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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η περιέργεια σκότωσε την γάτα...
Τα προσφιλή αιλουροειδή δεν είναι οι µόνοι αντιπρόσωποι του ζωικού βασιλείου
που έχουν πληρώσει πολύ ακριβά, ακόµα και µε την ζωή τους, την «κακή» τους
συνήθεια να ξεφυτρώνουν εκεί που δεν τα σπέρνουν. Στον µακρύ όµως κατάλογο των
παθόντων και όχι πάντα µαθόντων ζώων, ξεχωρίζει ο άνθρωπος που µε τη βοήθεια της
µνήµης και της γλώσσας κατάφερε να προσδώσει µια ιστορική διάσταση στην
υπέρµετρη περιέργειά του και ταυτόχρονα να την κάνει µια όλο και πιο πολύπλοκη
υπόθεση διατυπώνοντας ερωτήµατα που συχνά είτε δεν µπορούν να απαντηθούν, είτε
απαντιόνται διατυπώνοντας νέα ερωτήµατα.
Στη σισύφεια αυτή πορεία, προς την πολυτέλεια της απόλυτης γνώσης του κόσµου
που µας περιβάλλει, ίσως βρίσκεται και η τελευταία µας ελπίδα για διάσωση του
φυσικού µας περιβάλλοντος. Όπως έχει καταδείξει η πρόοδος της οικολογίας και των
λοιπών περιβαλλοντικών επιστηµών τις τελευταίες δεκαετίες, η πρόοδος του
ανθρώπινου πολιτισµού, µας έχει ήδη φέρει αντιµέτωπους µε προβλήµατα και
κινδύνους που µε δυσκολία µπορούµε να κατανοήσουµε και να παρακολουθήσουµε
προς το παρών.
Συχνά, τα πιο δύσκολα ερωτήµατα είναι αυτά που καλούµαστε να θέσουµε οι ίδιοι
στον εαυτό µας - προφανώς γι’ αυτόν το λόγο ορισµένα δεν τα θέτουµε ποτέ... Το
πέπλο µυστηρίου που καλύπτει (στα µάτια τουλάχιστον των αµύητων) τα ιπτάµενα,
νυκτόβια και συνεπώς δυσπρόσιτα στον άνθρωπο θηλαστικά, τις νυχτερίδες δηλαδή,
αλλά και οι απειλές για εξαφάνιση που δέχονται τα ευρωπαϊκά είδη στο σύνολό τους,
αποτελούν αναµφισβήτητα δύο από τους πολλούς, µικρούς ή µεγάλους, συνειδητούς ή
ασυνείδητους, λόγους που µε ώθησαν στο να περιηγούµαι τις φθινοπωρινές νύχτες του
2002 σε απόµακρες και πολλές φορές αφιλόξενες περιοχές της Κρήτης. ∆εν µπορώ να
πω ότι είδα πολλές νυχτερίδες. ο αριθµός τους δεν είναι καν διψήφιος. Άκουσα όµως
αρκετές - πολλές από αυτές εν αγνοία τους, παρακολουθώντας τις κινήσεις τους και
υποκλέπτοντας τις συνοµιλίες τους. Σε αυτήν εδώ την αναφορά προσπαθώ να
αποκωδικοποιήσω τη «γλώσσα» τους και να µοιραστώ τα συµπεράσµατά που
προκύπτουν µε όποιον ενδιαφέρεται.
Στην αναζήτηση των υπερήχων (και της επιστηµονικής γνώσης) µέσα στο σκοτάδι,
αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η συνδροµή αρκετών ανθρώπων, µε την ηθική και κάθε
άλλου είδους συµπαράσταση που µου προσέφεραν. Πρωτεύουσα θέση ανάµεσα σ’
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αυτούς κατέχει ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,
αναπληρωτής καθηγητής στο τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Μωυσής
Μυλωνάς, ο οποίος, προσφέροντας την ουσιαστική του επίβλεψη και καθοδήγηση σε
κάθε στάδιο και τα απαραίτητα µέσα, κατέστησε δυνατή την πραγµατοποίηση της
παριστάµενης διατριβής. Πολλές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Μιχάλη Παυλίδη,
λέκτορα στο τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που από τη θέση του
δεύτερου επιβλέποντα συνέβαλε ουσιαστικά στη διόρθωση και την τελειοποίηση του
κειµένου της διατριβής. Η κα. Ντίνα Λύκα, λέκτορας στο τµήµα Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε καθοδήγησε πρόθυµα µέσα στο λαβύρινθο της στατιστικής
επεξεργασίας των αποτελεσµάτων, κερδίζοντας επάξια µια σηµαντικότατη θέση
µεταξύ των αρωγών µου σ΄ αυτήν την προσπάθεια. Ο Πέτρος Λυµπεράκης, έφορος
του τµήµατος σπονδυλοζώων του Μ.Φ.Ι.Κ., συνάδελφος και φίλος, δεν δίστασε να
θυσιάσει αφειδώς, για ακόµη µία φορά, χρόνο και κόπο προς όφελος της επιστήµης
και προς δική µου διευκόλυνση. Η συνεισφορά του στο σχεδιασµό και την υλοποίηση
της δουλειάς πεδίου, τη συλλογή της βιβλιογραφίας και την επεξεργασία των
αποτελεσµάτων ήταν τόσο καθοριστική, ώστε κάθε είδους ευχαριστία θα έµοιαζε άνευ
νοήµατος... Η ηθική και πρακτική συµπαράσταση από πλευράς των συναδέλφων και
φίλων Χρόνη Ρεµπουλάκη και Γιάννη Θεολογίδη σε µια αντίξοη και γεµάτη
υποχρεώσεις περίοδο της ζωής τους, αποτελούσε µεγάλη ανακούφιση και µου έδινε
νέα ώθηση κάθε φορά που οι δυσκολίες έµοιαζαν να γιγαντώνονται. Σηµαντικότατη
ήταν και η συνδροµή του Μανώλη Νικολακάκη, φίλου και εργαζόµενου στο Μ.Φ.Ι.Κ.,
τόσο στην πραγµατοποίηση των ηχογραφήσεων, όσο και στην επεξεργασία των
γεωγραφικών δεδοµένων και τη δηµιουργία των χαρτών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
αξίζουν στη συνάδελφο και φίλη Αντιγόνη Καλιοτζοπούλου, στο φίλο Χρήστο
Οικονοµάκη και στο φίλο και εργαζόµενο στο Μ.Φ.Ι.Κ. Μανώλη Παπαδηµητράκη για
τη συµβολή τους στην επίλυση του προβλήµατος των µετακινήσεων, καθώς και στους
φίλους Πολυχρονίδη Λυσίµαχο, Ρεµπουλάκη Νίκο και Σακελαρίου Ιάσονα για την
καλή τους παρέα κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Οι συνάδελφοι και φίλοι
Ιάσµη Στάθη και Σταύρος Ξηρουχάκης βοήθησαν στην συλλογή των κλιµατολογικών
δεδοµένων µε την παροχή των απαραίτητων οργάνων. τους ευχαριστώ θερµά. Τέλος,
ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω στην Κατερίνα Βαρδινογιάννη, έφορο του τµήµατος
ασπόνδυλων (πλην των αρθροπόδων) του Μ. Φ. Ι. Κ. και τους συναδέλφους Μαρία
Χατζάκη και Κώστα Τριάντη για την βοήθεια που µου προσέφεραν στη συλλογή της
βιβλιογραφίας και την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων.
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Από το µακρύ κατάλογο των µνηµονευόµενων δεν θα µπορούσε να απουσιάζει ο
πρόεδρος

του

Ινστιτούτου

Σπηλαιολογικών

Ερευνών

Ελλάδας,

Καλούστ

Παραγκαµιάν, βιοσπηλαιολόγος, καθώς διαδραµάτισε ένα σηµαντικότατο ρόλο στην
πραγµατοποίηση της παρούσας µελέτης παρέχοντάς µου µεγάλο κοµµάτι της
βιβλιογραφίας, αλλά κυρίως εξάπτοντάς µου πρώτος το ενδιαφέρον για τα χειρόπτερα
και στηρίζοντάς µε ηθικά µε τον τρόπο του.
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει από το “Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση” (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) στα πλαίσια
του ∆ιϊδρυµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος “Περιβαλλοντική Βιολογία ∆ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων” του Τµήµατος Βιολογίας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης.ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1) Γενικά για τα Χειρόπτερα
Ανάµεσα σε όλες τις αρτίγονες οµάδες ζώων, οι νυχτερίδες είναι ίσως εκείνη που
έχει προκαλέσει την µεγαλύτερη καχυποψία στους ανθρώπους. Μύθοι, δεισιδαιµονίες
και προκαταλήψεις ελλοχεύουν στο υποσυνείδητο µας εδώ και αιώνες και µε κάθε
ευκαιρία σπεύδουν να µας προειδοποιήσουν για την ιπτάµενη νυχτερινή απειλή.
Μάγισσες, βρικόλακες, καταστροφές και ασθένειες, αλλά πάνω απ’ όλα ακατανόητη
αποστροφή έχουν συνδεθεί µε τα παρεξηγηµένα αυτά θηλαστικά σ΄ όλα τα µήκη και
τα πλάτη του κόσµου, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως αυτή των αρχαίων κινέζων που
θεωρούσαν τις νυχτερίδες σύµβολο ευτυχίας και καλοτυχίας (Hill and Smith 1984).
Όπως και σε πάµπολλες περιπτώσεις, οι παρανοήσεις πηγάζουν όχι µόνο από την
φαντασία, αλλά εν πολλοίς από τον συνδυασµό της µε την άγνοια, και κάτω από αυτό
το πρίσµα θα πρέπει να αναγνωρίσουµε την ύπαρξη σοβαρών ελαφρυντικών στους
απανταχού και ανά τους αιώνες καχύποπτους και µυστικοπαθείς. Πράγµατι, οι
νυχτερίδες, στο σύνολό τους σχεδόν, δραστηριοποιούνται από το σούρουπο και µέχρι
το χάραµα και αναζητούν καταφύγιο σε σκοτεινά και δυσπρόσιτα µέρη, όπως
σπήλαια, σχισµές και κενά µεταξύ βράχων, σάρες, κορµούς δέντρων, εγκαταλειµµένα
κτήρια κ.τ.λ. για να αποφύγουν το φως της ηµέρας, τους επίδοξους θηρευτές, αλλά και
κάθε λογής περίεργους και ενοχλητικούς (Findley 1993). Συνεπώς, δεν µπορούµε να
πούµε ότι είναι πολλά αυτά που µας επέτρεψαν να γνωρίσουµε για την ταυτότητα και
τις συνήθειές τους µέχρις ότου η επιστηµονική περιέργεια στρέψει το βλέµµα της
πάνω τους.
Οι σηµαντικές διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των χειροπτέρων και των ανθρώπων,
αλλά και των περισσοτέρων σπονδυλοζώων γενικά, αναφορικά µε τη βιοχηµεία, τη
φυσιολογία, την ανατοµία και σε τελική ανάλυση την οικολογία τους, θα µπορούσαµε
να πούµε ότι αποτελούν πλεονεκτήµατα που τους επιτρέπουν να εκµεταλλεύονται
πόρους στους οποίους οι άνθρωποι και πολλά άλλα ζώα δεν έχουν πρόσβαση. Για να
είµαστε δε πιο ακριβείς, θα πρέπει να τονίσουµε ότι η ύπαρξη ¨εν δυνάµει¨ οικοθέσεων
την εποχή και στην περιοχή όπου εµφανίστηκαν οι πρώτες νυχτερίδες είναι αυτή που
«έδωσε γένεση» στην Τάξη των χειροπτέρων και «καθοδήγησε» την µετέπειτα πορεία
της ζωικής αυτής οµάδας, καθιστώντας έτσι τις οικοθέσεις αυτές την πεµπτουσία της
ύπαρξής τους. Η χρονική περίοδος κατά την οποία η δυνατότητα αυτή για εξελικτική
1

διαφοροποίηση, άρχισε να «αξιοποιείται» δεν µας είναι ακόµα γνωστή, καθώς το
σχετικό απολιθωµατικό αρχείο είναι αρκετά φτωχό. Εν τούτοις, η εύρεση
απολιθωµάτων πλήρως ανεπτυγµένων νυχτερίδων που χρονολογούνται στο κατώτερο
Ηώκαινο (49-53 Mya), επέτρεψε την διατύπωση της άποψης ότι οι πρώτοι
διαφοροποιηµένοι προγονοί των χειροπτέρων εµφανίστηκαν στο ανώτερο Κρητιδικό
(100-65 Mya, Hill and Smith 1984). Με την εξάπλωσή τους σε όλες σχεδόν τις
περιοχές του κόσµου (µε εξαίρεση την Ανταρτική και τις βορειότερες περιοχές της
Αµερικής και της Ευρασίας), διαθέτοντας ένα αρκετά ευρύ διαιτολόγιο που
περιλαµβάνει έντοµα και άλλα αρθρόποδα για την πληθώρα των ειδών, φρούτα, γύρη
και νέκταρ, µικρά σπονδυλόζωα (ακόµα και ψάρια αλλά και νυχτερίδες), µέχρι και
αίµα θηλαστικών και πτηνών (Hill and Smith 1984), χρησιµοποιώντας µια πληθώρα
καταφυγίων, οι ¨αρχέγονες¨ νυχτερίδες παρουσίασαν µία ακτινωτή εξέλιξη που
οδήγησε στην εµφάνιση δύο υποτάξεων, 18 αρτίγονων οικογενειών (Πίνακας 1.1),
177 γενών και παραπάνω από 920 ειδών και τις ανήγαγε στην δεύτερη µεγαλύτερη
Τάξη θηλαστικών (µετά τα τρωκτικά που αριθµούν 1.700 περίπου είδη).
1.2) Βασικά γνωρίσµατα των χειροπτέρων
1.2.1) Πτητική ικανότητα. Ανατοµικές, οικοµορφολογικές και φυσιολογικές
προσαρµογές.
Εάν θέλαµε να περιγράψουµε τα χειρόπτερα µε µία φράση, τότε αυτή θα ήταν:
ιπτάµενα, νυκτόβια θηλαστικά. Πράγµατι, όντας τα µόνα θηλαστικά µε ικανότητα
ενεργητικής πτήσης και νυκτόβια στο σύνολό τους, αποτελούν µια «επέκταση» της
Οµοταξίας στον χώρο (αέρας) και τον χρόνο (νύχτα), προσεγγίζοντας έτσι ένα σύνολο
“εν δυνάµει” οικοθέσεων απροσπέλαστων για τα υπόλοιπα θηλαστικά. Η πτητική
ικανότητα αποτελεί ένα σπάνιο εξελικτικά φαινόµενο, καθώς απαντάται τέσσερις µόνο
φορές κατά την διάρκεια της εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη µας: στα έντοµα,
τα πτεροσαύρια, τα πτηνά και τα χειρόπτερα. Κάτι τέτοιο µπορεί να θεωρηθεί
αναµενόµενο καθώς απαιτεί µια εκτενή σειρά από τροποποιήσεις στην ανατοµία και
τη φυσιολογία των χερσαίων ή δενδρόβιων προγόνων, τα «ανταποδοτικά»

όµως

οφέλη των προσαρµογών αυτών είναι ιδιαίτερα υψηλά για να
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Πίνακας 1.1. Ταξινόµηση των Χειροπτέρων και αριθµοί γενών και ειδών ανά
οικογένεια (τροποποιηµένο από Findley 1993).
Αριθµός γενών Αριθµός ειδών

Υποτάξη ΜΕΓΑΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ
Οικογένεια

PTEROPODIDAE

42

175

RHINOPOMATIDAE

1

3

EMBALLONURIDAE

13

51

CRASEONYCTERIDAE

1

1

NYCTERIDAE

1

12

MEGADERMATIDAE

4

5

RHINOLOPHIDAE

1

70

HIPPOSIDERIDAE

10

60

NOCTILIONIDAE

2

2

MORMOOPIDAE

2

8

PHYLLOSTOMIDAE

51

147

NATALIDAE

1

4

FURIPTERIDAE

2

2

THYROPTERIDAE

1

2

MYZOPODIDAE

1

1

VESPERTILIONIDAE

41

330

MYSTACINIDAE

1

2

MOLOSSIDAE

13

89

Υποτάξη ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ
Υπεροικογένεια ΕMBALLONUROIDEA
Οικογένεια

Υπεροικογένεια RHINOLOPHOIDEA
Οικογένεια

Υπεροικογένεια PHYLLOSTOMOIDEA
Οικογένεια

Υπεροικογένεια VESPERTILIONOIDEA
Οικογένεια

Υπεροικογένεια PALAIOCHIROPTERYGOIDEA*
Οικογένεια

PALAIOCHIROPTERYGIDAE*

-

-

ARCHAEONYCTERIDAE*

-

-

ICARONYCTERIDAE*

-

-

* Γνωστές µόνο από το απολιθωµατικό αρχείο.
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κάνουν τις οµάδες των ιπτάµενων απογόνων αρκετά επιτυχηµένες (Hill and Smith
1984). Τα σηµαντικότερα από τα πλεονεκτήµατα της ικανότητας ενεργητικής πτήσης
είναι η δυνατότητα σύλληψης ιπτάµενης και γενικά αποµακρυσµένης από το έδαφος
τροφής, η ικανότητα µεγάλης διασποράς στον χώρο και εποχιακών µεταναστεύσεων
και η πιο αποτελεσµατική αποφυγή των θηρευτών κατά την περίοδο δραστηριότητας
αλλά και η δυνατότητα αναζήτησης καταφυγίου σε σηµεία απροσπέλαστα για τους
επίδοξους θηρευτές.
Σύµφωνα µε τους Hill and Smith (1984), οι ανατοµικές προσαρµογές που
θεωρούνται ικανές και απαραίτητες για την επίτευξη ενεργητικής πτήσης µπορούν να
συνοψιστούν ως εξής: Α) Η ανάπτυξη της κατασκευής εκείνης (πτέρυγα) που θα έχει
µέγεθος και σχήµα ικανά για την ανύψωση και διατήρηση του σώµατος, της τροφής,
των εµβρύων και των νεογνών σε κάποιο ύψος από τη γη. Β) Η ανάπτυξη κάποιου
προωθητικού µέσου. Γ) Η απόκτηση αεροδυναµικού σχήµατος στο σώµα,
προκειµένου η πτήση να είναι εφικτή και µε το ελάχιστο ενεργειακό κόστος. Η
πραγµατοποίηση των δύο πρώτων από τις προσαρµογές αυτές επιτεύχθηκε µε µία
σειρά από τροποποιήσεις σε αρκετά από τα οστά, τους µύες και άλλα όργανα των
άκρων, που οδήγησαν στη δηµιουργία της πτητικής συσκευής, την οποία µπορούµε να
χωρίσουµε σε τέσσερα µέρη (Hill and Smith 1984, Εικόνα 1.1):
1) Το πρόσθιο τµήµα ή προπτερυγιακή µεµβράνη (propatagium). Περιλαµβάνει τη
µεµβράνη που εκτείνεται µπροστά από το βραχίονα και τον πήχη, ο οποίος είναι
αρκετά διαφοροποιηµένος µε την ωλένη υποπλασµένη και την κερκίδα αρκετά
επιµηκυσµένη. Μεταβολές στο σχήµα του µε τη δράση του σχετικού µυ επηρεάζουν
τη συνολική καµπυλότητα

της πτέρυγας και συνεπώς τη διεύθυνση κατά τον

κατακόρυφο άξονα και την ταχύτητα της πτήσης.
2) Το µεσαίο τµήµα ή πλαγιοπτερυγιακή µεµβράνη (plagiopatagium). Η µεµβράνη
αυτού του τµήµατος ενώνει το βραχίονα και τον πήχη µε το πέµπτο δάκτυλο, τον
κορµό του σώµατος και το πίσω άκρο. Έχει αρκετά µεγάλη επιφάνεια σε σχέση µε το
υπόλοιπο σώµα, η οποία εξασφαλίστηκε µε τη σταδιακή επιµήκυνση της κερκίδας και
των δακτύλων. Το σχετικό µήκος αυτών των οστών καθορίζει και τις ιδιαιτερότητες
κάθε είδους αναφορικά µε την πτητική δραστηριότητα (βλ παρακάτω).
3) Το ακραίο τµήµα ή δακτυλοπτερυγιακή µεµβράνη (dactylopatagium). Εκτείνεται
µεταξύ του δεύτερου και του πέµπτου δακτύλου, τα οποία όπως και το δεύτερο και
τρίτο διαθέτουν επιµηκυσµένες φάλαγγες και ακόµα πιο επιµηκυσµένα µετακαρπικά
οστά, σε αντίθεση µε τα καρπικά που είναι τροποποιηµένα χωρίς όµως ουσιαστικές
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διαφοροποιήσεις στο µέγεθος (βλ. παρακάτω). Τα τέσσερα αυτά δάκτυλα είναι επίσης
ενωµένα µε µεµβράνη, ενώ το πρώτο (αντίχειρας) είναι ελεύθερο και σχεδόν
αδιαφοροποίητο παίζοντας βοηθητικό ρόλο στη µετακίνηση του ζώου (αναρρίχηση σε
απότοµες επιφάνειες, εφελκυσµός κ.α.). Με τη δράση των σχετικών µυών
µεταβάλλεται ο βαθµός ανάπτυξης και η καµπυλότητα του ακραίου τµήµατος (όπως
και του µεσαίου) επηρεάζοντας την πτήση.
4) H ουραία ή ουροπτερυγιακή µεµβράνη (uropatagium). Εκτείνεται µεταξύ των πίσω
άκρων και είναι παρούσα σε αρκετά, αλλά όχι όλα σε τα είδη (κυρίως
Μικροχειρόπτερα). Ο βαθµός έκτασής της και η καµπυλότητά της µεταβάλλεται µε τη
δράση της ουράς (στα είδη που αυτή είναι παρούσα και διαθέτει ικανό µέγεθος).
Συµµετέχει στη ρύθµιση της πορείας και τη σύλληψη της τροφής (στα εντοµοφάγα
είδη) κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ από την άλλη, περιορίζει ή αποκλείει την
τετράποδη βάδιση στην πλειοψηφία των ειδών.

phalanges

propatagium

metacarpal

dactylopatagium

plagiopatagium
uropatagium or
tail membrane

Εικόνα 1.1. Τα βασικά µέρη της πτητικής συσκευής των χειροπτέρων (τροποποιηµένη
από Hill and Smith 1984).
Οι µύες που συµµετέχουν στην πτητική συσκευή είναι περισσότεροι και πιο
διαφοροποιηµένοι απ’ ότι στα πτηνά (Kunz and Pierson 1994), ενώ προκειµένου να
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µειωθεί όσο το δυνατόν το βάρος του ζώου, τα οστά είναι ιδιαίτερα λεπτά. Επιπλέον,
τροποποιήσεις στην άρθρωση του αγκώνα περιορίζουν τις κινήσεις του πήχη στο
οριζόντιο επίπεδο και οι αρθρώσεις του καρπού είναι τροποποιηµένες κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να επιτρέπουν στα δάκτυλα κινήσεις όπως αυτές της βεντάλιας.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι παραλλαγές στις λεπτοµέρειες της πτητικής συσκευής,
όπως και το µέσο βάρος του ατόµου µεταξύ των διαφόρων ειδών επιβάλουν
διαφοροποιήσεις στην πτήση, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την οικοθέση κάθε
είδους, ή, µε την αντίστροφη λογική, καθιστώντας δυνατό τον διαµερισµό των
διαθέσιµων

πόρων.

Η

οικοµορφολογική

αυτή

προσέγγιση

της

πτητικής

δραστηριότητας, η µελέτη δηλ. των σχέσεων µορφολογίας και οικολογίας στα
χειρόπτερα, φιλοδοξεί να συµπληρώσει τα κενά που αφήνει η δυσκολία (εάν όχι
αδυναµία) επί τόπου παρατήρησης των νυκτόβιων και ιπτάµενων αυτών ζώων στο
φυσικό

τους

περιβάλλον

(Findley

1993).

Οι

µορφολογικοί

δείκτες

που

χρησιµοποιούνται ευρύτερα για την πρόβλεψη της οικοθέσης κάθε είδους είναι οι εξής
(βλ. Εικόνα 1.2):
I) Σχέση µήκους - πλάτους πτητικής συσκευής (Α). ∆ίνεται από τη σχέση A=Β2/S
όπου Β είναι το άνοιγµα των πτερύγων και

S είναι η συνολική επιφάνεια των

πτερύγων, της ουραίας µεµβράνης και του κορµού του σώµατος
II) Φορτίο πτέρυγας. Είναι το πηλίκο της διαίρεσης του γινοµένου της µάζας µε την
επιτάχυνση της βαρύτητας (βάρος) δια της συνολικής επιφάνειας S (M.g/S).
III) ∆είκτης αµβλύτητας πτέρυγας: I=Ts/Tl-Ts όπου Ts=Shw/Saw και Tl=lhw/law (όπου
Saw και law είναι η επιφάνεια και το µήκος του µεσαίου τµήµατος της πτέρυγας
αντίστοιχα και Shw, lhw είναι η επιφάνεια και το µήκος του ακραίου τµήµατος της
πτέρυγας αντίστοιχα). Όπως προβλέπουν οι Norberg και Rayner (1987) για τις
εντοµοφάγες νυχτερίδες, είδη µε µεγάλο φορτίο, επίµηκες οξύληκτο ακραίο τµήµα και
υψηλή σχέση µήκους - πλάτους πραγµατοποιούν ταχείς και παρατεταµένες πτήσεις σε
ανοιχτούς χώρους λιβάδια, µεγάλα ξέφωτα, πάνω από δέντρα κ.τ.λ. και δύνανται να
πραγµατοποιήσουν ταχείς ελιγµούς προκειµένου να συλλάβουν την τροφή τους. Είδη
µε µικρή µάζα (βάρος), µικρό φορτίο, αποστρογγυλεµένο ακραίο τµήµα και µεγάλο ή
µικρή σχέση µήκους - πλάτους πετάνε σχετικά αργά αναζητώντας ιπτάµενη τροφή στα
ανοικτά ή κοντά στη βλάστηση αντίστοιχα. Η παρουσία παρόµοιων αναλογιών στην
πτητική συσκευή σε συνδυασµό µε ακόµα µικρότερη µάζα επιτρέπει τη σταχυολόγηση
ακίνητων αρθρόποδων είτε από τη βλάστηση (µε µετεωρισµό), είτε από το έδαφος. Ο
συνδυασµός µικρού φορτίου, οξύληκτων άκρων και υψηλής σχέσης µήκους - πλάτους
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επιτρέπει την αναζήτηση τροφής στην επιφάνεια του νερού, ενώ είδη µε µικρό φορτίο,
οξύληκτα άκρα και µικρή σχέση µήκους - πλάτους συνήθως ανιχνεύουν τη γύρω
περιοχή ψάχνοντας για τη λεία τους αναπαυόµενα πάνω σε κλαδιά ή βράχια.

Β

law

lhw

Shw

Saw

½S

Εικόνα 1.2. Οι βασικές µετρήσεις που χρησιµοποιούνται στις οικοµορφολογικές
µελέτες των χειροπτέρων (τροποποιηµένη από Rayner and Norberg 1987).
Οι φυσιολογικές προσαρµογές που καθιστούν δυνατή την ενεργητική πτήση στα
χειρόπτερα αναγκαστικά εστιάζονται στην κάλυψη των ενίοτε αυξηµένων ενεργειακών
αναγκών, την υποστήριξη υψηλών µεταβολικών ρυθµών και την αποµάκρυνση των
ταχέως παραγόµενων παραπροϊόντων του µεταβολισµού. Λόγω πολυάριθµων
πρακτικών δυσκολιών στη µελέτη της φυσιολογίας της πτήσης των χειροπτέρων, το
πεδίο αυτό έρευνας έχει µείνει «πίσω» σε σχέση µε το αντίστοιχο στα πτηνά αλλά και
τη γενικότερη φυσιολογία των χειροπτέρων. Το µεγάλο εύρος διακύµανσης της
καρδιακής και αναπνευστικής δραστηριότητας, αλλά και του αιµατοκρίτη που έχουν
παρατηρηθεί σε κάποια είδη, κατά τη διάρκεια της πτήσης, πιστεύεται ότι παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατική τροφοδοσία της πτητικής συσκευής µε οξυγόνο
και την αποµάκρυνση των αέριων παραπροϊόντων του µεταβολισµού (Hill and Smith
1984).

7

1.2.2) Ηχωεντοπισµός. Ανατοµικό, νευρολογικό και ενεργειακό υπόβαθρο και
βιολογική σηµασία.
Εάν η κατάκτηση των αιθέρων από τις νυχτερίδες προϋπέθετε την ανάπτυξη της
πτητικής συσκευής, απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της νύχτας ήταν η
όξυνση µίας τουλάχιστον από τις αισθήσεις που ευθύνονται για την εξ’ αποστάσεως
αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου. Η «επιλογή» µίας εκ των δύο «υποψήφιων»
αισθήσεων, της όρασης δηλαδή ή της ακοής, για την επιτέλεση του νέου αυτού και
σηµαντικότατου ρόλου, πιθανότατα αποτέλεσε ένα κρίσιµο κλαδογενετικό γεγονός
που οδήγησε στη διάσπαση της τάξης των χειροπτέρων σε δύο υποτάξεις, τα
Μεγαχειρόπτερα και τα Μικροχειρόπτερα. Πράγµατι, ενώ οι αντιπρόσωποι της
µοναδικής αρτίγονης οικογένειας Μεγαχειρόπτερων (Pteropodidae), οι οποίοι
εξαπλώνονται στις παλαιοτροπικές, περιοχές βασίζονται στους υπερµεγέθεις
οφθαλµούς τους και την οξυµένη όρασή τους για να αναπτύσσουν τις νυχτερινές τους
δραστηριότητες, στα Μικροχειρόπτερα (όπως και σε πολλά Κητώδη και ορισµένα
σπηλαιόφιλα πτηνά) έχει επιλεχθεί η ικανότητα του ηχωεντοπισµού. Το ιδιότυπο αυτό
σύστηµα προσανατολισµού βασίζεται στην εκποµπή υπερήχων (ήχων συχνότητας
20kHz και άνω) και στην πρόσληψη του ήχου που προκύπτει από την αντανάκλαση
αυτών (ηχώ) πάνω σε οποιοδήποτε στερεό σώµα βρίσκεται εντός του ηχητικού πεδίου
του ζώου. Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών του επιστρεφόµενου ήχου, είναι
δυνατή η άντληση συµπερασµάτων σχετικά µε την απόσταση, το σχήµα, το µέγεθος,
την ταχύτητα και την διεύθυνση κίνησης του σώµατος, καθώς και η διάκριση των
στερεών σωµάτων µεταξύ τους. Η ικανότητα ηχωεντοπισµού υποστηρίζεται από
συγκεκριµένες ανατοµικές προσαρµογές στη φωνητική συσκευή (Hill and Smith 1984)
αλλά και στο αυτί (εξωτερικό, µέσο και εσωτερικό) οι οποίες έχουν εντοπιστεί ακόµα
και στις αρχαιότερες απολιθωµένες µορφές Χειροπτέρων (Speakman 2001). Πιο
συγκεκριµένα, στα Μικροχειρόπτερα ο λάρυγγας και οι φωνητικές χορδές έχουν
επιµηκυνθεί, γεγονός που επιτρέπει την εκποµπή ήχων µε µεγαλύτερο εύρος
συχνοτήτων, ενώ στα µοναδικά Μεγαχειρόπτερα που ηχωεντοπίζουν (3 είδη του
γένους Rusettus), οι υπέρηχοι παράγονται µε πλαταγιάσµατα της γλώσσας και είναι
αρκετά συγκεχυµένοι και οµοιόµορφοι µεταξύ τους (Hill and Smith 1984). Στα
περισσότερα είδη οι υπέρηχοι απελευθερώνονται από το ανοικτό στόµα, σε ορισµένα
όµως η εκποµπή τους γίνεται από τα ρουθούνια. Τα είδη αυτά της δεύτερης
κατηγορίας (π.χ. των οικογενειών Rhinolophidae και Hipposideridae) χαρακτηρίζονται
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από ιδιότυπους φυλλοειδείς σχηµατισµούς γύρω από το ρύγχος (Εικόνα 1.3), οι οποίοι
αυξάνουν την ένταση των εκπεµπόµενων ήχων, αλλά και ρυθµίζουν την
κατευθυντικότητά τους, έτσι ώστε οι εκπεµπόµενοι ήχοι να µη γίνονται ακουστοί από
το ίδιο το ζώο (Kunz and Pierson 1994).

Εικόνα 1.3. Το κεφάλι του Rhinolophus euryotis (Rhinolophidae). Χαρακτηριστικοί
είναι οι φυλλοειδείς σχηµατισµοί του προσώπου (τροποποιηµένη από Hill and Smith
1984).
Εκτός από την παρουσία των πτερύγων, ένα άλλο εµφανές εξωτερικό γνώρισµα που
χαρακτηρίζει τα περισσότερα χειρόπτερα (και δη τα Μικροχειρόπτερα) είναι τα
ευµεγέθη και λίγο έως πολύ κωνικά πτερύγια των αυτιών (Hill and Smith 1984). Σε
πολλά είδη παρούσα είναι µία φυλλοειδής προεξοχή µε λογχοειδές, µανιταροειδές ή
άλλο σχήµα εντός του πτερυγίου, ο τράγος (Εικόνα 1.4), ο οποίος καθορίζει την
κατευθυντικότητα του εισερχόµενου ηχητικού σήµατος, αλλά και ρυθµίζει την ένταση
αυτού, αυξάνοντας ή µειώνοντάς την (Hill and Smith 1984). Το µέγεθος και το σχήµα
των πτερυγίων και του τράγου έχει δειχθεί (Lawrens and Simmons 1982, Obrist et al.
1993) ότι συσχετίζονται σηµαντικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (εύρος
συχνοτήτων, ένταση, διάρκεια, ρυθµός επανάληψης) των χρησιµοποιούµενων
υπέρηχων σε κάθε είδος. Ο προσανατολισµός των πτερυγίων είναι τέτοιος (σε γωνία
400 περίπου µε το ρύγχος) ώστε να εξασφαλίζει στερεοφωνική ακοή και συνεπώς
καλύτερη αντίληψη της θέσης των στερεών σωµάτων, ενώ µία σειρά από
τροποποιήσεις και ιδιαιτερότητες χαρακτηρίζουν και το µέσο και εσωτερικό αυτί.
Ανάµεσα σε αυτές συγκαταλέγεται το ιδιαίτερα µικρό πάχος της ακουστικής
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µεµβράνης, η επιφάνεια της οποίας, όπως και το µέγεθος των ακουστικών οσταρίων,
είναι αντιστρόφως ανάλογα µε τη συχνότητα των χρησιµοποιούµενων υπερήχων,
καθώς και το αυξηµένο µέγεθος και η αυξηµένη πολυπλοκότητα του κοχλία, του
οποίου τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τους εκπεµπόµενους
υπέρηχους κάθε είδους. Εξάλλου, µια σειρά από αντίστοιχες τροποποιήσεις
παρατηρούνται και στον ακουστικό λοβό και τις συνεργαζόµενες περιοχές του
εγκεφάλου των Μικροχειρόπτερων, σε αντίθεση µε αυτόν των Μεγαχειρόπτερων, ο
οποίος είναι σχετικά αδιαφοροποίητος (Hill and Smith 1984).

τράγος

Εικόνα 1.4. Γενικό σχήµα και χαρακτηριστικά του αυτιού ενός τυπικού
µικροχειρόπτερου. Στα περισσότερα είδη είναι παρόν ένας φυλλοειδής σχηµατισµός, ο
τράγος (τροποποιηµένη από Schrober and Grimmberger 1987).
Η εκποµπή των υπερήχων γίνεται κατά την εκπνοή και συνεπώς για την
πραγµατοποίησή της απαιτείται η παραγωγή έργου από τους αναπνευστικούς µύες και
κατανάλωση ενέργειας. Για τον περιορισµό αυτής της δαπάνης, στα περισσότερα είδη,
παρατηρείται συγχρονισµός της δραστηριότητας των φωνητικών χορδών, των
αναπνευστικών µυών και της κίνησης των πτερύγων (Arita and Fenton 1997).
Όπως έχει αποδείξει µια σειρά από µελέτες (Jones et al.1991, Jones and Ransome
1993, Scerrer and Wilkinson 1993), για την αξιοποίηση της εγγενούς ικανότητας
ηχωεντοπισµού

από

το

αναπτυσσόµενο

νεογνό,

απαιτείται

η

απαραίτητη

«εκπαίδευση», η οποία παρέχεται από τη µητέρα. Πιο συγκεκριµένα, σχεδόν αµέσως
µετά τη γέννηση, τα νεογνά αρχίζουν να βγάζουν κραυγές µε συχνότητες µικρότερες
απ’ ότι στα σήµατα των ενηλίκων. Οι κραυγές αυτές βοηθάνε στην αναγνώριση του
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βρέφους από τη µητέρα και σταδιακά, µέσω του µιµητισµού, η συχνότητά τους
αυξάνεται µέχρις ότου λάβει την τελική της τιµή. Το φαινόµενο της επικοινωνίας
µέσω ήχων (διαφόρων συχνοτήτων) παρατηρείται στα ενήλικα άτοµα πολλών ειδών
και χρησιµοποιείται κατά το ζευγάρωµα, το οµαδικό κυνήγι, τον ενδοειδικό και
διαειδικό ανταγωνισµό, την προειδοποίηση για επερχόµενους κινδύνους κ.α. (Hill and
Smith 1984).
Πέρα όµως και πάνω από την κοινωνική σηµασία των ήχων στα χειρόπτερα,
παρόµοια της οποίας συναντάµε και σε άλλα σπονδυλόζωα, στα περισσότερα
Μικροχειρόπτερα η σπουδαιότητα των εκπεµπόµενων υπερήχων συνίσταται κυρίως
στην χρήση τους ως µέσο προσανατολισµού στο χώρο και εντοπισµό της (κινούµενης
ή µη) λείας. Όπως έχει τονιστεί και προηγουµένως, η νυχτερινή διαβίωση είναι το
γνώρισµα εκείνο που απαίτησε την ανάπτυξη της ικανότητας ηχωεντοπισµού στα
Μικροχερόπτερα, προκειµένου να είναι δυνατή η ανεύρεση της τροφής ελλείψει
φωτός. Η χρήση ήχων µε ιδιαίτερα υψηλές συχνότητες (πάνω από 200kHz σε
ορισµένα είδη), αν και έχει το µειονέκτηµα της σχετικά γρήγορης εξασθένησής τους
κατά τη µετάδοση µέσω της ατµόσφαιρας (Lawrence and Simmons 1982) πλεονεκτεί
στο ότι οι ήχοι αυτοί έχοντας µικρό µήκος κύµατος ανακλώνται πάνω σε στερεά
σώµατα µικρού µεγέθους και έτσι δηµιουργείται ηχώ η οποία γίνεται αντιληπτή από
τους ποµπούς-δέκτες των υπερήχων. Επιπλέον, η χρήση υπερήχων πλεονεκτεί έναντι
της χρήσης ήχων χαµηλής συχνότητας καθώς επιτρέπει την διάκριση των
ανακλώµενων ήχων από αυτούς του περιβάλλοντος, και δεν επιτρέπει στους επίδοξους
θηρευτές και στην υποψήφια λεία να αντιληφθούν την παρουσία των ποµπών τους
(Hill and Smith 1984).
Ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα υπερηχητικά σήµατα εντοπισµού
µπορούν να καταταχθούν σε δύο γενικότερες κατηγορίες (Ahlén 1990):
1. Σήµατα µε σταδιακή µείωση της συχνότητας και σχετικά µεγάλο εύρος
συχνοτήτων (frequency modulated ή FM).
2. Σήµατα µε σταθερή συχνότητα καθ’ όλη τη διάρκειά τους (constant frequency
ή CF).
Σε πολλά είδη τα εκπεµπόµενα σήµατα παρουσιάζουν συνδυασµούς των δύο
παραπάνω βασικών δοµών (∆ιάγραµµα 1.1, Simmons et al. 1979), καθώς η
συχνότητα είτε µεταβάλλεται στην αρχή και το τέλος του σήµατος, αλλά

είναι

σταθερή στο ενδιάµεσο και µεγαλύτερο τµήµα (FM-CF-FM, π.χ. Rhinolophidae), είτε
µειώνεται αρχικά αλλά προς το τέλος σταθεροποιείται (FM-CF, π.χ. Pipistrellus
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kuhlii), είτε είναι σταθερή αρχικά και ακολούθως µειώνεται (CF-FM, π.χ. Pteronotus
personatus). Στα περισσότερα είδη η συχνότητα είναι πάνω από το όριο της
ανθρώπινης ακοής (20kHz), ενώ σε λίγες περιπτώσεις, όπως τα είδη Tadarida teniotis,
Nyctalus noctula και Nyctalus lasiopterus, τα οποία απαντώνται και στην Ευρώπη τα
εκπεµπόµενα σήµατα είναι εν µέρει ή εξ’ ολοκλήρου ακουστά από τον άνθρωπο
(Ahlén 1990).
Συχνότητα
Α

Β

Γ

∆

Ε

Χρόνος

∆ιάγραµµα 1.1. Τέσσερις τύποι σηµάτων ηχοεντοπισµού, όπως φαίνονται σε ένα
διάγραµµα συχνότητας - χρόνου (ηχόγραµµα). Α: CF (Hypsugo savii). B: FM-CF-FM
(Rhinolophus ferrunequinum). Γ: FM (Myotis sp). ∆ και Ε: FM-CF (Pipistrellus
pipistrellus και Tadarida teniotis αντίστοιχα). Τα τελευταία σήµατα στο Γ αποτελούν
τον “βόµβο θήρευσης” (feeding buzz). Επεξηγήσεις στο κείµενο.
Η συχνότητα και το εύρος συχνοτήτων των εκπεµπόµενων σηµάτων, η διάρκειά
τους και ο ρυθµός επανάληψής τους θεωρούνται λίγο έως πολύ χαρακτηριστικά για
κάθε είδος και καθορίζουν το είδος της πληροφορίας που παρέχουν στον ποµπό δέκτη τους: Τα σήµατα µε µεγάλο εύρος συχνοτήτων προσφέρουν

σηµαντικές

πληροφορίες για την απόσταση, το σχήµα και το µέγεθος των στερεών σωµάτων,
συχνά όµως είναι σύντοµα σε διάρκεια (για λόγους εξοικονόµησης ενέργειας) και
συνεπώς όχι αρκετά πληροφοριακά σχετικά µε την ταχύτητα και τη διεύθυνση της
κίνησής τους. Σήµατα σύντοµα και µε περιορισµένο εύρος συχνοτήτων είναι ακόµα
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πιο φτωχά σε πληροφορίες, αλλά ακόµα πιο «οικονοµικά», ενώ σήµατα µε σταθερή
συχνότητα δεν παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη δοµή των σωµάτων, είναι
όµως συνήθως µεγάλα σε διάρκεια και επαναλαµβάνονται ταχέως, καθιστώντας έτσι
δυνατό τον υπολογισµό της ταχύτητας και της διεύθυνσης κίνησης του σώµατος,
εκµεταλλευόµενα το φαινόµενο Doppler (Simmons et al. 1979).
Οι υπέρηχοι που εκπέµπουν οι νυχτερίδες δεν είναι στερεότυποι σε όλα τα είδη,
αλλά συχνά παρατηρούνται ενδοειδικές διαφοροποιήσεις, ιδίως στα είδη µικρού
µεγέθους µε ευέλικτη πτήση όπου πιστεύεται (Aldridge and Rautenbach 1987) ότι η
τροφοληπτική συµπεριφορά τους είναι πιο ευκαιριακή. Μετάβαση από χώρους κοντά
στη βλάστηση σε πιο ανοικτούς χώρους συνοδεύεται συχνά από αύξηση της έντασης
του σήµατος και µείωση του εύρους της συχνότητας (Simmons et al. 1979). Σε πολλά
είδη η προσέγγιση της λείας συµπίπτει µε αύξηση του εύρους της συχνότητας, αλλά
σταδιακά παρατηρείται η αντίστροφη µεταβολή, µείωση της τιµής της συχνότητας
καθώς και µείωση της διάρκειας και αύξηση του ρυθµού επανάληψης των σηµάτων µε
κατάληξη στο λεγόµενο «βόµβο θήρευσης» (feeding buzz, Ahlén 1990).
Η ηχώ των ηχητικών σηµάτων που εκπέµπουν τα χειρόπτερα περιέχει περιορισµένες
πληροφορίες καθοριζόµενες από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και είναι
αναµενόµενο το γεγονός αυτό να έχει κάποιο οικολογικό αντίκτυπο. Πράγµατι, ο
συνδυασµός πολυάριθµων παρατηρήσεων και µορφολογικών δεδοµένων υποστηρίζει
την άποψη ότι υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της µορφολογίας της πτητικής
συσκευής, της πτητικής συµπεριφοράς και των χαρακτηριστικών των υπερήχων στα
εντοµοφάγα Μικροχειρόπτερα, τα οποία µε βάση αυτά τα κριτήρια µπορούν να
καταταχθούν σε πέντε βασικές κατηγορίες (Simmons et al. 1979, Aldridge and
Rautenbach 1987, Norberg and Rayner 1987):
i)

Είδη µε µεγάλο φορτίο και υψηλή σχέση µήκους - πλάτους στις πτέρυγες που
πετάνε γρήγορα σε ανοικτούς χώρους και εκπέµπουν ήχους µε χαµηλή
συχνότητα, µικρό εύρος συχνοτήτων και µεγάλη ένταση (π.χ. Tadarida teniotis).

ii) Είδη µε µεγάλο φορτίο και υψηλή σχέση µήκους - πλάτους που πετάνε γρήγορα
σχετικά κοντά στη βλάστηση και χρησιµοποιούν ήχους µε σχετικά µικρό εύρος
συχνοτήτων (π.χ. Nyctalus noctula).
iii) Είδη µε µικρό φορτίο και χαµηλή σχέση µήκους - πλάτους που εποπτεύουν τη
περιοχή τους αναπαυόµενα και πετάνε αργά για να τη συλλάβουν
χρησιµοποιώντας ήχους υψηλής και σταθερής συχνότητας (π.χ. Rhinolophus
ferrumequinum).
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iv) Είδη που έχουν µικρό φορτίο και χαµηλή σχέση µήκους - πλάτους στις πτέρυγες
και αναζητούν ιπτάµενη τροφή κοντά στη βλάστηση πετώντας αργά αλλά
συνεχώς και χρησιµοποιούν ήχους µε µεγάλο εύρος συχνοτήτων (π.χ. Myotis
mystacinus).
v)

Είδη που πετάνε αργά και συλλέγουν ακίνητη τροφή, έχουν µικρό φορτίο και
χαµηλή σχέση µήκους-πλάτους και χρησιµοποιούν σύντοµα σήµατα µε µεγάλο
εύρος συχνοτήτων και µικρή ένταση (π.χ. Plecotus auritus).

1.3) Η σηµασία της ενεργητικής πτήσης και του ηχωεντοπισµού στην αναδίφηση
της εξελικτικής ιστορίας των χειροπτέρων
Η εξελικτική ιστορία των χειροπτέρων απασχολεί έντονα τους χειροπτερολόγους
τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η παρατήρηση µίας σειράς φυσιολογικών, ανατοµικών
και οικολογικών διαφορών µεταξύ των Μεγαχειρόπτερων και των Μικροχειρόπτερων
οδήγησε στην διατύπωση της άποψης ότι οι όποιες οµοιότητες (µε εµφανέστερη την
ικανότητα ενεργητικής πτήσης) µεταξύ των δύο υποτάξεων αποτελεί µάλλον προϊόν
εξελικτικής σύγκλισης παρά κοινής καταγωγής. Μεταξύ των ενδείξεων που
συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης την πρωτοκαθεδρία κατέχει αναµφισβήτητα η
απουσία της ικανότητας ηχωεντοπισµού στα Μεγαχειρόπτερα. Η υποτιθέµενη
κληρονοµιά της εν λόγω ικανότητας από τα Εντοµοφάγα στα οποία είναι υπαρκτή αν
και υποτυπώδης (Gould et al. 1964; Tomasi 1979; Forsman & Malmquist 1988) και τα
οποία θεωρούνται η αρχέγονη Τάξη των θηλαστικών, σε συνδυασµό µε την απουσία
της από τα Μεγαχειρόπτερα υποστηρίζει τη διφυλετική άποψη περί της φυλογένεσης
των χειροπτέρων, καθώς θεωρείται απίθανο τα πρώτα Μεγαχειρόπτερα να απώλεσαν
ένα τόσο χρήσιµο «εργαλείο» (Hill and Smith 1984). Σε αντίθεση µε τις παραπάνω
ενδείξεις, έρχεται µία σειρά από µορφολογικά, βιοχηµικά και µοριακά δεδοµένα, αν
και η δυνατότητά τους να δώσουν ικανοποιητική απάντηση στο ερώτηµα δεν είναι
κοινά αποδεκτή (για µια σύντοµη ανασκόπηση του ζητήµατος βλ. Speakman 2001,
Jones et al. 2002).
Κοµβικό σηµείο στη διαλεύκανση της φυλογενετικής ιστορίας των χειροπτέρων
θεωρείται ότι αποτελεί η χρονολογική σειρά της εµφάνισης της ικανότητας
ενεργητικής πτήσης στο σύνολο των νυχτερίδων και της ικανότητας ηχωεντοπισµού
στα Μικροχειρόπτερα (Hill and Smith 1984, Speakman 2001). Για την απάντηση του
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ερωτήµατος αυτού έχουν προταθεί οι εξής τέσσερις θεωρίες που στο σύνολό τους
υποστηρίζουν την µονοφυλετική υπόθεση:
1) Εµφάνιση της ικανότητας ηχωεντοπισµού πριν από την ικανότητα ενεργητικής
πτήσης (Hill & Smith 1984, Arita & Fenton 1997). Η παραπάνω θεωρία (όπως και οι
δύο επόµενες) προϋποθέτει ότι οι πιο πρόσφατοι πρόγονοι των Χειροπτέρων ήταν
δενδρόβια και νυκτόβια Εντοµοφάγα µε υποτυπώδη ικανότητα ηχωεντοπισµού. Η
ικανότητα αυτή αναπτύχθηκε και τελειοποιήθηκε προκειµένου να καταστήσει δυνατή
τη σύλληψη εντόµων που πετούσαν κοντά στη φυλλωσιά των δέντρων και
συνοδεύτηκε από µια σταδιακή επιµήκυνση των µπροστινών άκρων τα οποία
ενώθηκαν µε λεπτή µεµβράνη προκειµένου να χρησιµεύουν στην σύλληψη της λείας.
Σε ένα επόµενο στάδιο, κάποια άτοµα είχαν την ικανότητα να ανεµοπορούν,
µετακινούµενα έτσι από κλαδί σε κλαδί και να συλλαµβάνουν την τροφή τους στον
αέρα. Η σταδιακή τελειοποίηση της πτητικής συσκευής καθώς και του συστήµατος
ηχωεντοπισµού µπορεί να θεωρηθεί «αναµενόµενη», καθώς θα προσέφερε ασύγκριτα
πλεονεκτήµατα στον εντοπισµό και τη σύλληψη της λείας στον αέρα αλλά και σε
απροσπέλαστα σηµεία των φυτών (π.χ. τα φύλλα). Η αδυναµία ηχωεντοπισµού στα
Μεγαχειρόπτερα ενδεχοµένως οφείλεται στην εξειδίκευσή τους στη φρουτοφαγία και
τη νεκταροφαγία για την οποία δεν απαιτείται η λειτουργία ενός τόσο εξειδικευµένου
και δαπανηρού µηχανισµού, γεγονός που ενδεχοµένως οδήγησε στην εξαφάνισή του.
2) Εµφάνιση της ικανότητας ενεργητικής πτήσης πριν από την ικανότητα
ηχωεντοπισµού (Arita and Fenton 1997, Simmons and Geisler 1998). Σύµφωνα µε την
εν λόγω θεωρία η ικανότητα ενεργητικής πτήσης εµφανίστηκε σταδιακά ως
παράγωγος κατάσταση της µετακίνησης από κλαδί σε κλαδί µε άλµατα, ενώ η
ικανότητα ηχωεντοπισµού εξελίχθηκε «στο φτερό», µόνο στα Μικροχειρόπτερα και
όχι στα Μεγαχειρόπτερα που πολύ νωρίς εξειδικεύτηκαν σε «ακίνητη» τροφή και στα
οποία επιλέχθηκε η βελτίωση της όρασης (Speakman, 2001).
3) Σύγχρονη εµφάνιση της ικανότητας ενεργητικής πτήσης και της ικανότητας
ηχωεντοπισµού (Norberg 1985, 1989). Η παραπάνω θεωρία εισηγείται την ταυτόχρονη
ανάπτυξη των δύο µηχανισµών η οποία αρχικά διεύρυνε τις δυνατότητες µετακίνησης
των αρχέγονων χειροπτέρων µε τη δηµιουργία «ακουστικών ειδώλων» του
περιβάλλοντος χώρου και στη συνέχεια διεύρυνε την τροφοληπτική συµπεριφορά των
απογόνων τους.θεωρία, οι πρόγονοι των χειροπτέρων, αν και δενδρόβιοι, δεν άνηκαν
στην Τάξη των Εντοµοφάγων, αλλά ήταν φρουτοφάγοι και µάλιστα ηµερόβιοι. Η
συµπλήρωση του διαιτολογίου τους µε έντοµα οδήγησε ορισµένους στην σχεδόν
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αποκλειστική εντοµοφαγία, µε την προϋπόθεση ότι η εµφάνιση ικανότητας
ενεργητικής πτήσης είχε προηγηθεί. Η σχεδόν ολοκληρωτική εξαφάνιση των πτηνών
κατά το ύστερο Κρητιδικό (140 Mya) που αποκαλύπτεται από τη µελέτη του σχετικού
απολιθωµατικού αρχείου, καθιστά την αποκλειστική εντοµοφαγία όχι µόνο δυνατή
αλλά και ιδιαίτερα πλεονεκτική, ενώ, πάντα σύµφωνα µε την εν λόγω υπόθεση, η
αλµατώδης αύξηση του αριθµού των πτηνών που σηµειώθηκε κατά την αρχή του
Παλαιόκαινου (65-54 Mya) οδήγησε στην εµφάνιση νέων επίδοξων θηρευτών οι
οποίοι «επέβαλλαν» στα χειρόπτερα τη νυκτερινή διαβίωση. Η µετάβαση αυτή
προτείνεται ότι έγινε είτε µε την όξυνση της όρασης (Μεγαχειρόπτερα), είτε µε την
εµφάνιση της ικανότητας ηχωεντοπισµού (Μικροχειρόπτερα).
1.4) Ο ηχωεντοπισµός ως εργαλείο µελέτης των χειροπτέρων
Τα λίγο έως πολύ χαρακτηριστικά για κάθε είδος Μικροχειροπτέρου γνωρίσµατα
της ηχωεντοπιστικής δραστηριότητας, έχουν επιτρέψει την εκπόνηση µίας σειράς από
µελέτες απογραφής (Rydell et al. 2002) και οικολογίας σε διάφορα µέρη του κόσµου,
βασισµένες (αποκλειστικά ή εν µέρει) στη µελέτη των υπερήχων. Στο χώρο της
οικολογίας ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί στη θηρευτική συµπεριφορά των
εντοµοφάγων Μικροχειρόπτερων (Jones and Rayner 1988, Rydell et al. 1999, Siemers
et al. 2001), και στο διαµερισµό της διαθέσιµης τροφής που επιβάλλουν οι
ιδιαιτερότητες των εκπεµπόµενων υπερήχων (Faure et al. 1993, Anderson and Racey
1993, Waters and Jones 1995, Rydell and Arlettaz 1994), ενώ προσπάθειες έχουν γίνει
και για τη µελέτη της επιλογής ενδιαιτήµατος αναζήτησης τροφής (Blake et al. 1994,
Gaisler et al. 1998, Shiel and Fairley 1998, Warren et al. 2000, Pavey et al. 2001). Σε
ορισµένες εξάλλου περιπτώσεις έχει επιχειρηθεί η εκτίµηση της έντασης της
θηρευτικής δραστηριότητας και η συσχέτισή της µε τις κλιµατικές συνθήκες (Vaughan
et al. 1997a), την αφθονία της τροφής (Racey and Swift 1985 ) και την ποιότητα των
ενδιαιτηµάτων (Vaughan et al. 1996). Τέλος, τα χαρακτηριστικά των υπερήχων έχουν
χρησιµοποιηθεί και σε µελέτες συστηµατικής αποτελώντας το έναυσµα για την
ανακάλυψη κρυπτικών ειδών (βλ. για παράδειγµα Jones and van Parijs 1993, Park et al
1996, Barlow and Jones 1997a,b).
Η είσοδος αυτή των ερευνητών στον «ηχητικό κόσµο» των χειροπτέρων έγινε
δυνατή µε την εµφάνιση και σταδιακή τελειοποίηση φορητών δεκτών και
επεξεργαστών υπέρηχων (ultrasound detectors ή bat detectors). Οι εν λόγω συσκευές
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έχουν την δυνατότητα να λαµβάνουν υπέρηχους εντός ενός συγκεκριµένου εύρους
συχνοτήτων και να τους επεξεργάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατή η ακρόασή τους
από το χειριστή, ενώ µπορούν και να συνδεθούν µε µαγνητόφωνο για την ηχογράφηση
και περαιτέρω ανάλυση των ήχων (Ahlén 1990).
Οι ακριβείς λειτουργίες που επιτελεί µία συγκεκριµένη συσκευή αυτού του είδους
(και συνεπώς οι πληροφορίες που προσφέρει στον χειριστή της) εξαρτώνται από τις
διατάξεις που αυτή περιλαµβάνει και µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες
(Ahlén 1990):
α) Heterodyne. Επιτελείται από διατάξεις οι οποίες συγκρίνουν τη συχνότητα των
προσλαµβανόµενων ήχων µε τη µεταβλητή συχνότητα ενός ήχου που δηµιουργείται
από την ίδια τη συσκευή (τεχνητός ήχος). Ο ήχος που ακούει ο χειριστής έχει
συχνότητα ίση µε την απόλυτη τιµή του αποτελέσµατος της αφαίρεσης των δύο
συχνοτήτων, ενώ ταυτόχρονα η οθόνη της συσκευής δείχνει τη συχνότητα του
τεχνητού ήχου. Όταν η συχνότητα του τεχνητού ήχου εξισώνεται µε αυτήν του
προσλαµβανόµενου, ο ήχος που φθάνει στον χειριστή µηδενίζεται και έτσι είναι
δυνατή η διαπίστωση της συχνότητας του προσλαµβανόµενου ήχου. Η εν λόγω
λειτουργία παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα να ελέγχει την παρουσία
συγκεκριµένων ειδών σε µία περιοχή, όχι όµως και να εντοπίζει όλα τα παρόντα είδη
(Vaughan et al. 1997b), ενώ η ηχογράφηση των σηµάτων δεν επιτρέπει τον µετέπειτα
προσδιορισµό των ηχογραφηµένων ειδών (Ahlén 1990).
β) Frequency division. Στις διατάξεις που επιτελούν αυτή τη λειτουργία η
συχνότητα του προσλαµβανόµενου ήχου υποδιπλασιάζεται δέκα συνήθως φορές και ο
νέος, ακροάσιµος ήχος φθάνει στα αυτιά του χειριστή. Οι εν λόγω διατάξεις
συλλαµβάνουν ήχους από ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων και έτσι όλα τα είδη που
είναι παρόντα σε µία περιοχή και έχουν πολύ χαρακτηριστικά σήµατα είναι δυνατό να
προσδιοριστούν είτε επιτόπου δια της ακοής, είτε ηχογραφώντας τα σήµατα και
αναλύοντας τα µε τη βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού. Το βασικό µειονέκτηµα της
λειτουργίας αυτής είναι ότι δεν αποκαλύπτει αρκετές πληροφορίες για τα
προσλαµβανόµενα σήµατα και συνεπώς δεν επιτρέπει πάντα την πραγµατοποίηση
ακριβούς προσδιορισµού (Ahlén 1990, Vaughan et al. 1997b).
γ) Time expansion. Οι διατάξεις που επιτελούν αυτή τη λειτουργία διαθέτουν
ενσωµατωµένη ψηφιακή µνήµη στην οποία µπορούν να αποθηκευτούν ήχοι διάρκειας
λίγων δευτερολέπτων. Οι αποθηκευµένοι ήχοι στην συνέχεια αναπαράγονται σε
υποδεκαπλάσια ταχύτητα και µε τη συχνότητά τους µικρότερη κατά δέκα φορές και
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στη µορφή αυτή ο χειριστής µπορεί να τους ακούσει ή και να τους µαγνητοφωνήσει. Η
χρήση αυτών των διατάξεων είναι η πιο ενδεδειγµένη, για τον ακριβή προσδιορισµό
των παρόντων σε µια περιοχή µελέτης ειδών, καθώς τα χρονικώς διευρυµένα σήµατα
αποκαλύπτουν σαφώς περισσότερες πληροφορίες (Ahlén 1990,

Vaughan et al.

1997b), πλην όµως ενώσω αναπαράγονται, κατά την διάρκεια της επιτόπου
παρατήρησης, είναι δυνατόν να εκπέµπονται ήχοι από άλλα άτοµα οι οποίοι δεν
γίνονται αντιληπτοί.
Η χρήση συσκευών που διαθέτουν και τα τρία είδη διατάξεων ή συνδυασµό δύο εξ’
αυτών, καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη επιτέλεση περισσοτέρων της µίας
λειτουργιών, αυξάνοντας έτσι τις συλλεγόµενες πληροφορίες.
Η οµοιότητα µεταξύ των υπερήχων που εκπέµπουν αρκετά είδη χειροπτέρων
(ιδίως σχετικά µε τη συχνότητα, τη διάρκεια και το ρυθµό επανάληψης αυτών) εγείρει
σηµαντικές αµφιβολίες σχετικά µε τις δυνατότητες προσδιορισµού όλων των ειδών
που απαντώνται σε µία περιοχή µελέτης (Rydell et al. 2002, von Helversen προσωπική
επικοινωνία). Ανησυχίες εκφράζονται και σχετικά µε το κατά πόσο όλα τα είδη
γίνονται το ίδιο εύκολα αντιληπτά, καθώς εκείνα που αναζητούν ακίνητη τροφή
χρησιµοποιούν ήχους χαµηλής εντάσεως (Waters and Jones 1995). Για την
αντιµετώπιση

των

υπαρκτών

αυτών

προβληµάτων

καταβάλλονται

διαρκείς

προσπάθειες βελτίωσης τόσο των συσκευών λήψης και καταγραφής των υπερήχων,
όσο και των µεθόδων και του λογισµικού επεξεργασίας τους, όπως η χρήση
πολυµεταβλητών µαθηµατικών µεθόδων ανάλυσης (Vaughan et al. 1997b, Russo and
Jones 2002) και νευρωνικών δικτύων (Jones and Parsons 2000, Parsons 2001) για τον
προσδιορισµό ηχογραφηµένων ειδών και η συµπληρωµατική µελέτη των κοινωνικών
ήχων σε ορισµένα είδη (Russo and Jones 1999).
1.5) Οι χειροπτερολογικές έρευνες στην Ελλάδα
Αν

και

ο

Αριστοτέλης

ήταν

από

τους

πρώτους

φυσιογνώστες

που

προβληµατίστηκαν σχετικά µε τη φύση των χειροπτέρων και τη θέση τους στο ζωικό
βασίλειο, χρειάστηκε να περάσουν αρκετοί αιώνες έως ότου αρχίσουν οι συστηµατικές
µελέτες σχετικά µε την ελληνική χειροπτεροπανίδα. Η πρώτη επιστηµονική εργασία
που αναφέρεται µεταξύ άλλων και στις νυχτερίδες, δηµοσιεύτηκε από το Lindermayer
το 1855 και επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Ευβοίας, ενώ µέχρι και το
πρώτο µισό του 20ου αιώνα η σχετική βιβλιογραφία παρέµενε αρκετά φτωχή. Η
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αύξηση των ερευνητικών αποστολών ξένων επιστηµόνων στην Ελλάδα, που
σηµειώθηκε κατά την δεκαετία του 1950 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα, οδήγησε στη
δηµοσίευση µιας σειράς στοιχείων σχετικά µε την κατανοµή των χειροπτέρων, τη
συστηµατική τους και τους παρασιτικούς σ’ αυτά οργανισµούς. Ένα σηµαντικό
ποσοστό από τις πληροφορίες αυτές προέκυψε από βιοσπηλαιολογικές (Lindberg
1955, Strinati 1955, 1959) και γενικότερες πανιδικές µελέτες (Laar and Daan 1964),
ενώ ιδιαίτερα σηµαντική είναι η συµβολή της µελέτης των εµεσµάτων της
πεπλόγλαυκας (Tyto alba: Tytonidae), τουλάχιστον στη µελέτη των πιο σπάνιων ειδών
(Pieper 1965, 1977, 1978). Ιδιαίτερο σταθµό στη µελέτη των χειροπτέρων της
Ελλάδας αποτέλεσε η διδακτορική διατριβή της Ηλιοπούλου- Γεωργουδάκη (1977),
καθώς και µία σειρά από δηµοσιεύσεις, είτε προσωπικές της (Iliopoulou-Georgoudaki
1988), είτε από κοινού µε άλλους συγγραφείς (Iliopoulou-Georgoudaki and Ontrias
1977, 1981, Iliopoulou-Georgoudaki and Giagia 1984, Iliopoulou-Georgoudaki and
Papapetropoulou 1990) οι οποίες εµπλούτισαν τις υπάρχουσες γνώσεις στο πεδίο της
συστηµατικής, της εξάπλωσης και της παρασιτολογίας. Η περιγραφή ενός νέου είδους
(M. alcathoe, Helversen et al., 2001), η διεύρυνση του καταλόγου των παρόντων στην
Ελλάδα ειδών (Helversen and Weid 1990, Helversen 1998) και πλήθος στοιχείων
σχετικών µε τα χαρακτηριστικά των υπερήχων, αποτελούν ένα µόνο µέρος της
συνεισφοράς των µελών του Ινστιτούτου Ζωολογίας του Πανεπιστηµίου του Erlangen
στη µελέτη των χειροπτέρων της Ελλάδας. Τέλος, τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, και
σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, έχουν αναπτύξει
σηµαντική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο ερευνητές του Charles University της
Πράγας. Οι κατανοµές των χειροπτέρων της Ελλάδας, όπως έχουν αποκαλυφθεί από
τις µελέτες της οµάδας αυτής και το σύνολο της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, µε
κάποιες ταξινοµικές παρατηρήσεις, συνοψίζονται σε µία συγκεντρωτική δηµοσίευση
(Hanak et al. 2001), στην οποία συµπεριλαµβάνεται και µία ανασκόπηση των
χειροπτερολογικών ερευνών στην Ελλάδα. Η εν λόγω δηµοσίευση αποτελεί και τη
βασική αναφορά γι’ αυτήν την παράγραφο. Η Κρήτη θεωρείται (Hanak et al. 2001) η
καλύτερα µελετηµένη περιοχή της Ελλάδας µε 14 µέχρι στιγµής εντοπισµένα σ’ αυτήν
είδη που στο σύνολό τους απαντώνται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως δείχνεται
στον Πίνακα 1.1:
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Πίνακας 1.1. Τα είδη των Μικροχειρόπτερων που απαντώνται στην Ευρώπη, την
Ελλάδα και την Κρήτη (Από Mithell-Jones et al. 1999, προσαρµοσµένος σύµφωνα µε
Hanak et al. 2001)
Οικογένεια
Είδη Ευρώπης
Ελλάδα Κρήτη
Rhinolophidae Rhinolophus blasii Peters 1866
+
+
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
+
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
+
+
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
+
+
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
+
Vespertilionidae Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
+
Eptesicus bottae (Peters, 1869)
+
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
+
+
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
+
+
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
+
+
Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001
+
Myotis aurascens Kusjakin, 1935
+
+
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
+
Myotis blythii (Tomes, 1857)
+
+
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
+
+
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
+
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
+
+
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
+
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
+
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
+
Nyctalus azoreum (Thomas, 1901)
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
+
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
+
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
+
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
+
+
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius,1839)
+
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
+
+
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
+
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
+
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
+
Plecotus colombatovici (Đulić, 1980)
+
+
Plecotus teneriffae Barrett-Hamilton, 1907
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
+
Tadarida
teniotis
(Rafinesque,
1814)
Molossidae
+
+
38
Σύνολο
32
14
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Η εκπόνηση οικολογικών µελετών, είτε στο επίπεδο µεµονωµένων οργανισµών
(αυτοικολογία), είτε στο επίπεδο βιοκοινοτήτων, είτε στο οικοσυστηµικό επίπεδο είναι
σαφώς πιο απαιτητική, τουλάχιστον από την άποψη της διάθεσης χρόνου στο πεδίο
µελέτης, από οποιαδήποτε πανιδική ή συστηµατική µελέτη. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες των χειροπτέρων, ευθύνεται εν πολλοίς για την
απουσία σηµαντικού πλήθους στοιχείων σχετικά µε την οικολογία των χειροπτέρων
στην Ελλάδα. Η πρώτη εκτενής οικολογική µελέτη των χειροπτέρων της Ελλάδας
πραγµατοποιήθηκε το 1992 από την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία στην ευρύτερη
περιοχή της Αττικής και επικεντρώθηκε στον εντοπισµό των παρόντων ειδών, των
θέσεων φωλιάσµατος και αναζήτησης τροφής, µελέτης των χαρακτηριστικών της
πτητικής και της ηχωεντοπιστικής δραστηριότητας (Legakis et al. 2000).
Αν και η οικολογία των χειροπτέρων στις αστικές και γενικά τις κατοικηµένες
περιοχές έχει µελετηθεί σε διάφορα µέρη του κόσµου (βλ. για παράδειγµα Gaisler et
al. 1998, Blake et al. 1994), πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, όπως άλλωστε είναι
αναµενόµενο, συγκεντρώνουν τα φυσικά οικοσυστήµατα. Το γεγονός αυτό
καταδεικνύεται από πλήθος αυτοικολογικών µελετών (Avery 1986, Jones G. and
Rayner 1988, Ekman and DeJong 1996, Cato et al. 1996), καθώς και µελετών
σύγκρισης οικοσυστηµάτων και ενδιαιτηµάτων ως προς την ποικιλία και την αφθονία
των χειροπτέρων που υποστηρίζουν (Crampton and Barclay 1995, Krusic and Neefus
1995, Grindal et al. 1999, Pavey et al. 2001, Seidman and Zabel 2001) και τον
οικολογικό ρόλο των χειροπτέρων σ’ αυτά (Marcot 1995), εκτίµησης των επιπτώσεων
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (Vaughan et al. 1996) και προσδιορισµού των
προτεραιοτήτων

που

θα

πρέπει

να

δοθούν

στα

σχέδια

διαχείρισης

των

οικοσυστηµάτων (Russo et al. 2002).
Η µοναδική µέχρι στιγµής απόπειρα σύγκρισης φυσικών (αλλά και αστικών)
οικοσυστηµάτων της Ελλάδας, υπό το πρίσµα της αφθονίας και της ποικιλότητας
χειροπτέρων που αυτά υποστηρίζουν, έλαβε χώρα στην Λέσβο το καλοκαίρι του 2001
από την Παπαδάτου (Papadatou 2001) στα πλαίσια της διατριβής της για το
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα “Βιοποικιλότητα και ∆ιατήρηση” στο Πανεπιστήµιο του
Leeds.
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1.6) Σκοπός της παρούσας εργασίας
Η Κρήτη, ούσα το µεγαλύτερο νησί της Ελλάδας (έκταση 8.330 m2) και το πέµπτο
µεγαλύτερο της Μεσογείου (µετά τη Σικελία, τη Σαρδηνία, την Κύπρο και την
Κορσική), αποµονωµένη στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης (µετά την Γαύδο και την
Γαυδοπούλα) εδώ και 10 εκατοµµύρια χρόνια περίπου, παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την εκπόνηση οικολογικών µελετών. Στο ενδιαφέρον αυτό συνεισφέρει
σηµαντικά η ύπαρξη ποικίλων φυσικών τοπίων (τέσσερις εκτεταµένοι ορεινοί όγκοι
και πλήθος άλλων βουνών και λόφων, 110 περίπου φαράγγια, κοιλάδες, υγρότοποι,
ακρογιαλιές, πολυάριθµα νησιά), απόρροια της πολύπλοκης γεωλογικής ιστορίας της
περιοχής, τα οποία «φιλοξενούν» ένα µεγάλο αριθµό οικοσυστηµάτων (αλπικά
λιβάδια, θαµνότοπους, αειθαλή και φυλλοβόλα δάση κ.α.) και υποστηρίζουν αρκετά
ενδηµικά και στενοενδηµικά είδη φυτών και ζώων (Rackham and Moody 1994). Η
παρουσία εξάλλου ιδιαίτερα εκτεταµένων ασβεστολιθικών όγκων έχει επιτρέψει τον
σχηµατισµό τουλάχιστον 2.170 σπηλαίων, βαράθρων και άλλων καρστικών εγκοίλων
(Πλατάκης 1974), τα οποία αποτελούν καταφύγιο για τα περισσότερα είδη
χειροπτέρων του νησιού.
Η παρουσία του ανθρώπου στο νησί για τουλάχιστον οκτώ χιλιάδες χρόνια και η
ύπαρξη συνεχών και συστηµατικών καλλιεργειών για έξι χιλιάδες χρόνια περίπου έχει
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην έκταση και τη δοµή των περισσοτέρων φυσικών
οικοσυστηµάτων επηρεάζοντας κατά συνέπεια πολλούς φυτικούς και ζωικούς
οργανισµούς. Η αντικατάσταση φυσικών οικοσυστηµάτων µε αγροτικές καλλιέργειες
και η αλόγιστη χρήση εντοµοκτόνων, η εκτενής και ανεξέλεγκτη βόσκηση, ακόµα και
στις πιο δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, η αποψίλωση των δασών και οι συχνές
πυρκαγιές, η τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων, οι άσκοπες θανατώσεις, ακόµα και
η παράνοµη εµπορική εκµετάλλευση νυχτερίδων, είναι ορισµένες από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες που µειώνουν τους πληθυσµούς των απειλούµενων στο σύνολό τους
ειδών της Κρήτης, όπως συµβαίνει και στις περισσότερες περιοχές της υπόλοιπης
Ευρώπης (Stebbings 1988, Eurobats 1991).
Ο προσδιορισµός των παρόντων ειδών χειροπτέρων και των βασικών τους
οικολογικών προτιµήσεων και απαιτήσεων αποτελούν βασικές βιολογικές γνώσεις,
αλλά και την απαραίτητη προϋπόθεση για τη χάραξη και εκπόνηση σχεδίων
προστασίας σε µία δεδοµένη περιοχή (Stebbings 1988, Walsh and Harris 1996). Υπό
αυτό το πρίσµα, στην παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε µια πολύπλευρη προσέγγιση του
22

σύνθετου ζητήµατος της οικολογίας των χειροπτέρων της Κρήτης: Α) Συγκρίθηκαν
τρεις ορεινές περιοχές του νησιού (Νότια και Βόρεια Λευκά Όρη και Βόρειος
Ψηλορείτης) και τρεις τύποι οικοσυστηµάτων (φρύγανα, κωνοφόρα δάση και χωριά)
ως προς τα είδη που φιλοξενούν και την αφθονία των κοινών σ’ αυτά ειδών, αλλά και
την γενικότερη αφθονία που υποστηρίζουν. Στο κοµµάτι αυτό της µελέτης οι τρεις
περιοχές αντιµετωπίστηκαν σαν ενιαίες οικοσυστηµικές ενότητες και εκτιµήθηκε η
οικολογική τους «ποιότητα» και η σηµασία τους για τα χειρόπτερα, ενώ παρόµοια
συµπεράσµατα εκµαιεύτηκαν και για τους τρεις τύπους οικοσυστηµάτων Β)
Εξετάστηκε η παρουσία και η αφθονία καθενός από τα είδη της Κρήτης στα υπό
µελέτη οικοσυστήµατα Ο σκοπός αυτού του τµήµατος της µελέτης ήταν αφ΄ ενός ο
προσδιορισµός του τύπου οικοσυστήµατος στο οποίο κάθε είδος προτιµάει να
αναζητάει την τροφή του και αφ΄ ετέρου η σύγκριση των ειδών ως προς την αφθονία
τους και την προσαρµοστικότητά τους στις περιβαλλοντικές (βιοτικές και αβιοτικές)
συνθήκες. Γ) ∆ιερευνήθηκε η επίδραση του υψοµέτρου στην κατανοµή και την
αφθονία των διαφόρων ειδών, τον αριθµό των παρόντων ειδών και τη συνολική
αφθονία µέσω της σύγκρισης αυτών σε όµοια οικοσυστήµατα διαφορετικών
υψοµέτρων.
Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη αυτή σε καµία περίπτωση δεν
κλείνουν το κεφάλαιο της τροφικής οικολογίας των χειροπτέρων της Κρήτης, καθώς η
έκταση της δουλειάς ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη. Συγκρινόµενα όµως µε τα
αντίστοιχα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αν µη τι άλλο, αποτελούν τη βάση για την
εκπόνηση µελλοντικών µελετών, οι οποίες καλούνται να αποκαλύψουν µια πιο ακριβή
και ολοκληρωµένη εικόνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
2.1) Χωρικός προσδιορισµός της µελέτης
Για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης επιλέχθηκαν τρεις ορεινές περιοχές της
Κρήτης: 1) Η περιοχή βόρεια της Χώρας Σφακίων και της Ανώπολης (στο εξής
αναφερόµενη ως Νότια λευκά Όρη), 2) Η περιοχή των Βόρειων Λευκών Ορέων και 3)
Η περιοχή του Βόρειου Ψηλορείτη. Σε κάθε µία από τις περιοχές αυτές οι
ηχογραφήσεις πραγµατοποιήθηκαν στους εξής έξι τύπους οικοσυστηµάτων:
α)

Θαµνώνας σε υψόµετρο 300m έως 500m.

β)

Χωριό σε υψόµετρο 550m έως 650m.

γ)

∆άσος σε υψόµετρο 450m έως 750m.

δ)

∆άσος σε υψόµετρο 900m έως 1.100m.

ε)

∆άσος σε υψόµετρο 1.200m έως 1.450m.

στ) Θαµνώνας σε υψόµετρο 1.550m έως 1.800m.
µε εξαίρεση τα Βόρεια Λευκά Όρη όπου η ηχογράφηση σε δάσος υψοµέτρου 900m
έως 1.100m παραλείφθηκε λόγω επιδείνωσης του καιρού.
Οι περιοχές και οι θέσεις διεξαγωγής των ηχογραφήσεων περιγράφονται
εκτενέστερα στο Κεφάλαιο 3.
2.2) Συλλογή των πληροφοριών
Οι ηχογραφήσεις πραγµατοποιήθηκαν περπατώντας σε ευθείες διαδροµές, µήκους
2.000m όπου αυτό ήταν δυνατό. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδροµές είχαν
προεπιλεγεί κατά την διάρκεια της ηµέρας προκειµένου να είναι βατές, να έχουν όσο
το δυνατόν οµοιογενή βλάστηση και το επιθυµητό µήκος. Η έναρξη των
ηχογραφήσεων γινότανε µε τη δύση του ηλίου (κατ’ εκτίµηση) και καταβλήθηκε
προσπάθεια η ταχύτητα βαδίσµατος να διατηρείται σταθερή στα 2.700m/h περίπου,
οπότε και η διαδροµή ολοκληρωνότανε µέσα σε 45min (Vaughan et al. 1997a). Μετά
από ένα διάλειµµα 10-30min, ξεκινούσε η δεύτερη φάση της ηχογράφησης
ακολουθώντας

την

αντίστροφη

πορεία.

Για

τη

σύλληψη

των

υπέρηχων

χρησιµοποιήθηκε ανιχνευτής υπερήχων (D 980 Ultrasound Detector, Pettersson
Elektronik AB, Sweden, εύρος συχνοτήτων: 10 - 200 kHz), ενώ οι εξερχόµενοι από τις
διατάξεις Frequency Division (συντελεστής υποδιαίρεσης συχνότητας: 10) και Time
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Expansion ήχοι αποθηκεύτηκαν σε ψηφιακές κασέτες (DT-60 και DT-90, Sony
Corporation, Japan και 467 R-124, Ampex Corporation, U.S.A.) µέσω ψηφιακού
µαγνητοφώνου (DAT TCD-D8, Sony Corporation, Japan, sampling frequency: LP).
Αµέσως πριν και µετά το τέλος κάθε ηχογράφησης, καθώς και στο ενδιάµεσο
διάλειµµα, µετρήθηκε η θερµοκρασία (σε βαθµούς Κελσίου, 0C) και η σχετική
υγρασία (επί τοις εκατό, %) της ατµόσφαιρας σε ύψος 50cm έως 150cm από το έδαφος
µε χρήση θερµοϋγρασιόµετρου (Spectrum Technologies Inc. U.S.A.). Επίσης,
εκτιµήθηκε η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου (σε χιλιόµετρα ανά ώρα, Km/h) µε
την βοήθεια ανεµόµετρου (Kestrel 1000, Nielsen Kellerman, UK), όπως και το
ποσοστό νεφοκάλυψης του ουρανού (%, κατά προσέγγιση). Οι διαδροµές καθώς και οι
γεωγραφικές συντεταγµένες και το υψόµετρο των αρχικών και τελικών σηµείων των
διαδροµών καταγράφηκαν σε συσκευή πλοήγησης (GPS 12 Personal Navigator,
Garmin Corporation, USA).
2.3) Ανάλυση των ήχων
Οι ηχογραφηµένοι υπέρηχοι αναλύθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε τη
βοήθεια κατάλληλου λογισµικού (BatSound 1.2, Pettersson Elektronik AB, Sweden,
τεχνικά χαρακτηριστικά: sampling frequency 28000, 8 bits/sample, automatic FFT
size, Hamming window). Οι υποδεκαπλασιασµένης συχνότητας υπέρηχοι (Frequency
Divided) χρησιµοποιήθηκαν για την καταµέτρηση των διόδων χειροπτέρων
(ακολουθίες δύο τουλάχιστον σηµάτων, Fenton 1970) εντός του ηχητικού πεδίου του
ανιχνευτή, ενώ οι υποδεκαπλασιασµένης συχνότητας χρονικά διευρυµένοι ήχοι (Time
Expanded) χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό των ειδών (Ahlén 1990, Vaughan
et al. 1997a). Σε κάθε ευδιάκριτο ηχογραφηµένο σήµα µετρήθηκαν η αρχική (SF) και
η καταληκτική (EF) συχνότητα, η συχνότητα µέγιστης ενέργειας (FMAXE) και η
διάρκεια του σήµατος (DUR). Για τους προσδιορισµούς συγκρίθηκαν τα γενικά
χαρακτηριστικά των σηµάτων και η συχνότητα µέγιστης ενέργειας (FMAXE), αλλά
κυρίως η καταληκτική συχνότητα (EF, Vaughan et al. 1997b) µε τα αντίστοιχα
γνωρίσµατα προσδιορισµένων ήχων από τη Γαλλία και την Ελβετία (Bataraud 1996),
τη Σουηδία (Ahlén 1990), τη Μ. Βρετανία (Vaughan et al. 1997b) και την Ιταλία
(Russo and Jones 2002). Οι υπέρηχοι των ειδών Rhinolophus blasii, Rhinolophus
ferrumequinum, Myotis blythii, Pipistrellus pipistrellus και Tadarida teniotis είναι
χαρακτηριστικοί και συνεπώς ο προσδιορισµός σε επίπεδο είδους µπορεί να γίνει µε
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απόλυτη βεβαιότητα. ∆ιακριτά χαρακτηριστικά έχουν ενίοτε και οι υπέρηχοι των
ειδών Rhinolophus hipposideros, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Pipistrellus
kuhlii, Plecotus colobmatovici σε σχέση µε τα υπόλοιπα εντοπισµένα στην Κρήτη είδη,
όχι όµως και σε σχέση µε τα αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας ή των γύρω περιοχών, µε
ότι περιορισµούς και επιφυλάξεις µπορεί να θέτει αυτό για την ορθότητα των
προσδιορισµών. Τα σήµατα που δεν υπάρχουν σε χρονικά διευρυµένη µορφή, ή
υπάρχουν στην µορφή αυτή αλλά δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισµός τους σε επίπεδο
είδους, αποδόθηκαν σε οµάδες ειδών, των οποίων τα σήµατα έχουν παρόµοια
χαρακτηριστικά (Tadarida teniotis ή Plecotus colobmatovici, Pipistrellus kuhlii ή
Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii ή Pipistrellus pipistrellus και Myotis
aurascens ή Myotis capaccinii ή Myotis emarginatus). Ο συνολικός αριθµός των
διόδων κάθε είδους καταµετρήθηκε σε κάθε θέση ηχογράφησης, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η σύγκριση των οικοσυστηµάτων ως προς την ποικιλία και την
αφθονία που υποστηρίζουν και να εκτιµηθούν οι προτιµήσεις κάθε είδους.
2.4) Επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων
2.4.1) Αθροίσµατα και ποσοστά
Τα αποτελέσµατα των προσδιορισµών και οι µετρήσεις καταχωρήθηκαν σε φύλλα
εργασίας του στατιστικού πακέτου Microsoft Excel 2000 (Microsoft Company, USA),
µε το οποίο συντάχθηκαν οι πίνακες και τα διαγράµµατα. Για κάθε θέση ηχογράφησης
υπολογίστηκε ο συνολικός αριθµός διόδων, το ποσοστό (%) επί της συνολικής
αφθονίας της περιοχής στην οποία ανήκει και του συνόλου των θέσεων και
καταµετρήθηκε ο αριθµός των ειδών που εντοπίστηκαν σ’ αυτήν. Οι αντίστοιχοι
υπολογισµοί έγιναν και συνολικά για κάθε µία από τις τρεις περιοχές. Τα ποσοστά
συµµετοχής κάθε τύπου οικοσυστήµατος στην συνολική αφθονία κάθε περιοχής
συγκρίθηκαν µεταξύ των τριών περιοχών, ενώ οι δίοδοι που ηχογραφήθηκαν στα
αντίστοιχα οικοσυστήµατα των τριών περιοχών αθροίστηκαν και υπολογίστηκε το
ποσοστό κατά το οποίο κάθε τύπος οικοσυστήµατος συνεισφέρει στη συνολική
αφθονία των δεκαεπτά θέσεων. Για κάθε ένα από τα είδη που ηχογραφήθηκαν,
υπολογίστηκε ο συνολικός αριθµός διόδων ανά περιοχή και για το σύνολο των
θέσεων, καθώς και η ποσοστιαία (%) συνεισφορά του στην αφθονία κάθε θέσης,
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περιοχής και του συνόλου των περιοχών, µε βάση τις διόδους που προσδιορίστηκαν µε
βεβαιότητα.
Καθώς τα µήκη των διαδροµών δεν ήταν ίσα σε όλες τις θέσεις ηχογράφησης (Κεφ.
3. Περιοχές Μελέτης), έγινε αναγωγή των µετρήσεων στα 2.000µ (που ήταν και το
µέγιστο µήκος διαδροµής) και στην συνέχεια επαναλήφθηκαν οι παραπάνω
αναφερόµενοι υπολογισµοί.
Η ποσοστιαία σύσταση της χειροπτεροπανίδας κάθε θέσης ηχογράφησης, όπως
αυτή αποκαλύπτεται από τον προσδιορισµό των ηχογραφηµένων υπερήχων,
αποδίδεται µε δισκοειδή διαγράµµατα (πίτες) που σχεδιάστηκαν µε το εν λόγω
λογισµικό.
2.4.2) Στατιστική επεξεργασία
Προκειµένου να διερευνηθεί η σηµασία της βλάστησης, του υψοµέτρου, της
θερµοκρασίας, της γεωγραφικής θέσης αλλά και της ηµεροµηνίας παρατήρησης στην
ποιοτική και ποσοτική παρουσία των χειροπτέρων σε κάθε θέση ηχογράφησης
επιστρατεύτηκε η Ανάλυση Οµαδοποίησης (Cluster Analysis, Tryon 1939) και η
Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοίχισης (Multiple Correspondence Analysis, Benzécri 1973
και Greenacre 1984).
Για την εκπόνηση της Ανάλυσης Οµαδοποίησης κατασκευάστηκε ορθογώνιος
πίνακας παρουσίας - απουσίας των ειδών (Παράρτηµα, Πίνακας Ι) που
ηχογραφήθηκαν στις 17 θέσεις ηχογράφησης, όπου η παρουσίες συµβολίστηκαν µε
την µονάδα (1) και η απουσίες µε το µηδέν (0). Οι παρουσίες των µη προσδιορισµένων
σε επίπεδο είδους ή γένους διόδων δεν συµπεριλήφθηκαν. Με βάση τον πίνακα αυτό
κατασκευάστηκαν συµµετρικοί πίνακες πανιδικής οµοιότητας των 17 θέσεων µέσω
του στατιστικού πακέτου NTSYSpc (v2.02j, Applied Biostatistics Inc., New York).
Χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις δείκτες οµοιότητας, εκ των οποίων οι δύο (Dice 1945 και
Jaccard 1908) λαµβάνουν υπ’ όψιν µόνο τις παρουσίες ειδών σε ένα ή και τους δύο
σταθµούς σύγκρισης, ενώ οι άλλοι δύο (Yule 1911 και Hamann 1961) λαµβάνουν υπ’
όψιν και τις κοινές απουσίες. Οι συµµετρικοί πίνακες χρησιµοποιήθηκαν για την
κατασκευή δενδρογραµµάτων όπου ως Λειτουργικές Ταξινοµικές Μονάδες (OTUs)
θεωρήθηκαν οι θέσεις ηχογράφησης. Η οµαδοποίηση έγινε µε βάση τους αλγόριθµους
της

∆ιαδοχικής,

Συσσωρευτικής

Ιεραρχικής

και

Ενσωµατωτικής

Ανάλυσης

οµαδοποίησης (SHAN Cluster analysis) και συγκεκριµένα µε την Μη ζυγισµένη
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Μέθοδο του Αριθµητικού µέσου όρου Ζευγών (UPGMA, Sneath and Sokal 1973) µε
την βοήθεια του ίδιου λογισµικού. Καθώς για κάθε δείκτη οµοιότητας προέκυψαν
περισσότερα το ενός δέντρα, κατασκευάστηκαν για κάθε περίπτωση συναινετικά
δενδρογράµµατα (consensus trees) µε τις λειτουργίες strict (άκαµπτα συναινετικά
δενδρογράµµατα, βασίζεται σε οµάδες OTUs κοινές σε όλα τα δενδρογράµµατα, Sokal
and Rohlf 1981) και majority rule

(πλειοψηφικά συναινετικά δενδρογράµµατα,

βασίζεται σε οµάδες OTUs κοινές περισσότερες των µισών δέντρων, Margush and
McMorris 1981).
∆εδοµένου του ότι η αφθονία των ειδών Rhinolophus ferrumequinum, R.
hipposideros, R. blasii και Myotis blythi στις θέσεις ηχογράφησης είναι ιδιαίτερα
περιορισµένη, η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε µε βάση τις παρουσίες και
απουσίες των υπολοίπων ειδών, προκειµένου να διερευνηθεί εάν οι θέσεις
οµαδοποιούνται κατά διαφορετικό τρόπο.
Ακολούθως, οι αποστάσεις των θέσεων µελέτης µε βάση τα πανιδικά τους
χαρακτηριστικά, όπως αυτές αποκαλύφθηκαν από τα εξαγόµενα δενδρογράµµατα,
διερευνήθηκαν, υπό το πρίσµα των εν λόγω παραµέτρων, προκειµένου να εξαχθούν
συµπεράσµατα σχετικά µε την σηµασία τους στην πανιδική σύσταση των σταθµών.
Για την διεξαγωγή της Πολλαπλής Ανάλυσης Αντιστοίχισης συντάχθηκε πίνακας
διαστάσεων 8 Χ 64 (Παράρτηµα, Πίνακας ΙΙΙ) όπου στην πρώτη στήλη
τοποθετήθηκαν τα είδη (και η οµάδα των µικρόσωµων ειδών του γένους Myotis), στην
δεύτερη στήλη οι κωδικές ονοµασίες των θέσεων ηχογράφησης, στις στήλες 3 έως 7
οι τιµές ή οι χαρακτηρισµοί (καταστάσεις) των παραµέτρων: Υψόµετρο, Βλάστηση,
Ηµεροµηνία, Περιοχή, και Θερµοκρασία ενώ στην όγδοη στήλη τοποθετήθηκαν οι
αριθµοί διόδων που καταµετρήθηκαν σε κάθε περίπτωση. Προς διευκόλυνση της
ανάλυσης οι καταµετρηµένες τιµές του υψόµετρου κατατάχθηκαν σε κλάσεις των
τριακοσίων (300) µέτρων, αρχής γενοµένης από τα 300µ, οι ηµεροµηνίες
οµαδοποιήθηκαν σε δεκαήµερα, αρχής γενοµένης από το 2ο δεκαήµερο του
Σεπτεµβρίου, και οι τιµές της θερµοκρασίας κατατάχθηκαν σε κλάσεις των τριών (3)
βαθµών Κελσίου (0C), αρχής γενοµένης από τους 80C. Η “βαθµονόµηση” των εν λόγω
παραµέτρων σε κάθε θέση δείχνεται στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος. Οι απουσίες
των ειδών καθώς και οι παρουσίες των µη προσδιορισµένων σε επίπεδο είδους ή
γένους διόδων δεν συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, η οποία έγινε µε χρήση του
λογισµικού STATISTICA (6.0, StatSoft U. S. A.). Για την εισαγωγή των δεδοµένων
επιλέχθηκε η λειτουργία Frequencies with grouping variables. Ως µεταβλητές
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οµαδοποίησης (grouping variables) επιλέχθηκαν οι: Είδος, Υψοµετρική κλάση, Τύπος
βλάστησης, Ηµερολογιακή κλάση, Περιοχή και Θερµοκρασιακή κλάση, ενώ σαν
µεταβλητή αντιστοίχισης επιλέχθηκε ο Αριθµός διόδων (variable with frequencies). Η
παραπάνω ανάλυση επαναλήφθηκε εξαιρώντας τα είδη Rhinolophus ferrumequinum,
R. hipposideros, R. blasii και Myotis blythi, καθώς, όπου αυτά εντοπίστηκαν, η
αφθονία τους ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη.
Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις (συµπερίληψη όλων και των πιο άφθονων
ειδών) επαναλήφθηκε η Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοίχισης λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
διορθωµένες (µε βάση τα µήκη των διαδροµών) µετρήσεις διόδων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.1) Νότια Λευκά Όρη.
Η περιοχή µελέτης (επαρχία Σφακίων, βλ. Χάρτη 1) εκτείνεται από τον βοσκότοπο
µεταξύ Χώρας Σφακίων και Ανώπολης (470m) µέχρι το οροπέδιο της Αγκαθωπής
(1.780m). Οι ηχογραφήσεις πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 14 και 19/9/2002 στα
παρακάτω οικοσυστήµατα:
α) Βοσκότοπος στην θέση “∆ραγκού”, µεταξύ της Χώρας Σφακίων και της
Ανώπολης. H ηχογράφηση, που πραγµατοποιήθηκε στις 15/09/2002, ξεκίνησε
στις 20:00 από την αρχή του αγροτικού δρόµου (πάνω στον κεντρικό δρόµο
Χώρας Σφακίων - Ανώπολης) και συνεχίστηκε προς τα ανατολικά βορειοανατολικά (γεωγραφικές συντεταγµένες: Ε240 06΄ 32΄΄, N350 12΄ 31΄΄ και
Ε240 07΄ 12΄΄, N350 12΄ 52΄΄, υψόµετρο 471m και 473m αντίστοιχα). Συνολικό
µήκος διαδροµής: 2.000m περίπου. Η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας κυµάνθηκε
από 21,5 0C έως 23 0C, η σχετική υγρασία από 80% έως 83%, ενώ ο άνεµος είχε
διεύθυνση από βορειοδυτική έως βορειοανατολική και µέση ταχύτητα 2 έως 7
Km/h. Η νεφοκάλυψη κυµάνθηκε από 5% έως 50%. Η θέση χρησιµοποιείται σαν
βοσκότοπος και η βλάστηση χαρακτηρίζεται από φρύγανα, µε επικρατή φυτά τις
αγκαραθιές (Phlomis sp.) και τις αστοιβίδες (Sarcopoterium spinosum). Το
πέτρωµα της περιοχής είναι ασβεστολιθικό και το ποσοστό κάλυψης από το
έδαφος σχετικά χαµηλό.
β) Ανώπολη. Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις 20:05 το βράδυ της 17/09/2002 από την
ανατολική είσοδο του χωριού (γειτονιά “Καµπιά”, γεωγραφικές συντεταγµένες:
Ε240 05΄ 55΄΄, N350 12΄ 43΄΄, υψόµετρο 579m) και συνεχίστηκε κατά µήκος του
κύριου δρόµου έως και τη δυτική έξοδο του χωριού, προς την Αράδαινα.
Συνολικό µήκος διαδροµής: 2.000m περίπου. Η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας
αρχικά ήταν 21,5 0C και σταδιακά έπεσε στους 19,5 0C, ενώ η σχετική υγρασία
ανέβηκε από το 50% (αρχική τιµή) στο 55% (τελική τιµή). Οι άνεµοι είχαν
ανατολική- βορειοανατολική διεύθυνση και µέση ταχύτητα 1 Km/h έως 2 Km/h.
Μεταξύ των δύο γειτονιών (Καµπιά και κεντρική γειτονιά), που είναι καλά
φωταγωγηµένες, παρεµβάλλεται ένα ακατοίκητο και όχι φωταγωγηµένο τµήµα
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(300m περίπου κατά µήκος του κεντρικού δρόµου) µε λίγες ελιές (Olea europea)
και διάφορα ποώδη και θαµνώδη φυτά.
γ) ∆άσος ανατολικά της θέσης “Πορόλαγκος”. Η ηχογράφηση πραγµατοποιήθηκε το
βράδυ της

19/09/2002 (ώρα έναρξης: 20:00), κατά µήκος των αδιέξοδων

αγροτικών δρόµων που ξεκινάνε από τον δρόµο που ανεβαίνει από την Ανώπολη
στην θέση “Ρουσιές” (γεωγραφικές συντεταγµένες σηµείου έναρξης και λήξης:
Ε240 05΄ 33΄΄, N350 13΄ 58΄΄ και Ε240 05΄ 48΄΄, N350 14΄, υψόµετρο 728m και
726m αντίστοιχα). Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.800m περίπου. Η θερµοκρασία
της ατµόσφαιρας κυµάνθηκε από 17,5 έως 18,5 0C, η σχετική υγρασία από 67%
έως 72%, ενώ ο άνεµος είχε διεύθυνση δυτική - νοτιοδυτική και µέση ταχύτητα
1,8 Km/h. Εκτός από την τραχεία πεύκη (Pinus brutia) που είναι το επικρατές
είδος δέντρου, υπάρχουν και λίγα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens). Ο
υποόροφος είναι σχεδόν ανύπαρκτος, ενώ στα ξέφωτα φύονται θαµνώδη
πουρνάρια (Quercus coccifera) και αγκαραθιές (Phlomis sp). Το υπέδαφος είναι
ασβεστολιθικό. Η ευρύτερη περιοχή χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος .
δ)

∆άσος βόρεια - βορειοδυτικά της θέσης “Πορόλαγκος”. Η ηχογράφηση που
πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της 18/09/2002 (ώρα έναρξης: 20:00), ξεκίνησε από
τον δρόµο που ανεβαίνει από την Ανώπολη προς τη θέση “Ρουσιές” (Ε240 06΄
14΄΄, N350 14΄ 12΄΄ υψόµετρο 920m) και συνεχίστηκε µέχρι τη λαγκαδιά που
ξεκινάει από το οροπέδιο της Αγκαθωπής και καταλήγει στον Πορόλαγκο (Ε240
05΄ 35΄΄, N350 14΄ 31΄΄, υψόµετρο 935m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 2.000m
περίπου. H θερµοκρασία και η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας ήταν 16 0C και
70% στην αρχή της ηχογράφησης και 13,5

0

C και 81% στο τέλος της

ηχογράφησης, αντίστοιχα, ενώ ο άνεµος είχε βορειοανατολική διεύθυνση και
µέση ταχύτητα κυµαινόµενη από 1,5 Km/h έως 2,8Km/h. Η νεφοκάλυψη δεν
υπερέβαινε το 10%. Το υπόστρωµα είναι ασβεστολιθικό, µε µικρό ποσοστό
κάλυψης από έδαφος, ενώ η βλάστηση χαρακτηρίζεται από τα κυπαρίσσια που
επικρατούν µε λίγα πεύκα και πουρνάρια (θαµνώδη ή δενδρώδη), είτε διάσπαρτα,
είτε σε συστάδες. Στο περιορισµένο υποόροφο και τα ξέφωτα επικρατούν τα
θυµάρια (Cordiothymus capitatus), οι αγκαραθιές και οι αστοιβίδες. Η ευρύτερη
περιοχή χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος .

31

ε) ∆άσος στη θέση “Αργιδόλακος”. Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις 20:17 το βράδυ της
16/09/2002 από τον δρόµο που ανεβαίνει από την Ανώπολη προς τη θέση
“Ρουσσιές” (Ε240 06΄, N350 15΄ 56΄΄, υψόµετρο 1.426m), συνεχίστηκε προς τα
ανατολικά και κατέληξε σε ύψωµα πάνω από τον δρόµο (Ε240 06΄ 03΄΄, N350 15΄
07΄΄, υψόµετρο 1.320m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.800m περίπου. Η
θερµοκρασία και η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κυµάνθηκαν από 11 0C έως
15 0C και από 42% έως 62% αντίστοιχα, ενώ ο άνεµος έπνεε από τα δυτικά µε
µέση ταχύτητα 2 Km/h. Ο ουρανός ήταν ξάστερος. Το υπόστρωµα είναι
ασβεστολιθικό, µε µικρό ποσοστό κάλυψης από το έδαφος, ενώ και η πυκνότητα
των δέντρων είναι σαφώς µικρότερη απ’ ότι στις θέσεις γ και δ. Κυριαρχούν τα
κυπαρίσσια, ενώ υπάρχουν και πουρνάρια, αλλά και σφεντάµια (Acer
sempervirens). Στον (υποτυπώδη) υποόροφο και τα αρκετά ξέφωτα επικρατούν οι
αστοιβίδες. Η ευρύτερη περιοχή χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος .
στ) Οροπέδιο της Αγκαθωπής. Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις 20:00 το βράδυ της
14/09/2002 από το µικρό οροπέδιο στην ανατολική µεριά του δρόµου (Ε240 05΄
23΄΄, N350 16΄ 21΄΄, υψόµετρο 1.645m) και συνεχίστηκε κατά µήκος του παλιού
µονοπατιού µέχρι το σηµείο όπου αυτό συναντάει ξανά τον δασικό δρόµο (Ε240
05΄ 09΄΄, N350 16΄ 61΄΄, υψόµετρο 1.782m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 1200m
περίπου. Η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κυµάνθηκαν
από 13 0C έως 15 0C και από 39% έως 44% αντίστοιχα, ενώ ο άνεµος έπνεε από
τα δυτικά - βορειοδυτικά µε µέση ταχύτητα 9 έως 20 Km/h. Ο ουρανός ήταν
ξάστερος. Το υπόστρωµα είναι ασβεστολιθικό και το ποσοστό κάλυψης από το
έδαφος ποικίλει, ανάλογα µε την κλίση του εδάφους. Στην περιοχή, η οποία
βρίσκεται πάνω από το δασοόριο και χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες, επικρατούν τα ορεινά φρύγανα Acantholoimon unicilum
και Prunus prostrata και η µακία βλάστηση µε κυριότερα είδη τους οξύκεδρους
(Juniperus oxycedrus) και τις λουτσιές (Berberis cretica).
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Χάρτης 1. Η Κρήτη µε την περιοχή µελέτης στα Νότια Λευκά Όρη σε πλαίσιο. Στη
µεγέθυνση φαίνονται οι θέσεις ηχογράφησης (κουκίδες), οι µεγαλύτερες γειτονιές της
Ανώπολης και οι κυριότεροι δρόµοι. Επεξηγήσεις στο κείµενο.
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3.2) Βόρεια Λευκά Όρη
Η περιοχή µελέτης (βλ. Χάρτη 2) οριοθετείται από το χωρίο Θέρισο, νότια της
πόλης των Χανίων, την κορυφή Κουκουλέ ανατολικά του οροπεδίου του Οµαλού και
την περιοχή Βόλικα, νότια του χωριού Κάµποι. Οι ηχογραφήσεις πραγµατοποιήθηκαν
µεταξύ 27/9/2002 και 27/10/2002 στις εξής θέσεις:
α) Βοσκότοπος βόρεια του Θερίσου (επαρχία Κυδωνίας). Η ηχογράφηση ξεκίνησε
από την ασφαλτοστρωµένη οδό Χανίων - Θερίσου (Ε240 60΄ 48΄΄, N350 26΄ 24΄΄,
υψόµετρο 320m), συνεχίστηκε κατά µήκος του κτηνοτροφικού παράδροµου του
δρόµου

προς

το

χωριό

Παναγιά

και

το

τελευταίο

κοµµάτι

αυτής

πραγµατοποιήθηκε εκτός δρόµου (Ε240 60΄ 54΄΄, N350 27΄ 32΄΄, υψόµετρο 435m).
Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.750m περίπου. Ηµέρα και ώρα ηχογράφησης:
4/10/2002, 19:30. Η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας κυµάνθηκε από 15 0C έως 23
0

C, η σχετική υγρασία από 44% έως 75%, ενώ ο άνεµος είχε διεύθυνση βόρεια και

µέση ταχύτητα 1 Km/h. Η νεφοκάλυψη κυµάνθηκε στο 30%. Τα ασβεστολιθικά
πετρώµατα που επικρατούν στην περιοχή καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από
έδαφος. Τα δέντρα είναι λιγοστά (κυρίως πουρνάρια), ενώ επικρατεί τα φρύγανα
µε κυριότερα είδη τις αγκαραθιές, τις αστοιβίδες, τις λουτσιές, τα θυµάρια και τα
χινοπόδια (Genista acanthoclada).
β) Θέρισο (επαρχία Κυδωνίας). Η ηχογράφηση πραγµατοποιήθηκε στις 27/9/2002. Η
έναρξη έγινε στις 19:40 από την είσοδο του χωριού (υψόµετρο: 600m περίπου)
και συνεχίστηκε κατά µήκος του κεντρικού δρόµου. Το δεύτερο µισό της
διαδροµής εντοπίζεται εκτός του χωριού και µε κατεύθυνση προς το χωριό
∆ρακώνα. Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.500m περίπου. Η θερµοκρασία της
ατµόσφαιρας κυµάνθηκε µεταξύ 19 0C και 20 0C και η σχετική υγρασία µεταξύ
41% και 49%. Η διεύθυνση του ανέµου ήταν νότια - νοτιοδυτική και η µέση
ταχύτητά του κυµάνθηκε από 2 έως 3,5 Km/h. Η νεφοκάλυψη υπερέβαινε το 50%.
Το χωριό είναι καλά φωταγωγηµένο και ανάµεσα στα σπίτια παρεµβάλλονται
ελιές και πλατάνια, καθώς και διάφορες καλλιέργειες, ενώ έξω από το αυτό
επικρατούν τα κυπαρίσσια και τα φρύγανα. Το πέτρωµα της περιοχής είναι
ασβεστολιθικό.
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γ)

Άλσος

ανατολικά

της

Ζούρβας

(επαρχία

Κυδωνίας).

Η

ηχογράφηση

πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της 26/10/2002, πάνω από τον δρόµο που ενώνει τη
Ζούρβα µε το Θέρισο (ώρα έναρξης: 19:10, γεωγρ. συντεταγµένες ορίων
διαδροµής: Ε240 58΄ 11΄΄, N350 23΄ 07΄΄ και Ε240 58΄ 26΄΄, N350 23΄ 13΄΄,
υψόµετρο:

590-600m).

Συνολικό

µήκος

διαδροµής:

800m

περίπου.

Η

θερµοκρασία και η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κατά την έναρξη και τη
λήξη της διαδροµής ήταν 17,5 0C, 73% και 15 0C, 76% αντίστοιχα. Ο άνεµος είχε
διεύθυνση νότια - νοτιοδυτική και µέση ταχύτητα 1 έως 2 Km/h. Στο άλσος που
χαρακτηρίζεται κυρίως από κυπαρίσσια παρεµβάλλεται ένας ελαιώνας, ενώ στην
δυτική του πλευρά υπάρχουν εκτεταµένα ξέφωτα µε αγκαραθιές, ασπαλάθους
(Calycotome villosa) και γαλαστοιβίδες (Euphorbia acanthothamnos).
δ)

∆άσος στην περιοχή Βόλικα (επαρχία Αποκορώνου). Η ηχογράφηση που
πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της 27/10/2002, ξεκίνησε στις 19:05 από το τέλος
του κτηνοτροφικού δρόµου που περνάει βόρεια του ορειβατικού καταφυγίου και
συνεχίζει προς τα δυτικά (Ε240 03΄ 03΄΄, N350 23΄ 43΄΄, υψόµετρο 1.233 και
συνεχίστηκε προς τα δυτικά (γεωγρ. συντεταγµένες τελικού σηµείου: Ε240 03΄
40΄΄, N350 23΄ 40΄΄, υψόµετρο 1.237m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.000m
περίπου. Η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κατά την έναρξη
και τη λήξη της διαδροµής ήταν 11 0C, 78% και 6,5 0C, 75% αντίστοιχα. Ο άνεµος
είχε διεύθυνση βόρεια και µέση ταχύτητα 2 έως 3 Km/h. Ο ουρανός ήταν καθαρός
χωρίς σύννεφα. Στην περιοχή επικρατούν τα αραιά κυπαρίσσια µε λίγα σφεντάµια
να είναι παρόντα, ενώ η χαµηλή βλάστηση χαρακτηρίζεται από αγκαραθιές,
λουτσιές, θαµνώδη πουρνάρια και αστοιβίδες. Το πέτρωµα είναι ασβεστολιθικό
και το ποσοστό κάλυψης ποικίλει ανάλογα µε την κλίση του εδάφους. Η ευρύτερη
περιοχή χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος.

ε)

Βοσκότοπος ανατολικά του οροπεδίου του Οµαλού, πλησίον της κορυφής
Κουκουλέ (επαρχία Κυδωνίας). Η ηχογράφηση που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ
της 5/10/2002, ξεκίνησε στις 19:30 από το ορειβατικό καταφύγιο του Καλλέργη
(Ε240 56΄ 47΄΄, N350 19΄ 19΄΄, υψόµετρο 1.575) και συνεχίστηκε προς τα
νοτιοανατολικά, κατά µήκος του δρόµου που οδηγεί στο δασικό φυλάκιο. (γεωγρ.
συντεταγµένες τελικού σηµείου: Ε240 56΄ 23΄΄, N350 20΄ 36΄΄, υψόµετρο 1.537m).
Συνολικό µήκος διαδροµής: 2.000m περίπου. Η θερµοκρασία και η σχετική
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υγρασία της ατµόσφαιρας κατά την έναρξη και τη λήξη της διαδροµής ήταν 8 0C,
80% και 10 0C, 60% αντίστοιχα. Ο άνεµος είχε διεύθυνση βορειοδυτική και µέση
ταχύτητα 1 Km/h. η νεφοκάλυψη δεν υπερέβαινε το 5%, αλλά στο µέσο της
διαδροµής επικρατούσε πυκνή οµίχλη. Το πέτρωµα είναι ασβεστολιθικό και το
ποσοστό κάλυψης ποικίλει ανάλογα µε την κλίση του εδάφους. Η ευρύτερη
περιοχή βρίσκεται πάνω από το δασοόριο, χρησιµοποιείται σαν βοσκότοπος και η
βλάστηση χαρακτηρίζεται ορεινά φρύγανα (αγκαραθιές και αστοιβίδες) και µακία
βλάστηση (λουτσιές και οξύκεδρους).
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Χάρτης 2. Η Κρήτη µε την περιοχή µελέτης στα Βόρεια Λευκά Όρη σε πλαίσιο. Στη
µεγέθυνση φαίνονται οι θέσεις ηχογράφησης (κουκίδες), τα πλησιέστερα χωριά και οι
κυριότεροι δρόµοι. Επεξηγήσεις στο κείµενο.
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3.3) Βόρειος Ψηλορείτης
Η περιοχή µελέτης (βλ. Χάρτη 3) περιλαµβάνει όλο το βόρειο τµήµα του
Ψηλορείτη, µε ανατολικό άκρο το οροπέδιο του Στρούµπουλα στην Περιοχή
Μαλεβιζίου (Νοµός Ηρακλείου) και δυτικό άκρο την περιοχή Αραβάνες (επαρχία
Μυλοποτάµου).Οι ηχογραφήσεις έλαβαν χώρα µεταξύ 9/10/2002 και 9/11/2002 στα
εξής οικοσυστήµατα:
α) Οροπέδιο του Στρούµπουλα (επαρχία Μαλεβιζίου). Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις
19:30, το βράδυ της 11/10/2002 από το εκκλησάκι στην είσοδο του οροπεδίου
(Ε250 00΄ 30΄΄, N350 20΄ 44΄΄, υψόµετρο 464m) και συνεχίστηκε κατά µήκος του
δρόµου που οδηγεί στο Αστυράκι (γεωγρ. συντεταγµένες σηµείου λήξης: Ε250 00΄
17΄΄, N350 19΄ 20΄΄, υψόµετρο 486m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 2.000m
περίπου. Η θερµοκρασία και η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κατά την έναρξη
και τη λήξη της διαδροµής ήταν 22 0C, 55% και 19 0C, 65% αντίστοιχα. Ο άνεµος
έπνεε µε διεύθυνση δυτική και µέση ταχύτητα 2 έως 3 Km/h. Η νεφοκάλυψη
κυµάνθηκε στο 20%. Το πέτρωµα είναι ασβεστολιθικό και ο βαθµός κάλυψης από
το έδαφος υψηλός. Επικρατεί η µικτή θαµνώδης βλάστηση µε γαλαστοιβίδες,
χινοπόδια, θυµάρια, αλλά και πουρνάρια, κυρίως θαµνώδη.
β)

Γωνιές (επαρχία Μαλεβιζίου). Η ηχογράφηση, που πραγµατοποιήθηκε το βράδυ
της 16/10/2002, ξεκίνησε στις 19:20 από την εκκλησία στην είσοδο του χωριού
(Ε250 56΄ 48΄΄, N350 18΄ 39΄΄, υψόµετρο 600m), συνεχίστηκε κατά µήκος του
δρόµου που ανηφορίζει προς τα νότια περνώντας µέσα από το χωριό και
τερµατίστηκε στην γειτονιά του σχολείου (Ε250 56΄ 39΄΄, N350 18΄ 37΄΄,
υψόµετρο: 638m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.900m περίπου. Η θερµοκρασία
και η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας κυµάνθηκαν από 15,5 0C έως 16,5 0C και
από 75%

έως 80%

αντίστοιχα. Η διεύθυνση του ανέµου ήταν δυτική -

βορειοδυτική και η µέση ταχύτητά του κυµάνθηκε µεταξύ 5 και 7 Km/h. Η
νεφοκάλυψη κυµάνθηκε στο 50%. Τµήµα της ηχογράφησης πραγµατοποιήθηκε
έξω από το χωριό, όπου δεν υπάρχει φωτισµός και η βλάστηση χαρακτηρίζεται
από φρύγανα, αλλά και λίγα ελαιόδεντρα. Το πέτρωµα της περιοχής είναι
ασβεστολιθικό.
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γ)

∆άσος στην περιοχή Κουρούπι, νότια του χωριού Μελισσουργάκι (επαρχία
Μυλοποτάµου). Η ηχογράφηση πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της 23/10/2002 (ώρα
έναρξης: 19:30, γεωγρ. συντεταγµένες: Ε250 43΄ 41΄΄, N350 19΄ 23΄΄ και Ε250 43΄
11΄΄, N350 19΄ 01΄΄, υψόµετρο 470m και 530m αντίστοιχα). Συνολικό µήκος
διαδροµής: 1.700m περίπου. Η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας κυµάνθηκε γύρω
στους 17 0C, ενώ η σχετική υγρασία κινήθηκε µεταξύ 65% και 80%. Ο άνεµος
είχε δυτική διεύθυνση και µέση ταχύτητα 1 Km/h περίπου. Η νεφοκάλυψη
κυµάνθηκε µεταξύ 10% και 40%. Στην περιοχή επικρατούν οι βελανιδιές
(Quercus sp), τα δενδρώδη πουρνάρια και τα σφεντάµια, ενώ ο υποόροφος και τα
ξέφωτα χαρακτηρίζονται από ασπαλάθους, αγκαραθιές και γαλαστοιβίδες. Το
πέτρωµα στην ευρύτερη περιοχή είναι ασβεστολιθικό. Η περιοχή αποτελεί
βοσκότοπο.

δ)

∆άσος στην περιοχή Αραβάνες, νότια - νοτιοδυτικά του χωριού Ελεύθερνα
(επαρχία Μυλοποτάµου). Η ηχογράφηση ξεκίνησε το βράδυ της 9/10/2002 στις
19:25, από το τέλος του κτηνοτροφικού δρόµου (υψόµετρο 1025) και συνεχίστηκε
προς τα νοτιοδυτικά (γεωγρ. συντεταγµένες σηµείου λήξης: Ε250 43΄ 06΄΄, N350
17΄ 35΄΄, υψόµετρο 1.096m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.600m. Η θερµοκρασία
της ατµόσφαιρας κυµάνθηκε µεταξύ 16 0C και 18 0C, ενώ η σχετική υγρασία
κυµάνθηκε µεταξύ 55% και 75%. Ο άνεµος είχε νοτιοδυτική διεύθυνση και µέση
ταχύτητα 1 Km/h περίπου. Η νεφοκάλυψη κυµάνθηκε γύρω στο 10%. Το εν λόγω
δάσος αποτελείται από δενδρώδη πουρνάρια και 2 ή 3 επιπλέον είδη Quercus, ενώ
στον υποόροφο και στα ξέφωτα φύονται κυρίως αγκαραθιές, αστοιβίδες, και
λουτσιές. Το πέτρωµα στην ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί βοσκότοπο, είναι
ασβεστολιθικό και το ποσοστό κάλυψής του από το έδαφος σχετικά υψηλό.

ε) ∆άσος στην περιοχή Ζώµινθος, νότια του χωριού Ανώγεια (επαρχία Μυλοποτάµου).
Η ηχογράφηση ξεκίνησε στις 18:05 (χειµερινή ώρα) το βράδυ της 2/11/2002 από
το τέλος κτηνοτροφικού δρόµου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Υακίνθου.
(γεωγρ. συντεταγµένες Ε250 52΄ 44΄΄, N350 15΄ 07΄΄, υψόµετρο 1.250m) και
συνεχίστηκε προς τα νότια - νοτιοανατολικά (γεωγρ. συντεταγµένες Ε250 52΄
49΄΄, N350 15΄ 40΄΄, υψόµετρο 1.180m). Συνολικό µήκος διαδροµής 1.600m. Ο
άνεµος είχε δυτική διεύθυνση και µέση ταχύτητα 1 Km/h περίπου. Η νεφοκάλυψη
κυµάνθηκε γύρω στο 20%. Στην περιοχή, που αποτελεί βοσκότοπο, επικρατούν τα
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δενρώδη πουρνάρια και οι γαλαστοιβίδες. Το υπέδαφος είναι ασβεστολιθικό µε
σχετικά υψηλό ποσοστό κάλυψης από το έδαφος.
στ) Οροπέδιο της Νίδας (επαρχία Μυλοποτάµου). Η ηχογράφηση άρχισε τις 19:15 το
βράδυ της 18/10/2002, 300m βορειοδυτικότερα του Ιδαίου Άντρου

(Ε250 50΄

32΄΄, N350 13΄ 49΄΄, υψόµετρο 1.604m) και συνεχίστηκε µε κατεύθυνση
βορειοδυτική (γεωγρ. συντεταγµένες σηµείου λήξης: Ε250 49΄ 05΄΄, N350 13΄ 27΄΄,
υψόµετρο 1.614m). Συνολικό µήκος διαδροµής: 1.700m. Η θερµοκρασία της
ατµόσφαιρας ήταν 12,5 0C κατά την έναρξη και 9,5 0C κατά τη λήξη της
ηχογράφησης αντίστοιχα. Ο άνεµος είχε διεύθυνση δυτική βορειοδυτική και µέση
ταχύτητα 6 έως 9,5 Km/h, ενώ ο ουρανός ήταν ξάστερος. Στην ευρύτερη περιοχή,
που αποτελεί βοσκότοπο, επικρατεί η ορεινή θαµνώδης βλάστηση µε κυριότερα
φυτά τις γαλαστοιβίδες, τις λουτσιές και τα θαµνώδη πουρνάρια. Το πέτρωµα της
περιοχής είναι ασβεστολιθικό και το ποσοστό κάλυψης από το έδαφος χαµηλό.
Οι ηµεροµηνίες και οι ώρες των ηχογραφήσεων, οι θέσεις όπου αυτές έλαβαν χώρα
και τα κλιµατολογικά στοιχεία αποδίδονται συνοπτικά στον Πίνακα 3.1. Οι τιµές της
θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας της ατµόσφαιρας, καθώς και της έντασης του
ανέµου που δίδονται αποτελούν τις µέσες τιµές των µετρήσεων που λήφθηκαν στην
αρχή, το µέσο και το τέλος της κάθε ηχογράφησης.
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Χάρτης 3. Η Κρήτη µε την περιοχή µελέτης στο Βόρειο Ψηλορείτη σε πλαίσιο. Στη
µεγέθυνση φαίνονται οι θέσεις ηχογράφησης (κουκίδες), τα πλησιέστερα χωριά και οι
κυριότεροι δρόµοι. Επεξηγήσεις στο κείµενο.
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Πίνακας 3.1. Συνοπτικά στοιχεία για την ηµεροµηνία και την ώρα των ηχογραφήσεων, τις θέσεις όπου αυτές πραγµατοποιήθηκαν και τις
κλιµατικές συνθήκες. Επεξηγήσεις στο κείµενο.
Θέση
ηχογράφησης

Κωδική
ονοµασία θέσης

Περιοχή

Θέρισο

ΘΕΡ2

Βόρεια
Λευκά Όρη

320-435

Φρύγανα

04/10/02

19:30

17

64

1

Θέρισο

ΘΕΡ1

«

600

Χωριό

27/09/02

19:40

20

45

2,5

Ν-Ν∆

Ζούρβα

ΖΟΥΡ

«

599-620

∆άσος Cupressus

26/10/02

19:10

16

75

1,6

Ν-Ν∆

Βόλικας

ΒΟΛΙ

«

1233-1237 ∆άσος Cupressus

27/10/02

19:05

8

78

2

Β

Καταφύγιο
Καλέργη

ΟΜΑ

«

1575-1537 Ορεινά φρύγανα

05/10/02

19:30

9

67

1

Β∆

Στρούµπουλας

ΣΤΡΟΥ

Βόρειος
Ψηλορείτης

464-486

Φρύγανα

11/10/02

19:30

21

60

2,5

Β∆

Γωνιές

ΓΟΝ

«

600-638

Χωριό

16/10/02

19:20

16

77

6,3

∆-Β∆

Κουρούπι

ΚΟΥΡ

«

470-530

∆άσος Quercus

23/10/02

19:30

17

72

1

∆

Αραβάνες

ΑΡΑΒ

«

1025-1096

∆άσος Quercus

09/10/02

19:25

17

65

1

Β∆

Ζώµινθος

ΖΟΜ

«

1250-1180

∆άσος Quercus

02/11/02

18:05

9

80

1

Ε

Οροπέδιο Νίδας

ΝΙ∆Α

«

1604-1614 Ορεινά φρύγανα

18/10/02

19:15

11

7

∆-Β∆

∆ραγκού

∆ΡΑ

Νότια
Λευκά Όρη

471-473

Φρύγανα

15/09/02

20:00

23

82

4

∆-Β∆

Ανώπολη

ΑΝΟΠ

«

579

Χωριό

17/09/02

20:05

21

52

1

Α-ΒΑ

Πορόλαγκος

ΠΟΡ1

«

728-726

∆άσος Pinus

19/09/02

20:00

18

70

2

∆-Ν∆

Πορόλαγκος

ΠΟΡ2

«

920-935

∆άσος Cupressus

18/09/02

20:00

15

75

7

∆-Β∆

Αργιδόλακος

ΑΡΓΙ

«

1426-1320 ∆άσος Cupressus

16/09/02

20:17

13

51

1

∆

Οροπέδιο
Αγκαθωπής

ΑΓΚΑ

«

1645-1782 Ορεινά φρύγανα

14/09/02

20:00

14

41

13

∆-Β∆

Μέση σχετική ∆ιεύθυνση και µέση
Υψόµετρο
Ηµεροµηνία Ώρα έναρξης της
Μέση
Τύπος βλάστησης
(m)
ηχογράφησης ηχογράφησης θερµοκρασία (oC) υγρασία (%) ένταση ανέµου (Km/h)
Β
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1) Γενικά στοιχεία
Τα πρωτογενή δεδοµένα (άτοµα κάθε είδους ή οµάδας ειδών ανά θέση
ηχογράφησης) που συλλέχθηκαν κατά τις ηχογραφήσεις και τους προσδιορισµούς των
υπερήχων δίνονται στον Πίνακα 4.1. Συνολικά καταγράφηκαν 716 δίοδοι
χειροπτέρων κατά τις 26 περίπου ώρες ηχογραφήσεων στις 17 θέσεις δειγµατοληψίας
ήχων. Εξ’ αυτών, 560 αποδόθηκαν σε συγκεκριµένα είδη και 50 στην οµάδα των
τριών µικρών ειδών του γένους Myotis (M. ausascens, M. capaccinii και M.
emarginatus) µε βεβαιότητα. Ο προσδιορισµός των υπολοίπων 106 διόδων (14,80%
επί του συνόλου) στο επίπεδο είδους ή γένους δεν ήταν δυνατός και συνεπώς αυτές
αποδόθηκαν σε ζεύγη ειδών διαφορετικών γενών (Tadarida teniotis ή Plecotus
kolombatovici, Pipistrellus kuhlii ή Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii ή
Pipistrellus pipistrellus, βλ. Κεφ 2. Υλικά και Μέθοδοι). Συνολικά εντοπίστηκαν 10
είδη και µία οµάδα ειδών (µικρά είδη Myotis).
4.2) Γεωγραφική και οικοσυστηµική προσέγγιση - πανιδική σύγκριση των
θέσεων ηχογράφησης
Από τα 10 είδη που εντοπίστηκαν συνολικά, 8 ήταν παρόντα στα Νότια Λευκά
Όρη, ενώ στα Βόρεια Λευκά Όρη εντοπίστηκαν 8 ή 9 είδη. Και στις δύο περιοχές
εντοπίστηκαν και άτοµα της οµάδας των µικρών ειδών του γένους Myotis, τα οποία
απουσίαζαν από το Βόρειο Ψηλορείτη όπου εντοπίστηκαν συνολικά 5 είδη.
Όπως δείχνεται στον Πίνακα 4.2, όπου συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της
παρούσας µελέτης (κατόπιν της διόρθωσης µε βάση τα µήκη των διαδροµών), τα
Νότια και τα Βόρεια Λευκά Όρη συνεισέφεραν στον ίδιο περίπου βαθµό στη
συνολική αφθονία (36,79% και 35,32% αντίστοιχα), παρόλο που οι θέσεις
ηχογράφησης ήταν κατά µία λιγότερες στη δεύτερη περίπτωση, ενώ ο Βόρειος
Ψηλορείτης είχε αισθητά µικρότερη συµµετοχή (27,89%).
Από τις έξι θέσεις των Νότιων Λευκών Ορέων τη µεγαλύτερη ποικιλότητα επέδειξε το
πευκοδάσος των 750µ (9 είδη και η οµάδα των µικρών Myotis), στα Βόρεια Λευκά
Όρη η µεγαλύτερη ποικιλότητα παρατηρήθηκε στο Θέρισο (6 έως 9 είδη) και τον
θαµνώνα των 300-500µ (6 έως 7 είδη), ενώ στο Βόρειο Ψηλορείτη τα περισσότερα
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είδη εντοπίστηκαν στα δάση των 450-750µ και των 900-1.100µ (3 ή 4 είδη και 3 είδη
αντίστοιχα). Η µικρότερη ποικιλότητα, για τις ηµέρες και τις ώρες δειγµατοληψίας
τουλάχιστον, στα Νότια Λευκά Όρη και το Βόρειο Ψηλορείτη παρατηρήθηκε στους
θαµνώνες των 1.550-1.800µ (2 και 1 είδη αντίστοιχα) ενώ στα Βόρεια Λευκά Όρη τη
µικρότερη ποικιλότητα υποστήριζε το δάσος της Ζούρβας (600µ, 3 είδη) και ο
θαµνώνας του Καλλέργη (1.550µ), µε 3 έως 5 είδη (∆ιάγραµµα 4.1).

10

Ν.Λ.Ο. 9-11

9

9

Β.Λ.Ο. 9-12

Αριθµός ειδών55

8

6

Β.Ψ.

7

7
6

6
5

5
4

4

3
2

5

3
2

3

2

3
2

1

2
1

0
Θαµνώνας
300- 500µ

Χωριό
550- 650µ

∆άσος
450- 750µ

∆άσος
900-1100µ

∆άσος
1200-1450µ

Θαµνώνας
1550-1800µ

Τύπος οικοσυστήµατος

∆ιάγραµµα 4.1. Αριθµός των ειδών που εντοπίστηκαν σε κάθε θέση και κάθε
περιοχή. Ν.Λ.Ο.: Νότια Λευκά Όρη, Β.Λ.Ο.: Βόρεια Λευκά Όρη, Β.Ψ.: Βόρειος
Ψηλορείτης.
Τα χωριά συγκεντρώνουν τη µεγαλύτερη αφθονία και στις τρεις περιοχές µελέτης
(51,97% στα Νότια Λευκά Όρη, 39,99% στα Βόρεια Λευκά Όρη και 56,97% στον
Βόρειο Ψηλορείτη, ∆ιαγράµµατα 4.2 και 4.3), µε τα δάση στα 450 έως 750µ να
έρχονται δεύτερα στην κατάταξη για τα Νότια και τα Βόρεια Λευκά Όρη (19,13% και
33,42% αντίστοιχα), ενώ στο Βόρειο Ψηλορείτη δεύτερο στη σειρά αφθονίας έρχεται
το δάσος στις Αραβάνες (1.025µ, 22,21%). Αντίθετα, η µικρότερη αφθονία
παρατηρήθηκε στους υποαλπικούς θαµνώνες των Βόρειων και Νότιων Λευκών
Ορέων (4,70% και 4,89% αντίστοιχα) και το δάσος της Ζωµίνθου στο Βόρειο
Ψηλορείτη (2,07%). Στο σύνολό τους, τα χωριά διέθεταν τη µεγαλύτερη αφθονία
(49,14% επί της συνολικής αφθονίας για όλες τις θέσεις) µε τα δάση των 450-750µ να
έρχονται δεύτερα στην κατάταξη (21,42%), ενώ τη µικρότερη αφθονία υποστήριζαν
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τα δάση των 1.200-1.450µ και οι θαµνώνες των 1.550-1.800µ (6,72% και 4,27%
αντίστοιχα).
180
160

Ν.Λ.Ο. 36,79%
Β.Λ.Ο. 35,32%
Β.Ψ. 27,89%

Aριθµός διόδων

140
120
100
80
60
40
20
0
Θαµνώνας
300- 500µ

Χωριό
550- 650µ

∆άσος
450- 750µ

∆άσος
900-1100µ

∆άσος
1200-1450µ

Θαµνώνας
1550-1800µ

Τύπος οικοσυστήµατος

∆ιάγραµµα 4.2. Συνολικός αριθµός διόδων που ηχογραφήθηκαν σε κάθε
οικοσύστηµα και κάθε περιοχή. Ν.Λ.Ο.: Νότια Λευκά Όρη, Β.Λ.Ο.: Βόρεια Λευκά
Όρη, Β.Ψ.: Βόρειος Ψηλορείτης.
60

Ποσοστό (%) συµµετοχής

50

Ν.Λ.Ο. 36,79%
40

Β.Λ.Ο. 35,32%
Β.Ψ.

27,89%

30

20

10

0
Θαµνώνας
300- 500µ

Χωριό
550- 650µ

∆άσος
450- 750µ

∆άσος
900-1100µ

∆άσος
1200-1450µ

Θαµνώνας
1550-1800µ

Τύπος οικοσυστήµατος

∆ιάγραµµα 4.3. Ποσοστιαία (%) συµµετοχή κάθε οικοσυστήµατος στη συνολική
αφθονία κάθε περιοχής. Ν.Λ.Ο.

45

Πίνακας 4.1. Αναλυτικός πίνακας των διόδων κάθε είδους ή οµάδας ειδών που καταγράφηκαν σε κάθε θέση ηχογράφησης. Για επεξηγήσεις
των κωδικών ονοµασιών βλ Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος.
ΚΩ∆ΙΚΕΣ
∆ΡΑ ΑΝΟΠ ΠΟΡ1 ΠΟΡ2 ΑΡΓΙ ΑΓΚΑ ΘΕΡ2 ΘΕΡ1 ΖΟΥ ΒΟΛΙ ΟΜΑ ΣΤΡΟΥ ΓΟΝ ΚΟΥΡ ΑΡΑΒ ΖΟΜ ΝΙ∆Α
ΟΝΟΜ. ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙ∆Η ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΩΝ
Rhinolophus
2
1
hipposideros
3
3
R. ferrumequinum
1

R. blasii

2

Myotis blythi
Myotis spp.

1

38

5

Hypsugo savii
Pipistrellus
pipistrellus
P. kuhli
Plecotus
kolombatovici
Miniopterus
schreibersii
Tadarida teniotis

3

1

1

4

2

1

1

34

2

2

22

2

1

1

2

2

50

36

24

11

T. teniotis ή
P. kolombatovici

2

1

3

1

P. kuhlii ή
H. savii

13

M. schreibersii ή
P. pipistrellus

20

1

3

1

7

6

16

8
1

1
2

2

1

53

3

2

1

1

15
5

95

1

1

3

3

18
2

11

3

37

8

9

9

3

2

2

33

2

1

3

1

1
1

1

1

13

1

1

23
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Πίνακας 4.2. Αριθµοί των προσδιορισµένων και µη προσδιορισµένων διόδων που ηχογραφήθηκαν σε κάθε θέση και ποσοστά συµµετοχής κάθε
θέσης στην αφθονία κάθε περιοχής και του συνόλου των θέσεων. Με βάση τα πρωτογενή δεδοµένα (επάνω) και κατόπιν της διόρθωσης µε βάση
τα µήκη των διαδροµών.
ΝΟΤΙΑ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ

Σύνολο

Γενικό
σύνολο

Σύνολο διόδων
Συµµετοχή στην
αφθονία της
περιοχής (%)
Συµµετοχή στην
αφθονία όλων
των θέσεων (%)
Προσδιορισµένες δίοδοι
Μη προσδιορισµένες δίοδοι
Σύνολο διόδων
Συµµετοχή στην
αφθονία της
περιοχής (%)
Συµµετοχή στην
αφθονία όλων
των θέσεων (%)

ΒΟΡΕΙΟΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

24

148

54

25

16

9

276

31

78

41

15

12

177

14

98

18

20

4

3

157

610

1

18

1

4

5

0

29

1

14

0

0

3

18

2

33

1

23

0

0

59

106

25

166

55

29

21

9

305

32

92

41

15

15

195

16

131

19

43

4

3

216

716

8,20 54,43 18,03 9,51

6,89

2,95

100

16,41 47,18 21,03 7,69

7,69

100

7,41

60,65

8,80

19,91 1,85

1,39

100

3,49 23,18

42,60

4,47 12,85 5,73

2,09 27,23

2,23

18,30

2,65

6,01

0,56

0,42 30,17

25

5

7,68

4,05

2,93

1,26

ΘΕΡ2 ΘΕΡ1 ΖΟΥ ΒΟΛΙ ΟΜΑ

2,09

Σύνολο

Προσδιορισµένες δίοδοι
Μη προσδιορισµένες δίοδοι

∆ΡΑ ΑΝΟΠ ΠΟΡ1 ΠΟΡ2 ΑΡΓΙ ΑΓΚΑ

Σύνολο

Κωδικές
ονοµασίες
θέσεων

ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ

ΣΤΡΟΥ ΓΟΝ ΚΟΥΡ ΑΡΑΒ ΖΟΜ ΝΙ∆Α

24

148

60

25

17,78

15

289,78 35,43 104 102,5

30

12 283,93

14

103,16 21,18

1,00

18

1,11

4

5,56

0

29,67

0

3

22,81

2

34,74

28,75

0

25

166

61,11

29

23,33

15

319,44 36,57 122,67102,50 30

15 306,74

16

137,89 22,35 53,75

5

7,83 51,97 19,13 9,08

7,30

4,70

100

11,92 39,99 33,42 9,78

4,89

2,88 19,12

3,34

2,69

1,73

36,79

4,21 14,13 11,81 3,46

9(11) 3(4)

5(7)

2

9(11)

6(7)

Αριθµός ειδών 4(5) 7(10)

7,04

1,14 18,67

6(9)

0

3

5

100

1,18

100

7,06 175,39 749,1
0

66,66 119,14

7,06 242,06 868,24

6,61

56,97

9,23

22,21 2,07

2,92

1,73 35,33

1,84

15,88

2,57

6,19

0,58

0,81 27,88

3(5) 9(12)

2(3)

2

3(4)

3

2

1

100

5

100
11(13)
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Από την Ανάλυση οµαδοποίησης προέκυψαν 2 δενδρογράµµατα µε βάση το δείκτη
του Dice, 2 µε βάση το δείκτη του Jaccard, 6 µε βάση το δείκτη του Hamann και 6 µε
βάση το δείκτη του Yule, όταν λήφθηκαν υπ’ όψιν όλα τα εντοπισµένα είδη, ενώ οι
αντίστοιχοι αριθµοί για την ανάλυση της κατανοµής των πιο άφθονων ειδών ήταν 13,
13, 243 και πάνω από 9999 δενδρογράµµατα (τιµή η οποία αποτελεί και το όριο των
δυνατοτήτων του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε). Συναινετικά δενδρογράµµατα
(11 στο σύνολο) κατασκευάστηκαν για όλους τους δείκτες στην πρώτη περίπτωση και
για τους δείκτες του Dice, του Jaccard και του Hamann στη δεύτερη, καθώς για το
δείκτη του Yule ο αριθµός των δυνατών συναινετικών δενδρογραµµάτων ήταν πολύ
µεγάλος για να επιτρέψει τη διερεύνησή τους. Όταν συµπεριλήφθηκαν όλα τα είδη, τα
συναινετικά δενδρογράµµατα για τους δείκτες του Dice και του Jaccard ήταν
πανοµοιότυπα (∆ενδρόγραµµα 4.1) και συνεπώς εξετάζονται σαν ένα.
Από την διερεύνηση των συναινετικών δενδρογραµµάτων που κατασκευάστηκαν
αποκαλύφθηκαν τα εξής πρότυπα οµαδοποίησης των θέσεων µελέτης:
1. Η Ζούρβα (ZOU) οµαδοποιείται µε τις Αραβάνες (ARAV) σε όλες τις περιπτώσεις,
όταν λαµβάνονται υπ’ όψιν όλα τα είδη, ενώ όταν εξαιρούνται από την ανάλυση τα
Rhinilophus και το Myotis blythi, οι Αραβάνες εµφανίζονται αποµονωµένες από
όλες τις άλλες θέσεις.
2. H ∆ραγκού (DRA) οµαδοποιείται µε τον Αργιδόλακο (ARGI) στην πλειονότητα
των περιπτώσεων και για τους δύο τύπους ανάλυσης. Εξαίρεση αποτελεί το
πλειοψηφικό συναινετικό δενδρόγραµµα για το δείκτη του Yule στην ανάλυση
όλων των ειδών, το οποίο οµαδοποιεί τη Ζούρβα µε τις Αραβάνες και όλες τις
άλλες θέσεις µαζί.
3. Ο Στρούµπουλας (STRU), οι Γωνιές (GON) και η Ζώµινθος (ZOM)
οµαδοποιούνται µαζί στα 10 από τα 11 δενδρογράµµατα. Επίσης, η περιοχή του
Καλλέργη (OMA) οµαδοποιείται µε το Κουρούπι (KOUR) στα 10 από τα 11
δενδρογράµµατα.

Εξαίρεση

αποτελεί

πάλι

το

πλειοψηφικό

συναινετικό

δενδρόγραµµα για το δείκτη του Yule. Οι δύο αυτές οµάδες οµαδοποιούνται µαζί
στα 5 από τα 10 δενδρογράµµατα όπου απαντούν. Εξαίρεση αποτελούν το άκαµπτο
δενδρόγραµµα για το δείκτη του Hamann, για την ανάλυση όλων των ειδών, καθώς
και τα άκαµπτα δενδρογράµµατα για τους δείκτες των Dice, Jaccard και Hamann
και το πλειοψηφικό δενδρόγραµµα για το δείκτη του Hamann.
4. Το Θέρισο (THER1) οµαδοποιείται µε το Βόλικα (VOL), την Ανώπολη (ANOP)
και το πευκοδάσος στον Πορόλαγκο (POR1) στα 4 από τα 5 δενδρογράµµατα για
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όλα τα είδη (εξαίρεση αποτελεί το πλειοψηφικό συναινετικό δενδρόγραµµα για το
δείκτη του Yule) και στα 5 από τα 6 δενδρογράµµατα για τα πιο άφθονα είδη
(εξαίρεση αποτελεί το άκαµπτο δενδρόγραµµα για το δείκτη του Hamann). Σε όλα
τα δενδρογράµµατα για τους δείκτες των Dice και Jaccard, και στα δύο είδη
ανάλυσης, µαζί µε τις παραπάνω θέσεις οµαδοποιείται και ο βοσκότοπος κοντά στο
Θέρισο (THER2). Οι σχέσεις πανιδικής οµοιότητας των θέσεων της εν λόγω
οµάδας και οι τιµές του σχετικού συντελεστή (coefficient) ποικίλουν κατά
περίπτωση.
Από την παραπάνω οµαδοποίηση των θέσεων ηχογράφησης υπολείπονται τα
οροπέδια της Αγκαθωπής (AGA) και της Νίδας (NIDA) και το κυπαρισσοδάσος στον
Πορόλαγκο (POR2), που στα περισσότερα αρχικά δενδρογράµµατα οµαδοποιούνται
µαζί ή σχηµατίζουν ζευγάρια των δυο θέσεων, αν και στα συναινετικά
δενδρογράµµατα δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνονται
στο ∆ενδρόγραµµα 4.1 που παρατίθεται ενδεικτικά, ενώ για την σύγκριση των
συναινετικών δενδρογραµµάτων µεταξύ τους, ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στο
Παράρτηµα (∆ενδρογράµµατα 1 έως 11).

∆ενδρόγραµµα 4.1. Κοινό συναινετικό δενδρόγραµµα για τους δείκτες του Dice και
του Jaccard όπως προέκυψε από την ανάλυση όλων των ειδών.
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Η Πολλαπλή Ανάλυση Αντιστοίχισης δεν επέτρεψε την εξαγωγή συγκεκριµένων
συµπερασµάτων σχετικά µε τη σηµασία της βλάστησης, του υψοµέτρου, της
θερµοκρασίας, της γεωγραφικής θέσης και της ηµεροµηνίας παρατήρησης στην
παρουσία των χειροπτέρων στις θέσεις ηχογράφησης, καθώς ήταν απαραίτητο να
χρησιµοποιηθούν υπερβολικά πολλές διαστάσεις (Dimensions) για την ικανοποιητική
ανίχνευση προτύπων στο σύνολο των πρωτογενών δεδοµένων. Συγκεκριµένα, όταν
χρησιµοποιήθηκαν τα πρωτογενή δεδοµένα χρειάστηκαν 6, 13 και 16 διαστάσεις για
όλα τα είδη και 5, 10 και 12 διαστάσεις για τα πιο άφθονα, για να ερµηνευθεί το 50%,
το 80% και το 90% της αδράνειας αντίστοιχα, ενώ όταν χρησιµοποιήθηκαν οι
διορθωµένες (µε βάσεις τα µήκη των διαδροµών) τιµές οι απαιτούµενες διαστάσεις
ήταν αντίστοιχα 7, 15, 19 και 6, 12 και 16 (βλ Παράρτηµα, Πίνακες ΙV έως VIΙ).

4.3) Αυτοικολογική προσέγγιση
Από τα 10 είδη που εντοπίστηκαν στο σύνολο των θέσεων ηχογράφησης, τα τρία
είδη του γένους Rhinolophus (R. hipposideros, R. ferrumequinum και R. blasii) και το
Myotis blythi ήταν εξαιρετικά σπάνια, συµµετέχοντας έτσι ελάχιστα στη συνολική
αφθονία των περιοχών µελέτης και του συνόλου των θέσεων. Συγκεκριµένα, το R.
hipposideros εντοπίστηκε µόνο στο κυπαρισσοδάσος της Ζούρβας (2 δίοδοι, 4,88%
και 1,63% επί της συν. αφθονίας της θέσης και της περιοχής αντίστοιχα) και το
πρινοδάσος στις Αραβάνες (1 δίοδος, 2,33% και 0,52% επί της συν. αφθονίας της
θέσης και της περιοχής αντίστοιχα), κατέχοντας το 0,72% επί της συνολικής αφθονίας
όλων των θέσεων. Το R. ferrumequinum

εντοπίστηκε στο πευκοδάσος του

Πορόλαγκου (3 δίοδοι, 5,45% και 1,04% επί της συν. αφθονίας της θέσης και της
περιοχής αντίστοιχα) και το θαµνώνα του Θερίσου (3 δίοδοι, 9,38% και 1,12% επί
της συν. αφθονίας της θέσης και της περιοχής αντίστοιχα), κατέχοντας το 0,78% επί
της συνολικής αφθονίας όλων των θέσεων. Το R. blasii εντοπίστηκε µόνο στο
πευκοδάσος του Πορόλαγκου (1 δίοδος, 1,82%, 0,35% και 0,13% επί της συν.
αφθονίας της θέσης, της περιοχής, και του συνόλου των θέσεων αντίστοιχα) και το
Myotis blythi εντοπίστηκε µόνο στο θαµνώνα του Θερίσου (2 δίοδοι, 6,25%, 0,75%
και 0,26% επί της συν. αφθονίας της θέσης, της περιοχής, και του συνόλου των
θέσεων αντίστοιχα).
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Η οµάδα των µικρών ειδών του γένους Myotis συµµετείχε σηµαντικά στην αφθονία
της Ανώπολης (38 δίοδοι, 22,89% επί της συν. αφθονίας της θέσης) και λιγότερο σε
αυτήν του πευκοδάσους του Πορόλαγκου (5 δίοδοι, 9,09% επί της συν. αφθονίας της
θέσης), στους υπόλοιπους όµως σταθµούς των Νότιων Λευκών Ορέων η συµµετοχή
της ήταν χαµηλή, ενώ απουσίαζε από το οροπέδιο της Αγκαθωπής. Η ποσοστιαία
συµµετοχή της οµάδας στη συνολική αφθονία της περιοχής ήταν 14,63%. Στα Βόρεια
Λευκά Όρη άτοµα της οµάδας αυτής εντοπίστηκαν µόνο στο Θέρισο (4 δίοδοι, 4,35%
επί της συν. αφθονίας της θέσης), όπου και έγινε η πρώτη ηχογράφηση της περιοχής,
ενώ η ποσοστιαία συµµετοχή της οµάδας στη συνολική αφθονία της περιοχής ήταν
1,74%. Από τον Βόρειο Ψηλορείτη η οµάδα απουσίαζε παντελώς. Η ποσοστιαία
συµµετοχή της οµάδας στη συνολική αφθονία όλων των θέσεων ανήλθε στα 5,99%.
Το είδος Hypsugo savii απαντήθηκε σε µικρούς αριθµούς στα Λευκά όρη (Βόρεια
και Νότια) ενώ απουσίαζε παντελώς από το Βόρειο Ψηλορείτη και η ποσοστιαία
συµµετοχή της οµάδας στη συνολική αφθονία όλων των θέσεων ανήλθε µόλις στα
1,23%. Αναλυτικότερα, το οικοσύστηµα των Νότιων Λευκών Ορέων όπου το εν λόγω
είδος παρουσίασε την µεγαλύτερη αφθονία ήταν ο θαµνώνας της ∆ραγκούς µε 3
διόδους (12% επί της συν. αφθονίας της θέσης), ενώ απουσίαζε από το
κυπαρισσόδασος του Πορόλαγκου και

το οροπέδιο της Αγκαθωπής. Οι αριθµοί

διόδων και τα ποσοστά συµµετοχής στη συν. αφθονία ήταν ενδιάµεσα στις υπόλοιπες
θέσεις, ενώ το είδος συµµετείχε κατά 2,3% στη συν. αφθονία της περιοχής. Όσον
αφορά στα Βόρεια Λευκά Όρη, το εν λόγω είδος εντοπίστηκε µόνο στο Θέρισο και το
Βόλικα (από µία δίοδος σε κάθε θέση) και το ποσοστό συµµετοχής στη συν. αφθονία
των θέσεων αυτών ανήλθε στο 1,09% και 6,67% αντίστοιχα, ενώ η ποσοστιαία
συµµετοχή της οµάδας στη συνολική αφθονία της περιοχής ήταν 1,09%. Η επικάλυψη
που παρουσιάζουν ενίοτε τα υπερηχητικά σήµατα του είδους αυτού µε τα σήµατα του
είδους Pipistrellus kuhlii, κατέστησε αδύνατο τον προσδιορισµό αρκετών διόδων σε
µία σειρά από θέσεις (την Ανώπολη, τον Αργιδόλαγκο, τον Καλλέργη, το
Στρούµπουλα και κυρίως τις Γωνιές). Οι δίοδοι αυτές (51 στον αριθµό) αποτέλεσαν
το 6,09% επί της διορθωµένης συνολικής αφθονίας όλων των θέσεων µε αποτέλεσµα
την ενδεχόµενη υποεκτίµηση της αφθονίας του είδους (στις προαναφερόµενες θέσεις
και στο σύνολο των θέσεων).
Το είδος Pipistrellus kuhlii εντοπίστηκε µε βεβαιότητα σε 10 από τις 17 θέσεις
µελέτης, λόγω όµως της επικάλυψης των υπερηχητικών σηµάτων του µε αυτά του
Hypsugo savii (βλ. παραπάνω), είναι ενδεχόµενη η παρουσία του και στον
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Αργιδόλαγκο. Για το ίδιο λόγο είναι πιθανή η υποεκτίµηση του αριθµού των διόδων
του σε 5 από τις θέσεις όπου εντοπίστηκε µε βεβαιότητα και της συµµετοχής του στην
συνολική αφθονία όλων των θέσεων. Σύµφωνα µε τις διόδους που αποδόθηκαν στο εν
λόγω είδος µε σιγουριά, αυτό εντοπίστηκε σε δύο θέσεις των Ν. Λευκών Ορέων, την
Ανώπολη και το πευκοδάσος του Πορόλαγκου (22 δίοδοι, 13,25% και 2 δίοδοι, 3,64%
επί της αφθονίας κάθε θέσης, αντίστοιχα), συµµετέχοντας κατά 7,58% στην συνολική
αφθονία της περιοχής. Στα Β. Λευκά Όρη το είδος εντοπίστηκε σε 4 θέσεις µε
υψηλότερη αντιπροσώπευση στο Θέρισο (53 δίοδοι, 57,61% επί της αφθονίας της
θέσης) ενώ σηµαντική ήταν και η συµµετοχή του στην συνολική αφθονία του
θαµνώνα του Θερίσου (8 δίοδοι, 25,00%). Το εν λόγω είδος απουσίαζε από το
κυπαρισσόδασος της Ζούρβας, ενώ η συµµετοχή του στην συνολική αφθονία της
περιοχής ήταν 28,63%. Τέλος, στον Β. Ψηλορείτη το Pipistrellus kuhlii είχε ιδιαίτερα
υψηλή παρουσία στις Γωνίες µε 95 διόδους (72, 52% της αφθονίας της θέσης), 33
διόδους ατόµων του είδους αυτού ή του Hypsugo savii (25,19%, της αφθονίας της
θέσης) και 6 κοινωνικά καλέσµατα. Η παρουσία του ήταν σαφώς µικρότερη στη
Ζώµινθο (3 δίοδοι, 75% της αφθονίας της θέσης), το Στρούµπουλα (5 δίοδοι, 31,25%
της αφθονίας) και το Κουρούπι (1 δίοδος, 5,26% της αφθονίας), ενώ απουσίαζε από
τις Αραβάνες και την Νίδα. Η συνολική συµµετοχή του στην αφθονία της περιοχής
και του συνόλου των θέσεων ανήλθε στα 66,24% και 25,56% αντίστοιχα.
Το είδος Pipistrellus pipistrellus εντοπίστηκε στις 10 από τις 17 θέσεις
ηχογράφησης και συνεισέφερε κατά 11,00% στη συνολική αφθονία όλων των θέσεων.
Στα Νότια Λευκά Όρη παρουσίασε τη µεγαλύτερη αφθονία στην Ανώπολη (34 δίοδοι,
20,48% επί της συνολικής αφθονίας) και επιπλέον εντοπίστηκε στο πευκοδάσος του
Πορόλαγκου και τον Αργιδόλαγκο (από 2 δίοδοι, 3,64% και 9,52% επί της συν.
αφθονίας αντίστοιχα). Η συνολική του συµµετοχή στην αφθονία της περιοχής ήταν
12,03%. Στα Βόρεια Λευκά Όρη η µεγαλύτερη αφθονία του είδους παρατηρήθηκε και
σε κατοικηµένη περιοχή (Θέρισο, 16 δίοδοι, 17,39% επί της συν. αφθονίας), ενώ
ακολούθησε ο θαµνώνας του Θερίσου µε 6 διόδους (18,75% επί της συν. αφθονίας)
και ο Βόλικας (2 δίοδοι, 13,33% επί της συν. αφθονίας). Το εν λόγω είδος ήταν παρών
και στις 2 υπόλοιπες θέσεις της περιοχής µε σαφώς µικρότερα ποσοστά συµµετοχής
στην αφθονία τους και η συνολική ποσοστιαία του συµµετοχή στην αφθονία της
περιοχής ανήλθε στα 12,45%. Στον Βόρειο Ψηλορείτη το είδος εντοπίστηκε µόνο στο
Κουρούπι (15 δίοδοι, 78,95% επί της συν. αφθονίας) και στις Αραβάνες (1 δίοδος,
2,33% επί της συν. αφθονίας) και συνεισέφερε κατά 7,81% στη συνολική αφθονία της
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περιοχής. Καθώς τα υπερηχητικά σήµατα του εν λόγω είδους αυτού παρουσιάζουν
συχνά σηµαντική επικάλυψη µε τα σήµατα του είδους Miniopterus schreibersii δεν
ήταν πάντα δυνατός ο προσδιορισµός των σχετικών σηµάτων µε αποτέλεσµα την
ενδεχόµενη

υποεκτίµηση

της

αφθονίας

του

είδους.

Το

φαινόµενο

αυτό

παρουσιάστηκε σε 47 διόδους (6,56% επί του συνόλου των διόδων), σε 9 εκ των 17
θέσεων και ήταν πιο έντονο στις Αραβάνες και το Θέρισο (23 και 13 δίοδοι
αντίστοιχα). Για τον ίδιο λόγο, είναι ενδεχόµενη η παρουσία του είδους σε δύο
επιπλέον θέσεις των Νότιων Λευκών Ορέων (∆ραγκού και κυπαρισσοδάσος του
Πορόλαγκου).
Το είδος Miniopterus schreibersii εντοπίστηκε µε βεβαιότητα στις 4 από τις 17
θέσεις µελέτης, αν και η επικάλυψη των υπερηχητικών του σηµάτων µε αυτά του
Pipistrellus pipistrellus (βλ. παραπάνω), πιθανότατα οδήγησε στην υποεκτίµηση του
αριθµού των θέσεων όπου ήταν παρών (η παρουσία του είναι ενδεχόµενη και σε 6
επιπλέον θέσεις) και της αφθονίας του. Στα Ν. Λευκά Όρη εντοπίστηκε στην
Ανώπολη (2 δίοδοι, 1,20% επί της αφθονίας της θέσης), στο πευκοδάσος του
Πορόλαγκου (2 δίοδοι, 3,64%) και στον Αργιδόλαγκο (1 δίοδος, 4,76%) και η
συµµετοχή του στη συνολική αφθονία της περιοχής ανήλθε στο 1,67%, ενώ η
παρουσία του είναι ενδεχόµενη και στη ∆ραγκού και το κυπαρισσοδάσος του
Πορόλαγκου. Στα Β. Λευκά Όρη το είδος δεν εντοπίστηκε, αν και η παρουσία του
κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων είναι ενδεχόµενη σε τρεις θέσεις, στο δε
Θέρισο, ο αριθµός των αµφιβόλων διόδων ανέρχεται στις 13 (14,10% επί της
συνολικής αφθονίας της θέσης). Τέλος, στον Β. Ψηλορείτη, το εν λόγω είδος
εντοπίστηκε µόνο στις Αραβάνες (18 δίοδοι, 41,86% επί της συνολικής αφθονίας της
θέσης), όπου ηχογραφήθηκαν και 23 επιπλέον δίοδοι (53,48% επί της συνολικής
αφθονίας της θέσης) του ίδιου ενδεχοµένως είδους, καθώς και 62 κοινωνικά
καλέσµατα τα οποία ενδέχεται να ανήκουν στο είδος αυτό, αν και η εν λόγω υπόθεση
δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί λόγω έλλειψης ηχογραµµάτων αναφοράς. Η παρουσία
του είδους είναι πιθανή και στο Κουρούπι (1 αµφίβολη δίοδος), ενώ η συµµετοχή του
στην συνολική αφθονία της περιοχής και του συνόλου των θέσεων ανήλθε στα 9,30%
και 3,21% αντίστοιχα.
Το είδος Plecotus kolombatovici εντοπίστηκε σε 6 θέσεις ηχογράφησης. Τρεις εξ
αυτών εντάσσονται στην ευρύτερη περιοχή των Ν. Λευκών Ορέων µε το Οροπέδιο
της Αγκαθωπής να συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη αφθονία (7 δίοδοι, 77,78% επί της
αφθονίας της θέσης) και ακολουθεί η Ανώπολη (1 δίοδος, 0,60% επί της αφθονίας της
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θέσης) και το πευκοδάσος του Πορόλαγκου (1 δίοδος, 1,82% επί της αφθονίας της
θέσης). Η συµµετοχή του είδους στη συνολική αφθονία της περιοχής ανήλθε στα
4,31%. Τα Β. Λευκά Όρη περιλαµβάνουν τις υπόλοιπες 3 θέσεις όπου εντοπίστηκε το
εν λόγο είδος: Ο θαµνότοπος του Θερίσου, το Θέρισο και ο Βόλικας (από 1 δίοδο,
3,13%, 1,09% και 6,67% επί της αφθονίας των θέσεων αντίστοιχα). Η συµµετοχή του
είδους στη συνολική αφθονία της περιοχής και του συνόλου των περιοχών ανήλθε στα
1,46% και 2,10% αντίστοιχα, ενώ το είδος απουσίαζε παντελώς από τον Β.
Ψηλορείτη. Σε δύο επιπλέον θέσεις των Ν. Λ. Ορέων, το κυπαρισσοδάσος του
Πορόλαγκου και τον Αργιδόλαγκο, καθώς και σε τρεις από τις θέσεις όπου
εντοπίστηκε το εν λόγω είδος, ηχογραφήθηκαν σήµατα τα οποία ανήκουν σε άτοµα
του Γένους Plecotus ή του είδους Tadarida teniotis. Η ύπαρξη των σηµάτων αυτών,
που θα προσεγγιστεί στην συζήτηση, ενδεχοµένως υποεκτιµά την παρουσία του
είδους στις εν λόγω θέσεις και το σύνολο των θέσεων.
Τέλος, το είδος Tadarida teniotis ήταν το πιο άφθονο και το κοινό από τα είδη που
εντοπίστηκαν στο σύνολο των θέσεων. Συνολικά εντοπίστηκε σε 16 θέσεις, καθώς
απουσίαζε µόνο από τις Αραβάνες και συνεισέφερε κατά 35,30% στη συνολική
αφθονία του συνόλου των θέσεων (229 δίοδοι). Στα Ν. Λευκά Όρη επέδειξε τη
µεγαλύτερη αφθονία στην Ανώπολη µε 50 διόδους (30,12% επί της αφθονίας της
θέσης) ενώ η µικρότερη αφθονία παρατηρήθηκε στην Αγκαθωπή (22,22% επί της
αφθονίας της θέσης). Η συνεισφορά του είδους στη συνολική αφθονία της περιοχής
ανήλθε στα 46,82% (143 δίοδοι). Στα Β. Λευκά Όρη η µεγαλύτερη αφθονία του
είδους παρατηρήθηκε στη Ζούρβα (37 δίοδοι, 92,50 κατόπιν της διόρθωσης µε βάση
τα µήκη των διαδροµών, 90,24% επί της αφθονίας της θέσης) και η µικρότερη στο
Θέρισο (3 δίοδοι, 3,26% επί της αφθονίας της θέσης). Το εν λόγω είδος συνεισέφερε
στην αφθονία της περιοχής κατά 43,71% (68 δίοδοι). Στο Β. Ψηλορείτη η παρουσία
του είδους ήταν αρκετά περιορισµένη, καθώς καταµετρήθηκαν µόλις 18 δίοδοι. Εξ
αυτών, 9 ηχογραφήθηκαν στο Στρούµπουλα (56,25% επί της αφθονίας της θέσης),
ενώ στη Ζώµινθο καταγράφηκε µόνο µία δίοδος (25,00% επί της αφθονίας της θέσης).
Η συνεισφορά του είδους στην αφθονία της περιοχής ανήλθε στα 9,43%. Η ύπαρξη
σηµάτων, που όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ενδεχοµένως προέρχονται από άτοµα
του εν λόγω είδους, πιθανά επηρεάζει την παραπάνω εικόνα του είδους, όχι όµως σε
σηµαντικό βαθµό, λόγω της υψηλής του αφθονίας.
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Η πανιδική σύσταση κάθε σταθµού, κάθε περιοχής και του συνόλου των θέσεων
δίνεται στα ∆ιαγράµµατα 4.4 έως 4.24, ενώ στο Ιστόγραµµα 4.1 αποδίδεται η
συνολική αφθονία κάθε θέσης, αλλά και η συνεισφορά κάθε είδους σ’ αυτήν.
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∆ιάγραµµα 4.4. Πανιδική σύσταση (%) του θαµνώνα της ∆ραγκούς.
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∆ιάγραµµα 4.5. Πανιδική σύσταση (%) του χωριού ¨Ανώπολη¨.
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∆ιάγραµµα 4.6. Πανιδική σύσταση (%) του πευκοδάσους του Πορόλαγκου.
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∆ιάγραµµα 4.7. Πανιδική σύσταση (%) του κυπαρισσοδάσους του Πορόλαγκου.
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∆ιάγραµµα 4.8. Πανιδική σύσταση (%) του κυπαρισσοδάσους του Αργιδόλακου.
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∆ιάγραµµα 4.9. Πανιδική σύσταση (%) του αλπικού θαµνώνα της Αγκαθωπής.
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∆ιάγραµµα 4.10. Πανιδική σύσταση (%) του θαµνώνα του Θερίσου.
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∆ιάγραµµα 4.11. Πανιδική σύσταση (%) του χωριού ¨Θερίσο¨.
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∆ιάγραµµα 4.12. Πανιδική σύσταση (%) του κυπαρισσοδάσους της Ζούρβας.
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∆ιάγραµµα 4.13. Πανιδική σύσταση (%) του κυπαρισσοδάσους του Βόλικα.
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∆ιάγραµµα 4.14. Πανιδική σύσταση (%) του αλπικού θαµνώνα του Καλλέργη.
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∆ιάγραµµα 4.15. Πανιδική σύσταση (%) του θαµνώνα του Στρούµπουλα.
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∆ιάγραµµα 4.16. Πανιδική σύσταση (%) του χωριού ¨Γωνιές¨.
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∆ιάγραµµα 4.17. Πανιδική σύσταση (%) του πρινοδάσους στο Κουρούπι.
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∆ιάγραµµα 4.18. Πανιδική σύσταση (%) του πρινοδάσους στις Αραβάνες.
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∆ιάγραµµα 4.19. Πανιδική σύσταση (%) του πρινοδάσους στη Ζώµινθο.
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∆ιάγραµµα 4.20. Πανιδική σύσταση (%) του αλπικού θαµνώνα της Νίδας.
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∆ιάγραµµα 4.21. Πανιδική σύσταση (%) του συνόλου των θέσεων των Νότιων
Λευκών Ορεών.
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∆ιάγραµµα 4.22. Πανιδική σύσταση (%) του συνόλου των θέσεων των Βόρειων
Λευκών Ορεών.
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∆ιάγραµµα 4.23. Πανιδική σύσταση (%) του συνόλου των θέσεων του Βόρειου
Ψηλορείτη.
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∆ιάγραµµα 4.24. Πανιδική σύσταση (%) του συνόλου των θέσεων των τριών
περιοχών.
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Ιστόγραµµα 4.1. Η συνολική αφθονία των 17 θέσεων (σε φθίνουσα σειρά) και η συµµέτοχή κάθε είδους σ’ αυτήν.

66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1) Σύγκριση των τριών περιοχών
5.1.1) Ποικιλότητα
Όπως προκύπτει από τη µελέτη των αποτελεσµάτων, ο Βόρειος Ψηλορείτης (µε
πέντε εντοπισµένα είδη) υστερεί σε ποικιλότητα, σε σχέση µε τα Λευκά Όρη, στων
οποίων τις δύο περιοχές εντοπίστηκαν συγκρίσιµοι αριθµοί ειδών (9 έως 11 στα Νότια
και 9 έως 12 στα Βόρεια). Το γεγονός της απουσίας από το Β. Ψηλορείτη πέντε εκ
των ειδών που απαντήθηκαν στα Λ. Όρη, αλλά και των µικρών ειδών του γένους
Myotis, ενδεχοµένως αντικατοπτρίζει τις διαφορές µεταξύ των αντίστοιχων
οικοσυστηµάτων ως προς τη σταθερότητά τους και την ποικιλότητα που µπορούν να
υποστηρίξουν. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε το ότι τα περισσότερα
από τα είδη που απουσιάζουν από τον Βόρειο Ψηλορείτη είναι σπάνια και στα Λευκά
Όρη, καθώς εντοπίστηκαν σε µία µόνο (Rhinolophus blasii και Myotis blythi) ή σε δύο
θέσεις (Rhinolophus ferrumequinum, Hypsugo savii), ενώ µόνο το Plecotus
kolombatovici εντοπίστηκε σε σηµαντικό αριθµό θέσεων (6 από τις 11). Στα Βόρεια
Λευκά Όρη, τα µικρά είδη του γένους Myotis εντοπίστηκαν µόνο στο χωριό “Θέρισο”,
όπου και πραγµατοποιήθηκε η πρώτη ηχογράφηση της περιοχής, ενώ απουσίαζαν από
όλες τις επόµενες θέσεις ανεξαρτήτως περιοχής. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την
διατύπωση της υπόθεσης ότι τα είδη αυτά πιθανώς είναι τα πρώτα που επηρεάζονται
από την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών µε την έλευση του φθινοπώρου,
υποχρεούµενα να µετακινηθούν σε διαφορετικές περιοχές ή να εισέλθουν στη φάση
της διαχείµασης, αν και οι ελλείψεις στη γνώση της βιολογίας τους, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, δεν επιτρέπουν την αξιολόγηση της υπόθεσης αυτής και την ασφαλή
ερµηνεία του εν λόγω φαινοµένου.
Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να διατυπώσουµε την υποψία ότι η «πανιδική
πενία» που παρατηρήθηκε στο Βόρειο Ψηλορείτη σε σχέση µε τα Λευκά Όρη,
πιθανότατα δεν αντιπροσωπεύει την πραγµατική κατάσταση, αλλά µάλλον οφείλεται
σε τυχαίους παράγοντες και ενδεχοµένως στη βιολογία κάποιων ειδών, ενώ ο αριθµός
των ηχογραφήσεων που πραγµατοποιήθηκαν είναι αναµφίβολα πολύ µικρός για την
εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.
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5.1.2) Αφθονία
Από τη διερεύνηση των αποτελεσµάτων φαίνεται επίσης ότι τα Βόρεια και τα
Νότια Λευκά Όρη υποστηρίζουν ελαφρώς µεγαλύτερη αφθονία από το Βόρειο
Ψηλορείτη (306,74, 319,44 και 242,06 άτοµα αντίστοιχα, κατόπιν της διορθώσεως µε
βάση τα µήκη των διαδροµών). Το γεγονός ότι στα Βόρεια Λευκά Όρη
πραγµατοποιήθηκαν µόνο 5 ηχογραφήσεις επιτρέπει την διατύπωση της υποψίας ότι η
συµµετοχή της στη συνολική αφθονία όλων των περιοχών αναµένεται να έχει
υποτιµηθεί, γεγονός που ενισχύει την αρχική υπόθεση, ότι δηλαδή τα Λευκά Όρη
υποστηρίζουν µεγαλύτερη αφθονία από τον Βόρειο Ψηλορείτη. Η διαφορά αυτή στην
αφθονία ενδέχεται να οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες, καθώς οι ηχογραφήσεις ήταν
ολιγάριθµες και κάθε θέση µελετήθηκε µία φορά, ενδεχοµένως όµως σχετίζεται µε την
«ποιότητα» των οικοσυστηµάτων που µελετήθηκαν ή οφείλεται στην ύπαρξη
λιγότερων ή / και µικρότερων αποικιών στον Β. Ψηλορείτη και πιο συγκεκριµένα
κοντά στις θέσεις ηχογράφησης, καθώς ο εν λόγω παράγοντας θεωρείται ότι
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αφθονία µιας περιοχής (Vaughan et al. 1997a).
5.2) Σύγκριση των οικοσυστηµάτων
5.2.1) Ποικιλότητα
Ο αριθµός των ειδών που εντοπίστηκαν σε κάθε θέση δεν φαίνεται να σχετίζεται µε
τον τύπο του οικοσυστήµατος σύµφωνα µε κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο, µε
εξαίρεση την παρατήρηση του µικρότερου αριθµού ειδών στους δύο από τους τρεις
υποαλπικούς θαµνώνες. Αυτό είναι ξεκάθαρο στα Νότια Λευκά Όρη (2 είδη) και στο
Βόρειο Ψηλορείτη (1 είδος, αν και όλες οι θέσεις της περιοχής αυτής χαρακτηρίζονται
από φτωχή χειροπτεροπανίδα, βλ. παραπάνω), ενώ στα Βόρεια Λευκά Όρη εξίσου ή
πιο φτωχή από το θαµνώνα του Καλλέργη (3 έως 5 είδη) πανίδα είχε και το
κυπαρισσοδάσος της Ζούρβας (3 είδη), στο οποίο όµως το µήκος της διαδροµής ήταν
ιδιαίτερα µικρό, µε ότι περιορισµούς µπορεί να θέτει αυτό. Χαµηλή ποικιλότητα
παρουσίασαν και οι θαµνώνες των 300-500µ στα Νότια Λευκά Όρη και τον Βόρειο
Ψηλορείτη, γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα ερευνών στο
Ισραήλ και τη Βρετανία (Carmel and Safriel 1998, Walsh and Harris 1996), όχι όµως
και την Ιταλία (Russo and Jones 2003). Εξαίρεση αποτέλεσε ο θαµνώνας του Θερίσου
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(6 έως 7 είδη) στον οποίο (µαζί µε το Θέρισο, 6 έως 9 είδη) εντοπίστηκαν τα
περισσότερα είδη, δύο όµως εξ’ αυτών ηχογραφήθηκαν κοντά σε δέντρα, στοιχείο
που απουσίαζε από τους υπόλοιπους θαµνώνες. Η παρουσία εξάλλου 2 αρκετά
σπάνιων ειδών (Rhinolophus ferrumequinum και Myotis blythi) στον εν λόγω
θαµνώνα, ενδεχοµένως δεν πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, καθώς η προτίµησή τους προς
αυτήν τη θέση δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί από µία µόνο ηχογράφηση. Υπό αυτό το
πρίσµα, το Θέρισο αναδεικνύεται στη θέση των Β. Λευκών Ορέων µε τη µεγαλύτερη
ποικιλότητα, ενώ στα Ν. Λευκά Όρη η κατά δύο είδη «υπεροχή» του πευκοδάσους
του Πορόλαγκου (η πιο πλούσια σε αριθµό ειδών θέση µε 9 έως 11 είδη) έναντι της
Ανώπολης (7 έως 9 είδη) δεν είναι ουσιαστική καθώς οφείλεται στην παρουσία του R.
ferrumequinum και ενός ακόµα σπάνιου είδους, του R. blasii (τα υπόλοιπα είδη του
πευκοδάσους ήταν κοινά και στην Ανώπολη). Έστω και έτσι πάντως, το πευκοδάσους
του Πορόλαγκου παρέχει τροφή σε αρκετά είδη (πρώτο στην «κατάταξη» µαζί µε την
Ανώπολη), γεγονός εν µέρει αναµενόµενο, καθώς αποτελεί το αρχαιότερο (και
συνεπώς πιο ισορροπηµένο) δάσος της Κρήτης, αν και τα κωνοφόρα δάση θεωρείται
ότι υποστηρίζουν περιορισµένη (αν και υψηλότερη από τις κατοικηµένες περιοχές)
ποικιλία χειροπτέρων (Papadatou 2001, Russo and Jones 2003, Walsh and Harris
1996). ∆εδοµένου του ότι η αραχνοπανίδα (Χατζάκη 2003) και η κολεοπτεροπανίδα
(Τριχάς 1996) της συγκεκριµένης θέσης είναι ιδιαίτερα φτωχές, η υψηλή ποικιλότητα
που παρατηρήθηκε στο πευκοδάσος του Πορόλαγκου, ίσως θα πρέπει να αποδοθεί
στην ηχογράφηση περαστικών ατόµων, παρά ατόµων που αναζητούσαν την τροφή
τους εκεί.
Σε διαφωνία µε τα συµπεράσµατα που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία
(Carmel and Safriel 1998, Papadatou 2001, Russo and Jones 2003, Walsh and Harris
1996), έρχεται και η προτίµηση των περισσοτέρων ειδών για τα χωριά, ενώ τα
αποτελέσµατα από το Βόρειο Ψηλορείτη δίνουν µια διαφορετική εικόνα για την εν
λόγω περιοχή, καθώς η µεγαλύτερη ποικιλότητα εντοπίστηκε στο Κουρούπι και στις
Αραβάνες (3 ή 4 και 3 είδη αντίστοιχα), ενώ στις Γωνιές εντοπίστηκαν µόνο 2 έως 3
είδη.
Ανατρέχοντας στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήµατος όπου δίνονται οι τύποι
βλάστησης που χαρακτηρίζουν τις θέσεις ηχογράφησης, οι περιοχές και οι
υψοµετρικές κλάσεις στις οποίες αυτές ανήκουν και οι αντίστοιχες µε τις ηµεροµηνίες
των ηχογραφήσεων ηµερολογιακές και θερµοκρασιακές κλάσεις, διαπιστώνουµε ότι
τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης Οµαδοποίησης δεν µπορούν να ερµηνευθούν µε βάση
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τις παραµέτρους αυτές. Πιο συγκεκριµένα, η Ζούρβα οµαδοποιείται µε τις Αραβάνες
όταν λαµβάνουµε υπ’ όψιν τα πιο σπάνια είδη λόγω της κοινής παρουσίας στις δύο
θέσεις του Rhinolophus hipposideros, χωρίς να υπάρχει σύµπτωση σε καµία από τις εν
λόγω παραµέτρους. Παροµοίως, η οµαδοποίηση της ∆ραγκούς και του Αργιδόλαγκου
δεν µπορεί να ερµηνευθεί, καθώς το µόνο κοινό στις δύο περιπτώσεις είναι το ότι οι
δύο θέσεις βρίσκονται στην ίδια περιοχή και το ότι αντίστοιχες ηχογραφήσεις
πραγµατοποιήθηκαν αµφότερες το δεύτερο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, όπως και
όλες οι υπόλοιπες των Νότιων Λευκών Ορέων. Η οµαδοποίηση του Στρούµπουλα,
των Γωνιών και της Ζωµίνθου, προφανώς οφείλεται στο ότι στις θέσεις αυτές ήταν
παρόντα µόνο τα δύο πιο κοινά είδη (Pipistrellus kuhlii και Tadarida teniotis), δεν
είναι όµως δυνατόν να ερµηνευθεί, καθώς καµία από τις εξεταζόµενες παραµέτρους
δεν είχε µοναδικές τιµές ή καταστάσεις. Η παρουσία ενός επιπλέον είδους, του
Pipistrellus pipistrellus, οµαδοποιεί τον Καλλέργη µε το Κουρούπι και σε ορισµένες
περιπτώσεις τις δύο αυτές θέσεις µε τις τρεις προηγούµενες, χωρίς πάλι να είναι
δυνατή κάποια ερµηνεία. Τέλος, το Θέρισο, ο Βόλικας, η Ανώπολη, το πευκοδάσος
του Πορόλαγκου και ο θαµνώνας του Θερίσου οµαδοποιούνται σε αρκετά
δενδρογράµµατα, λόγω του αυξηµένου πανιδικού τους «πλούτου» και της κοινής
παρουσίας του Plecotus kolombatovici (το οποίο εντοπίστηκε και στην Αγκαθωπή),
για ακόµη όµως µία φορά η εξήγηση αυτής της οµαδοποίησης είναι αδύνατη.
Η αδυναµία ερµηνείας των αποτελεσµάτων της Ανάλυσης Οµαδοποίησης
ενδεχοµένως οφείλεται στο ότι λαµβάνονται υπ’ όψιν σχετικά πολλές παράµετροι, µε
αρκετές εναλλακτικές τιµές ή καταστάσεις, δηµιουργώντας µια λίαν συγκεχυµένη
εικόνα η οποία πιθανώς περιπλέκεται ακόµα περισσότερο από την παρουσία ειδών
αρκετά ευροίοικων (βλ. παρακάτω).
5.2.2) Αφθονία
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων, τα χωριά συγκεντρώνουν
σαφώς µεγαλύτερη αφθονία από τα υπόλοιπα οικοσυστήµατα, η οποία µάλιστα σε δύο
περιοχές υπερβαίνει το 50% επί του συνόλου (Νότια Λευκά όρη, 51,97% και Βόρειος
Ψηλορείτης, 56,97%). Το φαινόµενο αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα που
προέκυψαν από µελέτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία (όπου οι
αγροτικές πόλεις υποστηρίζουν την ίδια αφθονία µε την µακία βλάστηση και τα
πευκοδάση, Russo and Jones 2003), η Ιρλανδία (όπου τα χειρόπτερα επιδεικνύουν
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παρόµοια προτίµηση για τις κατοικηµένες περιοχές, τα δάση κωνοφόρων και τους
θαµνώνες, Russ and Montgomery 2002) και η Βρετανία όπου στις κατοικηµένες
περιοχές εντοπίστηκαν συγκρίσιµοι αριθµοί ατόµων της οικογένειας Vespertilionidae
µε αυτούς των κωνοφόρων δασών και των περιοχών µε µακία βλάστηση (Walsh and
Harris 1996). Σε µια αντίστοιχη άλλωστε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην
Μυτιλήνη (Papadatou 2001), τα κωνοφόρα δάση υποστηρίζουν µεγαλύτερους
πληθυσµούς χειροπτέρων από την πόλη (χωρίς όµως η διαφορά να είναι στατιστικά
σηµαντική), δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε όµως το ότι τα χωριά διαθέτουν
περισσότερη βλάστηση εντός τους και στον περιβάλλοντά τους χώρο σε σχέση µε τις
πόλεις και συνεπώς αναµένεται να διαθέτουν περισσότερα ιπτάµενα έντοµα.
Τα οικοσυστήµατα µε τη χαµηλότερη αφθονία στις δύο περιοχές των Λευκών
Ορέων είναι οι αλπικοί θαµνώνες, όπως καταδεικνύεται και στο ∆ιάγραµµα 4.1 (Κεφ.
4: Αποτελέσµατα), ενώ στον Βόρειο Ψηλορείτη η αφθονία ήταν εξίσου χαµηλή και
στο πρινοδάσος της Ζωµίνθου, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στο ότι το εν λόγω
δάσος είχε καεί στην δεκαετία του 1950 και βρίσκεται ακόµα στο στάδιο της
ανάκαµψης. Χαµηλή άλλωστε αφθονία, αν και όχι στον ίδιο βαθµό, δείχνουν να
υποστηρίζουν και οι θαµνώνες των 300-500µ και στις τρεις περιοχές, γεγονός που
καταδεικνύει την µειωµένη σηµασία των εν λόγω οικοσυστηµάτων για τους
πληθυσµούς των χειροπτέρων, συµπέρασµα που προκύπτει και από άλλες, αντίστοιχες
µελέτες (Carmel and Safriel 1998, Russ and Montgomery 2002, Russo and Jones
2003, Walsh and Harris 1996). Με εξαίρεση το δάσος της Ζωµίνθου, τα δάση
υποστήριζαν σαφώς υψηλότερη αφθονία από τα φρύγανα και αυτό µπορεί ίσως να
αποδοθεί στο ότι ο υποόροφος, αν και ιδιαίτερα φτωχός σε κάποιες περιπτώσεις,
απαρτίζεται από τα φυτικά είδη που επικρατούν στα φρύγανα, γεγονός που προσδίδει
µεγαλύτερη ετερογένεια στα δασικά οικοσυστήµατα έναντι των φρυγανικών.
5.3) Επίδραση του υψοµέτρου στην ποικιλότητα και την αφθονία των
χειροπτέρων
Αν και η έκταση της δουλειάς που πραγµατοποιήθηκε ήταν ιδιαίτερα περιορισµένη
για να επιτρέψει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, από τα αποτελέσµατα αυτής
διαφαίνεται το ότι η αύξηση του υψοµέτρου ασκεί αρνητική επίδραση στην
ποικιλότητα και την αφθονία των χειροπτέρων. Η αρνητική αυτή επίδραση στην
ποικιλότητα αναδεικνύεται από τη σύγκριση των φρυγανικών οικοσυστηµάτων µε
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τους αλπικούς θαµνώνες και στις τρεις περιοχές και έρχεται σε συµφωνία µε τα
συµπεράσµατα

τα

οποία

προέκυψαν

από

µία

εκτεταµένη

µελέτη

που

πραγµατοποιήθηκε στο Περού (Patterson et al. 1998), αλλά και µε τα αποτελέσµατα
των ερευνών επί της εδαφοπανίδας των Νότιων Λευκών Ορέων (Λυµπεράκης 2002)
και της αραχνοπανίδας των ορεινών όγκων της Κρήτης (Χατζάκη 2003).
Όσον αφορά στην αφθονία, η αρνητική επίδραση του υψοµέτρου διαφαίνεται τόσο
από τη σύγκριση των αλπικών θαµνώνων µε αυτούς των 300-500µ (η οποία δίνει
παρόµοια αποτελέσµατα µε µία αντίστοιχη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη
Βρετανική Columbia, Grindal et al. 1999), όσο και από τις µεταβολές της αφθονίας
στα δασικά οικοσυστήµατα σε σχέση µε το υψόµετρο. Πράγµατι, το κυπαρισσοδάσος
του Βόλικα παρουσίασε µικρότερη αφθονία σε σχέση µε αυτό της Ζούρβας, και το
κυπαρισσοδάσος του Αργιδόλαγκου µικρότερη αφθονία από αυτό (αλλά και το
πευκοδάσος) του Πορόλαγκου. Το ίδιο πρότυπο εµφανίστηκε και στο Βόρειο
Ψηλορείτη (πρινοδάσος στη Ζώµινθο και στο Κουρούπι), µε εξαίρεση το πρινοδάσος
στις Αραβάνες, το οποίο παρουσίασε τη µεγαλύτερη αφθονία από όλες τις θέσεις της
περιοχής, µετά τις Γωνίες, κυρίως όµως λόγω της παρουσίας ατόµων του M.
schreibersii (βλ. σχετικό κοµµάτι της συζήτησης).
Η τάση µείωσης της αφθονίας των χειροπτέρων µε την αύξηση του υψοµέτρου
έρχεται σε διαφωνία µε τα αποτελέσµατα των ερευνών σχετικά µε την εδαφόβια
πανίδα των Νότιων Λευκών Ορέων (Λυµπεράκης 2002), τα κολεόπτερα (Τριχάς
1996) και την αραχνοπανίδα (Χατζάκη 2003) της Κρήτης. Πιο συγκεκριµένα, ενώ
στην περίπτωση των κολεοπτέρων δεν φάνηκε διαφοροποίηση της αφθονίας σε σχέση
µε το υψόµετρο, στην περίπτωση των αραχνών, αλλά και της εδαφόβιας πανίδας,
φάνηκε µία µονότονη αύξηση της αφθονίας από τα 800 έως τα 1600, κυρίως σε
συγκεκριµένα είδη ή οµάδες ειδών. Η ασυµφωνία αυτή στη σχέση υψοµέτρουαφθονίας µεταξύ χειροπτέρων και αρθροπόδων, πιθανότατα οφείλεται στις
φυσιολογικές, οικολογικές και γενικότερες βιολογικές διαφορές µεταξύ των δύο
οµάδων και είναι αναµενόµενο τόσο διαφορετικά ζώα να επιδεικνύουν διαφορετικές
οικολογικές προτιµήσεις. Ιδιαίτερο όµως ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα
του Λυµπεράκη, καθώς η αύξηση της αφθονίας, η οποία παρουσιάζει το µέγιστό της
στο οροπέδιο της Αγκαθωπής τον Σεπτέµβριο του 1991 (τον ίδιο δηλαδή µήνα που
πραγµατοποιήθηκε η ηχογράφηση) οφείλεται κατά κύριο λόγω στους πληθυσµούς των
διπτέρων και των ορθοπτέρων, δηλαδή ιπτάµενων στην πλειοψηφία τους εντόµων τα
οποία εντάσσονται στο διαιτολόγιο των χειροπτέρων. Παρά δηλαδή την σχετικά
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αυξηµένη αφθονία τροφής η παρουσία των χειροπτέρων στην εν λόγω θέση είναι
µικρότερη απ’ ότι στις άλλες θέσεις της περιοχής, γεγονός που µπορεί να οφείλεται
είτε σε τυχαίους παράγοντες, είτε σε ακαταλληλότητα του περιβάλλοντος χώρου για
φώλιασµα των χειροπτέρων, είτε σε κλιµατικές συνθήκες, καθώς κατά την διάρκεια
της ηχογράφησης στην εν λόγω θέση επικρατούσε ισχυρός άνεµος. Αξίζει δε να
σηµειωθεί ότι µε την αύξηση του υψοµέτρου µειώνεται η αφθονία του T. teniotis
κυρίως (το οποίο είναι και το πιο άφθονο είδος, βλ. παρακάτω), τα άτοµα του οποίου
πετάνε σε ύψος αρκετών µέτρων από το έδαφος και συνεπώς τα είδη εντόµων µε τα
οποία τρέφεται αναµένεται να έχουν αρκετά διαφορετική οικολογία από αυτά της
εδαφοπανίδας. Γενικά τα ιπτάµενα έντοµα αναµένεται να επηρεάζονται σε
µεγαλύτερο βαθµό από τις κλιµατικές συνθήκες από τα εδαφόβια, καθώς είναι
λιγότερο προστατευµένα και αυτό µπορεί να εξηγήσει σε ικανοποιητικό βαθµό την
αρνητική επίδραση του υψοµέτρου στην αφθονία των χειροπτέρων.
5.4) Οικολογία των ειδών
Όπως δείχθηκε και στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων, τα είδη των χειροπτέρων
που απαντώνται στην Κρήτη, παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς την
αφθονία τους (τουλάχιστον στα οικοσυστήµατα και τις θέσεις όπου αυτά
αναζητήθηκαν), χωρίς όµως να διαφαίνεται κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο που να
περιγράφει τις οικολογικές τους προτιµήσεις.
Η απουσία του Eptesicus serotinus από το σύνολο των θέσεων αποτελεί ένα
αδιευκρίνιστο παράδοξο, καθώς πρόκειται για είδος µε γενικευµένες θηρευτικές
συνήθειες, που αναζητά την τροφή του σε περιοχές µε αραιή βλάστηση, ακόµα και σε
ανθρωπογενή περιβάλλοντα (Catto et al. 1996, MacDonald and Barrett 1995,
Mitchell-Jones et al. 1999) και έχει εντοπιστεί σε τέσσερις τουλάχιστον θέσεις του
νησιού (Hanak et al. 2001).
Τα είδη του γένους Rhinolophus είναι από τα λιγότερο άφθονα στις περιοχές
µελέτης, αν και η σχετική βιβλιογραφία (Hanak et al. 2001) δείχνει το αντίθετο,
διαφωνία η οποία εν πολλοίς οφείλεται στο ότι τα άτοµα της οικογένειας
Rhinolophidae αναζητούν καταφύγιο σε µεγάλα υπόγεια έγκοιλα και κτήρια όπου
κρέµονται ελεύθερα από την οροφή (Hill and Smith 1984, προσωπικές παρατηρήσεις),
αποτελώντας έτσι αντικείµενο εύκολου εντοπισµού σε σχέση µε τα άτοµα των άλλων
οικογενειών. Όλες οι δίοδοι των ατόµων αυτού του γένους ηχογραφήθηκαν στα άκρα
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δασών (πευκοδάσος του Πορόλαγκου, Ζούρβα, Αραβάνες) ή συστάδες δέντρων
(θαµνώνας Θερίσου), γεγονός αναµενόµενο, καθώς πρόκειται για ζώα που εποπτεύουν
τον χώρο και εντοπίζουν την τροφή τους αναπαυόµενα (perch hunting) και συνεπώς
είναι αυστηρά εξαρτώµενα από τα δέντρα (Holzhaider et al. 2002, Motte and Libois
2002, Ransome and Hutson 1999). Παρόλο που η αναζήτηση τροφής από τα άτοµα
του γένους στις κατοικηµένες περιοχές είναι τεκµηριωµένη, δεν συνδυάζεται µε
υψηλές αφθονίες (Vaughan et al. 1997a), και συνεπώς η απουσία τους από τα χωριά
είναι επίσης αναµενόµενη. Έρευνες σε άλλες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου
(Carmel and Safriel 1998, Papadatou 2001) έχουν δείξει ότι τα είδη του γένους
Rhinolophus προτιµούν τις περιοχές µε παρόχθια βλάστηση και τα πευκοδάση «εις
βάρος» των πρινοδασών, των χωριών και των θαµνώνων, παρατηρήσεις που έρχονται
σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης. Τέλος, η αφθονία των εν
λόγω ειδών ενδεχοµένως έχει υποτιµηθεί, καθώς οι υπέρηχοι που τα άτοµα αυτών
εκπέµπουν είναι σχετικά ασθενείς (Waters and Jones 1995), αν και η µεθοδολογία που
ακολουθήθηκε (ηχογράφηση στο πεδίο και προσδιορισµοί στον υπολογιστή) δεν
αφήνει πολλά περιθώρια για απώλειες.
Εξίσου σπάνιο µε τα παραπάνω είδη δείχθηκε ότι είναι και το Myotis blythi, καθώς
ηχογραφήθηκε σε µία µόνο θέση (θαµνώνας του Θερίσου), αν και η σχετική αφθονία
του στο νησί είναι καλά τεκµηριωµένη, σύµφωνα µε προσωπικές παρατηρήσεις και τη
βιβλιογραφία (Hanak et al. 2001). Η σπανιότητα αυτή µάλλον οφείλεται στο ότι το
είδος διατηρεί µικρούς πληθυσµούς στις περιοχές µελέτης, καθώς τα άτοµά του
αναζητούν την τροφή τους σε περιοχές µε αραιή δενδροκάλυψη ή χαµηλή βλάστηση,
ακόµα και σε κατοικηµένες περιοχές (Barataud 1996, MacDonald and Barrett 1995,
Mitchell-Jones et al. 1999), σε τύπους οικοσυστηµάτων δηλαδή, οι οποίοι
συµπεριλήφθηκαν και στην παρούσα µελέτη.
Από τα τρία µικρά είδη του γένους Myotis, τα δύο έχουν εντοπιστεί από µία µόνο
φορά στην Κρήτη (το M. capaccini στο Πισκοκέφαλο Σητείας και το M. aurascens
στον Σταυρό Ακρωτηρίου Χανίων, ενώ το τρίτο (M. emarginatus) φαίνεται να είναι
πιο άφθονο και να εξαπλώνεται σε όλο το νησί (Hanak et al. 2001). Επιπλέον, το M.
capaccini δείχνει µια αυστηρή προτίµηση προς τους υγροτόπους (Ahlén 1990,
MacDonald and Barrett 1995, Mitchell-Jones et al. 1999), ενώ αποφεύγει τα
πρινοδάση, τις κατοικηµένες περιοχές και τους θαµνώνες (Carmel and Safriel 1998).
Με βάση τα παραπάνω, είναι αρκετά πιθανό οι περισσότεροι δίοδοι που αποδόθηκαν
σε κάποιο από τα τρία αυτά είδη να αντιστοιχούν στο M. emarginatus, καθώς µάλιστα
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είναι είδος µε γενικευµένες θηρευτικές συνήθειες και αναζητάει την τροφή του σε
δάση, δασικούς δρόµους, θαµνώνες, υγροτόπους, ακόµα και σε κατοικηµένες περιοχές
(Ahlén 1990, MacDonald and Barrett 1995, Mitchell-Jones et al. 1999). Η συµµετοχή
των τριών αυτών ειδών στην αφθονία των περιοχών όπου εντοπίστηκαν δεν ήταν
ιδιαίτερα υψηλή (14,63% στα Ν. Λευκά Όρη, 1,74% στα Β. Λευκά Όρη), ενώ το 76%
των διόδων τους ηχογραφήθηκαν στην Ανώπολη, το 10% στο πευκοδάσος του
Πορόλαγκου και το 8% στο Θέρισο. Η ισχυρή αυτή προτίµηση προς τα χωριά και τα
πευκοδάση έρχεται σε αντίθεση µε τα υπάρχοντα δεδοµένα (Carmel and Safriel 1998,
Russ and Montgomery 2002, Russo and Jones 2003, Vaughan et al. 1997a, Walsh and
Harris 1996) που υποδεικνύουν την χαµηλή σηµασία των οικοσυστηµάτων αυτών για
τα εν λόγω είδη, ενδέχεται όµως οι διαφαινόµενες διαφορές να οφείλονται στην
αδυναµία διαχωρισµού των τριών ειδών, καθώς και άλλων µικρών ειδών του είδους τα
οποία απαντούν σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και της Μεσογείου. Όπως
συζητήθηκε και προηγουµένως, τα είδη αυτά δεν εντοπίστηκαν σε καµία ηχογράφηση
µετά την 27η του Σεπτέµβρη, γεγονός που ενδεχοµένως οφείλεται στο χρονισµό του
βιολογικού τους κύκλου σε συνδυασµό µε τις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες.
Το είδος Hypsugo savii εντοπίστηκε σε όλα τα είδη οικοσυστηµάτων (µε εξαίρεση
τους υποαλπικούς θαµνώνες), διαφόρων υψοµέτρων (400 έως 1200µ) όπως ήταν
αναµενόµενο, καθώς στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται σαν θηρευτής µε γενικευµένη
συµπεριφορά που αναζητάει την τροφή του στα άκρα των δασών, σε περιοχές µε
χαµηλή βλάστηση, ακόµα και σε κατοικηµένες περιοχές µε υψόµετρο µέχρι και 2600
µέτρων (Ahlén 1990, MacDonald and Barrett 1995, Mitchell-Jones et al. 1999). Εν
τούτοις, η αφθονία του δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι δίοδοι που
ηχογραφήθηκαν δεν υπερέβησαν τις 60 (8,38% επί της συνολικής αφθονίας όλων των
θέσων), µε µόνο 9 να έχουν αποδοθεί µε βεβαιότητα στον εν λόγω είδος. Αν και µια
µελέτη στην Ιταλία (Russo and Jones 2003) έδειξε ότι η δραστηριότητα του είδους
αυτού περιορίζεται µε την πτώση της θερµοκρασίας και ότι τα κωνοφόρα δάση είναι
τα λιγότερα προτιµούµενα, η παρούσα µελέτη έδωσε µια ελαφρώς διαφορετική
εικόνα, καθώς η θερµοκρασία κατά την ηχογράφηση στο Βόλικα (όπου εντοπίστηκε 1
άτοµο) κυµάνθηκε µεταξύ 6,50C και 110C βαθµών, ενώ 2 από τα 9 άτοµα που
ηχογραφήθηκαν συνολικά εντοπίστηκαν στο πευκοδάσος του Πορόλαγκου. Όπως
αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων, αν και το Hypsugo savii δεν
εντοπίστηκε στον Β. Ψηλορείτη, είναι ενδεχόµενη η παρουσία του σε δύο θέσεις
(Στρούµπουλας και Γωνιές), αλλά και στον Καλλέργη.
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Το είδος Pipistrellus kuhlii παρουσίασε αρκετά υψηλή αφθονία (την µεγαλύτερη
µετά το Tadarida teniotis), καθώς οι επιβεβαιωµένες δίοδοί του ανήλθαν στις 194
(221,96 δίοδοι, 25,57% επί της συνολικής αφθονίας, κατόπιν της διορθώσεως µε βάση
τα µήκη των διαδροµών), γεγονός το οποίο σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα
ερευνών στο Ισραήλ και την Ιταλία (Carmel and Safriel 1998, Russo and Jones 2003).
Αν και διαθέτει γενικευµένες θηρευτικές συνήθειες (λόγω της πλαστικότητας των
υπερήχων του, (Norberg and Rayner 1987), οι οποίες δικαιολογούν την παρουσία του
σε όλους (εκτός από τα δάση των 900-1100 µέτρων) τους τύπους οικοσυστηµάτων,
επέδειξε σαφή προτίµηση προς τις κατοικηµένες περιοχές, καθώς 170 από τις 194
διόδους του ηχογραφήθηκαν στα 3 χωριά. Η θερµοκρασία µάλλον δεν ασκεί
σηµαντική επίδραση στις θηρευτικές δραστηριότητες των ατόµων του είδους αυτού,
καθώς ήταν το µόνο που εντοπίστηκε στη Ζώµινθο (7,50C έως 110C κατά την
ηχογράφηση) και το δεύτερο πιο άφθονο στο Βόλικα (6,50C έως 110C κατά την
ηχογράφηση).
Το Pipistrellus pipistrellus αναδείχθηκε στο τρίτο σε αφθονία είδος µε 81 διόδους
να έχουν αποδοθεί µε σιγουριά και 47 µε κάποια αβεβαιότητα σε αυτό, τιµές που
µετατρέπονται σε 95,53 και 57,74 αντίστοιχα, κατόπιν της διόρθωσης µε βάση τα
µήκη των διαδροµών. Αν και θεωρείται είδος µε γενικευµένες θηρευτικές ικανότητες
(Russo and Jones 2003), που αναζητάει την τροφή του στις άκρες των δασών, σε
θαµνώνες και σε φωταγωγηµένους χώρους, µε υψόµετρο µέχρι και 2000 µέτρων
(MacDonald and Barrett 1995, Mitchell-Jones et al. 1999), στις περιοχές µελέτης
έδειξε ισχυρή (όχι όµως και αποκλειστική) προτίµηση προς τα χωριά και τα δάση των
450-750 µέτρων. Η προτίµηση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα που
υπάρχουν από τη Μεγάλη Βρετανία (όπου και το εν λόγω είδος θεωρείται και το πιο
άφθονο, Walsh and Harris 1996, Vaughan et al. 1997a), την Ιρλανδία (Russ and
Montgomery 2002) και το Ισραήλ (Carmel and Safriel 1998), όχι όµως και µε τα
αντίστοιχα για την Ιταλία (Russo and Jones 2003) και την Τσεχία (Gaisler et al. 1998).
Η συµµετοχή του Miniopterus schreibersii στη συνολική αφθονία όλων των
θέσεων ήταν περιορισµένη (µόλις 23 επιβεβαιωµένες δίοδοι), γεγονός εν µέρει
αναµενόµενο, καθώς το εν λόγω είδος δεν διατηρεί σηµαντικούς πληθυσµούς στην
ανατολική µεσόγειο (Mitchell-Jones et al. 1999). Εν τούτοις, ο αριθµός των µη
προσδιορισµένων διόδων που ενδεχοµένως πρέπει να αποδοθούν σε αυτό, είναι
υπερδιπλάσιος (47) και συνεπώς η αφθονία του έχει υποτιµηθεί κατά πάσα
πιθανότητα. Αν και θεωρείται είδος που προτιµάει οικοτόπους µε χαµηλή βλάστηση
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(Ahlén 1990, MacDonald and Barrett 1995), στην Ιταλία µάλλον αποφεύγει την µακία
βλάστηση (Russo and Jones 2003), ενώ από τα οικοσυστήµατα που µελετήθηκαν στα
πλαίσια αυτής της µελέτης την µεγαλύτερη αφθονία επέδειξε το πρινοδάσος στις
Αραβάνες (18 έως 41 δίοδοι). Η ηχογράφηση σηµαντικού αριθµού (62) κοινωνικών
καλεσµάτων που ενδεχοµένως προέρχονται από άτοµα αυτού του είδους, επιτρέπει τη
δηµιουργία υπονοιών σχετικά µε τη σηµασία του εν λόγω δάσους ως χώρου
αναπαραγωγής (Hill and Smith 1984), υπόθεση που αξίζει να διερευνηθεί, καθώς έχει
µεγάλη σηµασία για την κατανόηση της βιολογίας του είδους στην Κρήτη και τη
χάραξη στρατηγικών προστασίας του.
Αν και η συζήτηση σχετικά µε το ποία είδη το γένους Plecotus είναι παρόντα στην
Κρήτη βρίσκεται σε ακόµα σε εξέλιξη µε την απουσία του P. austriacus να µην έχει
επιβεβαιωθεί πλήρως και την παρουσία του P. alpinus να είναι επίσης ενδεχόµενη
(Helversen, προσωπική επικοινωνία), τα άτοµα του γένους που ηχογραφήθηκαν κατά
την παρούσα εργασία αποδόθηκαν στο άλλοτε υποείδος του P. austriacus, Plecotus
kolombatovici (Hanak et al. 2001). Το είδος αυτό, αν και απουσίαζε από όλες τις
θέσεις του Β. Ψηλορείτη κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, εντοπίστηκε σε όλους
τους τύπους οικοσυστηµάτων στα Λευκά Όρη (Βόρεια και Νότια) εκτός των δασών
στα 900 έως 1100 µέτρα, µε ενδεχόµενη την παρουσία του και στον Αργιδόλακο. Η
µεγαλύτερη αφθονία (7 δίοδοι) παρατηρήθηκε στο οροπέδιο της Αγκαθωπής, γεγονός
µη αναµενόµενο, καθώς αν και τα άτοµα του P. austriacus αναζητούν τη λεία τους
κυρίως σε περιοχές µε χαµηλή βλάστηση ή αραιή δενδροκάλυψη (Ahlén 1990,
MacDonald and Barrett 1995, Mitchell-Jones et al. 1999) ενώ σε φωταγωγηµένους
χώρους παρουσιάζουν περιορισµένη αφθονία (Vaughan et al. 1997a, Gaisler et al.
1998), δεν έχουν παρατηρηθεί σε υψόµετρο άνω των 400 µέτρων. Το φαινόµενο αυτό
της παρουσίας ατόµων του είδους Plecotus σε θέσεις µε µεγάλο υψόµετρο
ενδεχοµένως καταδεικνύει την ύπαρξη του P. alpinus, είδος που απαντάται σε
περιοχές µε υψόµετρο άνω των 480 µέτρων (Kiefer and Veith 2001). Η περιορισµένη
αφθονία του γένους που παρατηρήθηκε στις περιοχές µελέτης πιθανότατα οφείλεται
στο ότι οι υπέρηχοι που τα άτοµά του εκπέµπουν εν πτήση είναι ιδιαίτερα ασθενείς
(Waters and Jones 1995), αν και η περιορισµένη αφθονία σε πανελλαδικό επίπεδο
είναι εξακριβωµένη (Hanak et al. 2001), ενώ από την Μυτιλήνη πιθανότατα
απουσιάζουν παντελώς (Papadatou 2001).
Τέλος, το είδος Tadarida teniotis ήταν το πιο άφθονο και µε πιο ευρεία κατανοµή,
καθώς οι δίοδοι των ατόµων του αποτέλεσαν το 1/3 του συνόλου των ηχογραφηµένων
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διόδων και απουσίαζε µόνο από τις Αραβάνες. Οι περισσότερες δίοδοι
ηχογραφήθηκαν σε θέσεις µε µικρό υψόµετρο (Ανώπολη, Ζούρβα, Στρούµπουλας)
και µαζί µε τα µικρά είδη του γένους Myotis (στην Ανώπολη) και το Pipistrellus kuhlii
«ευθύνεται» εν πολλοίς για την υψηλή αφθονία των χωριών. Αν και τα άτοµα του
είδους αυτού εκπέµπουν πολύ ισχυρά ηχητικά σήµατα, γεγονός που µπορεί να οδηγεί
στην υπερεκτίµηση της αφθονίας του, η αριθµητική του υπεροχή είναι
αναµφισβήτητη, σε αντίθεση µε τις γνώσεις µας σχετικά τους πληθυσµούς της
Ιταλίας, όπου θεωρείται σπάνιο, ιδίως στις κατοικηµένες περιοχές (Russo and Jones
2003) και της Μυτιλήνης όπου έχει εντοπιστεί µόνο σε ελαιώνες (Papadatou 2001).
Αντίθετα µε ο τι επιβάλει η µορφολογία του (Norberg and Rayner 1987) και ο τι
αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Ahlén 1990, MacDonald and Barrett 1995, MitchellJones et al. 1999), το εν λόγω είδος είχε σηµαντική παρουσία στα δάση, γεγονός που
ίσως οφείλεται επίσης στην µεγάλη ένταση των ηχητικών του σηµάτων η οποία το
καθιστά αντιληπτό ακόµα και όταν πετάει κα πάνω από την φυλλωσιά των δέντρων.
Εν κατακλείδι, το είδος αυτό είναι πιθανότατα το ανθεκτικότερο στη χαµηλή
θερµοκρασία, όπως έδειξε ή παρουσία του σε αρκετές περιπτώσεις, ακόµα και µετά
το τέλος της ηχογράφησης στο Βόλικα (6,5 0C).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αντικείµενο της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της τροφικής οικολογίας των
χειροπτέρων της Κρήτης και πιο συγκεκριµένα: Α) Η σύγκριση τριών ορεινών
περιοχών του νησιού (Νότια και Βόρεια Λευκά Όρη και Βόρειος Ψηλορείτης) και
τριών τύπων οικοσυστηµάτων (φρύγανα, κωνοφόρα δάση και χωριά) ως προς τα είδη
που φιλοξενούν και την αφθονία των κοινών σ’ αυτά ειδών, αλλά και την γενικότερη
αφθονία που υποστηρίζουν. Β) Η εξέταση της παρουσίας και της αφθονία καθενός
από τα είδη της Κρήτης στα υπό µελέτη οικοσυστήµατα προκειµένου αφ’ ενός µεν να
προσδιοριστούν τα οικοσυστήµατα στα οποία κάθε είδος προτιµάει να αναζητάει την
τροφή του και αφ΄ ετέρου δε να συγκριθούν τα είδη ως προς την αφθονία τους και την
προσαρµοστικότητά τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Γ) Η διερεύνηση της
επίδρασης του υψοµέτρου στην κατανοµή και την αφθονία των διαφόρων ειδών, τον
αριθµό των παρόντων ειδών και τη συνολική αφθονία σε κάθε οικοσύστηµα.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το χρονικό διάστηµα 14/9/2002 έως
2/11/2002 πραγµατοποιήθηκαν ηχογραφήσεις των υπερήχων που εκπέµπουν τα
χειρόπτερα εν πτήση σε δεκαεπτά θέσεις µε την βοήθεια κατάλληλου δέκτη
(ultrasound detector) και φορητού µαγνητοφώνου. Τα καταγεγραµµένα σήµατα
µελετήθηκαν µε την βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού και αποδόθηκαν στο
αντίστοιχο taxon µε την µέγιστη δυνατή ακρίβεια.
Από τα 14 είδη των οποίων η παρουσία στην Κρήτη είναι επιβεβαιωµένη,
εντοπίστηκαν 10 είδη και ένα τουλάχιστον µικρό είδος του γένους Myotis, ενώ
χαρακτηριστική ήταν η απουσία του Eptesicus serotinus η οποία µάλλον θα πρέπει να
αποδοθεί σε τυχαίους παράγοντες, δεδοµένων των γενικευµένων θηρευτικών
ιδιοτήτων του είδους. Οι δύο περιοχές των Λευκών Ορέων (Νότια και Βόρεια)
υπερτέρησαν σε ποικιλότητα και συνολική αφθονία έναντι του Βόρειου Ψηλορείτη. Η
υπεροχή αυτή ενδεχοµένως οφείλεται σε ποιοτικές διαφορές µεταξύ των περιοχών,
ειδικά όµως για την ποικιλότητα, ίσως η σχηµατιζόµενη εικόνα είναι τυχαία, καθώς τα
είδη που απουσιάζουν από τον Β. Ψηλορείτη ήταν σπάνια και στις άλλες περιοχές.
Εξαίρεση στο παραπάνω φαινόµενο αποτέλεσαν τα µικρά είδη του γένους Myotis, τα
οποία στα Β. Λευκά Όρη εντοπίστηκαν στην πρώτη µόνο θέση όπου
πραγµατοποιήθηκε ηχογράφηση (αρχές Οκτωβρίου).
Μεταξύ των οικοσυστηµάτων που µελετήθηκαν, τα χωριά υποστήριζαν την
υψηλότερη

αφθονία

(σε

αντίθεση

µε ότι αναφέρεται

στη βιβλιογραφία),
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συγκεντρώνοντας µεγάλο αριθµό ατόµων γύρω από τις λάµπες φωτισµού, ενώ η
µικρότερη αφθονία παρατηρήθηκε στα φρυγανικά οικοσυστήµατα. Το ίδιο δίπολο
χωριά - φρύγανα, αν και όχι τόσο ξεκάθαρο εµφανίζεται και στη µελέτη της
ποικιλότητας των οικοσυστηµάτων µε τα χωριά των Λευκών Ορέων να έχουν και πάλι
την πρωτοκαθεδρία.
Όπως φάνηκε από τη σύγκριση των φρυγάνων µε τους αλπικούς θαµνώνες και των
δασικών οικοσυστηµάτων µεταξύ τους, η συνολική αφθονία ενός οικοσυστήµατος
είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το υψόµετρο στο οποίο αυτό βρίσκεται, µε µόνη
εξαίρεση το δάσος των Αραβανών στο Β. Ψηλορείτη που διέθετε µεγαλύτερη αφθονία
από τα άλλα δάση της περιοχής. Το ίδιο πρότυπο ακολούθησε και η ποικιλότητα στα
φρυγανικά οικοσυστήµατα, όχι όµως και στα δάση, όπου η εικόνα είναι πιο
πεπλεγµένη.
Από τα είδη που εντοπίστηκαν, αρκετά σπάνια ήταν αυτά του γένους Rhinolophus,
το Myotis blythi, το Hypsugo savii και το Plecotus kolombatovici, καθώς είτε
εντοπίστηκαν σε πολύ λίγες θέσεις, είτε η συνολική τους αφθονία ήταν περιορισµένη,
είτε ίσχυαν και τα δύο. Εξίσου σπάνιο ήταν και το Miniopterus schreibersii, µε µόνη
εξαίρεση το δάσος των Αραβανών όπου ηχογραφήθηκαν και αρκετά κοινωνικά
καλέσµατα που πιθανότατα αντιστοιχούν στο είδος αυτό. Το πλέον άφθονο είδος ήταν
το Tadarida teniotis, το οποίο εντοπίστηκε στις 16 από τις 17 θέσεις που
µελετήθηκαν, αν και η σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζει σαφώς µικρότερη αφθονία.
Σηµαντική παρουσία (τόσο όσον αφορά την αφθονία τους, όσο και σχετικά µε τον
αριθµό των θέσεων όπου εντοπίστηκαν) είχαν και τα είδη Pipistrellus kuhlii και
Pipistrellus pipistrellus, καταλαµβάνοντας µαζί µε το Tadarida teniotis το 82,6% της
συνολικής αφθονίας. Τέλος τα µικρά είδη του γένους Myotis ήταν παρόντα σε όλα τα
οικοσυστήµατα των Νότιων Λευκών Ορέων, πλην του οροπεδίου της Αγκαθωπής και
παρουσίασαν υψηλή αφθονία στην περιοχή, όπως όµως αναφέρθηκε και
προηγουµένως, στα Βόρεια Λευκά Όρη απαντήθηκαν σε µία µόνο θέση ενώ από τον
Βόρειο Ψηλορείτη απουσίαζαν παντελώς.
Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι η µελέτη αυτή κατέδειξε την υπεροχή των
Λευκών Ορέων έναντι του Β. Ψηλορείτη σε αφθονία και ποικιλότητα, αλλά και των
χωριών έναντι των υπολοίπων οικοσυστηµάτων, τουλάχιστον ως προς την αφθονία
που αυτά υποστηρίζουν. Επιπλέον αποδείχθηκε η αρνητική επίδραση της αύξησης του
υψοµέτρου στην αφθονία των οικοσυστηµάτων και αναγνωρίστηκαν τα πιο άφθονα
είδη, µε την υπεροχή του Tadarida teniotis να αποτελεί µια νέα πληροφορία (στο
80

βαθµό που έχει εξεταστεί η σχετική βιβλιογραφία). Η επανάληψη των ηχογραφήσεων
στις παραπάνω θέσεις και η επέκταση της µελέτης σε νέες περιοχές και
οικοσυστήµατα, αποτελούν τα απαραίτητα µελλοντικά βήµατα, προκειµένου να
συµπληρωθεί η εικόνα που µόλις άρχισε να σχηµατίζεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Ι. Ορθογώνιος πίνακας παρουσίας - απουσίας όλων των ειδών που εντοπίστηκαν στις 17 θέσεις ηχογράφησης, µε βάση τον οποίο
πραγµατοποιήθηκε η Ανάλυση Οµαδοποίησης. Για επεξηγήσεις των κωδικών ονοµασιών βλ Πίνακα ΙΙ.
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Πίνακας II. Οι θέσεις ηχογράφησης, οι περιοχές στις οποίες αυτές εντάσσονται, οι
τύποι βλάστησης που τις χαρακτηρίζουν και οι αντίστοιχες µε τις ηχογραφήσεις
υψοµετρικές , ηµερολογιακές και θερµοκρασιακές κλάσεις.
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Λευκά Όρη

Θέρισο

ΘΕΡ1

«

Ζούρβα

ΖΟΥΡ

«

Βόλικας

ΒΟΛΙ

«

Καταφύγιο
Καλέργη

ΟΜΑ

«

Στρούµπουλας

ΣΤΡΟΥ

Βόρειος
Ψηλορείτης

Γωνιές

ΓΟΝ

«

Κουρούπι

ΚΟΥΡ

«

Αραβάνες

ΑΡΑΒ

«

Ζώµινθος

ΖΟΜ

«

Οροπέδιο Νίδας

ΝΙ∆Α

«

Υψοµετρική
Τύπος
κλάση (m) βλάστησης

300
600
600
900
1200
1500
300
600
600
1200
1500
300
600
300
900
1200
1500

Φρύγανα
Χωριό
∆άσος Pinus
∆άσος
Cupressus
∆άσος
Cupressus
Αλπικά
φρύγανα
Φρύγανα
Χωριό
∆άσος
Cupressus
∆άσος
Cupressus
Αλπικά
φρύγανα
Φρύγανα
Χωριό
∆άσος
Quercus
∆άσος
Quercus
∆άσος
Quercus
Αλπικά
φρύγανα

Ηµερολογιακή
κλάση
Σεπτέµβρης 2
(Σ2)
Σεπτέµβρης 2
(Σ2)
Σεπτέµβρης 2
(Σ2)
Σεπτέµβρης 2
(Σ2)
Σεπτέµβρης 2
(Σ2)
Σεπτέµβρης 2
(Σ2)
Οκτώβρης 1
(Ο1)
Οκτώβρης 1
(Ο1)
Οκτώβρης 3
(Ο3)
Οκτώβρης 3
(Ο3)
Οκτώβρης 1
(Ο1)
Οκτώβρης 2
(Ο2)
Οκτώβρης 2
(Ο2)
Οκτώβρης 3
(Ο3)
Οκτώβρης 1
(Ο1)
Οκτώβρης 3
(Ο3)
Οκτώβρης 2
(Ο2)

Θερµοκρασιακή κλάση
(oC)
20
20
17
14
11
14
17
17
14
8
8
20
14
17
17
9
11
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Πίνακας III. Οι θέσεις όπου εντοπίστηκαν τα 10 είδη και τα άτοµα των µικρόσωµων
ειδών του γένους Myotis, οι αριθµοί διόδων αυτών και οι τιµές - χαρακτηρισµοί των
διαφόρων παραµέτρων, όπως καταχωρήθηκαν στο λογισµικό STATISTICA για την
εκπόνηση της Πολλαπλής Ανάλυσης Αντιστοίχισης.
Είδος οµάδες ειδών

Κωδική Υψοµετρική Βλάστηση Ηµεροµηνία Περιοχή Θερµοκρα- Αριθµός
ονοµασία
κλάση
ηχογράφησης
σιακή
διόδων
θέσης
κλάση

R. hipposideros

ARAV

900

QUE

O1

N.Ps.

17

1

R. hipposideros

ZOUR

600

CUPR

Ο3

N.L.

14

2

R. ferrumequinum

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

3

R. ferrumequinum

THER2

300

BUSH

Ο1

N.L.

17

3

R. blasii

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

1

M. blythi

THER2

300

BUSH

Ο1

N.L.

17

2

Myotis sp.

ANOP

600

VILL

S2

S.L.

20

38

Myotis sp.

ARGI

1200

CUPR

S2

S.L.

11

1

Myotis sp.

DRA

300

BUSH

S2

S.L.

20

1

Myotis sp.

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

5

Myotis sp.

POR2

900

CUPR

S2

S.L.

14

1

Myotis sp.

THER1

600

VILL

O1

N.L.

17

4

H. savii

ANOP

600

VILL

S2

S.L.

20

1

H. savii

ARGI

1200

CUPR

S2

S.L.

11

1

H. savii

DRA

300

BUSH

S2

S.L.

20

3

H. savii

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

2

H. savii

THER1

600

VILL

O1

N.L.

17

1

H. savii

VOLI

1200

CUPR

Ο3

N.L.

8

1

P. pipistrellus

ANOP

600

VILL

S2

S.L.

20

34

P. pipistrellus

ARAV

900

QUE

O1

N.Ps.

17

1

P. pipistrellus

ARGI

1200

CUPR

S2

S.L.

11

2

P. pipistrellus

KOUR

300

QUE

O3

N.Ps.

17

15

P. pipistrellus

OMA

1500

BUSH

O1

N.L.

8

1

P. pipistrellus

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

2

P. pipistrellus

THER1

600

VILL

O1

N.L.

17

16

P. pipistrellus

THER2

300

BUSH

Ο1

N.L.

17

6

P. pipistrellus

VOLI

1200

CUPR

Ο3

N.L.

8

2

P. pipistrellus

ZOUR

600

CUPR

Ο3

N.L.

14

2

P. kuhli

ANOP

600

VILL

S2

S.L.

20

22

P. kuhli

GON

600

VILL

O2

N.Ps.

14

95

P. kuhli

KOUR

300

QUE

O3

N.Ps.

17

1

P. kuhli

OMA

1500

BUSH

O1

N.L.

8

2

P. kuhli

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

2

P. kuhli

STROU

300

BUSH

Ο2

N.L.

20

5
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Πίνακας III (συνέχεια).
P. kuhli

THER1

600

VILL

O1

N.L.

17

53

P. kuhli

THER2

300

BUSH

Ο1

N.L.

17

8

P. kuhli

VOLI

1200

CUPR

Ο3

N.L.

8

3

P. kuhli

ZOM

1200

QUE

Ο3

N.Ps.

8

3

Plecotus sp.

AGA

1500

BUSH

S2

S.L.

14

7

Plecotus sp.

ANOP

600

VILL

S2

S.L.

20

1

Plecotus sp.

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

1

Plecotus sp.

THER1

600

VILL

O1

N.L.

17

1

Plecotus sp.

THER2

300

BUSH

Ο1

N.L.

17

1

Plecotus sp.

VOLI

1200

CUPR

Ο3

N.L.

8

1

M. schreibersii

ANOP

600

VILL

S2

S.L.

20

2

M. schreibersii

ARAV

900

QUE

O1

N.Ps.

17

18

M. schreibersii

ARGI

1200

CUPR

S2

S.L.

11

1

M. schreibersii

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

2

T. teniotis

AGA

1500

BUSH

S2

S.L.

14

2

T. teniotis

ANOP

600

VILL

S2

S.L.

20

50

T. teniotis

ARGI

1200

CUPR

S2

S.L.

11

11

T. teniotis

DRA

300

BUSH

S2

S.L.

20

20

T. teniotis

GON

600

VILL

O2

N.Ps.

14

3

T. teniotis

KOUR

300

QUE

O3

N.Ps.

17

2

T. teniotis

NIDA

1500

BUSH

O2

N.Ps.

11

3

T. teniotis

OMA

1500

BUSH

O1

N.L.

8

9

T. teniotis

POR1

600

PINE

S2

S.L.

17

36

T. teniotis

POR2

900

CUPR

S2

S.L.

14

24

T. teniotis

STROU

300

BUSH

Ο2

N.L.

20

9

T. teniotis

THER1

600

VILL

O1

N.L.

17

3

T. teniotis

THER2

300

BUSH

Ο1

N.L.

17

11

T. teniotis

VOLI

1200

CUPR

Ο3

N.L.

8

8

T. teniotis

ZOM

1200

QUE

Ο3

N.Ps.

8

1

T. teniotis

ZOUR

600

CUPR

Ο3

N.L.

14

37
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∆ενδρόγραµµα 1. Κοινό συναινετικό δενδρόγραµµα για τους δείκτες του Dice και του
Jaccard όπως προέκυψε από την ανάλυση όλων των ειδών.

∆ενδρόγραµµα 2. Συναινετικό άκαµπτο δενδρόγραµµα για το δείκτη του Hamann
όπως προέκυψε από την ανάλυση όλων των ειδών.
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∆ενδρόγραµµα 3. Συναινετικό πλειοψηφικό δενδρόγραµµα για το δείκτη του Hamann
όπως προέκυψε από την ανάλυση όλων των ειδών.

∆ενδρόγραµµα 4. Συναινετικό άκαµπτο δενδρόγραµµα για το δείκτη του Yule όπως
προέκυψε από την ανάλυση όλων των ειδών.
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∆ενδρόγραµµα 5. Συναινετικό πλειοψηφικό δενδρόγραµµα για το δείκτη του Yule
όπως προέκυψε από την ανάλυση όλων των ειδών.

∆ενδρόγραµµα 6. Συναινετικό άκαµπτο δενδρόγραµµα για το δείκτη του Dice όπως
προέκυψε από την ανάλυση των πιο άφθονων ειδών.
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∆ενδρόγραµµα 7. Συναινετικό πλειοψηφικό δενδρόγραµµα για το δείκτη του Dice
όπως προέκυψε από την ανάλυση των πιο άφθονων ειδών.

∆ενδρόγραµµα 8. Συναινετικό άκαµπτο δενδρόγραµµα για το δείκτη του Jaccard
όπως προέκυψε από την ανάλυση των πιο άφθονων ειδών.
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∆ενδρόγραµµα 9. Συναινετικό πλειοψηφικό δενδρόγραµµα για το δείκτη του Jaccard
όπως προέκυψε από την ανάλυση των πιο άφθονων ειδών.

∆ενδρόγραµµα 10. Συναινετικό άκαµπτο δενδρόγραµµα για το δείκτη του Hamann
όπως προέκυψε από την ανάλυση των πιο άφθονων ειδών.
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∆ενδρόγραµµα 11. Συναινετικό πλειοψηφικό δενδρόγραµµα για το δείκτη του
Hamann όπως προέκυψε από την ανάλυση των πιο άφθονων ειδών.
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Πίνακας ΙV. Στατιστικά στοιχεία της Πολλαπλής Ανάλυσης
Αντιστοίχισης στο σύνολο των ειδών.

Πίνακας V. Στατιστικά στοιχεία της Πολλαπλής Ανάλυσης
Αντιστοίχισης στα πιο άφθονα είδη.

N. of Di- Singular Eigenmensions values
Values

N. of Di- Singular Eigenmensions values Values

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total
Inertia

0,723583
0,706329
0,659557
0,617523
0,542629
0,503418
0,494530
0,474405
0,452263
0,409772
0,408248
0,407686
0,400687
0,396191
0,381469
0,364389
0,329735
0,292384
0,255281
0,218276
0,139227
0,083578
0,078156
0,050401
0,022164

0,523572
0,498901
0,435016
0,381335
0,294446
0,253430
0,244560
0,225060
0,204542
0,167913
0,166667
0,166208
0,160550
0,156967
0,145519
0,132779
0,108725
0,085488
0,065169
0,047644
0,019384
0,006985
0,006108
0,002540
0,000491

Percentage Cumulative Chi
of Inertia Percentage Squares
11,63494
11,08668
9,66702
8,47411
6,54325
5,63178
5,43466
5,00133
4,54537
3,73141
3,70370
3,69350
3,56777
3,48816
3,23375
2,95065
2,41612
1,89974
1,44819
1,05876
0,43076
0,15523
0,13574
0,05645
0,01092

11,6349
22,7216
32,3886
40,8627
47,4060
53,0378
58,4724
63,4738
68,0191
71,7505
75,4543
79,1478
82,7155
86,2037
89,4374
92,3881
94,8042
96,7040
98,1521
99,2109
99,6417
99,7969
99,9326
99,9891
100,0000

3474,444
3310,721
2886,778
2530,550
1953,954
1681,771
1622,906
1493,504
1357,346
1114,278
1106,005
1102,959
1065,414
1041,640
965,667
881,128
721,504
567,304
432,461
316,169
128,634
46,354
40,535
16,857
3,260

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Total
Inertia

0,722507
0,705946
0,651700
0,615145
0,546068
0,503112
0,489637
0,462534
0,445152
0,407988
0,397783
0,372414
0,330410
0,294850
0,253933
0,216918
0,139199
0,083797
0,078649
0,050996
0,021950

0,522017
0,498359
0,424712
0,378403
0,298190
0,253122
0,239745
0,213938
0,198161
0,166454
0,158231
0,138692
0,109170
0,086936
0,064482
0,047054
0,019376
0,007022
0,006186
0,002601
0,000482

Percentage Cumulative Chi
of Inertia Percentage Squares
13,61782
13,00068
11,07945
9,87138
7,77887
6,60318
6,25421
5,58099
5,16941
4,34229
4,12778
3,61805
2,84792
2,26790
1,68214
1,22749
0,50547
0,18318
0,16136
0,06784
0,01257

13,6178
26,6185
37,6980
47,5693
55,3482
61,9514
68,2056
73,7866
78,9560
83,2983
87,4261
91,0441
93,8920
96,1599
97,8421
99,0696
99,5750
99,7582
99,9196
99,9874
100,0000

3630,061
3465,549
2953,415
2631,382
2073,590
1760,188
1667,165
1487,707
1377,993
1157,511
1100,329
964,453
759,162
604,548
448,404
327,207
134,742
48,830
43,014
18,084
3,350

3,8333

4,5000
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Πίνακας VΙ. Στατιστικά στοιχεία της Πολλαπλής Ανάλυσης
Αντιστοίχισης στο σύνολο των ειδών για τις διορθωµένες τιµές.

Πίνακας VIΙ. Στατιστικά στοιχεία της Πολλαπλής Ανάλυσης
Αντιστοίχισης στα πιο άφθονα είδη για τις διορθωµένες τιµές.

N. of Di- Singular
mensions values

N. of Di- Singular Eigen- Percentage Cumulative Chi
mensions values
Values of Inertia Percentage Squares

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Total
Inertia

0,767219
0,752020
0,717414
0,674700
0,650825
0,602123
0,588480
0,566524
0,540968
0,508766
0,464897
0,440390
0,421500
0,403131
0,391452
0,383946
0,377964
0,372593
0,367762
0,349982
0,344764
0,321422
0,289825
0,219543
0,210285
0,158164

EigenValues
0,588625
0,565533
0,514682
0,455220
0,423573
0,362553
0,346309
0,320949
0,292646
0,258843
0,216129
0,193943
0,177662
0,162515
0,153234
0,147414
0,142857
0,138826
0,135249
0,122487
0,118862
0,103312
0,083999
0,048199
0,044220
0,025016

Percentage
of Inertia
9,582261
9,206358
8,378548
7,410555
6,895379
5,902020
5,637582
5,224758
4,764007
4,213717
3,518380
3,157211
2,892171
2,645592
2,494513
2,399771
2,325581
2,259953
2,201723
1,993981
1,934970
1,681825
1,367421
0,784635
0,719856
0,407235

Cumulative Chi
Percentage Squares
9,5823
18,7886
27,1672
34,5777
41,4731
47,3751
53,0127
58,2375
63,0015
67,2152
70,7336
73,8908
76,7829
79,4285
81,9230
84,3228
86,6484
88,9084
91,1101
93,1041
95,0390
96,7209
98,0883
98,8729
99,5928
100,0000

7463,831
7171,032
6526,233
5772,242
5370,961
4597,211
4391,235
4069,678
3710,789
3282,156
2740,543
2459,221
2252,775
2060,709
1943,030
1869,234
1811,446
1760,326
1714,970
1553,156
1507,190
1310,010
1065,114
611,169
560,711
317,204

0,765675
0,753077
0,713007
0,670411
0,652634
0,599457
0,588971
0,561638
0,539775
0,507414
0,463880
0,439299
0,405264
0,393307
0,388930
0,382521
0,349424
0,343602
0,290642
20 0,219651
21 0,209680
22 0,149181
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Total
Inertia

0,586258
0,567125
0,508379
0,449451
0,425931
0,359349
0,346887
0,315437
0,291357
0,257469
0,215185
0,192984
0,164239
0,154691
0,151267
0,146322
0,122097
0,118062
0,084473
0,048247
0,043966
0,022255

10,52258
10,17916
9,12474
8,06707
7,64492
6,44986
6,22618
5,66170
5,22948
4,62123
3,86229
3,46381
2,94787
2,77650
2,71505
2,62630
2,19149
2,11906
1,51617
0,86596
0,78913
0,39945

10,5226
20,7017
29,8265
37,8936
45,5385
51,9883
58,2145
63,8762
69,1057
73,7269
77,5892
81,0530
84,0009
86,7774
89,4924
92,1187
94,3102
96,4293
97,9455
98,8114
99,6006
100,0000

7656,720
7406,831
6639,590
5869,975
5562,801
4693,218
4530,460
4119,715
3805,214
3362,626
2810,385
2520,432
2145,009
2020,308
1975,593
1911,015
1594,627
1541,929
1103,239
630,115
574,209
290,656

5,5714

6,1429
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