχνουν σταθερή παρουσία, εκτός από τις κορυφές, όπου το ποσοστό τους µειώνεται αρκετά 

(20%).  
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Σχ. 7.25: Ποσοστιαία συµµετοχή των συµπτυγµένων χωροτύπων κατά µήκος των υψοµετρικών ζωνών της 
Κρήτης. ZER = 0-400µ, LOW = 400-800µ, MID = 800-1200µ, HIG = 1200-1600µ, TOP = 
1600-2000µ, PEAK = 2000-2400µ. Ende = Crt, SAe; East = EaMe, TuAn; Med = CiMe, 
TuMe, SEu; Wide = Wi, TuEu. 

 

 

7.3.6.4 Ανάλυση αντιστοίχισης 

Για την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι σχετικές συχνότητες των χωροτύπων ανά 

κατηγορία οικοτόπου ή υψοµέτρου και παρουσιάζονται επιλεκτικά τα Σχ. 7.26-7.27.  

Ως προς τους οικότοπους (Σχ. 7.26), οι δύο πρώτες διαστάσεις ερµηνεύουν αθροιστικά 

περίπου το 89% της συνολικής διακύµανσης, εποµένως δεν κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί και 

τρίτη διάσταση. Χωρίζοντας το διάγραµµα σε τεταρτηµόρια, βλέπουµε να ξεχωρίζουν τρεις τύποι 
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οικοτόπων: τα πευκοδάση, οι υποαλπικοί θαµνώνες και τα παραλιακά φρύγανα και αντίστοιχα τα 

στοιχεία Crt-Seu, Wi-TuEu και EaMe. Τα µακί, εσωτερικά φρύγανα και οι υγρότοποι 

συγκεντρώνονται γύρω από την τιµή µηδέν µαζί µε τον χωρότυπο TuMe.  

 

Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 9 x 6

Crt

SAe

SEu

EaMe

TuAn
CiMe

TuMe

TuEu

Wi

CP

    IP

SS

M

P

FW

-0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Dimension 1; Eigenvalue: ,05038 (58,84% of Inertia)
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Σχ. 7.26: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ χωροτύπων και των έξι βασικών οικοτόπων της Κρήτης (διαστάσεις 
D1 & D2). 

 

Ως προς τις υψοµετρικές ζώνες (Σχ. 7.27), υπάρχει εντυπωσιακή οµοιότητα στον τρόπο της 

διάταξής τους µε αυτήν που βλέπουµε στα Σχ. 5.14-5.15, όπου αναλύεται η µέση αφθονία των 

ειδών ως προς τις υψοµετρικές κλάσεις. Η µεν πρώτη διάσταση (60,33% της αδράνειας) ξεχωρίζει 

τις κορφές, ενώ η δεύτερη διάσταση (21,99% της αδράνειας) τοποθετεί τις υπόλοιπες υψοµετρικές 

ζώνες σε σειρά. Παράλληλα µε αυτή τη διάταξη τοποθετούνται και οι αντίστοιχοι χωρότυποι: κοντά 

στις κορφές βρίσκονται οι SEu, Crt και EaMe (που αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα την παρουσία των 

ειδών Z. labilis, Z.creticus/D. oreinos και G.bithynica), ενώ κατά µήκος του δεύτερου άξονα τα στοιχεία 

διατάσσονται από τα πιο τοπικά (SΑe) στα πιο ευρείας εξάπλωσης (Wi), ακολουθώντας την ίδια 

ευθεία υψοµετρικής διαβάθµισης.  
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Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 9 x 6

Crt

SAe

SEu

EaMe

TuAn

CiMe

TuMe

TuEu

Wi

ZER

LOW

MID

HIG

TOP
PEAK

-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Dimension 1; Eigenvalue: ,16503 (60,33% of Inertia)
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Σχ. 7.27: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ χωροτύπων και των έξι υψοµετρικών ζωνών της Κρήτης (διαστάσεις 
D1 & D2). 

 

 

7.3.6.5 Ανάλυση οµαδοποίησης 

Οι αναλύσεις οµαδοποίησης των οικολογικών παραµέτρων της Κρήτης που ελέγχονται εδώ, 

οικότοποι και υψόµετρο, µε βάση τη χωρολογική σύνθεση φαίνονται στα δενδρογράµµατα των Σχ. 

7.28-7.29.  

Καλύτερη οµαδοποίηση δείχνουν οι οικότοποι, όπου τα πεύκα και οι υποαλπικοί θαµνώνες 

ξεχωρίζουν, ενώ στη συνέχεια οµαδοποιούνται οι υπόλοιπες κατηγορίες σε διάταξη από το 

εσωτερικό προς το εξωτερικό, µε τα µακί και τους υγροτόπους να δείχνουν την πιο στενή σχέση. 

Στην οµαδοποίηση των υψοµετρικών ζωνών, γίνεται καθ’ ύψος διάταξη, µε µόνη εξαίρεση τη ζώνη 

1200-1600µ που τοποθετείται πιο έξω από τη ζώνη 1600-2000µ. Η κορυφή διαχωρίζεται σαφώς 

από όλα τα υπόλοιπα υψόµετρα και οι χαµηλές ζώνες δείχνουν τη µεγαλύτερη οµοιότητα.    
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Coefficient
0.85 0.89 0.93 0.96 1.00

          

 CP 

 IP 

 M 

 FW 

 SS 

 P 

 

Σχ. 7.28: Ανάλυση οµαδοποίησης των οικοτόπων της Κρήτης µε βάση τη σχετική συχνότητα των 
χωροτύπων σε αυτούς (δείκτης Morisita). 

 

 

Coefficient
0.64 0.73 0.82 0.91 1.00

          

 ZER 

 LOW 

 MID 

 TOP 

 HIG 

 PEAK 

 

Σχ. 7.29: Ανάλυση οµαδοποίησης των υψοµετρικών ζωνών της Κρήτης µε βάση τη σχετική συχνότητα των 
χωροτύπων σε αυτούς (δείκτης Morisita). 
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7.3.7 Χωρολογική ανάλυση στα γειτονικά νησιά 

 

7.3.7.1 Νησιά άµεσης γειτνίασης µε την Κρήτη  

Στην παράγραφο αυτή αναλύονται τα νησιά Γαύδος, Γαυδοπούλα και ∆ία σε σχέση µε τη 

βασική πανιδική ‘πηγή’ τους, την Κρήτη. Συνολικά σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά βρέθηκαν 23, 9 

και 14 είδη Gnaphosidae, η πανιδική σύνθεση των οποίων φαίνεται στον Πίν. 7.5. Από τα είδη 

αυτά, µόνο ένα, το Gnaphosa dolosa που βρέθηκε στη Γαύδο, δεν αποτελεί µέλος των Gnaphosidae 

της Κρήτης, ενώ όλα τα υπόλοιπα απαντούν και εκεί. Αξιοσηµείωτη παρατήρηση που ισχύει και για 

τα τρία νησιά είναι η σηµαντική έλλειψη των κρητικών ενδηµικών ειδών. Στη Γαύδο βρέθηκαν µόνο 

δύο, τα Cesonia aspida και Zelotes daidalus, στη ∆ία µόνο το πρώτο και στη Γαυδοπούλα κανένα. 

Περισσότερα είναι τα ενδηµικά του νοτίου Αιγαίου, τα είδη δηλαδή που φτάνουν και σε πιο 

αποµακρυσµένα νησιά από τους δορυφόρους της Κρήτης. Από αυτά, το Drassodes serratichelis είναι 

κοινό και στα τρία νησιά, το Camillina metellus βρέθηκε µόνο στη Γαυδοπούλα και στη ∆ία, ενώ το 

Zelotes minous µόνο στη Γαύδο και στη ∆ία. Και τα πέντε αυτά είδη είναι αρκετά κοινά στην Κρήτη, 

χωρίς ιδιαίτερες οικολογικές ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες στην κατανοµή τους. Κανένα είδος δε 

βρέθηκε να διαφοροποιείται µορφολογικά σε κάποιο από τα νησιά αυτά. Πιο ειδικές παρατηρήσεις 

για κάθε νησί ξεχωριστά δίνονται παρακάτω: 

 

ΚΡΗΤΗ    ΓΑΥ∆ΟΣ ΓΑΥ∆ΟΠΟΥΛΑ ∆ΙΑ

Crt 9 100% 2 22% 0 0% 1 11% 

SAe 6 100% 2 33% 2 33% 3 50% 

TuAn 4 100% 2 50% 0 0% 0 0% 

EaMe 8 100% 2 25% 2 25% 2 25% 

TuMe 6 100% 4 67% 2 33% 2 33% 

CiMe 6 100% 4 67% 1 17% 2 33% 

SEu 2 100% 2 100% 1 50% 1 50% 

TuEu 4 100% 1 25% 1 25% 2 50% 

Wi 8 100% 4 50% 0 0% 1 12.5% 

Σύνολο 53 100% 23 43% 9 17% 14 26% 

Πίν. 7.5: Χωρολογική σύνθεση των Gnaphosidae στα νησιά Κρήτη, Γαύδο, Γαυδοπούλα, ∆ία και ποσοστό 
αντιπροσώπευσης του κάθε χωροτύπου σε αυτά. 

 

Στη Γαύδο ο αριθµός ανατολικοµεσογεακών και τουρανοευρωπαϊκών ειδών είναι αρκετά 

µειωµένος συγκριτικά µε την Κρήτη. Αντίθετα η πτώση στα µεσογειακά στοιχεία (TuMe και CiMe) 
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δεν είναι τόσο έντονη. Τα είδη της Γαύδου στο σύνολό τους είναι κοινά είδη της Κρήτης. Οι µόνες 

εξαιρέσεις είναι τα είδη Scotophaeus scutulatus, Leptodrassus albidus, Poecilochroa senilis και Berlandina 

plumalis, από τα οποία, τα δύο πρώτα είναι εξίσου σπάνια και στη Γαύδο, αλλά τα δύο τελευταία 

έχουν σίγουρα πιο κοινή παρουσία στη Γαύδο από ό,τι στην Κρήτη. Μάλιστα το τελευταίο 

αποτελεί το κυρίαρχο είδος της Γαύδου, ενώ στην Κρήτη βρέθηκε σε ένα µόνο σταθµό. Το θέµα 

αυτό θα σχολιαστεί εκτενέστερα στη συζήτηση.  

Στη Γαυδοπούλα ο συνολικός αριθµός Gnaphosidae είναι αρκετά µικρότερος, µε 

αποτέλεσµα τρία στοιχεία να απουσιάζουν εντελώς (τα Crt, TuAn και Wi), ενώ τα υπόλοιπα 

αντιπροσωπεύονται µε 1-2 είδη το καθένα. Παρά την πολύ κοντινή σχέση του µε τη Γαύδο, στο 

νησί αυτό δε βρέθηκε το κυρίαρχο είδος της Γαύδου, B. plumalis, ενώ βρέθηκε το νοτιοαιγαιακό C. 

metellus, που απουσιάζει από τη Γαύδο.  

Στη ∆ία, παρά τον επίσης µικρό συνολικό αριθµό ειδών, µόνο ένα στοιχείο δεν 

αντιπροσωπεύεται καθόλου, το τουρανοανατολικό. Μέγιστο αριθµό είδών εµφανίζει εδώ το 

νοτιοαιγαιακό στοιχείο µε 3 είδη. Σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα νησιά, η ∆ία µοιράζεται µαζί 

τους το µεγαλύτερο αριθµό των ειδών της. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα είδη Pterotricha lentiginosa 

και Micaria coarctata, που κατά τα άλλα είναι πολύ κοινά στην Κρήτη (κυρίως το πρώτο).  

 Συµπτυγµένοι οι χωρότυποι στις τέσσερις κατηγορίες (Σχ. 7.30) δείχνουν την κυρίαρχη 

παρουσία των µεσογειακών ειδών και στα τρία νησιά, ενώ τα ευρείας εξάπλωσης είδη είναι 

αναλογικά λιγότερα, ειδικά στη Γαυδοπούλα (11%). Στη ∆ία τα ενδηµικά είδη έχουν τη 

µεγαλύτερη αντιπροσώπευση (38%) και τα ανατολικά τη µικρότερη (14%).  
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Σχ. 7.30: Ποσοστιαία συµµετοχή των συµπτυγµένων χωροτύπων στα νησιά Κρήτη, Γαύδο, Γαυδοπούλα. και 
∆ία. Ende = Crt, SAe; East = EaMe, TuAn; Med = CiMe, TuMe, SEu; Wide = Wi, TuEu. 

 383



7.3.7.2 Υπόλοιπα νησιά 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η χωρολογική ανάλυση των Αντικυθήρων, Καρπάθου 

και Κω, όπως προέκυψε από την ανάλυση από έναν µόνο σταθµό µελέτης στο καθένα. ΄Ετσι για τα 

µεν Αντικύθηρα, η µελέτη µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, δεδοµένου του µικρού µεγέθους και 

της σχετικής οµοιογένειας του νησιού, αλλά για τα άλλα δύο δεν είναι πλήρης και παρουσιάζεται 

εδώ µε κάθε επιφύλαξη. Προφανώς δεν µπορεί να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στα είδη που φαίνεται να 

απουσιάζουν από τα νησιά αυτά, αλλά η πληροφορία που δίνεται από την παρουσία αυτών που 

βρέθηκαν εκεί είναι ήδη χρήσιµη για σχολιασµό.   

Τα τρία νησιά µοιράζονται κοινά είδη, τα Drassodes lutescens D. serratichelis και Z. caucasius, 

καθένα από τα οποία κατέχει διαφορετική πανιδική θέση: τουρανοµεσογειακό, νοτιοαιγαιακό και 

τουρανοευρωπαϊκό. Στα δύο ανατολικά νησιά υπάρχουν τα κοινά είδη της Κρήτης Z. tenuis και 

Callilepis cretica, αλλά απουσιάζουν από τα Αντικύθηρα. Αντίθετα, τα δύο τουρανοµεσογειακά είδη 

του γένους Trachyzelotes (T. adriaticus και T. barbatus) βρέθηκαν στα Αντικύθηρα, ενώ στα ανατολικά 

νησιά βρέθηκε µόνο το τουρανοανατολικό T. malkini. Τέλος στοιχεία που ξεχωρίζουν τα ανατολικά 

νησιά από τα Αντικύθηρα, είναι η µοναδική παρουσία των ανατολικοµεσογειακών Zelotes solstitialis 

και Nomisia palaestina στην Κω8, και η παρουσία του στενού ενδηµικού Berinda aegilia, του 

τουρανοανατολικού Synaphosus palearcticus και του ευρείας εξάπλωσης B. plumalis µόνο στα 

Αντικύθηρα. Στα Αντικύθηρα υπάρχει η µοναδική ταυτόχρονη παρουσία των B. plumalis και P. 

lentiginosa και µάλιστα στον ίδιο σταθµό.   

 

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ  ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΩΣ

Crt 0 0 0 

SAe 2 5 1 

TuAn 1 1 0 

EaMe 1 3 4 

TuMe 4 2 1 

CiMe 2 1 1 

SEu 1 1 1 

TuEu 1 2 1 

Wi 1 1 0 

Σύνολο 13 16 9 

Πίν. 7.6: Χωρολογική σύνθεση των Gnaphosidae στα νησιά Κάρπαθο, Κω και Αντικύθηρα.  

                                                           
8 Ωστόσο και τα δύο αυτά είδη βρέθηκαν επίσης στην Πελοπόννησο, εποµένως η παρουσία τους στην Κω δεν υποδηλώνει 
σοβαρή σύνδεση του νησιού αυτού µε την πανίδα ‘ανατολικού’ χαρακτήρα. 
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Σε επίπεδο χωρολογικής σύνθεσης (Πίν. 7.6), στα Αντικύθηρα επικρατούν τα 

τουρανοµεσογειακά είδη (31%) και σε µικρότερο βαθµό τα ολοµεσογειακά και τα νοτιοαιγαιακά 

(15% το καθένα). Τα τελευταία επικρατούν στην Κάρπαθο (31%). Στην Κω επικρατούν τα 

ανατολικοµεσογειακά είδη (44%), ενώ τα τουρανοανατολικά δεν έχουν καθόλου αντιπροσώπευση. 

Το ίδιο ισχύει και για τα ευρείας εξάπλωσης είδη.  

Τα παραπάνω ενισχύονται ως παρατηρήσεις και από τη σχετική αναλογία των συµπτυγµένων 

χωροτύπων (Σχ. 7.31). Φαίνεται και εδώ η έντονη κυριαρχία των µεσογειακών ειδών στα 

Αντικύθηρα (54%) και των ανατολικών ειδών στην Κω (44%). Στην τελευταία, επίσης σηµαντική 

παρουσία έχουν και τα µεσογειακά είδη (33%). Η Κάρπαθος δείχνει πιο ισορροπηµένο πανιδικό 

χαρακτήρα συγκριτικά µε τα άλλα δύο νησιά, πράγµα που την κάνει να θυµίζει περισσότερο την 

πανίδα της Κρήτης.  
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Σχ. 7.31: Ποσοστιαία συµµετοχή των συµπτυγµένων χωροτύπων στα νησιά Κάρπαθο, Κω και Αντικύθηρα. 
Ende = Crt, SAe; East = EaMe, TuAn; Med = CiMe, TuMe, SEu; Wide = Wi, TuEu. 

 

 

7.3.7.3 Ανάλυση αντιστοίχισης 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές συχνότητες παρουσίας των χωροτύπων σε όλα τα νησιά 

που αναλύθηκαν εδώ, προκύπτει η διάταξη του Σχ. 7.32. Η πρώτη διάσταση D1 (56,11% της 

αδράνειας) ξεχωρίζει την Κρήτη από τα υπόλοιπα νησιά, µε κοντινά τα στοιχεία Wi - Crt και 

EaMe. Από τα κοντινά νησιά της Κρήτης, µόνο η Γαύδος συσχετίζεται πανιδικά µε αυτήν. Η 

δεύτερη διάσταση D2 (23,11% της αδράνειας) τοποθετεί τα ακραία νησιά Αντικύθηρα και Κω στις 
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ακραίες τιµές της, αντανακλώντας έτσι την πιο γεωγραφική διάταξη. Τα υπόλοιπα νησιά βρίσκονται 

πιο κοντά στην τιµή µηδέν των αξόνων.  

 

Dimension:  1 x  2
Input Table (Rows x Columns): 9 x 7

Crt

               SAe

SEu

EaMe

TuAn

CiMe

TuMe

TuEuWi

CRT

GVD

GVDP

DIA

KARP

KOS

ANTIK

-1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Dimension 1; Eigenvalue: ,17892 (56,11% of Inertia)
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Σχ. 7.32: Ανάλυση αντιστοίχισης µεταξύ των χωροτύπων και των έξι υψοµετρικών ζωνών της Κρήτης 

(διαστάσεις D1 & D2). 

 

 

7.3.7.4 Ανάλυση οµαδοποίησης 

Η ανάλυση οµαδοποίησης στο επίπεδο χωρολογικής σύνθεσης έδωσε το αποτέλεσµα του 

Σχ. 7.339. Όπως φαίνεται στο σχήµα, οι δύο δορυφόροι της Κρήτης συνδέονται στενά µε την 

Κάρπαθο, και όλα µε τα Αντικύθηρα, στη συνέχεια συνδέονται µε το σύστηµα Κρήτης-Γαύδου και 

τέλος συνδέονται µε την Κω.   

                                                           
9 Ακριβώς η ίδια διάταξη προέκυψε µε τη χρήση ευκλείδιων αποστάσεων, καθώς και µε το δείκτη Cosine που δοκιµάστηκε.  
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Coefficient
0.66 0.73 0.80 0.86 0.93

          

 CRT 

 GVD 

 GVDPL 

 DIA 

 KARPA 

 ANTIKYTH

 KOS 

 

 

Σχ. 7.33: Ανάλυση οµαδοποίησης των νησιών της περιοχής µελέτης µε βάση τη σχετική συχνότητα των 
χωροτύπων τους (δείκτης Morisita). CRT: Κρήτη, GVD: Γαύδος, GVDPL: Γαυδοπούλα, DIA: 
∆ία, KARPA: Κάρπαθος, ANTIKYTH: Αντικύθηρα, KOS: Κως. 

 

 

7.4 Σύνοψη αποτελεσµάτων 

7.4.1 Κρήτη 

• Από τα 56 αναγνωρισµένα είδη της Κρήτης, µόνο τα 26 (46,4%) δίνουν κάποιο 

γεωγραφικό πρότυπο κατανοµής. Τα υπόλοιπα 30 είδη κατανέµονται σχετικά οµοιογενώς σε όλο το 

νησί (30,3%) ή είναι πολύ σπάνια για να µπορούν να δώσουν πλήρη εικόνα (23,2%).  

• Ως προς τη γεωγραφική τους κατανοµή, κανένα είδος δεν µπορεί να θεωρηθεί της 

‘ανατολικής Κρήτης’, ενώ αντίθετα, υπάρχουν αρκετά είδη που απουσιάζουν από το ανατολικό 

άκρο του νησιού (6 είδη). Υπάρχει µόνο ένα είδος που δε βρέθηκε στο δυτικό άκρο της Κρήτης, 

ενώ ένα βρέθηκε µόνο εκεί. Οι δυτικές πλαγιές του Ψηλορείτη αποτελούν ανατολικό όριο 

κατανοµής για δύο είδη και δυτικό για άλλα δύο. Τα περισσότερα είδη συγκεντρώνονται στην 

κεντρική Κρήτη, µε ευρύτερα όρια κατανοµής, από την περιοχή της Πρέβελης µέχρι το στενό της 

Ιεράπετρας. Η πιο χαρακτηριστική κατανοµή είναι εκείνη των ειδών D. oreinos και G. bithynica που 

απαντούν και στους τρεις ορεινούς όγκους της Κρήτης χωρίς διάκριση, αλλά σε υψόµετρα πάνω 

από τα 1200µ και 1600µ αντίστοιχα. 
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• Με κριτήρια αφθονίας, τα περισσότερα από τα είδη που έχουν ικανοποιητική αφθονία 

ώστε να επιτρέπουν ποσοτική ανάλυση, είναι οµοιογενώς κατανεµηµένα στο εύρος κατανοµής τους 

ή εντοπίζονται περισσότερο σε συγκεκριµένους οικότοπους, χωρίς όµως γεωγραφική διάκριση (15 

από τα 29 είδη ή 52%). Από τα υπόλοιπα είδη, τα περισσότερα φιλτράρονται από δύση προς 

ανατολή ή εµφανίζουν µεγαλύτερη αφθονία στο κεντρικό τµήµα, ενώ η αντίθετη φορά σ΄ αυτό το 

φίλτρο ποσοτικής παρουσίας εµφανίζεται σε ελάχιστα είδη.  

• Στις αναλύσεις οµαδοποίησης διακρίνονται σταθµοί που διατηρούν σταθερή θέση, 

ανεξάρτητα από τον τύπο της ανάλυσης ή τα αρχικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ άλλοι 

σταθµοί αλλάζουν θέση µέσα στις υποοµάδες. Μεταξύ των πρώτων συγκαταλέγονται οι σταθµοί των 

µεγάλων υψοµέτρων και των κορυφών των τριών ορεινών όγκων, εσωτερικοί σταθµοί µεταξύ του 

Ψηλορείτη και της ∆ίκτης, καθώς και τα ζεύγη των σταθµών της Γραµβούσας και των Χα-

Χαµαίτουλου. Μεταξύ των δεύτερων συγκαταλέγονται οµάδες σταθµών που διαµορφώνονται όταν 

όλα τα είδη λαµβάνονται υπόψη, αλλά χάνονται όταν περιορίζεται ο αριθµός τους στα είδη που 

εµφανίζουν κάποιο πρότυπο κατανοµής εντός Κρήτης, και εποµένως ο παράγοντας που τα συνδέει 

στην πρώτη περίπτωση, είναι ουσιαστικά τα κοινά είδη που απαντούν παντού ή οι κοινές απουσίες 

των πολύ σπάνιων. Τέτοιες οµάδες είναι οι περιφερειακοί σταθµοί γύρω από τον Ψηλορείτη και τη 

∆ίκτη, οι σταθµοί των άκρων, οι δύο χαµηλοί σταθµοί των Λευκών Ορέων και µερικοί ακόµα 

κεντρικοί σταθµοί που µεταπηδούν από οµάδα σε οµάδα. Αντίθετα, στις κατανοµές των ειδών 

στενότερης εξάπλωσης εντός Κρήτης οφείλονται οι οµάδες που διαµορφώνονται από πεδινούς 

σταθµούς νότια του Ρεθύµνου και νότια του Ηρακλείου. Σταθµοί που κατά κανόνα µένουν εκτός 

οµαδοποίησης (π.χ. τα Μπραµιανά, ο Αποσελέµης, η Αγιά, οι Αµυγδάλοι κ.ά.), είναι εκείνοι που 

διαµορφώνουν µια ξεχωριστή πανίδα, που απέχει εξίσου από όλα τα άλλα σύµπλοκα ειδών. Οι πιο 

σαφείς οµαδοποιήσεις σταθµών στην Κρήτη φαινόνται στο Χάρτη 7.10. 

• Ως προς τη χωρολογική σύνθεση των ειδών της Κρήτης, τα περισσότερα είδη είναι 

ενδηµικά (9 είδη, 17%), ευρείας εξάπλωσης (8 είδη, 15%) και ανατολικοµεσογειακά (8 είδη, 15%), 

ενώ τα ελληνικά-νοτιοαιγαιακά, ολοµεσογειακά και τουρανοµεσογειακά στοιχεία 

αντιπροσωπεύονται µε ποσοστό 11% το καθένα. ∆υτικοµεσογειακά και βορειοαφρικανικά είδη δεν 

υπάρχουν στην Κρήτη. Μοιρασµένα σε τέσσερις κατηγορίες, οι χωρότυποι δείχνουν ισοκατανοµή 

ως προς τη συµµετοχή τους στην πανίδα των Gnaphosidae της Κρήτης από 22,6% µέχρι 28,3% 

µε τα ενδηµικά και µεσογειακά είδη να εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά.  
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Χάρτης 7.10: Πρότυπο οµαδοποίησης σταθµών της Κρήτης, όπως προκύπτει από τη συνολική εικόνα που 

έδωσαν οι αναλύσεις οµαδοποίησης στα Gnaphosidae. 

 

• Κατά µήκος του κεντρικού άξονα της Κρήτης, τα στοιχεία που κυρίως διαφοροποιούνται 

είναι τα µεσογειακά, που εµφανίζουν µέγιστο στην ανατολική Κρήτη, όχι λόγω αύξησης του 

απόλυτου αριθµού τους, αλλά κυρίως λόγω της µείωσης του απόλυτου αριθµού των ευρείας 

εξάπλωσης ειδών που παρατηρείται στο ίδιο τµήµα.  

• ΄Οσον αφορά στους οικότοπους της Κρήτης, παρατηρούµε ότι, µε εξαίρεση τα 

πευκοδάση, όπου επικρατούν τα ενδηµικά και µεσογειακά είδη µε µεγάλη διαφορά, σε όλους τους 

άλλους οικότοπους, η συµµετοχή του κάθε χωροτύπου δε διαφέρει πολύ. Σε γενικές γραµµές, τα 

ευρείας εξάπλωσης είδη αυξάνονται από την περιφέρεια προς το εσωτερικό (και ειδικά στους 

ορεινούς οικοτόπους), ενώ αντίθετα µεταβάλλεται η συµµετοχή των µεσογειακών και ανατολικών 

ειδών.  

• Σε υψοµετρική βάση, από το 0 µέχρι τα 1600µ υπάρχει αύξηση των ευρείας εξάπλωσης 

ειδών και µείωση των ανατολικών ειδών. Τα µεσογειακά και ενδηµικά στοιχεία παραµένουν σχεδόν 

σταθερά µέχρι αυτό το υψόµετρο (εκτός από τη µεγάλη µείωση των ενδηµικών στη ζώνη 1200-

1600µ). Πάνω από τα 1600µ υπάρχουν αντίθετες τάσεις: τα ευρείας εξάπλωσης είδη µειώνονται 

ξανά, ενώ τα ανατολικά και τα ενδηµικά αυξάνουν. Η αλλαγή αυτή που εµφανίζουν οι σχετικές 

αναλογίες των χωροτύπων σχετίζονται ασφαλώς µε την αλλαγή στη σύνθεση των ειδών που 

αποτελούν το κάθε στοιχείο ξεχωριστά, η οποία έχει αναφερθεί και σε προηγούµενα κεφάλαια.  

• Σε όλες τις παραπάνω οµαδοποιήσεις τα ενδηµικά είδη έχουν σταθερή και κυρίαρχη (ως 

προς τον αριθµό των ειδών) παρουσία, µε πολύ λίγες εξαιρέσεις. Ο µεγαλύτερος αριθµός ενδηµικών 

ειδών βρέθηκε σε κεντρικούς, πεδινούς οικότοπους του νησιού. Καθένα από τα εννέα αυτά είδη 

κατέχει ένα διαφορετικό οικολογικό θώκο, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η απόδοση κάποιου 
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συγκεκριµένου οικολογικού χαρακτήρα που να τα συµπεριλαµβάνει όλα. Ωστόσο, από τη µια ο 

µικρός συνολικός τους αριθµός και από την άλλη το γεγονός ότι τουλάχιστον 4 στα 9 είδη έχουν 

αρκετά ευρείες οικολογικές προτιµήσεις, είχαν ως αποτέλεσµα καµία από τις επιµέρους αναλύσεις 

οµαδοποίησης να µη µπορέσει να δώσει σηµαντικά αποτελέσµατα µε µόνη τη χρήση των 

ενδηµικών ειδών.    

 

7.4.2 Υπόλοιπα Νησιά 

• Ιδωµένα στο σύνολό τους, τα νησιά άµεσης γειτνίασης µε την Κρήτη αποτελούν πανιδικά 

κοµµάτι της, µε µόνο περιορισµό το µικρό µέγεθος και τη µικρή οικοτοπική ετερογένεια στη 

διαµόρφωση της πανίδας τους. Υπάρχει ένα µόνο είδος που απαντά στη Γαύδο και δεν βρέθηκε 

στην Κρήτη. Η ∆ία και η Γαυδοπούλα εµφανίζουν αρκετά παρόµοια, σχετικά φτωχή εικόνα, µε 14 

και 9 είδη αντίστοιχα. Στις περισσότερες αναλύσεις οµαδοποίησης, παρουσίας/απουσίας (Σχ. 7.20-

7.21) ή πανιδικής σύνθεσης (Σχ. 7.33), τοποθετούνται πολύ κοντά µεταξύ τους. Η Γαύδος, 

διαθέτοντας περισσότερα είδη (23) και περισσότερη ετερογένεια οικοτόπων, µπορεί να 

συγκρατήσει µεγαλύτερο µέρος της κρητικής πανίδας και εποµένως εύλογα συνδέεται µε την 

Κρήτη πιο στενά από τα άλλα δύο νησιά. Τα περισσότερα είδη που απαντούν και στα τρία νησιά, 

είναι κοινά είδη της Κρήτης, που στην πλειονότητά τους ανήκουν στο µεσογειακό στοιχείο. Τα 

κρητικά ενδηµικά που απαντούν στα νησιά αυτά είναι πολύ λίγα (2 στη Γαύδο, 1 στη ∆ία και κανένα 

στη Γαυδοπούλα), ενώ περισσότερα είδη ανήκουν στα ενδηµικά του νοτίου Αιγαίου.  

• Στην ανάλυση των επιµέρους σταθµών των τεσσάρων νησιών (βλέπε Σχ. 7.12-7.19), η 

σύνδεση της ∆ίας µε την Κρήτη είναι πιο σαφής, αφού οι σταθµοί της συνδέονται µε 

συγκεκριµένους σταθµούς της ανατολικής Κρήτης (π.χ. Καβούσι, φαράγγι του Χα κ.ά.) σε όλες τις 

αναλύσεις. Τα είδη που µοιράζεται η ∆ία µε τους σταθµούς αυτούς είναι τα κοινά µεσογειακά είδη 

της Κρήτης που υπάρχουν παντού, αλλά και κάποια µε αρκετά αραιότερη κατανοµή (π.χ. τα Z. 

minous και P. senilis). Η Γαυδοπούλα συνδέεται µε τους σταθµούς της Γαύδου όταν όλα τα είδη 

λαµβάνονται υπόψη, ενώ όταν τα είδη περιορίζονται, συνδέεται πιο στενά µε τους σταθµούς της 

∆ίας, επειδή αφαιρείται από την ανάλυση το P. lentiginosa που υπάρχει στη ∆ία αλλά όχι στη 

Γαυδοπούλα, και επειδή τα δύο νησιά µοιράζονται πολλές κοινές απουσίες που τα αποµακρύνουν 

από τους υπόλοιπους σταθµούς της Κρήτης. Τέλος, οι σταθµοί της Γαύδου είναι αποµονωµένοι 

όταν όλα τα είδη λαµβάνονται υπόψη, ενώ όταν τα είδη περιορίζονται, χάνουν την απόλυτη συνοχή 

τους και συνδέονται µε τους κρητικούς σταθµούς ανάλογα µε τον τύπο του οικοτόπου (π.χ. οι 

αµµοθίνες του Κεδρέ και του Σαρακήνικου µε το Ελαφονήσι) ή µε τον αριθµητικό πλούτο των 

ειδών. Η αλλαγή αυτή πρέπει να σχετίζεται µε την αφαίρεση από τη δεύτερη ανάλυση των ειδών P. 

lentiginosa, που χαρακτηρίζει σχεδόν το σύνολο των σταθµών της Κρήτης και B. plumalis, που 
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χαρακτηρίζει το σύνολο των σταθµών της Γαύδου. Τα είδη αυτά αποτελούν το συνεκτικό κρίκο για 

τους σταθµούς του κάθε νησιού ξεχωριστά και τα αποµονώνουν µεταξύ τους10.  

• Σε επίπεδο παρουσίας ειδών, τα υπόλοιπα νησιά που µελετήθηκαν µοιράζονται µεταξύ 

τους και µε την Κρήτη τρία είδη, συνδέονται ξεχωριστά µε αυτήν µέσω διαφορετικών ειδών και 

τέλος δείχνουν τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα µε µοναδική παρουσία άλλων. Στο σύνολό τους 

παρουσιάζουν το καθένα διαφορετική πανιδική συµπεριφορά, που µεταφράζεται σε κυριαρχία 

διαφορετικών χωροτύπων κάθε φορά: τα Αντικύθηρα κυριαρχούνται από το µεσογειακό στοιχείο 

(54%, κυρίως τουρανοµεσογειακά είδη), η Κάρπαθος από το νοτιοαιγαιακό (31%) και η Κως από 

το ανατολικό στοιχείο (44%).  

• Η ανάλυση του συνόλου των νησιών δεν είναι όµοια µεταξύ των δεικτών που 

χρησιµοποιήθηκαν. Ο δείκτης Yule κάνει γεωγραφική οµαδοποίηση των νησιών από δύση προς 

ανατολή, ενώ οι οµαδοποιήσεις κατά Dice και Hamann ερµηνεύονται περισσότερο από τα µεγέθη 

των νησιών και ίσως την πανιδική οµοιότητά τους. ΄Ετσι οι τελευταίοι συνδέουν την Κρήτη µε τη 

Γαύδο, λόγω οµοιότητας στα κρητικά και στα είδη ευρείας εξάπλωσης, τη ∆ία µε την Κάρπαθο, 

λόγω επικράτησης των νοτιοαιγαιακών και των µεσογειακών ειδών, και τη Γαυδοπούλα µε τα 

Αντικύθηρα, λόγω επικράτησης των µεσογειακών. Στο ίδιο περίπου αποτέλεσµα οδηγεί και η 

χωρολογική αναλύση (δείκτης Morisita), µε µόνη διαφορά τη θέση της Γαυδοπούλας, που 

τοποθετείται πιο κοντά στη ∆ία, επειδή παύουν εδώ να λαµβάνονται υπόψη οι µικροδιαφορές της 

σύνθεσης των ειδών. Κοινό στοιχείο σε όλες τις αναλύσεις είναι η κεντρική θέση της Κρήτης σε 

σχέση µε όλα τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. 

                                                           
10 Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ανάλυση µε το δείκτη Yule -που γενικά δείχνει πάντα να κάνει την πιο ικανοποιητική 
οµαδοποίηση- ο σταθµός του Αποσελέµη, που είναι ο µόνος σταθµός της Κρήτης στον οποίο βρέθηκε το B. plumalis, είναι και ο 
µοναδικός που συνδέεται µε το συγκρότηµα της Γαύδου, όταν όλα τα είδη λαµβάνονται υπόψη. 
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7.5 Συζήτηση 

 

7.5.1 Η κατανοµή των Gnaphosidae στην Κρήτη  

Ο Brignoli (1985) σε µια βιογεωγραφική ανάλυση των αραχνών της Ελλάδας έλεγε ότι 

«…πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η αραχνοπανίδα της Ελλάδας συνίσταται στην πλειονότητά της 

σε ανατολικοµεσογειακά είδη, σε κάποια ενδηµικά στοιχεία και σε µικρότερο βαθµό, σε είδη που 

κατανέµονται στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο». Στην ίδια µελέτη και σχετικά µε τον ενδηµισµό 

λέει: «κατά το Πλειστόκαινο, µεγάλος αριθµός καταφυγίων πρέπει να υπήρξε κυρίως στις 

παραλιακές περιοχές, στην Πελοπόννησο και στα νησιά. Η γνώση µας γύρω από τη θερµόφιλη 

πανίδα της Ελλάδας είναι ανεπαρκής,…, αλλά δε θα µε εξέπληττε να ανακαλύψω ενδηµικές µορφές 

που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία και οι οποίες πρέπει να διαµορφώθηκαν κατά τις παγετώδεις 

περιόδους. Αυτοί οι ενδηµισµοί θα πρέπει να είναι πιο έκδηλοι στην Κρήτη και στα ∆ωδεκάνησα». 

Αργότερα, ο ίδιος ερευνητής (Brignoli, 1986) συζητώντας τη σχέση της Βαλκανικής χερσονήσου µε 

τη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι τα περισσότερα από τα µεσογειακά είδη της περιοχής έχουν στην 

ουσία ‘Τηθεία’ κατανοµή, το στοιχείο δηλαδή που εδώ ονοµάστηκε τουρανοµεσογειακό.  

∆εκαπέντε χρόνια µετά, αυτή η θερµόφιλη, ανεπαρκώς γνωστή αραχνοπανίδα, στην οποία 

κυρίαρχη θέση έχουν τα Gnaphosidae, βρίσκεται σε σαφώς καλύτερο επίπεδο γνώσης και 

επιβεβαιώνει τις προβλέψεις του Brignoli σχετικά µε το θέµα του τοπικού χαρακτήρα και των 

σχέσεών της µε την Ανατολική Μεσόγειο. ΄Ετσι τα Gnaphosidae της Κρήτης αποτελούνται από 

τέσσερις βασικούς χωρότυπους, που αντικατροπτρίζουν τη γεωγραφική της θέση ανάµεσα σε 

ανατολή και δύση, τη µακρόχρονη αποµόνωσή της και τον καθαρά µεσογειακό χαρακτήρα της 

πανίδας της. Οι βασικές υποθέσεις που υπάρχουν για το σχηµατισµό της πανίδας της Κρήτης 

επιβεβαιώνονται από τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης. Τέσσερα στοιχεία αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για τη διαµόρφωση της συγκεκριµένης πανίδας: 

1. Ο θερµόφιλος, ευρύοικος χαρακτήρας της οµάδας που οδηγεί σε ευρείες κατανοµές 

κατά µήκος της µεσογειακής λεκάνης και πιθανώς σχετίζεται µε τα πιο εύκολα διασπειρόµενα µέλη 

της και εκείνα που δείχνουν περισσότερο ανθρωπόφιλο χαρακτήρα. Το στοιχείο αυτό επικρατεί 

έναντι των ειδών ευρείας εξάπλωσης, µέσα στα οποία συγκαταλέγονται είδη µε πιο 

υγρόφιλο/ψυχρόφιλο χαρακτήρα.  

2. Η αποµόνωση της Κρήτης για τουλάχιστον 5 εκ. χρόνια και η µεγάλη οικοσυστηµική 

της ετερογένεια, το έντονο ανάγλυφο και η ποικιλία στις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες, 

αποτελούν ιδανικές συνθήκες για τη διαφοροποίηση και ειδογένεση µιας τέτοιας οµάδας (Gillespie 
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& Roderick, 2002). Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, ο ενδηµισµός των Gnaphosidae του 

νησιού είναι 17% (Σχ. 7.34). Ο ενδηµισµός του νησιού µπορεί να συνδυαστεί µε τη µακρόχρονη 

αποµόνωσή του, σε συνδυασµό µε την έµµεση δράση των παγετώνων11 και αφορά κυρίως σε γένη 

που εξαπλώνονται στη µεσογειακή λεκάνη και σε εύκρατα κλίµατα (π.χ. τα Leptodrassus, 

Cryptodrassus, Cesonia). Ωστόσο, η προσπάθεια ερµηνείας του σχετικά υψηλού ποσοστού των 

ενδηµικών ειδών είναι ίσως παρακινδυνευµένη προς το παρόν, µια και είναι πιθανό να αποτελεί 

µερικό αποτέλεσµα της ελλιπούς γνώσης της αραχνοπανίδας των γύρω περιοχών, οπότε να µειωθεί 

αρκετά, όταν υπάρξουν πλήρεις κατάλογοι των ειδών της Ελλάδας, της Τουρκίας και των χωρών 

της Ανατολικής Μεσογείου.  

3. Η παλιά σύνδεση της Κρήτης µε τη µικρασιατική χερσόνησο, αλλά και η έµµεση επαφή 

της µε αυτήν µέσω των νησιών του ανατολικού Αιγαίου που έδρασαν ως ενδιάµεσες γέφυρες ξηράς 

για την πιο σύγχρονη µεταφορά ειδών ανατολικής προέλευσης.  

4. Η επίσης παλιά σύνδεση της Κρήτης µε τη βαλκανική χερσόνησο και η επιρροή της 

ευρωπαϊκής πανίδας µέσω αυτού του δρόµου, όπως αποδεικνύεται από την παρουσία ειδών ευρείας 

εξάπλωσης (π.χ. τα D. lapidosus, H. signifer, M. dives, M. albovittata) που σήµερα είναι περιορισµένα 

κατά τόπους στο νησί και κυριαρχούν στα πιο ψυχρά τµήµατά του και στα πιο παλιά 

οικοσυστήµατά του. Κατά συνέπεια θα µπορούσε κανείς να περιγράψει της κατανοµή τους ως 

υπολειµµατική στην Κρήτη. Για τα δύο πρώτα µάλιστα, φαίνεται να υπάρχουν κρητικοί 

αντιπρόσωποι των ίδιων γενών που τα έχουν αντικαταστήσει (τα D. oreinos και H. creticus). 

 

 

                                                           
11 ΄Αµεση δράση των παγετώνων δε φαίνεται να υπήρξε στην Κρήτη. ΄Οµως έµµεσα επέδρασαν στην πανίδα και χλωρίδα της, 
διότι οι συνεχείς εναλλαγές στο κλίµα αυτής της περιόδου σίγουρα επηρέασε και τους κρητικούς πληθυσµούς, προκαλώντας ίσως 
ακόµα και εξαφανίσεις, αν όχι µόνο περιορισµό, των πιο ευαίσθητων ειδών. Η εποίκιση νέων ειδών, είτε κατά, είτε µετά τις 
παγετώδεις περιόδους, σίγουρα θα ήταν δύσκολη, µια και η Κρήτη αποτελούσε ήδη αποµονωµένο νησί. Κατά τον Brignoli 
(1985), η Κρήτη, µετά το τέλος των παγετώνων ήταν έντονα διαµερισµατοποιηµένη ως προς τους αβιοτικούς της παράγοντες, µε 
αποτέλεσµα στενόοικα είδη να αποµονωθούν κατά τόπους και να διαφοροποιηθούν περαιτέρω. Αυτή η υπόθεση ίσως επιβεβαιώνει 
την παρουσία των στενών ενδηµικών που περιγράφηκαν εδώ.  
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Σχ. 7.34: Επίπεδα ενδηµισµού (%) σε διάφορα τάξα στην Κρήτη (στοιχεία από Nonveiller, 1971; Greuter, 
1972; Josifov, 1986; Kollaros & Legakis, 1986; Leestmans, 1988; Bologna & Macrangoni, 1990; 
Malicky, 1993; Βαρδινογιάννη, 1994; Τριχάς, 1996; Simaiakis-προσ. επικοινωνία). 

 

Προηγούµενες βιογεωγραφικές µελέτες στην περιοχή της Κρήτης (Βαρδινογιάννη, 1994; 

Τριχάς, 1996) περιγράφουν την πανίδα της ως φτωχή (λόγω χαρακτηριστικών απουσιών 

συγκεκριµένων ειδών που θα αναµένονταν σ’ αυτήν) και όχι αρµονικά κατανεµηµένη (λόγω 

υπερκυριαρχίας των ενδηµικών ειδών στους περισσότερους οικοτόπους). Με πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα ο Τριχάς (1996) αναφέρεται στην έντονη συρρίκνωση των χωροτύπων µε την αύξηση 

του υψοµέτρου στα Tenebrionidae, πανιδικό κενό που συµπληρώνεται από τα ενδηµικά είδη, µε 

αποτέλεσµα τα τελευταία να αντιπροσωπεύουν πάνω από 70% των ειδών των ανώτερων 

υψοµετρικών ζωνών, ενώ αρκετοί χωρότυποι απουσιάζουν τελείως. Αναφέρεται επίσης στο µειωµένο 

αριθµό ειδών ορισµένων γενών στην Κρήτη (π.χ. των Carabus και Pedinus), συγκριτικά µε άλλα 

νησιά του νοτίου Αιγαίου, µικρότερης έκτασης από αυτήν, ως αποτέλεσµα της κατακερµατισµένης 

πλειοκαινικής Κρήτης και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που είχαν τα υπάρχοντα, ενδηµικά 

κυρίως, είδη µετά την ενοποίηση του νησιού, έναντι των νέων εισβολέων. Αντίστοιχα η 

Βαρδινογιάννη (1994) σχολιάζει την εντονότερη καθ΄ ύψος µείωση του αριθµού των ειδών στην 

Κρήτη, συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ελλάδα, ως αποτέλεσµα της αποµόνωσης της Κρήτης και του 

διαφορετικού τρόπου διαµόρφωσης της ορεινής της πανίδας από µία φτωχότερη, πεδινή πηγή 

ειδών, προσαρµοσµένων σε θερµά και ξηρά περιβάλλοντα.  

Η επικράτηση των ενδηµικών ειδών ισχύει στην περίπτωση των Gnaphosidae µόνο στο 

επίπεδο του αριθµού των ειδών, ενώ σε αφθονία κυριαρχούν είδη που ανήκουν σε άλλους 

χωροτύπους (βλέπε 5ο κεφάλαιο). Θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η αποµονωµένη Κρήτη του 
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Πλειόκαινου διέθετε, όσον αφορά στα Gnaphosidae, µια πανίδα όχι τόσο φτωχή, όσο στα 

Tenebrionidae ή στα Carabidae, ή ότι µεταγενέστερες - ευκαιριακές ίσως - εποικίσεις µε διασπορά 

οδήγησαν µε επιτυχία σε µεγαλύτερο πανιδικό πλούτο της οµάδας αυτής. Η δεύτερη υπόθεση 

δείχνει να είναι η πιο λογική, λαµβανοµένων υπόψη, όχι µόνο της µεγαλύτερης ικανότητας 

διασποράς των συγκεκριµένων τάξων, αλλά και της πιο ισορροπηµένης εικόνας που παρουσιάζουν 

τα Gnaphosidae στα πρότυπα κατανοµής τους εντός της Κρήτης. Τα ενδηµικά είδη πιθανότατα 

δεν είχαν τη δυνατότητα να επεκταθούν στο νησί τόσο όσο τα κολεόπτερα ή τα σαλιγκάρια, λόγω 

περιορισµένου βαθµού καλής προσαρµογής τους στα κρητικά οικοσυστήµατα.  

Η κατανοµή των ειδών εντός της Κρήτης επιβεβαιώνουν τον ευρύοικο χαρακτήρα της 

οµάδας. Περισσότερα από τα µισά είδη (53,5%) δεν εµφανίζουν κάποιο γεωγραφικό πρότυπο 

κατανοµής, ανεξάρτητα από την πυκνή ή όχι παρουσία τους εντός της περιοχής εξάπλωσής τους, 

ενώ µόνο το 46.4% εµφανίζουν κάποιο πρότυπο. Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι περίεργο, αν κρίνουµε 

από το γεγονός ότι ακόµα και στα χερσαία σαλιγκάρια (Βαρδινογιάννη, 1994), οµάδα µε πολύ πιο 

τοπικό και στενά διαφοροποιηµένο χαρακτήρα, τα ποσοστά των ειδών που εµφανίζουν πρότυπο 

γεωγραφικής κατανοµής είναι ανάλογα (45% των µη ενδηµικών και 79% των ενδηµικών ειδών ή 

54% του συνόλου των ειδών). Κεντρικό ρόλο στις κατανοµές των Gnaphosidae παίζουν οι 

οικολογικοί παράγοντες και ειδικά η µείωση της υγρασίας και της βροχόπτωσης κατά µήκος του 

οριζόντιου άξονα του νησιού από δύση προς ανατολή και η αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών από 

τις παραλίες µέχρι τα εσωτερικά τµήµατά του, συνδυασµένα µε τις αντίστοιχες ανοχές των 

εκάστοτε ειδών. Στοιχεία που οδηγούν στη διαπίστωση αυτή είναι τα ακόλουθα:  

• Στην ανατολική Κρήτη ο αριθµός των ειδών και η µέση αφθονία τους φθίνουν. Για πολύ 

λίγα είδη η περιοχή αυτή αποτελεί τµήµα µεγαλύτερης αφθονίας τους εντός της Κρήτης.  

• Στην ανατολική Κρήτη, εκτός από τα είδη που βρέθηκαν µόνο µία φορά, τα είδη που 

απουσιάζουν είναι αρκετά κοινά στο δυτικό/κεντρικό τµήµα του νησιού. Καθώς πρόκειται για είδη 

που έχουν κυρίως ευρεία κατανοµή, η απουσία τους από το ανατολικό κοµµάτι της Κρήτης πρέπει 

να οφείλεται στη δυσκολία τους να υπερβούν κάποιους οικολογικούς ή ίσως και ανταγωνιστικούς12 

φραγµούς, και όχι στη δυσκολία τους να διασπαρούν. 

• Γενικά παρατηρούµε ότι από την ανατολή προς τη δύση γίνεται ένα πιο οµαλό 

φιλτράρισµα των ειδών, µε αποτέλεσµα τα όρια των κατανοµών να είναι πολύ πιο ασαφή, ενώ από 

τη δύση προς την ανατολή οι κατανοµές «κόβονται» πιο απότοµα.  

                                                           
12 Τα είδη του γένους Trachyzelotes φαίνεται να σχετίζονται µε κάποιο τέτοιο φαινόµενο, όπως έχει ήδη συζητηθεί σε 
προηγούµενο κεφάλαιο.  
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• Η µείωση των µεσογειακών και ανατολικών στοιχείων από την περιφέρεια προς το 

κέντρο (είτε οικοτοπικά είτε υψοµετρικά) και η αντίστροφη τάση των ευρείας εξάπλωσης – 

ευρωπαϊκών στοιχείων, παραπέµπει µερικώς στην υπόθεση της ‘οικολογικής’ τοποθέσης των ειδών, 

των πιο θερµόφιλων στην πιο ξηρή/θερµή περιφέρεια και των πιο υγρόφιλων/ψυχρόφιλων στις 

κεντρικές και ορεινές περιοχές του νησιού. Κατά τα άλλα βέβαια η ανισοκατανοµή στους παραπάνω 

χωρότυπους θα µπορούσε επίσης να ερµηνευτεί µε την επικράτηση των βορειότερων στοιχείων στο 

ιστορικά πιο σταθερό, παλιό κέντρο του νησιού και των πιο πρόσφατων µεσογειακών και 

ευκολοδιασπειρόµενων εισβολέων στην περιφέρεια, ερµηνεία που χρησιµοποιεί και ο Τριχάς 

(1996) για τις αντίστοιχες πανιδικές τάσεις που εµφανίζουν τα κολεόπτερα.  

• Συνολικά η κεντρική περιοχή της Κρήτης εµφανίζει το µεγαλύτερο πανιδικό πλούτο, ενώ 

φαίνεται να υπάρχει αντίστοιχη αποφυγή των άκρων του νησιού από τα περισσότερα είδη. Σε 

κάποιο βαθµό, αυτό είναι αποτέλεσµα της πιο έντονης δειγµατοληπτικής προσπάθειας στο κεντρικό 

τµήµα, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι στο κέντρο του νησιού αναµένεται να φτάνουν, έστω και 

οριακά, είδη που ευνοούνται περισσότερο στα δυτικά ή στα ανατολικά τµήµατά του, λόγω των 

συγκεκριµένων κλιµατικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτά.  

Η ιστορική διάσταση στη βιογεωγραφική ανάλυση των κατανοµών εντός της Κρήτης 

παρουσιάζει προβλήµατα ερµηνείας. Μια µατιά στους παλαιογεωγραφικούς χάρτες 2.1a-c της 

Κρήτης στα 5 και 6,5 εκ. χρόνια πριν από σήµερα δείχνει κάποια σηµεία σύµπτωσης των 

πλειοκαινικών νησιών µε τις παρατηρούµενες κατανοµές. Παραδείγµατα είναι το κεντρικό ‘νησί’ 

από τα Αστερούσια µέχρι τη Μίλατο (πριν από 5 Myr) και η στενή σύνδεση των δύο κεντρικών 

νησιών που αντιπροσωπεύονται σήµερα από τον Ψηλορείτη και τη ∆ίκτη (πριν από 6 Myr), δηλαδή 

οι περιοχές µε µεγάλη οµοιότητα σύνθεσης ειδών, όπως φάνηκε σε όλες τις αναλύσεις 

οµαδοποίησης. Ωστόσο αν δεχτούµε ότι η οµοιότητα των τελευταίων οφείλεται στη στενότερη 

σύνδεσή τους κατά τα 6 εκ. χρόνια, τότε σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει µεγάλος αριθµός τοπικών 

ενδηµικών που να την υποστηρίζουν, αφού στα υπόλοιπα γνωστά τάξα, η διάταξη των νησιών των 5 

εκ. χρόνων υποστηρίζονται από µεγάλο αριθµό στενών ενδηµικών τάξων (Legakis, 1987; 

Βαρδινογιάννη, 1994). Όµως κάτι τέτοιο δε συµβαίνει µε σαφή τρόπο.   

Σε µεγάλο βαθµό τα συµπεράσµατα από τις αναλύσεις οµαδοποίησης εντός της Κρήτης που 

προκύπτουν από την παρούσα µελέτη συµφωνούν µε εκείνα του Τριχά (1996) για τα κολεόπτερα. 

Πράγµατι, από τις δύο µελέτες αναδεικνύονται κοινές τάσεις οµαδοποίησης των περιοχών της 

Κρήτης: οι ορεινοί όγκοι, τα πεδινά της κεντρικής Κρήτης, οι αποµονωµένοι σταθµοί της 

Γραµβούσας και η περιοχή µεταξύ Λευκών Ορέων και Ψηλορείτη. Συγκρίνοντας τις οµάδες αυτές 

µε το χάρτη 7.3, υπάρχει πλήρης ταύτιση. Η Βαρδινογιάννη (1994) παρουσιάζει διαφορετική 

οµαδοποίηση αναφορικά µε τα χερσαία µαλάκια, µε βάση τα οποία η Κρήτη χωρίζεται σε δύο 

µέρη ως προς έναν διαγώνιο άξονα µε κατεύθυνση ΒΑ-Ν∆, αποµονώνοντας έτσι την ανατολική 

 396



___________________________________        _________________ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ 
 

Κρήτη και οµαδοποιώντας τους -ξεχωριστούς σε πρώτο επίπεδο- ορεινούς όγκους, πιο κοντά στο 

τµήµα της δυτικής Κρήτης. Τα δεδοµένα αυτά ταυτίζονται πλήρως µε τη διάταξη των 

πλειοκαινικών νησιών των 5εκ. χρόνων (Χάρτης 2.1b).  

Η βασική διαφορά που προκύπτει από τη ανάλυση µε τα Gnaphosidae σε σχέση και µε τις 

δύο προηγούµενες µελέτες, είναι η πιο χαλαρή σύνδεση του Ψηλορείτη µε τα Λευκά Όρη και η πιο 

στενή επαφή του πρώτου µε τη ∆ίκτη, σχέσεις που δεν υποστηρίζονται από τις πανιδικές 

οµοιότητες των χερσαίων σαλιγκαριών και των κολεοπτέρων. Όπως έχει αναφερθεί και αλλού, 

πιθανώς το στοιχείο αυτό να είναι µερικώς αποτέλεσµα δειγµατοληψίας σε διαφορετικά σηµεία και 

υψόµετρα των ακραίων ορεινών όγκων της παρούσας µελέτης σε σχέση µε τις προηγούµενες ή να 

απορρέει από κενά δειγµατοληψίας της παρούσας µελέτης, κυρίως στη δυτική Κρήτη. Σχετικό µε 

αυτήν την άποψη είναι το γεγονός ότι οι κορυφές και των τριών ορεινών όγκων συνδέονται µεταξύ 

τους, ενώ οι σταθµοί που δεν οµαδοποιούνται είναι εκείνοι των 800 και 1200µ των Λευκών Ορέων, 

που αντιπροσωπεύονται από διαφορετικούς οικοτόπους (πευκοδάσος και όρια κυπαρισσοδάσους) 

από εκείνους του Ψηλορείτη και της ∆ίκτης στα αντίστοιχα υψόµετρα. Όµως σίγουρα η διαφορά 

αυτή σχετίζεται και µε πραγµατική διαφορά στη συνολική σύνθεση των πανίδων των τριών οµάδων. 

Στα Gnaphosidae υπάρχουν τα ίδια είδη και στους τρεις ορεινούς όγκους, εκτός από ένα (το Z. 

creticus) που δεν απαντά στα Λασιθιώτικα, απαντά σε ένα σταθµό του Ψηλορείτη και έχει πιο συχνή 

παρουσία στα Λευκά Όρη. Αντίθετα στα σαλιγκάρια για παράδειγµα, αναφέρονται 4 είδη µε 

κατανοµή µόνο στα Λευκά Όρη και στον Ψηλορείτη και ένα που απαντά µόνο στη ∆ίκτη, άρα 

υπάρχουν περισσότερα είδη που ενισχύουν τη στενότερη σύνδεση µεταξύ των δύο πρώτων ορεινών 

όγκων.   

 

7.5.2 Οι ορεινοί όγκοι της Κρήτης  

Ένα βασικό θέµα που αξίζει να σχολιαστεί ξεχωριστά είναι αυτό της διαµόρφωσης της 

πανίδας των ορεινών όγκων της Κρήτης. Στοιχεία σχετικά µε την οικολογική διάσταση του 

θέµατος αυτού δίνονται λεπτοµερώς στο 5ο κεφάλαιο και δε θα επαναληφθούν εδώ. Εδώ θα δοθεί 

έµφαση στον τρόπο που επέδρασε η αποµόνωση της Κρήτης πριν τη δηµιουργία των µεγάλων 

υψοµέτρων της και στα παλαιογεγονότα που σχετίζονται µε αυτή.  

Οι περιοχές των σηµερινών ορεινών όγκων της Κρήτης είναι οι πιο παλιές χέρσες εκτάσεις 

της, που δεν κατακλύστηκαν από θάλασσα από το κατώτερο Μειόκαινο και µετά, σύµφωνα µε τα 

παλαιογεωγραφικά δεδοµένα (Creutzburg, 1963; Dermitzakis, 1987; Παπαπέτρου-Ζαµάνη, 1973) 

και εποµένως η πανίδα τους δεν υπέστη σοβαρές απώλειες λόγω καταβυθίσεων. Εύλογα αυτές οι 

περιοχές συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό ειδών µε προέλευση τη βαλκανική χερσόνησο και 
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την Κ. Ευρώπη και παραπέµπουν στην πιο παλιά πανίδα της Κρήτης. Όπως έχει περιγραφεί στο 2ο 

κεφάλαιο, τα πλειοκαινικά ‘νησιά’ της Κρήτης δεν ξεπερνούσαν τα 500µ υψόµετρο, ενώ στη 

συνέχεια, σταδιακές ανοδικές κινήσεις οδήγησαν σε µέγιστο υψόµετρο περίπου 1500µ µέχρι τις 

αρχές του Πλειστόκαινου (πριν από 1,5 Myr). Η βασική πηγή για την κάλυψη αυτών των νέων, 

κενών θώκων ήταν τα είδη που υπήρχαν ήδη στο νησί. ΄Ετσι βλέπουµε τα πεδινά, θερµόφιλα είδη, 

να φιλτράρονται σταδιακά κατά µήκος της ζώνης 400-1600µ, µε επικράτηση των πιο ανθεκτικών 

µορφών (π.χ. τα µεσογειακά P. lentiginosa και N. excerpta, τα τουρανοευρωπαϊκά Z. caucasius και D. 

praeficus, το παλαιαρκτικό Z. subterraneus, αλλά και τα ενδηµικά Z. creticus και H. creticus). Η 

παραπάνω διαδικασία διαµόρφωσης της ορεινής πανίδας δεν αποκλείει φυσικά τις νεότερες 

εποικίσεις άλλων ειδών που, ευρισκόµενα σε συνθήκες δηµιουργίας νέων οικοθέσεων, µπόρεσαν να 

εγκατασταθούν και να δηµιουργήσουν βιώσιµους πληθυσµούς στην Κρήτη.  

Η αµέσως ανώτερη ζώνη πάνω από τα 1500µ σχηµατίστηκε ακόµα µεταγενέστερα, δηλαδή 

σε γεωλογικό χρόνο είναι αρκετά ‘νέα’, τόσο που ενδεχοµένως δεν µπορεί να υποστηρίξει τη 

διαφοροποίηση σε επίπεδο είδους, όπως π.χ. αυτή του D. oreinos, τουλάχιστον µε τους εξελικτικούς 

ρυθµούς που φαίνεται να υπάρχουν στις αράχνες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πιο ανθεκτικά 

είδη των χαµηλότερων υψοµέτρων έφτασαν αδιαφοροποίητα ως εκεί (το ενδηµικό Z. creticus και το 

παλαιαρκτικό Z. subterraneus). ∆εδοµένης της οικολογικής αποµόνωσης αυτής της ζώνης, θα 

µπορούσε ωστόσο να υποστηριχτεί η διαφοροποίηση ειδών σε επίπεδο υποείδους. Η µόνη ένδειξη 

που υποστηρίζει το φαινόµενο αυτό προέρχεται από το είδος Z. labilis, το οποίο δέχτηκα εδώ ως 

ένα τάξον, αλλά υπάρχει σαφής τάση διαφοροποίησης του ‘ορεινού’ από τον ‘πεδινό’ τύπο, µε 

ενδιάµεσες µορφές και µε διάκριση ανάµεσα στους τρεις ορεινούς όγκους. Το είδος D. oreinos που 

βρέθηκε µόνο στους ορεινούς όγκους και θεωρείται, µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, ενδηµικό είδος 

της Κρήτης, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ‘προέρχεται’ από κάποιο πεδινό αντιπρόσωπο και 

διαφοροποιήθηκε από αυτόν, πράγµα που ενισχύει ακόµα περισσότερο την ιδέα ότι στην ουσία δεν 

πρόκειται περί ενδηµικού είδους. Νέα ‘εισβολή’ που συµµετείχε στη διαµόρφωση αυτής της 

πανίδας είναι το είδος G. bithynica, η κατανοµή του οποίου θα µπορούσε να θεωρηθεί 

υπολειµµατική µιας παλιότερης πιο εκτεταµένης εξάπλωσής του στην Κρήτη, που περιορίστηκε στα 

ψυχρότερα σηµεία του νησιού λόγω των οικολογικών του προτιµήσεων ή λόγω ανταγωνιστικών 

πιέσεων στα πεδινά ή να αποδοθεί σε πιο σύγχρονη µετανάστευσή του από τη Μικρά Ασία κατά την 

περίοδο των παγετώνων. ∆εδοµένης της παρουσίας του είδους αυτού και στην Πελοπόννησο, ίσως 

η πρώτη εκδοχή να είναι η πιο πιθανή. Ανεξάρτητα από την προέλευση τους, η µεγάλη αφθονία των 

παραπάνω ειδών στα µεγάλα υψόµετρα της Κρήτης, υποδηλώνει σίγουρα καλή προσαρµογή και όχι 

τυχαία παρουσία.  

Ανάλογες διαδικασίες διαµόρφωσης της ορεινής πανίδας της Κρήτης αναφέρονται σε όλες 

τις µελετηµένες οµάδες ασπονδύλων (ισόποδα, κολεόπτερα, σαλιγκάρια). Οι Βαρδινογιάννη (1994) 
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και Τριχάς (1996) αναφέρουν αντίστοιχες περιπτώσεις εµφάνισης νέων τάξων µόνο στις ανώτερες 

ζώνες των κρητικών ορεινών όγκων που ανήκουν σε υπολειµµατικές µορφές αλπικών ή 

κεντροευρωπαϊκών στοιχείων, ενώ οι Lymberakis et al. (2003) αναφέρουν το νέο είδος ισοπόδου 

Armadillidium n.sp., που βρέθηκε σε µεγάλη αφθονία µόνο στα 2000µ των Λευκών Ορέων. Σε 

αντίθεση µε τις προηγούµενες µελέτες, η αναλογία ενδηµικών και µη µορφών στους ορεινούς 

οικοτόπους ακολουθεί περίπου αυτή των πεδινών, πράγµα που δικαιολογεί γιατί τα κρητικά 

ενδηµικά δεν κατακλύζουν τους ορεινούς όγκους µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που περιγράφεται 

από τον Τριχά (1996) για τα κολεόπτερα (ειδικά τα Tenebrionidae). Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο 

διάκρισης της ‘εξελικτικής’ συµπεριφοράς των τριών οµάδων οργανισµών, είναι η απουσία στενών 

ενδηµικών µορφών Gnaphosidae των ορεινών όγκων (µε την εξαίρεση του Z. labilis), που, τόσο στα 

κολεόπτερα, όσο και στα σαλιγκάρια, υπάρχουν, και µάλιστα αντιπροσωπεύουν διαφοροποιήσεις 

των πεδινών ενδηµικών ειδών της Κρήτης. Γενικά, η συµπίεση των χωροτύπων και η δραµατική 

πτώση του αριθµού των ειδών που αναφέρονται από τους ανωτέρω συγγραφείς σε πολύ χαµηλότερα 

υψόµετρα από αυτά που συµβαίνουν στα Gnaphosidae (µόνο πάνω από τα 2000µ) και η 

επικράτηση σχεδόν αποκλειστικά ενδηµικών µορφών στις κορυφές των ορεινών όγκων, είναι τα 

στοιχεία που διαφοροποιούν τη διαµόρφωση της κολεοπτεροπανίδας και της µαλακοπανίδας από 

τα Gnaphosidae. Η βασική αιτία που ερµηνεύει τις παρατηρούµενες διαφορές πρέπει να είναι η 

µεγαλύτερη ικανότητα διασποράς των Gnaphosidae σε νησιά από εκείνη που µπορεί να εικάσει 

κανείς για άλλες οµάδες ασπονδύλων, και η οποία διευκολύνει τον εµπλουτισµό των ειδών από 

νέους µετανάστες, ώστε τελικά να µην υφίσταται πανιδική πενία και ανισορροπία.  

 

7.5.3 Οι δορυφορικές νησίδες της Κρήτης 

Η αραχνοπανίδα των Gnaphosidae των νησιών Γαύδου, Γαυδοπούλας και ∆ίας 

διαµορφώνεται από είδη που απαντούν και στην Κρήτη. Βασική εξαίρεση σε αυτό αποτελεί το 

τουρανοµεσογειακό G. dolosa, το οποίο βρέθηκε στη Γαύδο, αλλά όχι στην Κρήτη. Πολύ 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα δύο αυτά νησιά είναι η κυριαρχία του κοσµοπολιτικού είδους B. 

plumalis στα οικοσυστήµατα της Γαύδου, η οποία δεν υφίσταται στην Κρήτη, όπου βρέθηκε σε ένα 

µόνο σταθµό. Το γεγονός αυτό πρέπει να οφείλεται στην ανταγωνιστική σχέση του είδους αυτού µε 

το πολύ συγγενικό του P. lentiginosa, το οποίο κυριαρχεί στα περισσότερα οικοσυστήµατα της 

Κρήτης, αλλά δε βρέθηκε στη Γαύδο (βλέπε και σχόλια για την οικολογία του P. lentiginosa στην 

παράγραφο 4.3). Ανάλογες µε την τελευταία περιπτώσεις ειδών που είναι πιο κοινά στη Γαύδο, 

συγκριτικά µε την Κρήτη (αλλά όχι µε τόσο εµφανή διάκριση), υπάρχουν και σε άλλα είδη (βλέπε 

και σχόλια στο 5ο κεφάλαιο), µε αποτέλεσµα, οι σταθµοί της Γαύδου να διατηρούν µεγαλύτερη 

συνάφεια µεταξύ τους, ακόµα και όταν τα δύο παραπάνω είδη αφαιρούνται από τις αναλύσεις 

οµαδοποίησης. Αυτό γίνεται ακόµα πιο εµφανές όταν λαµβάνονται υπόψη οι ποσοτικές σχέσεις των 
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ειδών και όχι απλώς η παρουσία/απουσία τους. Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται στους σταθµούς της 

∆ίας, οι οποίοι σε όλες τις αναλύσεις οµαδοποίησης εµφανίζονται ως φτωχοί σταθµοί της Κρήτης 

και όχι ως ξεχωριστές µονάδες. Τέλος η Γαυδοπούλα συνδέεται µε τους σταθµούς της Γαύδου, 

όταν όλα τα είδη λαµβάνονται υπόψη, ενώ όταν αυτή η ενότητα σπάει λόγω περιορισµού των ειδών, 

συνδέεται είτε µε αυτούς, είτε µε τους σταθµούς της ∆ίας.  

Οι παραπάνω σχέσεις αντιστρέφονται όταν τα εν λόγω νησιά αντιµετωπίζονται στο σύνολό 

τους, οπότε η Γαύδος συσχετίζεται πιο στενά µε την Κρήτη, συγκριτικά µε τη ∆ία και τη 

Γαυδοπούλα. Στην περίπτωση αυτή, το κριτήριο που επηρεάζει κυρίως τις σχέσεις των νησιών είναι 

το µέγεθος και η αντίστοιχη οικοτοπική ετερογένεια που οδηγεί στη συγκράτηση µεγαλύτερου 

µέρους της κρητικής αραχνοπανίδας στη Γαύδο σε σχέση µε τα δύο άλλα νησιά.   

Τα παραπάνω αποκτούν µεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα της 

µελέτης άλλων οµάδων ασπονδύλων (Βαρδινογιάννη, 1994; Τριχάς, 1996). Όπως και στα 

οικολογικά νησιά της Κρήτης (ορεινοί όγκοι), έτσι και στα γεωγραφικά νησιά γύρω από αυτήν, τα 

Gnaphosidae δεν εµφανίζουν ενδηµικές µορφές, είδη ή υποείδη, προερχόµενα από τους κρητικούς 

συγγενείς τους. Αντίθετα στα άλλα τάξα, υπάρχουν αρκετά ενδηµικά είδη (στα σαλιγκάρια) ή 

υποείδη (στα κολεόπτερα), που διαφοροποιούνται στα νησιά-δορυφόρους της Κρήτης και στη 

Γαύδο. Στην απουσία τέτοιων στενών ενδηµικών µορφών σε αυτά πρέπει να οφείλεται και η 

µεγαλύτερη σχέση τους µε την Κρήτη σε όλες τις αναλύσεις µε τα Gnaphosidae, συγκριτικά µε τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα σαλιγκάρια και τα κολεόπτερα, όπου, τόσο η Γαύδος, όσο 

και οι δορυφορικές νησίδες της Κρήτης διατηρούν µία πιο αποµονωµένη θέση σε σχέση µε αυτή. 

Για τον ίδιο λόγο η Γαυδοπούλα δε συνδέεται στενά µε τη Γαύδο (αφού δεν υπάρχουν κοινά στενά 

ενδηµικά µεταξύ τους), παρά µόνο σε επίπεδο ανάλυσης σταθµών, αλλά συνδέεται µε την όµοια σε 

µέγεθος ∆ία ή µε τα Αντικύθηρα.     

Συγκρίνοντας τη χωρολογική σύνθεση των ειδών χερσαίων σαλιγκαριών και των 

κολεοπτέρων στα τρία νησιά που µελετήθηκαν εδώ µε αυτή των Gnaphosidae, προκύπτουν δύο 

ακόµα βασικές διαφορές: α) η έλλειψη µεγάλου αριθµού κρητικών ενδηµικών ειδών Gnaphosidae 

και β) η πιο έντονη παρουσία νοτιοαιγαιακών-ελληνικών ειδών σε αυτά. Ως προς την απουσία των 

κρητικών ενδηµικών, το αποτέλεσµα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο για τα Gnaphosidae, αν 

σκεφτεί κανείς ότι από τα επτά ενδηµικά της Κρήτης που δε βρέθηκαν σε κανένα άλλο νησί, τρία 

βρέθηκαν σε πολύ λίγους σταθµούς σχετιζόµενους µε υψηλή υγρασία, και δύο σχετίζονται µε τα 

µεγάλα υψόµετρα και τις αντίστοιχες ακραίες κλιµατικές συνθήκες. ΄Ετσι αποµένουν δύο είδη (τα 

H. creticus και D. pumiloides) που θα µπορούσε κανείς να αναµένει στα µικρά νησιά γύρω από την 

Κρήτη, αλλά που δεν απαντώνται εκεί. Η απουσία του H. creticus από τη Γαύδο θα µπορούσε να 

αποδοθεί στην ανταγωνιστική σχέση που ενδεχοµένως υπάρχει µεταξύ αυτού και του H. dalmatensis. 

Τα δύο αυτά είδη συνυπάρχουν στην Κρήτη σε πολύ λίγους σταθµούς και φαίνεται να µπορούν να 
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καλύψουν τους ίδιους οικολογικούς θώκους. Ως προς την παρουσία των νοτιοαιγαιακών ειδών, µία 

πιθανή εξήγηση είναι ότι πρόκειται στην ουσία για είδη των οποίων οι εξαπλώσεις είναι ευρύτερες 

από τα νησιά του νοτίου Αιγαίου στα οποία βρέθηκαν, και ότι προφανώς πρόκειται για πιο ευρύοικα 

είδη µε µεγαλύτερη ικανότητα διασποράς, που τους επιτρέπει να κινούνται πιο εύκολα στο 

νησιωτικό χώρο της περιοχής µας.   

 

 

7.5.4 Συγκρίσεις µε τα γύρω νησιά  

Η ανάπλαση της βιογεωγραφικής σύστασης της πανίδας των Gnaphosidae του νοτίου 

Αιγαίου δεν είναι εύκολο να γίνει µε τα υπάρχοντα δεδοµένα. Η γνώση µας για τη σύνθεση των 

ειδών σε νησιά µε κρίσιµες βιογεωγραφικές θέσεις είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη, ενώ επίσης 

περιορισµένη είναι η γνώση µας για την αραχνοπανίδα των γειτονικών περιοχών της Πελοποννήσου 

και της Μικράς Ασίας, που έχουν αποτελέσει τις βασικές πηγές τροφοδότησης ειδών για τα νησιά 

του νοτίου Αιγαίου. Ωστόσο από τη µέχρι τώρα γνώση µας διαφαίνονται ήδη κοινές τάσεις 

βιογεωγραφικών προτύπων, σύµφωνες µε εκείνες που προκύπτουν από τις πιο εκτεταµένες µελέτες 

εδαφικών κολεοπτέρων και χερσαίων σαλιγκαριών. ΄Ετσι:  

Η Κως εµφανίζει τον πιο ξεχωριστό πανιδικό χαρακτήρα, µε απουσία τριών χωροτύπων 

(κρητικών, τουρανοανατολικών και ευρείας εξάπλωσης). Ενδεχοµένως αυτό να είναι σε µέγιστο 

βαθµό αποτέλεσµα ελλιπούς δειγµατοληψίας. Από την άλλη, η Κάρπαθος έχει την πιο 

ισορροπηµένη χωρολογική σύνθεση που θυµίζει εκείνη της Κρήτης, δείχνοντας έτσι στενότερη 

γεωγραφική σχέση µε αυτήν. Επηρεάζεται από τη νοτιοαιγαιακή (περισσότερο) και από την 

ανατολική (λιγότερο) πανίδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική της θέση και τον 

ενδιάµεσο χαρακτήρα της µεταξύ Κρήτης και ανατολικού Αιγαίου. Πιθανώς η κοντινή σχέση της 

µε την Κρήτη να ανατραπεί, όταν συµπληρωθεί η εικόνα της αραχνοπανίδας στο σύνολο των 

νησιών του τόξου (π.χ. µε την Κάσο και τη Ρόδο), µια και οι αντίστοιχες βιογεωγραφικές µελέτες 

στο νότιο αιγαιακό τόξο δεν την υποστηρίζουν (Βαρδινογιάννη, 1994; Τριχάς, 1996). Τα 

Αντικύθηρα επηρεάζονται σαφώς από το µικρό τους µέγεθος όσον αφορά στη σύνθεση της 

αραχνοπανίδας τους, µε αποτέλεσµα να χάνεται ο περισσότερο τοπικός χαρακτήρας που δείχνει να 

συνδέει τα ανατολικά νησιά. Γενικά η επίδραση του ανατολικού στοιχείου είναι πολύ πιο έντονη και 

στα δύο ανατολικά νησιά σε σχέση µε τα Αντικύθηρα. Η εµφάνιση του τοπικού ενδηµικού B. aegilia 

στο νησί αυτό επιβεβαιώνει τον ιδιαίτερο πανιδικό χαρακτήρα του, στοιχείο που έχει παρατηρηθεί 

και από τους προηγούµενους ερευνητές, που επίσης έχουν βρει ενδηµικά είδη των Αντικυθήρων 

(ένα ισόποδο και ένα σαλιγκάρι). Πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη βιογεωγραφική θέση του νησιού θα 

υπάρξει, αφού µελετηθεί η αραχνοπανίδα των Κυθήρων και της Πελοποννήσου. Τέλος η Κρήτη 
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διατηρεί την κεντρική και ξεχωριστή θέση της, που γίνεται έκδηλη µε το υψηλό ποσοστό στενού 

ενδηµισµού της, λόγω παλιότερης αποµόνωσης και µεγαλύτερης ετερογένειας και αναγλύφου.  

Ωστόσο, βασική διαφορά σε σχέση µε τις άλλες µελετηµένες οµάδες (Βαρδινογιάννη, 1994; 

Τριχάς, 1996), ακόµα και σε αυτό το επίπεδο µελέτης, είναι το ευρύτερο φάσµα πανιδικών 

επιδράσεων και οµοιοτήτων στα Gnaphosidae των νησιών αυτών, που δεν οδηγεί αναγκαστικά στη 

χωρολογική ισοκατανοµή, αλλά στην παρουσία των ίδιων χωροτύπων και συµµετοχή τους σε 

κάποιο βαθµό στη διαµόρφωση της αραχνοπανίδας του καθενός από αυτά. Με εξαίρεση την Κω, 

στα άλλα δύο νησιά έχουµε αντιπροσώπευση όλων των χωροτύπων, εκτός του κρητικού. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα (το οποίο υποστηρίζεται και από τα δεδοµένα των ισοπόδων 

(Sfenthourakis, 1993)), είναι η παρουσία του αιγαιακού στοιχείου στα Αντικύθηρα, που στα 

Gnaphosidae αντιπροσωπεύεται µε ποσοστό 15% (ή µε αυστηρότερα κριτήρια 7,5% ολοαιγαιακά 

και 7,5% δυτικο-αιγαιακά), ενώ στις υπόλοιπες οµάδες (σαλιγκάρια και κολεόπτερα) δεν 

αντιπροσωπεύεται καθόλου! Μία πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να σχετίζεται και πάλι µε την ελλιπή 

γνώση µας γύρω από τις συνολικές κατανοµές των Gnaphosidae στο νοτιοαιγαιακό και ευρύτερο 

ελληνικό χώρο, υποθέτοντας ότι η πιο εκτεταµένη µελέτη της περιοχής θα µεταθέσει τα 

συγκεκριµένα είδη σε χωρότυπους ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης. Ανεξάρτητα από την 

πιθανότητα µιας τέτοιας υπόθεσης, σηµαντικό ρόλο στην παρατηρούµενη διαφορά ως προς την 

χωρολογική κατανοµή παίζει και η καλύτερη ικανότητα διασποράς των Gnaphosidae, συγκριτικά 

µε τις υπόλοιπες γνωστές οµάδες, που τους επιτρέπει να ‘κινούνται’ πιο ελεύθερα στο νησιωτικό 

χώρο του νοτίου Αιγαίου.  

Η ιδιότητα της καλής διασποράς των συγκεκριµένων αραχνών δεν είναι γνωστή από τη 

βιβλιογραφία, αντίθετα µάλιστα θεωρούνται από τις οµάδες µε µικρή ικανότητα διασποράς 

(Platnick, 1976), συγκρινόµενες µε άλλες οικογένειες (π.χ. Linyphiidae), που χρησιµοποιούν την 

ανεµοπορία (ballooning) για να διασπαρούν. Ωστόσο στο σύνολο της µελέτης, οι παρατηρούµενες 

διαφορές από τα δεδοµένα από άλλες οµάδες οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα Gnaphosidae έχουν 

την ικανότητα να διασπείρονται περισσότερο στο χώρο, συγκριτικά µε τα σαλιγκάρια, τα 

κολεόπτερα (τις δύο οικογένειες Tenebrionidae, Carabidae) και τα ισόποδα.   

Γενικά φαίνεται ότι οι διαδικασίες διαφοροποίησης και ειδογένεσης στα Gnaphosidae είναι 

µάλλον βραδύτερες, επειδή στην ουσία η αποµόνωση των νοτιοαιγαιακών νησιών και ειδικά της 

Κρήτης, δεν είναι τόσο ‘ορατή’ από τη συγκεκριµένη οµάδα, λόγω συνδυασµού ικανότητας 

διασποράς και ευρύοικου χαρακτήρα, σε σχέση µε τις άλλες γνωστές οµάδες ασπονδύλων στην 

περιοχή µελέτης. Οι παραπάνω ιδιότητες που εµφανίζουν πολλά από τα είδη της µελετούµενης 

οµάδας, συνεισφέρουν στη µείωση της επίδρασης της αποµόνωσης των νησιών (Gillespie & 

Roderick, 2002). Μία διαφορετική υπόθεση θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι τα ενδηµικά είδη 

έχουν χαθεί ή εκτοπιστεί χωρικά µέσα στο πέρασµα του χρόνου, λόγω ισχυρότερου ανταγωνισµού 
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από νεοεισερχόµενα είδη. Έτσι, είτε δεν υπάρχουν στενά ενδηµικά στα µικρότερα νησιά, είτε η 

κυριαρχία τους είναι σχετικά περιορισµένη εκεί που υπάρχουν, δηλαδή στην Κρήτη.    

Συνολικά η εικόνα που παρουσιάζουν τα Gnaphosidae ως προς την οικολογική και πανιδική 

τους συµπεριφορά θυµίζει περισσότερο από κάθε άλλη οµάδα, τα Carabidae (Τριχάς, 1996). Σε 

σχέση µε τα Tenebrionidae, η οικογένεια αυτή έχει πιο ισορροπηµένη χωρολογική κατανοµή εντός 

της Κρήτης, µε όχι τόσο ακραία κυριαρχία ενδηµικών ειδών. Ως προς τη σύνθεση της πανίδας της 

στα νησιά του νοτίου Αιγαίου, επικρατούν µεσογειακά, ευρύοικα και λιγότερο διαφοροποιηµένα 

είδη, σε αντίθεση µε τα Tenebrionidae που εµφανίζουν ιδιαίτερα έντονο τοπικό χαρακτήρα. Τέλος 

οι αναλύσεις οµαδοποίησης των νησιών του νοτίου Αιγαίου που χρησιµοποιούν τα Carabidae 

συµφωνούν περισσότερο µε τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν εδώ, κάνοντας γεωγραφική 

τοποθέτηση των σταθµών µόνο µε τη χρήση του δείκτη Yule και οµαδοποίηση κατά µέγεθος µε 

τους υπόλοιπους δείκτες. Λόγοι που θα µπορούσαν να εξηγούν την οµοιότητα αυτή είναι η 

σαρκοφαγία και των δύο οµάδων, στοιχείο ανεξαρτησίας από τη βλάστηση µιας περιοχής και άρα 

ενισχυτικό του ευρύοικου χαρακτήρα τους, και η σχετικά αυξηµένη ικανότητα διασποράς τους, 

συγκριτικά µε τα Tenebrionidae ή τα σαλιγκάρια. Το βασικό σηµείο στο οποίο αυτές οι δύο 

οµάδες διαφέρουν, είναι το επίπεδο ενδηµισµού τους, 17% στα Gnaphosidae, 7% στα Carabidae. 

Τα παραπάνω οδηγούν στη βασική υπόθεση ότι ο παρατηρούµενος εδώ υψηλός ενδηµισµός των 

πρώτων είναι υπερτιµηµένος, λόγω ελλιπούς γνώσης της αραχνοπανίδας των γύρω περιοχών.    

 

 

7.5.5 Συγκρίσεις µε τις γύρω περιοχές 

Συγκριτικά πανιδικά στοιχεία για την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή. Για 

την καλύτερη ‘τοποθέτησή’ της ως προς τη χωρολογική της σύνθεση, η Κρήτη συγκρίθηκε µε τρία 

συστήµατα σε κοντινές περιοχές και σε αντιπροσωπευτικές γεωγραφικές θέσεις: τη Σικελία, ένα 

µεσογειακό, νησιωτικό σύστηµα (Di Franco, 1993), τη Βουλγαρία (Deltshev & Blagoev, 2001), 

την πιο κοντινή βαλκανική περιοχή για την οποία διαθέτουµε στοιχεία, και το Ισραήλ (Levy, 1995; 

1998; 1999 a, b), περιοχή µε µεγάλη ξηρασία. Για την πιο αντικειµενική σύγκριση και για 

απλουστευτικούς λόγους, όλα τα στοιχεία τοποθετήθηκαν στις γενικές χωρολογικές κατηγορίες που 

παρουσιάστηκαν εδώ, ενδηµικά, µεσογειακά, ανατολικά και ευρείας εξάπλωσης είδη. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στο Σχ. 7.45 και τα συµπεράσµατα από τη σύγκριση αυτή έχουν ως εξής: 

1. Ο ενδηµισµός είναι θετικά συσχετισµένος µε την αποµόνωση. ΄Ετσι και τα δύο νησιά 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο ποσοστό ενδηµισµού από τις ηπειρωτικές περιοχές. Το υψηλό ποσοστό 

ενδηµισµού στο Ισραήλ (37%) θα πρέπει να αποδοθεί στην περιορισµένη γνώση που υπάρχει 
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σχετικά µε τα είδη των Gnaphosidae στις γειτονικές περιοχές της Εγγύς Ανατολής (Assi, 1986). 

Επίσης θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην οµάδα των ενδηµικών της Κρήτης συµπεριλαµβάνονται τα 

αιγαιακά είδη, γεγονός που ανεβάζει το ποσοστό του συνολικού ενδηµισµού, όπως φαίνεται στο 

σχήµα, στο 28%. Ωστόσο ο στενός ενδηµισµός του νησιού (17%) δε διαφέρει σηµαντικά από 

αυτόν που καταγράφεται για τη Σικελία (12%). 
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Σχ. 7.45: Ποσοστιαία συµµετοχή των συµπτιγµένων χωροτύπων στις περιοχές Κρήτη, Σικελία, Ισραήλ και 
Βουλγαρία. Ende = ενδηµικά (Crt και SAe); East = ανατολικά; Med = µεσογειακά; Wide = 
ευρείας εξάπλωσης.  

 

2. Το µεσογειακό στοιχείο επηρεάζει πιο έντονα τα νησιωτικά συστήµατα από τα 

ηπειρωτικά, ανεξαρτήτως γεωγραφικού πλάτους. Τα ηπειρωτικά συστήµατα δείχνουν να 

επηρεάζονται περισσότερο από τις αντίστοιχες πηγές τους, η Βουλγαρία από την Κ. Ευρώπη και το 

Ισραήλ από την Ανατολία. Ωστόσο εντός του µεσογειακού στοιχείου υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές: από τα µεσογειακά είδη που αναφέρονται στη Σικελία, ένα µεγάλο ποσοστό είναι 

δυτικοµεσογειακά, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου ανατολικοµεσογειακά είδη. Στην Κρήτη δεν 

υπάρχουν δυτικοµεσογειακά είδη, ενώ τα τουρανοµεσογειακά που υπάγονται στην κατηγορία αυτή, 

αποτελούν το 43% της συγκεκριµένης οµάδας 

3. Οι παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ των δύο νησιών, Σικελίας και Κρήτης, 

αντικατοπτρίζουν το µεγαλύτερο βαθµό αποµόνωσης του δεύτερου (σε χρόνο και γεωγραφική 
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απόσταση), που οδηγεί σε υψηλότερο ποσοστό στενού ενδηµισµού και πιο σύνθετη διαµόρφωση 

της πανίδας του, που επηρεάζεται από περισσότερες γεωγραφικές µονάδες (τη βαλκανική και τη 

µικρασιατική χερσόνησο) συγκριτικά µε το πρώτο, το οποίο επηρεάζεται µόνο από µία (την 

ιταλική χερσόνησο).  
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Συνοψίζοντας τα στοιχεία της παρούσας µελέτης, στο κεφάλαιο αυτό δίνονται τα 

βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν. ∆εδοµένου ότι σε κάθε κεφάλαιο γίνεται εκτεταµένη 

συζήτηση των επιµέρους αποτελεσµάτων, εδώ γίνεται προσπάθεια να στοιχειοθετηθεί η 

σύνθεση της συνολικής εικόνας που έδειξε η µελετούµενη οµάδα και να συγκριθεί µε τη 

µέχρι τώρα γνώση µας για τις αράχνες της Ελλάδας, τη βιογεωγραφία του νοτίου Αιγαίου 

και την οικολογία των οργανισµών στα µεσογειακά οικοσυστήµατα.  

Η µελέτη αυτή ξεκίνησε µε δεδοµένο το µεγάλο κενό όσον αφορά στην ταξινοµική 

των αραχνών της Ελλάδας και ειδικά της οικογένειας Gnaphosidae. Η Παράσχη (1988), 

αναφερόµενη στη δυσκολία της να αναγνωρίσει τα είδη Gnaphosidae που προέκυψαν από τη 

διατριβή της, αλλά και στην αδυναµία να βρει ειδικούς που θα µπορούσαν να βοηθήσουν 

στη λύση του ταξινοµικού αυτού προβλήµατος, παρουσιάζει ένα µόνο είδος στην Επίδαυρο 

και έξι στη Νάξο, αριθµοί που σίγουρα υποεκτιµούν την ποικιλότητα Gnaphosidae των δύο 

περιοχών. Τα µέχρι σήµερα γνωστά είδη Gnaphosidae της Ελλάδας ήταν 32 

(Χατζησαράντος, 1940), ενώ στην Κρήτη οι βιβλιογραφικές αναφορές δεν υπερέβαιναν τις 

34. Από την προκαταρκτική έρευνα που είχε γίνει από τη συγγραφέα πριν την έναρξη της 

διατριβής (Chatzaki et al., 1998 και µεταπτυχιακή διατριβή, 1998) ήταν προφανές ότι το 

επίπεδο γνώσης για τη συγκεκριµένη οµάδα ήταν ελλιπέστατο και εποµένως χωρίς την 

ταξινοµική αναθεώρηση των ειδών δεν ήταν δυνατό να υπάρξει κανενός είδους έγκυρη 

µελέτη οικολογίας ή βιογεωγραφίας, παρά µόνο σε επίπεδο οικογένειας, που, όπως φάνηκε 

τελικά, θα έδινε πολύ ενδεικτικά τη συνολική εικόνα της και ενδεχοµένως θα οδηγούσε και 

σε λάθος συµπεράσµατα.  

Από τις υπάρχουσες αναφορές επιβεβαιώθηκαν οι 24, δηλαδή το 70%, ενώ οι 

υπόλοιπες αµφισβητούνται, µε µεγάλη πιθανότητα να είναι λανθασµένες. Η έρευνα στην 

περιοχή της Κρήτης και µερικών νησιών του νοτίου Αιγαίου ανέδειξε συνολικά 22 γένη και 

68 είδη, από τα οποία τα 9 είναι νέα για την επιστήµη. Ο παραπάνω αριθµός διπλασίασε τα 

µέχρι τώρα γνωστά είδη και έδωσε πολύ σαφέστερη εικόνα των κατανοµών τους στο νότιο 

Αιγαίο. Από τα είδη αυτά,  τα 21 γένη και τα 56 είδη βρέθηκαν στην Κρήτη. Πιστεύω πως ο 

αριθµός αυτός δεν πρόκειται να αλλάξει ιδιαίτερα µε µελλοντικές έρευνες. Η ταξινοµική 

κατάσταση των περισσότερων ειδών που παρουσιάστηκαν στην παρούσα µελέτη έχει 

αποσαφηνιστεί και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεπιφύλαχτα σε άλλου τύπου έρευνα, 

οικολογική ή βιογεωγραφική. 

Ο αριθµός ειδών Gnaphosidae της Κρήτης είναι µεγάλος για µια τόσο µικρή 

γεωγραφική έκταση, αν σκεφτεί κανείς ότι αποτελεί το 61% του αριθµού ειδών Gnaphosidae 

της Βουλγαρίας και το 72% των Gnaphosidae της Αυστρίας, σε εκτάσεις 13 και 10 φορές 

µεγαλύτερες αντίστοιχα. Η µικρή αναλογία ειδών προς γένη (2,76) και ο µεγάλος αριθµός 
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γενών που βρέθηκαν στην Κρήτη σε σχέση µε άλλες ηπειρωτικές περιοχές ή ακόµα και 

νησιά (π.χ. Σικελία) (βλέπε παράγραφο 4.5), είναι αποτέλεσµα των ακόλουθων συνιστωσών:  

1. της γεωγραφικής της θέσης, που επιτρέπει πανιδικές επιδράσεις από διαφορετικές 

πηγές, µε αποτέλεσµα τα είδη που φτάνουν στο νησί από διαφορετικές περιοχές 

να ανήκουν µε µεγαλύτερη πιθανότητα σε διαφορετικά γένη,  

2. του νησιωτικού της χαρακτήρα (λίγα είδη σε σχέση µε τα γένη)  

3. της µεγάλης χωρικής της ετερογένειας και του έντονου αναγλύφου της που, εκτός 

από τη διαφοροποίηση των ήδη υπαρχόντων ειδών, δίνει τη δυνατότητα 

επιτυχούς εγκατάστασης πολλών και διαφορετικών µεταξύ τους στοιχείων από 

γειτονικές περιοχές, τα οποία αυξάνουν τον αριθµό των γενών και τέλος   

4. της σχετικά µεγάλης ικανότητας διασποράς των αραχνών, που διευκολύνει τις 

πολλαπλές εποικίσεις από γειτονικές χέρσους 

Με βάση τα παραπάνω, είναι λογικό να περιµένουµε ότι η αραχνοπανίδα των 

Gnaphosidae της Κρήτης θα συγκεντρώνει µεγάλο πλούτο γενών, µε διαφορετικές πανιδικές 

καταβολές, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα διαφοροποιηµένα σε περισσότερα ενδηµικά είδη 

εντός της Κρήτης. Οι παραπάνω παράµετροι καθορισµού της αντικατοπτρίζονται µε 

σαφήνεια στη σχεδόν ίση κατανοµή των πανιδικών στοιχείων σε ενδηµικά, ευρείας 

κατανοµής, µεσογειακά και ανατολικά είδη.  

 

Μέχρι τώρα, ολοκληρωµένες βιογεωγραφικές µελέτες για την ασπόνδυλη πανίδα της 

Κρήτης αφορούν κυρίως τα χερσαία µαλάκια (Βαρδινογιάννη, 1994), δύο οικογένειες 

κολεοπτέρων, τα Tenebrionidae και τα Carabidae (Τριχάς, 1996) και οι σκορπιοί (Στάθη, 

1998), που όµως λόγω πολύ περιορισµένου αριθµού ειδών τους, δεν προσφέρονται ιδιαίτερα 

για γόνιµα βιογεωγραφικά συµπεράσµατα. Λιγότερο χρησιµοποιηµένες για τη βιογεωγραφία 

της Κρήτης, αλλά σχετικά γνωστές οµάδες ασπονδύλων είναι τα χερσαία ισόποδα 

(Schmalfuss, 1972; Lymberakis et al., 2003), τα χειλόποδα (Zapparoli, 1993; Σηµαιάκης, 

2001), τα υµενόπτερα Mutilidae (Nonveiller, 1971), τα κολεόπτερα Meloidae (Bologna, 

1986; Bologna & Macrangoni, 1990), τα ορθόπτερα (Kollaros & Legakis, 1986), τα 

λεπιδόπτερα (Leestmans, 1988), τα ετερόπτερα (Josifov, 1986), τα τριχόπτερα (Malicky, 

1977; 1993), τα δίπτερα Tipulidae (Oosterbroek, 1993). Καµία βιογεωγραφική µελέτη πάνω 

στις αράχνες δεν ήταν µέχρι σήµερα γνωστή, όχι µόνο στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αλλά 

και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Χατζησαράντος (1940) αναφέρει 

ότι µε την υπάρχουσα γνώση και ειδικά την έλλειψη στοιχείων για την ανατολική Μεσόγειο, 

είναι αδύνατο να προκύψουν ζωογεωγραφικά συµπεράσµατα. Παρόλα αυτά αναφέρει ότι 3% 
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των ειδών της Αττικής είναι ενδηµικά, ενώ ο συνολικός αριθµός των ενδηµικών της Ελλάδας 

(άθροισµα ενδηµικών στις υποπεριοχές) φτάνει το 10%.  

Από το σύνολο των µελετών που αφορούν στην πανίδα της Κρήτης προκύπτει ο 

ιδιαίτερος χαρακτήρας του νησιού ως παλιού αποµονωµένου νησιωτικού συστήµατος, µε 

σαφή διαφοροποίηση από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και µεγάλο πλούτο ενδηµικών 

ειδών (βλέπε παράγραφο 7.5, Σχ.7.34). Οι πιο λεπτοµερείς µελέτες των Βαρδινογιάννη 

(1994) και Τριχάς (1996) συµφωνούν µε µικρές αποκλίσεις στο βιογεωγραφικό σενάριο 

εξέλιξης της πανίδας που µελέτησαν, στηρίζοντάς το κατεξοχήν στην ιστορική βιογεωγραφία, 

µε εξέχοντα γεγονότα την αποµόνωση της Κρήτης από το ανώτερο Μειόκαινο και µετά, και 

τα πλειοκαινικά νησιά που αποτελούσαν την Κρήτη µέχρι το Πλειστόκαινο. Οι κατανοµές 

των περισσότερων ειδών των παραπάνω οµάδων ενισχύουν τις υποθέσεις για την εξέλιξη της 

Κρήτης και σε πολλές περιπτώσεις συσχετίζονται µε τα πλειοκαινικά κρητικά νησιά. Κατά τη 

Βαρδινογιάννη (1994) ο παράγοντας της αποµόνωσης είχε ως βασικό αποτέλεσµα τη µεγάλη 

αύξηση του ενδηµισµού, ενώ η διασπορά δεν επέδρασε σηµαντικά στη διαµόρφωση της 

µαλακοπανίδας της Κρήτης, ενώ κατά τον Τριχάς (1996) η αποµόνωση της Κρήτης 

οδήγησε σε συνδυασµένα φαινόµενα πανιδικής πενίας, ανισορροπίας σύνθεσης, αύξησης του 

ενδηµισµού και διασποράς κυρίως από την ανατολή. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δεν ταυτίζονται µε τα παραπάνω. Τα βασικά 

βιογεωγραφικά συµπεράσµατα που προέκυψαν και τα οποία θα βοηθήσουν στην 

αποσαφήνιση της ιστορικής εξέλιξης των Gnaphosidae της Κρήτης και των διαφορών που 

παρουσιάζουν από τις υπόλοιπες οµάδες, είναι τα ακόλουθα:  

• Κρίνοντας από τα επίπεδα ενδηµισµού των µέχρι τώρα γνωστών οµάδων 

ασπονδύλων (βλέπε Σχ. 7.34), και µε βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, τα Gnaphosidae 

εµφανίζουν σχετικά µικρή διαφοροποίηση στην Κρήτη. Σε σχέση µε το ποσοστό 

ενδηµισµού τους, θεωρώ πως το 17% που καταγράφτηκε εδώ, υπερεκτιµά το πραγµατικό 

ποσοστό, λόγω άγνοιας των συνολικών κατανοµών των ειδών στις γειτονικές περιοχές. ∆ύο 

τουλάχιστον από τα εννέα ενδηµικά της Κρήτης, περιµένω να τα βρω και σε άλλες περιοχές 

και εποµένως ένα ποσοστό ενδηµισµού της τάξης του 13% µου φαίνεται πιο αληθοφανές. 

• Τα ενδηµικά είδη δεν επικρατούν σε αφθονία σε κανένα τύπο οικοτόπου και σε 

κανένα υψόµετρο. ∆εν εµφανίζουν ιδιαίτερες οικοτοπικές προτιµήσεις ή στενά όρια 

κατανοµής, παρά µόνο σε λίγες περιπτώσεις. Αντίθετα και στις δύο άλλες περιπτώσεις 

(σαλιγκάρια και κολεόπτερα), τα ενδηµικά είδη κυριαρχούν µε µεγάλη διαφορά σχεδόν 

παντού στην Κρήτη και ειδικά στους ορεινούς όγκους. Αιτίες που παραθέτει ο Τριχάς (1996) 

γι’ αυτό το φαινόµενο είναι ότι τα υπόλοιπα πεδινά είδη είναι κατεξοχήν παραλιακά και 

θερµόφιλα, ενώ τα ενδηµικά είναι πολύ καλύτερα προσαρµοσµένα και άφθονα στα πεδινά 
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λόγω µακρόχρονης συνεξέλιξής τους µε το κρητικό περιβάλλον. Έτσι ήταν τα πιο πιθανά να 

εποικίσουν και τους ορεινούς όγκους όταν αυτοί άρχισαν να διαµορφώνονται κατά το τέλος 

του Πλειόκαινου (Meulenkamp et al., 1994).      

• Αφήνοντας εκτός τη σύγκριση µε τα χερσαία σαλιγκάρια που, λόγω του έντονου 

ενδηµισµού τους, ξεχωρίζουν τελείως από τις άλλες οµάδες, τα Gnaphosidae κατέχουν 

ενδιάµεσο πανιδικό χαρακτήρα ανάµεσα στις δύο γνωστές οικογένειες κολεοπτέρων, όπως 

φαίνεται σε όλες τις αναλύσεις κατανοµής. ∆εν επηρεάζονται τόσο από το στοιχείο ευρείας 

κατανοµής όσο τα Carabidae (41% µεσογειακά και 31% ευρωπαϊκά, βαλκανικά ή 

παλαιαρκτικά), αλλά δεν εµφανίζουν και τον καθαρά τοπικό χαρακτήρα των Tenebrionidae 

(16% ενδηµισµός σε επίπεδο ειδών -αλλά 28% συνυπολογίζοντας και τα υποείδη- και 

αντίστοιχη επίδραση από το ανατολικό και το βαλκανικό στοιχείο µε πολύ χαµηλότερη 

αντιπροσώπευση των ευρείας κατανοµής στοιχείων).  

Από την ανάλυση της σχέσης έκτασης-αριθµού ειδών για τα Gnaphosidae, προκύπτει 

η ευθεία του Σχ. 8.2, µε κλίση z=0,1695, που είναι η µικρότερη, σε σχέση µε αυτές που 

προκύπτουν από την αντίστοιχη ανάλυση µε τα σαλιγκάρια στο σύνολό τους (z= 0,247) ή 

στις επιµέρους οικογένειες (από 0,173 στα Enidae µέχρι 0,281 στα γυµνοσαλιγκάρια) 

(Βαρδινογιάννη, 1994) ή στα Tenebrionidae (z= 0,26). Η σηµασία της κλίσης της ευθείας 

αυτής έχει διερευνηθεί σε µεγάλο βαθµό από τους βιογεωγράφους και σχετίζεται µε το 

βαθµό αποµόνωσης των µελετούµενων νησιών, τη βιοποικιλότητά τους, την ετερογένεια των 

ενδιαιτηµάτων τους, το µέγεθος των επιµέρους νησιών κλπ. Σύµφωνα µε τους Connor 

&McCoy (1979), κλίσεις της ευθείας µεταξύ 0,20 και 0,35 δείχνουν αποµονωµένες περιοχές, 

ενώ κλίσεις µικρότερες του 0.20 δείχνουν µη αποµονωµένες ηπειρωτικές περιοχές. Πιο 

πρόσφατες αναλύσεις  (Rosenzweing, 1995; Brown & Lomolino, 1998; Triantis et al., 2003) 

επεκτείνουν την παραπάνω θεώρηση, χωρίζοντας τις κλίσεις σε τρεις κατηγορίες:  

0,10-0,20 : εντός της ίδιας βιογεωγραφικής επαρχίας 

0,20-0,50 : µεταξύ βιογεωγραφικών νησιών 

0,50-1 : µεταξύ βιογεωγραφικών επαρχιών 
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Σχ. 8.2: Σχέση αριθµού ειδών Gnaphosidae και έκτασης σε νησιά του νοτίου Αιγαίου (κατά 

σειρά: Γαυδοπούλα, ∆ία, Αντικύθηρα, Γαύδος, Κάρπαθος, Κως, Κρήτη). Η κλίση της ευθείας χωρίς 

την Κω γίνεται µεγαλύτερη (0,1928), ενώ ο συντελεστής συσχέτισης αυξάνει (R2 = 0,8034). Στο 

σχήµα φαίνεται ότι η Κρήτη και η Γαύδος έχουν µεγαλύτερο αριθµό ειδών από τον αναµενόµενο, ενώ 

η Κως και η Κάρπαθος (δηλαδή τα νησιά που δε θεωρούνται πλήρως µελετηµένα στην παρούσα 

µελέτη), έχουν µικρότερο.  

 

 

 Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι τα Gnaphosidae, µε κλίση ευθείας 0,1695 (ή έστω 

0,1928, που προκύπτει αν αφαιρέσουµε τη λιγότερο µελετηµένη Κω), δεν αντιλαµβάνονται 

τα νησιά του νοτίου Αιγαίου ως αποµονωµένες γεωγραφικές µονάδες ή αλλιώς δεν ‘βλέπουν’ 

τα συγκεκριµένα νησιά ως µη προσπελάσιµα, λόγω θαλάσσιας αποµόνωσής τους, πράγµα 

που συµβαίνει στις άλλες οµάδες. 

• Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και η σύγκριση των αποτελεσµάτων από την 

ανάλυση οµαδοποίησης, τόσο σε επίπεδο παρουσίας ειδών, όσο και σε σύνθεση πανιδικών 

στοιχείων. Ανεξάρτητα από τις ιδιότητες του κάθε δείκτη που διαφοροποιούν τα 

αποτελέσµατα, συγκρίνοντας τα δενδρογράµµατα από το δείκτη Yule, που γενικά δίνει τα 

πιο ερµηνεύσιµα, γεωγραφικά πρότυπα σε όλες τις οµάδες, το επίπεδο οµοιότητας της 

Κρήτης ή του συγκροτήµατος Κρήτης-δορυφορικών νησιών µε τα υπόλοιπα νησιά του 

νοτίου Αιγαίου στα Gnaphosidae είναι πάντα ανώτερο από εκείνο που δίνουν οι αντίστοιχες 

αναλύσεις στα κολεόπτερα1. Οι ίδιες βιογεωγραφικές τάσεις είναι και εδώ παρούσες 

(χωρισµός του νοτίου Αιγαίου σε δυτικό – ανατολικό τµήµα και αποµόνωση της Κρήτης σε 
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ξεχωριστή, κεντρική θέση), αλλά όχι τόσο τονισµένες, όσο έχουν φανεί σε προηγούµενες 

µελέτες. Τόσο στα κολεόπτερα, όσο και στα σαλιγκάρια, δεν υπάρχει κοινό ενδηµικό των 

νησιών του νοτίου Αιγαίου, ενώ στα Gnaphosidae υπάρχει το Drassodes serratichelis, που 

συνδέει όλα τα νησιά που µελετήθηκαν εδώ. Ίσως η κατάσταση αλλάξει, όταν µελετηθεί το 

σύνολο των νησιών του νοτιοαιγαιακού τόξου και οι γειτονικές στεριές.     

• Προχωρώντας σε µικρότερη γεωγραφική κλίµακα και στον ίδιο τύπο αναλύσεων, 

τα πολύ κοντινά νησιά της Κρήτης κατά κανόνα παραµένουν κοντά σε αυτήν (κυρίως η 

Γαύδος) και µε µεγαλύτερη οµοιότητα σε σχέση µε τα κολεόπτερα ή τα σαλιγκάρια. Βασική 

αιτία αυτής της διαφοράς είναι η απουσία στενών ενδηµικών µορφών Gnaphosidae στα 

νησιά Γαύδο, Γαυδοπούλα και ∆ία, αλλά η παρουσία τέτοιων τάξων στην περίπτωση των 

σαλιγκαριών και των κολεοπτέρων. Η αραχνοπανίδα των νησιών αυτών δεν είναι σηµαντικά 

διαφοροποιηµένη από την κρητική αραχνοπανίδα, παρά µόνο στο επίπεδο της απουσίας 

ειδών µε πιο στενές οικολογικές προτιµήσεις. Εποµένως και σε αυτή την περίπτωση, και 

αναφορικά µε τη συγκεκριµένη οµάδα ζώων, Κρήτη και δορυφόροι της αποτελούν την ίδια 

γεωγραφική ενότητα.    

• Τέλος, εντός της Κρήτης, τα Gnaphosidae αδυνατούν να δείξουν σχέσεις 

στενότερων ή χαλαρότερων παλαιογεωγραφικών συνδέσεων των πλειοκαινικών νησιών. Τα 

είδη κατανέµονται κυρίως µε οικολογικά κριτήρια, που και αυτά όµως δεν είναι πολύ 

αυστηρά (πρόκειται δηλαδή για κατεξοχήν ευρύοικα είδη). Έτσι οι κατανοµές των ειδών 

µπορούν να χαρακτηριστούν σε κάποιο βαθµό τυχαίες.  

• Οι µόνες περιοχές που σαφώς ξεχωρίζουν σε όλους τους τύπους αναλύσεων που 

έγιναν εδώ, είναι οι κορυφές των ορεινών όγκων. Ωστόσο και σε αυτούς, δεν υπάρχει η σαφής 

διάκριση µε εµφάνιση στενοενδηµικών τάξων, όπως συµβαίνει στα σαλιγκάρια και στα 

κολεόπτερα, παρά µόνο σε ένα είδος, το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω για να 

ολοκληρωθεί η ταξινοµική του κατάσταση.        

 

Συνοψίζοντας τις παρατηρούµενες διαφορές που εµφανίζει η οικογένεια Gnaphosidae 

σε σχέση µε τα σαλιγκάρια και τα κολεόπτερα, καταλαβαίνουµε ότι έχουµε  να κάνουµε µε 

µια οµάδα ζώων µε πολύ µεγαλύτερη ικανότητα διασποράς από τις προαναφερθείσες, 

ιδιότητα που δεν άφησε πολλά περιθώρια στο τοπικό στοιχείο να κυριαρχήσει στο βαθµό 

που κυριάρχησαν τα άλλα ενδηµικά τάξα. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η αποµόνωση της 

Κρήτης να µην παίξει το βασικό ρόλο διαµόρφωσης της πανίδας των Gnaphosidae, παρά 

µόνο στο ότι οδήγησε σε πολλαπλές εποικίσεις ειδών από διαφορετικές στεριές, στοιχείο 

συνυφασµένο φυσικά και µε τη γεωγραφική της θέση.  

Προσπαθώντας λοιπόν να ανασυντάξουµε την ιστορία διαµόρφωσης αυτής της 
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πανίδας στην Κρήτη, όλα τα παραπάνω συγκριτικά δεδοµένα αποκτούν αξία και λογική. 

Μετά τη διαµόρφωση της ενιαίας Κρήτης, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο κλίµα λόγω των 

παγετώνων του Πλειστοκαίνου οδήγησαν σε εξαφανίσεις ειδών, µεταξύ των οποίων υπήρχε 

και µεγάλος αριθµός τοπικών ενδηµικών που είχαν προηγουµένως δηµιουργηθεί κατά το 

χρονικό διάστηµα της αποµόνωσης της Κρήτης. Το πανιδικό κενό καλύφθηκε από νέους 

εποικιστές, προερχόµενους από γειτονικές στεριές. Προφανώς τα είδη που θα επιλέγονταν, 

ήταν οι πιο εύκολοι διασπορείς µε τις πιο ευρείες οικολογικές προτιµήσεις. Η γρήγορη 

κάλυψη κενών οικολογικών θώκων από νέα είδη δεν έδωσε τη δυνατότητα ή δε δηµιούργησε 

την ‘ανάγκη’ έντονης διαφοροποίησης των υπαρχόντων ειδών, ενώ τα λίγα ενδηµικά που 

απέµειναν δεν είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των νέων εισβολέων, επειδή οι 

τελευταίοι είχαν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν. Αντίθετα µάλιστα 

τα ενδηµικά είδη αναγκάστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις να αποµονωθούν σε περιορισµένα 

σηµεία του νησιού. Εξάλλου η υποβάθµιση του περιβάλλοντος από την εµφάνιση του 

ανθρώπου και µετά οδήγησε στην υπερκυριαρχία λίγων ειδών, που ανήκαν στους πιο 

ανθεκτικούς αντιπροσώπους των νέων εισβολέων, στα πιο ανταγωνιστικά παλιότερα είδη και 

µερικώς µόνο στην τοπική ενδηµική πανίδα. Έτσι δικαιολογείται η ισοκατανοµή των 

πανιδικών στοιχείων που εµφανίζουν σήµερα τα Gnaphosidae της Κρήτης. Καθώς πρόκειται 

για θηρευτές, η πιθανότητα επιβίωσής τους κατά τη διάρκεια δύσκολων κλιµατικών συνθηκών 

εξαρτιόταν όχι µόνο από τις δικές τους οικολογικές ανοχές, αλλά και από εκείνες της λείας 

τους, µε αποτέλεσµα η κατάρρευση των πληθυσµών τους σε περιόδους έντονου 

περιβαλλοντικού στρες να γίνεται πιο εύκολα, σε σχέση µε άλλες οµάδες µε διαφορετικές 

διατροφικές συνήθειες, και οι οποίες µπόρεσαν να διαφύγουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης πιο 

αποτελεσµατικά. Αυτό δικαιολογεί γιατί τα ενδηµικά Gnaphosidae εξαφανίστηκαν σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τα ενδηµικά σαλιγκάρια ή τα κολεόπτερα, πράγµα που ενισχύεται 

από τη µικρότερη αντιπροσώπευση των ενδηµικών Carabidae, που είναι  επίσης θηρευτές, σε 

σχέση µε τα Tenebrionidae. Τα ενδηµικά που εξαφανίστηκαν δεν αντικαταστάθηκαν από νέα 

ενδηµικά, γιατί δεν υπήρχε η διαθεσιµότητα χρόνου να δηµιουργηθούν, ενώ οι νέες 

εποικίσεις δεν αφήνουν περιθώριο να διαγνώσουµε τις παλιότερες εξαφανίσεις µεσογειακών ή 

άλλων ειδών, µια και δεν υπάρχουν στοιχεία απολιθωµένης πανίδας.   

Η έλλειψη προτύπου κατανοµής εντός της Κρήτης που να µπορεί να αποδοθεί µε 

σαφήνεια σε ιστορικούς ή σε οικολογικούς παράγοντες, δείχνει ακριβώς τις συνεχείς 

µετακινήσεις των ειδών κατά µήκος του οριζόντιου άξονα του νησιού, στην προσπάθειά τους 

να βρουν κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωσή τους σε περιόδους που το κλίµα άλλαζε. Το 

πρότυπο εµφάνισης των περισσότερων ειδών (ενδηµικών και άλλων) στο κέντρο του νησιού, 

µεταξύ Ψηλορείτη και ∆ίκτης, όταν µάλιστα αυτό αποτελεί ταυτόχρονα την πιο 

υποβαθµισµένη και ίσως και την πιο πρόσφατη ιστορικά περιοχή της Κρήτης, µια και το 
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µεγαλύτερο µέρος της ήταν βυθισµένο κατά το Πλειστόκαινο (Drooger & Meulenkamp, 

1973) (βλέπε Χάρτη 4.2b), δείχνει ότι τα είδη συγκεντρώνονται στο κέντρο ενός κλιµατικού 

διπόλου, γιατί εκεί βρίσκουν τις πιο σταθερές συνθήκες επιβίωσης ή απλώς γιατί αυτό 

αποτελεί το αναγκαστικό πέρασµα στις µετακινήσεις τους. Είναι επίσης πιθανό να συνδέεται 

µε την εντονότερη παρουσία του ανθρώπου στο κέντρο του νησιού και αντίστοιχα την 

ανθρωπόχωρη µεταφορά. Αντίθετα στα ζώα που εµφανίζουν ιστορικό πρότυπο κατανοµής, 

π.χ. στα σαλιγκάρια (Βαρδινογιάννη, 1994), στα φυτά (Creutzburg, 1971; Parent, 1988), 

αλλά και στο σύνολο των ενδηµικών ειδών της Κρήτης (Legakis, 1987) το δυτικό άκρο 

εµφανίζεται πιο πλούσιο σε αριθµό ειδών, πράγµα που συµφωνεί τόσο µε τα οικολογικά 

χαρακτηριστικά αυτού του τµήµατος (περισσότερη βροχόπτωση, περισσότερη υγρασία, πιο 

πλούσια βλάστηση), όσο και µε ιστορικούς λόγους, που υποστηρίζουν τη στενότερη και ίσως 

πιο πρόσφατη σύνδεση της δυτικής Κρήτης µε την Πελοποννησιακή στεριά (βλέπε 

παράγραφο 2.1).   

 

 

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία προέλευσής τους, ένας επίσης σηµαντικός παράγοντας 

που συµβάλλει στη σηµερινή εικόνα της αραχνοπανίδας των Gnaphosidae της Κρήτης 

σχετίζεται µε την οικολογική συµπεριφορά των συγκεκριµένων ζώων και την καλή 

προσαρµογή τους στα µεσογειακά οικοσυστήµατα. Τα µεσογειακά οικοσυστήµατα 

χαρακτηρίζονται από έντονη ετερογένεια στο χώρο και στο χρόνο. Σύµφωνα µε το µοντέλο 

στρατηγικής επιβίωσης του Ασικίδης (1989), οι οργανισµοί των µεσογειακών 

οικοσυστηµάτων θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε συνθήκες µέγιστης ετερογένειας και 

προβλεψιµότητας και µέσων τιµών H/T (ευνοϊκή αναπαραγωγική περίοδος/διάστηµα 

γενεάς). Σύµφωνα µε τον Stamou (1998), τα µεσογειακά αρθρόποδα, προκειµένου να 

βελτιστοποιήσουν το ενεργειακό ισοζύγιό τους, πρέπει να µπορούν να ανταποκριθούν µε 

άµεσο τρόπο στις απότοµες αλλαγές της θερµοκρασίας και από την άλλη να διατηρούν 

χαµηλά επίπεδα ενεργειακού κόστους όταν η θερµοκρασία παραµένει σταθερή. Κατά τον 

ίδιο συγγραφέα, τα δύο αυτά στοιχεία καθορίζουν τη διαµόρφωση δύο βασικών στρατηγικών 

επιβίωσης: α) των οργανισµών που συγχρονίζουν τις δηµογραφικές τους δραστηριότητες µε 

τις κλιµατικές αλλαγές και τις εποχές του έτους, δείχνοντας µεγάλη ευαισθησία κυρίως στις 

χαµηλές θερµοκρασίες και περνώντας µεγάλα διαστήµατα χειµερινής ή καλοκαιρινής 

διάπαυσης (conformism ή προσαρµοστική στρατηγική), και β) εκείνων που, κρατώντας 

συνεχώς χαµηλή και σταθερή δραστηριότητα, επιδεικνύουν µεγάλη αντοχή στις 

περιβαλλοντικές παραµέτρους και µεγαλύτερη διάρκεια δραστηριότητας µέσα στο χρόνο 

(conservatism ή συντηρητική στρατηγική). Ο συγχρονισµός των δηµογραφικών γεγονότων 

µε τις εποχές του έτους υπονοεί κρίσιµα σηµεία περιβαλλοντικών παραµέτρων, κάτω ή πάνω 
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από τα οποία οι οργανισµοί αδυνατούν να ανταποκριθούν, και σχετίζεται µε στενά όρια 

επιλογής, τα οποία περιλαµβάνουν την τροφή και το ενδιαίτηµα. Ωστόσο οι ασύµµετρες 

φαινολογίες που δείχνουν τα περισσότερα µεσογειακά αρθρόποδα δείχνουν ότι υπάρχει 

µεγάλη ελαστικότητα στον παραπάνω συγχρονισµό, που προφανώς ενισχύει τη δυνατότητα 

των οργανισµών που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική να επιβιώσουν στις συνθήκες των 

µεσογειακών οικοσυστηµάτων.  

Κρίνοντας από τις ευρείες κατανοµές των ειδών Gnaphosidae και τα φαινολογικά 

τους πρότυπα, καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για οργανισµούς που ακολουθούν κυρίως την 

προσαρµοστική στρατηγική, αυξάνοντας τη δραστηριότητά τους µέσα στην ξηρή περίοδο, 

αλλά διαθέτουν και µηχανισµούς που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται µε µεγαλύτερη 

ελαστικότητα στις περιβαλλοντικές µεταβλητές. Αν η στενή επιλογή τροφής οδηγεί σε 

περιορισµένη κατανοµή στο χώρο (Stamou, 1998), τότε θα πρέπει να ισχύει και το αντίθετο, 

δηλαδή η γενικευµένη θήρευση των αραχνών θα πρέπει να επιτρέπει ευρύτερες κατανοµές, 

γεγονός που αποδεικνύεται από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. Επιπλέον, ένα 

µικρό ποσοστό ειδών επιδεικνύει σαφή συντηρητική στρατηγική, η οποία συνδέεται µε την 

ακόµα πιο ευρεία κατανοµή τους τόσο στο χώρο, όσο και στο χρόνο. Τα είδη αυτά είναι 

εκείνα που βρέθηκαν στους περισσότερους σταθµούς στην Κρήτη, σε όλα τα υψόµετρα και 

αποτελούν τη βασική χειµερινή αραχνοπανίδα Gnaphosidae της περιοχής.  

Οι οικολογικές µελέτες στα υψοµετρικά κλινή της Κρήτης έχουν ιδιαίτερη σηµασία, 

όχι µόνο γιατί επιτρέπουν τη διερεύνηση τέτοιων οικολογικών θεµάτων προσαρµογής των 

οργανισµών σε µεταβαλλόµενες συνθήκες και σε µικρή χωρική κλίµακα, αλλά επίσης γιατί, 

λόγω της ιστορίας τους και της αποµόνωσής τους, αποτελούν σηµαντικά σηµεία εξελικτικής 

διαφοροποίησης και ειδογένεσης και εποµένως η µελέτη τους έχει µεγάλη βαρύτητα για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας (Sfenthourakis & Legakis, 2001). Σε ό,τι αφορά στην 

υψοµετρική διαβάθµιση, παρατηρούµε ότι τα είδη περιορίζονται σηµαντικά από το 

δασοόριο και πάνω και κυρίως στις κορφές των ορεινών όγκων, ενώ εκείνα που φτάνουν 

µέχρι τα ανώτερα υψόµετρα αυξάνουν τους αριθµούς τους σε βαθµό υπερκυριαρχίας, για 

λόγους είτε ανταγωνιστικής απελευθέρωσης, είτε εξαναγκασµού τους να περιορίσουν το 

βιολογικό τους  κύκλο και άρα να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους σε µικρότερο χρονικό 

διάστηµα.  

Η άποψη ότι οι φυσιολογικές προσαρµογές που ευνοούν την αντοχή στο κρύο και 

στην ανυδρία είναι συµπληρωµατικές (Sømme, 1995; 1996) και κυρίως ότι τα είδη που είναι 

προσαρµοσµένα στην ξηρασία µπορεί να θεωρηθούν και ‘εξοπλισµένα’ κατά του έντονου 

ψύχους (Block, 1996) δικαιολογούν γιατί τα Gnaphosidae, µε την ικανότητα που δείχνουν 

να αντιµετωπίζουν συνθήκες µεγάλης ξηρασίας στα πεδινά, καταφέρνουν να εποικίζουν τα 

βουνά µε µεγάλη επιτυχία και να αποτελούν την κυρίαρχη οµάδα, τόσο ανάµεσα στις 
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αράχνες, όσο και στο σύνολο των αρθροπόδων (Λυµπεράκης, 2003). Ανάµεσα στις 

προαναφερθείσες στρατηγικές, επικρατούν τα πιο ανθεκτικά, συντηρητικά είδη, που έχουν 

την ευελιξία να µετατρέψουν τα φαινολογικά τους πρότυπα µε τρόπο ώστε να 

αντεπεξέρχονται καλύτερα στις αντίξοες συνθήκες των ορεινών οικοσυστηµάτων. Ο 

Λυµπεράκης (2003) κάνει µία κατηγοριοποίηση των ειδών που προσεγγίζουν τα µεγάλα 

υψόµετρα, ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους και το βαθµό επιτυχίας τους στα 

συγκεκριµένα οικοσυστήµατα, που κρίνεται από την αφθονία και το χρόνο δραστηριότητάς 

τους σε αυτά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τα Gnaphosidae των ορεινών όγκων της Κρήτης 

προέρχονται από τα πεδινά είδη που καταφέρνουν µε επιτυχία να φτάσουν στα ανώτερα 

υψόµετρα λόγω της ευρείας οικολογικής τους ανοχής, ή από τους ψυχρόφιλους διασπορείς, 

που στα συγκεκριµένα οικοσυστήµατα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ειδών 

που εκεί δεν καταφέρνουν καν να επιβιώσουν. Τα τελευταία έχουν προκύψει είτε µε διασπορά 

από άλλες περιοχές, είτε αποτελούν υπολείµµατα παλιότερων ευρύτερων κατανοµών.     

 

 

Σκέψεις για µελλοντική έρευνα 

 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα διατριβή, θα ήθελα να επισηµάνω τα βασικά 

ερωτήµατα ή θέµατα που γεννήθηκαν από αυτή τη µελέτη και που θα ήθελα να απαντήσω 

στην επόµενη περίοδο: 

1. Να συνεχιστεί η ταξινοµική έρευνα των Gnaphosidae στον ελληνικό χώρο, µε 

πρωταρχική ανάγκη τη µελέτη των ειδών της Πελοποννήσου, των Κυθήρων και της Ρόδου 

και δευτερευόντως της Κ. Ελλάδας, που γενικά είναι ιδιαίτερα παραµεληµένη, παρά το 

γεγονός ότι αποτελεί το βασικό κρίκο σύνδεσης µε την ευρωπαϊκή πανίδα. Οµοίως η µελέτη 

της πανίδας της Τουρκίας θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη συµπλήρωση της γνώσης των 

κατανοµών των ειδών και την κατανόηση των δρόµων έλευσης των ελληνικών ειδών.  

2. Να διερευνηθεί πιο διεξοδικά η ορεινή πανίδα της Κρήτης, τόσο ως προς τη 

διαφοροποίηση των ειδών της όσο και ως προς τους µηχανισµούς οικολογικών 

προσαρµογών και απόκρισης σε συγκεκριµένους κλιµατικούς παράγοντες (π.χ. θερµοκρασία, 

υγρασία, δραστηριότητα κάτω από το χιόνι κλπ). 

3. Να µελετηθεί η φαινολογία συγκεκριµένων ειδών σε πιο σταθερή βάση διετούς 

ή τριετούς κλίµακας. 

4. Να γίνει παράλληλη έρευνα µε διαφορετικές µεθόδους δειγµατοληψίας (π.χ. 

δειγµατοληψία µε το χέρι στη διάρκεια της νύχτας ή απλή παρατήρηση της νυχθήµερης 
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δραστηριότητάς τους), ώστε να δοθεί πληρέστερη εικόνα τόσο για την κατάσταση των 

κρητικών πληθυσµών, όσο και της συµπεριφοράς τους στο πεδίο σε µικρότερη χρονική 

κλίµακα.    

5. Θεωρώ τέλος ότι τόσο από οικολογική όσο και από βιογεωγραφική σκοπιά, θα 

είχε µεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς µε άλλες οικογένειες που έχουν µεγαλύτερη 

διαφοροποίηση στην περιοχή µας και δείχνουν είτε πολύ µεγαλύτερη εξειδίκευση στις 

οικολογικές τους προτιµήσεις, π.χ. τα Linyphiidae, είτε µικρότερη ικανότητα διασποράς 

(ενδεχοµένως τα Dysderidae). Κάτι τέτοιο σίγουρα θα συµπληρώσει την εικόνα που πήραµε 

από τα Gnaphosidae, ως χαρακτηριστικό αντιπρόσωπο µεσογειακής, ευρύοικης οµάδας. 

Ωστόσο η ενέργεια που δαπανάται από τον ερευνητή για να εµβαθύνει στη συστηµατική µιας 

οικογένειας είναι αρκετά µεγάλη και απαιτεί µακρόχρονη τριβή µε το αντικείµενο, ώστε να 

αποκτηθεί η –πολυπόθητη- πείρα, που να τον χρήζει ‘ειδικό’. Έτσι σε καµία περίπτωση δε 

θεωρώ ότι η µέχρι τώρα εργασία µου πάνω στη συστηµατική των Gnaphosidae µε έχει κάνει 

‘ειδικό’, µια και αυτά που δεν γνωρίζω υπερβαίνουν κατά πολύ τα λίγα που έµαθα, ώστε να 

νιώθω την ασφάλεια ότι µπορώ να αγγίξω τη συστηµατική και άλλης οικογένειας στην 

παρούσα φάση. Το πεδίο όµως είναι ανοιχτό και πλουσιότατο για πολλούς ακόµα που θα 

ήθελαν να συµµετάσχουν σ’ αυτόν τον αγώνα βασικής γνωριµίας µε την πολυπλοκότητα της 

φύσης.      
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Οι αράχνες αποτελούν σηµαντικό µέρος των βιοκοινωνιών των χερσαίων ασπονδύλων, 

τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά και διαφοροποιούνται έντονα στο χώρο και στο χρόνο, 

ώστε να προσφέρονται για όλους τους τοµείς της ζωολογικής έρευνας. Η επέκταση της 

βασικής έρευνας των αραχνών σε ποικίλα θέµατα εφαρµογών, τις κάνουν ακόµα πιο 

ελκυστικό αντικείµενο έρευνας. Η Ελλάδα, αν και είναι µια από τις πιο πλούσιες από πλευράς 

βιοποικιλότητας περιοχές της Μεσογείου, ανήκει στις λιγότερο µελετηµένες σε ό,τι αφορά 

στις αράχνες. Το 1832 δηµοσιεύτηκε η πρώτη εργασία για τις αράχνες του Μοριά από τον 

Brullé, ενώ πληρέστερες αναφορές για τις αράχνες της Ελλάδας θεωρούνται εκείνες του 

C.Fr. Roewer (1928), του Bristowe (1935) και του Χατζησαράντου (1940). Με εξαίρεση 

ίσως την τελευταία, οι περισσότερες εργασίες προέρχονται από ευκαιριακές επισκέψεις των 

ερευνητών, 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 και τη 

συνολική τους παρουσία στα ελληνικά οικοσυστήµατα. 

Πιο σύγχρονες ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας που αφορούν στις ελληνικές αράχνες 

αυξάνουν τον αριθµό τους σε 810 είδη για την Ελλάδα, τα οποία ανήκουν συνολικά σε 48 

οικογένειες. 

Στην παρούσα διατριβή µελετήθηκε η οικογένεια Gnaphosidae, διότι αποτελεί την 

επικρατούσα οµάδα εδαφικών αραχνών τόσο από άποψη πλούτου ειδών όσο και από άποψη 

αφθονίας. Τα Gnaphosidae ανήκουν ταξινοµικά στην υπόταξη των λαβιδόγναθων αραχνών 

και στην υπεροικογένεια Gnaphosoidea. Αποτελούνται από περίπου 2000 είδη σε όλο τον 

κόσµο, αριθµός που κατατάσσει την οικογένεια στην έβδοµη θέση σε αριθµό ειδών. 

Πρόκειται για πολύ κινητικά ζώα του εδάφους που κατά κανόνα δραστηριοποιούνται τη 

νύχτα. Προτιµούν τα ξηρά, ηλιόλουστα περιβάλλοντα και την αραιή βλάστηση µε µεγάλο 

ποσοστό γυµνού εδάφους. Λιγότερα είδη απαντώνται σε πυκνά δάση, ενώ µερικά εµφανίζουν 

ανθρωπόφιλο χαρακτήρα. Ως προς τη στρατηγική θήρευσης, όλα τα είδη είναι ενεργητικοί 

θηρευτές στο έδαφος.  

Η οικογένεια Gnaphosidae είναι µία από τις πιο άφθονες και διαφοροποιηµένες 

οικογένειες εδαφικών αραχνών στη Μεσόγειο. Οι πιο καλά µελετηµένες περιοχές της 

Ανατολικής Μεσογείου ως προς τη συγκεκριµένη οικογένεια είναι η Ιταλία, η Βουλγαρία, το 

Ισραήλ και λιγότερο κάποιες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Οι εργασίες αυτές αναδεικνύουν 

τη σηµασία των Gnaphosidae σε επίπεδο ποικιλότητας και αφθονίας σε ολόκληρη τη 

µεσογειακή λεκάνη. Για την Ελλάδα η υπάρχουσα βιβλιογραφία και το επίπεδο της γνώσης 

µας για τη συγκεκριµένη οικογένεια είναι ελλιπέστατα. Μέχρι τώρα αναφέρονταν 34 είδη 

από την Κρήτη και 32 για την Αττική. Πολλά από αυτά τα είδη δεν έχουν αναφερθεί ξανά 

µετά την πρώτη περιγραφή τους. Ο βασικός λόγος υποεκτίµησης της ποικιλότητας των 

Gnaphosidae από τους καταλόγους όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και πολλών άλλων χωρών 
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είναι η µεγάλη κινητικότητα και η νυχτερινή δραστηριότητα των περισσότερων ειδών της, 

καθώς και η έλλειψη ειδικών στη συστηµατική της οµάδας αυτής.    

Έχοντας ως βασικό κίνητρο την πρόθεση να καλυφθεί ένας ουσιαστικά ανεξερεύνητος 

χώρος στον τοµέα της ελληνικής πανίδας και της συστηµατικής ζωολογίας και να ενταχθεί η 

οµάδα των αραχνών σε ευρύτερα ζητήµατα οικολογίας και βιογεωγραφίας, τέθηκαν οι 

ακόλουθοι στόχοι για τη συγκεκριµένη διατριβή: 

1. Ο προσδιορισµός της πλειονότητας των ειδών Gnaphosidae της Κρήτης και των 

δορυφορικών νησίδων της σε επίπεδο που να µη δηµιουργεί σοβαρά εµπόδια στην 

οποιαδήποτε µετέπειτα έρευνα, 

2.  Η µελέτη της οικολογικής διαφοροποίησης (ποιοτικά και ποσοτικά) των ειδών 

Gnaphosidae στους χαρακτηριστικότερους οικοτόπους και κατά µήκος της υψοµετρικής 

ζώνωσης της Κρήτης και στις εποχές του έτους,  

3. Η ανάλυση των κατανοµών των ειδών στους κεντρικούς άξονες της Κρήτης 

καταρχήν και η συνεισφορά των παλαιογεωγραφικών δεδοµένων στα παρατηρούµενα 

πρότυπα. ∆ευτερευόντως επιχειρήθηκε η σύγκριση των κατανοµών των ειδών της Κρήτης σε 

σχέση µε την παρουσία τους σε γειτονικά νησιά του νοτίου Αιγαίου Αντικύθηρα, Κάρπαθο 

και Κω και σε νησιά της αµέσου γειτνίασης µε την Κρήτη, ∆ία, Γαύδο και Γαυδοπούλα.  

Για την πραγµατοποίηση της παραπάνω µελέτης χρησιµοποιήθηκε υλικό από 76 

δειγµατοληπτικούς σταθµούς, στους οποίους τοποθετήθηκαν παγίδες εδάφους στη διάρκεια 

δέκα ετών. Οι δειγµατοληψίες αυτές πραγµατοποιήθηκαν εν µέρει στο πλαίσιο της παρούσας 

διατριβής, ενώ σε µεγάλο βαθµό αποτελούν µέρος παλιότερων ερευνητικών προγραµµάτων 

του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το συστηµατικό κοµµάτι της 

διατριβής πραγµατοποιήθηκε στο Ζωολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστηµίου του Innsbruck 

υπό την επίβλεψη του Doz. K. Thaler. Η υπόλοιπη επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, υπό την 

επίβλεψη του Αναπληρωτή καθηγητή Μ. Μυλωνά.  

Προκειµένου όλα τα ποσοτικά δεδοµένα να αναχθούν σε ισοδύναµες 

δειγµατοληπτικές προσπάθειες, οι αριθµοί των ατόµων που συλλέχθηκαν σε κάθε 

δειγµατοληψία µετατράπηκαν στον αναµενόµενο αριθµό ατόµων ανά 100 µέρες και ανά µία 

παγίδα. H στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τον υπολογισµό 

δεικτών οµοιότητας (similarity indices), την ανάλυση οµαδοποίησης (cluster analysis) και 

την πολυµεταβλητή ανάλυση αντιστοίχισης (Correspondence Analysis). 

Η συστηµατική έρευνα στην περιοχή µελέτης ανέδειξε συνολικά 22 γένη και 68 είδη, 

από τα οποία τα 9 είναι νέα για την επιστήµη. Στην Κρήτη βρέθηκαν 56 είδη που ανήκουν 

σε 21 γένη. Ο συνολικός αριθµός ειδών που αναγνωρίστηκαν στα νησιά Γαύδο, Γαυδοπούλα, 
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∆ία, Αντικύθηρα, Κάρπαθο και Κω είναι 23, 9, 14, 13, 16 και 9 αντίστοιχα. Οι αριθµοί 

αυτοί θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί για τα πρώτα νησιά, αλλά υποεκτιµούν την ποικιλότητα 

Gnaphosidae των δύο τελευταίων, επειδή σε αυτά υπάρχει πολύ µεγαλύτερη οικοσυστηµική 

ετερογένεια, σε σχέση µε τον ένα σταθµό του κάθε νησιού που µελετήθηκε εδώ.  

Στην Κρήτη η συστηµατική κατάταξη οδήγησε σε 53 πλήρως ταυτοποιηµένα είδη και 

3 είδη που αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο γένους, ενώ ο συνολικός κατάλογος συµπληρώθηκε 

µε 3 επιπλέον είδη που ταυτοποιήθηκαν πλήρως από τα υπόλοιπα νησιά. Τα είδη αυτά δεν 

παρουσιάζουν τάσεις διαφοροποίησης εντός των περιοχών που µελετήθηκαν, µε ελάχιστες 

εξαιρέσεις. Ο παραπάνω αριθµός διπλασίασε τα µέχρι σήµερα γνωστά είδη και έδωσε πολύ 

σαφέστερη εικόνα των κατανοµών τους στο νότιο Αιγαίο. Κυρίαρχο γένος από άποψη 

αριθµού ειδών είναι σε όλα τα νησιά το γένος Zelotes, το οποίο στην Κρήτη 

αντιπροσωπεύεται από 13 είδη, αποτελώντας το 23% των ειδών της. Συγκρίνοντας τα γένη 

που εµφανίζονται σε χώρες της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, η οικογένεια 

παρουσιάζει εντονότερη διαφοροποίηση στις µεσογειακές περιοχές και ειδικά στην 

Ανατολική Μεσόγειο, µε αρκετά γένη να εξαπλώνονται µόνο εκεί. Η Κρήτη αποτελεί τον 

ενδιάµεσο κρίκο αυτής της ποικιλοµορφίας, συγκεντρώνοντας στοιχεία τόσο από την 

ευρωπαϊκή όσο και από την ασιατική ήπειρο.   

Χωρισµένα σε εννιά χωρολογικές κατηγορίες, τα Gnaphosidae της Κρήτης είναι στην 

πλειονότητά τους ενδηµικά (17%), ευρείας κατανοµής (17%) και ανατολικοµεσογειακά 

(15%) είδη, ενώ µε λίγο χαµηλότερα ποσοστά αντιπροσωπεύονται τα ελληνικά-

νοτιοαιγαιακά και τα µεσογειακά στοιχεία (11% το καθένα). Τα περισσότερα από αυτά είναι 

σπάνια (44%) και µόνο 20% αυτών µπορεί να θεωρηθούν κοινά στους σταθµούς της 

Κρήτης. Συνολικά ιδωµένα, τα πιο επιτυχηµένα είδη της Κρήτης είναι κυρίως ευρείας 

µεσογειακής ή ανατολικοµεσογειακής εξάπλωσης, κατά κανόνα µε ευρείες οικολογικές 

προτιµήσεις, τόσο ως προς τον τύπο οικοτόπου, όσο και ως προς το υψόµετρο (P. lentiginosa, 

N. excerpta, Z. subterraneus, Z. tenuis, Z. caucasius, Z. labilis και D. praeficus). Τα ενδηµικά είδη 

της Κρήτης, παρά το ότι, όπως φάνηκε σε όλες τις αναλύσεις, πάνε παντού, δεν 

παρουσιάζουν πολύ µεγάλη συνολική αφθονία ή/και κυριαρχία, παρά µόνο σε λίγες 

εντοπισµένες περιπτώσεις, σε πλήρη αντιδιαστολή µε προηγούµενες µελέτες χερσαίων 

σαλιγκαριών και κολεοπτέρων. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο µικρότερο ποσοστό των 

ενδηµικών ειδών Gnaphosidae της Κρήτης σε σχέση µε τα άλλα τάξα και στη δυνατότητα 

άλλων ειδών να εποικίσουν και να εγκατασταθούν στο νησί σε διάφορες χρονικές στιγµές 

κατά τη διάρκεια διαµόρφωσης της πανίδας της, λόγω µεγαλύτερης ικανότητας διασποράς. 

Ως προς τη χωρική διαφοροποίηση, πολύ λίγα είδη δείχνουν στενή οικοτοπική 

προτίµηση (20%). Τα δέκα αφθονότερα είδη σε κάθε τύπο οικοτόπου είναι κατά κανόνα τα 

ίδια, µε πολύ λίγες εξαιρέσεις. Η ανάλυση των οικοτοπικών προτιµήσεων των ειδών έδειξε 
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ότι υπάρχουν τρεις βασικοί πόλοι έλξης ειδών: οι υγρότοποι, τα παραλιακά φρύγανα και οι 

υποαπλικοί θαµνώνες, οι οποίοι συγκεντρώνουν είδη µε πιο υγρόφιλο, θερµόφιλο και 

ανθεκτικό στις χαµηλές θερµοκρασίες χαρακτήρα αντίστοιχα. Οι τάσεις αυτές συνοψίζουν τα 

χαρακτηριστικά που δείχνουν να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις κατανοµές των ειδών, 

τουλάχιστον στα µεσογειακά οικοσυστήµατα, που είναι τα επίπεδα ανοχής τους στην 

υγρασία και τη θερµοκρασία. Οι πιο πλούσιοι σταθµοί σε αριθµό ειδών βρίσκονται σε 

φρύγανα, γεγονός που δείχνει την καλή προσαρµογή των Gnaphosidae στο τυπικό 

οικοσύστηµα της Κρήτης, ενώ µεγάλος αριθµός ειδών, µεταξύ των οποίων και πολλών 

σπάνιων και ενδηµικών, βρέθηκε κοντά σε υγροτόπους, γεγονός που αποδίδεται στις πιο 

ευνοϊκές κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτούς.    

Ως προς το υψόµετρο, τα περισσότερα είδη κατανέµονται σε περισσότερες από τρεις 

ζώνες, δείχνοντας έτσι µεγάλο εύρος υψοµετρικής ανοχής. Κατά µήκος της υψοµετρικής 

διαβάθµισης ο αριθµός των ειδών µειώνεται σχεδόν γραµµικά µε δραµατική µείωση µόνο 

στις κορφές των ορεινών όγκων. Αντίθετα, η συνολική αφθονία δεν αλλάζει σηµαντικά µέχρι 

τα 1200µ, στη συνέχεια αυξάνει µέχρι τα 1950µ και πέφτει περίπου στο µισό της πρώτης 

ζώνης στις κορυφές. Ως προς τα παραπάνω µεγέθη, ξεχωρίζουν δύο πρότυπα δοµής: το 

πρότυπο της κατώτερης ζώνης από 0 µέχρι και 800µ, όπου πολλά είδη µοιράζονται κοινές 

και ισοδύναµες παρουσίες και εκείνο των µεγάλων υψοµέτρων πάνω από τα 800µ, όπου πολύ 

λίγα είδη κυριαρχούν µε µεγάλη διαφορά αφθονίας από τα υπόλοιπα. Τα παραπάνω 

συνηγορούν στην άποψη ότι οι πιο δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες των µεγάλων υψοµέτρων 

είναι υπεύθυνες για τη δραµατική µείωση του αριθµού των ειδών, όσα όµως καταφέρνουν να 

επιβιώσουν εκεί δεν αντιµετωπίζουν κανένα πληθυσµιακό πρόβληµα, κυρίως λόγω 

ανταγωνιστικής απελευθέρωσης και γενικευµένης θήρευσης. Τα είδη αυτά είναι είτε τα πολύ 

ανθεκτικά πεδινά είδη, είτε ψυχρόφιλα είδη µε εντοπισµένη παρουσία µόνο στα ανώτερα 

υψόµετρα.  

Τα Gnaphosidae της Κρήτης δραστηριοποιούνται στο σύνολό τους κατά την περίοδο 

άνοιξης- φθινοπώρου. Πολύ λίγα είδη είναι δραστήρια και τους υπόλοιπους µήνες. Μέσα 

στην ευνοϊκή περίοδο, υπάρχει συνήθως µία αιχµή δραστηριότητας που µεταβάλλεται 

ανάλογα µε το είδος, αλλά κυρίως παρατηρείται κατά τα τέλη άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού. 

Παλιότερες µελέτες υποστήριζαν ότι η οικογένεια Gnaphosidae ή/και η τάξη των αραχνών 

εµφανίζει δύο αιχµές δραστηριότητας, µοντέλο που προέκυπτε από την αθροιστική 

συνεισφορά του συνόλου των ειδών, ενώ από την παρούσα µελέτη αποδεικνύεται ότι πολύ 

λίγα είδη ακολουθούν αυτό το πρότυπο ευρύχρονης παρουσίας. Τα φαινολογικά πρότυπα 

των ειδών είναι γενικά σταθερά µε µικρές αποκλίσεις, που οφείλονται στις ιδιαίτερες 

κλιµατικές συνθήκες των σταθµών ή των ετών που πραγµατοποιήθηκαν οι δειγµατοληψίες. 

Τα είδη που απαντούν στα µεγάλα υψόµετρα κατά κανόνα περιορίζουν τη δραστηριότητά 
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τους σε µικρότερο χρονικό διάστηµα και λίγα τροποποιούν το πρότυπό τους προς τους 

φθινοπωρινούς µήνες.  

Σε σχέση µε την επικάλυψη θώκων, η χωρική επικάλυψη των ειδών είναι µεγαλύτερη 

από τη χρονική, γεγονός που αποδίδεται στην πολυφαγία των αραχνών: µέσα στο χρόνο η 

συνεχής εναλλαγή στις γενιές των διαφόρων εντόµων δεν αφήνει κενά στη διαθεσιµότητα 

τροφής, εφόσον υπάρχει ελαστικότητα στην επιλογή της, µε αποτέλεσµα τη χρονική 

διαµερισµατοποίηση, προκειµένου να αποφευχθεί ο ανταγωνισµός. Αντίθετα, η ενεργητική 

στρατηγική θήρευσης των συγκεκριµένων αραχνών τις αναγκάζει να είναι πιο κινητικές και 

άρα πιο οµογενοποιηµένες χωρικά. 

Συνολικά ιδωµένη, η οικογένεια Gnaphosidae εµφανίζει από οικολογική σκοπιά 

θερµόφιλο, ευρύοικο χαρακτήρα, που δικαιολογεί σε µεγάλο βαθµό και τις κατανοµές των 

ειδών εντός της Κρήτης, στις οποίες οι ιστορικοί λόγοι διαµόρφωσης του νησιού, ή οι 

οικολογικές παράµετροι δε φαίνεται να παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο, χωρίς φυσικά να 

αποκλείεται η συµµετοχή τους. Η µη κυριαρχία των ενδηµικών ειδών, η συγκέντρωση του 

µεγαλύτερου µέρους της ποικιλότητας στο κέντρο του νησιού, οι ευρείες, λίγο ως πολύ 

τυχαίες κατανοµές και η σαφής πανιδική αποµόνωση µόνο των κορυφών των ορεινών όγκων 

της Κρήτης, είναι στοιχεία ενός προτύπου που δεν ήταν γνωστό µε τα µέχρι σήµερα γνωστά 

πανιδικά δεδοµένα και αποδίδεται στον οπορτουνιστικό χαρακτήρα των συγκεκριµένων 

αραχνών και στη σχετικά εύκολη διασπορά τους από άλλες στεριές σε συνεχή βάση, από την 

αποµόνωση της Κρήτης και µετά.   

Συγκρίνοντας τα Gnaphosidae της Κρήτης µε τα υπόλοιπα νησιά που µελετήθηκαν, 

από όλους τους τύπους αναλύσεων προκύπτει ότι η Κρήτη έχει κεντρική θέση σε ένα 

γεωγραφικό δίπολο ανατολής – δύσης, στο οποίο τοποθετούνται τα τελευταία. Κάτι τέτοιο 

ήταν αναµενόµενο από προηγούµενα δεδοµένα, όµως στην περίπτωση των Gnaphosidae, οι 

πανιδικές διαφοροποιήσεις είναι λιγότερο τονισµένες. Η Κως χαρακτηρίζεται περισσότερο 

από είδη ανατολικής προέλευσης, η Κάρπαθος από αιγαιακά και τα Αντικύθηρα από 

µεσογειακά είδη. 

Τα νησιά άµεσης γειτνίασης µε την Κρήτη αποτελούν πανιδικό κοµµάτι της, χωρίς 

διαφοροποιήσεις υποειδών. Παρά το γεγονός ότι η Γαύδος τοποθετείται πιο κοντά σ’ αυτήν 

στις αναλύσεις οµαδοποίησης µε βάση τη συνολική σύνθεση των ειδών της, είναι πιο 

αποµακρυσµένη όσον αφορά τη δοµή των βιοκοινοτήτων των επιµέρους σταθµών της, σε 

σύγκριση κυρίως µε τη ∆ία. Η σχέση αυτή οφείλεται στο µικρό µέγεθος των δύο νησιών, 

∆ίας και Γαυδοπούλας, που δε µπορούν να συγκρατήσουν µεγάλο αριθµό ειδών, σε αντίθεση 

µε τη Γαύδο που, λόγω µεγαλύτερης ετερογένειας, µπορεί να συγκρατεί µεγαλύτερο µέρος 

της κρητικής πανίδας. Από την άλλη, η µεγαλύτερης έκτασης χρονική αποµόνωσή της από 

την Κρήτη και η ιστορία διαµόρφωσής της µε πιθανή καταβύθιση και επανεµφάνιση κατά το 
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ανώτερο Μειόκαινο είναι υπεύθυνες για τη διαφορετική σύνθεση και δυναµική των 

βιοκοινοτήτων της.                 
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SUMMARY 

Spiders are an important element of the terrestrial arthropod fauna and present a 

high diversity in time and space. Therefore they constitute a very useful tool for any kind 

of zoological research. Their use in more applied studies, such as agroecology, use of their 

silk, biochemistry of their venom, makes them even more attractive for current issues of 

research. Although Greece is one of the richest areas in Europe as far as biodiversity is 

concerned, arachnological research is lacking.  The first arachnological survey in Greece 

was that of Brullé (1832). More complete contributions are those of Roewer (1928), 

Bristowe (1935) and Hadjissarantos (1940), while contemporary research has been mainly 

based on temporary visits of several scientists. Despite their importance, these surveys 

leave data on the taxonomy and distribution of Greek spiders in a very poor state of 

knowledge. The current catalogue of the Greek spiders, based on the existing literature, 

reveals 810 species.    

Gnaphosidae constitute about 2000 species worldwide and they are the most 

abundant and one of the most diverse of all spider families on the Mediterranean basin. 

They show a clear preference to sunny, open grounds in arid environments. Less species 

are present in the woods and some are synanthropic. All Gnaphosidae are active hunters 

on the ground.  

However, this family is not well represented in the spider literature, partly because 

of the nocturnal activity of many species and because of their complex taxonomic 

characters. Several papers have dealt with Gnaphosidae in the adjacent areas, such as 

Italy, Israel, Lebanon and North Africa, revealing the importance of the family in the soil 

fauna. However, species catalogues and data on their distributions in the whole area of 

the Mediterranean is far from thorough. The same counts for Greece: until now 34 

species were recorded from Crete and 32 from Attiki. Many of them have never been 

revised after their first description. The main reason for this is the difficulty to collect 

these animals by hand, their nocturnal activity, the lack of specialists in this family and the 

focus of most researchers on cave-dwelling spiders of Greece.  

The aim of the present study is to bring this poorly known fauna to a better state 

of knowledge, in order to include it in the major topics of ecology, biogeography and 

conservation of the south Aegean area. More precisely, this study focused on: 

1. The identification of most of the species found on Crete and adjacent islands to a 

level that would permit safe conclusions for the rest of the analysis.  

2. The study of ecological variation of the species in space and time along the island 

of Crete. 
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3. The biogeographical analysis of the species distributions along the main axes of  

Crete and among the islands which were included in this study, namely Crete, Antikythira, 

Karpathos, Kos and the satellite islands of Crete, Dia, Gavdos and Gavdopoula. 

Comparative material was also used from one locality in Peloponnisos, Mt. Mainalo, 

1600m. 

For this study material from 76 sites was used. In all of them, pitfall traps were set, 

using ethylene glycole as a killing preservative. At each site, 15-20 traps were set and 

changed in two-month intervals. Material derived partly from the samplings realized for 

the purposes of the present study, but also from a series of projects since 1990, organized 

by the Natural History Museum of Crete. Comparative material loaned from several 

European museums was also analyzed. No other island was included in the study, as there 

is no current revision on the taxonomy and the distribution of their species, so data on 

them was considered as incomplete. Most of the taxonomical part of the study was 

carried out in the Zoological Institute of the University of Innsbruck, Austria under the 

supervision of Doz. K. Thaler. The rest of the study was carried out at the Natural 

History Museum of the University of Crete under the supervision of Prof. M. Mylonas.  

All quantitative data were transformed into numbers of individuals per 100 trap-

days in order to standardize them. Apart from the seasonal variation, all other quantitative 

analyses include material collected from the period of high activity of this family, i.e. from 

mid spring to mid autumn. Statistical analysis was based on the measurement of similarity 

indices, cluster analysis and Correspondence Analysis (CA). 

In total, 22 genera and 68 species were identified, out of which, 9 are new to 

science. On Crete, 14.060 mature individuals were counted, belonging to 21 genera and 

56 species. The total number of species found on the rest of islands is 23 on Gavdos, 9 

on Gavdopoula 14 on Dia, 13 on Antikythira, 16 on Karpathos and 9 on Kos. These 

numbers are considered to underestimate the diversity of the last two islands, because of 

the high heterogeneity of their landscape that cannot be thoroughly studied with only one 

site of collection that was used in the present study.  

The taxonomical study revealed 53 fully identified species on Crete and 3 species 

identified to genus level. Three more fully identified species are added to this catalogue 

occurring on the other islands. These species do not present great intraspecific variation, 

with few exceptions (i.e. Camillina metellus, Drassodes lapidosus, Gnaphosa bithynica, Zelotes 

labilis, Z. tenuis), so some subspecies or new species may be created in the future. The 

taxonomical status of very few species is still dubious (i.e. Zelotes cf. ilotarum, Z. labilis, 

Leptodrassus pupa). However, the present study more than doubled the number of species 

occurring on Crete and gave a clearer idea of their distribution on south Aegean islands.   
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As far as species numbers are concerned, the genus Zelotes is by far the most 

numerous, being represented by 13 species on Crete, which constitute 23% of the 

Gnaphosidae recorded from it. The family presents higher diversity in the Mediterranean 

countries, when compared with data from the rest of Europe. Some genera present 

mostly in the East Mediterranean are not represented in Europe at all, but occur on 

Crete. Therefore Crete is the intermediate link of two almost distinct faunas, resulting 

from Asia and Europe.    

Divided in nine chorotypes, Gnaphosidae of Crete belong mainly to endemic 

(17%), widespread (17%) and east Mediterranean (15%) elements, while Greek-

southaegean and Mediterranean elements are represented by 11% species each. As far as 

frequency of appearance is concerned, most of the species are rare (44%) and only 20% 

are common on Crete, being present at more than half of the sites. The most successful 

species (high frequency and abundance) are P. lentiginosa, N. excerpta, Z. subterraneus, Z. 

tenuis, Z. caucasius, Z. labilis και D. praeficus. These species have mainly Mediterranean or 

east Mediterranean distributions, and they present wide ecological preferences, as far as 

both habitat and altitude are concerned.  

Most of the Cretan endemic Gnaphosidae are quite common along the island, but 

not very abundant. This is in contrast to previous studies on Cretan land snails and 

Coleoptera, in which the endemic species form the main bulk of the total fauna of the 

island. This difference may result from the lower percentage of Cretan endemic 

Gnaphosidae, but also from differences in the ways that these faunas were formed, 

related to the greater dispersal abilities of Gnaphosidae spiders. Compared to them, both 

Coleoptera and land snails were more isolated and therefore the creation of endemic taxa 

was favored. As a result of a poorer fauna due to isolation and to several destructive 

events during the paleohistory of the island, these taxa became the dominant animals on 

Crete.   

As far as spatial variation is concerned, very few species show narrow preferences 

(20%). In order to test for this, the habitats of Crete were divided in six different 

categories, based on the habitat type (phrygana close to the periphery, inland phrygana, 

maquis, pine forests, wetlands, subalpine shrublands). The ten most abundant species in 

all these habitat types were almost identical. The habitat types that showed the most 

specialized fauna were the wetlands, the coastal phrygana and the subalpine shrublands. 

These habitats attract species with more hygrophilous, thermophilous and temperature 

tolerant character respectively, which is indicative of the main ecological factors that 

influence the distributions of the spider species, at least in the Mediterranean region. As 

far as numbers of species are concerned, the sites set in phrygana were the richest. This 
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shows that Gnaphosidae are well adapted in the typical habitat of Crete, which is the 

result of an old co-evolution. A great number of species was also found in sites close to 

wetlands, among which a great number of rare and endemic species, which must be due 

to the more favorable climatic conditions prevailing at these areas.  

As far as altitude is concerned, Crete was divided in six altitudinal zones of 400m 

each, in which both species composition and abundance were tested. Most species occur 

in more than three zones, showing a great range of altitudinal distribution. Along the 

altitudinal gradient the number of species declines almost linearly (tenfold decline in each 

zone), while at the summits there is a dramatic fall, leaving only 5 species present on 

them. Quite in the contrary, the total abundance does not change very much until 1200m, 

then rises until 1950m and finally falls at the summits in about half of the abundance of 

the first zone. There are two main patterns of community structure: the pattern of the 

lower zone (0 to 800m), in which many species share the same or equivalent abundances 

and that of the higher zone (above 800m), in which very few species dominate with 

remarkably higher abundance compared to the rest of the species. These facts can be 

explained by ecological reasons, i.e. the relaxation of interspecific competition, as the 

species become fewer with the raise of altitude, the generalized predation that permits no 

limitation in food resources and the shortening of the favorable period, which causes 

higher activity of the animals within a shorter period of time. The high abundance of 

Gnaphosidae at the higher altitudes is also due to the appearance of new taxa above a 

certain altitude; these species are able to tolerate the harsh conditions of high mountain 

habitats and thrive in them.  

As previously suggested, the origin of the high mountain fauna and flora of Crete 

is related to the course of paleoevents that gave rise to its mountains. Due to the 

relatively short history of the Cretan mountains (created in Pleistocene, after the full 

isolation of the island by any other land mass) the species occurring on them derived 

mainly from the most tolerant lowland species. Gnaphosidae also support this.  

The period of high activity in Gnaphosidae of Crete is between mid-spring to mid-

autumn. Very few species are found in pitfall traps during the rest of the year. During the 

favorable period, there is usually one peak of activity, the exact time of which is species 

dependent. Usually the peak occurs in the end of spring or in the beginning of summer. 

Earlier studies suggested that Gnaphosidae and/or spiders in total show two peaks of 

activity, one in early summer and one in autumn, which in reality is the phenological 

pattern of very few species (P. lentiginosa and Z. subterraneus). This misunderstanding must 

have been due to the combination of the peak of activities of many species in different 

moments within the favorable period. In general, phenological patterns of each species 

 428 



_______________________________________________________________ SUMMARY 

are quite stable, with minor differences, which may result from the particular conditions 

of the different years in which sampling occurred or of the different sites. Species that 

occur on the high mountains restrict their activity and some change their phenological 

pattern towards the first months of autumn.  

As far as niche overlap is concerned, spatial overlap of the species is greater than 

overlap in time. A possible reason for this is related to the generalized predation of these 

animals. This feature enables species to feed on different kinds of prey depending only on 

the size of the latter, and this in turn depends on their developmental stages, which are 

time specific. Therefore spiders have to differentiate in time in order to get the suitable 

size of food and to avoid interspecific competition. Instead, active hunting of these 

spiders forces them to be more widespread in space, therefore a spatial homogenization 

occurs.  

In total view, Gnaphosidae is a spider family with xerophilous character and wide 

ecological tolerances, which accounts for the distributions of its species along the island 

of Crete, much more than historical reasons relating to the formation of the island or 

ecological gradients along its main axes. The reasons that lead to this conclusion are the 

following: the non - dominance of the endemic species, the greater diversity of the central 

part of the island (which is the most degraded and the newest, as far as history is 

concerned), the widespread, almost accidental distributions of many species and the clear 

faunal separation only of the higher altitudes of the Cretan mountains. These features are 

indicative of an opportunistic pattern of distribution, shown by a fauna that has mainly 

been formed through dispersal from adjacent regions and from different directions. 

Gnaphosidae is the first group of animals that present this kind of pattern, all the other 

taxa that have been studied to a satisfactory level, reflecting a clear picture of the history 

of the island with their patterns of distribution.   

Comparing Gnaphosidae of Crete with the rest of islands under investigation, 

Crete holds its isolated, central position in all types of analyses, leaving the rest of islands 

divided to clusters that follow the geographical map. This was expected from previous 

data, but in the case of Gnaphosidae, the faunal differences between east and west islands 

are less pronounced. Kos is characterized mainly from species of eastern origin, 

Karpathos from south Aegean species and Antikythira from Mediterranean species.  

The satellite islands of Crete are mainly composed of species that occur on Crete, 

without any taxonomical differentiations. The fauna of Gavdos is more similar to that of 

Crete, compared to the rest of islands, Gavdopoula and Dia, due to the greater size and 

heterogeneity of its landscape that permits more species to occur on it than on the other 

two. However, the structure of the communities of Gnaphosidae is different on Gavdos, 
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therefore when a comparison on a site level is realized, then Gavdos becomes more 

isolated than the rest of islands. This must be due to the greater time that Gavdos was 

isolated from Crete, its greater distance form it and the fact that its fauna must have been 

formed completely by dispersal, as the geological findings on the island suggest that it was 

submerged and then reappeared during late Miocene. This gave rise to a different 

structure of the communities under the pressure of the new dynamics occurring on this 

island, but not necessarily to different composition of species altogether.     
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Οικοτοπικός 
χαρακτηρισµός

Υψοµετρικός 
χαρακτηρισµός

Αριθµός 
ενεργών 
ηµερών

Αριθµός 
ενεργών 
παγίδων

Συντελεστής 
αναγωγής (p)

S.  1 pgram 10 CP ZER 8 15 0,833
77 58 13 0,133
107 67 15 0,100

S.  2 kgram 9 CP ZER 54 15 0,123
76 59 15 0,113
108 67 15 0,100
229 51 15 0,131
327 75 15 0,089
397 61 15 0,109

S.  3 elafo 11 CP ZER 62 18 0,090
80 59 17 0,100
109 66 16 0,095
230 61 19 0,086
321 75 18 0,074
394 55 18 0,101

S.  4 agia 8 FW ZER 61 9 0,182
72 57 9 0,195
110 67 9 0,166

S.  5 kourna 7 FW ZER 54 11 0,168
70 56 15 0,119
111 69 14 0,104

S.  6 lo800 1800 P LOW 36 36 0,077
1801 28 35 0,102
1802 38 33 0,080
1803 34 35 0,084
1804 28 36 0,099
1805 28 37 0,097
1806 36 35 0,079
1807 27 35 0,106
1808 32 35 0,089
1809 31 26 0,124
1810 35 27 0,106
1811 56 28 0,064
1812 28 25 0,143

S.  7 lo1200 1813 M MID 36 38 0,073
1814 28 40 0,089
1815 38 39 0,067
1816 34 37 0,079
1817 28 35 0,102
1818 28 38 0,094
1819 36 39 0,071
1820 27 37 0,100
1821 32 35 0,089
1822 30 35 0,095

S.  8 lo1600 1823 SS TOP 35 24 0,119
1824 46 24 0,091
1825 36 38 0,073
1826 30 20 0,167
1827 39 34 0,075
1828 34 34 0,087
1829 28 31 0,115
1830 28 37 0,097
1831 35 37 0,077
1832 28 40 0,089
1833 31 38 0,085
1834 30 38 0,088

S.  9 lo2000 1835 SS PEAK 35 32 0,089
1836 45 34 0,065
1837 29 28 0,123
1838 29 27 0,128
1839 34 28 0,105
1840 29 28 0,123
1841 30 22 0,152

S.  10 lo2400 1843 SS PEAK 35 8 0,357
S.  11 kallik 2185 SS MID 80 15 0,083

2190 113 15 0,059

Κωδικά 
ονόµατα/αριθµοί

Πίν. 1: Χαρακτηριστικά σταθµών δειγµατοληψίας.



Οικοτοπικός 
χαρακτηρισµός

Υψοµετρικός 
χαρακτηρισµός

Αριθµός 
ενεργών 
ηµερών

Αριθµός 
ενεργών 
παγίδων

Συντελεστής 
αναγωγής (p)

S.  12 asig 2189 M LOW 113 13 0,068
S.  24 korak 2191 CP ZER 111 12 0,075
S.  25 pprev 5 CP ZER 60 10 0,167

84 60 10 0,167
113 67 10 0,149

S.  26 kprev 4 M ZER 61 14 0,117
81 60 14 0,119
112 67 14 0,107

S.  27 exant 1533 IP ZER 75 16 0,083
1604 70 16 0,089
1652 54 13 0,142
1659 67 14 0,107
1852 58 16 0,108
1895 57 16 0,110

S.  28 psi650 815 IP LOW 52 19 0,101
914 69 20 0,072

S.  29 psi1000 816 M MID 52 16 0,120
915 69 17 0,085

S.  32 psi1100 852 IP MID 89 19 0,059
964 70 19 0,075

S.  34 psi1650 1531 SS TOP 78 12 0,107
1601 75 15 0,089
1650 45 14 0,159
1850 113 14 0,063
1915 80 14 0,089

S.  37 psi1950 1532 SS TOP 78 18 0,071
1602 75 17 0,078
1651 45 17 0,131
1851 79 18 0,070
1916 80 18 0,069

S.  38 psi2200 1657 SS PEAK 47 14 0,152
1853 60 14 0,119

S.  39 afChr750 817 IP LOW 52 18 0,107
916 69 18 0,081

S.  40 sakt 758 FW ZER 56 18 0,099
849 71 19 0,074
945 63 18 0,088
1005 65 19 0,081
1056 92 19 0,057

S.  41 rizi 850 IP ZER 71 20 0,070
946 63 20 0,079

S. 42 yiou 1757 IP ZER 30 25 0,133
1758 34 25 0,118
1759 42 25 0,095
1760 26 25 0,154
1761 39 25 0,103
1762 26 25 0,154
1763 37 25 0,108
1764 39 25 0,103
1765 24 25 0,167
1766 35 25 0,114
1767 25 25 0,160

S.  43 rouva 813 M MID 54 17 0,109
912 69 17 0,085
990 63 19 0,084

S.  44 vrondi 814 IP LOW 54 19 0,097
913 69 20 0,072
991 63 20 0,079

S.  45 marts 848 CP ZER 71 18 0,078
944 63 19 0,084

S.  46 pigaid 899 IP ZER 59 20 0,085
947 49 19 0,107

S.  47 panalm 794 FW ZER 65 18 0,085
894 67 18 0,083
967 66 18 0,084
1025 118 17 0,050
1565 158 16 0,040

Κωδικά 
ονόµατα/αριθµοί

Πίν. 1: Χαρακτηριστικά σταθµών δειγµατοληψίας.



Οικοτοπικός 
χαρακτηρισµός

Υψοµετρικός 
χαρακτηρισµός

Αριθµός 
ενεργών 
ηµερών

Αριθµός 
ενεργών 
παγίδων

Συντελεστής 
αναγωγής (p)

S.  48 aposele 2501 FW ZER 122 14 0,059
S.  49 achend 811 IP LOW 54 19 0,097

910 57 18 0,097
962 55 18 0,101

S.  50 keratok 683 CP ZER 60 20 0,083
797 61 20 0,082
897 63 19 0,084
960 62 20 0,081
1022 120 19 0,044

S.  51 omavia 896 IP MID 63 19 0,084
959 62 19 0,085

S.  55 milat 1534 IP ZER 82 10 0,122
1603 91 13 0,085
1653 104 14 0,069
1849 46 12 0,181
1893 58 8 0,216

S.  56 limn1450 1535 SS HIG 85 14 0,084
1605 59 14 0,121
1654 98 12 0,085
1854 121 13 0,064

S.  57 limn1750 1536 SS TOP 85 15 0,078
1606 59 15 0,113
1655 98 15 0,068
1855 93 15 0,072

S.  58 selak 862 IP LOW 79 18 0,070
956 61 17 0,096

S.  60 amygd 482 M ZER 66 10 0,152
S.  62 prmes 861 IP ZER 80 20 0,063

955 61 18 0,091
S.  63 istro 478 M ZER 57 14 0,125

480 66 14 0,108
618 64 14 0,112

S.  64 bramiana 628 FW ZER 66 17 0,089
694 59 17 0,100
768 62 17 0,095
858 79 19 0,067
958 61 16 0,102
1047 132 17 0,045

S.  65 cha 857 IP ZER 79 20 0,063
952 61 18 0,091

S.  68 kavousi 859 M ZER 66 20 0,076
951 61 20 0,082

S.  71 toplu 479 CP ZER 57 14 0,125
481 66 14 0,108
619 64 14 0,112
1103 41 14 0,174
1104 65 14 0,110

S.  73 chamait 1537 CP ZER 70 13 0,110
1607 67 15 0,100
1656 103 15 0,065
1856 53 14 0,135
1894 51 15 0,131

Κωδικά 
ονόµατα/αριθµοί

Πίν. 1: Χαρακτηριστικά σταθµών δειγµατοληψίας.



Οικοτοπικός 
χαρακτηρισµός

Υψοµετρικός 
χαρακτηρισµός

Αριθµός 
ενεργών 
ηµερών

Αριθµός 
ενεργών 
παγίδων

Συντελεστής 
αναγωγής (p)

S.  13 GaAl 140 CP ZER 107 10 0,093
343 125 10 0,080
476 74 10 0,135
552 91 12 0,092

S.  14 GaFan 129 IP ZER 107 18 0,052
336 125 19 0,042
469 74 20 0,068
545 91 19 0,058

S.  15 GaVat 135 IP ZER 107 6 0,156
341 125 5 0,160
474 74 6 0,225
550 91 7 0,157

S.  16 Gapi1 130 P ZER 107 11 0,085
337 125 11 0,073
470 74 10 0,135
546 91 11 0,100

S.  17 Gapi2 131 P ZER 107 13 0,072
338 125 17 0,047
471 74 12 0,113
547 91 17 0,065

S.  18 GaLav 132 SD ZER 107 19 0,049
339 125 18 0,044
472 74 20 0,068
548 91 20 0,055

S.  19 GaKed 134 FW ZER 107 15 0,062
340 125 12 0,067
473 74 14 0,097
549 91 16 0,069

S.  20 GaKor 477 M ZER 74 5 0,270
553 91 5 0,220

S.  21 GaMet 139 IP ZER 107 6 0,156
342 125 6 0,133
475 74 7 0,193
551 91 7 0,157

S.  22 GaSar 468 SD ZER 74 8 0,169
544 91 8 0,137

S.  23 Gavdop 147 CP ZER 107 15 0,062
334 125 13 0,062
554 91 15 0,073

S.  52 Dia 1 901 CP ZER 52 18 0,107
904 93 18 0,060
1471 100 18 0,056

S.  53 Dia 2 902 CP ZER 52 8 0,240
905 93 8 0,134
1472 100 8 0,125

S.  54 Dia 3 903 CP ZER 52 6 0,321
906 93 6 0,179
1473 100 6 0,167

Κωδικά ονόµατα/αριθµοί

Πίν. 1: Χαρακτηριστικά σταθµών δειγµατοληψίας.



S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 8 S. 9 S. 10 S. 11 S. 12 S. 13 S. 14 S. 15 S. 16 S. 17 S. 18 S. 19 S. 20 S. 21 S. 22 S. 23 S. 24 S. 25 S. 26 S. 27 S. 28 S. 29 S. 32 S. 34 S. 37 S. 38

A. pallens 0,13 0,11 0,10 0,19 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0,14 0,23 0,25 0,09 0,05 0,16 0,22 0,16 0 0,07 0 0,33 0,23 0,24 0,12 0 0,08 0,11 0,31 0
B. amabilis 0,11 0 0,45 0 0,20 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0,15 0,33 0,30 0 0 0 0 0 0 0
B. ensigera 0 0 0 0,30 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. plumalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,21 2,61 0,67 0,18 0 0,73 1,99 2,26 0,31 1,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cal. cretica 0 0 0,21 0 0 0 0,22 2,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,49 0,24 0,46 0,48 0,09 0,38 2,91 0,14 0
C. metellus 0,60 1,07 0 0,19 0 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0 0 1,42 0,09 0,24 0 0 0 0

C. aspida 0,67 0,49 0,23 0 0 0,23 0,21 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0 0,61 0 0 0 0 0 0 0
Crypt. creticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. lapidosus 0 0 0 0,19 0,34 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0,24 0 0 0
D. lutescens 0,22 0,68 0,27 0 0,74 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0,30 0,61 0 0 0,31 0,05 0,44 0,08 0,21 0,75 0 0,17 0 0,41 0,14 0,82 0,24 0,18 0 0
D. oreinos 0 0 0 0 0 0 0,31 0,28 5,09 1,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,17 2,65 1,89

D. serratichelis 0 0,12 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0,08 0 0,27 0 0 0,44 0 0,17 0 0 0 0,12 0,12 0 0 0
D. pumiloides 0,11 0,37 0 0 0 0,12 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,24 0 0,11 0 0

D. praeficus 0 0 0 0,55 0,56 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0,71 0,52 4,20 2,13 0 0
G. bithynica 0 0 0 0 0 0 0 1,62 3,29 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,82 0,41

G. dolosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. creticus 0 0,77 0,10 0 0 0,41 0,10 0,98 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0,10 0 0 1,22 0 0

H. dalmatensis 0 0 0,30 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 1,65 1,21 0,78 0 0 0 0,82 0 0,16 0,14 0 0 0 0,12 0 0 0 0,57 0 0,64 0
H. minor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. signifer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0 0 0
L. albidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. femineus 0 0,25 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0
L. hadjis. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. manolisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. pupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M. albovittata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0,06 0 0 0
M. coarctata 0 0,12 0,20 0 0,49 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,58 0,60 0,08 0,36 0 0 0 0 0

M. dives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. pygmaea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. excerpta 0,34 0,73 2,09 0 2,31 1,09 0,28 0,20 0 0 0,12 0 0,16 0,30 2,29 1,72 0,33 0,21 0,67 3,18 0,37 0,29 1,39 0,15 2,83 0,12 0,61 0,87 0,48 1,66 0,90 0 0

N. ripariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50 0,12 0 0 0 0 0 0 0
P. senilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,29 0,14 0,90 0 0 0,07 0,08 0 0 0 0,15 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0

P. lentiginosa 2,06 3,24 1,08 0,19 0,14 0,10 2,99 2,86 0 0 0,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 2,99 0 4,50 2,55 0,24 5,86 4,24 2,84 0
S. peninsularis 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. scutulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. carmeli 0 0 0 0 0 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0

S. palearcticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0
S. trichopus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T. adriaticus 0,11 2,47 0 0 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46 0 1,83 0 0 0 0 0,18 0,32 0 0
T. barbatus 1,08 2,86 0 1,22 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0
T. lyonneti 0,11 0 0 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0
T. malkini 0 0 0 0 1,85 0,15 0 0 0 0 0 0 1,09 0,15 0,46 0,20 0 0 0 0,22 0,19 0 0 0,15 0,33 0,53 0,52 0,39 0,60 0 0 0 0
Z. aerosus 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z. caucasius 1,62 3,49 0,97 0,37 0,57 0,13 0,33 0,95 0 0 0 0 2,45 2,45 1,57 0,92 0,06 1,10 0,25 1,71 0 0,31 1,53 0 3,33 0,12 0,63 1,17 0,17 1,27 0,30 0,82 0
Πίν. 2: Μέση αφθονία των ειδών ανά σταθµό παρουσίας τους κατά τους ευνοϊκούς µήνες (Απρίλιο-Οκτώβριο). 



S. 39 S. 40 S. 41 S. 42 S. 43 S. 44 S. 45 S. 46 S. 47 S. 48 S. 49 S. 50 S. 51 S. 52 S. 53 S. 54 S. 55 S. 56 S. 57 S. 58 S. 60 S. 62 S. 63 S. 64 S. 65 S. 68 S. 71 S. 73

A. pallens 0,08 0,40 0,15 0 0 0,23 0 0 0,41 0 0,17 0,453 0,08 0,24 0 0 0,52 0 0 0 0,30 0,32 0,12 0,12 0 0,60 0,10
B. amabilis 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 0 0 0,15 0 0,22
B. ensigera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27 0,19 0 0 0

B. plumalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cal. cretica 1,17 0,21 0,16 0 0,86 0,07 0 0 0 0 0,40 0 0,75 0 0 0 0 1,66 0 0,98 0 0 0,22 0,12 0 0 0 0
C. metellus 0,08 0 0,22 0 0 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0,24 0,13 0 0,15 0 0 0 0 0 0,76 0 0 0,08 0 0,22
C. aspida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0,18 0 0,08 0,08 0 0,22

Crypt. creticus 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0
D. lapidosus 0,09 0 0 0,29 4,72 0 0 0 0 0 0,34 0 3,14 0 0 0 0 0,42 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0
D. lutescens 0 0,15 0,07 1,66 0 0,29 0,08 0,17 0,08 0,35 1,66 0,167 0,59 0 0,24 0 0 0 0 0,19 0 0,09 0,13 0,07 0,06 0 1,73 0,11

D. oreinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51 0 0 0 0 0,73 2,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. serratichelis 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0,11 0 0 0,08 0 0
D. pumiloides 0,09 0,37 0 0 0,26 0 0,08 0 0 0 0,24 0,081 0 0 0 0 0,12 0 0 0,21 0 0 0,13 0 0 0 0 0

D. praeficus 1,28 1,04 0,07 0,62 8,12 1,46 0 0,08 1,91 0,35 1,66 0 2,01 0 0 0 0,26 0,84 0 1,62 0 0,06 0 0 0 0 0 0
G. bithynica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. dolosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. creticus 0 0 0 0 1,96 0 0,16 0 0 0 0,49 0 0,08 0 0 0 0,22 0,08 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0,13 0

H. dalmatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0,14 0 0,07 0 0 0 0,36 0 0 0 0
H. minor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. signifer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. albidus 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0

L. femineus 0,75 0 0 0,11 0 0,08 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0,06 0 0 0,26
L. hadjissaranti 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0

L. manolisi 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. pupa 0,08 0 0 0 0 0 0,08 0 0,08 0 0 0,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M. albovittata 0,21 0,22 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. coarctata 0 0,07 0,14 0,29 0,26 0,07 0,23 1,10 1,33 0 0,10 0,163 0,08 0,06 0 0,90 0,10 0 0,16 0,14 0 0,09 0,11 0,07 0,08 0 0,22 0

M. dives 0,21 0 0 0 0,09 0,19 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. pygmaea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0
N. excerpta 0,47 0,15 0,36 2,40 0,51 0,20 0,16 0,17 0,38 0,29 0,33 0,329 0,17 0,98 0 0,54 0,56 0,23 0 0,10 0 0,28 0,54 0 0,32 0,68 1,51 0,12

N. ripariensis 0,08 0,07 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27 0 0 0 0
P. senilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 0

P. lentiginosa 2,81 0,08 1,97 6,90 2,87 1,73 0,94 0,17 0,84 0 1,34 0,1655 5,91 1,64 3,97 2,52 1,76 8,65 7,15 0,07 0 0,13 0,34 0 0,06 0,61 1,66 0,31
S. peninsularis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. scutulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0
S. carmeli 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0 0 0 0 0

S. palearcticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. trichopus 0 0,53 0 0 0 0,38 0,16 0,08 1,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T. adriaticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. barbatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. lyonneti 0 0 0,07 0 0 0 0 0 0,37 0,88 0 1,5605 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0,45 0 0 0,62 0 0 0 0
T. malkini 0,52 1,38 0,49 0,10 0,15 0,28 0,32 0,58 0,33 0 1,80 0,369 0,17 0 0 0 0,45 0,39 0 0,63 0 0 2,08 0,20 0,32 0 0,25 0,52

Z. aerosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z. caucasius 1,19 3,56 4,71 0 1,46 0,68 0,72 3,41 1,08 0,12 0,81 0 0,29 0,78 1,08 0 2,83 0,59 4,97 0,69 0 0,13 0,33 0,47 0,25 0,15 3,87 1,42



S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 S. 7 S. 8 S. 9 S. 10 S. 11 S. 12 S. 13 S. 14 S. 15 S. 16 S. 17 S. 18 S. 19 S. 20 S. 21 S. 22 S. 23 S. 24 S. 25 S. 26 S. 27 S. 28 S. 29 S. 32 S. 34

Z. cf. ilotarum 0 0 0 0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z. creticus 0 0 0 0 1,25 0,57 1,94 0,57 0,80 0 0,18 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,75 0,84 0 0 0 0,92 0

Z. daidalus 0 0,60 0,14 0 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0

Z. labilis 0 0 0,61 0,19 0 0,33 0,18 0,30 0,96 2,59 0 0 0 0,83 0,65 2,79 0,51 0,30 0,59 0,24 0,58 0,68 0,95 0 0,67 0 1,51 0,84 0,09 0,13 0,44

Z. minous 0,13 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,06 0 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0

Z. nilicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z. scrutatus 1,31 0,91 0,18 0,77 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0,67 0,21 0,45 0,95 0 0,07 0,44 0 0 0 0 0 1,17 0 0,81 0,31 0 0,18 0,11

Z. solstitialis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0 0 0 0

Z. subterraneus 0 1,23 3,31 0 0,96 2,18 0 0 0 0 0 0 0 0,05 0,63 0,42 0 0,08 0,07 0 0,31 0 0 0,08 2,84 0 2,28 0,20 0,51 0,37 0,84

Z. tenuis 0 0,34 0,46 1,65 3,25 1,70 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0,45 0,28 0,21 0,10 0,11 0,27 0,49 0,51 0 0 0,50 1,26 1,32 2,61 0,78 0 0

Drassyllus sp. 0 0 0 0 0 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nomisia sp. 0 0 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zelotes sp. 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. 37 S. 38 S. 39 S. 40 S. 41 S. 42 S. 43 S. 44 S. 45 S. 46 S. 47 S. 48 S. 49 S. 50 S. 51 S. 52 S. 53 S. 54 S. 55 S. 56 S. 57 S. 58 S. 60 S. 62 S. 63 S. 64 S. 65 S. 68 S. 71 S. 73

Z. cf. ilotarum 0 0 0 0 0 0 0 0,77 0 0 0,63 0 0,53 0 2,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z. creticus 0 0 0 1,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z. daidalus 0 0 0,08 0,07 0,14 0 0 0 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0,11 0 0 0 0,32 0,44

Z. labilis 0,91 0 0,48 1,06 1,42 0,94 0,18 0,43 0,68 1,56 2,32 0 0,68 0,332 0,13 0,06 0,13 0 0,86 0,54 0,86 0,40 0 0,17 0,22 0,13 0,06 0,08 0,87 0,87

Z. minous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 0,13 0,18 0,63 0 0 0 0 0 0,11 0 0,06 0 0 0,22

Z. nilicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,47 0 0 0 0

Z. scrutatus 0 0 0,45 0,44 1,37 0,24 0 0,96 0 0,27 1,25 0 0,19 0,124 0,08 0 0 0 0,56 0 0 0,07 0 0,08 0,22 0,15 0 0 0,31 0,10

Z. solstitialis 0 0 0,08 1,21 0,08 0 0 0 0 0,21 1,43 0 0 0,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 0,85 0 0 0 0

Z. subterraneus 1,14 1,15 0,53 1,90 0,28 3,49 0,29 0,47 0,16 2,47 0,78 0,06 0,57 0,322 0,25 0,19 0,24 0,64 1,40 1,13 0,38 1,06 0,30 0,90 2,94 0,40 0,11 0,41 2,26 0,55

Z. tenuis 0 0 0,24 2,62 0,47 1,17 0,17 0,75 3,80 4,17 1,17 0 3,16 3,528 0 0,92 0 1,79 0,39 0 0 1,12 0,30 1,66 0,99 0,72 0,63 0,53 1,68 0,54

Drassyllus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nomisia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zelotes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Apal Calcre Dlut Dorein Dpraef Gbithy Hcretic Mcoarc Nexcer Plentig Tbarba Tmalk Tlyon Zcauc Zcreti Zlabil Zscrut Zsolst Zsubt Ztenui
Απρ-Μάι 0,002 0,003 0,049 0,046 0,188 0,137 0,071 0,004 0,046 0,088 0 0,020 0,241 0,039 0,016 0,027 0,009 0 0,015 0
Μαί-Ιούλ 0,015 0,034 0,022 0,022 0,035 0,173 0 0,009 0,075 0,167 0,068 0,022 0,030 0,122 0,036 0,051 0,044 0,007 0,013 0,055
Ιούλ-Αύγ 0,019 0,151 0,019 0,140 0,003 0,147 0 0,008 0,017 0,189 0 0,003 0 0,075 0,037 0,024 0,025 0,002 0,036 0,104
Αύγ-Οκτ 0,011 0,015 0 0,181 0,003 0,090 0 0 0,003 0,229 0 0,003 0,002 0,008 0,150 0,020 0,007 0,056 0,184 0,036
Οκτ-∆εκ 0,007 0,002 0,008 0,142 0 0,355 0,002 0 0 0,063 0 0,002 0 0 0,077 0,009 0,001 0,028 0,298 0,005
∆εκ-Μαρ 0,004 0 0,035 0,070 0,171 0,020 0,310 0,008 0,010 0,101 0 0,003 0,013 0 0,078 0,007 0,009 0 0,160 0
Μαρ-Απρ 0 0,004 0,026 0 0,278 0 0,046 0,003 0,057 0,187 0 0,037 0,023 0,003 0,116 0 0,015 0,120 0,084 0
AP 0,066 0,541 0,017 0,957 0,108 1,000 0,225 0,039 0,044 0,363 0 0,000 0,023 0,159 0,087 0,253 0,009 0,000 0,084 0
CP 0,287 0,053 0,332 0 0,003 0 0,126 0,201 0,253 0,173 0,522 0,307 0,113 0,322 0,154 0,154 0,337 0,041 0,194 0,192
FW 0,320 0,037 0,201 0 0,232 0 0,014 0,391 0,144 0,026 0,243 0,567 0,329 0,193 0,259 0,213 0,340 0,888 0,111 0,250
IP 0,229 0,233 0,346 0,021 0,316 0 0,055 0,226 0,167 0,317 0,000 0,032 0,235 0,242 0,033 0,237 0,294 0,050 0,167 0,202
M 0,099 0,136 0,103 0,022 0,341 0 0,222 0,143 0,090 0,109 0,017 0,094 0,220 0,060 0,180 0,032 0,020 0,021 0,090 0,085
P 0 0 0 0 0 0 0,358 0 0,302 0,012 0,217 0 0,080 0,024 0,287 0,112 0 0 0,354 0,271
ZER 0,481 0,020 0,310 0 0,042 0 0,056 0,524 0,313 0,060 0,886 0,263 1,000 0,280 0,208 0,162 0,534 0,934 0,263 0,450
LOW 0,246 0,110 0,353 0 0,188 0 0,129 0,216 0,205 0,064 0,114 0,342 0 0,143 0,074 0,131 0,379 0,066 0,167 0,482
MID 0,065 0,095 0,298 0,028 0,489 0 0,329 0,127 0,251 0,160 0 0,097 0 0,126 0,410 0,033 0,058 0 0,055 0,068
HIG 0 0,413 0 0,148 0,164 0 0,075 0 0,107 0,449 0 0,248 0 0,126 0 0,156 0 0 0,263 0
TOP 0,207 0,361 0,039 0,279 0,116 0,385 0,411 0,133 0,124 0,267 0 0,050 0 0,326 0,093 0,177 0,028 0 0,163 0
PEAK 0 0 0 0,545 0 0,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0,216 0,341 0 0 0,089 0

Πίν. 3: Μέσος αριθµός ατόµων ανά 100 π/η των 20 αφθονότερων και κοινότερων ειδών στις διάφορες κατηγορίες (χρόνου, οικοτόπου, υψοµέτρου). 



Pianka

Morisita Apal Calcre Dlut Dorei Dpraef Gbithy Hcret Mcoarc Nexcer Plent Tbarba Tlyon Tmalk Zcauca Zcreti Zlabili Zscrut Zsolst Zsubt Ztenui

Apal 1 0,823 0,525 0,805 0,234 0,731 0,158 0,783 0,642 0,931 0,538 0,577 0,148 0,826 0,701 0,855 0,868 0,544 0,525 0,942
Calcre 0,743 1 0,361 0,569 0,056 0,434 0,004 0,654 0,378 0,658 0,219 0,278 0,047 0,679 0,308 0,556 0,66 0,146 0,154 0,946
Dlut 0,524 0,333 1 0,472 0,927 0,553 0,67 0,818 0,753 0,624 0,327 0,806 0,789 0,601 0,432 0,717 0,622 0,098 0,372 0,389
Dorei 0,805 0,51 0,47 1 0,308 0,772 0,281 0,486 0,29 0,872 0,078 0,334 0,189 0,391 0,918 0,59 0,465 0,816 0,847 0,66
Dpraef 0,225 0,056 0,902 0,294 1 0,31 0,813 0,639 0,563 0,429 0,136 0,652 0,779 0,311 0,366 0,479 0,36 0,026 0,315 0,074
Gbithy 0,731 0,396 0,553 0,771 0,299 1 0,116 0,507 0,545 0,677 0,382 0,586 0,351 0,568 0,642 0,703 0,574 0,578 0,771 0,535
Hcret 0,137 0,004 0,595 0,241 0,787 0,101 1 0,579 0,222 0,319 0 0,245 0,273 0,059 0,414 0,194 0,205 0,003 0,416 0
Mcoarc 0,78 0,609 0,818 0,484 0,624 0,506 0,52 1 0,794 0,749 0,6 0,718 0,367 0,832 0,451 0,816 0,891 0,084 0,3 0,718
Nexcer 0,627 0,367 0,743 0,281 0,562 0,534 0,21 0,786 1 0,641 0,831 0,975 0,614 0,913 0,303 0,933 0,895 0,128 0,127 0,54
Plent 0,928 0,574 0,619 0,871 0,402 0,673 0,265 0,741 0,614 1 0,45 0,633 0,31 0,721 0,856 0,86 0,789 0,689 0,607 0,818
Tbarba 0,42 0,211 0,263 0,06 0,124 0,302 0 0,49 0,732 0,333 1 0,727 0,123 0,821 0,186 0,766 0,836 0,111 0,034 0,447
Tlyon 0,568 0,267 0,8 0,328 0,648 0,58 0,228 0,715 0,974 0,614 0,626 1 0,751 0,826 0,352 0,91 0,799 0,201 0,198 0,44
Tmalk 0,127 0,047 0,694 0,16 0,749 0,304 0,273 0,326 0,578 0,254 0,122 0,695 1 0,362 0,133 0,504 0,283 0,021 0,069 0,057
Zcauca 0,803 0,663 0,591 0,378 0,31 0,555 0,056 0,821 0,913 0,686 0,729 0,824 0,342 1 0,313 0,933 0,977 0,155 0,11 0,809
Zcreti 0,7 0,281 0,432 0,917 0,353 0,642 0,363 0,45 0,298 0,851 0,147 0,348 0,115 0,306 1 0,574 0,44 0,892 0,868 0,487
Zlabili 0,855 0,503 0,717 0,59 0,461 0,703 0,168 0,814 0,912 0,857 0,599 0,897 0,433 0,908 0,574 1 0,941 0,423 0,365 0,74
Zscrut 0,859 0,629 0,62 0,458 0,356 0,57 0,189 0,889 0,892 0,77 0,709 0,799 0,259 0,973 0,437 0,932 1 0,234 0,227 0,814
Zsolst 0,513 0,146 0,094 0,764 0,026 0,549 0,003 0,081 0,127 0,632 0,103 0,198 0,02 0,154 0,848 0,4 0,23 1 0,771 0,354
Zsubte 0,52 0,146 0,37 0,838 0,311 0,766 0,383 0,3 0,126 0,594 0,028 0,198 0,062 0,11 0,863 0,362 0,227 0,754 1 0,264
Ztenui 0,914 0,926 0,382 0,637 0,074 0,522 0 0,708 0,54 0,776 0,399 0,439 0,055 0,808 0,475 0,718 0,809 0,353 0,262 1

Percentage

Apal 100
Calcre 59,1 100
Dlut 47,187 33,266 100
Dorei 68,334 36,711 43,262 100
Dpraef 20,595 11,713 72,658 24,462 100
Gbithy 62,155 42,285 53,87 62,816 27,278 100
Hcret 10,867 1,986 45,376 19,823 61,288 17,55 100
Mcoarc 63,793 45,635 70,936 46,256 50,879 50,669 41,379 100
Nexcer 49,178 31,294 64,886 31,182 47,336 49,037 25,16 62,708 100
Plent 79,37 48,922 59,423 80,429 32,831 64,678 23,103 65,113 50,333 100
Tbarba 25,862 16,585 16,541 3,661 8,75 18,764 0 31,034 49,669 19,952 100
Tlyon 50,065 30,345 68,478 32,069 53,646 50,886 24,72 56,148 85,281 51,221 41,509 100
Tmalk 19,183 12,652 51,877 16,559 60,995 28,217 23,083 28,828 46,198 26,248 10,49 53,47 100
Zcauca 63,327 52,065 46,811 37,888 26,234 52,845 15,984 72,414 78,898 56,325 50 66,432 27,172 100
Zcreti 59,907 28,284 48,401 78,419 34,108 54,063 24,38 42,386 31,198 69,542 9,137 33,953 18,443 25,868 100
Zlabili 72,789 43,733 61,48 54,793 34,888 68,018 24,133 67,291 74,839 73,944 36,957 76,689 35,299 73,61 48,676 100
Zscrut 70,944 52,657 50,827 52,504 29,197 54,771 19,47 76,298 75,657 69,901 46,316 69,017 25,208 85,384 40,484 77,315 100
Zsolst 40,712 17,97 15,692 59,555 9,027 49,546 0,522 9,677 11,664 44,564 7,527 19,111 8,226 12,956 67,292 30,692 18,098 100
Zsubte 46,996 16,697 37,743 70,402 28,129 59,499 25,31 31,728 17,674 54,721 1,841 24,159 9,211 12,344 74,468 35,152 26,96 60,162 100
Ztenui 79,121 76,878 33,327 47,455 10,25 46,969 0,522 55,086 40,745 63,033 27,5 41,321 11,189 61,516 39,028 61,884 62,237 30,177 27,441 100

Πίν. 4: Τιµές χρονικής επικάλυψης θώκων µεταξύ των 20 κοινότερων και αφθονότερων Gnaphosidae της Κρήτης (δείκτης Pianka, Morisita, Percentage). 



Pianka

Morisita Apal Calcre Dlut Dorei Dpraef Gbithy Hcret Mcoarc Nexcer Plent Tbarba Tlyon Tmalk Zcauca Zcreti Zlabili Zscrut Zsolst Zsubt Ztenui

Apal 1 0,426 0,941 0,146 0,709 0,132 0,361 0,972 0,73 0,629 0,742 0,874 0,891 0,942 0,679 0,826 0,977 0,693 0,618 0,806
Calcre 0,418 1 0,399 0,901 0,584 0,889 0,569 0,378 0,335 0,926 0,105 0,144 0,396 0,601 0,345 0,775 0,311 0,091 0,394 0,272
Dlut 0,939 0,396 1 0,05 0,687 0,032 0,339 0,873 0,739 0,682 0,686 0,683 0,813 0,94 0,545 0,769 0,954 0,448 0,63 0,773
Dorei 0,12 0,814 0,043 1 0,23 1 0,464 0,091 0,107 0,709 0,001 0,004 0,068 0,346 0,197 0,575 0,028 0,002 0,193 0,013
Dpraef 0,708 0,579 0,687 0,195 1 0,204 0,455 0,786 0,5 0,659 0,198 0,501 0,895 0,63 0,575 0,681 0,606 0,485 0,483 0,602
Gbithy 0,105 0,788 0,027 0,999 0,169 1 0,452 0,076 0,095 0,692 0 0 0,048 0,332 0,187 0,563 0,016 0 0,181 0
Hcret 0,361 0,558 0,339 0,379 0,454 0,361 1 0,323 0,788 0,571 0,498 0,21 0,477 0,474 0,815 0,619 0,25 0,056 0,865 0,659
Mcoarc 0,971 0,373 0,872 0,076 0,785 0,062 0,323 1 0,67 0,541 0,638 0,903 0,952 0,85 0,703 0,785 0,933 0,805 0,569 0,8
Nexcer 0,728 0,323 0,731 0,084 0,496 0,073 0,785 0,666 1 0,535 0,826 0,575 0,721 0,762 0,881 0,752 0,716 0,361 0,98 0,956
Plent 0,629 0,917 0,682 0,598 0,659 0,57 0,57 0,541 0,53 1 0,312 0,257 0,539 0,805 0,403 0,863 0,562 0,103 0,547 0,469
Tbarba 0,727 0,105 0,679 0,001 0,196 0 0,487 0,629 0,794 0,309 1 0,746 0,542 0,748 0,735 0,566 0,747 0,433 0,723 0,768
Tlyon 0,844 0,144 0,669 0,004 0,49 0 0,203 0,878 0,542 0,251 0,744 1 0,792 0,71 0,698 0,608 0,839 0,895 0,449 0,702
Tmalk 0,89 0,386 0,809 0,055 0,89 0,037 0,476 0,95 0,721 0,537 0,527 0,756 1 0,761 0,783 0,76 0,827 0,73 0,66 0,846
Zcauca 0,942 0,585 0,935 0,277 0,627 0,259 0,473 0,848 0,761 0,802 0,726 0,678 0,761 1 0,621 0,894 0,922 0,465 0,676 0,755
Zcreti 0,677 0,333 0,54 0,154 0,57 0,143 0,813 0,699 0,881 0,399 0,707 0,658 0,783 0,62 1 0,699 0,59 0,584 0,877 0,89
Zlabili 0,822 0,743 0,759 0,443 0,672 0,422 0,616 0,778 0,752 0,853 0,54 0,569 0,758 0,892 0,698 1 0,779 0,519 0,745 0,773
Zscrut 0,97 0,311 0,952 0,025 0,605 0,014 0,248 0,93 0,702 0,561 0,744 0,829 0,817 0,911 0,579 0,76 1 0,661 0,593 0,8
Zsolst 0,591 0,085 0,394 0,002 0,426 0 0,048 0,699 0,295 0,09 0,404 0,854 0,61 0,388 0,478 0,418 0,596 1 0,282 0,579
Zsubte 0,617 0,381 0,625 0,152 0,479 0,139 0,863 0,566 0,98 0,544 0,697 0,425 0,66 0,676 0,877 0,745 0,583 0,232 1 0,922
Ztenui 0,804 0,264 0,768 0,01 0,598 0 0,658 0,797 0,956 0,466 0,742 0,666 0,845 0,755 0,89 0,772 0,788 0,478 0,922 1

Percentage

Apal 100
Calcre 48,385 100
Dlut 83,365 43,918 100
Dorei 10,695 57,993 5,815 100
Dpraef 62,945 51,948 63,86 14,919 100
Gbithy 6,587 53,884 1,707 95,892 10,811 100
Hcret 36,067 48,623 31,247 26,608 40,011 22,5 100
Mcoarc 88,656 49,488 74,756 8,02 64,145 3,912 37,454 100
Nexcer 69,94 39,124 67,238 8,517 44,889 4,409 62,987 64,253 100
Plent 59,341 78,436 63,399 40,445 56,356 36,336 54,012 57,511 51,081 100
Tbarba 54,812 10,954 55,504 1,99 25,514 0 37,881 46,33 63,66 22,911 100
Tlyon 72,828 21,213 63,253 4,108 35,773 0 26,249 71,627 52,01 32,169 56,992 100
Tmalk 78,37 48,416 66,728 6,408 71,324 2,3 50,5 83,21 61,78 51,715 45,469 56,449 100
Zcauca 83,485 54,159 83,735 20,072 60,81 15,964 43,496 72,142 68,954 67,206 55,705 59,438 64,51 100
Zcreti 61,033 34,872 50,572 12,782 53,434 8,674 72,824 62,42 75,413 41,933 63,414 53,425 68,659 54,728 100
Zlabili 69,261 60,556 64,114 29,484 59,256 25,376 56,042 66,399 65,06 71,206 49,834 43,032 69,473 79,576 62,724 100
Zscrut 86,333 35,071 85,814 5,004 55,824 0,9 22,4 79,728 59,413 52,22 59,869 70,036 70,6 78,904 47,367 63,482 100
Zsolst 43,047 14,796 31,292 4,106 30,531 0 12,511 50,329 25,54 13,714 30,273 66,247 44,011 30,489 35,219 32,475 45,109 100
Zsubte 63,013 43,201 58,133 12,542 45,682 8,434 72,11 60,337 90,843 55,158 54,503 42,871 58,548 63,855 76,172 65,834 50,29 22,256 100
Ztenui 72,837 37,334 67,867 4,108 51,894 0 54,711 72,837 85,689 49,291 67,376 55,728 72,821 67,047 79,006 71,174 66,789 36,262 82,439 100

Πίν. 5: Τιµές χωρικής επικάλυψης θώκων µεταξύ των 20 κοινότερων και αφθονότερων Gnaphosidae της Κρήτης (δείκτης Pianka, Morisita, Percentage). 



Pianka
Morisita Apal Calcre Dlut Dorei DpraefiGnabithyHaplocreMcoarctNexcerptPterolentTbarbaTlyonne Tmalk Zcauca Zcreti Zlabili Zscrut Zsolst Zsubte Ztenui

Apal 1 0,386 0,866 0,15 0,472 0,153 0,413 0,978 0,798 0,427 0,819 0,806 0,816 0,885 0,578 0,673 0,954 0,777 0,607 0,843
Calcre 0,386 1 0,336 0,715 0,507 0,638 0,583 0,321 0,423 0,87 0,078 0,33 0,146 0,666 0,309 0,666 0,245 0,07 0,493 0,236
Dlut 0,865 0,336 1 0,059 0,67 0,048 0,452 0,856 0,837 0,461 0,643 0,737 0,606 0,8 0,633 0,596 0,902 0,526 0,563 0,828
Dorei 0,147 0,705 0,057 1 0,206 0,964 0,399 0,094 0,141 0,579 0,001 0,06 0,026 0,349 0,338 0,674 0,031 0,01 0,349 0,032
Dpraef 0,467 0,499 0,666 0,194 1 0,167 0,642 0,528 0,617 0,634 0,134 0,502 0,298 0,551 0,674 0,472 0,422 0,281 0,467 0,417
Gbithy 0,15 0,629 0,047 0,964 0,158 1 0,376 0,09 0,129 0,507 0,008 0,025 0,022 0,351 0,323 0,645 0,029 0,01 0,337 0,028
Hcret 0,41 0,577 0,45 0,381 0,642 0,359 1 0,376 0,689 0,574 0,247 0,302 0,197 0,593 0,697 0,502 0,261 0,087 0,645 0,397
Mcoarc 0,977 0,321 0,853 0,093 0,519 0,089 0,371 1 0,786 0,368 0,808 0,818 0,869 0,815 0,621 0,631 0,942 0,853 0,569 0,84
Nexcer 0,782 0,412 0,826 0,131 0,616 0,119 0,687 0,764 1 0,538 0,738 0,693 0,639 0,814 0,799 0,653 0,776 0,528 0,778 0,848
Plent 0,413 0,835 0,45 0,523 0,63 0,46 0,568 0,352 0,537 1 0,183 0,389 0,217 0,712 0,453 0,647 0,341 0,13 0,657 0,31
Tbarba 0,774 0,074 0,599 0,001 0,12 0,008 0,223 0,773 0,642 0,154 1 0,636 0,868 0,649 0,508 0,451 0,825 0,759 0,557 0,761
Tlyon 0,805 0,329 0,733 0,059 0,491 0,025 0,297 0,818 0,67 0,369 0,612 1 0,558 0,704 0,562 0,591 0,816 0,736 0,551 0,743
Tmalk 0,768 0,139 0,562 0,026 0,264 0,022 0,177 0,828 0,552 0,182 0,868 0,535 1 0,593 0,477 0,455 0,789 0,866 0,493 0,704
Zcauca 0,87 0,652 0,792 0,326 0,551 0,329 0,591 0,795 0,814 0,71 0,57 0,684 0,517 1 0,581 0,764 0,786 0,519 0,655 0,676
Zcreti 0,561 0,298 0,62 0,307 0,671 0,295 0,691 0,597 0,799 0,453 0,432 0,537 0,402 0,58 1 0,629 0,512 0,488 0,696 0,601
Zlabili 0,66 0,649 0,588 0,624 0,471 0,599 0,5 0,613 0,653 0,646 0,391 0,57 0,393 0,764 0,629 1 0,608 0,437 0,671 0,575
Zscrut 0,95 0,245 0,894 0,031 0,41 0,029 0,256 0,941 0,743 0,321 0,801 0,815 0,764 0,756 0,483 0,582 1 0,761 0,565 0,903
Zsolst 0,703 0,064 0,468 0,01 0,237 0,009 0,074 0,785 0,432 0,103 0,755 0,683 0,862 0,429 0,389 0,358 0,715 1 0,408 0,653
Zsubte 0,578 0,466 0,542 0,308 0,46 0,298 0,632 0,535 0,773 0,656 0,456 0,514 0,401 0,649 0,694 0,667 0,521 0,311 1 0,667
Ztenui 0,843 0,236 0,827 0,031 0,412 0,027 0,394 0,839 0,831 0,3 0,719 0,742 0,663 0,664 0,583 0,563 0,899 0,592 0,635 1
Percentage

Apal 100
Calcre 44,125 100
Dlut 73,358 34,322 100
Dorei 18,731 50,679 10,747 100
Dpraef 45,297 45,167 56,49 22,254 100
Gbithy 16,076 45,105 7,831 82,803 15,276 100
Hcret 37,291 50,807 41,615 30,286 55,1 26,129 100
Mcoarc 88,196 40,701 70,478 12,561 49,226 9,906 38,02 100
Nexcer 65,827 41,117 72,641 19,097 56,097 14,461 59,837 66,945 100
Plent 42,821 69,264 40,079 48,934 52,546 40,155 50,803 40,157 49,412 100
Tbarba 56,214 12,448 46,603 1,616 18,123 3,28 24,957 54,362 52,542 15,261 100
Tlyon 66,791 36,124 68,911 13,079 40,556 4,938 32,322 66,402 61,619 39,108 46,566 100
Tmalk 62,497 24,781 49,669 5,392 37,475 4,402 27,187 67,273 46,925 28,204 66,086 42,936 100
Zcauca 73,369 60,181 67,246 32,373 53,117 31,135 51,397 66,076 72,241 62,008 46,063 61,105 44,744 100
Zcreti 46,693 31,002 54,791 33,084 55,121 26,119 57,44 49,316 63,882 47,727 40,655 44,311 41,258 47,627 100
Zlabili 59,278 54,443 50,78 49,383 48,163 42,576 46,063 54,805 60,492 58,364 38,783 47,643 43,404 70,289 56,68 100
Zscrut 83,685 29,35 78,407 7,674 37,735 6,259 22,709 80,162 59,059 31,84 61,555 69,073 62,149 62,202 38,972 50,607 100
Zsolst 48,185 11,935 33,699 5,782 22,443 4,204 12,86 53,653 31,845 19,609 60,004 49,485 64,48 29,977 34,408 27,331 50,941 100
Zsubte 48,982 42,27 45,282 37,44 46,337 28,791 53,599 46,91 67,577 57,841 37,938 48,279 35,803 55,164 66,74 61,786 40,662 28,651 100
Ztenui 70,97 32,944 66,927 10,11 34,861 9,116 34,779 68,092 68,796 36,076 60,24 58,867 55,513 58,279 52,011 52,901 75,183 42,183 53,529 100

Πίν. 6: Τιµές χωρο-χρονικής επικάλυψης θώκων µεταξύ των 20 κοινότερων και αφθονότερων Gnaphosidae της Κρήτης (δείκτης Pianka, Morisita, 



pgram kgram elafo agia kourna lo 800 lo 1200
lo 

1600 lo 2000
lo 

2400 kallik asig korak pprev kprev exant psi 650 psi 1000
psi 
1100 psi 1650 psi 1950

psi 
2200

afChr 
750

Apal 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
Bama 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bensi 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berplu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcre 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Camet 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Ceson 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Crypto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dlap 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Dlut 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Dorei 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Dpraefi 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
Dpumil 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Drassyl sp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dserra 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Gnabithy 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Haplocre 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Haplodal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Haplomin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplosign 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Leptoalb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Leptofem 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Leptohadji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptomano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptopupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Malbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mcoarct 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Mdives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mpygm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nexcerpta 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Nomi sp 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nripar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Poecsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pterolent 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Scotopen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotoscu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Setacar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Synpalear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Syntrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πίν. 7: Παρουσία-απουσία ειδών στους σταθµούς δειγµατοληψίας της Κρήτης.



sakt rizi yiou rouv vrond marts pigaid panalm apos achen kerat omavia milat
limn 
1450

limn 
1750 selak amygd prmes istro bram cha kavou toplu chamait

Apal 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Bama 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Bensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Berplu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcre 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Camet 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Ceson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Crypto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dlap 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlut 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
Dorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dpraefi 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Dpumil 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Drassyl sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dserra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Gnabithy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplocre 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Haplodal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Haplomin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplosign 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptoalb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Leptofem 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Leptohadji 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Leptomano 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leptopupa 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malbo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mcoarct 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
Mdives 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mpygm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Nexcerpta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Nomi sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nripar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Poecsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pterolent 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
Scotopen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scotoscu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Setacar 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Synpalear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syntrich 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πίν. 7: Παρουσία-απουσία ειδών στους σταθµούς δειγµατοληψίας της Κρήτης.



pgram kgram elafo agia kourna lo 800 lo 1200 lo 1600 lo 2000 lo 2400 kallik asig korak pprev kprev exant psi 650
psi 

1000 psi 1100
psi 

1650
psi 

1950
psi 

2200
afChr 
750

Tadria 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Tbarba 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlyonne 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tmalk 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Zaeros 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zcauca 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Zcreti 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Zdaida 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zelote sp 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zilota 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlabili 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Zmino 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Znili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zscrut 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
Zsolst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zsubte 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ztenui 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1

sakt rizi yiou rouv vrond marts pigaid panalm apos achen kerat omavia milat
limn 
1450

limn 
1750 selak amygd prmes istro bram cha kavou toplu chamait

Tadria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tbarba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlyonne 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Tmalk 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
Zaeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zcauca 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Zcreti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdaida 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Zelote sp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zilota 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlabili 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
Zmino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Znili 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zscrut 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
Zsolst 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Zsubte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ztenui 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Πίν. 7: Παρουσία-απουσία ειδών στους σταθµούς δειγµατοληψίας της Κρήτης.



GaAl GaFan GaVat Gapi1 Gapi2 GaLav GaKed GaKor GaMet GaSar Gavdop Dia1 Dia2 Dia3

Apal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Bama 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bplu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Cacret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Caspi 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Crypto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Dserra 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
Dpraef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dpumil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gdolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplocre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplodal 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Lfemin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lalbid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lhadji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lmano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lpupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malbov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mcoar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mpygm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nexcer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nripar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psenil 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Plentig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Spenin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scutul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Setacar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synpal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syntrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Tbarba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tmalk 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Zilotar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znilic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zcauca 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Zcreti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdaida 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlabil 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Zminous 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Zscrut 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zsolsti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zsubte 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Ztenui 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

Πίν. 8: Παρουσία-απουσία στους σταθµούς δειγµατοληψίας της Γαύδου, Γαυδοπούλας και ∆ίας.



GaAl GaFan GaVat Gapi1 Gapi2 GaLav GaKed GaKor GaMet GaSar Gavdop Dia1 Dia2 Dia3

Apal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
Bama 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bensi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bplu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Cacret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Caspi 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Crypto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Dserra 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
Dpraef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dpumil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gdolo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplocre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haplodal 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Lfemin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lalbid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lhadji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lmano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lpupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malbov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mcoar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mpygm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nexcer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nripar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psenil 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
Plentig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Spenin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scutul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Setacar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Synpal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syntrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tadria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Tbarba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tmalk 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Zilotar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Znilic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zcauca 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
Zcreti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdaida 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlabil 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Zminous 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Zscrut 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zsolsti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zsubte 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Ztenui 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

Πίν. 8: Παρουσία-απουσία στους σταθµούς δειγµατοληψίας της Γαύδου, Γαυδοπούλας και ∆ίας.



CRT-ZER GAVDOS DIA GVDP KARP KOS ANTIK

1 Apal 1 1 1 1 1 1 1
2 Baegi 0 0 0 0 0 0 1
3 Bama 1 1 0 0 0 0 0
4 Bensi 1 0 0 0 1 0 0
5 Bplu 1 1 0 0 0 0 1
6 Cacret 1 0 0 0 1 1 0
7 Camet 1 0 1 1 1 0 0
8 Caspi 1 1 1 0 0 0 0
9 Crypto 1 0 0 0 0 0 0
10 Dlap 1 0 0 0 0 0 0
11 Dlut 1 1 1 1 1 1 1
12 Dpraef 1 0 0 0 0 0 0
13 Dpumil 1 0 0 0 0 0 0
14 Dserra 1 1 1 1 1 1 1
15 Echemsp 0 0 0 0 0 1 0
16 Gdolo 0 1 0 0 0 0 0
17 Haplocre 1 0 0 0 0 0 0
18 Haplodal 1 1 0 0 0 0 0
19 Lalbid 1 1 0 0 0 0 0
20 Lfemin 1 0 0 0 0 0 1
21 Lhadji 1 0 0 0 0 0 0
22 Lmano 1 0 0 0 0 0 0
23 Lpupa 1 0 0 0 0 0 0
24 Malbov 1 0 0 0 0 0 0
25 Mcoar 1 0 1 0 1 0 0
26 Mpygm 1 1 0 0 0 0 0
27 Nexcer 1 1 1 1 0 0 1
28 Nom n.sp. 1 0 0 0 0 0 0
29 Npalae 0 0 0 0 0 1 0
30 Nripar 1 0 0 0 1 0 0
31 Plentig 1 0 1 0 1 0 1
32 Psenil 1 1 1 1 0 0 0
33 Scutul 1 1 0 0 0 0 0
34 Setacar 1 0 0 0 0 0 0
35 Spenin 1 0 0 0 0 0 0
36 Synpal 0 0 0 0 0 0 1
37 Syntrich 1 0 0 0 1 0 0
38 Tadria 1 1 0 1 0 0 1
39 Tbarba 1 0 0 0 0 0 1
40 Tlyon 1 0 0 0 0 0 0
41 Tmalk 1 1 0 0 1 0 0
42 Zaero 1 0 0 0 0 0 0
43 Zcauca 1 1 1 1 1 1 1
44 Zcreti 1 0 0 0 0 0 0
45 ZD6 1 0 0 0 0 0 0
46 Zdaida 1 1 0 0 0 0 0
47 Zilotar 1 0 0 0 0 0 0
48 Zlabil 1 1 1 1 1 1 1
49 Zminous 1 1 1 0 1 0 0
50 Znilic 1 1 0 0 0 0 0
51 Zscrut 1 1 0 0 0 0 0
52 Zsolsti 1 0 0 0 0 1 0
53 Zsp.6 0 0 0 0 1 0 0
54 Zsubte 1 1 1 0 1 0 0
55 Ztenui 1 1 1 0 1 1 0

Πίν. 9: Παρουσία-απουσία των ειδών Gnaphosidae στα νησιά Κρήτη (πεδινοί σταθµοί), Γαύδος, ∆ία, Γαυδοπούλα, Κάρπαθος, 
Κως και Αντικύθηρα. 



 ΚΡΗΤΗ: ΓΑΥ∆ΟΣ: ΚΑΡΠΑΘΟΣ: 

1 Anagraphis pallens 1 Anagraphis pallens 1 Anagraphis pallens 
2 Berinda amabilis 2 Berinda amabilis 2 Berinda ensigera 
3 B. ensigera 3 Berlandina plumalis 3 Callilepis cretica 
4 Berlandina plumalis 4 Cesonia aspida 4 Camillina metellus 
5 Callilepis cretica 5 Drassodes lutescens 5 Drassodes lutescens 
6 Camillina metellus 6 D. serratichelis 6 D. serratichelis 
7 Cesonia aspida 7 Gnaphosa dolosa 7 Micaria coarctata 
8 Cryptodrassus creticus 8 Haplodrassus dalmatensis 8 Nomisia ripariensis 
9 Drassodes lapidosus 9 Leptodrassus albidus 9 Pterotricha lentiginosa 

10 D. lutescens 10 Micaria pygmaea 10 Synaphosus trichopus 
11 D. oreinos 11 Nomisia excerpta 11 Trachyzelotes malkini 
12 D. serratichelis 12 Poecilochroa senilis 12 Zelotes caucasius 
13 Drassyllus praeficus 13 Scotophaeus scutulatus 13 Z. labilis 
14 D. pumiloides 14 Trachyzelotes adriaticus 14 Z. minous 
15 Drassyllus sp. 15 Trachyzelotes malkini 15 Z. subterraneus 
16 Gnaphosa bythinica 16 Zelotes caucasius 16 Z. tenuis 
17 Haplodrassus creticus 17 Z. daidalus 17 Zelotes sp.7 
18 H. dalmatensis 18 Z. labilis   

19 H. minor 19 Z. minous  ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: 
20 H. signifer 20 Z. nilicola 1 Anagraphis pallens 
21 Leptodrassus albidus 21 Z. scrutatus 2 Berinda aegilia 
22 L. femineus  22 Z. subterraneus 3 Berlandina plumalis 
23 L. hadjissaranti 23 Z. tenuis 4 Drassodes lutescens 
24 L.  manolisi  5 D. serratichelis 
25 L.  pupa ΓΑΥ∆ΟΠΟΥΛΑ: 6 Leptodrassus. femineus  
26 Micaria albovittata 1 Anagraphis pallens 7 Nomisia excerpta 
27 M. coarctata 2 Camillina metellus 8 Pterotricha lentiginosa 
28 M. dives 3 Drassodes lutescens 9 Synaphosus palaearcticus 
29 M. pygmaea 4 Drassodes serratichelis 10 Trachyzelotes adriaticus 
30 Nomisia excerpta 5 Nomisia excerpta 11 T. barbatus 
31 Nomisia n.sp.? 6 Poecilochroa senilis 12 Z. caucasius 
32 N. ripariensis 7 Trachyzelotes adriaticus 13 Z. labilis 
33 Poecilochroa senilis 8 Zelotes caucasius   
34 Pterotricha lentiginosa 9 Z. labilis ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:
35 Scotophaeus   1 Berinda ensigera 
36 S. scutulatus ∆ΙΑ: 2 Callilepis sp. 
37 Setaphis carmeli 1 Anagraphis pallens 3 Drassodes omalosis 
38 Synaphosus 

l i
2 Camillina metellus 4 Drassyllus sp.2 

39 S. trichopus 3 Cesonia aspida 5 Gnaphosa bythinica 
40 Trachyzelotes adriaticus 4 Drassodes lutescens 6 Haplodrassus signifer 
41 T. barbatus 5 Drassodes serratichelis 7 Nomisia palaestina 
42 T. lyonneti 6 Micaria coarctata 8 Synaphosus trichopus 
43 T. malkini 7 Nomisia excerpta 9 Trachyzelotes barbatus 
44 Zelotes aerosus 8 Poecilochroa senilis 10 Zelotes labilis 
45 Zelotes caucasius 9 Pterotricha lentiginosa 11 Z. scrutatus 
46 Zelotes creticus 10 Zelotes caucasius 12 Z. solstitialis 
47 Zelotes daidalus 11 Z. labilis 13 Z. subterraneus 
48 Z. cf.  ilotarum 12 Z. minous 14 Zelotes sp.2 
49 Zelotes labilis 13 Z. subterraneus 15 Zelotes sp.3 
50 Zelotes minous 14 Z. tenuis 16 Zelotes sp.4 
51 Z. nilicola  17 Zelotes sp.5 
52 Zelotes scrutatus  ΚΩΣ: 18 Zelotes sp.6 
53 Zelotes solstitialis 1 Anagraphis pallens  
54 Zelotes subterraneus 2 Callilepis cretica  
55 Zelotes tenuis 3 Drassodes lutescens  
56 Zelotes sp.1 4 D. serratichelis  
  5 Echemus sp.  
  6 Nomisia palaestina  
  7 Zelotes caucasius  
  8 Z.labilis  
  9 Z. solstitialis  
  10 Z. tenuis  

 
Πίν. 10: Κατάλογος ειδών στα νησιά µελέτης.  
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