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Πρόιογος – Δσταρηζηίες
Ζ ηδέα γηα απηή ηελ εξγαζία μεθίλεζε ην 2005, όηαλ κε αθνξκή έλα κάζεκα
λεζηώηηθεο νηθνινγίαο αλαθεξζήθακε ζε γεσγξαθηθά λεζηά θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ζην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε κειέηε ησλ νξεηλώλ όγθσλ
ζηελ βηνγεσγξαθία. Αθνινύζεζαλ καξαζώληεο ζπδεηήζεηο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο κε
ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Θάλν ζην αλαγλσζηήξην ηνπ βηνινγηθνύ ηκήκαηνο αιιά θαη ζε
γλσζηά ξαθάδηθα ηεο πόιεο θαζώο θαη κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ κνπζείνπ άθε,
Καηεξίλα θαη Πέηξν κέρξη λα δηακνξθσζνύλ ν ραξαθηήξαο θαη ην πεξηερόκελν ηεο
παξνύζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο αληίζηνηρεο ηνπ Θάλνπ. Έηζη ιίγν
θαηξό αξγόηεξα θνξησζήθακε ηα ζαθίδηα καο θαη μεθηλήζακε ην ηαμίδη καο ζηα
βνπλά ηεο Κξήηεο.
Γηα ην ηαμίδη ινηπόλ απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή νηθνινγίαο ηνπ
Βηνινγηθνύ ηκήκαηνο. θαη δηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Μσπζή
Μπισλά. Ζ παξνπζία ηνπ, ν ραξαθηήξαο ηνπ θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ έρσ καδί ηνπ
απνηεινύλ έκπλεπζε γηα νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθό θαη όρη κόλν βήκα έρσ θάλεη ηα
ηειεπηαία 7 ρξόληα. Παξάιιεια γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ δσή θαη ζθέςε κνπ κέζα
ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηελ έθνξν αζπόλδπισλ ηνπ
Μ.Φ.Η.Κ., Καηεξίλα Βαξδηλνγηάλλε. Μέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε καο ζην
εξγαζηήξην αζπόλδπισλ ηνπ κνπζείνπ ην δηάζηεκα απηό κνπ έκαζε λα νξγαλώλσ
ηελ δνπιεηά κνπ, ηελ ζθέςε κνπ, θαη ρσξίο ππεξβνιή ηνλ θόζκν γύξσ κνπ, κάζεκα
από ηα πην ζεκαληηθά γηα εκέλα, δεδνκέλνπ ηνπ ραξαθηήξα κνπ.
πλνδνηπόξνο κνπ θαη δάζθαινο, γηα ηελ θπζηθή παξνπζία κνπ ζηα βνπλά απνηέιεζε
ν Θάλνο Γηαλλαθάθεο, γλώζηεο θαη έκπεηξνο ηαμηδεπηήο νπνηαζδήπνηε πεξηνρήο κε
έληνλν αλάγιπθν από ηελ Κξήηε έσο ην Νεπάι! Μαδί πεξάζακε ακέηξεηεο ώξεο
δεηγκαηνιεςηώλ,

εμεξεύλεζεο,

παξαηήξεζεο

θαη

επηζηεκνληθνθηινζνθηθώλ

ζπδεηήζεσλ ζηνπο ζηαζκνύο κειέηεο. Γηα όια ηα παξαπάλσ ηνλ επραξηζηώ πνιύ. Γηα
ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή πιεπξά ησλ βνπλώλ ηόζν κέζα από ηελ
δηδαθηνξηθή ηνπ εξγαζία όζν θαη κέζα από ηηο ζπδεηήζεηο καο ζην εξγαζηήξην ηνπ ή
ζην πεδίν ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ έθνξν ζπνλδπισηώλ ηνπ κνπζείνπ Πέηξν
Λπκπεξάθε. Θα ήζεια αθόκε λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή ζπζηεκαηηθήο
δσνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο βηνινγίαο θαη ππεύζπλν ηνπ κνξηαθνύ ηκήκαηνο ηνπ
κνπζείνπ, Νίθν Πνπιαθάθε θαζώο ε πνηόηεηα θαη ε ζπλέπηα ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ

ζθέςεο θαη πνξείαο όπσο ηελ έρσ παξαθνινπζήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην κνπζείν
απνηεινύλ γηα κέλα πξόηππν.
Πνιύ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνπο Νίθν, Παλαγηώηε, Γεκήηξε, Μαξία,
Αγγειηθή γηα ηελ βνήζεηα ηνπο ζηνπο ζηαζκνύο κειέηεο. Γηα ηελ πιηθνηερληθή θαη
ςπραγσγηθή ππνζηήξημε ζηνπο ζηαζκνύο κειέηεο έλα κεγάιν επραξηζηώ θαη ζηνπο
Χαξαιάκπε θαη Αληάξηε. Παξάιιεια λα επραξηζηήζσ θαη όια ηα παηδία ζην
κνπζείν γηα ηηο επηζηεκνληθνύ ή αλαπηεξσηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζπδεηήζεηο καο ζηνπο
δηαδξόκνπο. Ηδηαίηεξα δε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ βνήζεηα ηνπο ηελ Σδάηδε
Μαξία θαη Γεσξγνπνύινπ Έιζα ζην εξγαζηήξην, ηνλ Νηθνιαθάθε Μάλν γηα ζέκαηα
γεσγξαθηθήο απεηθόληζεο, ηνλ Γεκήηξε ηνλ Καιηζά θαη Διέλε Παλαγηώηνπ ζε
ζέκαηα ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ θαη ηνλ Απνζηόιε Σξηρά ζε ζέκαηα software, ηελ
Μίλα Σξηθάιε ζε ζέκαηα βηβιηνγξαθίαο θαη Μάλν Αβξακάθε ζε ζέκαηα βνηαληθεο
θαη ηηο Γηάλλα Αλησλάθε θαη Καπιή Παζραιία γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Γηα
όια εθείλα ηα βνεζεηηθά επηζηεκνληθά άξζξα πνπ κνπ έζηεηιαλ ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ θαη ηνπο Γηώξγν Ζιηόπνπιν θαη Κώζηα Σξηάληε.
Μεγάιε ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Γηώξγνπ ηνπ Αλησλάθε θαη ησλ Θεαηξηθώλ
Οκάδσλ ηνπ πνπ απνηέιεζαλ κηα Όαζε γηα λα θαζαξίδεη ην κπαιό κνπ από ηα
εξεπλεηηθά θαη όρη κόλν άγρε θαη πξνβιήκαηα. Δπραξηζηώ ινηπόλ ;oloyw es;aw
Γηώξγν, Αιέθν, Έιελα, Δκκαλνπέιια, ηέιια, Βαγγέιε, Μαξία, Χάξε, Ράληα,
Γηάλλε, Νίθν, Λίιε, Φξώζν, Μαξίδα θαη ινηπά παηδία. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη
γηα ηελ ζηήξημε θαη θαηαλόεζε ηνπο όιν απηό ην θνξησκέλν γηα κέλα δηάζηεκα ηελ
παξέα κνπ εδώ ζην Ζξάθιεην, Δύα, Δύε, Καηεξίλα, Νίθν θαη Αληξέα όπσο θαη ηνπο
θνληηλνύο κνπ αλζξώπνπο εθηόο πόιεο πνπ κε ζηήξημαλ δηαδηθηπαθά ηα αηειείσηα
μελύρηηα ηνπ εξγαζηεξίνπ (Νίθν, Διέλε, Μαξία, Λεπηέξε, Γεκήηξε, Καηεξίλα,
Δηξήλε, Γηάλλε, Κώζηα, Θόδσξε). Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο κε ηνπο παξαπάλσ αιιά
θαη γηα ηελ θαηαιπηηθή ηεο ζηήξημε ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια
λα επραξηζηήζσ ηελ Κσλζηαληίλα Αιεμάθε πνπ δελ κε άθεζε λα αθήζσ ηελ δνπιεηά
κνπ.
Σν νπζηαζηηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν κνπ επραξηζηώ ζα ήζεια όκσο λα ην απεπζύλσ
ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, ζηνπο γνλείο Μαξία θαη ηξάην γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε
πνπ κνπ παξείραλ γηα λα αζρνινύκαη κε ηα εξγαζηήξηα όπσο έιεγαλ θαη νη ίδηνη θαη
θπξίσο γηα ηηο αξρέο θαη πξόηππα δσήο πνπ κνπ έδσζαλ κεγαιώλνληαο, εθόδην πνπ
ζα θνπβαιάσ γηα κηα δσή, αιιά θαη ζηελ αδεξθή κνπ Κέιπ ηελ νπνία επηνηθώο
παξακέιεζα όιν απηό ην δηάζηεκα κε ηα ηξεμίκαηα κνπ.

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο πνπ θηινμέλεζε ηελ
παξαπάλσ έξεπλα θαη ηνλ Διιεληθό Λνγαξηαζκό Κνλδπιίσλ Έξεπλα γηα ηελ
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ ηεο παξείρε.

Περίιευε
Ζ κειέηε δηάθνξσλ νηθνινγηθώλ παξακέηξσλ θαηά κήθνο πςνκεηξηθνύ θιηλνύο
απνηειεί ζεξκό ζεκείν βηνινγηθήο έξεπλαο ηα ηειεπηαία ρξόληα. ηελ παξνύζα
κειέηε εξεπλήζεθαλ νη δηαθνξέο ζηελ αθζνλία θαη ζύζηαζε ησλ εηδώλ ρεξζαίσλ
καιαθίσλ θαζώο θαη ζηελ θαηλνινγία ηνπο ζε δηαθνξεηηθό πςόκεηξν, ζε δύν
νξεηλνύο όγθνπο ηεο Κξήηεο (Λεπθά Όξε θαη Γίθηε). Γεκηνπξγήζεθαλ ζηαζκνί
δεηγκαηνιεςίαο ζε 4 δηαθνξεηηθέο πςνκεηξηθέο δώλεο (0-499m, 500-999m, 10001499m θαη 1500-1999m) θαη ζηα δύν βνπλά. ε θάζε ζηαζκό πξαγκαηνπνηήζεθαλ
κεληαίεο δεηγκαηνιεςίεο από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2008 έσο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2009. ε
θάζε επίζθεςε γηλόηαλ ζπιινγή δεηγκάησλ θαη παξαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θάζε είδνπο. Σέινο ζε θάζε ζηαζκό ηνπνζεηήζεθαλ κεηξεηέο
πνπ θαηέγξαθαλ ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο γηα όιν
ην δηάζηεκα ηεο κειέηεο.
Από ηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζακε κηα ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ
ησλ ζαιγθαξηώλ θαζώο θηλνύκαζηε ζε νηθνζπζηήκαηα κεγαιύηεξνπ πςνκέηξνπ ζηα
Λεπθά Όξε. Ζ κείσζε απηή απνδίδεηαη από ηε βηβιηνγξαθία ζηελ αληημνόηεηα ησλ
πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη νξγαληζκνί ςειόηεξα
ζηα βνπλά. ηε Γίθηε αληίζεηα παξαηεξήζακε ηελ κέγηζηε βηνπνηθηιόηεηα ζηνπο
ζηαζκνύο κεζαίνπ πςνκέηξνπ (800-1200m). Σν γεγνλόο απηό απνδίδεηαη ζηελ
πξνζηαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνύο από δπζκελείο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαζώο θαη ζην γεγνλόο όηη νη ζπγθεθξηκέλνη ζηαζκνί ραξαθηεξίδνληαη από
έληνλε αλζξώπηλε επίδξαζε (θνληά ζε γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο).
Χαξαθηεξηζηηθή ήηαλ θαη ε αύμεζε ησλ πνζνζηώλ ελδεκηζκνύ πνπ παξαηεξήζεθαλ
θαζώο θηλνύκαζηαλ ςειόηεξα, γεγνλόο πνπ αλαθέξεηαη ζε όιεο ηηο αληίζηνηρεο
εξγαζίεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε βνπλά ηεο Διιάδαο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζηαζκώλ αλάινγα κε ηελ ζύζηαζε ηεο παλίδαο έδεημε 3 νκάδεο. Μία κε ρακεινύο
ζηαζκνύο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πην Μεζνγεηαθά είδε, κία κε κεηαβαηηθνύο
ζηαζκνύο

κεζαίνπ

πςνκέηξνπ

θαη

κηα

κε

ηνπο

ςεινύο

ζηαζκνύο

πνπ

ραξαθηεξίδνληαη από είδε πξνζαξκνζκέλα ζε κεγάια πςόκεηξα.
ε επίπεδν δξαζηεξηόηεηαο ζηνπο ρακεινύο ζηαζκνύο παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο
δξαζηεξηόηεηαο θαηά ηνπο πγξνύο ρεηκεξηλνύο κήλεο ελώ ςειόηεξα ε ηάζε απηή
έζπαζε ζε δύν κηθξόηεξεο κία πξνο ην ηέινο Φζηλνπώξνπ θαη κηα αξρέο Άλνημεο πξηλ
θαη κεηά δειαδή από ηελ θάιπςε ησλ ζηαζκώλ κε ρηόλη. Από ηελ αλάιπζε

ζπζρέηηζεο πξνέθπςε αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
(θηάλεη απηή λα παξακέλεη πάλσ από 5 νC) θαη κε αύμεζε ηνπ θνξεζκνύ ηεο
αηκόζθαηξαο ζε πγξαζία.

Abstract

The study of different ecological aspects along an altitudinal gradient has become a
hotspot of biological research in the last years. The purpose of this study is to study
the changes in species richness and faunal composition of terrestrial molluscs and
their activity patterns along an altitudinal gradient on two mountains of Crete (Lefka
Ori and Dikti). Four stations have been set up, on each mountain. Each station was
visited monthly from August 2008 to June 2009 collecting land snails and observing
the activity of each species. On each station we installed data loggers for temperature
and humidity throughout our study.
From the results of our study we observe a gradual decline of species richness as we
move higher on Lefka Ori mt. This declination is being attributed to the adversity of
environmental condition being observed on highlands. On the other hand on Dikti mt.
a mid-domain increase of species richness has been observed. This is due to the strong
human impact on the middle altitude station (nearby cultivations) and to the
protection they offer from extreme weather conditions.
Gradual increase of the endemism has been noted as we move higher on both
mountains. The same pattern has been noticed in all the studies carried out in Greece.
MDS analysis depending on their faunal composition has grouped our stations in three
clusters. A group of lower stations, characterized by lowland Mediterranean species a second one with the mid-domain stations and a transitional faunal character and
finally a third one with the higher stations .
In lowlands the activity level observation indicate winter months as the most active.
In highlands this trend changes and we have a small increase in active species during
late autumn and another on during early spring. More species are active during low
temperatures seems to create the conditions for more species to activate (but not less
than 5 oC). Also the increase of humidity creates the same effect.
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1. Διζαγφγή
1.1 Μια πρώηη προζέγγιζη
Από ηελ αξραηόηεηα ήδε ηα βνπλά είραλ ηελ ηάζε λα εμάπηνπλ ηελ αλζξώπηλε
πεξηέξγεηα δεκηνπξγώληαο έλα κπζηήξην γύξσ από απηά. Ζ αλάγθε γηα απαληήζεηο
νδήγεζε όινπο ζρεδόλ ηνπο πνιηηηζκνύο θαη ηηο ζξεζθείεο λα δεκηνπξγήζνπλ
δηάθνξνπο κύζνπο γύξσ από ηνπο νξεηλνύο απηνύο όγθνπο. Αξγόηεξα, ε επηζηήκε,
κε πιεηάδα εξγαζηώλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ ήξζε λα δώζεη κηα πην μεθάζαξε εηθόλα
ζε ζρέζε κε ηνπο νξεηλνύο όγθνπο, Έλαο ζεκαληηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ηα βνπλά
θαζίζηαληαη ηόζν άμηα παξαηήξεζεο είλαη επεηδή ζε πεξηνρέο κε έληνλν αλάγιπθν, νη
θιηκαηηθέο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνύληαη κέζα ζε απνζηάζεηο δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ,
πξνζνκνηώλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ζε γεσγξαθηθό πιάηνο πνπ παξαηεξνύληαη ζε
απνζηάζεηο εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ (Hausdorf, 2003) Δπηπξόζζεηα είλαη γλσζηό
άιισζηε πιένλ όηη νη νξεηλνί όγθνη απνηεινύλ “ζεξκά ζεκεία” (hotspots) βηνινγηθήο
πνηθηιόηεηαο (Barthlott et al., 1996).
1.2 Σκοπός
Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα δηαιεπθάλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε
κεηαβνιή ηνύ πςνκέηξνπ θαη θπξίσο ησλ ζπκκεηαβαιιόκελσλ κε απηό παξακέηξσλ
(βιάζηεζε, ζεξκνθξαζία, πγξαζία θ.α.) επηδξά ζηελ νηθνινγία, θαηλνινγία θαη
εμάπισζε ησλ δσηθώλ νξγαληζκώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό επηιέμακε δύν νξεηλνύο
όγθνπο ζηελ Κξήηε, έλαλ ζηα δπηηθά (Λεπθά Όξε) θαη έλα ζηα αλαηνιηθά (Γίθηε).
Σαλ νκάδα κειέηεο επειέρζεζαλ ηα ρεξζαία γαζηεξόπνδα, κηα νκάδα κε ζρεηηθά
κηθξή ηθαλόηεηα ελεξγεηηθήο δηαζπνξάο, αξθεηά θαιά κειεηεκέλε ζηηο ππό εμέηαζε
πεξηνρέο θαη κε εμάπισζε ζε κεγάιν πςνκεηξηθό εύξνο. Σε απηνύο ινηπόλ ηνπο
νξγαληζκνύο κειεηήζεθε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ηνπο
δηάθνξνπο κήλεο ηνπ έηνπο. Μειεηήζεθαλ νη κεηαβνιέο ζηε ζύζηαζε ησλ εηδώλ
θαζώο θηλνύκαζηε ςειόηεξα ελώ ζην γέλνο Albinaria εξεπλήζεθε ε ζύζηαζε ησλ
πιεζπζκώλ σο πξνο ηελ σξίκαλζε ηνπο.
1.3 Το συόμεηρο
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Σύκθσλα κε ηνλ Gerrard (1990): “Βνπλό είλαη έλα αλπςσκέλν γλώξηζκα εδάθνπο,
πςεινύ ζρεηηθά αλάγιπθνπ, κε κεγάιν κέξνο ηεο επηθαλείαο ηνπ λα παξνπζηάδεη
έληνλεο θιίζεηο θαη ην νπνίν εκθαλίδεη ζπλήζσο δηαθξηηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην θιίκα
θαη ηα ζπλαθόινπζα βηνινγηθά θαηλόκελα, από ηελ βάζε κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ (από
Λπκπεξάθεο, 2003). Τα βνπλά ραξαθηεξίδνληαη από έληνλεο νηθνινγηθέο
δηαβαζκίζεηο, κε έληνλε θηλεηηθόηεηα λεξνύ, πιηθώλ, ελέξγεηαο θαη δώσλ (Huggett,
1995 από Λπκπεξάθεο, 2003). Γύν από ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ελόο νξεηλνύ
όγθνπ είλαη ην δαζνόξην θαη ην όξην ηνπ κόληκνπ ρηνληνύ (Λπκπεξάθεο, 2003). Τα
ζηνηρεία απηά κεηαβάιινληαη κε ην γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο, κε ην αλ
αλαθεξόκαζηε ζε λεζί ή ζε επεηξσηηθή πεξηνρή, κε ην ζρεηηθό όγθν ηεο νξνζεηξάο
θαη κε πιήζνο άιισλ παξαγόλησλ, κε ζπλέπεηα λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε
πεξηνρή ηνπ θόζκνπ (Mani, 1968; Huggett, 1995; Wielgolaski, 1997 από
Λπκπεξάθεο, 2003).
Τν δαζνόξην είλαη έλαο απόηνκνο νηθόηνλνο όπνπ αιιάδεη εκθαλώο ε θπξίαξρε
κνξθή δσήο (Huggett, 1995 από Λπκπεξάθεο, 2003). Οη ηξείο δώλεο πνπ νξίδνληαη
ζπλεπώο ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο είλαη: απηή ηνπ κόληκνπ ρηνληνύ (όπνπ απηή
ππάξρεη), ε αιπηθή δώλε από ην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο έσο ην δαζνόξην θαη ε
ππαιπηθή δώλε, ακέζσο θάησ από ην δαζόξην (Huggett, 1995 από Λπκπεξάθεο,
2003).
Το συόμεηρο φς πολσδιάζηαηη οικολογική παράμεηρος
Τν πςόκεηξν δελ θαίλεηαη λα επηδξά απηό θαζ’ εαπηό, σο παξάγνληαο, ηόζν έληνλα
ζηε ζύζηαζε θαη ηε θαηλνινγία ησλ νξγαληζκώλ κηαο πεξηνρήο. Με ηελ κεηαβνιή
όκσο ηνπ πςνκέηξνπ, κηα ζεηξά παξαγόλησλ, ζπκκεηαβάιινληαη, αζθώληαο κηα πνιύ
εληνλόηεξε επίδξαζε ζηνπο νξγαληζκνύο. Αο κειεηήζνπκε ινηπόλ θάπνηνπο από
απηνύο ηνπο παξάγνληεο όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Λπκπεξάθε (2003).
Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε
Ζ πηώζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, απνηειεί ηε βαζηθή κεηαβνιή θπζηθνύ
παξάγνληα θαηά ηελ άλνδν ζε έλα πςόκεηξν. Ζ ρακειή αηκνζθαηξηθή πίεζε δελ
επηδξά άκεζα ζηνπο νξγαληζκνύο αιιά έκκεζα πξνθαιώληαο αιπζηδσηέο αιιαγέο ζε
κηα ζεηξά άιισλ θπζηθώλ παξαγόλησλ: νη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία, ηνλ πεηό, ηελ
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αθηηλνβνιία, είλαη ζπλεπαθόινπζα ηεο πηώζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. Με ηελ
πηώζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο, κεηώλνληαη θαη νη κεξηθέο πηέζεηο ησλ αεξίσλ πνπ
ηελ απνηεινύλ. Δπηπιένλ κηθξαίλεη ν ιόγνο νμπγόλνπ πξνο ην άδσην, αθνύ ην πξώην
είλαη βαξύηεξν. Έηζη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ νμπγόλνπ κεηώλεηαη γξήγνξα κε αύμεζε
ηνπ πςνκέηξνπ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο νξγαληζκνύο είλαη θαη ε κείσζε ηεο
κεξηθήο πίεζεο ησλ πδξαηκώλ πνπ ζπλεπάγεηαη κεγάιε αηκνζθαηξηθή μεξαζία.
Θεξκνθξαζία
Αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ παξαιιειηζκό πνπ γίλεηαη κεηαμύ ησλ
ζπλζεθώλ ζε αιπηθέο πεξηνρέο θαη ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάια
γεσγξαθηθά πιάηε. Πξόθεηηαη γηα ηνλ βηνθιηκαηηθό θαλόλα ηνπ Hopkins (Hopkins,
1921) ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ζπλνιηθέο βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο αλεβαίλνληαο ζε
έλα πςόκεηξν, είλαη αληίζηνηρεο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλαληώληαη, πξνρσξώληαο
πξνο κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε. Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα πάληα κε ηνλ Hopkins,
άλνδνο 122 m ζε πςόκεηξν αληηζηνηρεί, ζην βόξεην ηνπιάρηζηνλ εκηζθαίξην, κε
άλνδν πξνο ηνλ βνξξά θαηά κία κνίξα. Ζ εύζηνρε απηή παξαηήξεζε ηνπ Hopkins,
ζεσξήζεθε από πνιινύο κειεηεηέο, ιαλζαζκέλα, σο απόιπηνο θαλόλαο. Σηελ
πξαγκαηηθόηεηα ε θαηλνκεληθή νκνηόηεηα πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη ζε
δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο. Σηα κεγάια πςόκεηξα ην θξύν νθείιεηαη ζην όηη δελ
ππάξρνπλ αξθεηά κόξηα αέξα γηα λα ζεξκαλζνύλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ ζεξκόηεηα,
ελώ ζηα κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε νθείιεηαη ζηελ κεγάιε θιίζε κε ηελ νπνία
πξνζπίπηνπλ νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ. Έηζη ην θξύν ζηα κεγάια πςόκεηξα αλαινγεί
κάιινλ ζην δηαζηεκηθό θξύν, παξά ζην πνιηθό.
Υεηόο
Με εμαίξεζε ηνπο ηξνπηθνύο, ε πνζόηεηα ηνπ πεηνύ είλαη κεγαιύηεξε κε ηελ άλνδν
ζην πςόκεηξν. Τν γεγνλόο απηό ηζρύεη κέρξη ελόο πςνκεηξηθνύ νξίνπ ~6000 m,
(Mani, 1990). Ζ παξάιιειε αύμεζε όκσο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ ςύρνπο, έρεη σο
απνηέιεζκα λα απμάλεη θαη ην πνζνζηό ηνπ ρηνληνύ ζην ζύλνιν ησλ αηκνζθαηξηθώλ
θαηαθξεκληζκάησλ. Τν γεγνλόο απηό έρεη δηπιή ζεκαζία. Αθ’ ελόο επηηείλεη ηελ
αηκνζθαηξηθή μεξαζία, αθ’ εηέξνπ όκσο δεκηνπξγεί έλα πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα,
θπξίσο θαηά ηελ ςπρξή πεξίνδν, γηα ηνπο νξγαληζκνύο. Ζ δσή ζηα κεγάια πςόκεηξα
δελ ζα ήηαλ δπλαηή, ρσξίο ηελ επεξγεηηθή πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη ε ρηνλνθάιπςε
(Formozov, 1946; Cloudsley – Thompson, 1962; Mani, 1968).
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Αθηηλνβνιία
Λόγσ ηεο αξαηήο αηκόζθαηξαο, ε αθηηλνβνιία ζηα κεγάια πςόκεηξα, είλαη πνιύ πην
έληνλε απ’ όηη ζε ρακειέο πεξηνρέο. Απνηειεί έλαλ πνιύ ηζρπξό πεξηνξηζηηθό
παξάγνληα γηα ηνπο νξγαληζκνύο, ηόζν ιόγσ ησλ άκεζσλ επηπηώζεώλ ηεο, όζν θαη
έκκεζα, ιόγσ ηνπ όηη ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο μεξαζίαο.
Άλεκνο
Οη ηαρύηεηεο ησλ αλέκσλ απμάλνπλ κε ηελ άλνδν ζην πςόκεηξν (Mani, 1968;
Gerrard, 1990). Τν γεγνλόο απηό επηηείλεη ζεκαληηθά ηηο απώιεηεο λεξνύ ησλ
νξγαληζκώλ, πνπ ήδε δνπλ ζε ηδηαίηεξα μεξό πεξηβάιινλ. Ζ έληαζε ηνπ αλέκνπ
εμάιινπ απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα επηινγήο ππέξ δσηθώλ κνξθώλ πνπ έρνπλ
πεξηνξηζκέλεο, ή δελ έρνπλ θαζόινπ δπλαηόηεηεο πηήζεο. Όζνλ αθνξά ζηε
βιάζηεζε, πέξα από ηελ απμεκέλε εμάηκηζε, πξνθαιεί θαη πξνβιήκαηα ζηήξημεο, κε
απνηέιεζκα ζε κεγάια πςόκεηξα λα θπξηαξρνύλ νη έξπνπζεο θαη νη καμηιαξόκνξθεο
κνξθέο ζηα θπηά. Κπξηαξρνύλ επίζεο ηα πνιπεηή θπηά, έλαληη ησλ κνλνεηώλ
(Billings, 1979). Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηνπ αλέκνπ ζηα κεγάια πςόκεηξα
πξέπεη λα γίλεη, όζνλ αθνξά ζην ξόιν ηνπ ζηελ δηαζπνξά. Πνιύ κεγάιεο πνζόηεηεο
νξγαληθήο ύιεο αιιά θαη κεγάινη αξηζκνί νξγαληζκώλ, κεηαθέξνληαη ζπλερώο από
ρακειόηεξα πςόκεηξα πξνο ηηο θνξπθέο ησλ βνπλώλ.
Έδαθνο
Τν έδαθνο ζηα κεγάια πςόκεηξα, ιόγσ ησλ έληνλσλ θιίζεσλ θαη ηεο δξηκύηεηαο ησλ
θιηκαηηθώλ παξαγόλησλ, ππόθεηηαη ζε ζπλερή απόπιπζε θαη γεληθά είλαη αβαζέο
(Billings, 1979). Σε πεξηνρέο πνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ζπγθεληξσζεί, επλνείηαη ε
αλάπηπμε θπηώλ κε ζπλεπαθόινπζν θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ δώσλ. Ψο πξνο ηηο
ζεξκνθξαζίεο, ζηα ειάρηζηα αθνινπζεί ιίγν έσο πνιύ απηήλ ηνπ ππεξθείκελνπ αέξα,
αιιά ζηα κέγηζηα παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ιόγσ ηεο έληαζεο ηεο
αθηηλνβνιίαο πνπ δέρεηαη. Δπεηδή απηή αθξηβώο ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη
δηαθνξεηηθή ζηηο βόξεηεο θαη ζηηο λόηηεο εθζέζεηο ελόο βνπλνύ, έρνπκε αθόκα έλαλ
παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο. Οη δηαθπκάλζεηο ησλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ,
ειαρηζηνπνηνύληαη όζν βαζύηεξα ζην έδαθνο ηηο εμεηάδνπκε, αιιά θαη όηαλ ην
έδαθνο βξίζθεηαη θαιπκκέλν από ρηόλη (Mani, 1990). Δμάιινπ ε δηαδηθαζία γέλεζεο
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ηνπ εδάθνπο ζηα κεγάια πςόκεηξα θαζνξίδεηαη ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό από
θπζηθνύο παξάγνληεο, παξά από βηνινγηθνύο, όπσο ζηα ρακειόηεξα (Gerrard, 1990).
Μηθξνελδηαηηήκαηα
Τα νξεηλά νηθνζπζηήκαηα, ραξαθηεξίδνληαη από ηε κεγάιε έληαζε ησλ θιηκαηηθώλ
θαη ησλ γεσινγηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη επαίζζεηεο δπλακηθέο ηζνξξνπίεο θαη ε
αζηάζεηα είλαη ν θαλόλαο. Όια ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξεηλνύ όγθνπ, θαη
θαη’ επέθηαζε ηα βηνινγηθά πνπ επεξεάδνληαη από ηα πξώηα, ηδσκέλα ππό ην πξίζκα
ηνπ γεσινγηθνύ ρξόλνπ, παξνπζηάδνληαη δηαξθώο κεηαβαιιόκελα. Σηηο δηαξθείο
απηέο κεηαβνιέο, νθείιεηαη θαη ε δεκηνπξγία ελόο πιήζνπο κηθξνελδηαηηεκάησλ
(πέηξεο, βξάρηα, ξσγκέο ζηα βξάρηα, ζπήιαηα, δνιίλεο θ.α.), ρσξίο ηελ ύπαξμε ησλ
νπνίσλ ε δσή ζηα κεγάια πςόκεηξα ζα ήηαλ αδύλαηε. Ζ ζεκαζία ηνπο είλαη θαλεξή
από ηε ζπγθέληξσζε ησλ νξγαληζκώλ, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πξνζθέξεη πξνζηαζία
από ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο (άλεκνο, αθηηλνβνιία, ςύρνο θ.ι.π.), ζε αληίζεζε κε
νκνηνγελείο, εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο, όπνπ ε παξνπζία ησλ νξγαληζκώλ είλαη
επθαηξηαθή ή ηπραία (Mani, 1968).
1.4 Φερζαία γαζηερόποδα
Μηα νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε νηθνινγηθέο κειέηεο είλαη ηα ρεξζαία καιάθηα
(Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Κάπνηεο δε από απηέο ηηο κειέηεο εμεηάδνπλ ηελ
δηαθνξνπνίεζε ησλ νξγαληζκώλ ζε δηαθνξεηηθό πςόκεηξν (Baur & Rabaud, 1988;
Tattersfield et al., 2001; Bros et al., 2003; Hausdorf, 2003; Aubry et al., 2005;
Hausdorf, 2006; Tattersfield, 2006). Αξηζκνύλ πεξίπνπ 30000 είδε, δειαδή είλαη
πεξηζζόηεξα από ηα ζειαζηηθά, εξπεηά, ακθίβηα θαη πνπιηά καδί (Βαξδηλνγηάλλε,
1994). Δίλαη κηα νκάδα πνπ ζπλαληάηαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο βηνηόπνπο, αθόκα θαη
ζηα πην κηθξά λεζηά θάησ από ηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο (Βαξδηλνγηάλλε, 1994).
Έρνπλ πνιύ κηθξή ηθαλόηεηα ελεξγεηηθήο δηαζπνξάο θαη πνιύ κηθξή θηλεηηθόηεηα
(Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Δίλαη γλσζηό, από ηελ πιεζώξα ησλ απνιηζσκάησλ ηνπο, όηη
πξσηνεκθαλίζηεθαλ θαηά ην αλώηεξν Παιαηνδσηθό (Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Τα
κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ, όπσο θαη αξθεηέο νκάδεο αζπνλδύισλ, είλαη ηα
πξνβιήκαηα ζπζηεκαηηθήο θαη ε αζπκθσλία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο
καιαθνιόγνπο γηα ηηο θπινγελεηηθέο ηνπο ζρέζεηο (Βαξδηλνγηάλλε, 1994).
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Οικολογικοί παράγονηες ποσ επηρεάζοσν ηα τερζαία ζαλιγκάρια
Γηα λα γίλεη όκσο θαιύηεξα αληηιεπηό πσο νη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ
ζπκκεηαβάιινληαη κε ην πςόκεηξν κπνξνύλ λα επεξεάδνπλ ηελ εμάπισζε ησλ
ρεξζαίσλ γαζηεξόπνδσλ, αιιά θαη γηα λα γίλεη θαιύηεξα ε επηινγή ζηαζκώλ
κειέηεο, αο δνύκε πξώηα πνηνη είλαη γεληθά απηνί νη νηθνινγηθνί παξάγνληεο πνπ
βξίζθνληαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε κε ηελ νκάδα απηή, όπσο αλαθέξνληαη από ηελ
Βαξδηλνγηάλλε (1994).
Υπόζηξσκα
Από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα ε εμάπισζε ησλ ρεξζαίσλ ζαιηγθαξηώλ έρεη
ζπζρεηηζηεί κε ηδηόηεηεο ηνπ επηθαλεηαθνύ πεηξώκαηνο. Ζ ζθιεξόηεηα ηνπ
πεηξώκαηνο, ε πεξηεθηηθόηεηά ηνπ ζε αζβέζηην, θαη ην δεκηνπξγνύκελν έδαθνο είλαη
νη ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα ρεξζαία ζαιηγθάξηα (Peake, 1978;
Μπισλάο, 1982; Heller, 1988). Καη ηα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνύ πεηξώκαηνο
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζαιηγθαξηώλ (αύμεζε,
αλαπαξαγσγή, ζεξηλή δηάπαπζε, πξνθύιαμε) (Robertson, 1940; Heller 1982).
Αληίζεηα είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπ pH ηνπ εδάθνπο ζηελ εμάπισζε
ησλ ρεξζαίσλ ζαιηγθαξηώλ, θαζώο είλαη αξθεηά δύζθνιν λα κειεηεζεί αλεμάξηεηα
από ην αζβέζηην (Peake, 1978). Παξόια απηά πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ, όηη ην
pH επεξεάδεη ηνλ αξηζκό ησλ εηδώλ (Boycott, 1934; Cameron, 1970; Μπιώλάο, 1982;
Walden, 1984; Heller, 1988). Σύκθσλα κε ην Μπισλά (1982) ζε όμηλνπο βηόηνπνπο
ππάξρεη κηθξόηεξνο αξηζκόο ζαιηγθαξηώλ απ’ όηη ζε αιθαιηθνύο. Αλάινγα κε ην pH
ησλ βηνηόπσλ πνπ δνπλ, ηα ζαιηγθάξηα δηαθξίλνληαη ζε βαζεόθηια θαη νμεόθηια
(Μπισλάο, 1982).
Τα θαηαθύγηα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δσή ησλ ζαιηγθαξηώλ θαζώο
πξνθπιάζζνληαη από ερζξνύο, δηαζεξίδνπλ, θξύβνληαη πξνζσξηλά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο κέξαο θ.ι.π. (Μπισλάο, 1982).
Ζ κεραληθή ζύλζεζε ηνπ εδάθνπο, πνξώδεο, καιαθό, απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα
ζηηο βηνινγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ρεξζαίσλ ζαιηγθαξηώλ θαζώο ρξεζηκνπνηνύλ ην
έδαθνο γηα ηηο βηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο (γελλνύλ απγά, δηαζεξίδνπλ θ.ι.π.).
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Κιίκα
Σε κηα νηθνινγηθή κειέηε ε γλώζε ηνπ θιίκαηνο ηεο κειεηώκελεο πεξηνρήο είλαη
απαξαίηεηε θαη απηό δηόηη αξθεηέο θνξέο νη θιηκαηηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηα
όξηα εμάπισζεο ησλ νξγαληζκώλ. Ο Rosen (1984) ζεσξεί όηη ην θιίκα είλαη έλα
θπζηθό θξάγκα. Σε όηη αθνξά ηα ρεξζαία ζαιηγθάξηα ηόζν ε εμάπισζή ηνπο όζν θαη
ε πνηθηιόηεηά ηνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην θιίκα ηεο πεξηνρήο. Τν πγξό
πεξηβάιινλ είλαη θαζνξηζηηθό γηα ηηο βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ρεξζαίσλ
ζαιηγθαξηώλ (Machin, 1975; Μπισλάο,1982; Solem, 1984; Heller, 1988). Θεηηθά
ζηελ εμάπισζε ησλ ζαιηγθαξηώλ επηδξνύλ ε βξνρόπησζε θαη ε πγξαζία (Solem et
al., 1981). Ζ πνηθηιόηεηα ηεο καιαθνπαλίδαο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ύςνο ησλ
βξνρνπηώζεσλ αιιά θαη ηελ επνρηθόηεηά ηνπο (Solem, 1984; Heller 1988). Τν ύςνο
ησλ βξνρνπηώζεσλ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηθηιόηεηα ελώ ε επνρηθόηεηα έρεη
αξλεηηθή. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε πγξαζία ηα ζαιηγθάξηα δηαθξίλνληαη ζε
πγξόθηια θαη μεξόθηια (Peake, 1978; Μπισλάο, 1982). Σε μεξέο πεξηνρέο ηα
ζαιηγθάξηα έρνπλ πην παρύ θαη πην κηθξό θέιπθνο, κε πεξηζζόηεξεο ζπείξεο θαη
κηθξόηεξν άλνηγκα θαη απηό γηα λα ππάξρνπλ ιηγόηεξεο απώιεηεο λεξνύ (Tiller, 1981;
Μπισλάο, 1982; Baur, 1988; Heller, 1988). Ζ ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ην ξπζκό
αλάπηπμεο ησλ δώσλ, ηε δηάπαπζε θαη ηε κνξθή ηνπ θειύθνπο (Μπισλάο, 1982;
Goodfriend, 1986; Baur, 1988; Heller, 1988). Σε δεζηέο πεξηνρέο ηα ζαιηγθάξηα έρνπλ
πην ζηελά θειύθε κε παρύηεξν ρείινο, ελώ ζε πην ςπρξέο πεξηνρέο είλαη κεγαιύηεξα
κε αλάγιπθν θέιπθνο θαη ηξίρεο.
Έρεη βξεζεί όηη νη αλεκώδεηο πεξηνρέο είλαη νη πην αθαηάιιειεο γηα ηα ρεξζαία
ζαιηγθάξηα (Μπισλάο, 1982; Solem, 1984; Cowie, 1985; Baur, 1988). Αληίζεηα ν
άλεκνο ζεσξείηαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε δηαζπνξά ηνπο.
Βιάζηεζε
Αληίζεηα κε ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θιίκαηνο ζηελ εμάπισζε ησλ ζαιηγθαξηώλ,
ε βιάζηεζε δελ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν θαη απηό γηα δύν θπξίσο ιόγνπο. Πξώηνλ
δηόηη ε βιάζηεζε θαζνξίδεηαη από ηνπο αβηνηηθνύο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γεύηεξνλ έρεη βξεζεί όηη νύηε ηα θπηνθάγα ζαιηγθάξηα νύηε απηά πνπ βξίζθνπλ
θαηαθύγην ζε θπηά έρνπλ πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλα είδε θπηώλ (Solem, 1984;
Heller,1988). Σύκθσλα κε ηνλ Μπισλά (1982) ζηηο Κπθιάδεο ηα πεξηζζόηεξα είδε
ζαιηγθαξηώλ δνπλ ζε έλα επξύ θάζκα βιάζηεζεο θαη θαλέλα είδνο πνπ εκθαλίδεηαη
ζπρλά δελ πεξηνξίδεηαη ζε έλα ηύπν βιάζηεζεο. Τα πεξηζζόηεξα είδε ζπλαληώληαη
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ζηε καθθία θαη ηα θξύγαλα. Ζ παξνπζία θπιινζηξσκλήο είλαη ίζσο ην θπξηόηεξν
ζηνηρείν ηεο βιάζηεζεο πνπ ζα κπνξνύζε λα θαζνξίζεη ηε ζύλζεζε ηεο
καιαθνπαλίδαο (Solem et al., 1981) θαζώο είλαη ηύπνο θαηαθπγίνπ θαη ελδηαίηεκα
θπξίσο γηα κηθξνύ κεγέζνπο ζαιηγθάξηα (Tillier, 1981).
1.5 Αριθμός ειδών – Υυόμεηρο
Ζ νηθνινγηθή βηνγεσγξαθία εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ
ζηηο θαηαλνκέο ησλ νξγαληζκώλ ζε κηθξή θιίκαθα ρξόλνπ, κέρξη ην πξόζθαην
παξειζόλ (Udvardy, 1969 από Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Τν ζέκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο
ηεο παλίδαο θαηά κήθνο ηνπ πςνκέηξνπ, έρεη απαζρνιήζεη θαηά θαηξνύο ηνπο
βηνγεσγξάθνπο νη νπνίνη ην έρνπλ πξνζεγγίζεη κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο
θαη νπηηθέο. (Λπκπεξάθεο, 2003; Chatzaki et al., 2005) Οη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο
αθνξνύλ ζηα αξζξόπνδα, ηα νπνία άιισζηε ζπλζέηνπλ θαη ηελ πςειόηεξε
βηνθνηλσλία ζηελ γε, ζε πςόκεηξν 6800 m ζηα Ηκαιάηα (Mani, 1968). Οη εξγαζίεο
απηέο καδί κε ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηα ρεξζαία καιάθηα (Welch, 1965; Arnold,
1969; Burla & Stahel, 1983; Baur & Raboud, 1988; Gittenberger, 1991), εζηηάδνληαη
πεξηζζόηεξν ζε νηθνινγηθά ζέκαηα. Πνιιέο εξγαζίεο έρνπλ γίλεη θαη ζρεηηθά κε ηελ
βηνπνηθηιόηεηα ησλ θπηώλ (Ohlemuler & Wilson, 2000; Gomez et al., 2003; Grytnes,
2003; Oommen & Shanker, 2005; Kluge & Kessler, 2006). O Λπκπεξάθεο αλαθέξεη
όηη ε πηώζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ κε ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ απνηειεί έλα
ζρεδόλ απηνλόεην πξόηππν. Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο ζπλερίδεη ιέγνληαο όηη,
πξνζεθηηθόηεξε κειέηε ησλ εξγαζηώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ ην πξόηππν απηό δείρλεη όηη
ελώ ζπλνιηθά, θαηά ηελ άλνδν ζην πςόκεηξν, παξαηεξείηαη πηώζε ηνπ αξηζκνύ ησλ
εηδώλ, ε εξκελεία απηήο ηεο πηώζεο δελ είλαη πάληα ηόζν απιή. Ο Rahbek (1995)
δείρλεη όηη ηα ππάξρνληα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα έρνπλ αξθεηέο θνξέο παξεξκελεπηεί
ή ειιηπώο εξκελεπηεί κε απνηέιεζκα λα κε δίλεηαη ε πξαγκαηηθή εηθόλα. Ο
ζπγγξαθέαο εληνπίδεη δύν εζηίεο ειιηπώλ εξκελεηώλ: ηελ παξάιεηςε ηεο
νκνγελνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ
παξάιεηςε ηεο νκνγελνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηελ επηθάλεηα. Σρεηηθά κε ην
δεύηεξν ζέκα ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί όηη νύησο ή άιισο θαηά ηελ άλνδν ζην πςόκεηξν
ζα παξνπζηάδεηαη κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο έθηαζεο πνπ
νθείιεηαη ζηε θπζηνινγηθή θιίζε ησλ βνπλώλ. Βέβαηα θαηά ηελ άλνδν ζην πςόκεηξν
δελ αλαθεξόκαζηε ζε νκνγελή πεξηβάιινληα θαη δελ ππάξρεη αζθαιήο ηξόπνο λα
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μερσξίζεη ε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ πνπ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ηεο έθηαζεο
θαη ζηελ κείσζε πνπ νθείιεηαη ζηελ άλνδν ζην πςόκεηξν κε όηη απηή ζπλεπάγεηαη.
Οη δηαδηθαζίεο πνπ κεηαβάιινληαη κε ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ δελ είλαη πάληα
γξακκηθέο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη ε κείσζε ηεο έθηαζεο. Αληηζηνίρσο κε
γξακκηθή είλαη θαη ε κείσζε ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ πόξσλ. Φαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ δαζννξίνπ. Ζ κεηαβνιή πνπ πθίζηαηαη ην
πεξηβάιινλ εθεί είλαη θάζε άιιν παξά γξακκηθή (Λπκπεξάθεο, 2003). Ο Hugget
(1995), νξίδεη ην δαζνόξην σο απόηνκν νηθόηνλν, όπνπ αιιάδεη εκθαλώο ε θπξίαξρε
κνξθή δσήο. Σηνλ νξηζκό απηό ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί όηη παξνπζηάδεηαη κηα
θαηάξξεπζε ησλ πξνεγνπκέλσο ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρώξνπ ζε δύν (Λπκπεξάθεο,
2003). Ζ παλίδα πνπ βαζίδεηαη ζην κηθξνθιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη θάησ από ην
κνλσηηθό πεξίβιεκα ηνπ δάζνπο (Shanks, 1956) ή θαη ζηα κηθξνπεξηβάιινληα πνπ
δεκηνπξγνύληαη ζηνπο δηάθνξνπο νξόθνπο ηνπ δέρεηαη κηα πνιύ ηζρπξόηεξε πίεζε
από άιινπο νξγαληζκνύο κε ιηγόηεξε εμάξηεζε από ηα πξναλαθεξζέληα. Ζ αιιαγή
ζηε ζύλζεζε ηεο βηνθνηλόηεηαο είλαη ζεκαληηθή, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Ζ
εμαθάληζε ησλ δέληξσλ ζεκαίλεη όκσο πνιύ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα από ηελ
ειάηησζε κηαο δηαζέζηκεο δηάζηαζεο ζην νηθνζύζηεκα. Οη αβηνηηθνί παξάγνληεο πνπ
ην επεξεάδνπλ απνθηνύλ “κεγαιύηεξε” ζεκαζία από ηνπο βηνηηθνύο. Ζ απνζάζξσζε
ηνπ κεηξηθνύ πεηξώκαηνο πξνο έλα έδαθνο ην νπνίν απνπιέλεηαη θαη ράλεη λεξό πνιύ
πην εύθνια γίλεηαη ηώξα θπξίσο από παξάγνληεο, όπσο ν αέξαο, ε βξνρή θαη ε
ζεξκνθξαζία θαη όρη ηόζν από ηα θπηά (Λπκπεξάθεο, 2003). Με ιίγα ιόγηα, ζην
βηνινγηθό θύθιν ησλ νξγαληζκώλ ζεκαληηθόηεξε επίδξαζε αζθνύλ νη θπζηθνί παξά
νη βηνινγηθνί παξάγνληεο (Λπκπεξάθεο, 2003). Ζ δηάθξηζε κεηαμύ θπξηαξρίαο
θπζηθώλ έλαληη βηνινγηθώλ παξακέηξσλ είλαη ην ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηνλ
δηαρσξηζκό κεηαμύ ζηξαηεγηθώλ επηβίσζεο (Stearns, 1976; Southwood, 1977;
Greenslade, 1983; Korfiatis & Stamou, 1999). Άιιε κηα δηαδηθαζία πνπ εθηξέπεη ηελ
πνξεία απηώλ πνπ αλαθέξνπλ νη Lawton et al. (1987) είλαη ε ζπλερήο πξνζζήθε
ηξνθήο ζηα αιπηθά νηθνζπζηήκαηα κε ηε δξάζε ηνπ αλέκνπ θαζηζηώληαο ηα θαηά
βάζε εηεξόηξνθα ή ηνπιάρηζηνλ εμαξηώκελα από ηελ εμσγελή απηή παξνρή (Swan,
1963; Mani, 1968; Edwards, 1987; Mani, 1990). Να ζεκεησζεί όηη ν Edwards (1987)
δειώλεη όηη ε παξνρή απηή είλαη ηόζν κεγάιε πνπ επαξθεί γηα ηελ ζξέςε πνιύ
πεξηζζόηεξσλ νξγαληζκώλ από ηνπο ππάξρνληεο, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ εμεηάζηεθε.
Τν γεγνλόο απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηε κείσζε ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο έρνπλ σο
ζπλέπεηα ηελ αλαηξνπή ηεο θιαζηθήο νηθνινγηθήο ππξακίδαο. Σπγθεθξηκέλα νη
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ζαξθνθάγνη, ζαπξνθάγνη θαη ζξπκκαηνθάγνη νξγαληζκνί απμάλνληαη ζε βάξνο ησλ
θαζαξά θπηνθάγσλ (Swan, 1963; Mani & Giddings, 1980).
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο είλαη θαη ν ξόινο ηεο εμαθάληζεο ησλ επνρώλ όπσο ηηο
αληηιακβαλόκαζηε ζηα ρακειόηεξα πςόκεηξα. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μεζνγεηαθνύ
ηύπνπ θιίκαηνο θηάλνπλ ζηα άθξα ηνπο όζν απμάλεη ην πςόκεηξν. Παξαηείλεηαη
δειαδή ε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, ελώ ε θαινθαηξηλή μεξαζία θαη ζεξκνθξαζία
θηάλνπλ ζε όξηα πνπ ζπγθξίλνληαη κε απηά ησλ εξήκσλ. Οη δύν επλντθόηεξεο επνρέο,
θζηλόπσξν θαη άλνημε, ζπκπηέδνληαη θαη δηαξθνύλ όιν θαη ιηγόηεξν όζν απμάλεηαη ην
πςόκεηξν (Λπκπεξάθεο, 2003).

1.6

Φαινολογία

Γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ εύθξαησλ πεξηνρώλ, νη επνρηαθέο κεηαβνιέο είλαη θνηλόο
ηόπνο. Μέηξν απηήο ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρώλ καο δίλνπλ δηάθνξα βηνινγηθά
θαηλόκελα, όπσο ε άλζεζε ησλ θπηώλ, ε σξίκαλζε ησλ θαξπώλ, ε κεηαλάζηεπζε
ησλ δώσλ θ.α Ζ θαλνληθόηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ θαηλνκέλσλ καο σζεί ζηελ
απινπζηεπηηθή εμήγεζε ηνπο: Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη ε
δξαζηεξηόηεηα ησλ νξγαληζκώλ ελώ κε ηελ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηώλεηαη απηή
ε δξαζηεξηόηεηα. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην θαηλόκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ
νξγαληζκώλ είλαη πνιύ πην ζύλζεην θαη ε κειέηε ηνπ απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαη
όγθν δεδνκέλσλ.(Λπκπεξάθεο, 2003)
Τα ζηνηρεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ειεγρζνύλ, αλαθνξηθά κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ
νξγαληζκώλ είλαη:
Ζ ζπλέρεηα ηεο. Δάλ δειαδή ή όρη παξαηεξείηαη δξαζηεξηόηεηα θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Οη επνρηαθέο εμάξζεηο. Δάλ ππάξρνπλ θαη πόζα κέγηζηα δξαζηεξηόηεηαο.
Ζ πεξηνδηθόηεηα ησλ εμάξζεσλ απηώλ.
Τν πξόηππν απηώλ ησλ εμάξζεσλ, ζε ζρέζε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα.
Τα παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα νπνία απνηεινύλ ηελ θαηαλνκή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ησλ νξγαληζκώλ ζην ρξόλν, νξίδνληαη σο θαηλνινγία ηνπ
θαηλνκέλνπ απηνύ (Wolda, 1988).
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1.7 Δσρύηερη Περιοτή Μελέηης
Γεφγραθία
Ζ Κξήηε είλαη ην κεγαιύηεξν λεζί ηνπ λόηηνπ Αηγαηαθνύ ηόμνπ (8261 m2) θαη
βξίζθεηαη ζρεδόλ ζην κέζν ηνπ, απέρνληαο 100 km από ηελ Πεινπόλλεζν θαη 180
km από ηελ Μ. Αζία. Έρεη 3 θύξηνπο νξεηλνύο όγθνπο πνπ μεπεξλνύλ ηα 2000 m: ζηα
δπηηθά ηα Λεπθά Όξε (2452 m), ζην θέληξν ηνλ Χεινξείηε (2456 m) θαη ζηα
αλαηνιηθά ηε Γίθηε (2148 m). Ζ Κξήηε εθηόο από ηηο παξάθηηεο, κηθξνύ κεγέζνπο,
πξνζρσζηγελείο θνηιάδεο έρεη κηα θύξηα πεδηάδα, ηε Μεζζαξά. Σηνπο νξεηλνύο
όγθνπο ηεο Κξήηεο ππάξρνπλ νξνπέδηα, άιινηε κεγάια θαη άιινηε κηθξά (Αζθύθνπ,
Οκαιόο, Νίδα, Λαζίζη, Καζαξό, Είξνο). Τα κόληκα λεξά είλαη πνιύ ιίγα (Λίκλε
Κνπξλά θαη ηερλεηέο Αγηάο θαη Μπξακηαλώλ) (από Βαξδηλνγηάλλε, 1994).
Γεφλογία
Πεηξώκαηα πινύζηα ζε αζβέζηην θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Κξήηεο. Σηελ
αλαηνιηθή Κξήηε, ζε πνιύ κηθξέο απνζηάζεηο, έρνπκε ελαιιαγέο αζβεζηνύρσλ θαη
κε αζβεζηνύρσλ πεηξσκάησλ. Λόγσ ησλ αλζεθηηθώλ ζηελ απνζάζξσζε,
πεηξσκάησλ θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ, πνιύ ζπρλά ζπλαληάκε ζηνλ λεζί
θξεκλώδεηο πιαγηέο θαη θαξζησκέλα βξάρηα. Τα εδάθε πνπ ζπλαληώληαη είλαη
θπξίσο αιθαιηθά. Σε αξθεηέο πεξηνρέο ππάξρεη έληνλε δηάβξσζε ιόγσ ηεο θσηηάο,
ηεο ππεξβόζθεζεο, ηεο πινηόκεζεο θαη ηνπ έληνλνπ αλάγιπθνπ(από Βαξδηλνγηάλλε,
1994).
Κλίμα
Ζ Κξήηε δηαζέηεη κεζνγεηαθνύ ηύπνπ θιίκα Ζ ζάιαζζα πνπ πεξηβάιιεη ην λεζί αιιά
θαη ην έληνλν αλάγιπθν ηνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο θιηκαηηθνύο παξάγνληεο Οη
εκηνξεηλέο πεξηνρέο όιεο ηεο Κξήηεο αλήθνπλ ζηνλ ύθπγξν όξνθν (ζεξκό, εύθξαην ή
ςπρξό ππνόξνθν Οη νξεηλνί όγθνη ηεο Κξήηεο αλήθνπλ ζηνλ πγξό όξνθν (δξηκύ,
ςπρξό θαη ήπην ππνόξνθν). Όζν απμάλεη ην πςόκεηξν ε ζεξκνθξαζία ειαηηώλεηαη.
Έρεη ππνινγηζηεί όηη ζηελ Κξήηε ε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην πςόκεηξν είλαη 6 νC
αλά 1000 m (Groove, 1991 από Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Οη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο
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Κξήηεο κνηάδνπλ θιηκαηηθά κε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο λόηηαο Διιάδαο
(Πεινπόλλεζνο). Σηελ Κξήηε όπσο θαη ζ’ όιν ην Αηγαίν έρνπκε κηα μεξή πεξίνδν
εληνλόηεξε θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε Διιάδα. Οη βξνρέο
μεθηλνύλ θαηά ηα κέζα Φζηλνπώξνπ θαη δηαξθνύλ κέρξη ηα κέζα ηεο Άλνημεο. Σε
πνιιέο πεξηνρέο αθόκα θαη ν Απξίιηνο ζεσξείηαη μεξόο κήλαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί
όηη ε δπηηθή Κξήηε είλαη από ηηο πην πγξέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κάιηζηα νη δπηηθέο
νξεηλέο πεξηνρέο κνηάδνπλ κε εθείλεο ηεο δπηηθήο επεηξσηηθήο (Πέλλαο, 1977 από
Βαξδηλνγηάλλε, 1994).
Τν ρεηκώλα νη νξεηλνί όγθνη παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο κέγηζηεο ηηκέο ζρεηηθήο
πγξαζίαο όρη κόλν ζην λεζί αιιά ζ’ όιε ηελ Διιάδα. Τν θαινθαίξη νη νξεηλνί όγθνη
είλαη από ηηο πην μεξέο πεξηνρέο. Καηά ην θαινθαίξη, νη επηθξαηνύληεο άλεκνη είλαη νη
εηήζηνη (κειηέκηα). Οη θιηκαηηθνί παξάγνληεο ζηελ πεξηνρή έρνπλ απιή εηήζηα
θύκαλζε (Πέλλαο, 1977; Κνηίλε-Εακπάθα, 1983 από Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Ζ
ζεξκνθξαζία παξνπζηάδεη ειάρηζην ηνλ Ηαλνπάξην – Φεβξνπάξην θαη κέγηζην ηνλ
Ηνύιην – Αύγνπζην. Ζ βξνρόπησζε εκθαλίδεη ειάρηζην ην θαινθαίξη (Ηνύιην) θαη
κέγηζην ηνλ ρεηκώλα (Ηαλνπάξην) (Πέλλαο, 1977 από Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Τν 85%
– 90% ησλ βξνρώλ πέθηνπλ από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ην Μάξηην, πνζνζηό πνιύ
κεγαιύηεξν από ηελ ππόινηπε Διιάδα (Βαξδηλνγηάλλε, 1994).
Βλάζηηζη
Ζ βιάζηεζε κηαο πεξηνρήο θαζνξίδεηαη θπξίσο από ην θιίκα, ην έδαθνο θαη ην
πςόκεηξν (Di Castri, 1981; Γηακαληόπνπινο, 1983; Groove et al., 1991 από
Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Ζ βιάζηεζε ζην λεζί, όπσο θαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο
Διιάδαο, έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά από ηε βόζθεζε θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
αλζξώπνπ (θαιιηέξγεηεο, πινηνκία, θσηηέο, ηνπξηζκόο) (Γηακαληόπνπινο, 1983;
Groove et al., 1991).
Γηα ηελ βιάζηεζε θαη ηε ρισξίδα ηεο Κξήηεο ππάξρνπλ αξθεηέο εξγαζίεο (Greuter,
1971; Barbero & Quezel, 1980; Zaffran, 1982; Gehy et al., 1987; Οηθνλνκίδνπ, 1988;
Groove et al., 1991; Turland et al., 1993). Δπηθξαηνύζα βιάζηεζε είλαη ε καθθία θαη
ηα θξύγαλα. Υπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο δηαπιάζεηο, ζηα νξεηλά ηνπ λεζηνύ
(ππναιπηθή βιάζηεζε). Τα θξύγαλα θαιύπηνπλ κηα αξθεηά κεγάιε έθηαζε ελώ
κηθξόηεξε έθηαζε θαιύπηεη ε καθθία. Τα δάζε ζήκεξα θαιύπηνπλ πνιύ κηθξόηεξε
έθηαζε θπξίσο ιόγσ θσηηάο, πινηόκεζεο θαη γεληθά αλζξώπηλεο επέκβαζεο
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(Εαράξεο, 1977; Zaffran, 1982 από Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Σηελ ππναιπηθή δώλε
θπξηαξρνύλ αθαλζώδεηο μεξνθπηηθνί ζάκλνη (Zaffran, 1982; Οηθνλνκίδνπ, 1988;
Turland et al., 1993) πνπ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ θνξπθώλ (Zaffran, 1982).
Σύκθσλα κε ηνλ Greuter (1971) ε βιάζηεζε ηεο Κξήηεο έρεη θαηά 28% επεξεαζηεί
από ηνλ άλζξσπν.
Παλαιογεφγραθία ηφν ορεινών όγκφν ηης Κρήηης
Πιεηόθαηλν
Καηά ην θαηώηεξν Πιεηόθαηλν (4-3 my) ε Κξήηε απνηειείηαη από έμη ηνπιάρηζηνλ
λεζηά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ζεκεξηλνύο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ λεζηνύ. Τα Λεπθά
Όξε είλαη ελσκέλα κε ηνλ Χεινξείηε κέζσ ρέξζνπ πνπ ππάξρεη ζηα λόηηα, ελώ ε
ζάιαζζα πνπ ππάξρεη από ηνλ θόιπν ηνπ Ζξαθιείνπ κέρξη ηελ πεδηάδα ηεο
Μεζζαξάο δελ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ Χεινξείηε κε ηε Γίθηε. Αλαηνιηθόηεξα
ε επηθνηλσλία ησλ βνπλώλ ηεο Γίθηεο κε ηα βνπλά ηεο Σεηείαο είρε δηαθνπεί ιόγσ
ηεο ύπαξμεο ζάιαζζαο από ηνλ θόιπν Μηξακπέιινπ κέρξη ηελ Ηεξάπεηξα. Πξέπεη λα
αλαθεξζεί όηη ην ύςνο ηεο Κξήηεο ζεσξείηαη όηη ήηαλ πεξίπνπ θαηά 800 m ιηγόηεξν
ηνπ ζεκεξηλνύ (Meulenkamp, 1971; Drooger & Meulenkamp, 1973; Παπαπέηξνπ –
Εακάλε, 1973 από Βαξδηλνγηάλλε, 1994).
Πιεηζηόθαηλν
Από ηηο αξρέο ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ επηθξαηνύλ έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο
(Meulenkamp, 1971; Angelier, 1979) κε απνηέιεζκα νη νξεηλνί όγθνη λα ελσζνύλ
(κέρξη ην Τπξξήλην) θαη λα απνηειέζνπλ ηκήκα εληαίαο πεξηνρήο (Παπαπέηξνπ –
Εακάλε, 1973). Αλαθέξεηαη (Παπαπέηξνπ – Εακάλε, 1973; Azzaroli, 1977; Lanza &
Vanni 1987) όηη ε Κξήηε ιόγσ ησλ αλνδηθώλ θηλήζεσλ θαηά ην Πιεηζηόθαηλν
ελώζεθε κέζσ ηζζκώλ βνξεηνδπηηθά κε ηελ Πεινπόλλεζν θαη αλαηνιηθά κε ηα άιια
λεζηά ηνπ ηόμνπ. Ζ άλνδνο απηή, από ην Πιεηζηόθαηλν κέρξη ζήκεξα θηάλεη θαηά
κεξηθνύο ηα 1000m θαη ε Κξήηε ζηαδηαθά απνθηά ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθνινγία
(Εακάλε, 1973; Γεξκηηδάθεο, 1977; Παπαληθνιάνπ, 1995). Καηά ηνλ Zaffran (1982)
ην λεζί αλπςώζεθε 200 m κεηά ηε Wurm παγεηώδε. Ζ ηζνβαζήο ησλ 500 m ελώλεη
ηελ Κξήηε κε ηα δπηηθά λεζηά ηνπ ηόμνπ θαη ηελ Πεινπόλλεζν ελώ ε ηζνβαζήο ησλ
1000 m ηελ ελώλεη κε ηα αλαηνιηθά λεζηά (Βαξδηλνγηάλλε, 1994).
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Σπλνςίδνληαο ηηο βεβαησκέλεο αλνδηθέο θηλήζεηο, κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ε
Κξήηε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ δελ είρε πςόκεηξν πάλσ από 1500m. Σηα
ηέιε δε ηνπ Πιεηόθαηλνπ, νπόηε άξρηζαλ θαη νη έληνλεο αλνδηθέο θηλήζεηο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, ην κέγηζην ηεο πςόκεηξν ζα πξέπεη λα ήηαλ αθόκα πην ρακειά
(Λπκπεξάθεο, 2003).
Ορεινοί όγκοι Κρήηης
Ο Bonnefont (1972), μεθηλά ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή ιέγνληαο όηη, ηίπνηε δελ ζα
μερώξηδε ηελ Κξήηε από νπνηνδήπνηε άιιν λεζί ηνπ Αηγαίνπ, εάλ δελ ππήξραλ νη
δεζπόδνπζεο θαη επηβιεηηθέο κνξθέο ησλ νξεηλώλ όγθσλ. Ο ίδηνο πξνζδηνξίδεη αθόκε
ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνύ:
Τελ πηώζε ηνπ πςνκέηξνπ από δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά.
Τελ αζπκκεηξία βνξξά – λόηνπ.
Τνλ έληνλν θαηαθεξκαηηζκό ηνπ αλάγιπθνπ.
Διάρηζηα άιια ειιεληθά λεζηά, (Δύβνηα, Κεθαινληά, Σακνζξάθε) έρνπλ, θνξπθέο
πάλσ από 1500 m, ελώ θαλέλα άιιν πάλσ από 2000 m. To 39% ηνπ λεζηνύ βξίζθεηαη
ζε πςόκεηξν πάλσ από 400m, εθ ησλ νπνίσλ 12,5% είλαη πάλσ από ηα 800m θαη
1,6% πάλσ από ηα 1600m (Λπκπεξάθεο, 2003).
1.8 Μελεηώμενοι ορεινοί όγκοι
Λεσκά Όρη
Γεσκνξθνινγία
Τα Λεπθά Όξε κε 2453 m έξρνληαη όγδνα ζε ύςνο από όια ηα βνπλά ηεο Διιάδαο.
Τα Λεπθά Όξε απνηεινύλ ηνλ δπηηθόηεξν νξεηλό όγθν ηεο Κξήηεο. Ζ πςειόηεξε
ηνπο θνξπθή είλαη νη Πάρλεο, ηξία κέηξα ρακειόηεξε από ηελ πςειόηεξε θνξπθή ηνπ
λεζηνύ ζηνλ Χεινξείηε κε πςόκεηξν 2456 m. Αληηζέησο είλαη κεγαιύηεξα ζε έθηαζε
από ηνπο άιινπο όγθνπο (385 km2, πάλσ από ηα 1000 m θαη 40 km2 κε 56 θνξπθέο
πάλσ από ηα 2000 m). Τα Λεπθά Όξε ηξνθνδνηνύλ κε λεξό νιόθιεξε ηε δπηηθή
Κξήηε ζρεκαηίδνληαο ιεθάλεο απνξξνήο ζπλνιηθήο έθηαζεο 800 km2. Τέκλνληαη
πεξηθεξεηαθά από πνιπάξηζκα θαξάγγηα ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο, ην κήθνο θαη ην πνιύ
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κηθξό πιάηνο, είλαη ζηνηρεία πνπ εληππσζηάδνπλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπο ζπλδέεηαη κε
ηελ πεξίνδν ηεο γξήγνξεο αλύςσζεο ηνπ λεζηνύ, θαηά ηα ηέιε ηνπ Πιεηόθαηλνπ –
αξρέο Πιεηζηόθαηλνπ, ρσξίο όκσο λα είλαη δπλαηή ε αθξηβήο εθηίκεζε ηεο ηαρύηεηαο
κε ηελ νπνία ζρεκαηίζηεθαλ (Bonnefont, 1972 από Λπκπεξάθεο, 2003). Όιν ην
ζπγθξόηεκα ιόγσ ηεο αζβεζηνιηζηθήο ζύλζεζεο είλαη έληνλα θαξζηηθνπνηεκέλν.
Υπήξμαλ δύν θάζεηο θαξζηηθνπνίεζεο. Ζ πξώηε θαηά ην Μεηόθαηλν θαη ε επόκελε
θαηά ην Τεηαξηνγελέο, επνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ζρεηηθά πγξά θιίκαηα θαη νη
νπνίεο δηαρσξίδνληαη από κηα μεξή πεξίνδν, από ην ηέινο ηνπ Μεηόθαηλνπ έσο ηηο
αξρέο ηνπ Πιεηόθαηλνπ. Τα απνηειέζκαηα ηεο θαξζηηθνπνίεζεο απηήο είλαη πην
έληνλα ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ νξεηλνύ όγθνπ, αθνύ νη απνξξνέο ησλ πδάησλ,
πεξηθεξεηαθά εθηνλώλνληαη κέζα από ηα πνιπάξηζκα θαξάγγηα (Bonnefont, 1972
από Λπκπεξάθεο, 2003). Οη εθδειώζεηο ηεο δξάζεο ηνπ λεξνύ ζηνλ αζβεζηόιηζν ησλ
Λεπθώλ Οξέσλ είλαη πνιπάξηζκεο θαη πνιύκνξθεο (κηθξά θαη κεγάια έγθνηια,
βάξαζξα, ζπειηέο, δνιίλεο θαη πόιγεο). Ζ έληνλε θαξζηηθνπνίεζε έρεη σο
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ειάρηζηεο εκθαλίζεηο επηθαλεηαθώλ λεξώλ.
Οη ζάξεο απνηεινύλ έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν πνπ νθείιεηαη ζηε
δηάβξσζε θαη ηε ξεγκαηνπνίεζε θαη εκθαλίδνληαη από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο
κέρξη ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ, ζε κηθξέο ή κεγάιεο εθηάζεηο. Από ηα Λεπθά Όξε
απνπζηάδεη εληειώο ην “αιπηθό ιηβάδη” σο νηθόηνπνο.(Λπκπεξάθεο, 2003).
Κιίκα
Διάρηζηνη είλαη ζηελ Κξήηε νη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν
κεγαιύηεξν

ησλ

500

m.(Βαξδηλνγηάλλε,

1994)

Πξνεγνύκελνη

ζπγγξαθείο,

(Bonnefont, 1972; Zeffran, 1982; Strid et al., 1995; Rackham & Moody, 1996),
ζέινληαο λα πεξηγξάςνπλ ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ρξεζηκνπνηνύλ ζηνηρεία από
γεηηνληθνύο ζηαζκνύο ζε ρακειόηεξα πςόκεηξα, από ηα νπνία επαγσγηθά, θηάλνπλ
ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην θιίκα ζηα κεγάια πςόκεηξα ηεο Κξήηεο (Λπκπεξάθεο,
2003). Ο Bonnefont (1972) εθηηκά ην ύςνο ηνπ πεηνύ ζηηο θνξπθέο (πάλσ από ηα
2000m δειαδή) ζε 2000 – 3000 mm, πηζαλνινγώληαο όηη ηα Λεπθά Όξε δέρνληαη
πεξηζζόηεξα θαηαθξεκλίζκαηα από ηε Γπηηθή Πίλδν. Γηα πνζόηεηα πεηνύ
κεγαιύηεξε ησλ 2000 mm ζπκθσλνύλ αθόκε θαη νη Strid et al. (1995) θαη Rackham
& Moody (1996). Σεκαληηθό επίζεο ζεσξεί ν ίδηνο ζπγγξαθέαο ην ξόιν ησλ
ρηνλνπηώζεσλ ζηα κεγάια πςόκεηξα, εθηηκώληαο όηη ην 80% ηνπ πεηνύ ζηα 2000 m,
πέθηεη ζε απηή ηε κνξθή. Φηνλόπησζε κπνξεί λα παξαηεξεζεί πξηλ ηα κέζα
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Ννεκβξίνπ, ην ρηόλη όκσο ηήθεηαη. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί
πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο Ούηε όκσο ηνλ Μάην γίλεηαη νκνηόκνξθα ε ηήμε ηνπ
ρηνληνύ. Δπεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ έθζεζε, πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα, λα
παξακέλνπλ κεγάιεο κάδεο ρηνληνύ γηα πνιύ κεγαιύηεξα δηαζηήκαηα. Γύν αθόκε
ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία ηνλίδεη ν ζπγγξαθέαο είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ 85 – 90
% ηνπ πεηνύ ζην εμάκελν Οθησβξίνπ – Μαξηίνπ θαη ε αύμεζε ηεο έληαζεο ησλ
βξνρνπηώζεσλ κε ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ (Λπκπεξάθεο, 2003). Σύκθσλα κε ηνλ
Πέλλα (1977) ζηελ Κξήηε επηθξαηνύλ νη βόξεηνη άλεκνη, ηδίσο θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνύο κήλεο. Αθνινπζνύλ νη λόηηνη άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηνλ
ρεηκώλα, ελώ νη άλεκνη κε άιιεο δηεπζύλζεηο ζπκκεηέρνπλ κε κηθξά πνζνζηά. Οη
Strid et al., (1995) ζεσξνύλ όηη ζηα κεγάια πςόκεηξα ηεο Κξήηεο, ε έληαζε ηνπ
αλέκνπ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηηο πεδηλέο πεξηνρέο. Ζ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ
είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηελ βιάζηεζε, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε ζεκεία ηα νπνία
πξνζηαηεύνληαη από ηνλ βνξξά. Ζ δηαπίζησζε απηή πηζαλώο κπνξεί λα εξκελεπηεί
σο όηη, ζε απηά ηα πςόκεηξα, ν βνξξάο απνηειεί ηνλ θπξίαξρν άλεκν, ή ηνπιάρηζηνλ
ηνλ άλεκν ν νπνίνο πηέδεη πεξηζζόηεξν ηνπο νξγαληζκνύο (Λπκπεξάθεο, 2003).
Οηθνζπζηήκαηα
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα Λεπθά Όξε δελ ππάξρεη αιπηθό ιηβάδη, νηθνζύζηεκα
πνπ ζπλαληάκε ζε πνιιά άιια βνπλά ηεο Διιάδαο θαη ζε κηα ηδηόηππε κνξθή ζηα
άιια νξεηλά ζπγθξνηήκαηα ηεο Κξήηεο (Λπκπεξάθεο πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο). Τν
γεγνλόο απηό ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηνπ
λεζησηηζκνύ, ηνπ όγθνπ θαη ηεο παιαηνγεσγξαθίαο ησλ Λεπθώλ Οξέσλ αιιά θαη ηεο
δξαζηεξηόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ (π.ρ. ππεξβόζθεζε) (Λπκπεξάθεο, 2003). Οη
Rackham & Moody (1996) αλαθέξνπλ όηη ηδηαίηεξα από έλα πςόκεηξν θαη πάλσ
(~1900 m), ην ηνπίν απηό είλαη εληειώο ηδηαίηεξν θαη ην νξίδνπλ σο “έξεκν κεγάινπ
πςνκέηξνπ" (high desert). Κπξηαξρνύλ ε αξαηή καμηιαξόκνξθε βιάζηεζε, κηθξνί
γθξεκνί, δνιίλεο θαη παλνκνηόηππεο θνξπθέο κε ραξαθηεξηζηηθή θιίζε 32ν,
θαιπκκέλεο από ζάξεο, πέηξεο θαη βξάρηα. Οη ίδηνη ζπγγξαθείο θηάλνπλ ζην ζεκείν,
λα νξίζνπλ ηελ πεξηνρή σο θξεηηθό αλάινγν ηεο Αληαξθηηθήο.
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Γίκηη
Γεσκνξθνινγία
Ο θύξηνο όγθνο ηεο νξνζεηξάο θαη νη βνξεηνδπηηθέο παξπθέο ηεο απνηεινύληαη από
αζβεζηόιηζνπο, δνινκίηεο, θαη κάξκαξα. Τν αλάγιπθν θαη ε κνξθνινγία ηνπ όγθνπ
είλαη έλα ζπλδπαζηηθό απνηέιεζκα ηεο πεηξνινγηθήο ζύζηαζεο θαη ηεο ηεθηνληθήο.
Όια ηα αλζξαθηθά πεηξώκαηα εκθαλίδνπλ δνκέο θαξζηηθήο απνζάξζξσζεο πνπ
δεκηνπξγείηαη κε ηελ δηάιπζε ηνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ ησλ πεηξσκάησλ κε ην
λεξό. Τν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν απνζάξζξσζεο είλαη ην νξνπέδην Λαζηζίνπ πνπ
είλαη θαη ην κεγαιύηεξν ηεο Κξήηεο. Δθηόο από ηα νξνπέδηα ραξαθηεξηζηηθή είλαη
θαη ε αλάπηπμε θαξαγγηώλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαξζηηθήο απνζάξζξσζεο θαη
ηεο δξάζεο ησλ ξεγκάησλ.
Κιίκα
Σύκθσλα κε ηελ Κνηίλε-Εακπάθα (1983) ε Γίθηε αλήθεη ζηε γλήζηα κεζνγεηαθή
δώλε πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ κεγαιύηεξε επζηάζεηα ηεο ιόγσ ηεο απνπζίαο
θαηαηγίδσλ θαηά ην ζέξνο. Ζ πεξηνρή ηνπ νξεηλνύ Λαζηζίνπ ζπγθεθξηκέλα
ηνπνζεηείηαη ζην νξεηλό κεζνγεηαθό, εύθξαην έσο δξνζεξό θιίκα. Σύκθσλα κε ηνλ
Πέλλα (1977) ε πεξηνρή ηεο Γίθηεο, θαηά ηελ πεξίνδν 1909-1975 είρε δερηεί κηα
κέζε βξνρόπησζε από 800mm θαη πάλσ, ε νπνία ζηα ςειόηεξα ηκήκαηα έθηαζε ζηα
1800mm. Αληίζηνηρα ε κέζε ζεξκνθξαζία γηα ηελ πεξίνδν 1915-1975 ππνινγίδεηαη
ζηνπο 16νC ζηα ρακειόηεξα ηκήκαηα θαη 14νC ζηα ςειόηεξα. Ζ κέζε πςειόηεξε
ζεξκνθξαζία ζηα ρακειά ήηαλ 24νC θαη ε κέζε ρακειόηεξε 9νC.
Οηθνζπζηήκαηα
Φαξαθηεξηζηηθό ηνπ νξεηλνύ όγθνπ είλαη ε κεγάιε πνηθηιία νηθνηόπσλ θαη ε πνιύ
πινύζηα ρισξίδα κε κεγάιν αξηζκό ελδεκηθώλ θπηώλ αξθεηά από ηα νπνία είλαη
ζηελνελδεκηθά ηεο πεξηνρήο. Σηα ρακειόηεξα πςόκεηξα θπξηαξρνύλ ηα θξύγαλα θαη
ε καθθία κε λαλώδεηο κνξθέο πξίλσλ (Quercus coccifera) θαη ζθελδακηώλ (Acer
sempervirens. Οη ρεξζόηνπνη κε αξαηή ρακειή βιάζηεζε από αγθαζσηνύο ζάκλνπο
κε ζθαηξηθό ζρήκα απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό νηθόηνπν ησλ κεγαιύηεξσλ
πςνκέηξσλ θαη εκθαλίδεηαη εδώ από ηα 1400 κε 1500m πςόκεηξν. Οη νηθόηνπνη ησλ
θξπγάλσλ θπξηαξρνύλ ζηελ κεζνγεηαθή δώλε βιάζηεζεο ηεο Γίθηεο. Τα νξεηλά
θξύγαλα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζε πςόκεηξν κεγαιύηεξν ησλ 1500m.
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2. Υιηθά θαη Μέζνδνη
2.1 Σηαζκνί κειέηεο
Σε θάζε νξεηλό όγθν νξίζηεθαλ 4 ζηαζκνί ζε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα. Η επηινγή ησλ
πςνκέηξσλ έγηλε ώζηε λα αληηπξνζσπεύεηαη θάζε πςνκεηξηθή δώλε ησλ νξεηλώλ
όγθσλ. Οη Chatzaki et al. (2005) αλαθέξνπλ πέληε πςνκεηξηθέο δώλεο ζηα βνπλά ηεο
Κξήηεο αλά 500 m (Πίλαθαο 2.1).

Πίλαθαο 2.1.1: Υςνκεηξηθέο δώλεο ζηα βνπλά ηεο Κξήηεο θαηά Chatzaki et al. (2005).

Έηζη ηόζν ζηα Λεπθά Όξε όζν θαη ζηε Γίθηε επηιέρζεθαλ ζηαζκνί ζηα 400 (ZER),
800 m (LOW) θαη ζηα 1200m (MID). Τέινο νξίζηεθε θαη έλαο ζηαζκόο πνπ λα
βξίζθεηαη ακέζσο πάλσ από ην δαζόξην (TOP), ζηα 1600 m ζηελ Γίθηε. Σηα Λεπθά
Όξε ν αληίζηνηρνο ζηαζκόο, ζηελ εθεί δηαδξνκή, θξίζεθε ππεξβνιηθά επεξεαζκέλνο
από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη γηα ηνλ ιόγν απηό νξίζηεθε λένο ζηαζκόο
ιίγν ςειόηεξα (1800m) αιιά κέζα πάληνηε ζην πςνκεηξηθό εύξνο. Αξρηθά ππήξρε ε
πξόζεζε θαη γηα ζηαζκό πάλσ από ηα 2000m (PEAK), αιιά ε δπζθνιία ζηελ
πξνζέγγηζε ηέηνησλ πεξηνρώλ απνδείρζεθε απνηξεπηηθή γηα ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο.
Μόλν ζηα Λεπθά Όξε πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε θαη ζπιινγή δεηγκάησλ ζε
ζηαζκό ζηα 2100m αιιά θαη απηή ήηαλ επθαηξηαθή.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, αξθεηνί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα
πεξηζζόηεξα ρεξζαία ζαιηγθάξηα πξνηηκνύλ εδάθε πινύζηα ζε αζβέζηην. Γη’ απηό
έγηλε επηινγή ζηαζκώλ πνπ λα δηαζέηνπλ αζβεζηνιηζηθό, αιθαιηθό ππόζηξσκα. Σηελ
εηζαγσγή επίζεο αλαθέξζεθε ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηελ αθηηλνβνιία θαη ηελ
επίδξαζε ησλ αλέκσλ, ζηελ Κξήηε από βνξξά ζε λόην. Γηα ηνλ ιόγν απηό όινη νη
ζηαζκνί πνπ κειεηήζεθαλ δηέζεηαλ βνξεηλή έθζεζε ε νπνία όπσο αλαθέξζεθε αζθεί
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εληνλόηεξεο πηέζεηο ζηνπο νξγαληζκνύο. Η αξρηθή καο πξόζεζε ήηαλ νη ζηαζκνί πνπ
ζα κειεηεζνύλ λα είλαη ηειείσο αλεπεξέαζηνη από ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. Σε
έλα λεζί όκσο όπσο ε Κξήηε, όπνπ ε παξνπζία θαη επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη
ηόζν καθξνρξόληα, έληνλε θαη ζπλερήο θαη κε ηόζν αλεπηπγκέλε ηελ νξεηλή
ειεύζεξε θηελνηξνθία θάηη ηέηνην ζηάζεθε αδύλαηνλ. Έηζη επηρεηξήζεθε λα
επηιερζνύλ ζηαζκνί κε παξόκνηα θαη όζν ην δπλαηόλ πην ήπηα αλζξώπηλε παξνπζία.
Τέινο έγηλε πξνζπάζεηα νη αληίζηνηρνη ζηαζκνί θάζε νξεηλνύ όγθνπ ζε θάζε
πςόκεηξν λα απνηεινύλ παξεκθεξή νηθνζπζηήκαηα.

Φάξηεο 2.1.1: Γεληθή άπνςε (αξηζηεξά) θαη ιεπηνκέξεηα (δεμηά) ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηεο Δίθηεο θαη ησλ ζηαζκώλ κειέηεο
εθεί (Πεγή Google Eath).

Φάξηεο 2.1.2: Γεληθή άπνςε (αξηζηεξά) θαη ιεπηνκέξεηα (δεμηά) ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ησλ Λεπθώλ Οξέσλ θαη ησλ ζηαζκώλ
κειέηεο εθεί (Πεγή Google Eath).
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Σηαζκόο 1: Δίθηε 400m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Μάρα”, 35ν14'41"N, 25o26'41"E)

Φσηνγξαθία 2.1.1: Σηαζκόο Δίθηεο ζηα 400m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Σην ζηαζκό απηό δηαθξίλνληαη δύν κηθξέο πιαγηέο, ρσκαηώδεηο κε ιίγα βξάρηα.
Αλάκεζα ηνπο, ζηε βάζε ζρεκαηίδεηαη κηα ζάξα. Πάλσ από ηελ βνξεηλή πιαγηά,
κόιηο ην έδαθνο γίλεηαη επίπεδν ππάξρεη κηα ζπζηάδα βξάρσλ, ελώ πάλσ από ηελ
λόηηα, ππάξρνπλ ρώκα θαη ππθλνί ζάκλνη. Γεληθά ν ζηαζκόο ζα κπνξνύζε λα
ραξαθηεξηζηεί σο ζακλώδεο έθηαζε (καθθία – θξύγαλα) κε ππθλή βιάζηεζε.
Κπξίαξρα

είδε

βιάζηεζεο:

Genista

acanthoclada,

Calicotome

vilosa

θαη

Sahhrcopoterium spinosum,
Άιια είδε: Quercus coccifera, Olea europaea, Salvia fruticosa, Coridothymus
capitatus, Phillyrea latifolia, Asphodelus aestivus, Drimia maritima, Phlomis lanata
θαη Rhamnus lycoides,
Ο ζηαζκόο ήηαλ πεξηθξαγκέλνο κε έλα κηθξό θνπάδη από θαηζίθηα λα ηνλ βνζθεί.
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Σηαζκόο 2: Δίθηε 800m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Τνπ Σνπξαλή ε κάληξα”,
35ν12'46"N, 25o27'53"E)

Φσηνγξαθία 2.1.2: Σηαζκόο Δίθηεο ζηα 800m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απηόο απνηειείηαη νπζηαζηηθά από κηα κεγάιε πιαγηά κε βνξεηλή έθζεζε.
Σηελ πιαγηά ππάξρνπλ πεξηνρέο κε βξάρηα, άιιεο κε ρώκα, κηθξέο ζάξεο θαη πνιιέο
αλαβαζκίδεο πνπ καξηπξνύλ παιηόηεξε ρξήζε ηεο γηα θαιιηέξγεηα. Η παξνύζα
ρξήζε ηεο είλαη σο βνζθνηόπη. Η έθηαζε ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από θξύγαλα.
Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Sarcopoterium spinosum, Calicotome vilossa θαη Genista
acanthoclada.
Άλλα είδε: Quercus coccifera θαη Thapsia garganica
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Σηαζκόο 3: Δίθηε 1200m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Ληκλάθαξν”, 35ν8'2"N,
25o29'1"E)

Φσηνγξαθία 2.1.3: Σηαζκόο Δίθηεο ζηα 1200m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απηόο βξίζθεηαη ζην νξνπέδην ηνπ Ληκλάθαξνπ θαη απνηειείηαη από κηα
απόηνκε πιαγηά κε κεγάινπο βξάρνπο θαη έλα κηθξό κέξνο ηεο πεδηάδαο πνπ
απνηειεί ην νξνπέδην. Μηα κεγάιε ζάξα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ βάζε ηεο πιαγηάο
θαη ηελ πεδηάδα. Η πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη σο βνζθνηόπη θαη θπλεγόηνπνο ελώ ε
πξόζθαηε ρξήζε ηεο σο θαιιηεξγνύκελε έθηαζε είλαη εκθαλήο. Η βιάζηεζε ζα
κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ππνβαζκηζκέλε καθία κε ζηνηρεία κεηαβαηηθά πξνο
νξεηλά θξύγαλα.
Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Sarcopoterium spinosum θαη Euphorbia acanthothamnos.
Άιια είδε: Acer sempervirens, Quercus coccifera, Origanum microphyllum, Berberis
cretica, Phlomis lanata θαη Astracantha cretica.
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Σηαζκόο 4: Δίθηε 1600m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Μνλνπάηη πξνο Σπαζί πάλσ από
ην θαηαθύγην Ληκλάθαξνπ”, 35ν7'23"N, 25o28'34"E)

Φσηνγξαθία 2.1.4: Σηαζκόο Δίθηεο ζηα 1200m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απνηειείηαη από δύν κεγάια βξάρηα θαη ην κνλνπάηη αλάκεζα ηνπο θαζώο
θαη έλαλ ρώλν ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ κνλνπαηηνύ. Η πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη σο
νξεηλό

θξύγαλν.

Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Berberis cretica θαη Rhamnus lycoides.
Άιια είδε: Acer sempervirens, Euphorbia acanthothamnus, Origanum microphyllum,
Astracantha cretica, Prunus prostrate θαη Phlomis lanata.
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Σηαζκόο 5: Λεπθά Όξε 400m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Κνπβαξά”, 35ν26'25"N,
23o59'18"E)

Φσηνγξαθία 2.1.5: Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 400m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απηόο έρεη ακθηζεαηξηθό ζρήκα κε δύν νκαιέο ζρεηηθά πιαγηέο θαη κηα
ζάξα ζην θέληξν. Μεγάινη βξάρνη είλαη δηάζπαξηνη παληνύ θπξίσο ζηα πην ςειά
ζεκεία ηνπ ζηαζκνύ. Η πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη σο βνζθόηνπνο. Τππηθό θξπγαληθό
νηθνζύζηεκα.
Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Sarcopoterium spinosum, Calicotome villosa, Genista
acanthoclada, θαη Coridothymus capitatus.
Άλλα είδη: Drimia maritima, Asphodelus aestivus, Ceratonia siliqua, θαη Pistacia
lentiscus.
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Σηαζκόο 6: Λεπθά Όξε 800m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Αιηάθεο”, 35ν23'21"N,
23o59'40"E)

Φσηνγξαθία 2.1.6: Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 800m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απνηειείηαη από έλαλ ιηβαδάθη πνπ πεξηβάιιεηαη από βξαρώδεηο πιαγηέο.
Σε έλα ζεκείν ππάξρεη κηα πεγή κε πιαηάληα, ζε έλα δεύηεξν κηα κηθξή θαιιηέξγεηα,
ζε έλα ηξίην κηα κάληξα γηα θαηζίθηα, ζε έλα ηέηαξην αλαβαζκίδεο θαη ζε έλα πέκπην
κηα ζπζηάδα από πεύθα.
Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Calicotome villosa, Balota acetabulosa, Euphorbia
charachias, Phlomis fruticosa, Sarcopoterium spinosum, Asphodelus aestivus θαη
Pteridium aquilinum.
Άιια είδε: Cupressus sempervirens, Acer sempervirens, Quercus coccifera, Pyrus
spinossa, Verbascum macrurum, θαη Drancuculus vulgaris.
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Σηαζκόο 7: Λεπθά Όξε 1200m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Οκαιόο”, 35ν21'17"N,
23o54'29"E)

Φσηνγξαθία 2.1.7: Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 1200m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απνηειείηαη από έλαλ δξόκν κε δύν απόηνκεο βξαρώδεηο πιαγηέο γεκάηεο
κε δέληξα λα ηνλ πεξηβάιινπλ. Αλάκεζα ζηνλ δξόκν θαη ηηο πιαγηέο ππάξρνπλ κηθξά
επίπεδα ιηβαδάθηα. Η πεξηνρή ζα ραξαθηεξηδόηαλ σο αξαηό δάζνο.
Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Cupressus sempervirens θαη Acer sempervirens.
Άιια είδε: Quercus coccifera, Berberis cretica, Daphne sericea, Phlomis fruticosa,
Ramnus lycoides, θαη Euphorbia acanthothamnos.
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Σηαζκόο 8: Λεπθά Όξε 1800m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Ξεξνιίκληα”, 35ν20'39"N,
23o58'0"E)

Φσηνγξαθία 2.1.8: Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 1800m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απνηειείηαη από ακθηζεαηξηθά ηνπνζεηεκέλεο βξαρώδεηο πιαγηέο, γεκάηεο
ζάξεο. Σηελ κέζε ππάξρεη κηθξό ιηβάδη γεκάην ππθλνύο ζάκλνπο, δηάζπαξηνπο
βξάρνπο θαη θαηαβόζξεο. Η πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη σο βνζθνηόπη.
Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Berberis cretica.
Άιια είδε: Astragalus angustifolius, Daphne oleoides, Sideritis syriaca, Euphorbia
acanthothamnos θαη Acantholimon androsaceum.
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Σηαζκόο 9: Λεπθά Όξε 2100m πςόκεηξν (Πεξηνρή “Κνξπθή Μειηληανύ”,
35ν19'46"N, 23o59'01"E)

Φσηνγξαθία 2.1.9: Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 2100m (Φσηό Γηαλλαθάθεο Θ.).

Ο ζηαζκόο απνηειείηαη από έλα δηάζειν θαη ηηο πιαγηέο πνπ ζρεκαηίδνληαη γύξσ από
ηελ θνξπθή Μειηληανύ ησλ Λεπθώλ Οξέσλ. Η πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη σο
βνζθνηόπη. Η βιάζηεζε ήηαλ αξαηή θαη αλαπηπζζόηαλ αλάκεζα ζηα βξάρηα θαη όπνπ
απηά παξείραλ πξνζηαζία. Η πεξηνρή ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο
νξνθξπγαληθή κε ζηνηρεία αιπηθήο εξήκνπ.
Κπξίαξρα είδε βιάζηεζεο: Berberis cretica θαη Euphorbia acanthothamnos.
Άιια είδε: Astragalus angustifolius, Sideritis syriaca θαη Anchusa cespitosa.
2.2 Δεηγκαηνιεςία
Σε θάζε ζηαζκό πξαγκαηνπνηήζεθαλ 11 επηζθέςεηο, κηα θάζε κήλα, από ηνλ
Αύγνπζην ηνπ 2008 έσο ηνλ Ινύλην 2009. Τνλ Ινύιην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε
δεηγκαηνιεςία κηαο θαη ζεσξήζεθε “λεθξόο κήλαο»” γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ
ρεξζαίσλ γαζηεξνπόδσλ ζην λεζί. Οη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην
πξώην δεθαήκεξν θάζε κήλα. Σηνπο ςειόηεξνπο ζηαζκνύο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
επηζθέςεηο ηνπο κήλεο εθείλνπο θαηά ηνπο νπνίνπο ν ζηαζκόο ήηαλ θαιπκκέλνο από
ρηόλη. Έηζη δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο:
Σηνλ ζηαζκό ζηα 1200m ηεο Γίθηεο ηνλ Φεβξνπάξην
Σηνλ ζηαζκό ζηα 1600m ηεο Γίθηεο ηνπο Φεβξνπάξην θαη Μάξηην
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Σηνλ ζηαζκό ζηα 1800m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ ηνπο Ιαλνπάξην, Φεβξνπάξην,
Μάξηην θαη Απξίιην
Σε θάζε επίζθεςε ζπιιέρζεθαλ δσληαλά άηνκα θαη θειύθε από ρεξζαία
γαζηεξόπνδα γηα 4 – 6 ώξεο θάζε θνξά από έλα θαη ζπάληα δύν άηνκα. Έγηλε
πξνζπάζεηα ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο λα θαιπθζεί αλ όρη ίδηα ηνπιάρηζηνλ παξόκνηα
επηθάλεηα. Σηελ επηθάλεηα απηή εξεπλήζεθαλ όιεο νη πηζαλέο νηθνζέζεηο γηα ηα
ρεξζαία γαζηεξόπνδα. Η ζπιινγή ζπλερηδόηαλ κέρξη λα πεξάζεη κηα νιόθιεξε ώξα
θαη λα κελ έρεη βξεζεί θαλέλα θαηλνύξγην είδνο. Τα δσληαλά άηνκα πνπ ζπιιέγνληαλ
θιείλνληαλ ζε βάδα γεκάηα κε λεξό γηα κηα λύρηα ώζηε ηα άηνκα λα πληγνύλ θαη λα
μεδηπισζνύλ. Τα λεθξά άηνκα ηνπνζεηνύληαλ θαηόπηλ ζε 75% αιθνόιε.
Σην επόκελν ζηάδην ηα δείγκαηα απηά πξνζδηνξίζηεθαλ, σο πξνο ην είδνο κε ηελ
θαζνξηζηηθή θαη πνιύηηκε βνήζεηα ηεο εθόξνπ αζπνλδύισλ ηνπ κνπζείνπ Γξ.
Καηεξίλαο Βαξδηλνγηάλλε. Οη πξνζδηνξηζκνί έγηλαλ είηε κε κνξθνινγηθή εμέηαζε
είηε κε αλαηνκή ηνπ γελεηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο. Κάπνηνπο κήλεο ζπιιέρζεθε θαη
θπιινζηξσκλή (litter) ε νπνία αθνύ βξάρεθε θαη πέξαζε από θόζθηλα δηαθνξεηηθνύ
δηακεηξήκαηνο εμεηάζηεθε ζρνιαζηηθά θάησ από θαθό. Με ηελ ηερληθή απηή
ζπιιέρζεθαλ ηα πην κηθξνζθνπηθά είδε ηνπ ζηαζκνύ. Με ην πέξαο ηεο κειέηεο όια
ηα δείγκαηα θαηαηέζεθαλ ζην Μ.Φ.Ι.Κ.
2.3 Παξαηεξήζεηο πεδίνπ
Σε θάζε επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έγηλαλ παξαηεξήζεηο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα
θάζε είδνπο (ελεξγά ή ζε δηάπαπζε), ηεο γεληθήο αθζνλίαο ησλ αηόκσλ θαη ηεο
νηθνζέζεο

πνπ

παξαηεξνύληαλ.

Τν

επίπεδν

δξαζηεξηόηεηαο

ησλ

αηόκσλ

ζπλνςίζηεθε ζε δύν θαηεγνξίεο:
Ωο ελεξγά ζεσξήζεθαλ ηα άηνκα πνπ παξαηεξήζεθαλ λα θηλνύληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο ή ήηαλ αθίλεηα κε ην ζώκα κέζα ζην θέιπθνο
αιιά ρσξίο λα έρνπλ ζρεκαηίζεη επίθξαγκα, όπσο θαη εθείλα πνπ είραλ
ζρεκαηίζεη πνιύ ιεπηό επίθξαγκα (δηαθαλέο).
Ωο άηνκα ζε δηάπαπζε ζεσξήζεθαλ ηα άηνκα πνπ είραλ ζρεκαηίζεη
επίθξαγκα ζθιεξό, δηπιό ή ηξηπιό ή είραλ πξνζθνιιεζεί έληνλα ζε θιαδηά ή
πέηξεο.
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Από ηνλ Σεπηέκβξε επίζεο θαη γηα θάζε κήλα έγηλαλ “δεκνγξαθηθέο” κεηξήζεηο ζηα
άηνκα ηνπ γέλνπο Albinaria ζρεηηθά κε ηελ αλαινγία ελειίθσλ-αλώξηκσλ αηόκσλ. Οη
κεηξήζεηο γίλνληαλ παξαηεξώληαο ζε 5 ζεκεία θάζε ζηαζκνύ, 20 άηνκα πνπ λα
εμαπιώλνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα βξάρσλ (ζπλνιηθά 100 άηνκα).
2.4 Κιηκαηηθά
Σηνπο ζηαζκνύο ηνπνζεηήζεθαλ κεηξεηέο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηεο αηκόζθαηξαο θαη
ζεξκνθξαζίαο. Ο εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δηέζεηε 4
κεηξεηέο ηεο εηαηξίαο Hobo, ηύπνπ HOBO U12 4-Channel External θαη 4 κεηξεηέο
ηεο εηαηξείαο Microlab, ηύπνπ EC650. Δπεηδή νη κεηξεηέο ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη ζε
άιια εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα δηαηέζεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο απηήο ηεο κειέηεο από
ηνλ Αύγνπζην κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην γηα έλαλ ζηαζκό θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο έσο
Απξίιην ή Μάην. Έλα επηπξόζζεην πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ όηη νη κελ κεηξεηέο
ηεο πξώηεο εηαηξείαο ιακβάλνπλ κόλν κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο αιιά από 4
αθξνδέθηεο, ελώ απηνί ηεο δεύηεξεο εηαηξίαο ιακβάλνπλ κόλν κηα κέηξεζε
ζεξκνθξαζίαο, από ην θπξίσο κέξνο ηεο ζπζθεπήο αιιά ιακβάλνπλ θαη κεηξήζεηο
θνξεζκνύ ηνπ αέξα ζε πγξαζία. Έηζη αλαγθαζηηθά από θάπνηνπο ζηαζκνύο
ζπιιέρζεθαλ κόλν ζηνηρεία ζεξκνθξαζίαο αιιά από 4 νηθνζέζεηο ελώ από άιινπο
κία κόλν κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο θαη κηα πγξαζίαο. Γεδνκέλσλ ησλ όζσλ
αλαθέξζεθαλ ζην ππνθεθάιαην 2.3 ζρεηηθά κε ηηο νηθνζέζεηο πνπ επηιέγνπλ ηα
ρεξζαία γαζηεξόπνδα νη 4 αθξνδέθηεο ηεο εηαηξίαο Hobo ηνπνζεηήζεθαλ σο εμήο:
1. Σε ζθηά θάησ από πέηξεο
2. Δθηεζεηκέλνο πάλσ ζε βξάρν
3. Δθηεζεηκέλνο θάησ ζην ρώκα
4. Σε ζθηά κέζα ζε ζάκλν
Οη κεηξεηέο ηεο εηαηξίαο Microlab ηνπνζεηήζεθαλ ζε ζθηά θάησ από πέηξεο. Οη
κεηξήζεηο γίλνληαλ αλά κία ώξα. Γηα ιόγνπο ζπληήξεζεο ησλ κεηξεηώλ ζε
νξηζκέλνπο ζηαζκνύο έγηλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο αιιαγή ζηελ ζπζθεπή
κέηξεζεο. Οη αιιαγέο έγηλαλ κε ηξόπν ώζηε λα κελ ραζνύλ πάλσ από κία κέηξεζε
ιόγσ απνπζίαο κεηξεηή από ηνλ ζηαζκό. Δπεηδή όκσο ζε θάπνηεο αιιαγέο είρακε
αληηθαηάζηαζε κεηξεηή ηεο κηαο εηαηξίαο από κεηξεηή ηεο άιιεο, ζε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο έρνπκε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ δεδνκέλα κέζα ζηνλ ίδην ζηαζκό αλάινγα
κε ηελ επνρή ηνπ ρξόλνπ. Αλαιπηηθά νη κεηξήζεηο πνπ ειήθζεζαλ έρνπλ σο εμήο:
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Σηαζκόο Γίθηεο ζηα 400m: Μεηξεηήο ηύπνπ Hobo από Αύγνπζην 2008 έσο
Μάην 2009
Σηαζκόο Γίθηεο ζηα 800m: Μεηξεηήο ηύπνπ Hobo από Αύγνπζην 2008 έσο
Μάην 2009
Σηαζκόο Γίθηεο ζηα 1200m: Μεηξεηήο ηύπνπ Microlab από Αύγνπζην 2008
έσο Απξίιην 2009
Σηαζκόο Γίθηεο ζηα 1600m: Μεηξεηήο ηύπνπ Microlab από Αύγνπζην 2008
έσο Απξίιην 2009
Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 400m: Μεηξεηήο ηύπνπ Hobo από Αύγνπζην
2008 έσο Μάην 2009
Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 800m: Μεηξεηήο ηύπνπ Microlab από Αύγνπζην
2008 έσο Απξίιην 2009
Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 1200m: Μεηξεηήο ηύπνπ Hobo από Αύγνπζην
2008 έσο Απξίιην 2009
Σηαζκόο Λεπθώλ Οξέσλ ζηα 1800m: Μεηξεηήο ηύπνπ Hobo από Αύγνπζην
2008 έσο Ννέκβξην 2008. Μεηά κεηξεηήο ηύπνπ Microlab από Γεθέκβξην
2008 έσο Ιαλνπάξην 2009.
Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζακε:
Ιζηνγξάκκαηα, θαη γξαθήκαηα πνζνζηώλ (πίηεο) ή αθζνλίαο (ζηήιεο) ζην
Microsoft Office Excel 2007
Αλάιπζε

θαη

γξάθεκα

πνιπδηάζηαηεο

θιηκαθνπνίεζεο

(MDS),

κε

ππνινγηζκό επθιείδησλ απνζηάζεσλ από δεδνκέλα παξνπζίαο-απνπζίαο ζην
IBM SPSS Statistics 19
Αλάιπζε ζπζρέηηζεο ζην IBM SPSS Statistics 19
Κπθιηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα ζην KCS Oriana
4
Αλαιύζεηο ειέγρνπ Rayleigh θαη Ori ζηα δεδνκέλα θπθιηθήο ζηαηηζηηθήο ζην
KCS Oriana 4
Γηα ηελ απεηθόληζε ησλ ζηαζκώλ κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε θσηνγξαθηθό πιηθό ηνπ
Θάλνπ Γηαλλαθάθε θαη εηθόλεο από ην Google Earth 6.2 1.6014 (beta) © 2012
Google Inc.
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3. Αποηειέζκαηα
3.1 Δίδε αλά ζηαζκό

Από ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δεηγκάησλ πνπ ζπιιέρζεθαλ πξνθύπηεη ε ζύζηαζε εηδώλ
ηνπ θάζε ζηαζκνύ.

Είδος
Cantareus aspersus
Cantareus apertus
Eobania vermiculata
Lindholmiola barbata
Metafruticicola dictaeus
Metafruticicola lectus
Metafruticicola nicosianus
Metafruticicola noverca
Metafruticicola pellita
Metafruticicola n. sp. Diktis
Cernuella jonica
Xerocrassa cretica
Xerocrassa mesostena
Helicopsis sp. b
Pseudoxerophila bathytera
Trochoidea sp."a"
Gallandia annularis
Daudebardia rufa
Eopolita protensa
Vitrea contracta
Vitrea clessini
Oxychilus hydatinus
Oxychilus ionicus
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Granopupa granum
Rupestrella rhodia
Rupestrella philippii
Orculella cretilasithi
Orculella cretioreina
Cochlostoma cretense

*
*
*

*

*
*
*

*

*

Πίλαθας 3.1: Δίδε τερζαίφλ γαζηεροπόδφλ αλά ζηαζκό.

3.2 Φαηλοιογία εηδώλ
Από ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην πεδίν θάζε κήλα πξνθύπηεη ε δξαζηεξηόηεηα
ηνπ θάζε είδνπο από ζηαζκό ζε ζηαζκό κέζα ζηνπο κήλεο δεηγκαηνιεςίαο.

Cantareus aspersus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Παξακεζνγεηαθέο ρώξεο, Γ. Δπξώπε, Ακεξηθή & Απζηξαιία.
Σηελ δηαηξηβή ηεο Βαξδηλνγηάλλε (1994) αλαθέξεηαη όηη ην είδνο απηό ζρεκαηίδεη
ππθλνύο πιεζπζκνύο ζηα πεδηλά ηνπ λεζηνύ ελώ ζηα εκηνξεηλά νη πιεζπζκνί
αξαηώλνπλ. Από ηα 800m γίλεηαη πνιύ ζπάλην θαη δελ έρεη βξεζεί πάλσ από ηα
1000m. Πξάγκαηη ζηελ παξνύζα έξεπλα βξέζεθε ζηνπο δύν ρακειόηεξνπο ζηαζκνύο
(400 & 800m) ησλ δύν νξεηλώλ όγθσλ. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ άθζνλα ζε
όιεο ζρεδόλ ηηο νηθνζέζεηο ησλ ζηαζκώλ πνπ εμαπιώλεηαη (π.ρ. ζρηζκέο βξάρσλ,
θάησ από πέηξεο, θάησ ζην ρώκα θ.η.ι.). Τα άηνκα ηνπ είδνπο βξέζεθαλ δξαζηήξηα
ζηα 400m ηεο Γίθηεο θπξίσο από ηνλ Ννέκβξε έσο ηνλ Απξίιην κε αύμεζε ησλ
παξαηεξνύκελσλ αηόκσλ ην κήλα Απξίιην. Σηα 800m, ε δξαζηεξηόηεηα ήηαλ θπξίσο
από ηνλ Ννέκβξην έσο ηνλ Μάε θαη νη ππθλόηεξνη πιεζπζκνί ήηαλ θη εδώ ηνλ
Απξίιην. Σηα Λεπθά Όξε ζηα 400m ηα δώα ηνπ είδνπο ήηαλ δξαζηήξηα θπξίσο από
ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Απξίιην ελώ ηνλ Μάην ηα κηζά ήηαλ ζε δηάπαπζε θαη ηα άιια
κηζά θηλεηηθά. Πιεζπζκηαθή αύμεζε παξαηεξείηαη ζηαδηαθά από ηνλ Φεβξνπάξην
έσο ηνλ Μάην κε θνξύθσζε ην δίκελν Μάξηην-Απξίιην. Σηα 800m ζηα Λεπθά Όξε νη
πιεζπζκνί ηνπ είδνπο ήηαλ εμαηξεηηθά αξαηνί ελώ δξαζηήξηα άηνκα παξαηεξήζεθαλ
θπξίσο από ηνλ Ννέκβξην κέρξη ηνλ Μάξηην. Σε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαηά ηνπο
κήλεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηα δώα θηλνύληαλ πάλσ ζηα βξάρηα ή ζε ζρηζκέο απηώλ,
θάησ από πέηξεο, ζην έδαθνο θαη θπξίσο πάλσ ζε πνώδε θπηά γηα λα ηξαθνύλ
(ραξαθηεξηζηηθέο ηξύπεο ζηα θύιια).
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Cantareus apertus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Παξακεζνγεηαθέο ρώξεο
Τν είδνο απηό αλαθέξεηαη ζην δηαδαθηνξηθό ηεο Βαξδηλνγηάλλε (1994), λα
εμαπιώλεηαη ζηα ίδηα κέξε κε ην Cantareus aspersus αιιά κε αξαηόηεξνπο
πιεζπζκνύο. Σηελ παξνύζα έξεπλα βξέζεθε ζηνπο δύν ρακεινύο ζηαζκνύο ησλ
Λεπθώλ Οξέσλ (400 & 800m). Πξάγκαηη ην είδνο απηό ζρεκάηηδε αξαηνύο
πιεζπζκνύο θαη ζπλήζσο ζπιιέγνληαλ κόλν θειύθε ηνπ, θάησ από πέηξεο θαη ζην
έδαθνο. Δλεξγά θηλεηηθά άηνκα παξαηεξήζεθαλ ζηα 400m θπξίσο ηνλ Ηαλνπάξην θαη
ηνλ Απξίιην ελώ ζηα 800m θπξίσο ηνλ Γεθέκβξε. Τα άηνκα απηά ήηαλ θπξίσο
αλώξηκα θαη ηξέθνληαλ πάλσ ζε πνώδε θπηά.

Eobania vermiculata
Δπξύηεξε εμάπισζε: Παξακεζνγεηαθέο ρώξεο
Σρεκαηίδεη ππθλνύο πιεζπζκνύο ζηα πεδηλά ηεο Κξήηεο. Τν ζπλαληάκε ζε καθί,
θξύγαλα, παξαιίεο θαη θαιιηέξγεηεο. Γελ αλαθέξεηαη ζε κεγάια πςόκεηξα. Σηελ
παξνύζα δηαηξηβή ζπιιέρζεθε ζηνπο ρακεινύο ζηαζκνύο ηεο Γίθηεο αιιά θαη ζηα
1200m!!! Καηόπηλ πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ Γξ. Κ. Βαξδηλνγηάλλε
αλαθέξζεθε όηη έρεη βξεζεί κεκνλσκέλα θαη ζηα 1400m ζηε Γίθηε ζην νξνπέδην ηνπ
Καζαξνύ. Κειύθε από απηό ην είδνο βξέζεθαλ ζε όιεο ηηο νηθνζέζεηο ησλ ζηαζκώλ.
Τα άηνκα ήηαλ θηλεηηθά ζηα 400m, θπξίσο από Γεθέκβξην κέρξη Μάην κε κηα αύμεζε
ησλ παξαηεξνύκελσλ αηόκσλ ηνλ Απξίιην. Σηα 800m, ήηαλ ελεξγά θπξίσο από ηνλ
Ννέκβξην έσο Ηαλνπάξην θαη Απξίιην-Μάην κε αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνλ Απξίιην.
Σηα 1200m νη πιεζπζκνί ήηαλ πνιύ αξαηνί θαη θηλεηηθά άηνκα βξέζεθαλ θπξίσο ηνλ
Σεπηέκβξε θαη Απξίιην-Μάην. Απηά ηα άηνκα δξαζηεξηνπνηνύληαλ πάλσ ζε θπηά ή
θάησ από πέηξεο. Τνπο ππόινηπνπο κήλεο βξίζθνληαλ ζε δηάπαπζε θάησ από πέηξεο.

Lindholmiola barbata
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό δπηηθήο θαη θεληξηθήο Κξήηεο
Εεη ζε καθί, θξύγαλα θαη δάζε Quercus, Pinus, Cupressus. Σηνπο ζηαζκνύο ηεο
παξνύζαο κειέηεο βξέζεθε ζηα 400 θαη 1200m πςόκεηξν ζηα Λεπθά Όξε. Κειύθε
από απηό ην είδνο ζπιιέρζεθαλ άθζνλα ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα, θάησ από πέηξεο
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αθόκα θαη ζην έδαθνο. Σηα 400m ηα άηνκα ήηαλ δξαζηήξηα θπξίσο από Οθηώβξην
έσο Μάξηην (ώξηκα) κε Απξίιην (αλώξηκα). Αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ παξαηεξήζεθε
ηνλ Μάξηην. Σηα 1200m ηα άηνκα ήηαλ ελεξγά θπξίσο ηνλ Ηαλνπάξην, κεηά
ζρεκάηηζαλ ιεπηό δηάθαλν επίθξαγκα θαη κεηά παξαηεξήζεθαλ πάιη δξαζηήξηα ηνλ
Μάην (ώξηκα) θαη Ηνύλην (αλώξηκα). Τνπο κήλεο απηνύο ηα άηνκα θηλνύληαλ ζε
ζρηζκέο ζηα βξάρηα θαη θάησ από πέηξεο. Τνπο κήλεο ηεο δηάπαπζεο ηα βξήθακε
θάησ από ηηο πέηξεο.

Metafruticicola dictaeus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Α. Κξήηεο
Σηελ δηαηξηβή ηεο Βαξδηλνγηάλλε (1994) ην είδνο απηό αλαθέξεηαη ζε καθί θαη δάζε
Quercus πεξηθεξεηαθά ηεο Γίθηεο. Από απηή ηελ εξγαζία βξέζεθε ζε ζηαζκνύο ζε
όια ηα πςόκεηξα απηνύ ηνπ νξεηλνύ όγθνπ. Βξέζεθαλ θειύθε ζην έδαθνο ή θάησ
από πέηξεο ελώ δξαζηήξηα άηνκα παξαηεξήζεθαλ θπξίσο ηνλ Μάξηε, ζην έδαθνο.

Metafruticicola lectus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Κξήηεο.
Ζ Βαξδηλνγηάλλε (1994) αλαθέξεη όηη ην είδνο απηό ζπλαληάηαη ζε θξύγαλα, καθί,
δάζε Cupressus θαη Pinus, θαιιηέξγεηεο. Σπάληα ζπλαληάηαη ζηελ εκηνξεηλή δώλε
θαη κόλν γύξσ από ην νξνπέδην Λαζηζίνπ βξέζεθε ζηα 800-1000m. Πξάγκαηη θαη
ζηνπο ζηαζκνύο απηήο ηεο δηαηξηβήο βξέζεθε ζηα 400m θαη ζηα δύν βνπλά θαη ζηα
800m κόλν ζηελ Γίθηε. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ ζε κηθξνύο αξηζκνύο ζηα 400m
ηεο Γίθηεο αιιά ζε αθζνλία ζε όινπο ηνπο ππόινηπνπο ζηαζκνύο εμάπισζήο ηνπ.
Σηα 400m ηεο Γίθηεο ζπλαληήζεθε δξαζηήξην θπξίσο ηνλ Γεθέκβξην. Σηα 800m
βξέζεθε δξαζηήξην θπξίσο από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Μάην ζε κεγάιε αθζνλία,
όπσο θαη ζηα 400m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ, από ηνλ Οθηώβξην έσο θαη νξηαθά ηνλ
Ηνύλην (κε θηλεηηθά αιιά ρσξίο επίθξαγκα). Ζ δξαζηεξηόηεηα εληνπίζηεθε θάησ από
πέηξεο, ζην έδαθνο, ζε ζρηζκέο ή πάλσ ζε βξάρηα θαη πάλσ ζε θπηά (θπξίσο
ζθπινθξεκκύδεο). Αύμεζε ησλ παξαηεξνύκελσλ αηόκσλ είδακε ζηα 800m ηεο
Γίθηεο ηνλ Μάην θαη ζηα Λεπθά Όξε από ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Ηνύλην.
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Metafruticicola nicosianus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Α. Μεζόγεηνο
Σηε Βαξδηλνγηάλλε (1994), αλαθέξεηαη παξνπζία ηνπ είδνπο ζην λεζί ζηα πεδηλά ηνπ
λνκνύ Χαλίσλ θαη θπξίσο ζηνπο 3 νξεηλνύο όγθνπο. Σπλαληάηαη ζε θξύγαλα, καθί,
δάζε Cupressus & ξπάθηα, θπξίσο ζε ςειά αιπηθά νηθνζπζηήκαηα. Σηελ Γίθηε
αλαθέξεηαη λα ππάξρεη κέρξη θαη ηελ θνξπθή. Σηα Χαληά απαληάηαη από 0-2000m. Σε
ηνύηε εδώ ηελ εξγαζία βξέζεθε ζηνπ πην ςεινύο ζηαζκνύο θαη ζηνπο δύν νξεηλνύο
όγθνπο (1600 ζηελ Γίθηε θαη 1800 ζηα Λεπθά Όξε), αιιά βξέζεθε θαη ζηελ Γίθηε
ζηα 1200m θαη ζηα 2100 ζηα Λεπθά Όξε!!! Κειύθε ηνπ είδνπο ζπιιέρζεθαλ θάησ
από πέηξεο, ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα θαη ζην έδαθνο. Σηα 1200m ηεο Γίθηεο
θαηαγξάθεθαλ δσληαλά άηνκα ζε κεγάιν αξηζκό από ηνλ Ννέκβξην έσο ηνλ
Ηαλνπάξην όπσο επίζεο θαη ηνλ Μάην. Σηα 1600m ηνπ ίδηνπ νξεηλνύ όγθνπ έληνλε
δξαζηεξηόηεηα έιαβε ρώξα ηνλ Οθηώβξην-Γεθέκβξην θαη πάιη ηνλ Απξίιην. Σηα
1200m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ ην είδνο ήηαλ πνιύ ζπάλην θαη δξαζηήξηα άηνκα
παξαηεξήζεθαλ θπξίσο ηνλ Γεθέκβξην. Σηα 1800m νη πιεζπζκνί ήηαλ ζρεηηθά πην
ππθλνί. Γξαζηήξηα άηνκα βξέζεθαλ θπξίσο από ηνλ Οθηώβξην έσο ηνλ Γεθέκβξε,
κεηά ν ζηαζκόο θαιύθζεθε από ρηόλη θαη κεηά ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ δελ
παξαηεξήζεθαλ πνιιά δξαζηήξηα άηνκα. Τνπο κήλεο πνπ δελ ππήξρε δξαζηεξηόηεηα
βξέζεθαλ άηνκα ζε δηάπαπζε θάησ από πέηξεο θαη πην ζπάληα θξπκκέλα κέζα ζε
ζάκλνπο.

Metafruticicola noverca
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Κξήηεο
Κνηλό ζαιηγθάξη ηνπ λεζηνύ πνπ ζπλαληάηαη ζε θαιιηέξγεηεο, θξύγαλα, καθί, δάζε
Quercus, Pinus & Cupressus, ξπάθηα (Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Σηελ παξνύζα κειέηε
βξέζεθε ζηα Λεπθά Όξε κέρξη ηα 1200m θαη ζηελ Γίθηε κέρξη ηα 1600m. Τν είδνο
απηό εμαπιώλεηαη ινηπόλ ζε πνιινύο ζηαζκνύο θαη ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε κεγάιε
αθζνλία. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ θάησ από πέηξεο, ζην έδαθνο, ζε ζρηζκέο ζε
βξάρνπο, κέζα ζε ζάκλνπο θαη ζηηο ξίδεο δέληξσλ. Εσληαλά άηνκα θαηαγξάθεθαλ
ζηα 400m ηεο Γίθηεο θπξίσο από Ηαλνπάξην κέρξη Απξίιην. Σηα 800m από θπξίσο
από Γεθέκβξε κέρξη Απξίιε. Σηα 1200m έληνλε θηλεηηθόηεηα παξαηεξείηαη ηνλ
Μάξηην – Απξίιην αιιά ε αθζνλία ησλ αηόκσλ ηνλ Μάξηην είλαη ραξαθηεξηζηηθά
37

κεγάιε. Σηα 1600m πάιη νη πιεζπζκνί είλαη εμαηξεηηθά αξαηνί θαη θηλεηηθά άηνκα
ζπλαληώληαη θπξίσο ηνλ Ηαλνπάξην. Σηα Λεπθά Όξε, ζηα 400m πάιη νη πιεζπζκνί
ήηαλ πνιύ αξαηνί θαη δξαζηήξηα άηνκα παξαηεξήζεθαλ θπξίσο ηνλ Απξίιην. Σηα
800m ε δξαζηεξηόηεηα δηεμήρζε θπξίσο από Μάξηην κέρξη Μάην. Δκθάληζε πνιιώλ
αηόκσλ είρακε ηνλ Μάξηην. Σηα 1200m θηλεηηθά ήηαλ ηα δώα θπξίσο από ηνλ
Γεθέκβξην κέρξη ηνλ Ηνύλην κε ηελ κεγαιύηεξε ππθλόηεηα πιεζπζκώλ ηνλ
Ηαλνπάξην.

Metafruticicola pellita
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηνπ Αηγαίνπ
Κνηλό ζαιηγθάξη ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο. Σπλαληάηαη ζε θξύγαλα, καθί, δάζε Pinus,
(Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Δδώ ζπλαληήζεθε κόλν ζηα 800m πςόκεηξν ζηελ Γίθηε.
Δμαηξεηηθά ζπάλην είδνο ζηνλ ζηαζκό απηό. Ζ πην έληνλε δξαζηεξηόηεηα
παξαηεξήζεθε ηνλ Οθηώβξην (όρη πάξα πνιιά άηνκα όκσο) ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα.

Metafruticicola sp.”Δίκτης”
Τν είδνο απηό πξσηναλαθέξεηαη ζην δηδαθηνξηθό ηεο Βαξδηλνγηάλλε (1994), σο είδνο
ησλ θνξπθώλ ηεο Γίθηεο. Από απηήλ ηελ έξεπλα βξέζεθε ζηνπο δύν ςειόηεξνπο
ζηαζκνύο ηνπ νξεηλνύ απηνύ όγθνπ (1200 & 1600m).

Cernuella jonica
Δπξύηεξε εμάπισζε: Μεζόγεηνο
Σηε Βαξδηλνγηάλλε (1994) αλαθέξεηαη σο είδνο ησλ έληνλα επεξεαζκέλσλ από ηνλ
άλζξσπν βηνηόπσλ. Αληίζεηα ζηηο δεηγκαηνιεςίεο απηήο ηεο εξγαζίαο βξέζεθε ζε
όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο Γίθηεο εθηόο από απηόλ ζηα 1200m ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη
ν πην επεξεαζκέλνο. Βξέζεθε επίζεο θαη ζηνλ ζηαζκό ζηα 800m ζηα Λεπθά Όξε.
Γελ παξαηεξήζεθαλ όκσο θαη πνιύ ππθλνί πιεζπζκνί ζηνπο ζηαζκνύο απηνύο.
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Xerocrassa cretica
Δπξύηεξε εμάπισζε: Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο
Σηελ Βαξδηλνγηάλλε (1994) αλαθέξεηαη ζε καθί, θξύγαλα, θαιιηέξγεηεο θαη δάζε
Pinus. Θεσξείηαη θνηλό είδνο ησλ πεδηλώλ αιιά από ηα 500m θαη πάλσ ζπαλίδεη ελώ
δελ έρεη βξεζεί πάλσ από ηα 800m. Δδώ βξέζεθε ζηα 400m ζηα Λεπθά Όξε. Αλ θαη
βξέζεθε κόλν ζε έλα ζηαζκό, ν πιεζπζκόο ηνπ ήηαλ πάξα πνιύ ππθλόο. Κειύθε
βξέζεθαλ ζε ζρηζκέο ζε βξάρνπο, θάησ από πέηξεο θαη ζην έδαθνο. Εσληαλά άηνκα
βξέζεθαλ θπξίσο θάησ από πέηξεο. Τα άηνκα απηά άξρηζαλ λα δξαζηεξηνπνηνύληαη
θπξίσο ηνλ Οθηώβξην θαη κάιηζηα ζε κεγάινπο αξηζκνύο έσο θαη Ννέκβξην. Ζ
δξαζηεξηόηεηα ζπλερίδεηαη θαη ηνπο κήλεο Γεθέκβξην θαη Ηαλνπάξην αιιά κε πνιύ
ιηγόηεξα άηνκα. Από ηνλ Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ Μάην ε δξαζηεξηόηεηα ζπλερίδεηαη
θαη κάιηζηα κε πνιιά πάιη άηνκα.

Xerocrassa mesostena
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Κξήηεο.
Τν είδνο απηό αλαθέξεηαη σο είδνο πνπ εμαπιώλεηαη ζε όιε ηελ Κξήηε έσο ηα 1600m
πεξίπνπ (Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Βξίζθεηαη πάιη ζε καθί, θξύγαλα, θαιιηέξγεηεο,
δάζε Pinus, Quercus, Cupressus. Σηελ παξνύζα εξγαζία, ζηα Λεπθά Όξε,
ζπλαληάηαη ζηνπο ρακεινύο ζηαζκνύο (400 & 800m), αληίζεηα ζηελ Γίθηε βξίζθεηαη
ζε όια ηα πςόκεηξα αθόκα θαη ζηα 1600m. Κειύθε ηνπ είδνπο ζπιιέρζεθαλ άθζνλα,
ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα, ζην έδαθνο, θάησ από πέηξεο, κέζα ζε ζάκλνπο. Γξαζηήξηα
άηνκα είρακε ζηα 400m ηεο Γίθηεο θπξίσο από ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Απξίιην
κε πνιύ ππθλνύο πιεζπζκνύο. Σηα 800m ηνπ ίδηνπ βνπλνύ ηα άηνκα είλαη ελεξγά
θπξίσο από Γεθέκβξην κέρξη Απξίιην. Σηα 1200m πάιη θαηαγξάθεηαη πην έληνλε
δξαζηεξηόηεηα Οθηώβξε-Ννέκβξε θαη κεηά πάιη Μάξηην-Απξίιην. Τα πεξηζζόηεξα
δξαζηήξηα άηνκα παξαηεξνύληαη ηνλ Μάξηην. Σηα 1600m ε θύξηα δξαζηεξηόηεηα
μεθηλάεη Οθηώβξε θαη ζπλερίδεηαη έληνλα κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην. Μεηά ν ζηαζκόο
θαιύπηεηαη κε ρηόληα θαη ηνλ Απξίιε πνπ ιηώλνπλ ππάξρεη κηα ήπηα δξαζηεξηόηεηα.
Από ηνλ Μάην αξρίδεη ε δηάπαπζε. Σηα 400m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ ηα δσληαλά άηνκα
ηνπ είδνπο παξαηεξνύληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ζηαζκνύ, θαη ε
δξαζηεξηόηεηα είλαη πην έληνλε ηνλ Ννέκβξην κε δξαζηήξηα άηνκα πάλσ ζε θπηά θαη
θάησ από πέηξεο. Σηα 800m ηνπ ίδηνπ νξεηλνύ όγθνπ νη πιεζπζκνί ήηαλ αξθεηά
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ππθλνί. Ζ δξαζηεξηόηεηα αξρίδεη πην έληνλα ηνλ Γεθέκβξην, ηνλ Ηαλνπάξην έρνπκε
πιεζπζκηαθή έθξεμε (<~15 άηνκα ζρεδόλ θάησ από θάζε πέηξα) θαη ζπλερίδεη πην
ήπηα κέρξη ηνλ Μάε. Τα θηλεηηθά άηνκα ζηνπο ζηαζκνύο καο βξέζεθαλ ζην έδαθνο,
θάησ από πέηξεο, πάλσ ζε βξάρηα θαη πάλσ ζηελ βιάζηεζε. Όηαλ βξίζθνληαλ ζε
δηάπαπζε ζπιιέρζεθαλ θάησ από πέηξεο, ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα αθόκα θαη
εθηεζεηκέλα πάλσ ζε θπηά ή βξάρνπο.

Helicopsis sp. b
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Γ. Κξήηεο
Τν είδνο απηό αλαθέξεηαη ζην δηαδαθηνξηθό ηεο Βαξδηλνγηάλλε (1994), ζε καθί,
θαιιηέξγεηεο, θξύγαλα θαη δάζε Pinus, ζηα εκηνξεηλά ηεο δπηηθήο Κξήηεο. Σηνπο
ζηαζκνύο ηνύηεο εδώ ηεο δηαηξηβήο βξέζεθε ζηα 1200m ζηα Λεπθά Όξε. Κειύθε
ηνπ είδνπο βξέζεθαλ θάησ ζην ρώκα, ζε ζρηζκέο ησλ βξάρσλ θαη θάησ από πέηξεο.
Εσληαλά άηνκα ηνπ είδνπο ρσξίο επίθξαγκα βξέζεθαλ θπξίσο από Ννέκβξην κέρξη
Μάην!!! Ζ θνξύθσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο πάλησο παξαηεξήζεθε ηνλ Μάην. Τα
ελεξγά άηνκα θηλνύληαλ θάησ από πέηξεο θαη θάησ ζην ρώκα.

Pseudoxerophila bathytera
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηνπ λόηηνπ Αηγαηαθνύ ηόμνπ
Τν είδνο απηό αλαθέξεηαη σο είδνο θνηλό ζηα πεδηλά ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο
Κξήηεο. Σπλαληάηαη ζε θαιιηέξγεηεο, θξύγαλα, καθί, δάζε Pinus από 0 έσο 1100m
(Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Δδώ βξέζεθε ζηελ Γίθηε ζηα 400m, ζηα 1200m αιιά θαη ζηα
1600m πςόκεηξν!!! Κειύθε ηνπ είδνπο παξαηεξήζεθαλ θάησ από πέηξεο, θάησ ζην
ρώκα θαη ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα. Σηα 400m ην είδνο είρε ππθλνύο πιεζπζκνύο θαη
ήηαλ δξαζηήξην ζε κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο από ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ Μάε. Σηα
1200m βξέζεθαλ κόλν θειύθε ελώ ζηα 1600m βξέζεθαλ ιίγα δξαζηήξηα άηνκα
θπξίσο ηνλ Απξίιην. Γεληθά ηα θηλεηηθά άηνκα εμαπιώλνληαλ πάλσ ζε βιάζηεζε θαη
θάησ από πέηξεο.
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Trochoidea sp. a
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Γπηηθήο Κξήηεο
Ζ Βαξδηλνγηάλλε (1994) ην αλαθέξεη σο είδνο πνπ έρεη βξεζεί ζε θαιιηέξγεηεο,
θξύγαλα, καθί θαη δάζε Cupressus, ζηελ δπηηθή Κξήηε. Από ηελ παξνύζα κειέηε
βξέζεθε ζηνπο ρακεινύο ζηαζκνύο (400 & 800m) ζηα Λεπθά Όξε. Σηα 400m
βξέζεθαλ άθζνλα θειύθε ηνπ είδνπο ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα, θάησ από πέηξεο θαη
θάησ ζην ρώκα. Γξαζηήξηα άηνκα βξέζεθαλ θπξίσο από ηνλ Οθηώβξην έσο θαη ηνλ
Μάην. Τνλ Μάην είρακε ηνπ πην ππθλνύο πιεζπζκνύο. Σηα 800m πάιη
παξαηεξήζεθαλ κόλν νξηζκέλα θειύθε θαη ιίγα δσληαλά άηνκα κε πην έληνλε
δξαζηεξηόηεηα ηνλ Γεθέκβξην.

Galandia sp.
Δπξύηεξε εμάπισζε: Σε όινπο ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηεο Διιάδαο, Άιπεηο
Τν είδνο απηό αλαθέξεηαη λα ζπλαληάηαη κόλν ζηελ ππναιπηθή δώλε ησλ Λεπθώλ
Οξέσλ θαη ηνπ Ψεινξείηε (Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Από απηή ηελ δηαηξηβή
θαηαγξάθεηαη ζηα 1800 θαη 2100 m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ. Τν είδνο απηό ζπλαληάηαη
πην έληνλα θηλεηηθό ηνλ Γεθέκβξην, θάησ από πέηξεο ζε πνιύ ππθλνύο πιεζπζκνύο.

Daudebardia rufa
Δπξύηεξε εμάπισζε: Ζπεηξσηηθή Διιάδα, Δπξώπε
Δμαπιώλεηαη ζε θξύγαλα θαη δάζε Cupressus ή Quercus. Έρεη βξεζεί κόλν δπηηθά
ηνπ Ψεινξείηε θαη ζε πςόκεηξν έσο 1000m. Δδώ βξέζεθε ζηνλ ζηαζκό ησλ Λεπθώλ
Οξέσλ ζηα 1200m!!! Από ην είδνο απηό βέβαηα ζπιιέρζεθαλ κόλν θειύθε.

Eopolita protensa
Δπξύηεξε εμάπισζε: Χώξεο ηεο Α. Μεζνγείνπ
Σηελ Κξήηε ππάξρεη ζε ιίγνπο βηόηνπνπο ηνπ λνκνύ Χαλίσλ αιιά ζην ππόινηπν λεζί
είλαη πνιύ θνηλό ζε όινπο ηνπο ηύπνπο βηνηόπσλ. Σηνλ Ψεινξείηε θηάλεη κέρξη θαη
ηα 2000m πςόκεηξν! Από απηήλ ηελ εξγαζία βξέζεθε ζηελ Γίθηε από ηα 400 έσο ηα
1200m θαη ζηα Λεπθά Όξε ζηα 400m. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ θάησ από πέηξεο
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θαη ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα Σηα 400m θαη ησλ δύν νξεηλώλ όγθσλ βξέζεθαλ κόλν
θειύθε, ελώ ζηα 800m ηεο Γίθηεο βξέζεθαλ δσληαλά δξαζηήξηα άηνκα, θπξίσο από
ηνλ Γεθέκβξην έσο ηνλ Φεβξνπάξην. Σηα 1200m πάιη ηα άηνκα ήηαλ πην θηλεηηθά ηνλ
Ννέκβξην θαη κεηά πάιη Μάξηην έσο Μάην. Τν κέγηζην ηεο δξαζηεξηόηεηαο
θαηαγξάθεθε ηνλ Μάξηην. Τα δσληαλά άηνκα θηλνύληαλ θάησ ζην ρώκα, θάησ από
πέηξεο, πάλσ θαη ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα.

Vitrea contracta
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δπξώπε, Καύθαζνο, Β. Αθξηθή
Σηελ Κξήηε έρεη βξεζεί ζε θξύγαλα, καθί, θαιιηέξγεηεο θαη δάζε Quercus θαη
Cupressus. Σηα Λεπθά Όξε αλαθέξεηαη κέρξη ηα 1000m θαη ζηνλ Ψεινξείηε ζηα
1500m. Από ηελ παξνύζα κειέηε θαηαγξάθεθε ζηελ Γίθηε ζηα 800 θαη 1200m. Σηα
800m βξέζεθαλ κόλν θειύθε ελώ ζηα 1200m βξέζεθαλ θαη δσληαλά άηνκα θάησ
από πέηξεο ηνλ Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην.

Vitrea clessini
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Κξήηεο θαη ησλ Κπθιάδσλ
Σηελ Κξήηε κπνξεί θαλείο λα ην βξεη ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ λεζηνύ ζε θξύγαλα θαη
δάζε Cupressus, Pinus θαη Quercus. Σηα βόξεηα εμαπιώλεηαη θπξίσο ζηελ εκηνξεηλή
δώλε ελώ ζηα λόηηα θαη ζηελ πεδηλή. Σηα Λεπθά Όξε θηάλεη κέρξη ηα 1000m
πςόκεηξν. Από ηηο παξνύζεο δεηγκαηνιεςίεο βξέζεθε ζηα 800m ζηα Λεπθά Όξε θαη
ζηα 1200m ζηελ Γίθηε!!! Βέβαηα κόλν θειύθε ζπιιέρζεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο απηνύο.

Oxychilus hydatinus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Από ηα Καλάξηα λεζηά κέρξη ηνλ Καύθαζν.
Δίλαη από ηα πην θνηλά ζαιηγθάξηα ίζσο θαη όιεο ηεο Διιάδαο. Σπλήζσο απαληάηαη
ζηελ πεδηλή δώλε. Σηνλ Ψεινξείηε έρεη βξεζεί θέιπθνο ζηα 1500m. Από απηή ηελ
κειέηε ζπλαληήζεθε ζηα 1200m θαη ησλ δύν νξεηλώλ όγθσλ όπσο θαη ζηα 800m
ζηελ Γίθηε. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ θάησ από πέηξεο.
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Oxychilus ionicus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Κεληξηθή θαη Γ. Διιάδα
Σπλαληηέηαη ζε ιίγνπο βηνηόπνπο ηνπ λνκνύ Χαλίσλ θαη ζηηο ΒΓ παξπθέο ηεο Γίθηεο.
Τν βξίζθνπκε θπξίσο ζε καθί θαη θξύγαλα. Σηελ παξνύζα κειέηε βξέζεθε ζηα
1200m ηεο Γίθηεο. Κειύθε ηνπ είδνπο έρνπλ βξεζεί θάησ από πέηξεο ζηνλ ζηαζκό.

Oxychilus minoicus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Α. Κξήηεο
Σπλαληάηαη κόλν ζηελ Α. Κξήηε, ζε θξύγαλα, καθί θαη δάζε Quercus και Pinus. Τν
πην ςειό ζεκείν ζην νπνίν ππάξρεη αλαθνξά είλαη ην νξνπέδην ηνπ Καζαξνύ ζηα
1400m. Σηελ παξνύζα δηαηξηβή ζπλαληήζεθε ζηνπο ζηαζκνύο ηεο Γίθηεο από ηα 800
έσο ηα 1600m!!! Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ θάησ ζην ρώκα, θάησ από πέηξεο, ζε
ζρηζκέο ζηα βξάρηα θαη κέζα ζε ζάκλνπο. Σηα 800m βξέζεθαλ θπξίσο θειύθε, ζηα
δσληαλά άηνκα πην έληνλε δξαζηεξηόηεηα παξαηεξήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην θαη ζηα
1200m ηνλ Γεθέκβξην. Σηα 1600m ηνλ Απξίιην παξαηεξήζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα
θηλεηηθά άηνκα θάησ από πέηξεο. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ θάησ ζην ρώκα,
θάησ από πέηξεο, ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα θαη κέζα ζε ζάκλνπο.

Oxychilus spratti
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο θεληξηθήο θαη Γ. Κξήηεο
Αλαθέξεηαη ζε θξύγαλα, καθί, δάζε Pinus θαη Cupressus ηεο θεληξηθήο θαη Γ.
Κξήηεο. Σηα Λεπθά Όξε θζάλεη κέρξη ηα 1600m θαη ζηνλ Ψεινξείηε ζηα 1900m.
Όζν πην αλαηνιηθά θηλνύκαζηε ηόζν πην ζπάλην γίλεηαη. Δδώ βξέζεθε ζηα Λεπθά
Όξε από ηα 400 έσο θαη ηα 1800m!!! Σηνπο δύν ρακειόηεξνπο ζηαζκνύο βξέζεθαλ
κόλν θειύθε ηνπ είδνπο, θάησ ζην ρώκα, ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα θαη θάησ από
πέηξεο. Σηα 1200m βξέζεθαλ δσληαλά άηνκα θπξίσο ηνλ Φιεβάξε θαη ζηα 1800m
θηλεηηθά άηνκα θπξίσο ηνλ Ννέκβξην.

Oxychilus superfluus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Κξήηεο θαη ησλ λεζηώλ δνξπθόξσλ ηεο.
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Σηα λόηηα Λεπθά Όξε θηάλεη κέρξη ηα 1600m πςόκεηξν. Αιιά ζηνλ Ψεινξείηε θαη
ηελ Γίθηε θηάλεη κέρξη θαη ηα 2000m. Βξίζθεηαη ζε καθί, θξύγαλα, δάζε Pinus θαη
Cupressus, ππναιπηθνύο βηνηόπνπο αιιά θαη ζε παξάιηνπο, πεξηζηαζηαθά
(Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Από ηελ παξνύζα εξγαζία ζπιιέρζεθε ζε όια ηα πςόκεηξα
ηεο Γίθηεο. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ ζε ζρηζκέο βξάρσλ, θάησ ζην ρώκα, θάησ
από πέηξεο θαη κέζα ζε ζάκλνπο. Σηα 400m ελεξγά άηνκα βξέζεθαλ θπξίσο ηνλ
Οθηώβξην θαη κεηά Φεβξνπάξην έσο ηνλ Απξίιην. Σηα 800m ηνλ Ννέκβξην θαη πάιη
από Φεβξνπάξην έσο ηνλ Απξίιην. Τώξα ζηα 1200m πάιη ηνλ Ννέκβξην θαη κεηά
Μάξηην κέρξη Μάην. Σηα 1600m ε δξαζηεξηόηεηα απμήζεθε από ηνλ Οθηώβξην έσο
ηνλ Γεθέκβξην θαη κεηά πάιη ηνλ Απξίιην. Τα δξαζηήξηα άηνκα παξαηεξήζεθαλ
θάησ από πέηξεο, πάλσ ζε βξάρηα ή ζε ζρηζκέο απηώλ θαη θάησ ζην ρώκα.

Oxychilus pieperi
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Γαύδνπ θαη ηεο Κξήηεο.
Αλαθέξεηαη κόλν ζην λνκό Ζξαθιείνπ ζε βηνηόπνπο κε θξύγαλα θαη αζβεζηνύρν
έδαθνο. Από απηήλ εδώ ηελ εξγαζία παξαηεξήζεθε ζηα 1200m ηεο Γίθηεο!!! Από
απηό ην είδνο βξέζεθαλ κόλν θειύθε.

Lindbergia pseudoylirica
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Κξήηεο
Τν βξίζθεη θαλείο ζε αξθεηνύο βηνηόπνπο ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ λεζηνύ. Σηα Λεπθά
Όξε έρεη αλαθεξζεί ζηα 1800 κε 2000m πςόκεηξν θαη ζηνλ Ψεινξείηε ζηα 2000m.
Δδώ βξέζεθε ζηνλ ζηαζκό ζηα 2100m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ!!!

Lindbergia pageti
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Κξήηεο
Αλαθέξεηαη κόλν ζε πνιύ ιίγνπο βηόηνπνπο ησλ Λεπθώλ Οξέσλ θαη ηνπ Ψεινξείηε.
Σηα Λεπθά Όξε βξέζεθε ζηα 800 – 1100m ζε δάζνο Cupressus θαη ζηνλ Ψεινξείηε
ζε ππναιπηθή βιάζηεζε ζηα 2200m. Σηελ κειέηε καο βξέζεθε ζηα 1800m ησλ
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Λεπθώλ Οξέσλ. Καη από απηό ην είδνο βξέζεθαλ κόλν θάπνηα θειύθε θάησ από
πέηξεο.

Poiretia dilatata
Δπξύηεξε εμάπισζε: Ηηαιία, Γπηηθή Διιάδα
Σηελ Κξήηε είλαη θνηλό ζαιηγθάξη ζε όινπο ηνπο βηνηόπνπο πνπ βξίζθνληαη δπηηθά
ηνπ Ψεινξείηε. Σηα Λεπθά Όξε έρεη βξεζεί κέρξη ηα 1600m. Σε απηήλ εδώ ηελ
δηαηξηβή ζπλαληήζεθε ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο από ηα 400 έσο ηα 1800m πςόκεηξν
ζηα Λεπθά Όξε!!! Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα, θάησ από
πέηξεο, θάησ ζην ρώκα θαη κέζα ζε ζάκλνπο. Σηα 400m βξέζεθαλ δξαζηήξηα άηνκα
θπξίσο Μάξηην θαη Απξίιην. Σηα 800m παξαηεξήζεθαλ δξαζηήξηα άηνκα από ηνλ
θπξίσο από Γεθέκβξην κέρξη ηνλ Απξίιην. Τα πεξηζζόηεξα άηνκα ζε ππθλόηεηα
θαηαγξάθεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ελώ ηνλ Απξίιην βξέζεθε άηνκν λα γελλάεη θάησ από
πέηξεο. Τελ ίδηα πεξίνδν είρακε απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηα άηνκα ηνπ είδνπο θαη
ζηνλ ζηαζκό ζηα 1200m ελώ ζηα 1800m βξέζεθαλ κνλαρά θάπνηα θειύθε ηνλ. Τα
δσληαλά άηνκα ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θηλνύληαλ θάησ από πέηξεο.

Albinaria cretensis
Δπξύηεξε εμάπισζε: Γ. Κξήηε, ΝΓ λεζίδεο, Λέζβνο
Κνηλό ζαιηγθάξη όισλ ησλ αζβεζηνύρσλ βηνηόπσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη δπηηθά ηνπ
Ψεινξείηε. Σηα Λεπθά Όξε απαληάηαη κέρξη ηα 1000 – 1200m. Έηζη θαη ζηνπο
ζηαζκνύο απηήο εδώ ηεο έξεπλαο βξέζεθε ζηα Λεπθά Όξε, από ηα 400 έσο ηα
1200m. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ ζε όιεο ηηο πηζαλέο νηθνζέζεηο ησλ ζηαζκώλ.
Γξαζηήξηα άηνκα βξέζεθαλ ηα πεξηζζόηεξα ζηελ επηθάλεηα ησλ βξάρσλ θαη ηνπο πην
δπζθνινπο κήλεο ζηηο ζρηζκέο ηνπο. Μηθξνί πιεζπζκνί βξέζεθαλ θάησ από
νξηζκέλεο πέηξεο θαη πάλσ ζε θπηά. Σπγθεθξηκέλα ζηα 400m ε δξαζηεξηόηεηα
παξαηεξήζεθε θπξίσο από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ηνλ Μάην. Τνλ ηειεπηαίν κάιηζηα
κήλα θαηαγξάθεθε θαη κηα πνιύ απόηνκε αύμεζε ησλ παξαηεξνύκελσλ πιεζπζκώλ.
Σηα 800m ηα άηνκα ήηαλ θηλεηηθά θπξίσο από Ννέκβξην κέρξη Μάε. Μεγάιεο
ππθλόηεηεο παξαηεξήζεθαλ Μάξηε θαη Μάε. Σηα 1200m νη πιεζπζκνί ηνπ είδνπο
ήηαλ πην άθζνλνη απ’ όηη ζηνπο ρακειόηεξνπο ζηαζκνύο. Τα άηνκα ήηαλ δξαζηήξηα
θπξίσο από Οθηώβξην κέρξη Μάην. Οη πιεζπζκνί ήηαλ ππθλόηεξνη ηνλ Οθηώβξε θαη
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ην δηάζηεκα Φιεβάξε-Μάξηε. Τνπο δε κήλεο Ηαλνπάξην θαη Μάξηην παξαηεξήζεθαλ
λα δεπγαξώλνπλ. Τνπο κήλεο πνπ ηα δώα δελ ήηαλ δξαζηήξηα, βξίζθνληαλ ζε
δηάπαπζε θάησ από πέηξεο, πάλσ ζε θπηά αιιά θπξίσο πάλσ θαη ζε ζρηζκέο ζηα
βξάρηα.

Albinaria eburnea
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ησλ Λεπθώλ Οξέσλ
Τν δών απηό ζπλαληάηαη κόλν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Λεπθώλ Οξέσλ θαη ζε
πςόκεηξν κεγαιύηεξν από 1000m. Βξέζεθε ζε δάζε Cupressus, θξύγαλα αιιά θαη
ππναιπηθνύο βηνηόπνπο κέρξη ηα 2000m. Από ηελ παξνύζα δηαηξηβή βξέζεθε ζηα
1800 θαη 2100m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ. Κειύθε βξέζεθαλ θπξίσο ζε ζρηζκέο ζηα
βξάρηα. Τα άηνκα ήηαλ δξαζηήξηα, πάλσ θαη ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα θαζώο θαη πάλσ
ζε θπηά από Οθηώβξην κέρξη Γεθέκβξε πνπ άξρηζε λα θαιύπηεηαη ν ζηαζκόο από
ρηόληα. Μεηά ηνλ ιηώζηκν ησλ ρηνληώλ ηνλ Μάε ηα άηνκα άξρηζαλ λα ζρεκαηίδνπλ
επίθξαγκα θαη λα εηνηκάδνληαη γηα δηάπαπζε πάλσ θαη ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα. Οη
πιπζεζκνί ήηαλ γεληθά αξθεηά αξαηνί θαη εληνπηζκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλα βξάρηα.

Albinaria corrugata
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο θεληξηθήο Κξήηεο
Τν είδνο απηό αλαθέξεηαη ζην ζε θξύγαλα, καθί, θαιιηέξγεηεο θαη δάζε από ηνλ
ηζζκό ηεο Ηεξάπεηξαο κέρξη ηηο αλαηνιηθέο παξπθέο ηνπ Ψεινξείηε. Σηα όξε ηεο
Γίθηεο θηάλεη ζηα 1500m (Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Σηελ παξνύζα εξγαζία βξέζεθε ζε
όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο Γίθηεο αθόκα θαη ζηα 1600m πςόκεηξν!!! Κειύθε ηνπ
είδνπο βξέζεθαλ ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα, θάησ ζην ρώκα θαη θάησ από πέηξεο. Τα
θηλεηηθά άηνκα παξαηεξήζεθαλ θπξίσο πάλσ ζηα βξάρηα θαη ζηηο ζρηζκέο ηνπο
ζπλήζσο εθεί πνπ ππάξρνπλ βξύα (ηξνθή), ελώ κηθξόηεξνη πιεζπζκνί βξέζεθαλ θαη
πάλσ ζε θπηά, θάησ από πέηξεο θαη θάησ ζην ρώκα. Σπγθεθξηκέλα ζηα 400m
παξαηεξήζεθε δξαζηεξηόηεηα από Οθηώβξην κέρξη Απξίιην. Τνλ ηειεπηαίν κάιηζηα
κήλα έρνπκε θαη ηνπο πην ππθλνύο πιεζπζκνύο λα παξαηεξνύληαη. Σηα 800m ε
δξαζηεξηόηεηα θαη ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ γίλεηαη ηνπο ίδηνπο κήλεο κε εμαίξεζε ην
γεγνλόο όηη εδώ δξαζηεξηόηεηα θαη πιεζπζκηαθή έμαξζε έρνπκε θαη ηνλ Μάε.
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Δπηπιένλ ηνλ Ηαλνπάξην θαηαγξάθεθαλ άηνκα λα δεπγαξώλνπλ. Σηα 1200m ηα άηνκα
ηνπ είδνπο ήηαλ δξαζηήξηα θπξίσο από Ννέκβξην κέρξη Απξίιην. Από ηνλ Ννέκβξην
κέρξη ην Ηαλνπάξην δε νη ππθλόηεηεο ήηαλ ιίγν κεγαιύηεξεο. Μεηά ν ζηαζκόο
θαιύθζεθε κε ρηόληα θαη κεηά ην ιηώζηκν ηνπο θαη κέρξη ηελ δηάπαπζε νη πιεζπζκνί
ήηαλ πνιύ αξαηνί. Πνιύ κηθξνί ήηαλ θαη νη αξηζκνί γεληθά ζηνλ ζηαζκό ησλ 1600m.
Κηλεηηθόηεηα μεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην κέρξη ηνλ Γεθέκβξην. Τνλ Ηαλνπάξην κεγάιν
κέξνο ησλ πιεζπζκώλ άξρηζε λα ζρεκαηίδεη επίθξαγκα. Καηόπηλ ν ζηαζκόο
θαιύθζεθε κε ρηόληα. Τα ρηόληα έιησζαλ ηνλ Απξίιην, ηα δώα δξαζηεξηνπνηήζεθαλ
πάιη αιιά από ηνλ Μάε έπεζαλ πάιη ζε δηάπαπζε.. Τνλ Γεθέκβξην θαη ηνλ
Ηαλνπάξην, ιίγν πξηλ δειαδή από ηελ θάιπςε ηνπ ζηαζκνύ κε ρηόληα, είρακε
εμαηξεηηθά ιίγα άηνκα. Τνπο κε ελεξγνύο κήλεο ην είδνο βξηζθόηαλ ζε δηάπαπζε
πάλσ ζε βξάρηα ή ζάκλνπο, θάησ από πέηξεο θαη ζε ζρηζκέο βξάρσλ.

Mastus cretensis
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο θεληξηθήο Κξήηεο, Παμηκάδηα
Τν είδνο απηό έρεη βξεζεί ζε όινπο ηνπο ηύπνπο βηνηόπσλ πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα
ζηνλ ηζζκό ηεο Ηεξάπεηξαο θαη ηα Λεπθά Όξε. Σηνλ Ψεινξείηε θαη ζηελ Γίθηε
αλαθέξεηαη έσο ηα 1600m πςόκεηξν. Σε απηήλ εδώ ηελ έξεπλα ζπλαληήζεθε ζε
όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηεο Γίθηεο. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ ζε ζρηζκέο ζηα
βξάρηα, θάησ από πέηξεο θαη θάησ ζην ρώκα. Όηαλ ήηαλ δξαζηήξην βξέζεθε πάλσ ζε
θπηά θαη θπξίσο βξάρηα, ζπρλά θάησ από πέηξεο θαη ζε ζρηζκέο βξάρσλ. Σηα 400m ε
δξαζηεξηόηεηα δηήξθεζε από Οθηώβξην κέρξη Απξίιην ελώ ζηα 800m από Οθηώβξην
κέρξη Μάην. Σηα 1200m έρνπκε θηλεηηθόηεηα από Οθηώβξην κέρξη Απξίιην ελώ ηνλ
Ηαλνπάξην ιίγν πξηλ θαιπθζεί ν ζηαζκόο κε ρηόλη παξαηεξήζεθε όηη ηα άηνκα ηνπ
είδνπο ζρεκάηηδαλ ιεπηό επίθξαγκα. Σηα 1600m ηα δώα ήηαλ δξαζηήξηα θπξίσο από
Οθηώβξην κέρξη Γεθέκβξε, κεηά ν ζηαζκόο θαιύθζεθε από ην ρηόλη θαη κεηά ην
ιηώζηκν δελ μαλαβξέζεθε ελεξγό άηνκν. Τα άηνκα ζε δηάπαπζε παξαηεξήζεθαλ
πάλσ ζε βξάρηα (ιίγα) θαη θπξίσο ζακκέλα κέζα ζην ρώκα θάησ από κεγάιεο πέηξεο.
Γεληθά πάλησο νη πιεζπζκνί ηνπ είδνπο ήηαλ εμαηξεηηθά αξαηνί θαη εληνπηζκέλνη.

Mastus olivaceus
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Κξήηεο θαη ησλ δνξπθνξηθώλ λεζηώλ
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Έρεη βξεζεί ζε όινπο ηνπο βηνηόπνπο ζε όινπο ηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ λεζηνύ
κέρξη ηα 2000m πςόκεηξν (Βαξδηλνγηάλλε, 1994). Σηελ παξνύζα εξγαζία
ζπλαληήζεθε ζηα 1800m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ. Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ ζε
ζρηζκέο βξάρσλ, θάησ από πέηξεο θαη θάησ ζην ρώκα. Τα πξώηα ελεξγά άηνκα
παξαηεξήζεθαλ ηνλ Οθηώβξην πάλσ ζε βξάρηα. Τνλ Γεθέκβξην ηα άηνκα αξρίδνπλ
λα κεηαθέξνληαη πξνο ην ρώκα θάησ από ηηο πέηξεο θαη κεηά ν ζηαζκόο θαιύπηεηαη
κε ρηόληα. Μεηά ην ιηώζηκν δελ μαλαπαξαηεξείηαη δξαζηήξην άηνκν. Κη εδώ νη
πιεζπζκνί ήηαλ εμαηξεηηθά αξαηνί θαη εληνπηζκέλνη.

Mastus hemmeni
Κειύθε ηνπ είδνπο βξέζεθαλ ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα, θάησ ζην ρώκα θαη θάησ από
πέηξεο. Κηλεηηθά άηνκα παξαηεξήζεθαλ πάλσ ζηα βξάρηα θαη θάησ από πέηξεο.
Σπγθεθξηκέλα ζηα 400m πην έληνλε δξαζηεξηόηεηα ππήξρε από ηνλ Ννέκβξην έσο
ηνλ Ηαλνπάξην. Σηα 800 ηνλ Οθηώβξην θαη ηνλ Μάξηην. Δλώ ζηα 1200m από ηνλ
Οθηώβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην θαη κεηά πάιη ηνλ Μάξηην. Γεληθά θαη απηό ην είδνο
ήηαλ πνιύ ζπάλην ζηνπο ζηαζκνύο πνπ βξέζεθε.

Turanena katerinae
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ησλ ςειώλ βνπλώλ ηεο Κξήηεο
Τν είδνο αλαθέξεηαη σο έλα από ηα πην ζπάληα είδε ηνπ λεζηνύ. Εεη ζε πνιύ κηθξέο
πεξηνρέο ησλ νξεηλώλ όγθσλ ζπλήζσο ζην θάησ όξην ηεο ππναιπηθήο δώλεο θαη ζε
βηόηνπν κε κηθξή θιίζε. Σηα Λεπθά Όξε αλαθέξεηαη από ηα 1200 έσο ηα 1800m.
Σηνλ Ψεινξείηε ζηα 1600m. Ζ Βαξδηλνγηάλλε (1994) αλαθέξεη πηζαλό λα βξεζεί ζε
αλάινγν πςόκεηξν ζηελ Γίθηε αιιά θαλείο δελ είρε θαηαθέξεη λα ην εληνπίζεη ιόγσ
ηεο ζπαληόηεηαο ηνπ. Σε απηέο ηηο δεηγκαηνιεςίεο βξέζεθε ζηα 1200m ηεο Κξήηεο,
ζην νξνπέδην ηνπ Ληκλάθαξνπ!!! Βέβαηα ην είδνο ήηαλ ηόζν ζπάλην πνπ ην κόλν πνπ
ζπιιέρζεθε ήηαλ ιίγα θειύθε.

Pyramidula rupestris
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δπξώπε
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Δίλαη αξθεηά ζπάλην είδνο πνπ ζπλαληάηαη κόλν ζηνπο νξεηλνύο όγθνπο ηνπ λεζηνύ.
Σηα Λεπθά Όξε έρεη βξεζεί ζηα 1600m ζε ζσξό από πέηξεο θαη κε βιάζηεζε
ππναιπηθή. Σηνλ Ψεινξείηε βξέζεθε ζηα 2000m ζε αλάινγν ελδηαίηεκα. Δκείο ην
βξήθακε θαη ζηελ Γίθηε ζηα 1200m ζηνλ ζηαζκό ηνπ Ληκλάθαξνπ!!!

Pleurodiscus sudensis
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο θεληξηθήο Κξήηεο
Δμαπιώλεηαη θπξίσο ζην θεληξηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ θαη ζπάληα ην ζπλαληά θαλείο
ζην αλαηνιηθό ή ην δπηηθό άθξν. Σηνλ Ψεινξείηε αλαθέξεηαη κέρξη ην θάησ όξην ηεο
ππναιπηθήο βιάζηεζεο, δειαδή κέρξη ηα 1600m πςόκεηξν. Χακειόηεξα βξίζθεηαη
θπξίσο ζε βηόηνπνπο κε καθθία βιάζηε αιιά επίζεο ζε θξύγαλα θαη θαιιηέξγεηεο.
Πάληα όκσο ζπλαληάηαη ζε εδάθε πινύζηα ζε αζβέζηην. Σε απηή ηελ εξγαζία
βξέζεθε ζηα 800m ζηελ Γίθηε. Από ην είδνο απηό βξέζεθαλ κόλν θειύθε ηνπο κήλεο
ησλ δεηγκαηνιεςηώλ.

Granopupa granum
Δπξύηεξε εμάπισζε: Παξακεζνγεηαθέο ρώξεο
Δίλαη θνηλό ζαιηγθάξη όισλ ησλ λεζηώλ. Παληνύ βξέζεθε ζε βηνηόπνπο κε
αζβεζηνύρν έδαθνο Βξίζθεηαη ζηα πεδηλά ζε θαιιηέξγεηεο, θξύγαλα θαη καθί.
Πξάγκαηη ζηηο δεηγκαηνιεςίεο απηήο ηεο εξγαζίαο βξέζεθε ζηνλ ζηαζκό ησλ 400m
ζηελ Γίθηε. Δλεξγό ην είδνο βξέζεθε θάησ από πέηξεο θπξίσο ηνλ Φεβξνπάξην θαη
ηνλ Μάην. Οη πιπζεζκνί ήηαλ εμαηξεηηθά εληνπηζκέλνη.

Rupestrella rhodia
Δπξύηεξε εμάπισζε: Α. Μεζόγεηνο
Τν είδνο απηό ζπλαληάηαη πάληα ζε αζβεζηνιηζηθά βξάρηα ή ζε ζσξνύο από πέηξεο
αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν βιάζηεζεο. Σηελ Κξήηε ζπλαληάηαη ζηελ πεδηλή δώλε.
Σηελ κειέηε απαληάηαη ζηα 400m ζηελ Γίθηε. Τν είδνο απηό είλαη ραξαθηεξηζηηθή
πεξίπησζε είδνπο πνπ ζπλαληάηαη εληνπηζκέλα κέζα ζε θάπνηνλ ζηαζκό.
Παξαηεξήζεθε δσληαλό πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη ζε ζρηζκέο κηα ζπγθεθξηκέλεο
ζπζηάδαο βξάρσλ πνπ βξηζθόηαλ ζην πιάησκα ζηελ θνξπθή ηεο αλαηνιηθήο πιαγηάο
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ηνπ ζηαζκνύ. Δπίζεο βξέζεθε θάησ από κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζηάδα από πέηξεο ζε
κηα ζάξα ζηελ κέζε ηνπ ζηαζκνύ. Με ηνλ ίδην ηξόπν παξαηεξήζεθε θαη ηνπο 11
κήλεο ησλ δεηγκαηνιεςηώλ. Παξ’ όιε ηελ πξνζπάζεηα δελ βξέζεθε ζε άιιε νηθνζέζε
ζηνλ ζηαζκό. Τα άηνκα δελ ζρεκάηηζαλ θαλέλα κήλα επίθξαγκα νύηε
παξαηεξήζεθαλ πνηέ λα θηλνύληαη ηελ ώξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ κόλε δηαθνξά πνπ
παξαηεξήζεθε ήηαλ κηα απόηνκε αύμεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ είδνπο ζηα δύν ζεκεία
ηνλ Ηνύλην.

Rupestrella philippii
Δπξύηεξε εμάπισζε: Χώξεο ηεο Μεζνγείνπ
Τν είδνο απηό βξίζθεηαη πάληνηε ζε βηνηόπνπο κε αζβεζηνιηζηθά βξάρηα θαιπκκέλα
κε ιεηρήλεο. Γελ ζπλαληάηαη ζε κεγάιν πςόκεηξν. Σηηο δεηγκαηνιεςίεο απηέο
βξέζεθε ζηα 400 θαη 800m ησλ Λεπθώλ Οξέσλ. Σηνπο ζηαζκνύο επαλαιακβάλεηαη ε
ίδηα εηθόλα θαη κε ην άιιν είδνο ηνπ γέλνπο. Σηα 400m βξέζεθαλ άηνκα ζε κηα κόλν
ζπζηάδα βξάρσλ ζηελ θνξπθή ηεο πιαγηάο. Τα άηνκα δελ ζρεκάηηζαλ επίθξαγκα θαη
δελ παξαηεξήζεθαλ λα θηλνύληαη. Μόλν κηα απόηνκε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ
κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην (ζρεδόλ εμαθαλίζηεθαλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ
βξάρνπ) αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ παξαηεξήζεθε ηνλ Μάε. Σηα 800m ηα άηνκα
παξαηεξήζεθαλ ζε δύν – ηξείο ζπγθεθξηκέλνπο βξάρνπο. Δδώ όκσο ε κόλε
παξαηήξεζε ήηαλ θηλεηηθόηεηα ηνλ Ηαλνπάξην.

Orculella cretilasithi
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Κξήηεο
Από ην είδνο απηό βξέζεθαλ κόλν νξηζκέλα θειύθε θάησ από πέηξεο ηνλ Απξίιην
ζηα 1200m ηεο Γίθηεο.

Orculella cretioreina
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Κξήηεο
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Τν είδνο απηό βξέζεθε ζε πνιύ κηθξνύο αξηζκνύο δηάζπαξην ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ
ζηαζκνύ ησλ 1800m ζηα Λεπθά Όξε θάησ από πέηξεο άιινηε κόλν ην θέιπθνο ηνπ
θαη άιινηε δσληαλό ην δών.

Cochlostoma cretense
Δπξύηεξε εμάπισζε: Δλδεκηθό ηεο Γπηηθήο Κξήηεο.
Τν είδνο απηό ζπλαληάηαη δπηηθά από ηνλ Ψεινξείηε θαη πάληα ζε πςόκεηξν
κεγαιύηεξν από ηα 400m. Σηα Λεπθά Όξε ζπλαληάηαη κέρξη ηα 1200m ζε καθία
βιάζηεζε θαη ζε δάζε Cupressus sempervirens αλάκεζα ζε ζσξνύο από πέηξεο.
Πξάγκαηη βξέζεθε ζηα Λεπθά Όξε από ηα 400 έσο θαη ηα 1200m. Σηα 400m
βξέζεθαλ κόλν θειύθε. Σηα 800m βξέζεθαλ θειύθε ζε ζρηζκέο ζηα βξάρηα θαη
ελεξγά άηνκα θπξίσο από ηνλ Ννέκβξην κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην. Σηα 1200m βξέζεθαλ
θειύθε θάησ από πέηξεο θαη ζην ρώκα θαη ελεξγά άηνκα θπξίσο ηνλ Φεβξνπάξην.
Από ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θάζε είδνπο, ζε θάζε ζηαζκό γηα θάζε κήλα πξνθύπηεη ε
δξαζηεξηόηεηά ηνπ κέζα ζηελ ρξνληά. Έηζη ζπγθεληξώζεθαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην
πόζα είδε ήηαλ δξαζηήξηα θάζε κήλα ζε θάζε ζηαζκό όπσο απηά ζπλνςίδνληαη ζην
γξάθεκα 3.2.1 γηα ηελ Γίθηε.

Φαινολογία σταθμϊν Δίκτης
Ποσοστό δραστήριων ειδϊν

0,8
0,7
0,6
0,5

0,4

Δίκτη 400m

0,3

Δίκτη 800m

0,2

Δίκτη 1200m

0,1

Δίκτη 1600m

0

Μήνας

Γράθεκα 3.2.1: Ποζοζηό ελεργώλ εηδώλ αλά κήλα γηα θάζε ζηαζκό ηες Γίθηες.
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Σην γξάθεκα 3.2.2 θαίλνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία γηα ηα Λεπθά Όξε.

Φαινολογία σταθμϊν Λευκϊν Ορζων
Αριθμός δραστήριων ειδϊν

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Λευκά Όρη 400m

0,3

Λευκά Όρη 800m

0,2

Λευκά Όρη 1200m

0,1

Λευκά Όρη 1800m

0

Μήνας

Γράθεκα 3.2.2: Ποζοζηό ελεργώλ εηδώλ αλά κήλα γηα θάζε ζηαζκό ηφλ Λεσθώλ Ορέφλ.

Γηα ηνπο κήλεο πνπ νη ζηαζκνί ήηαλ θαιπκκέλνη κε ρηόληα ηα είδε ζεσξήζεθαλ όια
αλελεξγά. Τν ίδην ζεσξήζεθε θαη γηα ηνλ κήλα Ηνύιην. Αλ ηώξα δνύκε ηνλ θάζε
ζηαζκό μερσξηζηά ζε θπθιηθά δηαγξάκκαηα, όπσο πξνθύπηνπλ από ηξηγσλνκεηξηθή
αλάιπζε ζην Oriana, κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θάπνηεο γεληθέο ηάζεηο
δξαζηεξηόηεηαο ησλ ρεξζαίσλ ζαιηγθαξηώλ γηα θάπνηνπο κήλεο. Τα ζηνηρεία απηά
ζπλνςίδνληαη ζηα γξαθήκαηα 3.2.3 θαη 3.2.4.
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Δίκτη 800m

Δίκτη 400m
Δεκέμβριος

Δεκέμβριος

Ιανοσάριος

Ιανοσάριος
10

10

Νοέμβριος

Φεβροσάριος

7,5

Νοέμβριος

5

5

Οκτώβριος

Μάρτιος

2,5

10

7,5

5

2,5

Φεβροσάριος

7,5

2,5

5

7,5

Οκτώβριος
10

10

Μάρτιος

2,5

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

2,5

Σεπτέμβριος

Απρίλιος

Σεπτέμβριος

Απρίλιος
5

5

7,5

Αύγοσστος

7,5

Αύγοσστος

Μάιος

Μάιος
10

10

Ιούλιος

Ιούλιος

Ιούνιος

Δίκτη1200m
Δεκέμβριος

Ιούνιος

Δίκτη 1600m

Ιανοσάριος

Δεκέμβριος

Ιανοσάριος

10

Νοέμβριος

10

Φεβροσάριος

7,5

Νοέμβριος

5

Οκτώβριος

5

Μάρτιος

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

Οκτώβριος

10

Μάρτιος

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβριος

Απρίλιος

Σεπτέμβριος

Απρίλιος

5

5

7,5

7,5

Αύγοσστος

Μάιος

Αύγοσστος

Μάιος

10

Ιούλιος

Φεβροσάριος

7,5

10

Ιούνιος

Ιούλιος

Ιούνιος

Γράθεκα 3.2.3: Αρηζκός ελεργώλ εηδώλ αλά κήλα γηα ηοσς ζηαζκούς ηες Γίθηες.
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Λεσκά Όρη 400m
Δεκέμβριος

Λεσκά Όρη 800m

Ιανοσάριος

Δεκέμβριος

Ιανοσάριος

10

Νοέμβριος

10

Φεβροσάριος

7,5

Νοέμβριος

5

Οκτώβριος

5

Μάρτιος

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

Οκτώβριος

10

10

7,5

5

2,5

7,5

Μάιος

Αύγοσστος

Μάιος
10

Ιούλιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Λεσκά Όρη 1200m
Δεκέμβριος

Ιούνιος

Λεσκά Όρη 1800m

Ιανοσάριος

Δεκέμβριος

Ιανοσάριος

10

10

Φεβροσάριος

7,5

Νοέμβριος

5

Μάρτιος
2,5

5

7,5

Οκτώβριος

10

Μάρτιος

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβριος

Απρίλιος

Σεπτέμβριος

Απρίλιος

5

5

7,5

7,5

Αύγοσστος

Μάιος

Αύγοσστος

Μάιος

10

Ιούλιος

Φεβροσάριος

7,5

5

2,5

2,5

10

Απρίλιος

10

5

7,5

Σεπτέμβριος

7,5

7,5

5

5

Αύγοσστος

10

2,5

2,5

Απρίλιος
5

Οκτώβριος

Μάρτιος

2,5

2,5

Σεπτέμβριος

Νοέμβριος

Φεβροσάριος

7,5

10

Ιούνιος

Ιούλιος

Ιούνιος

Γράθεκα 3.2.4: Αρηζκός ελεργώλ εηδώλ αλά κήλα γηα ηοσς ζηαζκούς ηφλ Λεσθώλ Ορέφλ.

Τα δεδνκέλα απηά κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηα δεδνκέλα κέζεο
ππό ζθηά ζεξκνθξαζίαο ή θνξεζκνύ ηεο αηκόζθαηξαο ζε πγξαζία όπσο απηά
πξνέθπςαλ από ηηο κεηξήζεηο ησλ ζπζθεπώλ. (Γξαθήκαηα 3.2.5 & 3.2.6)
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Γράθεκα 3.2.5: Ποζοζηό ελεργώλ εηδώλ θαη θιηκαηηθώλ κεηρήζεφλ αλά κήλα γηα ηοσς ζηαζκούς ηες Γίθηες.
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Γράθεκα 3.2.6: Ποζοζηό ελεργώλ εηδώλ θαη θιηκαηηθώλ κεηρήζεφλ αλά κήλα γηα ηοσς ζηαζκούς ηφλ Λεσθώλ Ορέφλ.

Δηδηθά γηα ην γέλνο Albinaria ιήθζεθαλ ζηνηρεία γηα ηελ αλαινγία ησλ ώξηκσλ
αηόκσλ κε άηνκα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Τα απνηειέζκαηα
θαηόπηλ ηξηγσλνκεηξηθήο αλάιπζεο ζην πξόγξακκα Oriana θαίλνληαη παξαθάησ.
(Γξαθήκαηα 3.2.7 & 3.2.8)
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Δίκτη 400m
Δεκέμβριοσ
Νοέμβριοσ

100
85,714

Δίκτη 800m

Ιανουάριοσ

Δεκέμβριοσ

Φεβρουάριοσ

71,429

Νοέμβριοσ

42,857

28,571

Μάρτιοσ

14,286

28,571

Οκτώβριοσ

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

Απρίλιοσ

42,857

28,571

Σεπτέμβριοσ

57,143

71,429

71,429

Μάιοσ

85,714
100

Αφγουςτοσ

Ιοφνιοσ

Νοέμβριοσ

100
85,714

Ιανουάριοσ

Δεκέμβριοσ

Φεβρουάριοσ

Νοέμβριοσ

Μάρτιοσ

14,286

28,571

Οκτώβριοσ

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

Μάρτιοσ

14,286
100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

14,286

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

14,286

28,571

Απρίλιοσ

42,857

28,571

Σεπτέμβριοσ

Απρίλιοσ

42,857

57,143

57,143

71,429

71,429

Μάιοσ

85,714
100

Ιοφλιοσ

Φεβρουάριοσ

42,857

28,571

Αφγουςτοσ

Ιανουάριοσ

57,143

42,857

Σεπτέμβριοσ

100
85,714
71,429

57,143

100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

Ιοφνιοσ

Δίκτη 1600m

71,429

Οκτώβριοσ

Μάιοσ

85,714
100

Ιοφλιοσ

Δίκτη 1200m
Δεκέμβριοσ

Απρίλιοσ

42,857

57,143

Ιοφλιοσ

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

14,286

28,571

Αφγουςτοσ

Μάρτιοσ

14,286
100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

14,286

Σεπτέμβριοσ

Φεβρουάριοσ

57,143

42,857

100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

Ιανουάριοσ

71,429

57,143

Οκτώβριοσ

100
85,714

Ιοφνιοσ

Αφγουςτοσ

Μάιοσ

85,714
100

Ιοφλιοσ

Ιοφνιοσ

Γράθεκα 3.2.7: Ποζοζηό παραηερούκελφλ αλώρηκφλ αηόκφλ (%) ζε ζτέζε κε ηο ζύλοιο ηφλ αηόκφλ ηοσ είδοσς
Albinaria corrugata ζηοσς ζηαζκούς ηες Γίθηες.
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Λευκά Όρη 400m
Δεκέμβριοσ
Νοέμβριοσ

Λευκά Όρη 800m

Ιανουάριοσ

100
85,714

Δεκέμβριοσ

Φεβρουάριοσ

71,429

Νοέμβριοσ

42,857

28,571

Μάρτιοσ

14,286

28,571

Οκτώβριοσ

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

Απρίλιοσ

42,857

28,571

Σεπτέμβριοσ

57,143

71,429

71,429

Μάιοσ

85,714
100

Ιοφλιοσ

Αφγουςτοσ

Ιοφνιοσ

100
85,714

Δεκέμβριοσ

Φεβρουάριοσ

Νοέμβριοσ

Μάρτιοσ

14,286

28,571

Οκτώβριοσ

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

14,286

28,571

Απρίλιοσ

42,857

28,571

Σεπτέμβριοσ

Απρίλιοσ

42,857

57,143

57,143

71,429

71,429

Μάιοσ

85,714
100

Ιοφλιοσ

Μάρτιοσ

14,286
100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

14,286

Αφγουςτοσ

Φεβρουάριοσ

42,857

28,571

Σεπτέμβριοσ

Ιανουάριοσ

57,143

42,857

100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

100
85,714
71,429

57,143

Οκτώβριοσ

Ιοφνιοσ

Λευκά Όρη 1800m

Ιανουάριοσ

71,429

Μάιοσ

85,714
100

Ιοφλιοσ

Λευκά Όρη 1200m
Νοέμβριοσ

Απρίλιοσ

42,857

57,143

Δεκέμβριοσ

14,286
28,571
42,857
57,143
71,429
85,714
100

14,286

28,571

Αφγουςτοσ

Μάρτιοσ

14,286
100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

14,286

Σεπτέμβριοσ

Φεβρουάριοσ

57,143

42,857

100
85,714
71,429
57,143
42,857
28,571
14,286

Ιανουάριοσ

71,429

57,143

Οκτώβριοσ

100
85,714

Αφγουςτοσ

Ιοφνιοσ

Μάιοσ

85,714
100

Ιοφλιοσ

Ιοφνιοσ

Γράθεκα 3.2.8: Ποζοζηό παραηερούκελφλ αλώρηκφλ αηόκφλ (%) ζε ζτέζε κε ηο ζύλοιο ηφλ αηόκφλ ζηο γέλος
Albinaria ζηοσς ζηαζκούς ηφλ Λεσθώλ Ορέφλ.

3.3 Βηοποηθηιόηεηα αλά συόκεηρο
Από ηνλ πίλαθα 3.3.1 πξνθύπηεη ν αξηζκόο εηδώλ γηα ην ζύλνιν ησλ ζηαζκώλ θάζε
νξεηλνύ όγθνπ.

Οξεηλόο όγθνο
Αξηζκόο Δηδώλ
Αξηζκόο από Γέλε
Αξηζκόο από Οηθνγέλεηεο

Λεπθά Όξε
26
19
11

Γίθηε
27
17
9

Πίλαθας 3.3.1: Βηοποηθηιόηεηα αλά ορεηλό όγθο.

Αλ δηαρσξηζηνύλ ηα είδε πνπ απαληήζεθαλ ζε θάζε έλα ζηαζκό δεηγκαηνιεςίαο
πξνθύπηεη ην δηάγξακκα αθζνλίαο εηδώλ σο πξνο ην πςόκεηξν θάζε ζηαζκνύ
(Γξάθεκα 3.3.1).
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Αριθμός ειδϊν ανά υψόμετρο
25

Αριθμός ειδϊν

20

15

Δίκτη

10

Λευκά Όρη
5

0

Υψόμετρο

Γράθεκα 3.3.1: Αρηζκός εηδώλ ζε θάζε ζηαζκό φς προς ηο συόκεηρο ηοσ θάζε ζηαζκού κειέηες.

Γλσξίδνληαο ηα είδε ηνπ θάζε ζηαζκνύ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο Dice γηα
θάζε δεπγάξη δηαδνρηθώλ ζηαζκώλ. Ο δείθηεο Dice καο δίλεη ην κέηξν ηεο βπνηθηιόηεηαο κεηαμύ δύν ζηαζκώλ, αθνύ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθό ηνπ αληίζηνηρνπ
εθηηκεηή όπσο απηόο έρεη πξνηαζεί από ηνπο Wilson & Shmida (1984).

Γείθηεο νκνηόηεηαο Dice
Οξεηλόο
Λεπθά
Γίθηε
Όγθνο
Όξε
Zer.-Low
0,73
0,79
Low-Mid.
0,61
0,50
Mid.-Top
0,65
0,32
Top-Peak
0,50
Πίλαθας 3.3.2: Γείθηες Dice αλά δεσγάρη δηαδοτηθώλ συοκεηρηθώλ δφλώλ.

Ο δείθηεο νκνηόηεηαο ηνπ Dice (Dice, 1945) καο βνεζάεη λα ππνινγίζνπκε ηελ
παληδηθή κεηαβνιή (species turnover) ζην πςόκεηξν δείρλνληαο ηελ νκνηόηεηα ησλ
δηαδνρηθώλ ζηαζκώλ. Μεγάιεο ηηκέο ηνπ δείθηε (θνληά ζην 1) εξκελεύνληαη σο
κεγάιε νκνηόηεηα. (Πίλαθαο 3.3.2)
Αλ ν βαζκόο νκνηόηεηαο ησλ ζηαζκώλ απεηθνληζηεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ SPSS
ρξεζηκνπνηώληαο Multidimensional Scaling (MDS) πξνθύπηεη ην γξάθεκα 3.3.2(α).
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Γράθεκα 3.3.2(α): Αλάισζε MDS γηα ηο ζύλοιο ηφλ ζηαζκώλ

Γράθεκα 3.3.2(β):Γράθεκα ειέγτοσ γηα ηελ MDS.

Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζηαζκώλ ρξεζηκνπνηήζακε ην επθιείδην κνληέιν ην νπνίν
ζεσξεί ηζνβαξείο ηηο απνπζίεο θαη ηηο παξνπζίεο εηδώλ. Ζ επηινγή απηή έγηλε αθνύ
ζηελ βηβιηνγξαθία δελ αλαθέξεηαη θάπνηνο παξάγνληαο πνπ λα πξνζδίδεη
πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζηελ παξνπζία ή απνπζία ησλ εηδώλ γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ
ραξαθηήξα ηεο παλίδαο ηνπ ζηαζκνύ. Ζ MDS επηρεηξεί λα ηνπνζεηήζεη ηνπο
ζηαζκνύο ζηνλ ρώξν ώζηε ε απόζηαζε ηνπ θάζε ζηαζκνύ από ηνπο άιινπο λα είλαη
αλάινγε κε ην βαζκό δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ από απηνύο σο πξνο ηελ ζύζηαζε ησλ
εηδώλ. Σην κηθξόηεξν γξάθεκα (3.3.2(β)) από θάησ θαίλεηαη ε δηαζπνξά ησλ
πξαγκαηηθώλ ηηκώλ από απηέο ηνπ κνληέινπ. Όζν πην θνληά ζε κηα λνεηή επζεία
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βξίζθνληαη νη ηηκέο ηόζν κηθξόηεξεο είλαη νη απνθιίζεηο ησλ απνζηάζεσλ πνπ
δεκηνπξγεί ην κνληέιν ώζηε λα ηαηξηάμνπλ ζηνλ δπζδηάζηαην ρώξν από ηηο
πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο ησλ κεηαβιεηώλ.
3.4 Προέιεσζε εηδώλ αλά συόκεηρο
Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ εηδώλ κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ παληδηθό ραξαθηήξα
(εμάπισζε) θάζε είδνπο θαη λα ζρεκαηίζνπκε κηα εηθόλα γηα ηνλ νξεηλό όγθν.
(Γξάθεκα 3.4.1.)

Πανιδικός χαρακτήρας στους δφο ορεινοφς όγκους
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Ποσοστό ειδών (%)
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25
20

Στενοενδημικά

15

Ενδημικά Κρήτης

10
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0

Μεσογειακά
Δίκτη
Λευκά Όρη

Παλαιαρκτικά

Ορεινός όγκος διαδρομής
Γράθεκα 3.4.1: Παληδηθός ταραθηήρας Λεσθώλ Ορέφλ θαη Γίθηες.

Ωο ζηελνελδεκηθά νξίδνπκε ηα είδε πνπ ζπλαληάκε κόλν ζηνλ έλα από ηνπο δύν
νξεηλνύο όγθνπο.
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Πανιδικός χαρακτήρας σταθμϊν Δίκτης
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Γράθεκα 3.4.2: Παληδηθός ταραθηήρας ζηοσς ζηαζκούς ηες Γίθηες.

Πανιδικός χαρακτήρας σταθμϊν Λευκϊν Ορζων
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Γράθεκα 3.4.3: Παληδηθός ταραθηήρας ζηοσς ζηαζκούς ηφλ Λεσθώλ Ορέφλ.

Αλ ζπκπηύμνπκε ηηο θαηεγνξίεο “Σηελνελδεκηθά” θαη “Δλδεκηθά Κξήηεο” ζε κηα
θαηεγνξία πνπ λα δείρλεη ηνλ ελδεκηθό ραξαθηήξα ηνπ λεζηνύ θαη ηηο θαηεγνξίεο
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“Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο” θαη “Μεζόγεηνο” ζε κία θαηεγνξία πνπ δείρλεη ηνλ
Μεζνγεηαθό ραξαθηήξα, πξνθύπηνπλ ηα γξαθήκαηα 3.4.4 θαη 3.4.5 γηα θάζε ζηαζκό.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Γράθεκα 3.4.4: Παληδηθός ταραθηήρας ηφλ ζηαζκώλ ηες Γίθηες.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Γράθεκα 3.2.5: Παληδηθός ταραθηήρας ηφλ ζηαζκώλ ηφλ Λεσθώλ Ορέφλ.
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4. Σπδήηεζε
4.1 Η ζρέζε ηνπ πςνκέηξνπ κε ηνλ αξηζκό εηδώλ
Από ημ βνάθδια 3.3.1 θαίκεηαζ όηζ ζηα ιεκ Λεοηά Όνδ έπμοιε ιζα ζηαεενή πηώζδ
ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ηαεώξ ηζκμύιαζηε ρδθόηενα εκώ ακηίεεηα ζηδκ Γίηηδ ηα
πενζζζόηενα είδδ ανίζημκηαζ ζηα ιεζαία ορόιεηνα ηαζ ηονίςξ ζηα 1200m. Ακ ηώνα
ακαηνέλμοιε ζηδκ αζαθζμβναθία αοηέξ είκαζ μζ δύμ ηάζεζξ μζ μπμίεξ παναηδνμύκηαζ.
Η ηάζδ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ Γίηηδ ζοκακηάηαζ ζε πμθθέξ ενβαζίεξ (McCoy, 1990;
Vetaas & Grytnes, 2002; Bhattarai & Vetaas, 2003; Bhattarai et al., 2004; Chatzaki
2005; Rahbek, 2005; Grau et al., 2007) ηαζ ηαηαδεζηκύμοκ ιέβζζηδ αζμπμζηζθόηδηα ζε
ιεζαία ορόιεηνα. Δζηάγεηαζ όηζ δ επζηάθορδ ημο εύνμοξ ελάπθςζδξ ηςκ εζδώκ πμο
γμοκ ζε ιεβάθα ορόιεηνα ηαζ εηείκςκ ηςκ παιδθώκ πενζμπώκ, μδδβεί ζημ θαζκόιεκμ
όπμο πενζμπέξ ιέζμο ορμιέηνμο κα ζοβηεκηνώκμοκ ηα πενζζζόηενα είδδ. Αοηό ημ
θαζκόιεκμ μκμιάγεηαζ mid domain effect (Colwell & Hurtt, 1994).

Γξάθεκα 4.1.1: Σύγθξηζε αθζνλίαο εηδώλ ζηελ Δίθηε αλάκεζα ζηηο εδαθόβηεο αξάρλεο ηεο νηθνγέλεηαο Gnaphosidae
(Chatzaki, 2005) θαη ηα ρεξζαία γαζηεξόπνδα

Πανόιμζεξ παναηδνήζεζξ ειθακίγμκηαζ ηαζ ζηδκ ενβαζία ηςκ Chatzaki et al. (2005)
βζα εδαθόαζεξ ανάπκεξ (Gnaphosidae) ζημκ ίδζμ μνεζκό όβημ ζε ημκηζκμύξ ζηαειμύξ.
Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ από ημ βνάθδια 4.1.1 ηαζ ζε εηείκδ ηδκ ενβαζία ιέζα ζημ
ορμιεηνζηό εύνμξ 350 – 1750 ηα πενζζζόηενα είδδ ανίζημκηαζ ζηα 800 ηαζ 1200m.
Δκδζαθένμκ εα είπε ηαζ δ ιεθέηδ ημο ανζειμύ εζδώκ ζαθζβηανζώκ ζε ορόιεηνα ηάης
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ηςκ 300m όπμο ζηζξ εδαθόαζεξ ανάπκεξ παναηδνμύιε ηδκ ιεβαθύηενδ πμζηζθόηδηα.
Οζ Chatzaki et al. (2005) απμδίδμοκ αοηό ημ πνόηοπμ ζημ όηζ ζε αοηό ημ ορόιεηνμ μζ
πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηα Gnaphosidae παίνκμοκ ηζξ πζμ
εοκμσηέξ βζα ηδκ ακάπηολδ ημοξ ηζιέξ αθθά ηαζ όηζ μζ ζοβηεηνζιέκμζ ζηαειμί είκαζ
ηθζιαηζηά πζμ πνμζηαηεοιέκμζ. Πανάθθδθα εεςνμύκ όηζ ζε αοηά ηα ορόιεηνα
ζοκακηώκηαζ ηα πζμ εοηαζνζαηά είδδ ηςκ παιδθώκ ορμιέηνςκ ιε ηα πζμ παθζά ηαζ
ιόκζια είδδ ημο κδζζμύ. Ο Γζακκαηάηδξ (2011) ιεθεηώκηαξ ηα ιζηνμεδθαζηζηά
αηνζαώξ ζημοξ ίδζμοξ ζηαειμύξ ζηδ Γίηηδ παναηδνεί ίδζμ ανζειό εζδώκ ζηα 400 ηαζ
800m ιεηά ιείςζδ ηςκ εζδώκ ζηα 1200m ηαζ ιζηνή αύλδζδ ζηα 1600m (Γνάθδια
4.1.2). Γεκ πνέπεζ κα οπμηζιδεεί πάκηςξ ημ βεβμκόξ όηζ ημκηά ζημοξ ιεζαίμοξ
ζηαειμύξ οπήνπακ ακενώπζκεξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ ανηεηά από ηα είδδ πμο ανήηαιε
παναηηδνίγμκηαζ ακενςπόθζθα.

Γξάθεκα 4.1.2: Σύγθξηζε αθζνλίαο εηδώλ ζηελ Δίθηε αλάκεζα ζηα κηθξνζειαζηηθά (Γηαλλαθάθεο, 2011) θαη ηα ρεξζαία
γαζηεξόπνδα

Φεύβμκηαξ από ημκ ζοβηεηνζιέκμ μνεζκό όβημ αθθά επζζηνέθμκηαξ ζηα πενζαία
βαζηενόπμδα αθέπμοιε όηζ μζ Tattersfield et al. (2006) ζε ενβαζία ημοξ βζα ηα
ζαθζβηάνζα ζηα μνεζκά δάζδ ηδξ Τακγακίαξ παναηδνμύκ επίζδξ ιέβζζηδ πμζηζθόηδηα
ζε ιεζαία ορόιεηνα όπςξ ηαζ ειείξ ζηδκ Γίηηδ. Σηδκ ενβαζία ημοξ όιςξ αοηή
παναηδνμύιε αύλδζδ ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ όζμ ηζκμύιαζηε ρδθόηενα έςξ ηαζ ηα
1500m πενίπμο (ιέβζζημ) ηαζ ιεηά ζηαδζαηή πηώζδ (Γνάθδια 4.1.3). Η ιέβζζηδ
πμζηζθόηδηα ζε ιέζμο ορμιέηνμο ζηαειμύξ ζοζπεηίγεηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή ιε ημ
ιέβζζημ ηςκ ανμπμπηώζεςκ πμο επίζδξ ανίζηεηαζ ζε αοηό ημ ορόιεηνμ.
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Γξάθεκα 4.1.3: Αξηζκόο εηδώλ ρεξζαίσλ γαζηεξνπόδσλ σο πξνο ην πςόκεηξν, ζηα δάζε ηεο Ταλδαλίαο (Tattersfield et
al., 2009)

Ο Hausdorf, 2006 ιεθεηώκηαξ ηα αμοκά ηδξ Αοζηνίαξ ηαζ ηδξ Δθαεηίαξ, παναηδνεί
αύλδζδ ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ ζηα ζαθζβηάνζα έςξ ηα 400m ιέβζζημ ζε ιεζαία
ορόιεηνα (400-1500m) ηαζ ηαηαηόνοθδ πηώζδ ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ηαεώξ
ηζκμύιαζηε από ηα 1500m ηαζ ρδθόηενα (Γνάθδια 4.1.4).

Γξάθεκα 4.1.4: Αξηζκόο εηδώλ ρεξζαίσλ γαζηεξνπόδσλ σο πξνο ην πςόκεηξν, ζε βνπλά ηεο Απζηξίαο (Α) θαη ηεο
Ειβεηίαο (Hausdorf, 2006)
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Παν’ όθα αοηά ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ ενβαζζώκ δ πηώζδ ημο ανζειμύ εζδώκ είκαζ
ζηαεενή από ημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ ηαεώξ ηζκμύιαζηε ρδθόηενα (Stevens,
1992; Rey Benayas, 1995; Brown & Lomolino, 1998; Korner 2002), όπςξ δδθαδή ηαζ
ζηδκ δζαδνμιή ιαξ ζημκ μνεζκό όβημ ηςκ Λεοηώκ Ονέςκ.
Πανόιμζμ πνόηοπμ βζα ημ ορμιεηνζηό εύνμξ 400 – 2400m ζηα Λεοηά Όνδ ζε
ημκηζκμύξ ή ίδζμοξ ζηαειμύξ παναηδνείηαζ ηαζ ζηδκ ενβαζία ηςκ Chatzaki et al.
(2005) βζα εδαθόαζεξ ανάπκεξ (Gnaphosidae). Σε παιδθόηενμοξ από ηα 400m
ζηαειμύξ όιςξ (0-50m) παναηδνμύκ θζβόηενα είδδ (Γνάθδια 4.1.5).

Γξάθεκα 4.1.5: Σύγθξηζε αθζνλίαο εηδώλ ζηα Λεπθά Όξε αλάκεζα ζηηο εδαθόβηεο αξάρλεο ηεο νηθνγέλεηαο Gnaphosidae
(Chatzaki, 2005), εδαθόβηα παλίδα (Λπκπεξάθεο, 2003) θαη ηα ρεξζαία γαζηεξόπνδα

Τμ ίδζμ ιμηίαμ αθθά ζε άθθδ ηθίιαηα ιεβέεμοξ, ιζαξ ηαζ ακαθένεηαζ ζημ ζύκμθμ ηδξ
εδαθμπακίδαξ, πανμοζζάγεζ ηαζ δ ενβαζία ημο Λοιπενάηδ (2003) ζε ημκηζκμύξ
ζηαειμύξ ζηα Λεοηά Όνδ. Καζ ζε αοηήκ ηδκ ενβαζία δ πηώζδ ηςκ εζδώκ ιε ηδκ
άκμδμ ζημ ορόιεηνμ είκαζ ιμκόημκδ. Σημοξ ακηίζημζπμοξ ζηαειμύξ ιείςζδ ημο
ανζειμύ εζδώκ ηςκ ιζηνμεδθαζηζηώκ ηαηαβνάθεζ ηαζ μ Γζακκαηάηδξ (2011) ζηδκ
ιεηαπηοπζαηή ημο δζαηνζαή (Γνάθδια 4.1.6).

Μείςζδ ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ ηςκ

Λεοηώκ Ονέςκ ηαεώξ ηζκμύιαζηε ρδθόηενα, ακαθένμοκ μζ Kazakis et al. (2007) ζε
επίπεδμ αββεζςδώκ θοηώκ.
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Γξάθεκα 4.1.6: Σύγθξηζε αθζνλίαο εηδώλ ζηα Λεπθά Όξε αλάκεζα ζηα κηθξνζειαζηηθά (Γηαλλαθάθεο, 2011) θαη ηα
ρεξζαία γαζηεξόπνδα

Γεκζηή πηώζδ ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ιε αύλδζδ ημο ορμιέηνμο ακαθένμοκ ηαζ μζ
Κμοηζμοπάηδξ (2006) ηαζ Βανδάηδξ (2006) ζηα ιζηνμεδθαζηζηά ημο Χδθμνείηδ
(από Γζακκαηάηδξ, 2011), ιε ιία ιζηνή ιόκμ αύλδζδ ζημκ πζμ ρδθό ημοξ ζηαειό. Ο
Sfenthourakis (1992) ιεθεηώκηαξ ηα ζζόπμδα ζε 3 μνεζκμύξ όβημοξ ηδξ δπεζνςηζηήξ
Δθθάδαξ (Τύιθδ, Ταΰβεημξ ηαζ Όθοιπμξ) παναηδνεί ιμκόημκδ ηαζ ζηαεενή ιείςζδ
ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ιε αύλδζδ ημο ορμιέηνμο. Δπζζηνέθμκηαξ ηώνα ζε ενβαζίεξ
ζπεηζηέξ ιε πενζαία βαζηενόπμδα, ζε πνμδβμύιεκδ ημοξ ενβαζία μζ Tattersfield et al.
(2001) ζηα αμοκά ηδξ Κέκοαξ, ζε ζηαειμύξ από ηα 1750m έςξ ηα 3000m,
ηαηαθήβμοκ όηζ μ ανζειόξ ηςκ εζδώκ ιεζώκεηαζ ηαεώξ αολάκεηαζ ημ ορόιεηνμ. Σηδκ
ίδζα ενβαζία όιςξ ακαθένμοκ όηζ ιεθεηώκηαξ βεκζηά ηα αμοκά ηδξ ακαημθζηήξ
Αθνζηήξ παναηδνμύκ ηδκ ηάζδ δ ιέβζζηδ αζμπμζηζθόηδηα ζηα ζαθζβηάνζα κα
παναηδνείηαζ ζε ιέζα ορόιεηνα (1000-1500m). Πανάθθδθα εεςνμύκ όηζ δ
αζμπμζηζθόηδηα ζηα ζαθζβηάνζα θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ πενζζζόηενμ ιε ηδκ πμζόηδηα
ηςκ ηαηαηνδικίζεςκ ηαζ αθθαβέξ ζημ pH ημο εδάθμοξ πανά άιεζα ιε ημ ορόιεηνμ.
Μείςζδ ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ιε αύλδζδ ημο ορμιέηνμο ζηα πενζαία ζαθζβηάνζα
ακαθένμοκ ηαζ μζ Emberton et al. (1997) από ηα αμοκά ηδξ ακαημθζηήξ
Μαδαβαζηάνδξ. Τμ ίδζμ πνόηοπμ ηαηαβνάθμοκ ηαζ μζ Bros et al. (2003) από ηα
αμοκά ηδξ αμνεζμακαημθζηήξ Ιζπακίαξ.
Τμ ζίβμονμ πάκηςξ είκαζ όηζ μζ πενζζζόηενεξ ιεθέηεξ ένπμκηαζ ζε ζοιθςκία ιε ημ
αδζαιθζζαήηδημ βεβμκόξ πμο εηθνάγμοκ όθεξ ζπεδόκ μζ ενβαζίεξ πμο αθμνμύκ ημ
ορόιεηνμ ηαζ ηδκ αζμπμζηζθόηδηα. Όηζ δδθαδή από έκα ορόιεηνμ ηαζ πάκς
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(ζοιααηζηά μζ πενζζζόηενμζ ακαθένμοκ ηα 1000 m) μ ανζειόξ ηςκ εζδώκ ζε όθεξ ηζξ
γςζηέξ μιάδεξ ιεζώκεηαζ θζβόηενμ ή πενζζζόηενμ έκημκα. Τμ θαζκόιεκμ αοηό
παναηδνείηαζ ηαζ ζημοξ δζημύξ ιαξ ζηαειμύξ αθμύ από ημκ πνώημ ζηαειό πμο
έπμοιε πάκς από ηα 1000m, δδθαδή ηςκ 1200m ηαζ πάκς μ ανζειόξ ηςκ εζδώκ
ιεζώκεηαζ ηαζ ζημοξ δύμ μνεζκμύξ όβημοξ. Σε αοηό ζοιθςκεί ηαζ δ Βανδζκμβζάκκδ
(1994) πμο ακαθένεζ όηζ δ ιαθαημπακίδα ζημ ζύκμθμ ηςκ αμοκώκ ηδξ Κνήηδξ είκαζ
ανηεηά εκδζαθένμοζα αθμύ από ημ επίπεδμ ηδξ εάθαζζαξ ιέπνζ ηα 1000m δ
πμζηζθόηδηα ηςκ εζδώκ είκαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ζηαεενή. Όιςξ από ηα 1000 - 1200
m μ ανζειόξ ηςκ εζδώκ ανπίγεζ κα εθαηηώκεηαζ ηαζ εκώ ζηα 1000 m ανίζηεζ ηακείξ 10
– 15 είδδ ζηζξ ημνοθέξ οπάνπμοκ 2 – 3 είδδ. Απόημιδ ιείςζδ ηςκ εζδώκ πενζαίςκ
βαζηενόπμδςκ ηαε’ ύρμξ παναηδνμύκ μζ Mylonas et al. (1995) βεκζηά ζηα αμοκά ηδξ
κόηζαξ Δθθάδαξ εκώ ακηίεεηα ζηα αμοκά πμο ανίζημκηαζ πζμ αόνεζα μ ανζειόξ εζδώκ
παναιέκεζ ορδθόξ ηαζ ζε πζμ ιεβάθα ορόιεηνα. Αοηή ηδκ απόημιδ ιείςζδ ζημ κόημ
ιπμνεί κα απμδμεεί ζηδκ άπμρδ ημο Huey (1978) “mountains might be higher in the
tropics”, αθθά ηονίςξ δζόηζ ηα αμοκά ημο κόημο ζήιενα έπμοκ δζαθμνεηζημύ ηύπμο
“πδβή” απ’ όηζ αοηά ημο αμννά. Γδθαδή δ πδβή βζα ηα ηνδηζηά αμοκά είκαζ ηα είδδ
πμο ανίζημκηαζ ζηα παιδθά ηδξ Κνήηδξ ηαζ ηα πενζζζόηενα από αοηά είκαζ λδνόθζθα
– εενιόθζθα – ιεζμβεζαηά. Ακηίεεηα δ πδβή ζηα αόνεζα αμοκά είκαζ ίδζμο ηύπμο
πακίδα δδθαδή οβνόθζθδ – ροπνόθζθδ (ηεκηνμεονςπασηά) (Βανδζκμβζάκκδ, 1994).
Σηαδζαηή πηώζδ ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ιε άκμδμ ζημ ορόιεηνμ παναηδνείηαζ ηαζ
ζηα αμοκά ημο Ιζναήθ (Heller pers.comm. από Βανδζκμβζάκκδ, 1994). Η ιείςζδ ζηδκ
αθεμκία ηςκ εζδώκ ζηα ιεβαθύηενα ορόιεηνα μθείθεηαζ πζεακόηαηα ζε
αζμθοζζμθμβζημύξ πενζμνζζιμύξ, όπςξ δ πνμκζηή ιείςζδ ηδξ επμπήξ ακάπηολδξ ηςκ
μνβακζζιώκ, μζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ, επζδεηηζηόηδηα ζε πάβμ ηαζ παιδθή εκένβεζα
(Brown, 2001; Lomolino 2001; Korner, 2003). Οζ πανάβμκηεξ πμο πνμηαθμύκ ιείςζδ
ζημ ανζειό εζδώκ, ιπμνεί κα δζαθένμοκ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζηέξ μιάδεξ
μνβακζζιώκ (Kessler, 2000; Bhattarai & Vetaas, 2003; Grytness et al., 2006;). Άθθμζ
ενεοκδηέξ (Wolda, 1987) αιθζζαδημύκ αοηό ημ βεβμκόξ απμδίδμκηαξ ημ ζηζξ
πνδζζιμπμζδεείζεξ

ηεπκζηέξ

ή/ηαζ

ζηδκ

ακεπάνηεζα

ηδξ

δεζβιαημθδπηζηήξ

πνμζπάεεζαξ ή ηέθμξ ζηζξ δζαηαναπέξ από ημκ άκενςπμ πμο είκαζ πζμ έκημκεξ ζε
παιδθόηενα ορόιεηνα. Οζ Lawton et al. (1987) ακαθένμοκ όηζ οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ
ηέζζενεζξ θόβμζ βζα ηδκ παναηδνμύιεκδ ιείςζδ ιε ηδκ αύλδζδ ημο ορμιέηνμο:
1. Η ιείςζδ ηδξ έηηαζδξ ηςκ εκδζαζηδιάηςκ.
2. Η ιείςζδ ηδξ πμζηζθόηδηαξ ηςκ πόνςκ.
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3. Η δναζηζηή επζδείκςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηώκ παναβόκηςκ.
4. Η ιείςζδ ηδξ πνςημβεκμύξ παναβςβήξ.
Πενζβνάθμκηαξ όθεξ αοηέξ ηζξ δοζιεκείξ βζα ημοξ μνβακζζιμύξ ζοκεήηεξ, εύθμβα
πνμηύπηεζ ημ ενώηδια: “Γζαηί μζ μνβακζζιμί επζθέβμοκ κα γήζμοκ ζε ηέημζα
πενζαάθθμκηα;”. Τδκ απάκηδζδ δίκεζ μ Cloudsley – Thompson (1962): “Κάπμζα είδδ
πενζμνίγμκηαζ ζε αηναία πενζαάθθμκηα, όπζ βζαηί είκαζ πθεμκεηηδιαηζηά per se, αθθά
βζαηί εηεί, ημ ζζμγύβζμ ημο ακηαβςκζζιμύ ιε άθθα είδδ είκαζ εοκμσηό”. Κμζκά
παναηηδνζζηζηά ηδξ πακίδαξ, πμο έπεζ ακαπηοπεεί βζα ηδκ ακηζιεηώπζζδ ηςκ
ζοκεδηώκ αοηώκ, είκαζ δ ιείςζδ ημο πμζμζημύ ηςκ θοημθάβςκ ιε ακηίζημζπδ
αύλδζδ ηςκ ζαπνμθάβςκ – κεηνμθάβςκ, δ ηάζδ ιείςζδξ ηδξ πηδηζηήξ ζηακόηδηαξ, μ
ιεθακζζιόξ, μζ θίβεξ βεκζέξ, μ ιζηνόξ ανζειόξ απμβόκςκ, ηαζ δ έκηαζδ ηδξ
δναζηδνζόηδηαξ ηαηά ηδκ εοκμσηή πενίμδμ (Λοιπενάηδξ, 2003).
Φαιδθόηενα όιςξ από ηα 1000m ημ ημπίμ δεκ είκαζ ηαζ ηόζμ λεηάεανμ αθμύ ημ
πνόηοπμ ιεηααμθήξ ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ ιε ημ ορόιεηνμ αθθάγεζ από ενβαζία ζε
ενβαζία, από πενζμπή ζε πενζμπή ηαζ από μιάδα ζε μιάδα. Γζάθμνμζ ζοββναθείξ
έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα εκημπίζμοκ ημοξ πανάβμκηεξ εηείκμοξ πμο δδιζμονβμύκ ηδκ
ζύκεεηδ αοηή εζηόκα. Ο Λοιπενάηδξ (2003) ακαθένεζ όηζ δζαθμνεηζηέξ επζπηώζεζξ
ημο ορμιέηνμο ζε ηάεε μιάδα πνμηαθμύκ ακαδναζηζηά θαζκόιεκα, ηα μπμία
αθθμζώκμοκ αηόιδ πενζζζόηενμ ηδκ ακαιεκόιεκδ εζηόκα ηδξ πακίδαξ. Γζα
πανάδεζβια πάκς από ημ δαζμόνζμ ιεζώκμκηαζ ηα πμοθζά ηαζ ηα ενπεηά ιε
απμηέθεζια ηδκ αύλδζδ ηςκ Γζπηένςκ ηαζ ηςκ πνμκοιθώκ ηςκ εκηόιςκ. Ακ
ιεθεηδεεί μ νοειόξ πνμζεήηδξ κέςκ εζδώκ ζηα δζαδμπζηά ορόιεηνα, παναηδνείηαζ
όηζ ηάεε μιάδα θηάκεζ ημ ιέβζζημ ανζειώκ εζδώκ ζε δζαθμνεηζηά ορόιεηνα. Οζ
ηαλζκμιζηέξ μιάδεξ δζαθένμοκ ιεηαλύ ημοξ ηόζμ ζημ νοειό πνμζεήηδξ κέςκ εζδώκ
όζμ ηαζ ζημ ορόιεηνμ όπμο θαιαάκεζ πώνα δ ιέβζζηδ αύλδζδ, όζμ ηέθμξ ηαζ ζηδ
ιμνθή (εοεύβναιιδ ή άθθδ) ηδξ ηαιπύθδξ πμο ακηζπνμζςπεύεζ ηδκ αύλδζδ. Η
αύλδζδ ειθακίγεζ ανηεηά ιεβάθεξ ηζιέξ ζοζπέηζζδξ ιε ηζξ πνμηεζκόιεκεξ εηεεηζηέξ
ζοκανηήζεζξ, αθθά οπάνπμοκ πενζπηώζεζξ όπμο δ αύλδζδ πενζβνάθεηαζ ιε
ιεβαθύηενδ ζοζπέηζζδ από θμβανζειζηή ηαιπύθδ (π.π. ιονιήβηζα).
Οζ Aubry et al. (2005) πάθζ ιεθεηώκηαξ ηα ζαθζβηάνζα ζε αμοκά ηδξ ακαημθζηήξ
Γαθθίαξ ακαθένμοκ όηζ ημ πνόηοπμ ιεηααμθήξ ηδξ αζμπμζηζθόηδηαξ ιε ημ ορόιεηνμ
ελανηάηαζ από ηδκ ποηκόηδηα ιε ηδκ μπμία μνίγεζ δ ηάεε ένεοκα ηζξ ορμιεηνζηέξ ηδξ
γώκεξ. Έηζζ παναηδνμύκ όηζ ζηα απμηεθέζιαηα ημοξ ακ μνίζμοκ ορμιεηνζηέξ γώκεξ
ακά 100m έπμοιε ζηαεενή αζμπμζηζθόηδηα έςξ ηα 1000m ηαζ ιεηά ηαηαηόνοθδ
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πηώζδ αθθά ακ μνίζμοιε ορμιεηνζηέξ γώκεξ ηάεε 500 ή 1000m έπμοιε ζηαεενή
πηώζδ ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ελ ανπήξ ηαεώξ ηζκμύιαζηε ρδθόηενα. Τέθμξ παιδθή
αζμπμζηζθόηδηα ζαθζβηανζώκ ζε ρδθόηενμοξ ζηαειμύξ ακαθένεζ ηαζ μ Cameron
(1978) ζε αμοκά ηδξ Αββθίαξ.
4.2 Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ παληδηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ κεηαβνιή ηνπ
πςνκέηξνπ
Υπμθμβίγμκηαξ ημκ δείηηδ Dice από ημκ πίκαηα 3.3.2 αθέπμοιε όηζ δ ιεβαθύηενδ
μιμζμβέκεζα ζημκ παναηηήνα ηςκ ζηαειώκ οπάνπεζ ζηα παιδθά ορόιεηνα (400 –
800m) ηαζ ζημοξ δύμ μνεζκμύξ όβημοξ. Σηδ Γίηηδ δεκ παναηδνείηαζ ηάπμο ηάπμζα
απόημιδ αθθαβή ζημκ παναηηήνα ζε ακηίεεζδ ιε ηα Λεοηά Όνδ όπμο έπμοιε ιζα
ηέημζα αθθαβή ηαεώξ ηζκμύιαζηε από ημκ ζηαειό ηςκ 1200m πνμξ ηα 1800m. Ο
Λοιπενάηδξ (2003) ζηδκ δζηή ημο δμοθεζά βζα ηα Λεοηά Όνδ ζε εδαθόαζα πακίδα
παναηδνεί ηζ εηείκμξ ηδκ ιεβαθύηενδ πακζδζηή ιεηααμθή (ιζηνόηενδ μιμζόηδηα)
ιεηαλύ ηςκ ζηαειώκ ηςκ 1200 ηαζ 1600 m. Υπάνπμοκ ηέζζενζξ μιάδεξ πμο δεκ
αημθμοεμύκ ημ πνόηοπμ ηςκ οπμθμίπςκ: Τα Φεζθόπμδα ηαζ ηα Tenebrionidae ζηα
μπμία δ πακζδζηή μιμζόηδηα ιεηαλύ ηςκ δύμ παιδθόηενςκ ορμιέηνςκ (800 – 1200m)
είκαζ ιζηνόηενδ από αοηήκ πάκς ηαζ ηάης από ημ δαζμόνζμ (1200 – 1600). Τα
Ονεόπηενα ιε ιέβζζηδ μιμζόηδηα ιεηαλύ ηςκ ζηαειώκ πάκς ηαζ ηάης από ημ
δαζμόνζμ ηαζ ηα Ιζόπμδα ιε ιέβζζηδ ιεηααμθή ηδξ πακίδαξ ιεηαλύ ηςκ δύμ
ρδθόηενςκ ζηαειώκ. Υπμζηδνίγεζ όηζ μζ παναηδνμύιεκεξ ιεηααμθέξ μθείθμκηαζ ζημ
πνμζεεηζηό απμηέθεζια αθ’ εκόξ ηδξ ιείςζδξ ημο ανζειμύ ηςκ εζδώκ ηαζ αθ’ εηένμο
ηδξ πνμζεήηδξ κέςκ εζδώκ από ημ έκα ορόιεηνμ ζημ άθθμ. Παναηδνεί όηζ μζ
ζοκμθζημί ανζειμί ιείςζδξ ηαζ πνμζεήηδξ εζδώκ είκαζ ζπεδόκ ηαοηόζδιμζ ιεηαλύ
800-1200 ηαζ 1200-1600 ιέηνςκ. Δκδζαθένμοζα είκαζ δ ιζηνή αθθά ζαθήξ πνμζεήηδ
κέςκ εζδώκ πμο ακαθένεζ ζηα 2000m. Σημ ζύκμθμ ηςκ 59 εζδώκ ηα 19 (~33%)
ειθακίγμκηαζ ιόκμ εηεί. Οζ Kazakis et al. (2007), ιεθεηώκηαξ ηα αββεζώδδ θοηά ζηα
Λεοηά Όνδ παναηδνμύκ ηαζ αοημί ιζα απόημιδ αθθαβή ημο μζημηόκμο ηάης από ηα
1800m ηαζ βζα ηδκ αηνίαεζα ιεηαλύ ηςκ ζηαειώκ ζηα 1670 ηαζ 1970m ορόιεηνμ.
Τδκ ιεηααμθή αοηή ηδκ απμδίδμοκ ζηδκ ιεηάααζδ από μνεζκά ιεζμβεζαηά ζε αθπζηά
είδδ. Αθθαβή ζημκ παναηηήνα ηδξ πακίδαξ ηςκ ζζόπμδςκ ζημ όνμξ Πακαπασηό
παναηδνμύκ μζ Sfenthourakis et al. (2005), ακάιεζα ζημοξ ζηαειμύξ ζηα 1400 ηαζ
1800m.
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Γξάθεκα 4.2.1: Οκαδνπνίεζε ζηαζκώλ σο πξνο ηελ ζπιεςεκόηεηα ηζόπνδσλ ,ζην Παλαρατθό, ρξεζηκνπνηώληαο Cluster
analysis (Sfenthourakis et al., 2005)

Από ημ δζάβναιια 3.3.2 ηώνα παναηδνείηαζ όηζ ζύιθςκα ιε ηδκ MDS ηαηάηαλδ ηςκ
ζηαειώκ ςξ πνμξ ημκ άλμκα x΄ x οπάνπεζ ιζα ζαθήξ δζαιόνθςζδ μιάδςκ πμο
δζαθμνμπμζεί ανζζηενά ημκ “ακαημθζηό” παναηηήνα ηδξ Γίηηδξ από ημκ “δοηζηό” ηςκ
Λεοηώκ Ονέςκ ζηα δελζά. Σημκ δε άλμκα y΄ y οπάνπεζ ιζα μιαδμπμίδζδ ςξ πνμξ ημκ
ορμιεηνζηό παναηηήνα ηςκ ζηαειώκ. Σημ ηάης ιένμξ ειθακίγμκηαζ μζ “παιδθμί”
ζηαειμί (400&800m, είδδ παιδθώκ πενζμπώκ) ζηδκ ιέζδ ζε ηάπμζα απόζηαζδ μζ
“ιεηνίμο ορμιέηνμο” ζηαειμί (1200m ηαζ μ ζηαειόξ ζηα 1600m ηδξ Γίηηδξ,
ιεηαααηζηόξ παναηηήναξ ιε είδδ ηςκ παιδθώκ ηαζ ρδθώκ πενζμπώκ) ηαζ θίβμ πζμ
πάκς μζ “ρδθμί” ζηαειμί (1800&2100m, είδδ ζηακά κα γήζμοκ ζε ιεβάθμ
ορόιεηνμ). Έηζζ παναηδνμύιε ιζα ζαθή γςκμπμίδζδ ηδξ δζαδνμιήξ ιαξ ςξ πνμξ ημ
ορόιεηνμ. Πανάθθδθα θαίκεηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ημο πακζδζημύ παναηηήνα ακάιεζα
ζημοξ δύμ μνεζκμύξ όβημοξ. Οζ Chatzaki et al. (2005) ιεθεηώκηαξ εδαθόαζεξ ανάπκεξ
ζημ ζύκμθμ ηςκ μνεζκώκ όβηςκ ηδξ Κνήηδξ ηαζ δζελάβμκηαξ ηδκ ίδζα ακάθοζδ
ηαηαθήβμοκ ζημ βνάθδια 4.2.2.

Γξάθεκα 4.2.2: Οκαδνπνίεζε ζηαζκώλ σο πξνο ηελ ζύζηαζε εηδώλ Gnaphosidae ζε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα ζηελ Κξήηε,
ρξεζηκνπνηώληαο MDS (Chatzakis et al., 2005)
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Βέααζα ζηδκ ενβαζία αοηή δ MDS δζελάβεηαζ πνδζζιμπμζώκηαξ ημκ δίηηδ BrayCurtis βζα ημκ οπμθμβζζιό ηςκ απμζηάζεςκ. Παναηδνμύιε όηζ μζ ζηαειμί πμο
ανίζημκηαζ πμθύ ρδθά (>2000m) λεπςνίγμοκ πζμ λεηάεανα από ημοξ άθθμοξ αθθά
ηαζ ζηζξ άθθεξ ορμιεηνζηέξ γώκεξ έπμοιε ιζα δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλύ ημοξ. Σε
ζοκδοαζιό ιε απμηεθέζιαηα από Cluster analysis δ ενβαζία αοηή ακαθένεζ δύμ
μιάδεξ ζηαειώκ ιε αάζδ ηδ ζύζηαζδ ηδξ αναπκμπακίδαξ. Μζα ιε ημοξ ζηαειμύξ από
0 έςξ 1600m (παιδθμύ ορμιέηνμο) ηαζ ιία ιε αοημύξ από 1600m ηαζ πάκς (ιεβάθα
ορόιεηνα).
Πανόιμζα ζοιπενάζιαηα ελάβμοκ ηαζ μζ Tattersfield et al. (2006) ζηδκ ενβαζία ημοξ
βζα ηα ζαθζβηάνζα ηςκ δαζώκ ηδξ Τακγακίαξ, όπμο πνδζζιμπμζώκηαξ cluster analysis,
ααζζγόιεκμζ ζε δεδμιέκα πανμοζίαξ-απμοζία εζδώκ, μιαδμπμζμύκ ημοξ ζηαειμύξ
ημοξ ζε παιδθμύξ (400-900m) ηαζ ρδθμύξ (1050-2000m) ςξ πνμξ ηδκ ιαθαημπακίδα
ημοξ εκώ πνδζζιμπμζώκηαξ DCA (Detrended Correspondence Analysis) δ μιάδα ηςκ
“ρδθώκ” ζηαειώκ πενζθαιαάκεζ ζηαειμύξ ζε ορόιεηνα από 1200-2000m (Γνάθδια
4.2.3). Έηζζ θμζπόκ δ αζοκέπεζα εδώ θαίκεηαζ κα ανίζηεηαζ ιεηαλύ ηςκ 1000m ηαζ
ηςκ 1100m. Ο δζαπςνζζιόξ αοηόξ θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε αθθαβέξ ζηδκ αθάζηδζδ
ηαζ ζημ pH ημο εδάθμοξ ζε αοηό ημ ορόιεηνμ.

Γξάθεκα 4.2.3: Οκαδνπνίεζε ζηαζκώλ σο πξνο ηελ ζύζηαζε εηδώλ ρεξζαίσλ γαζηεξνπόδσλ ζε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα
ζηελ Ταλδαλία, ρξεζηκνπνηώληαο DCA (Tattersfield et al., 2006)

Όθα ηα παναπάκς εεςνώ όηζ ζοκμρίγμκηαζ ζε όζα ακαθένμοκ μζ Mylonas et al.
(1995), όηζ οπάνπεζ δδθαδή ιζα ιεηαααηζηή γώκδ (βύνς ζηα 1500 – 1800m
ορόιεηνμ), ζε ηάεε μνεζκό όβημ δ μπμία ζοιπίπηεζ ιε ημ ακώηενμ ιένμξ ημο
δαζμμνίμο. Μέπνζ αοηό ημ ζδιείμ ιπμνεί κα ανεζ ηακείξ είδδ πμο ζοκακηώκηαζ ηαζ ζε
παιδθόηενμ ορόιεηνμ. Από ημ ζδιείμ αοηό ηαζ πάκς ζοκακηά ηακείξ αθπζηά είδδ.
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Τα είδδ πμο ανίζημοιε πάκς από ημ δαζμόνζμ ακήημοκ ζε βέκδ ηα μπμία
ακηζπνμζςπεύμκηαζ ζε όθδ ηδκ πώνα από είδδ ηονίςξ εκδδιζηά.
4.3 Ελδεκηζκόο θαη πςόκεηξν
Σε ζοκέπεζα ημο πνμδβμύιεκμο οπμηεθαθαίμο ζημ βνάθδια 3.4.5 παναηδνμύιε ιζα
αύλδζδ ημο πμζμζημύ ηςκ εκδδιζηώκ εζδώκ ζαθζβηανζώκ ηαεώξ ηζκμύιαζηε
ρδθόηενα ζηα Λεοηά Όνδ. Η αύλδζδ ημο πμζμζημύ ηςκ εκδδιζηώκ εζδώκ βίκεηαζ ιε
πανάθθδθδ ιείςζδ ηςκ Μεζμβεζαηώκ ή Αζβαζαηώκ. Αύλδζδ ημο πμζμζημύ ηςκ
εκδδιζηώκ εζδώκ ιε άκμδμ ζημ ορόιεηνμ ακαθένεηαζ ηαζ από ημοξ Kazakis et al.
(2007) βζα ηα αββεζώδδ θοηά ημο ίδζμο μνεζκμύ όβημο. Πανόιμζεξ παναηδνήζεζξ βζα
ηα Λεοηά Όνδ έπμοιε ηαζ ζηζξ ενβαζίεξ ηςκ Bergmeier (2002) ηαζ Vogiatzakis et al.
(2003) ζε επίπεδμ πθςνίδαξ. Σημ βνάθδια 3.4.4 αθέπμοιε όηζ ηδκ ίδζα ηάζδ
αημθμοεμύκ ηα πενζαία βαζηενόπμδα ηαζ ζηδκ Γίηηδ. Ακηίεεηα ζε ιεθέηδ ημο μ
Emberton (1997) βζα ηα ζαθζβηάνζα ηδξ Μαδαβαζηάνδξ ακαθένεζ ορδθόηενμ
εκδδιζζιό ζημοξ ζηαειμύξ παιδθμύ ορμιέηνμο ημκ μπμίμ δοζημθεύεηαζ κα ελδβήζεζ
ηαζ απμδίδεζ ζηδκ έθθεζρδ αζαεζημύπςκ πεηνςιάηςκ ζε ιεβαθύηενα ορόιεηνα. Οζ
Mylonas et al. (1995) ακαθένμοκ όηζ, ζηα αμοκά ημο κόημο ηα είδδ έπμοκ πνμέθεοζδ
ιεζμβεζαηή ηαζ θίβα ιόκμ έπμοκ ηεκηνμεονςπασηό παναηηήνα. Ακηίεεηα ζηα αμοκά
ημο αμννά ηα είδδ έπμοκ παναηηήνα ααθηακζηό ή ηεκηνμεονςπασηό ηαηά αάζδ.
4.4 Δξαζηεξηόηεηα θαη πςόκεηξν
Οζ Chatzaki et al. (2005) ακαθένμοκ όηζ ζημοξ ζηαειμύξ ιεβαθύηενςκ ορμιέηνςκ δ
δναζηδνζόηδηα ηςκ Gnaphosidae πενζμνίγεηαζ ζε θζβόηενμοξ ιήκεξ. Από ηα
βναθήιαηα 3.2.3 ηαζ 3.2.4 ιπμνμύιε κα οπμζηδνίλμοιε όηζ ημ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζηα
ζαθζβηάνζα ζηα 1200m ηαζ 1600m ηδξ Γίηηδξ ηαζ ζηα 1800m ηςκ Λεοηώκ Ονέςκ.
Βέααζα μζ εδαθόαζεξ ανάπκεξ πανμοζζάγμοκ ιέβζζηδ δναζηδνζόηδηα ηαηά ημοξ
εενζκμύξ εενιμύξ, ημοθάπζζημκ ζηα παιδθά ορόιεηνα. Ακηίεεηα ηα ζαθζβηάνζα
πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ημο πζμ οβνμύξ πεζιενζκμύξ ιήκεξ.
Γζελάβμκηαξ ημκ έθεβπμ μιμζμιμνθίαξ ημο Rayleigh, ζημ πνόβναιια Oriana,
παναηδνήζαιε όηζ μ δείηηδξ δεκ δίκεζ ηάπμζα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ηάζδ ζηα
απμηεθέζιαηα ιαξ ζημοξ ρδθμύξ ζηαειμύξ. Κάηζ ηέημζμ ηαηαδεζηκύεζ ιζα
μιμζόιμνθδ δζαζπμνά ηδξ δναζηδνζόηδηαξ ηςκ ζαθζβηανζώκ πςνίξ ηάπμζα ζδιακηζηή
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ηάζδ εηεί. Ο έθεβπμξ αοηόξ αέααζα ζζπύεζ ιόκμ ζε ηαηακμιέξ πμο έπμοκ ιία ιόκμ
ζαθή ηάζδ. Γζα ημκ θόβμ αοηό εθανιόζαιε ημκ έθεβπμ μιμζμιμνθίαξ ημο Ori ζημ
Oriana, πμο ηαηαδεζηκύεζ ηδκ ύπανλδ ηάζδξ όηακ έπμοιε δζςκοιζηή ηαηακμιή. Οζ
ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί δείηηεξ πμο πήναιε βζα όθα ηα ορόιεηνα ζε αοηόκ ημκ έθεβπμ
ιαξ δείπκμοκ όηζ δ δναζηδνζόηδηα εζδζηά ζηα ιεβαθύηενα ορόιεηνα δζαζπάηαζ ζε δύμ
ηάζεζξ ηαζ ιάθζζηα ιία πνμξ ημοξ θεζκμπςνζκμύξ ιήκεξ ηαζ ιζα ζημοξ ακμζλζάηζημοξ.
Έηζζ δζαζπάζαιε ηα δζαβνάιιαηα δναζηδνζόηδηαξ ζε δύμ βζα ηάεε ζηαειό έκα βζα
ημοξ ιήκεξ Ιμύθζμξ – Γεηέιανζμξ ηαζ έκα βζα ημοξ ιήκεξ Ιακμοάνζμξ – Ιμύκζμξ
(Οιάδα βναθδιάηςκ 4.4.1)

Δίκτη 400m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Δίκτη400m-Άνοιξη

Ιανοςάπιορ

Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ

10

Νοέμβπιορ

10

Φεβποςάπιορ

7,5

Νοέμβπιορ

5

Οκτώβπιορ

5

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

Φεβποςάπιορ

7,5

2,5

5

7,5

Οκτώβπιορ

10

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

5

5

7,5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ

Αύγοςστορ

Μάιορ

10

10

Ιούλιορ

Ιούνιορ

Ιούλιορ

(α)

Ιούνιορ

(β)
α
Δίκτη 800m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Δίκτη 800m-Άνοιξη

Ιανοςάπιορ

Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ

10

Νοέμβπιορ

10

Φεβποςάπιορ

7,5

Νοέμβπιορ

Οκτώβπιορ

5

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

Οκτώβπιορ

10

7,5

5

2,5

5

7,5

10

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ
5

7,5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ

Αύγοςστορ

Μάιορ

10
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2,5

2,5

Αππίλιορ
5

(γ)

Μάπτιορ

2,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Ιούλιορ

Φεβποςάπιορ

7,5

5

10

Ιούνιορ

Ιούλιορ

(δ)

Ιούνιορ

Δίκτη1200m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Δίκτη1200m-Άνοιξη

Ιανοςάπιορ

Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ

10

Νοέμβπιορ

10

Φεβποςάπιορ

7,5

Νοέμβπιορ

5

Οκτώβπιορ

5

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

Φεβποςάπιορ

7,5

2,5

5

7,5

Οκτώβπιορ

10

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

5

5

7,5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ

Αύγοςστορ

Μάιορ

10

10

Ιούλιορ

Ιούνιορ

Ιούλιορ

(ε)

Ιούνιορ

(ζη)

Δίκτη 1600m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Δίκτη1600m-Άνοιξη

Ιανοςάπιορ

Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ

10

Νοέμβπιορ

10

Φεβποςάπιορ

7,5

Νοέμβπιορ

5

Οκτώβπιορ

5

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

Φεβποςάπιορ

7,5

2,5

5

7,5

Οκτώβπιορ

10

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

5

5

7,5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ

Αύγοςστορ

Μάιορ

10

10

Ιούλιορ

Ιούνιορ

Ιούλιορ

(ε)

Ιούνιορ

(ζ)

Λεςκά Όπη 400m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Λεςκά Όπη400m-Άνοιξη

Ιανοςάπιορ

Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ

10

Νοέμβπιορ

10

Φεβποςάπιορ

7,5

Νοέμβπιορ

Οκτώβπιορ

5

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

Οκτώβπιορ

10

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

5

5

7,5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ

Αύγοςστορ

Μάιορ

10

Ιούλιορ

Φεβποςάπιορ

7,5

5

10

Ιούνιορ

Ιούλιορ

Ιούνιορ
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(η)

(θ)

Λεςκά Όπη 800m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Λεςκά Όπη800m-Άνοιξη

Ιανοςάπιορ

Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ

10

Νοέμβπιορ

10

Φεβποςάπιορ

7,5

Νοέμβπιορ

5

Οκτώβπιορ

5

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

Οκτώβπιορ

Μάπτιορ

2,5

10

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

5

5

7,5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ

Αύγοςστορ

Μάιορ

10

10

Ιούλιορ

Ιούνιορ

Ιούλιορ

(ι)

Ιούνιορ

(κ)

Λεςκά Όπη 1200m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Λεςκά Όπη1200m-Άνοιξη

Ιανοςάπιορ

Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ

10

Νοέμβπιορ

10

Φεβποςάπιορ

7,5

Νοέμβπιορ

5

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

Οκτώβπιορ

Μάπτιορ

2,5

10

10

7,5

5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ

5

5

7,5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ

Αύγοςστορ

Μάιορ

10

Ιούλιορ

Φεβποςάπιορ

7,5

5

Οκτώβπιορ

10

Ιούνιορ

Ιούλιορ

(λ)

(μ)
Λεςκά Όπη 1800m-Φθινόπωπο
Δεκέμβπιορ

Ιανοςάπιορ
10

Νοέμβπιορ

Φεβποςάπιορ

7,5

5

Οκτώβπιορ

Μάπτιορ

2,5

10

7,5

5

2,5

2,5

5

7,5

10

2,5

Σεπτέμβπιορ

Αππίλιορ
5

7,5

Αύγοςστορ

Μάιορ
10

Ιούλιορ

Ιούνιορ

(ν)
Γξάθεκα 4.4.1: Αξηζκόο δξαζηήξησλ εηδώλ αλά κήλα γηα θάζε ζηαζκό ζνπο δύν ππό κειέηε νξεηλνύο όγθνπο
δηαρσξηζκέλα ζε δύν εμάκελα
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Φεβποςάπιορ

7,5

Ιούνιορ

Από ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα παναηδνείηαζ όηζ δ ιέζδ δναζηδνζόηδηα (αέθμξ)
θαίκεηαζ κα ηαθακηώκεηαζ ηαεώξ ηζκμύιαζηε ρδθόηενα ιε ιζα ιζηνή ηάζδ κα ηζκδεεί
από ηα ηέθδ πνμξ ηα ιέζα Νμειανίμο βζα ημ θεζκόπςνμ ηαζ από ηα ιέζα πνμξ ηα ηέθδ
Μανηίμο ηδκ άκμζλδ. Σημκ πμθύ ρδθό ζηαειό ζηα Λεοηά Όνδ (1800m) δεκ
παναηδνήεδηε δναζηδνζόηδηα ηδκ άκμζλδ ιεηά ημ θζώζζιμ ηςκ πζμκζώκ.
Σε ιεβαθύηενα ορόιεηνα μζ Chatzaki et al. (2005) ακαθένμοκ όηζ ηα είδδ ηδξ
μζημβέκεζαξ Gnaphosidae ιεηαημπίγμοκ ηδκ δναζηδνζόηδηα πνμξ πζμ ζηαεενμύξ από
άπμρδ πενζααθθμκηζηώκ ζοκεδηώκ ιήκεξ (Αύβμοζημ-Σεπηέιανζμ). Πανμιμίςξ ηαζ ηα
ζαθζβηάνζα θαίκεηαζ κα πνμηζιμύκ ημοξ πζμ ζηαεενμύξ ιεηαααηζημύξ ιήκεξ ζε
ιεβάθα ορόιεηνα (Νμέιανζμξ-Απνίθζμξ). Η ίδζα ηάζδ παναηδνείηαζ ζε ενβαζία ηςκ
Chatzaki et al. (2009) βζα ηα Opiliones.
4.5 Σπζρέηηζε δξαζηεξηόηεηαο κε ζηνηρεία ζεξκνθξαζίαο – πγξαζίαο
Από ηα δζαβνάιιαηα 3.2.5 ηαζ 3.2.6 θαίκεηαζ ιζα ζοζπέηζμδ ημο ανζειμύ ηςκ
δναζηήνζςκ εζδώκ ιε ηα ηθζιαηζηά δεδμιέκα. Σοβηεηνζιέκα ζημοξ πενζζζόηενμοξ
ζηαειμύξ αύλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζοιπίπηεζ ζοκήεςξ ιε ιείςζδ ημο ανζειμύ ηςκ
δναζηήνζςκ εζδώκ. Πανάθθδθα ακ ελαζνέζμοιε ημκ ζηαειό ζηα 1800m ηςκ Λεοηώκ
Ονέςκ αθέπμοιε όηζ όηακ δ ιέζδ εενιμηναζία πθδζζάγεζ δ πέθηεζ ηάης από 5 μC
πάθζ μ ανζειόξ δναζηήνζςκ εζδώκ ιεζώκεηαζ. Τέθμξ αύλδζδ ημο ημνεζιμύ ηδξ
αηιόζθαζναξ ζε οβναζία ζοκμδεύεηαζ ιε αύλδζδ ηςκ δναζηήνζςκ εζδώκ ηζξ
πενζζζόηενεξ θμνέξ αθθά ιε ιζα ηαεοζηένδζδ 1 ιήκα. Από ημοξ ζοκηεθεζηέξ
ζοζπέηζζδ πάκηςξ αθέπμοιε όηζ ζηα Λεοηά Όνδ μζ ηζιέξ δείπκμοκ ιεβαθύηενδ
ζοζπέηζζδ ηόζμ ιε ηδκ εενιμηναζία όζμ ηαζ ιε ηδκ οβναζία όζμ ηζκμύιαζηε
ρδθόηενα εκώ ζηδ Γίηηδ δ ζοζπέηζζδ είκαζ ιεβαθύηενδ ζημοξ παιδθμύξ ζηαειμύξ,
ιεζώκεηαζ ζηα 1200m ηαζ αολάκεζ πάθζ ζηα 1600m. Βέααζα ζημοξ ρδθμύξ ζηαειμύξ
θόβς ηεπκζηώκ πνμαθδιάηςκ ηα εενιμηναζζαηά δεδμιέκα ιαξ εεςνμύκηαζ πζμ
ακαλζόπζζηα.

4.6 Albinaria
Από ημ δζάβναιια παναηδνμύιε όηζ ζηα 400m ηδξ Γίηηδξ έπμοιε αύλδζδ ηςκ
παναηδνμύιεκςκ ακώνζιςκ αηόιςκ ημο βέκμοξ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εενζκή δζάπαοζδ.
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Σηα 800m δ ηαηακμιή ηδξ ειθάκζζδξ ηςκ ακώνζιςκ αηόιςκ είκαζ πζμ μιμζόιμνθδ. Η
ίδζα μιμζμιμνθία αθθά ιε ιζηνόηενα πμζμζηά παναηδνμύιεκςκ ακώνζιςκ αηόιςκ
ειθακίγεηαζ ζηα 1200m (ημκ Φεανμοάνζμ δεκ οπάνπμοκ δεδμιέκα θόβς
πζμκμηάθορδξ) εκώ ζηα 1600m έπμοιε ιζα αύλδζδ ηςκ παναηδνμύιεκςκ ακώνζιςκ
αηόιςκ θίβμ πνζκ ηδκ ηάθορδ ημο ζηαειμύ ιε πζόκζ. Σηα Λεοηά Όνδ ζημοξ ζηαειμύξ
από 400 έςξ 1200m έπμοιε πάθζ ιζα αύλδζδ ηςκ παναηδνμύιεκςκ ακώνζιςκ
αηόιςκ πνζκ ηαζ ιεηά ηδκ εενζκή δζάπαοζδ αθθά ηαζ ιζα απόημιδ πηώζδ ημο
πμζμζημύ ημκ Ιακμοάνζμ. Σηα 1800m ηα πενζζζόηενα ακώνζια άημια παναηδνμύκηαζ
ιεηά ημ θζώζζιμ ηςκ πζμκζώκ ηαζ πνζκ ηδκ εενζκή δζάπαοζδ. Πένακ όιςξ από αοηέξ
ηζξ παναηδνήζεζξ μζ δζαηοιάκζεζξ ζηα πμζμζηά ακώνζιςκ αηόιςκ ζημοξ πθδεοζιμύξ
ημο βέκμοξ δεκ θαίκεηαζ κα αημθμοεμύκ ηάπμζμ ελδβήζζιμ πνόηοπμ.
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5. Σσμπεράζμαηα
5.1 Αθθονία ειδών – Υυόμεηρο
Σηελ βηβιηνγξθία εκθαλίδνληαη δύν πξόηππα θαηαλνκήο ηεο αθζνλίαο ησλ εηδώλ ζην
πςόκεηξν. Οη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο παξνπζηάδνπλ κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο κε
ηελ αύμεζε ηνπ πςνκέηξνπ. Η πηώζε απηή ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ απνδίδεηαη είηε
ζηηο πην αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ςειά ζηα βνπλά είηε ζηελ κείσζε ηεο
πξσηνγελνύο παξαγσγήο ςειόηεξα είηε ζηελ κείσζε ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηηο
κεγαιύηεξεο πςνκεηξηθέο δώλεο. Κάπνηεο άιιεο εξγαζίεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε κέγηζηε
βηνπνηθηιόηεηα εκθαλίδεηαη ζε κέζν πςόκεηξν ζηε δώλε όπνπ ζπλαληά θαλείο ηα
είδε ησλ ρακειώλ πεξηνρώλ αιιά θαη ηα αιπηθά. Τν θαηλόκελν πάλησο δείρλεη λα
είλαη πην ζύλζεην θαη ην παξαηεξνύκελν πξόηππν λα επεξξεάδεηαη από πιεζώξα
παξαγόλησλ (επηινγή ζηαζκώλ, επηινγή νξγαληζκνύ κειέηεο, επηινγή νξεηλνύ όγθνπ,
κηθξνθιίκα ζηαζκώλ, επηινγή εύξνπο πςνκεηξηθήο δώλεο θ.α.)
Εκείο παξαηεξήζακε πηώζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδώλ ρεξζαίσλ γαζηεξνπόδσλ όζν
αλεβαίλακε ςειόηεξα ζηα Λεπθά Όξε, γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζε πην αληίμνεο
ζπλζήθεο (πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνλ ρεηκώλα, πνιύ πςειέο ην θαινθαίξη,
έληνλνη άλεκνη). Σηε Δίθηε πάιη ηα πεξηζζόηεξα είδε ηα βξήθακε ζε κεζαίνπο
ζηαζκνύο (800 θαη θπξίσο 1200m). Τν γεγνλόο όηη νη ζπθγεθξηκέλνη ζηαζκνί
βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζε αλζξώπηλεο θαιιηέξγεηεο (αλζξσπόθηια είδε) θαη είλαη πην
πξνζηαηεπκέλνη από αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ίζσο λα εμεγεί ην θαηλόκελν.
5.2 Ομαδοποίηζη πανίδας ζηο συόμεηρο
Τόζν από ηα δηθά καο απνηειέζκαηα ζηα ζαιηγθάξηα όζν θαη από ηελ βηβιηνγξθία
πξνθύπηεη όηη ζηελ ρώξα καο ε παλίδα δεκηνπξγεί 3 δώλεο ζπλήζσο ζηα βνπλά. Μηα
ρακειά έσο ηα 1200m πεξίπνπ κε πην επθαηξηαθά είδε ησλ ρακειώλ πεξηνρώλ. Μηα
κεηαβαηηθή από ηα 1200 έσο ηα 1600m πεξίπνπ κε κίμε επθαηξηαθώλ θαη αιπηθώλ
εηδώλ. Καη κηα πάλσ από ην δαζνόξην κε είδε άιιεο θνξέο αιπηθά θεληξνεπξσπατθά
(βνπλά βόξεηαο Ειιάδαο) θαη άιιεο θνξέο κε ελδεκηθά είδε (βνπλά ηνπ λόηνπ).
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5.3 Πανιδικός ταρακηήρας
Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ελδεκηθώλ εηδώλ ρεξζαίσλ καιαθίσλ
όζν θηλνύκαζηε ςειόηεξα θαη ζηα δύν βνπλά πνπ κειεηήζακε. Η ηάζε απηή
αλθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξθία. Απηό όκσο δελ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ηόζν ζηελ
εκθάληζε λέσλ ελδεκηθώλ εηδώλ ζηνπο ςεινύο ζηαζκνύο όζν ζηελ απνπζία
κεζνγεηαθώλ εηδώλ ή εηδώλ ελδεκηθώλ ηνπ αηγαίνπ.
5.4 Φαινολογία
Από ηηο παξαηεξήζεηο καο πξνθύπηεη κηα κηθξή ηάζε κείσζεο ηνπ ρξόλνπ
δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ζαιηγθαξηώλ κέζα ζην έηνο θαζώο θηλνύκαζηε ςειόηεξα. Τν
γεγνλόο απηό απνδίδεηαη ζην όηη νη νξγαληζκνί ζηνπο ζηαζκνύο κεγάινπ πςνκέηξνπ
έρνπλ λα αμηνπνηήζνπλ κόλν ηηο πην ήπηεο κεηαβαηηθέο πεξηόδνπο αλάκεζα ζηελ
θάιπςε ησλ πεξηνρώλ κε ρηόλη θαη ζηελ πεξίνδν ζεξηλήο δηάπαπζεο. Πξνο ηηο
κεηαβαηηθέο πεξηόδνπο ινηπόλ θαίλεηαη λα κεηαηνπίδνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπο ζηα
ςειά δειαδή πξνο Φζηλόπσξν θαη Άλνημε. Η αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπο
παξάιιεια θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζε έλα βαζκό ζηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (όζν
απηή βέβαηα παξακέλεη πάλσ από ηνπο 5 νC θαη ζηελ αύμεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο
ηεο αηκόζθαηξαο.

5.5 Albinaria
Από κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ σο πξνο ηνπνζνζηό ησλ αλώξηκσλ αηόκσλ
πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο πιεζεζκνύο θάζε ζηαζκνύ από κήλα ζε κήλα, δπζηπρώο
δελ παξαηεξείηαη θάπνην εξκελεύζηκν πξόηππν νύηε θαηά κήθνπο ηνπ πςνκέηξνπ
νύηε ζην ρξόλν.
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