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Bats-eye view
I can hear the narrow echoes
From the wires along the street.
I can hear the brittle beetle
And the muffled moth-wings beat.
I have but to click and listen
To the echoes that I make
And I hear the waters glisten
On the surface of the lake.
From the branches and the belfry
To the solid earth below,
These are objects without question;
They are things of which we know.
Though you talk of clouds and moonshine
And of subtle starry beams,
There is only light and darkness;
All the rest are human dreams.
RALPH LEWIN
(Στους Suga and O’Neill 1978)
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Περίληψη
Η γεωγραφική ενδοειδική διαφοροποίηση των ακουστικών σημάτων έχει παρατηρηθεί σε αρκετές
ομάδες ζώων (ασπόνδυλα, θηλαστικά, πτηνά). Η κατανόηση της γεωγραφικής διαφοροποίησης είναι
σημαντική, καθώς συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην ελαχιστοποίηση του σφάλματος της ταυτοποίησης
των σημάτων αυτών. Στην παρούσα εργασία διερευνάται και περιγράφεται η ύπαρξη γεωγραφικής
διαφοροποίησης στη δομή των φωνών ηχοεντοπισμού 16 ειδών χειροπτέρων της Ελλάδας, ενώ
παράλληλα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των φωνών 29 ειδών από τα 34 που απαντώνται στη
χώρα. Από κάθε φωνή χρησιμοποιήθηκαν επτά μεταβλητές συχνότητας και χρόνου, με εξαίρεση τα
είδη του γένους Rhinolophus, για τις φωνές των οποίων χρησιμοποιήθηκε μόνο η Σταθερή Συχνότητα
(Constant Frequency). Με τη χρήση βηματικής Διακριτικής Ανάλυσης (stepwise Discriminant Analysis)
διερευνήθηκαν τα πολυμεταβλητά πρότυπα των φωνών 12 ειδών από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας και στη συνέχεια οι ηχητικές σχέσεις τους απεικονίσθηκαν με Ιεραρχική Ανάλυση
Συμπλεγμάτων (Cluster Analysis). Για τα τέσσερα από τα πέντε είδη του γένους Rhinolophus που
απαντούν στη χώρα, τα πρότυπα των ηχητικών διαφορών αποτυπώθηκαν με τη χρήση της
Ιεραρχικής Ανάλυσης Συμπλεγμάτων και της μη μετρικής Πολυδιάστατης Κλιμάκωσης (non metric

Multidimensional Scaling – MDS). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ύπαρξη χωρικής
διαφοροποίησης στις φωνές των περισσότερων ειδών που αναλύθηκαν. Οι εντονότερες διαφορές
παρατηρούνται στα σπηλαιόβια είδη, ενώ οι φωνές ειδών πολύ κοινών στον ελληνικό χώρο τείνουν
να εμφανίζουν ομοιομορφία μεταξύ των περιοχών. Τρία βασικά γεωγραφικά πρότυπα
διαπιστώθηκαν: α) οι φωνές των χειροπτέρων της Κρήτης διαφέρουν από αυτές των υπόλοιπων
περιοχών της χώρας αλλά εμφανίζουν ομοιογένεια μεταξύ τους, β) οι φωνές των χειροπτέρων της
βορειοανατολικής Ελλάδας συχνά διαφοροποιούνται από αυτές των υπόλοιπων περιοχών και γ) οι
φωνές των χειροπτέρων της Πελοποννήσου εμφανίζουν ετερογένεια, με τις κυριότερες
διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται μεταξύ Πάρνωνα και Ταϋγέτου. Οι μεταβλητές που συμμετέχουν
συνήθως στη διαφοροποίηση είναι η τελική συχνότητα EF, η συχνότητα της μέγιστης ενέργειας
FMAXE και η αρχική συχνότητα SF. Τα αποτελέσματα έδειξαν συσχέτιση της ηχητικής Ευκλείδειας
απόστασης (acoustic Euclidean distance) με τις γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των εξεταζόμενων
περιοχών σε επτά μικροχειρόπτερα της Ελλάδας. Συμπερασματικά, τουλάχιστον για ορισμένα είδη,
ο προσδιορισμός τους με βάση τις φωνές ηχοεντοπισμού, εκτιμάται να είναι περισσότερο επισφαλής
εάν δεν ληφθεί υπόψη η γεωγραφική διαφοροποίηση των φωνών.

Λέξεις κλειδιά
Χειρόπτερα, γεωγραφική διαφοροποίηση, φωνές ηχοεντοπισμού, Ελλάδα, Διακριτική Ανάλυση
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Abstract
Geographical intraspecific variation of acoustic signals has been observed in several groups of animals
(invertebrates, mammals, birds). The importance of understanding geographical variation lies, among
other things, in its contribution to minimizing the error of identification of these signals. This study
investigates and describes geographic variation in echolocation call structure of 16 bat species in
Greece. It further describes the call characteristics of 29 of the 34 species found in the country. Seven
frequency and time parameters were used from each call, except Rhinolophus species for which only
the Constant Frequency (CF) was used. Call patterns from different areas of Greece were investigated
using stepwise Discriminant Analysis, and their acoustic relations were illustrated using Hierarchical
Cluster Analysis. For four of the five Rhinolophus species found in Greece, acoustic patterns were
illustrated using Hierarchical Cluster Analysis and non-metric Multidimensional Scaling (MDS). Results
show that there is spatial differentiation in the calls of most species analyzed. The most pronounced
differences are observed in cave-dwelling bats, while the calls of very common species tend to show
homogeneity among regions. Three geographic patterns were found: a) echolocation calls of bats in
Crete were significantly different from those of other parts of the country and were homogeneous; b)
echolocation calls of bats in northeastern Greece different significantly from calls in other parts of
Greece; and c) echolocation calls of bats in the Peloponnese showed heterogeneity, with the main
differences occurring between Parnonas and Taygetos Mountains. Variables typically contributing
most in call variability were end frequency (EF), frequency of maximum energy (FMAXE) and start
frequency (SF). A correlation between the acoustic Euclidean distance and the geographical distances
among the examined areas was found in seven species. In conclusion, at least for some bat species,
acoustic identification may not be reliable unless geographical variation of echolocation calls is taken
into account.
Key words
Chiroptera; geographical variation; echolocation calls; Greece; Discriminant Analysis
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1. Εισαγωγή
Τα Χειρόπτερα (Chiroptera Blumenbach 1779) αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη τάξη θηλαστικών
στον κόσμο, μετά τα τρωκτικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο απαριθμούν περισσότερα από 1200 είδη (Dietz
and Kiefer 2014), ενώ συνεχώς περιγράφονται νέα είδη, κυρίως εξαιτίας του διαχωρισμού των
υπαρχόντων ειδών ως αποτέλεσμα γενετικών αναλύσεων (Altringham 2011).
Έχουν σχεδόν παγκόσμια εξάπλωση αλλά απουσιάζουν από την Ανταρτική και τις ψυχρότερες
περιοχές του Αρκτικού Κύκλου, καθώς και από ορισμένα απομονωμένα ωκεάνια νησιά (Mickleburgh
et al. 2002, Altringham 2011). Χρησιμοποιούν πληθώρα φυσικών και ανθρωπογενών καταφυγίων,
όπως σπήλαια, ορυχεία, σχισμές βράχων, γέφυρες, κτίρια, κουφάλες δέντρων, φωλιές πουλιών και
κατασκευές τερμιτών, ενώ κάποια είδη κουρνιάζουν σε εκτεθειμένα μέρη, όπως στα κλαδιά ή πάνω
στο φλοιό δέντρων (Kunz and Lumsden 2003).
Οι διατροφικές συνήθειες των χειροπτέρων περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος τροφικών
προτιμήσεων, μεγαλύτερο από κάθε άλλη τάξη θηλαστικών: έντομα και άλλα αρθρόποδα, ψάρια,
αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά (ακόμα και νυχτερίδες), φρούτα, νέκταρ, γύρη και αίμα θηλαστικών και
πτηνών (Altringham 2011). Το 70% περίπου όλων των ειδών χειροπτέρων είναι εντομοφάγα (Jones
and Rydell 2003). Τα είδη της Ευρώπης τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά με έντομα και άλλα
αρθρόποδα (Dietz et al. 2009), μοναδική εξαίρεση σε ευρωπαϊκό κράτος αποτελεί η φρουτοφάγα
νυχτερίδα της Κύπρου Rousettus aegyptiacus (αν και γεωγραφικά η Κύπρος ανήκει στην Ασία).
Υπάρχουν ενδείξεις και αναφορές ότι κάποια εντομοφάγα είδη τρέφονται περιστασιακά με ψάρια
(Myotis capaccinii) (Aihartza et al. 2003) ή με μικρόπουλα (Nyctalus lasiopterus) (Dondini and Vergari
2000, Dietz et al. 2009).

1.1.

Συστηματική των Χειροπτέρων

Η παραδοσιακή συστηματική διακρίνει τα Χειρόπτερα, με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και
την χρήση ηχοεντοπισμού, σε δύο υποτάξεις: τα Μεγαχειρόπτερα (Megachiroptera) και τα
Μικροχειρόπτερα (Microchiroptera) (Simmons and Conway 2003). Με βάση όμως πρόσφατες
φυλογενετικές αναλύσεις αποδείχτηκε ότι η υποτάξη Μικροχειρόπτερα είναι παραφυλετική, καθώς
η υπεροικογένεια Rhinolophoidea (με 4 οικογένειες), η οποία κατατάσσονταν παραδοσιακά στα
Μικροχειρόπτερα, είναι πιο συγγενική με τα Μεγαχειρόπτερα. Προς επίλυση του προβλήματος της
παραφυλετικότητας, η τάξη Χειρόπτερα διαιρέθηκε σε δυο διαφορετικές υποτάξεις: τα
Yinpterochiroptera, τα οποία περιλαμβάνουν τα είδη που παραδοσιακά ανήκαν στα Megachiroptera
και τα είδη της υπεροικογένειας Rhinolophoidea, και τα Yangochiroptera που περιλαμβάνουν όλα τα
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Microchiroptera πλην αυτών της υπεροικογένειας Rhinolophoidea (Teeling et al. 2002, 2005).
Εντούτοις, ο όρος μικροχειρόπτερα, αν και δεν ανταποκρίνεται σε μονοφυλετική ομάδα, θα
αναφέρεται συχνά στην παρούσα εργασία για πρακτικούς λόγους καθώς περιλαμβάνει το σύνολο
των χειροπτέρων που ηχοεντοπίζουν.

1.2.

Χαρακτηριστικά των Χειροπτέρων

Τα χειρόπτερα όντας θηλαστικά παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της κλάσης αυτής: είναι
ενδόθερμα, καλύπτονται από τρίχωμα, γεννούν μωρά και τα θηλάζουν.
Οι νυχτερίδες όμως διαθέτουν και μερικές ιδιαίτερες προσαρμογές, που τις κάνουν να
ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα θηλαστικά. Η χαρακτηριστικότερη ίσως από αυτές είναι ότι τα
χειρόπτερα είναι τα μόνα θηλαστικά με την ικανότητα ενεργητικής πτήσης. Είναι δηλαδή ικανά όχι
μόνο να «αερογλιστρούν» (gliding), όπως κάποια άλλα θηλαστικά (ιπτάμενοι σκίουροι-Petauristinae
και ιπτάμενοι λεμούριοι-Cynocephalidae) που διαθέτουν αυτή την ικανότητα, αλλά και να κερδίζουν
ύψος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας στα χειρόπτερα επιτεύχθηκε
από μια σειρά ανατομικών και μορφολογικών τροποποιήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές
περιλαμβάνουν την διεύρυνση της μεμβράνης που ενώνει τα εμπρός με τα πίσω άκρα, καθώς και
διάφορες αλλαγές στα οστά και τους μύες των άκρων τους (Cooper and Tabin 2008) (Εικόνα 1.3).

Εικόνα 1.3. Απεικόνιση του σκελετού μιας Rhinolophus ferrumequinum. Διακρίνεται η δομή των φτερούγων με τα
επιμηκυμένα δάχτυλα (σχέδιο του Tom McOwat από Altringham 2011).
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Η ικανότητα αυτή, σε συνδυασμό με άλλες προσαρμογές που σχετίζονται με το νυκτόβιο
χαρακτήρα, έχει δώσει στα χειρόπτερα την δυνατότητα να καταλάβουν έναν ιδιαίτερο οικολογικό
θώκο και να εκμεταλλευτούν τροφικά αποθέματα μη προσιτά σε άλλα θηλαστικά, να
χρησιμοποιήσουν πληθώρα καταφυγίων και να αποφεύγουν θηρευτές. Επίσης, η πτήση διευκολύνει
τις μετακινήσεις και μεταναστεύσεις σε διαφορετικά αλλά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα
(Altringham 2011).

1.2.1.

Αναπαραγωγή των χειροπτέρων

Στις εύκρατες περιοχές ο ετήσιος κύκλος ζωής των χειροπτέρων αρχίζει με τις γεννήσεις στο τέλος της
άνοιξης ή τις αρχές του καλοκαιριού, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μια φορά το χρόνο (Altringham
2011). Κατά την περίοδο αυτή τα θηλυκά συναθροίζονται σε μητρικές αποικίες και συχνά γεννούν
συγχρονισμένα (Εικόνα 1.1). Τα νεαρά άτομα προς το τέλος του καλοκαιριού αποκτούν την
ανεξαρτησία τους, αρχίζουν να κυνηγούν και απογαλακτίζονται (Dietz and Kiefer 2014).

Εικόνα 1.1. Μητρική αποικία Myotis nattereri στις αρχές Ιούνη. Τα νεαρά άτομα διακρίνονται από το σκουρότερο γκριζωπό
χρώμα τους σε σχέση με τις καφε-γκρί ενήλικες μητέρες.
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Το τέλος της ανατροφής των νεογνών σηματοδοτεί συνήθως την αρχή
της περιόδου ζευγαρώματος. Αν και το ζευγάρωμα πραγματοποιείται το
φθινόπωρο ή το χειμώνα, ένα σημαντικό χρονικό διάστημα παρεμβάλλεται
μέχρι την έναρξη της κυοφορίας, αφού το σπέρμα αποθηκεύεται και
διατηρείται ζωντανό στη μήτρα, ενώ η ωορρηξία και η γονιμοποίηση του
ωαρίου λαμβάνει χώρα την επόμενη άνοιξη (Racey and Entwistle 2000). Οι
μηχανισμοί που επιτρέπουν τη διατήρηση της γονιμότητας του σπέρματος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν επιπρόσθετα επιτρέψει στα αρσενικά

Εικόνα 1.2. Αναπαραγω-

να αποθηκεύουν σπέρμα στις επιδιδυμίδες, πριν ακόμα αρχίζει η περίοδος

γικά όργανα αρσενικού

ζευγαρώματος (Dietz and Kiefer 2014) (Εικόνα 1.2).

ατόμου Myotis blythii.
Διακρίνονται οι γεμάτες

Στα είδη χειροπτέρων των εύκρατων περιοχών αλλά και σε ορισμένα με σπέρμα επιδιδυμίδες
είδη των τροπικών, εμφανίζονται απλά αναπαραγωγικά πρότυπα, όπως αυτό (φώτ. Ε. Παπαδάτου).
που περιγράφτηκε παραπάνω (ζευγάρωμα, εγκυμοσύνη, θηλασμός), όπου και υπάρχει ένας μόνο
αναπαραγωγικός κύκλος. Τα περισσότερα όμως χειρόπτερα των τροπικών περιοχών εμφανίζουν πιο
περίπλοκα πρότυπα αναπαραγωγής, με δύο ή ακόμα και τρείς αναπαραγωγικούς κύκλους το χρόνο
(Altringham 2011).
Στην Ευρώπη, από τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη οι νυχτερίδες αρχίζουν να αναζητούν τα
χειμερινά τους καταφύγια για να διαχειμάσουν. Ενίοτε, η διαχείμαση (hibernation) στα χειρόπτερα
δεν είναι συνεχής κατά την διάρκεια του χειμώνα, αλλά ανάλογα την περιοχή και το είδος, μπορεί τα
ζώα να ξυπνήσουν ή ακόμα και να κυνηγήσουν τις θερμότερες μέρες του χειμώνα ή να αλλάξουν
κούρνιες. Αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία και την διαθεσιμότητα
τροφής (Dietz and Kiefer 2014).
Με τον ερχομό της άνοιξης και την άνοδο της θερμοκρασίας, τα χειρόπτερα αρχίζουν πάλι να
δραστηριοποιούνται και να κυνηγάνε, ενώ τα θηλυκά αρχίζουν να μετακινούνται και να
συγκεντρώνονται στα θερινά τους καταφύγια. Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιείται η ωορρηξία,
η γονιμοποίηση και η κυοφορία, με την τελευταία να διαρκεί 6 – 8 εβδομάδες (Dietz and Kiefer 2014).
Κατά τα τέλη της άνοιξης, όταν τα θηλυκά βρίσκονται στην φάση της ύστερης κυοφορίας, αναζητούν
καταφύγια με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς αυτές ευνοούν την ανάπτυξη των εμβρύων και των
νεογνών (Racey and Entwistle 2000). Στις θέσεις αυτές, γνωστές ως βρεφοκομεία (nurseries),
ολοκληρώνεται το τελικό στάδιο της κυοφορίας, γεννούν και ο ετήσιος βιολογικός κύκλος ξαναξεκινά
(Altringham 2011).
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Τέλος, ένα από τα πιο διακριτά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικροχειροπτέρων είναι η
χρήση του ηχοεντοπισμού. Οι νυχτερίδες ανέπτυξαν και τελειοποίησαν, ένα μοναδικό ανάμεσα στα
χερσαία θηλαστικά, σύστημα καθοδήγησης που τους επέτρεψε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από
την όραση και άρα από το φως της ημέρας. Παρακάτω ακολουθεί μια εκτενέστερη ανάλυση και
παρουσίαση για την χρήση του ηχοεντοπισμού από τα χειρόπτερα.

1.3.

Ηχοεντοπισμός

Ηχοεντοπισμός (echolocation), με την απλή του έννοια, ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα
ζώο αναλύει την ηχώ της ίδιας του της φωνής, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια «εικόνα-ήχου» του
κοντινού περιβάλλοντος του (Altringham 2011). Κατά μια έννοια, αποτελεί ένα υποκατάστατο της
όρασης για την αντίληψη κοντινών αντικειμένων. Τα χειρόπτερα μπορούν και εξετάζουν τα
χαρακτηριστικά των αντικειμένων αυτών – μέγεθος, σχήμα, απόσταση, κατεύθυνση και κίνηση –
ανιχνεύοντας τον τρόπο με τον οποίο τροποποιούνται τα σήματα υπερήχων καθώς επιστρέφουν
πίσω με την μορφή ηχούς (Simmons et al 1975).
Τα χειρόπτερα αποτελούν την μια από τις τρείς κλάσεις θηλαστικών που κάνουν χρήση του
ηχοεντοπισμού· οι άλλες είναι τα κητώδη και τα εντομοφάγα (Altringham 1996). Μέσω της εκπομπής
υπερήχων και της ακοής και επεξεργασίας της ηχούς αυτών, μπορούν όχι μόνο να προσανατολιστούν
και να εντοπίσουν αντικείμενα (εμπόδια) στο περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να ανιχνεύσουν, να
αναγνωρίσουν, να εντοπίσουν και να συλλάβουν την λεία τους (Griffin 1958). Ο ηχοεντοπισμός, αν
και είναι συνδεδεμένος κυρίως με την διαδικασία τροφοληψίας, χρησιμοποιείται επίσης για την
επικοινωνία των νυχτερίδων καθώς και για την πρόσβαση στις αποικίες τους (Fenton 2002).
Μόνο τα μικροχειρόπτερα είναι ικανά να χρησιμοποιούν
υψηλά «προηγμένο» σύστημα ηχοεντοπισμού. Αντιθέτως, τα
μεγαχειρόπτερα δεν ηχοεντοπίζουν με εξαίρεση τα είδη του
γένους Rousettus (Εικόνα 1.4). Τα τελευταία κάνουν χρήση
ενός όχι τόσο «προηγμένου» συστήματος ηχοεντοπισμού
μέσα στα σκοτεινά καταφύγιά τους (σπήλαια, ορυχεία κλπ),
παράγοντας ήχο με πλατάγιασμα της γλώσσας τους (Holland
et al. 2004). Αφότου όμως απομακρυνθούν από τις υπόγειες

Εικόνα 1.4. Rousettus aegyptiacus σε

κούρνιες τους και βρεθούν σε υπαίθριο περιβάλλον παύουν

πτήση, ένα είδος μεγαχειρόπτερου που

να ηχοεντοπίζουν και βασίζονται κυρίως στην ευαίσθητη,

ηχοεντοπίζει (από http://www.Warren
photographic.co.uk)

σε σκοτεινές συνθήκες, όραση τους αλλά και στην μνήμη
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τους, για να πλοηγηθούν και να εντοπίσουν την τροφή τους (Waters and Holland 2007). Τρέφεται με
υπερώριμα φρούτα, τα οποία και επιλέγει με την ανεπτυγμένη όσφρηση του (Kwiecinski et al. 1999).
Οι φωνές ηχοεντοπισμού των περισσότερων ειδών χειροπτέρων είναι υπέρηχοι, έχουν δηλαδή
συχνότητα υψηλότερη από το ανώτερο όριο από το οποίο ένας ήχος γίνεται αντιληπτός από τον
άνθρωπο (20 kHz). Πιο συγκεκριμένα, οι ήχοι που εκπέμπουν οι νυχτερίδες κυμαίνονται σε ένα ευρύ
φάσμα συχνοτήτων, από 5 kHz (Barataud 2015) (δηλαδή ήχους αντιληπτούς από μας) έως και 212
kHz (Jones 1999) (υπέρηχους). Σε αυτό το φάσμα περιλαμβάνονται τα κοινωνικά καλέσματα (5 – 50
kHz) και οι φωνές ηχοεντοπισμού (8 – 212 kHz).

1.3.1.

Σύντομη αναδρομή στην μελέτη του Ηχοεντοπισμού - Πως ανακαλύφθηκε

«…αν ο Spallanzani και ο Jurine είχαν παρατηρήσει κάποια
(άτομα) της (οικογένειας) Molossidae, τα οποία εκπέμπουν
φωνές ηχοεντοπισμού σε εύρος συχνοτήτων αντιληπτό από το
ανθρώπινο αφτί, θα μπορούσαν να είχαν ανακαλύψει τον
Lazzaro Spallanzani

ηχοεντοπισμό το 1790.»
(απόσπασμα από Griffin 2002)

O Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799), ένας Ιταλός επιστήμονας και ιερέας, ήταν εκείνος που στα τέλη
του 18ου αιώνα υπέδειξε την ικανότητα των νυχτερίδων να μπορούν να εντοπίζουν και να
αποφεύγουν εμπόδια σε απόλυτο σκοτάδι, μια ικανότητα η οποία παρέμενε η ίδια ακόμα και μετά
την κάλυψη ή αφαίρεση των οφθαλμών τους (Dijkgraaf 1960). Αν και ο Spallanzani οδηγήθηκε σε
ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις από τα αποτελέσματα των πειραμάτων του, δεν μπόρεσε να φτάσει
στο συμπέρασμα ότι οι νυχτερίδες μπορούν να προσανατολίζονται στον χώρο μέσω της πληροφορίας
που λαμβάνουν από την ηχώ φωνών ενίοτε μη αντιληπτών από τον άνθρωπο. Αξιοσημείωτη πάντως
παραμένει η εύρεση του Spallanzani όπως την κατέγραψε στο ημερολόγιο του: «…φαίνεται ότι οι
τυφλές νυχτερίδες, όταν πιάνουν έντομα την νύχτα, χρησιμοποιούν τα αφτιά τους…» (από Dijkgraaf
1960).
Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες προσπάθειες από τον Louis Jurine, ο οποίος
ακολουθώντας τον Spallanzani διερεύνησε την λειτουργία του αφτιού των νυχτερίδων, αλλά και από
τον Georges Cuvier. Ο τελευταίος, το 1805, στο 14o μάθημα ανατομίας του έργου του «Leçons
d'anatomie comparée», έγραψε: «…Σε μας φαίνεται ότι τα όργανα της αφής είναι επαρκή για να
εξηγήσουν το φαινόμενο…» και συνεχίζει εξηγώντας ότι κατά την διάρκεια της πτήσης, ο αέρας που
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περνάει ανάμεσα στις φτερούγες δίνει στο ζώο, μέσω των αισθήσεων, την πληροφορία των
εμποδίων ή ανοιγμάτων που βρίσκονται στον δρόμο του. Ο Cuvier, μόνο κοντά στα τέλη της ζωής του
κατά τον 19ο αιώνα, αναγνώρισε τη συνεισφορά των πειραμάτων των Spallanzani και Jurine που
οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι νυχτερίδες πολύ πιθανά βασίζονται στην ακοή και μόνο για να
πετούν, και την περίοδο εκείνη δεν υπήρξε περεταίρω έρευνα πάνω στο θέμα (Barataud 2015).
Αν και από τα μέσα του 19ου αιώνα είχε αρχίζει να αναπτύσσεται η ιδέα ότι μερικές ακουστικές
συχνότητες είναι μη αντιληπτές από τον άνθρωπο (εφεύρεση σφυρίχτρας υπερήχων από τον Galton
το 1876, η ανακάλυψη του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου το 1881 από τους αδελφούς Curie), η
δυνατότητα των νυχτερίδων να χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου ήχους για να κινούνται στο χώρο δεν
προτάθηκε από κανέναν. Μόνο αφότου αναπτύχθηκε η υποβρύχια ανίχνευση κατά την διάρκεια του
Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βρετανός φυσιολόγος Hamilton Hardridge το 1920, πρότεινε ότι οι
νυχτερίδες χρησιμοποιούν μικρού μήκους κύματος ήχους, μη αντιληπτούς από τον άνθρωπο, για να
πάρουν πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον τους (Barataud 2015).
Μια νέα εποχή άρχισε το 1938, όταν ο Donald R. Griffin (19152003), τότε φοιτητής βιολογίας του κολλεγίου του Harvard,
απέδειξε μαζί με τον Robert Galambos και την βοήθεια ενός
μικροφώνου υπερήχων κατασκευασμένο από τον φυσικό G.W.
Pierce, ότι οι νυχτερίδες παράγουν ήχους με συχνότητες
μεγαλύτερες από το ακουστικό όριο του ανθρώπινου αφτιού
(περίπου 20 kHz) για να προσανατολιστούν και να εντοπίσουν
εμπόδια ακούγοντας την ηχώ τους (Griffin 2001) (Εικόνα 1.5).
Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα ο ηχοεντοπισμός θεωρούνταν
Εικόνα 1.5. O Δρ. Robert Galambos

ένα αποτελεσματικό σύστημα εντοπισμού εμποδίων αλλά κανένας

κρατώντας μια νυχτερίδα μπροστά στο

δεν θεωρούσε ότι οι νυχτερίδες το χρησιμοποιούν και για να μικρόφωνο του Pierce (φωτογρ. από
συλλαμβάνουν την τροφή τους. Ο τότε διαθέσιμος εξοπλισμός για Douglas 2010).
τον εντοπισμό και την ανάλυση των υπερήχων των χειροπτέρων ήταν ογκώδης και ευαίσθητος για
δουλειά στο πεδίο. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Griffin, να βρεθεί το 1951 με ένα φορτηγό γεμάτο
εξοπλισμό, σε μια μικρή λίμνη όπου νυχτερίδες κυνήγαγαν έντομα. Εκεί διαπίστωσε ότι οι υπέρηχοι
των νυχτερίδων ήταν διαφορετικοί σε διάρκεια, ρυθμό επανάληψης και συχνότητα σε σχέση με
αυτούς που κατέγραφε στο εργαστήριο (D. R. Griffin 1958). Το 1960, οι Griffin et al., περιέγραψαν
πως οι νυχτερίδες χρησιμοποιούν τον ηχοεντοπισμό για να εντοπίσουν και να πιάσουν έντομα και
επισήμαναν τις διαφορές στις συχνότητες των φωνών που εκπέμπουν τα ζώα κατά την διάρκεια της
αναζήτησης, της προσέγγισης και την τελική φάση του κυνηγιού (‘feeding buzzes’) (Εικόνα 1.6).
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Εικόνα 1.6. O Donald R. Griffin ηχογραφώντας υπερήχους νυχτερίδων Noctilionidae (fishing bats) από ένα μονόξυλο κανό
στον ποταμό Chagras του Παναμά, το 1953 (φωτ. Harold Trapido από Bardossi & Schwartz 1985).

Αρκετές ακόμα ανακαλύψεις που αφορούν τον ηχοεντοπισμό των χειροπτέρων ακολούθησαν
από τότε (Griffin 2001), ενώ με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας άρχισαν,
μετά το 1980, να διατίθενται στην αγορά εξοπλισμός και λογισμικά κατάλληλα να ηχογραφούν και
να αναλύουν σήματα υψηλών συχνοτήτων (δέκτες υπερήχων – bat detectors) με μικρές διαστάσεις
και ανεκτό κόστος. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πραγματοποίηση πολυάριθμων μελετών, που
οδήγησαν σε μια πληθώρα δημοσιεύσεων (Fenton 2004).

1.3.2.
1.3.2.1.

Εισαγωγή στο ήχο
Η φυσική του ήχου

Με όρους Φυσικής, ως ήχος ορίζεται μια μηχανική ταλάντωση, η οποία παράγεται από μια πηγή και
μεταδίδεται σε ένα μέσο (αέρας, νερό, στερεό ή πλάσμα). Όταν η ηχητική πηγή δημιουργεί μια
μορφή διαταραχής στο υλικό μέσο, μεταδίδει την ενέργεια της διαταραχής αυτής στα μόρια της ύλης
και τα μετατοπισμένα αυτά μόρια ασκούν δυνάμεις στα γειτονικά μόρια, αναγκάζοντάς τα να έλθουν
εκτός θέσης ισορροπίας. Με αυτό τον τρόπο η διατάραξη ταξιδεύει στο μέσο· το φαινόμενο αυτό
ονομάζεται διάδοση. Οι δονήσεις αυτές διαδίδονται μακριά από την πηγή με την ταχύτητα του ήχου
και σχηματίζουν το ηχητικό κύμα.
Στην περίπτωση που το μέσο διάδοσης είναι ο αέρας, ένα ηχητικό κύμα καθώς διαδίδεται στην
ατμόσφαιρα προκαλεί την ταλάντωση των μορίων του αέρα δηλαδή αυξομειώσεις της
ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι διαδοχικές αυτές πυκνώσεις – αραιώσεις φτάνουν στο αισθητήριο της
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ακοής, πάλλουν το τύμπανο και μεταφέρουν την πληροφορία στον εγκέφαλο που την μεταφράζει ως
ήχο. Η ταχύτητα του ήχου δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από την πίεση και την θερμοκρασία. Σε
ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα στους 20 °C η ταχύτητα του ήχου είναι 343 m/s και πέφτει στα 300 m/s
στους 0 °C.
Το ανθρώπινο αφτί μπορεί να αντιληφθεί τα ηχητικά κύματα που παράγονται από ταλαντώσεις
με συχνότητα από 20 Hz έως 20000 Hz (δηλαδή 20 kHz). Τα ηχητικά κύματα που διαδίδονται με
συχνότητα εκτός του εύρους αυτού δεν είναι αντιληπτά από τον άνθρωπο και ονομάζονται υπόηχοι
όταν η συχνότητα τους είναι μικρότερη των 20 Hz και υπέρηχοι όταν είναι μεγαλύτερη των 20 kHz.

1.3.2.2.

Χαρακτηριστικά των ηχητικών κυμάτων

Ένα ηχητικό κύμα (στην περίπτωση αυτή οι υπέρηχοι), όπως και όλα τα κύματα, χαρακτηρίζεται από
φυσικές ιδιότητες όπως η συχνότητα, η περίοδος, το μήκος κύματος, το πλάτος ταλάντωσης και η
ένταση. Η συχνότητα, η περίοδος, το πλάτος κύματος και η ένταση εξαρτώνται από την πηγή των
υπερήχων, η ταχύτητα είναι χαρακτηριστική του μέσου διάδοσης και το μήκος κύματος εξαρτάται
τόσο από την πηγή των υπερήχων όσο και από το μέσο διάδοσης.
Συχνότητα (f) είναι ο αριθμός των διαταραχών (κυμάτων) που δημιουργούνται από μια πηγή
στην μονάδα του χρόνου, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο πάλλονται τα σωματίδια του αέρα (στο
παράδειγμα μας) κατά τη διάδοση του ηχητικού κύματος. Μετριέται σε μονάδες Hertz (Hz) (1 Hertz
=1 κύκλος/sec) ή kilohertz (kHz) (1 kHz =1.000Hz). Το 1Hz σημαίνει πως από το σημείο παρατήρησης
διέρχεται ένα κύμα ανά δευτερόλεπτο.
Περίοδος ονομάζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της δημιουργίας δύο διαδοχικών
διαταραχών, δηλαδή το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο ομόλογων σημείων της καμπύλης του
κύματος. Για παράδειγμα το χρονικό διάστημα διέλευσης δυο κορυφών του κύματος από ένα
συγκεκριμένο σημείο του χώρου. Μετριέται σε δευτερόλεπτα (s).
Μήκος κύματος (λ) είναι η απόσταση που διανύει ένα κύμα σε χρόνο μίας περιόδου (Εικόνα
1.7). Είναι ίσο με την ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ δύο διαφορετικών συμφασικών σημείων.
Είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας του ιδίου κύματος, που σημαίνει πως όσο μεγαλύτερη
είναι η συχνότητα ενός κύματος τόσο μικρότερο θα είναι το μήκος κύματος του. Το μήκος κύματος
είναι ίσο με την ταχύτητα μεταφοράς δια τη συχνότητα:
λ = c/f

(1)
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όπου c είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. Μετριέται σε μέτρα (m).
Πλάτος κύματος καλείται η καθ΄ ύψος μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από το σημείο
ισορροπίας του κατά τη διέλευση ενός κύματος. Μετριέται σε μονάδες μήκους, συνήθως μέτρα. Το
πλάτος του κύματος σε ένα σημείο έχει άμεση σχέση με την ενέργεια του κύματος σε αυτό το σημείο.
Όσο μεγαλύτερο πλάτος παρουσιάζει ένα κύμα τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει. Συνεπώς τα
ηχητικά κύματα μεγάλου πλάτους ακούγονται πιο δυνατά από εκείνα με μικρό πλάτος.

Εικόνα 1.7. Γραφική αναπαράσταση των ταλαντώσεων ενός ηχητικού κύματος.

Μια σημαντική έννοια για την κατανόηση της λειτουργίας του ηχοεντοπισμού είναι η ανάκλαση,
δηλαδή το φαινόμενο της αλλαγής διεύθυνσης διάδοσης ενός μετώπου κύματος, μέσα στο ίδιο μέσο,
από μια διαχωριστική επιφάνεια. Όταν ένα ξένο σώμα διαφορετικής ύλης από αυτή του μέσου
παρεμβάλλεται στην κατεύθυνση των ηχητικών κυμάτων, τότε αυτά υφίστανται ανάκλαση.
Ο ήχος καθώς διαδίδεται σε ένα μέσο εξασθενεί. Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση που μπορεί να
διανύσει ένα ηχητικό κύμα είναι περιορισμένη και, στην περίπτωση που το μέσο διάδοσης είναι
ομοιογενές και ελεύθερο από εμπόδια, εξαρτάται από την ένταση πού έχει ο ήχος όταν αυτός
παράγεται. Η ηχητική πίεση, η οποία εκφράζεται σε decibel (db), μειώνεται κατά 6 db για κάθε
διπλασιασμό της απόστασης από τη πηγή. Αν κάποιος, δηλαδή, στέκεται σε απόσταση ένα μέτρο από
την ηχητική πηγή και απομακρυνθεί άλλο ένα, τότε ο ήχος που θα ακούσει θα είναι 6 db πιο χαμηλά.
Αν μετακινηθεί κατά 4 μέτρα μακρύτερα τότε η μείωση θα είναι 12 db κ.ο.κ.
Γενικά, η εξασθένηση του ήχου εξαρτάται από τη φύση του μέσου, τη θερμοκρασία του, την
υγρασία, τον αέρα και την παρουσία εμποδίων και αυξάνεται με τη συχνότητα του ήχου˙ όσο
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υψηλότερη η συχνότητα του ήχου, τόσο πιο εύκολα εξασθενεί. Σε ξερό ατμοσφαιρικό αέρα, μισή από
την ενέργεια χάνεται (-3 db):
στα

1 kHz

κάθε 60 μ.

10 kHz

κάθε 15 μ.

150 kHz

κάθε 1 μ. (Barataud 2015).

Οι νόμοι της φυσικής και της ακουστικής έχουν κατά ένα τρόπο αναγκάσει και οδηγήσει τα
χειρόπτερα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες συχνότητες οι οποίες δίνουν τα βέλτιστα
αποτελέσματα για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Για να γίνει αυτό αντιληπτό είναι σημαντική
η κατανόηση της σχέσης του μήκους κύματος με το μέγεθος των αντικειμένων. Αντικείμενα
μικρότερα από το μήκος κύματος δεν ανακλούν τον ήχο, δηλαδή ένα αντικείμενο θα ανακλάσει τον
προσπιπτόμενο ήχο μόνο αν οι διαστάσεις του είναι μεγαλύτερες από το μήκος του ηχητικού
κύματος. Επομένως, όσο υψηλότερος – οξύτερος – ο ήχος, δηλαδή όσο μικρότερο είναι το μήκος
κύματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να συναντήσει αντικείμενα των οποίων οι διαστάσεις
θα τον σταματήσουν και θα στείλουν πίσω ηχώ.
Στην περίπτωση των χειροπτέρων, με βάση τα παραπάνω, το εύρος των συχνοτήτων στο οποίο
εκπέμπουν τα είδη για να εντοπίσουν την λεία τους, αποτελεί ύψιστης σημασίας. Για παράδειγμα,
με χρήση συχνοτήτων κάτω των 40 kHz (μήκος κύματος = 340/40.000 = 0,0085 m = 0,85 cm), ένα
κουνούπι δεν θα γίνει αντιληπτό (αφού δε θα ανακλαστεί σημαντική ηχώ), ενώ μια μεγάλη
νυχτοπεταλούδα ή ένα σκαθάρι θα εντοπιστεί εύκολα ακόμα και με τη χρήση ήχου με συχνότητα 20
kHz (μήκος κύματος = 340/20.000 = 0,017 m = 1,7cm)· παράδειγμα της περίπτωσης αυτής αποτελούν
τα είδη του γένους Noctula (Barataud 2015).

1.3.3.

Ο ηχοεντοπισμός στα χειρόπτερα

Τα μικροχειρόπτερα παράγουν υπέρηχους με τρόπο παρόμοιο όπως παράγουμε εμείς ήχους. Στον
λάρυγγα, ο οποίος είναι συγκριτικά μεγαλύτερος από ότι σε άλλα θηλαστικά, η ροή του αέρα περνάει
από τα ζεύγη των φωνητικών πτυχώσεων, τις ονομαζόμενες φωνητικές χορδές, προκαλώντας την
ταλάντωσή τους. Οι μύες που υπάρχουν στο λάρυγγα ελέγχουν την τάση των φωνητικών χορδών και
το άνοιγμα της μεταξύ τους σχισμής και έτσι προκαλείται η διαφορετική ένταση και η διαφορετική
συχνότητα της φωνής. Οι φωνητικές χορδές των νυχτερίδων είναι μικρές και τεντωμένες και μπορούν
να παράξουν πολύ υψηλές συχνότητες.
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Ο ήχος που εξέρχεται από τον λάρυγγα στην πραγματικότητα είναι σύνθετος καθώς, η
θεμελιώδης συχνότητα συνοδεύεται από μια σειρά αρμονικών, δηλαδή ήχων των οποίων η
συχνότητα αποτελεί ακέραιο πολλαπλάσιο της θεμελιώδους συχνότητας. Στα περισσότερα
μικροχειρόπτερα η πρώτη αρμονική είναι και η πιο δυνατή.
Οι αρμονικές δεν είναι πάντα ορατές στα φασματογραφήματα, είτε γιατί απλά δεν υπήρχαν είτε,
πιο συχνά, γιατί ο εξοπλισμός ηχογράφησης δεν ήταν αρκετά ευαίσθητος για να τις ηχογραφήσει.
Μερικά παραδείγματα από φασματογραφήματα στα οποία οι αρμονικές είναι ορατές φαίνονται στην
Εικόνα 1.11.

Α

Hypsugo savii

Β

3η

2η
2η αρμονική

Myotis blythii

1η αρμονική ή
θεμελιώδης ήχος

1η αρμονική ή
θεμελιώδης ήχος

4η

Γ

Δ

Rhinolophus blasii

3η
3η
2η
2η

1η αρμονική ή
θεμελιώδης ήχος

Pipistrellus pipistrellus

1η αρμονική ή
θεμελιώδης ήχος

Εικόνα 1.11. Φασματογραφήματα φωνών διαφορετικών δομών με τις αρμονικές τους. Οι δομές που μοιάζουν με
αναστραμμένες αρμονικές οφείλονται στον εξοπλισμό (δημιουργούνται τεχνητά) και δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα.
Α) Φωνή FM από Myotis blythii, Β) Φωνή FM/QCF από Hypsugo savii, Γ) Φωνή QCF από Pipistrellus pipistrellus και Δ) Φωνή
CF από Rhinolophus blasii.
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Ο ήχος στα χειρόπτερα εκπέμπεται από το στόμα ή από τα ρουθούνια. Τα είδη που εκπέμπουν
από τα ρουθούνια (π.χ. είδη των οικογενειών Rhinolophidae, Hipposideridae, Phyllostomidae,
Megadermatidae) έχουν συχνά περίπλοκες δομές πτυχώσεων δέρματος ή χόνδρου (Εικόνα 1.12), οι
οποίες μερικές φορές επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του προσώπου τους.

Εικόνα 1.12. Είδη που ηχοεντοπίζουν από τα ρουθούνια έχουν συχνά περίπλοκες και περίτεχνες δομές πτυχώσεων
δέρματος: Α) Rhinolophus ferrumequinum, διακρίνεται η σαν-πέταλο προεξοχή της μύτης από την οποία η οικογένεια
Rhinolophidae έχει πάρει το κοινό αγγλικό της όνομα (horseshoe bats), B) Rhinolophus hipposideros Γ) Triaenops persicus,
είδος

της

Μέσης Ανατολής

που

ανήκει

στην

οικογένεια

Hipposideridae

(φωτ.: Ivan V.

Kuzmin από:

http://www.boldsystems.org) και Δ) Carollia perspicillata, αμερικάνικο είδος της οικογένειας Phyllostomidae (φωτ.: Rafael
De La Colina από https://www.flickr.com).

Οι υπέρηχοι, όπως προαναφέρθηκε, εξασθενούν πολύ γρήγορα καθώς ταξιδεύουν στον αέρα, γι’
αυτό και τα χειρόπτερα έχουν αναπτύξει πολύ οξεία και ευαίσθητη ακοή για να εντοπίζουν ακόμη
και τους πιο ασθενείς ανακλώμενους ήχους. Τα περισσότερα είδη έχουν μεγάλα εξωτερικά αφτιά
(πτερύγια) και κάποια διαθέτουν μία ειδική φυλλοειδή χόνδρινη κατασκευή, τον «τράγο» (tragus), η
οποία προεκτείνεται από την βάση του πτερυγίου μέχρι και κάποιο ύψος μέσα σε αυτό (Altringham
2011). Ο τράγος συμβάλει στην τροποποίηση και κατεύθυνση των εισερχόμενων ήχων αλλά και στη
προστασία του αυτιού από τους έντονους εξερχόμενους ήχους (Hill and Smith 1984).
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Για να αυξηθεί η απόσταση στην οποία οι νυχτερίδες μπορούν να εντοπίσουν τη λεία τους, πολλά
είδη χειροπτέρων παράγουν δυνατές φωνές. Οι φωνές ηχοεντοπισμού τους, ηχογραφημένες σε
απόσταση 10 cm μπροστά από μια νυχτερίδα, ποικίλουν σε ένταση από χαμηλές (<60 dB SPL, Griffin,
1958) μέχρι και πολύ υψηλές (έως 130 dB SPL, Altringham, 2011). Συγκριτικά, το όριο της έντασης του
ήχου πάνω από το οποίο, η έκθεση σε αυτόν, είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο και μπορεί να
οδηγήσει σε προβλήματα ακοής και κώφωση, είναι περίπου 120 dB. Για να αποφευχθεί
τραυματισμός και κατά συνέπεια κώφωση από τα ισχυρά σε ένταση σήματα, κάποια είδη
χειροπτέρων έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη προσαρμογή, όπου κατά την εκπομπή ενός σήματος
γίνονται προσωρινά κωφά και στον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την εκπομπή του επόμενου σήματος, η
ακοή γίνεται πολύ ευαίσθητη. Μέσα στο αφτί υπάρχουν δυο μικροσκοπικοί μύες, ο ένας εκ των
οποίων είναι προσδεμένος στον αναβολέα. Την στιγμή πριν την εκπομπή ενός σήματος
ηχοεντοπισμού, ο μυς αυτός συστέλλεται και τραβάει τον αναβολέα μακριά από την ωοειδή θυρίδα,
με αποτέλεσμα ο ήχος να μην μπορεί να περάσει στο κοχλία, ο οποίος μπορεί να καταστραφεί από
δυνατούς ήχους. Αφότου το ηχητικό σήμα εκπεμφθεί, ο μυς του αφτιού χαλαρώνει και η ακοή
επανέρχεται πλήρως (Altringham 2011).
Αν και ο ηχοεντοπισμός είναι ενεργοβόρος, οι νυχτερίδες όταν πετάνε δεν καταναλώνουν
παραπάνω ενέργεια από αυτή που απαιτεί η ίδια η πτήση, καθώς εκπέμπουν υπερήχους με την
εκπνοή, η οποία είναι συγχρονισμένη με το χτύπημα των φτερούγων (Speakman and Racey 1991).

1.3.4.

Δέκτες Υπερήχων

Ένα μεγάλο μέρος της μελέτης των μικροχειροπτέρων, βασίζεται στην παρακολούθηση και την
καταγραφή των φωνών ηχοεντοπισμού τους. Η παρακολούθηση των φωνών ηχοεντοπισμού έχει
συμβάλει στην συστηματική (Jones and van Parijs 1993, Jacobs et al. 2006), την οικολογία (Neuweiler
1989, Jones and Siemers 2011), την ηθολογία (Gillam et al. 2010) και σε άλλους κλάδους της βιολογίας
των χειροπτέρων. Έχει επίσης εφαρμογή στην διαχείριση των πληθυσμών των χειροπτέρων και κατ’
επέκταση των ενδιαιτημάτων τους (χρήση των χειροπτέρων ως βιοδείκτες), μέσω του εντοπισμού
καταφυγίων, θέσεων τροφοληψίας, διαδρομών και θέσεων ζευγαρώματος και της μακροχρόνιας
παρακολούθησης παρουσίας και αφθονίας ειδών στα διάφορα ενδιαιτήματα (Boye 2004).
Όπως προαναφέρθηκε, οι φωνές ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων είναι υπέρηχοι και για την
μελέτη τους χρησιμοποιούνται ειδικοί δέκτες υπερήχων (bat detectors). Οι δέκτες αυτοί διαθέτουν
μικρόφωνα ευαίσθητα σε πολύ υψηλές συχνότητες και, μετατρέπουν τις φωνές ηχοεντοπισμού των
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χειροπτέρων (υπέρηχοι) σε σήματα ακουστά στον άνθρωπο. Υπάρχουν 3 βασικές μέθοδοι
μετατροπής των υπερήχων σε ακουστούς:

1) Heterodyne
Είναι μια από τις πιο κοινές μεθόδους μετατροπής υπερήχων η αρχή της οποίας προέρχεται
από τη ραδιοτηλεγραφία. Τα κύματα που προσλαμβάνονται από τον δέκτη συγκρίνονται,
κατά κάποιον τρόπο, με κύματα που παράγονται από έναν ταλαντωτή που βρίσκεται μέσα
στον δέκτη. Οι ακολουθίες αυτών των δυο κυμάτων αλληλοεπιδρούν και παράγουν έναν ήχο
(τόνο) συχνότητας ίσης με την διαφορά της συχνότητας του εισερχόμενου κύματος fs και της
συχνότητας του κύματος από τον ταλαντωτή fo (δηλαδή fs- fo). Η συχνότητα του ταλαντωτή
μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε η παραγόμενη συχνότητα να πέφτει μέσα στο όριο της
ακοής. Για παράδειγμα, αν θέσουμε τον ταλαντωτή σε μια συχνότητα 40 kHz και η
συχνότητα του εισερχόμενου ήχου είναι 42 kHz, η παραγόμενη συχνότητα θα είναι 2 kHz, η
οποία και είναι ακουστή. Όσο η συχνότητα του προσαρμοσμένου κύματος fo (του
ταλαντωτή) πλησιάζει την συχνότητα του εισερχόμενου κύματος fs, η συχνότητα του
παραγόμενου κύματος ελαττώνεται μέχρι που μηδενίζεται όταν οι δύο συχνότητες είναι
ίσες. Το σημείο αυτό καλείται zero beat (μηδενικός τόνος).
Στους δέκτες heterodyne που χρησιμοποιούνται για τα χειρόπτερα μόνο ένα μικρό
εύρος συχνοτήτων μετατρέπονται σε ακουστές. Το εύρος αυτό είναι συνήθως 10 kHz και
καθορίζεται από ένα φίλτρο που υπάρχει στον δέκτη υπερήχων. Ο χρήστης μπορεί και
επιλέγει τη συχνότητα στην οποία ο δέκτης θα ανιχνεύει, η οποία αποτελεί την κεντρική
συχνότητα του εύρους συχνοτήτων που θα μετατραπούν. Δηλαδή αν ο χρήστης θέσει τον
δέκτη στα 40 kHz, οι συχνότητες που θα είναι ακουστές σε αυτόν θα είναι μεταξύ 35 και 45
kHz. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ακόμα και αν ο χειριστής εντοπίσει το σημείο zero
beat, ένας ανεπαίσθητος ήχος θα συνεχίσει να ακούγεται. Οι φωνές των χειροπτέρων που
μετατρέπονται από τον δέκτη heterodyne ακούγονται διαφορετικά ανάλογα με την
συχνότητα στην οποία είναι ρυθμισμένος ο δέκτης. Έτσι κάποιες φορές ο ήχος που
παράγεται από τον δέκτη ακούγεται πιο ‘υγρός’ ή πιο ‘ξηρός’, και αυτοί οι τόνοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να εντοπιστεί ο τύπος της φωνής (αν είναι FM, CF κτλ, βλ. παρακάτω).
Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και πολύ έμπειρους
χρήστες, ικανούς να αντιλαμβάνονται αυτές τις διαφορές του ήχου που παράγονται από τον
δέκτη, καθώς και να εντοπίζουν το σημείο του zero beat. Επίσης το φαινόμενο Doppler
δυσχεραίνει την αναγνώριση και πρέπει ο χειριστής να κρατάει συνεχώς σημειώσεις των
μετρήσεων και των συχνοτήτων. Ο προσδιορισμός των ειδών με βάση τις φωνές γίνεται
επιτόπου και σε πραγματικό χρόνο χωρίς την δυνατότητα επαλήθευσης και περεταίρω
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επεξεργασίας των ήχων στο εργαστήριο. Η μεθοδολογία μπορεί και χρησιμοποιείται με
επιτυχία σε μέρη με λίγα και γνωστά είδη χειροπτέρων, αλλά είναι σχεδόν ακατάλληλη για
περιοχές, όπως η Ελλάδα, με πλούσια χειροπτεροπανίδα όπου συχνά υπάρχει
αλληλοεπικάλυψη στις συχνότητες των φωνών των διαφόρων ειδών και τα ποσοστά
εσφαλμένης αναγνώρισης είναι μεγάλα.

2) Frequency Division ή Zero-Crossing (Μέθοδος Υποδιαίρεσης Συχνότητας)
Σε αντίθεση με τη μέθοδο heterodyne όπου κάθε φορά μόνο ένα μικρό εύρος συχνοτήτων
μετατρέπεται σε ακουστές (και οι υπόλοιπες “χάνονται”), με τη μέθοδο frequency division
ολόκληρο το εύρος υπερήχων μετατρέπεται σε ακουστό. Κατά τη μέθοδο αυτή η συχνότητά
των υπερήχων υποπολλαπλασιάζεται προκειμένου η μετατρεπόμενη συχνότητα να εμπίπτει
στο ακουστικό φάσμα του χρήστη. Οι περισσότεροι δέκτες υπερήχων αυτού του τύπου
διαιρούν την εισερχόμενη συχνότητα δια του 10. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εισερχόμενο
σήμα που αποτελείται από 50 ταλαντώσεις ανά μονάδα του χρόνου μετά την μετατροπή να
αποτελείται από 5 μόνο ταλαντώσεις στην ίδια μονάδα του χρόνου, οπότε μια φωνή που
εκπέμπεται στα 50 kHz θα ακουστεί στα 5 kHz.
Στην ουσία, κατά την μέθοδο αυτή, η περιβάλλουσα (envelope) του εισερχόμενου
σήματος, δηλαδή η καμπύλη της μεταβολής της έντασης του ήχου στο χρόνο όπως αυτή
φαίνεται στο διάγραμμα κυματομορφής (oscillogram), αποθηκεύεται στην μνήμη του δέκτη.
Στη συνέχεια, αναγνωρίζονται τα σημεία (zero crossings) όπου οι ταλαντώσεις τέμνουν τη
μηδενική οριζόντια ευθεία (zero horizontal line) του άξονα της περιβάλλουσας και ένα
σημείο ανά 10 επιλέγεται. Με βάση τα επιλεγμένα αυτά σημεία, ανακατασκευάζεται ένα
νέο κύμα με ταλαντώσεις μήκους κύματος 10 φορές μεγαλύτερο, το πλάτος του οποίου
καθορίζεται από την αποθηκευμένη περιβάλλουσα (Εικόνα 1.8 και 1.9).
Οι αλληλουχίες των φωνών που μετατρέπονται με τη μέθοδο υποδιαίρεσης συχνότητας
(frequency division) διατηρούν την αρχική τους διάρκεια και ρυθμό εκπομπής των φωνών
και μπορούν να ηχογραφηθούν σε κάποιο μέσο αποθήκευσης ώστε να αναλυθούν αργότερα
στο εργαστήριο. Τα χαρακτηριστικά όμως της δομής του ήχου αλλοιώνονται, καθώς
συγκρατείται ένα μικρό μόνο ποσοστό της υπάρχουσας πληροφορίας που αυτός εμπεριέχει
και γι’ αυτό χρησιμοποιείται μόνο για αδρούς προσδιορισμούς ειδών, ή για μετρήσεις της
σχετικής αφθονίας όλων των ειδών. Ένα άλλο μειονέκτημα αυτών των δεκτών είναι ότι είναι
λιγότερο ευαίσθητοι στον εντοπισμό ασθενών φωνών (όπως τα είδη του γένους Plecotus),
με αποτέλεσμα αδύναμες ή ασθενείς φωνές να μην γίνονται αντιληπτές.
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Εικόνα 1.8. Α. Βήμα 1ο: Διάγραμμα κυματομορφής (oscillogram) του αυθεντικού σήματος, Β. Βήμα 2ο: Οριοθέτηση της
περιβάλλουσας του σήματος, Γ. Βήμα 3ο: Εύρεση των σημείων zero crossings. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται ένα στα 5
και οι αυθεντικές ταλαντώσεις του σήματος διαγράφονται και, Δ. Βήμα 4 ο: Νέες ταλαντώσεις δημιουργούνται με βάση τα
zero crossings και την περιβάλλουσα (σχεδιασμένο ακολουθώντας τον Barataud 2015).

Εικόνα 1.9. Αριστερά: Φασματογράφημα φωνής ηχοεντοπισμού, διακρίνεται η δυνατή πρώτη αρμονική και μια αχνή
δεύτερη αρμονική. Δεξιά: Η ίδια φωνή επεξεργασμένη χρησιμοποιώντας frequency division (σχεδιασμένο ακολουθώντας
τον Barataud 2015).
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3) Time Expansion (Μέθοδος Χρονικής Διαστολής)
Κατά την μέθοδο της χρονικής διαστολής τα ηχητικά σήματα που προσλαμβάνονται από τον
δέκτη ψηφιοποιούνται, ένα μέρος αυτών αποθηκεύεται (προσωρινά) στην εσωτερική μνήμη
του δέκτη και στη συνέχεια αναπαράγονται σε πιο αργή ταχύτητα, ώστε να γίνουν ακουστά
και να αποθηκευτούν σε άλλο μέσο (εξωτερική συσκευή ηχογράφησης ή σε κάρτα μνήμης).
Μετά την μετατροπή το σήμα που θα προκύψει θα είναι, όπως καταδεικνύει και το όνομα
της μεθόδου, «χρονικά διασταλμένο», δηλαδή μεγαλύτερο σε διάρκεια από το αρχικό και
συνεπώς η συχνότητα του θα είναι μικρότερη (Εικόνα 1.10). Συνήθως στους δέκτες
υπερήχων αυτού του τύπου οι αλληλουχίες επιβραδύνονται κατά 10 φορές, με αποτέλεσμα
οι φωνές π.χ. διάρκειας 3 ms και 40.000 kHz μετά την μετατροπή να έχουν διάρκεια 30 ms
και συχνότητα 4.000 kHz, δηλαδή εμπίπτουν μέσα στο ανθρώπινο φάσμα ακοής.

Α)

s

Β)

s
Εικόνα 1.10. Χρονική διαστολή: κατά την μετατροπή η κυματομορφή εκτείνεται στο χρόνο, αλλά οι ταλαντώσεις
της διατηρούνται. Στο παρόν, η αρχική κυματομορφή (Α) έχει διασταλεί χρονικά x5 φορές (Β) και αντιστοίχως η
συχνότητα του σήματος έχει μειωθεί διά 5 (σχεδιασμένο ακολουθώντας τον Barataud, 2015).

Εξαιτίας αυτής της «χρονικής διαστολής», οι δέκτες αυτού του τύπου προϋποθέτουν την
ταυτόχρονη εφαρμογή και μίας από τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους, προκειμένου να
μπορεί ο χρήστης να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χειροπτέρων και σε πραγματικό
χρόνο. Έτσι ο χρήστης στο ένα κανάλι ακούει σε πραγματικό χρόνο την δραστηριότητα και
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στο δεύτερο κανάλι ακούει την αναπαραγωγή των διασταλμένων φωνών που έχει επιλέξει
να ηχογραφήσει.
Αρκετοί δέκτες που κάνουν χρήση της μεθόδου χρονικής διαστολής (time expansion)
έχουν μικρή εσωτερική μνήμη και μπορούν να αποθηκεύσουν ,όπως προαναφέρθηκε, μόνο
μικρά τμήματα μιας αλληλουχίας φωνών (π.χ. 3,4 sec), τα οποία στην συνέχεια
αναπαράγουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συνεχής καταγραφή της
δραστηριότητας των νυχτερίδων με μεγάλη πιστότητα και ακρίβεια. Από τις αρχές του 21ου
αιώνα όμως, κυκλοφορούν στο εμπόριο δέκτες οι οποίοι διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα
ηχογράφησης με κάρτες μεγάλου αποθηκευτικού χώρου, καθιστώντας δυνατή τη συνεχή
καταγραφή υπερήχων.
Οι τροποποιημένες με την μέθοδο αυτή φωνές είναι υψηλής ποιότητας και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των ειδών στο εργαστήριο, όπου με την χρήση
κατάλληλου λογισμικού, παρουσιάζεται η δομή των φωνών σε διαγράμματα συχνότητας –
χρόνου (φασματογραφήματα – spectrograms), έντασης – χρόνου (διαγράμματα
κυματομορφής – oscillograms) και έντασης – συχνότητας (power spectrum), και γίνεται
λήψη και επεξεργασία των σχετικών μετρήσεων οπτικά (βλ. μεθοδολογία).
Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος του εξοπλισμού, αλλά και ο
μεγάλος χρόνος επεξεργασίας των αρχείων ήχου.

1.3.5.

Δομή φωνών ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων

Τα χειρόπτερα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία στην δομή των φωνών ηχοεντοπισμού τους,
τόσο διαειδικά όσο και ενδοειδικά, η οποία μάλλον αντικατοπτρίζει τις προσαρμογές των ειδών στο
τεράστιο εύρος οικολογικών θώκων που έχουν καταλάβει (Kalko and Schnitzler 1993).

1.3.5.1.

Διαειδική ποικιλομορφία

Οι φωνές ηχοεντοπισμού των μικροχειροπτέρων αποτελούνται από σήματα μεγάλου εύρους
(broadband) ή μικρού εύρους (narrowband) μεταβολής συχνότητας, ή αποτελούν έναν συνδυασμό
και των δύο. Σύμφωνα με τους Schnitzler & Kalko (2001), με βάση το εύρος μεταβολής συχνότητας
και τη διάρκεια τους, οι φωνές μπορούν να διακριθούν σε δύο κυρίως τύπους:
i.

Οι φωνές μεγάλου εύρους μεταβαλλόμενης συχνότητας (frequency-modulated signals – FM),
χαρακτηρίζονται από την απότομη μεταβολή της συχνότητας και είναι μικρής διάρκειας.
Συνήθως ξεκινούν από υψηλή συχνότητα (π.χ. 75 kHz) και μειώνονται σε μικρό χρονικό
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διάστημα (1 – 5 ms) σε χαμηλότερη συχνότητα (π.χ. 26 kHz) (Εικόνα 1.13). Οι φωνές αυτές
είναι κατάλληλες για τον ακριβή εντοπισμό ενός αντικειμένου και η ηχώ τους παρέχει
πληροφορίες για την απόσταση και τη δομή του αντικειμένου (βάθος, υφή επιφάνειας
κ.λ.π.). Τα είδη του γένου Myotis (Vespertilionidae) εκπέμπουν συνήθως απότομες FM
φωνές.
ii.

Οι φωνές μικρού εύρους μεταβολής συχνότητας οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε δύο
υποτύπους:
a. Τα μερικώς σταθερής συχνότητας σήματα (quasi-constant frequency – QCF), των
οποίων το εύρος μεταβολής της συχνότητας είναι μόνο λίγα kHz, όπως των γενών
Tadarida, Nyctalus, Eptesicus, Vespertilio (Εικόνα 1.13).
b. Τα σταθερής συχνότητας σήματα (constant-frequency signals – CF) τα οποία είναι
φωνές μικρού εύρους συχνοτήτων (μόνο μερικές εκατοντάδες Hz) και σχετικά
μεγάλης διάρκειας (10 – 50 ms ή περισσότερο). Οι φωνές αυτές σπανίως είναι
εξολοκλήρου CF, αφού συχνά περιέχουν σύντομα FM στοιχεία στην μια ή και στις
δυο άκρες τους (Εικόνα 1.13). Στην Ελλάδα, οι φωνές CF είναι χαρακτηριστικές των
ειδών Rhinolophus.

Οι φωνές μικρού εύρους συχνοτήτων δεν είναι τόσο κατάλληλες για τον ακριβή εντοπισμό ενός
στόχου αλλά είναι ιδανικές για την ανίχνευση ασθενούς ηχούς. Οι μεγάλες σε διάρκεια CF φωνές,
όπως αυτές των Rhinolophus, οι οποίες περιέχουν μικρά τμήματα FM στην αρχή και στο τέλος, τους
επιτρέπουν όχι μόνο να εντοπίζουν αλλά και να «κατηγοριοποιήσουν» τον στόχο τους, για
παράδειγμα μπορούν να αντιληφθούν το φτεροκόπημα ενός εντόμου σε ένα κλειστό ενδιαίτημα
(Schnitzler and Kalko 2001). Επιπρόσθετα, λόγω του φαινομένου Doppler (βλ. παρακάτω,
Παράγραφο 1.3.5.1.1) και του εξειδικευμένου συστήματος ακοής που διαθέτουν, έχουν την
ικανότητα να αντιλαμβάνονται εάν η ανάκλαση της φωνής προκαλείται από κάποιο ιπτάμενο έντομο
ή από κάποιο άλλο, ακίνητο αντικείμενο. Τα είδη του γένους Rhinolophus έχουν χαρακτηριστεί σαν
FM/CF/FM είδη (Neuweiler et al. 1987).

Γενικά, φαίνεται ότι τα είδη τα οποία κυνηγούν σε ανοιχτά ενδιαιτήματα εκπέμπουν συνήθως
φωνές χαμηλής συχνότητας (οι οποίες ταξιδεύουν μακριά) και μεγάλης διάρκειας (έχουν συνήθως
την δομή QCF), αφού τα αντικείμενα βρίσκονται σε απόσταση και η επικάλυψη φωνής – ηχούς δεν
αποτελεί πρόβλημα. Από την άλλη, είδη τα οποία κυνηγάνε κοντα στο όριο της βλάστησης εκπέμπουν
συνηθως φωνές δομής FM/QCF συνδυάζοντας τον εντοπισμό (FM στοιχεία) και την ανίχνευση (QCF
στοιχεία) (Jones 1999).
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Επειδή οι μικρού εύρους συχνοτήτων φωνές CF είναι προσαρμοσμένες για την ανίχνευση
ασθενούς ηχούς, ενώ οι μεγάλου εύρους συχνοτήτων φωνές FM είναι κατάλληλες για τον ακριβή
εντοπισμό του στόχου (λείας, εμποδίων κλπ), ιδίως όταν η εμβέλεια και η γωνία πρέπει να
υπολογιστούν με ακρίβεια, αρκετά μικροχειρόπτερα συχνά συνδυάζουν στοιχεία (εύρος μεταβολής
συχνοτήτων, διάρκεια και ένταση) και από τους δυο τύπους (FM και CF), ανάλογα με την περίπτωση
(Schnitzler and Kalko 2001). Οι φωνές των ειδών του γένους Pipistrellus και του είδους Hypsugo savii
συνήθως είναι ένας συνδυασμός ενός απότομου FM τμήματος που ακολουθείται από ένα QCF τμήμα
στο τέλος (Εικόνα 1.13). Τα είδη που εκπέμπουν τέτοιες φωνές είναι ικανότερα στην ανίχνευση των
εντόμων, υστερούν όμως σε ικανότητα εκτίμησης της απόστασης στην οποία βρίσκονται.

CF

1

6
2

7
3

FM

4

5

QCF

FM/QCF
8

9

Εικόνα 1.13. Φασματογράφημα φωνών ηχοεντοπισμού διάφορων χειροπτέρων της Ελλάδας. Διακρίνεται πάνω το CF σήμα
του Rhinolophus hipposideros (1), ενώ από κάτω διακρίνονται οι φωνές ειδών των οικογενειών Vespertilionidae και
Mollosidae: από αριστερά τα απότομα μεταβαλλόμενα FM σήματα των ειδών Myotis (2 & 3), μέχρι και τα πιο πλατιά σήματα
(μερικώς σταθερής συχνότητας σήματα QCF – quasi-constant frequency) της Tadarida teniotis (Mollosidae) (8 & 9).

1.3.5.1.1.

Φαινόμενο Doppler (Doppler Effect ή Doppler shift)

Φαινόμενο Doppler καλείται το φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται αλλαγή (μείωση ή
αύξηση) στη συχνότητα ενός κύματος από παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση με την

23

πηγή των κυμάτων, δηλαδή η συχνότητα που ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται δεν είναι ίδια µε
την συχνότητα που η πηγή εκπέμπει όταν βρίσκονται σε σχετική κίνηση μεταξύ τους. Το
φαινόμενο παρατηρείται τόσο στα μηχανικά κύματα, όσο και στα ηλεκτρομαγνητικά και πήρε
την ονομασία του προς τιμήν του αυστριακού φυσικού Christian Doppler, που το πρότεινε το
1842.
Το φαινόμενο παρατηρείται εύκολα όταν πλησιάζει και απομακρύνεται ένα όχημα που έχει
σειρήνα (π.χ. ασθενοφόρο). Συγκεκριμένα η συχνότητα του ήχου αυξάνεται όταν πλησιάζει το
όχημα τον παρατηρητή, ενώ μειώνεται όταν απομακρύνεται από αυτόν.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στην περίπτωση που η πηγή είναι ακίνητη και ο παρατηρητής
κινείται, τότε το μήκος κύματος και άρα η συχνότητα του εκπεμπόμενου κύματος δεν αλλάζει.
Αυτό που αλλάζει είναι η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής, δηλαδή η συχνότητα
με την οποία φτάνουν σ' αυτόν τα μέτωπα του κύματος. Στην περίπτωση που η πηγή κινείται ως
προς το μέσο διάδοσης και ο παρατηρητής είναι ακίνητος, αλλάζει και το μήκος κύματος (η
απόσταση που «μετράει» ο παρατηρητής ανάμεσα σε δύο διαδοχικά μέτωπα κύματος). Πιο
συγκεκριμένα, όταν η πηγή πλησιάζει προς τον ακίνητο παρατηρητή, ο ήχος που αντιλαμβάνεται
ο παρατηρητής είναι υψηλότερης συχνότητας από εκείνο που εκπέμπει η πηγή, ενώ όταν η πηγή
απομακρύνεται, ο ήχος που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι μικρότερης συχνότητας από
εκείνο που η πηγή εκπέμπει (Εικόνα 1.14).

Φαινόμενο Doppler
Χαμηλότερη
συχνότητα

Υψηλότερη
συχνότητα

Εικόνα 1.14. Σχηματική απεικόνιση του Φαινόμενου Doppler (πηγή: http://princetoninnovation.org).
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Με βάση το φαινόμενο Doppler μπορεί να υπολογιστεί η μεταβολή της θέσης της πηγής των
κυμάτων. Κύρια εφαρμογή του φαινομένου Doppler είναι το ραντάρ, όπου εκπέμπονται κύματα
με σκοπό να ανακλαστούν από τα ζητούμενα αντικείμενα και με βάση τη συχνότητα του
αντανακλώμενου κύματος μπορεί να υπολογιστεί η θέση και η ταχύτητά τους.
Στην περίπτωση των χειροπτέρων, όταν μια νυχτερίδα πλησιάζει ένα έντομο, η συχνότητα
που θα έχει ο ανακλώμενος ήχος εξαρτάται από τον συνδυασμό της ταχύτητας της νυχτερίδας
και του εντόμου. Εάν παραδείγματος χάρη μια νυχτερίδα πλησιάζει ένα ακίνητο έντομο η
συχνότητα της ηχούς θα είναι μεγαλύτερη από την εκπεμπόμενη, και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη
αν το έντομο κινηθεί και αυτό προς την νυχτερίδα. Αντίστοιχα, αν η νυχτερίδα και το έντομο
κινούνται σχετικά σε αντίθετη κατεύθυνση τότε η συχνότητα θα είναι συγκριτικά χαμηλότερη
(Simmons et al. 1975).
Μερικά είδη μικροχειροπτέρων που εκπέμπουν φωνές CF αξιοποιούν το φαινόμενο Doppler
και το χρησιμοποιούν για να υπολογίζουν την ταχύτητά τους σε σχέση με τα αντικείμενα που
βρίσκονται γύρω τους, δηλαδή να συσχετίσουν την δικιά τους κίνηση με το περιβάλλον (Trappe
and Schnitzler 1982).
Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, φωνές CF, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εκπέμπουν τα
είδη του γένους Rhinolophus. Τα είδη του γένους αυτού έχουν εξειδικευτεί στη χρήση του
φαινομένου Doppler, αφού οι μεγάλες σε διάρκεια CF φωνές τους είναι σχεδιασμένες να
αξιοποιούν το φαινόμενο αυτό. Τα είδη Rhinolophus εντοπίζουν την κίνηση της ιπτάμενης λείας
τους από τη μεταβολή της συχνότητας μεταξύ του εκπεμπόμενου σήματος και της ηχούς που
επιστρέφει, με τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του γένους αυτού είναι ότι διαθέτουν μια προσαρμογή για να
μπορούν ταυτόχρονα, καθώς εκπέμπουν υπέρηχους, να ακούνε την ηχώ που επιστρέφει με την
πληροφορία του περιβάλλοντος τους. Αυτό έχει οδηγήσει στη χρήση του φαινομένου Doppler σε
συνδυασμό με μια ιδιαίτερη ακουστική δυνατότητα που έχουν· η ακοή τους να είναι πολύ
ευαίσθητη σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Όταν μια Rhinolophus εντοπίσει ένα έντομο που
πετά, εξαιτίας του φαινομένου Doppler, η συχνότητα του ανακλώμενου ήχου που θα φτάσει στα
αυτιά της, θα είναι διαφορετική από αυτή που εξέπεμψε και εξαρτάται από την ταχύτητα
σύγκλισης ή απόκλισης μεταξύ της νυχτερίδας και της ιπτάμενης λείας (Εικόνα 1.15). Οπότε,
ανάλογα με την ταχύτητα σύγκλησης η Rhinolophus προσαρμόζει τη συχνότητα των
εκπεμπόμενων ήχων της ώστε η ηχώ να έχει συχνότητα ίδια με την συχνότητα στην οποία η ακοή
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της είναι ευαίσθητη. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αντιστάθμιση της μετατόπισης Doppler
(Doppler shift compensation).

Εικόνα 1.15. Σχηματική αναπαράσταση της επίδρασης της σχετικής ταχύτητας της λείας και του θηρευτή στην
εκδήλωση του φαινομένου Doppler (φωτογραφία Rhinolophus ferrumequinum από http://www.citadel.events)

Για παράδειγμα, η ακοή του είδους Rhinolophus ferrumequinum είναι ευαίσθητη σε ήχους
συχνοτήτων 82-83 kHz (Neuweiler 1970). Η συχνότητα εκπομπής των FM/ CF/FM φωνών του
είδους αυτού είναι περίπου 82 kHz. Αν η νυχτερίδα κινείται με ταχύτητα 5 m/s, η ηχώ (από ένα
ακίνητο αντικείμενο) που θα επιστρέψει στα αυτιά της θα έχει συχνότητα 84 kHz. Για να μπορέσει
λοιπόν η συχνότητα του επιστρεφόμενου ήχου να πέφτει μέσα στο φάσμα στο οποίο η ακοή του
ζώου είναι ευαίσθητη, η νυχτερίδα θα ελαττώσει τη συχνότητα των εκπεμπόμενων φωνών στα
80 kHz, ώστε η επιστρεφόμενη ηχώ να έχει συχνότητα 82 kHz. Η νυχτερίδα θα συνεχίσει να
αλλάζει την εκπεμπόμενη συχνότητα ανάλογα με την περίσταση ώστε η ηχώ που θα φτάνει στα
αυτιά της να είναι στα 82 kHz (Simmons 1974, Simmons et al. 1975 από Altringham 2011).

1.3.5.2.

Ενδοειδική ποικιλομορφία των φωνών ηχοεντοπισμού

Η ποικιλομορφία στις φωνές ηχοεντοπισμού, που παρατηρείται ενδοειδικά, οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες, οι οποίοι συνήθως δρουν ταυτόχρονα και σε συνδυασμό. Η ποικιλομορφία αυτή μπορεί
να συμβαίνει σε τρία διαφορετικά επίπεδα:
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1) ποικιλομορφία σε πληθυσμιακό επίπεδο, δηλαδή εμφανίζονται διαφορές στις φωνές μεταξύ
δύο ή περισσότερων πληθυσμών ή αποικιών, οπότε και μιλάμε για γεωγραφική διαφοροποίηση, η
οποία μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες
(θερμοκρασία, επίπεδα υγρασίας κ.α.), το υψόμετρο (Gillam et al. 2009), οι γενετικοί παράγοντες, η
απομόνωση, οι μορφολογικές διαφορές (Heller and Helversen 1989, Parsons 1997, Aspetsberger et
al. 2003), η ροή γονιδίων (Armstrong and Coles 2007) κλπ,
2) ποικιλομορφία σε ενδοπληθυσμιακό (ή ενδοαποικιακό) επίπεδο, δηλαδή διαφορές μεταξύ
των ατόμων ενός πληθυσμού λόγω ηλικίας ή/και φύλου (Neuweiler et al. 1987, Jones et al. 1992,
Russo et al. 2001), και
3) ποικιλομορφία σε ατομικό (ενδοατομικό) επίπεδο, δηλαδή διαφορές στις φωνές ενός
ατόμου. Αυτές μπορεί να συμβαίνουν κατά την προσέγγιση της λείας (Griffin 1958) (Εικόνα 1.16),
λόγω αλλαγής τύπου ενδιαιτήματος (Kalko and Schnitzler 1993, Siemers and Schnitzler 2000,
Schnitzler and Kalko 2001) (Εικόνα 1.17), λόγω παρουσίας ατόμου του ίδιου είδους κατά την διάρκεια
της τροφοληψίας (Kalko and Schnitzler 1993) για την αποφυγή “μποτιλιαρίσματος” των διπλανών
ατόμων (δηλαδή για την αποφυγή σύγχυσης από την εκπομπή ίδιων φωνών στον ίδιο χώρο από
διαφορετικά άτομα του ίδιου είδους) (Gillam et al. 2007) ή για άλλους λόγους.

Φάση αναζήτησης

Φάση προσέγγισης

Φάση αναζήτησης
Βόμβος θήρευσης

Εικόνα 1.16. Προσέγγιση και σύλληψη λείας από Pipistrellus pygmaeus. Οι φωνές αναζήτησης που εκπέμπουν οι νυχτερίδες
όταν αναζητούν τη λεία τους διαφέρουν από τα καλέσματα προσέγγισης που εκπέμπουν όταν προσεγγίζουν τη λεία τους.
Οι φωνές ηχοεντοπισμού κατά τη φάση της προσέγγισης γίνονται απότομες και ο ρυθμός επανάληψης τους αυξάνεται.
Στην συνέχεια ακολουθεί ο βόμβος θήρευσης (feeding buzz), ο οποίος αποτελείται από φωνές δύο τύπων που διαφέρουν
σε συχνότητα.
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Εικόνα 1.17. Φασματογράφημα (spectrogram) τριών φωνών ηχοεντοπισμού του Pipistrellus pipistrellus. Ο εκπεμπόμενος
ήχος έχει αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κάθε φορά το ζώο. Όταν οι
νυχτερίδες κινούνται από ένα τύπο ενδιαιτήματος σε κάποιον άλλο, π.χ. από ανοιχτό χωρίς ψηλή βλάστηση ενδιαίτημα
(λιβάδι), προς κλειστό ενδιαίτημα (όριο δάσους), αλλάζουν τη συμπεριφορά ηχοεντοπισμού τους και εκπέμπουν
καλέσματα χαρακτηριστικά για το τύπο ενδιαιτήματος. Από αριστερά προς δεξιά οι ήχοι αντιστοιχούν σε κλειστό,
ημίκλειστο και ανοιχτό περιβάλλον. Οι αποστάσεις μεταξύ των φωνών δεν είναι αντιπροσωπευτικές.

1.4.

Τα χειρόπτερα της Ελλάδας

Στην Ελλάδα, με βάση τα σημερινά δεδομένα, έχουν καταγραφεί 34 είδη χειροπτέρων (Λεγάκις και
Μαραγκού 2009), αντιπρόσωποι τεσσάρων οικογενειών (Hutson et al. 2008). Η μονοτυπική
οικογένεια Rhinolophidae, περιλαμβάνει μόνο το γένος Rhinolophus και έχει στην Ευρώπη πέντε
αντιπροσώπους, το σύνολο των οποίων απαντάται και στην χώρα μας. Η οικογένεια Vespertilionidae
είναι η πλουσιότερη σε αριθμό ειδών οικογένεια των χειροπτέρων τόσο παγκοσμίως όσο και στην
Ελλάδα· στη χώρα μας αντιπροσωπεύεται από οχτώ γένη με 27 είδη. Τέλος, οι οικογένειες
Miniopteridae και Molossidae, με ένα και 16 γένη αντίστοιχα σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν στην χώρα
μας από έναν αντιπρόσωπο (Miniopterus schreibersii και Tadarida teniotis αντίστοιχα). Στον Πίνακα
1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κατάλογος των οικογενειών και των ειδών χειροπτέρων που
απαντώνται στην χώρα.
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Πίνακας 1.1. Συστηματική λίστα των ειδών της χειροπτεροπανίδας της Ελλάδας ανά οικογένεια.

Οικογένεια
Rhinilophidae

Vespertilionidae

Miniopteridae
Molossidae

Είδος
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Rhinolophus mehelyi
Rhinolophus blasii
Myotis daubentonii
Myotis capaccinii
Myotis aurascens/mystacinus*
Myotis brandtii
Myotis alcathoe
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Myotis blythii
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus
Eptesicus anatolicus
Vespertilio murinus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus hanaki
Hypsugo savii
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus macrobullaris
Plecotus austriacus
Plecotus kolombatovici
Miniopterus schreibersii
Tadarida teniotis

*Το καθεστώς παρουσίας του M. aurascens στην Ελλάδα δεν έχει
αποσαφηνιστεί ακόμα κυρίως λόγω της ομοιότητας του με το M.
mystacinus. Για το λόγο αυτό τα δυο είδη θα παρουσιάζονται και θα
εξετάζονται μαζί.
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1.4.1.

Η έρευνα Χειροπτέρων στην Ελλάδα

Αν και οι πρώτες αναφορές για τα χειρόπτερα της Ελλάδας άρχισαν να δημοσιεύονται τον 19ο αιώνα,
οι γνώσεις μας για τη χειροπτεροπανίδα της χώρας παρέμειναν μέχρι και τα τέλη 20 ο αιώνα πολύ
αποσπασματικές (μια λεπτομερής και εκτενέστερη αναφορά αυτών υπάρχει στην Γαλανάκη (2006).
Σημαντική ήταν η διδακτορική διατριβή της Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη (1977), η οποία μαζί με μια
σειρά προσωπικών δημοσιεύσεων της ίδιας (Iliopoulou-Georgoudaki 1979, 1984, 1985 και 1986)
αλλά και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές (Iliopoulou-Georgoudaki and Ondrias 1978 και 1986,
Iliopoulou-Georgoudaki and Giagia 1984, 1986) εμπλούτισαν τις υπάρχουσες γνώσεις στο πεδίο της
συστηματικής, της εξάπλωσης και της παρασιτολογίας.
Τον 21ο αιώνα πραγματοποιήθηκαν διάφορες σημαντικές μελέτες που εμπλούτισαν τις γνώσεις
μας για την οικολογία, την κατανομή και τον ηχοεντοπισμό των ελληνικών χειρόπτερων. Οι
σημαντικότερες από αυτές αποτελούν η διδακτορική διατριβή της Έλενας Παπαδάτου, η οποία
μελέτησε την οικολογία του Myotis capaccinii και τις φωνές εντοπισμού 23 ειδών στη
βορειοανατολική Ελλάδα (Papadatou 2006, Papadatou et al. 2008a, 2008b) και του Παναγιώτη
Γεωργιακάκη, ο οποίος μελέτησε εκτενώς την οικολογία, την κατανομή και τις φωνές ηχοεντοπισμού
16 εκ των 17 ειδών χειροπτέρων που απαντώνται στη Κρήτη (Γεωργιακάκης 2009, Georgiakakis and
Russo 2012, Georgiakakis et al. 2012a). Επίσης, σημαντική αποτελεί η δημοσίευση των Georgiakakis
et al. 2012b που διαπραγματεύεται για πρώτη φορά τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα
χειρόπτερα στην Ελλάδα, καθώς μεγάλοι αριθμοί νυχτερίδων σκοτώνονται στις ανεμογεννήτριες ανά
τον κόσμο (Barclay et al. 2007, Camina 2012, O’Shea et al. 2016, Chou et al. 2017).
Οι μελέτες που αφορούν ή διαπραγματεύονται τον ηχοεντοπισμό των ελληνικών χειροπτέρων
είναι ελάχιστες. Ο Legakis et al. (2000) χρησιμοποίησαν τις φωνές ηχοεντοπισμού για να μελετήσουν
την κατανομή των χειροπτέρων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με τη χρήση της τεχνικής
Heterodyne. Εφαρμόζοντας την τεχνική Time Expansion, οι Papadatou (2001), Γεωργιακάκης (2003)
και Davy et al. (2007) μελέτησαν τη χρήση διαφορετικών ενδιαιτημάτων από τις νυχτερίδες στη
Λέσβο, την Κρήτη και τη Ζάκυνθο αντίστοιχα. Όπως αναφέρει και ο Γεωργιακάκης (2009) «στις
εργασίες αυτές ο προσδιορισμός των ειδών βασίστηκε σε δημοσιευμένα δεδομένα, προερχόμενα
από άλλες χώρες, με υψηλές πιθανότητες λάθους, λόγω γεωγραφικής διαφοροποίησης». Επιπλέον
διάσπαρτες πληροφορίες για τις φωνές εντοπισμού χειροπτέρων της Ελλάδας υπάρχουν και σε
διάφορες άλλες δημοσιευμένες εργασίες (όπως των Heller and Helversen 1989, Bayefsky-Anand et
al. 2008, Mayer and Helversen 2001).
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Οι Papadatou et al. (2008) και Γεωργιακάκης (2009), έκαναν τις πρώτες περιγραφές των φωνών
ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων από τον Έβρο και την Κρήτη αντίστοιχα. Οι ίδιοι ανέπτυξαν
βιβλιοθήκες με ήχους και μεθοδολογίες προσδιορισμού των χειροπτέρων που μελέτησαν. Η
γεωγραφική διαφοροποίηση των χειροπτέρων της Ελλάδας διερευνήθηκε για πρώτη φορά από τον
Γεωργιακάκη (2009), ο οποίος σύγκρινε τις φωνές των κρητικών πλυθυσμών χειροπτέρων με αυτές
των πλυθησμών της Ανατολικής Θράκης και άλλων περιοχών της Ευρώπης. Τέλος, τα κοινωνικά
καλέσματα του πρόσφατα αναγνωρισμένου είδους Pipistrellus hanaki μελετήθηκαν από τους
Georgiakakis and Russo (2012).
Αν και το προαναφερθέν ερευνητικό έργο για τα χειρόπτερα της Ελλάδας κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντικό, οι γνώσεις μας για τις ελληνικές νυχτερίδες παραμένουν φτωχές σε σύγκριση με το
αντίστοιχο έργο που έχει επιτελεστεί σε άλλες χώρες.

1.5.

Γεωγραφική διαφοροποίηση στις φωνές ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων

Όπως προαναφέρθηκε, τα χαρακτηριστικά των τυπικών, για κάθε είδος χειροπτέρου, φωνών
εντοπισμού, ποικίλουν καθώς εμφανίζεται ένα πλήθος διαφοροποιήσεων. Οι διαφοροποιήσεις
αυτές οφείλονται σε διάφορους λόγους όπως είναι η προσέγγιση της λείας από ένα άτομο (Griffin
1958), η δομή του περιβάλλοντος ενδιαιτήματος (Kalko and Schnitzler 1993, Obrist 1995, Schnitzler
and Kalko 2001), η ύπαρξη άλλων ατόμων του ίδιου είδους (Kalko and Schnitzler 1993), το φύλου
(Jones et al. 1992, Jones and Ransome 1993, Masters et al. 1995, Russo et al. 2001) κ.α. Οι
διαφοροποιήσεις, όταν αποτυπώνονται στο χώρο, καλούνται γεωγραφικές.

Γεωγραφικές

διαφοροποιήσεις έχουν παρατηρηθεί και επιβεβαιωθεί σε κάποιες περιπτώσεις μεταξύ
διαφορετικών πληθυσμών του ίδιου είδους. Η γεωγραφική διαφοροποίηση έχει συνδεθεί, σε
διάφορα είδη, με μορφολογικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών τους (Heller and Helversen 1989,
Parsons 1998, Barclay et al. 1999, Guillén et al. 2000, Law et al. 2002, Aspetsberger et al. 2003), με τις
περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες εκτίθεται κάθε πληθυσμός (θερμοκρασία, υγρασία
ατμόσφαιρας κλπ) (Jiang et al. 2010b) αλλά και με βιοκοινοτικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος
(π.χ. παρουσία συμπάτριων ειδών με ίδια χαρακτηριστικά φωνών) (Russo and Jones 2002,
Puechmaille et al. 2011).
Η ύπαρξη γεωγραφικής διαφοροποίησης είναι κοινή σε ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών,
συμπεριλαμβανομένης της μορφολογίας, φυσιολογίας και των ακουστικών σημάτων (acoustic
signals) (Jiang et al. 2015). Η γεωγραφική διαφοροποίηση στα ακουστικά σήματα παρατηρείται σε
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διάφορους οργανισμούς όπως τα έντομα (Eiríksson 1992), τα πουλιά (Soha et al. 2004, Wright et al.
2005) και τα θηλαστικά (Mitani et al. 1992, 1999).
Με τον όρο γεωγραφική διαφοροποίηση στις φωνές ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων εννοείται
η διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά συχνότητας και χρόνου της δομής των φωνών ατόμων του
ίδιου είδους ηχογραφημένες σε διαφορετικές περιοχές (Barclay and Brigham 2004). Στην παρούσα
εργασία διερευνάται η ύπαρξη χωρικής διαφοροποίησης των φωνών

ηχοεντοπισμού των

χειροπτέρων της Ελλάδας.
Αν και τα χειρόπτερα είναι από τα πιο μελετημένα (μετά τα πρωτεύοντα) τάξα όσο αφορά τη
γεωγραφική διαφοροποίηση στις φωνές και τα ακουστικά καλέσματα των χερσαίων θηλαστικών
(Lameira et al. 2010), σε σύγκριση με άλλες ομάδες ζώων, όπως τα πουλιά, έχουν μελετηθεί ελάχιστα
(Jiang et al. 2015). Μέχρι σήμερα ο όγκος των εργασιών που ασχολούνται με το θέμα απαριθμεί
περίπου τις 35 δημοσιεύσεις.
Ο κύριος όγκος αυτών των εργασιών, που πραγματεύονται τη γεωγραφική διαφοροποίηση των
φωνών ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων, αφορά είδη που εκπέμπουν CF φωνές, όπως τα είδη του
γένους Rhinolophus και Hipposideros (όπως οι Heller and Helversen 1989, Guillén et al. 2000, Yoshino
et al. 2006, Russo et al. 2007, Chen et al. 2009, Jiang et al. 2010, Sun et al. 2013, Lin et al. 2015, Mutumi
2016). Τα είδη της οικογένειας Rhinolophidae συχνά εντοπίζουν τη λεία τους καθώς σαρώνουν τον
χώρο από ένα στάσιμο σημείο (κούρνια). Οι φωνές εντοπισμού των ειδών αυτών αποτελούνται από
δυο μικρά τμήματα FM στην αρχή και στο τέλος της κάθε φωνής και ένα σταθερό και μεγάλης
διάρκεια τμήμα CF. Εξαιτίας των αντισταθμίσεων της μετατόπισης Doppler (Doppler shifts
compensation, βλ. παράγραφο 1.3.5.1.1), οι συγκρίσεις για ενδο- και δια-ειδική διαφοροποίηση
γίνονται στην συχνότητα της μέγιστης ενέργειας των φωνών, οι οποίες εκπέμπονται από ακίνητα ζώα
και για αυτό η συγκεκριμένη συχνότητα αναφέρεται συνήθως ως “resting frequency (RF)” (Russo et
al. 2007). Η μεθοδολογία αυτή παρέχει σταθερές σε συχνότητα φωνές μη επηρεαζόμενες από τον
περιβάλλοντα χώρο και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν, σε αντίθεση με τις φωνές ειδών
άλλων οικογενειών, κάτι που αποτελεί πλεονέκτημα για την μελέτη της γεωγραφικής
διαφοροποίησης (Mutumi 2016).
Η ύπαρξη γεωγραφικής διαφοροποίησης έχει διερευνηθεί και σε είδη που εκπέμπουν FM
φωνές, όπως σε είδη των οικογενειών Vespertilionidae (Barclay et al. 1999, O’Farrell et al. 2000,
Reinhold et al. 2001, Law et al. 2002, Jiang et al. 2013, Fornůsková et al. 2014), Miniopteridae (Conoloe
2000) και Molosidae (Aspetsberger et al. 2003, Gillam and McCracken 2007, Gillam et al. 2009,
Chaverri et al. 2017). Όπως όμως αναφέρουν οι Murray et al. (2001) και συζητήθηκε παραπάνω, οι
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φωνές των ειδών αυτών παρουσιάζουν ενδοειδική διαφοροποίηση όχι μόνο σε επίπεδο πληθυσμών
(γεωγραφική διαφοροποίηση), αλλά παρουσιάζουν έντονες διαφορές στα χαρακτηριστικά της δομής
τους τόσο σε ενδοπληθυσμιακό (Heller and Helversen 1989, Jones et al. 1992) όσο και σε ατομικό
επίπεδο (Kalko and Schnitzler 1993, Rydell 1993, Obrist 1995).
Οι περισσότερες δημοσιευμένες εργασίες που υπάρχουν για την γεωγραφική διαφοροποίηση
στις

φωνές

ηχοεντοπισμού

των

χειροπτέρων

αφορούν

Ασιατικούς,

Αφρικανικούς,

Βορειοαμερικανικούς και Ωκεάνιους πληθυσμούς. Στην Ευρώπη, οι Heller & Helversen (1989)
μελέτησαν τη διαφοροποίηση των φωνών των πέντε ειδών Rhinolophus στην Ευρώπη και
περιέγραψαν πρότυπα αύξησης ή μείωσης σε χαρακτηριστικά των φωνών των ειδών κατά μήκος της
ηπείρου. Γεωγραφική διαφοροποίηση αναφέρθηκε επίσης στις φωνές ηχοεντοπισμού των ειδών
Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus euryale από τους Russo et al. (2007).
Η πρώτη προσπάθεια για να ελεγχθεί αν υπάρχει γεωγραφική διαφοροποίηση στις φωνές
ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων της Ελλάδας έγινε από τον Γεωργιακάκη (2009), ο οποίος σύγκρινε
φωνές κρητικών πληθυσμών χειροπτέρων με αυτές των πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης, αλλά
και με τις φωνές πληθυσμών της Ευρώπης. Αν και βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ Κρήτης
και ΒΑ Ελλάδας, οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών των φωνών λήφθηκαν από διαφορετικούς
ερευνητές με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική επεξεργασία των αρχείων, κάτι που επιδρά στην
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης (Γεωργιακάκης 2009, στατιστικός έλεγχος
από την γράφουσα).

1.6.

Στόχοι της παρούσας εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη γεωγραφικής διαφοροποίησης

στις φωνές ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων της Ελλάδας και να περιγραφούν τα ενδεχόμενα
γεωγραφικά πρότυπα. Επίσης, στόχος της εργασίας αυτής είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης
η οποία θα διευκολύνει την μελέτη των χειροπτέρων στο μέλλον. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
οι φωνές ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ειδών. Αν και
οι φωνές ορισμένων ειδών είναι διακριτές, σε αρκετές περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά των φωνών
διαφορετικών ειδών αλληλοεπικαλύπτονται, κάνοντας τον προσδιορισμό επισφαλή και συχνά
αδύνατο, ιδίως σε περιοχές με πολλά και με όμοιες φωνές είδη (Jones et al. 1999, Barclay and
Brigham 2004, Russo and Voigt 2016). Η κατάσταση δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο καθώς οι φωνές
πολλών ειδών επηρεάζονται και διαφοροποιούνται από την ατμοσφαιρική εξασθένηση (Lawrence
and Simmons 1982), το φύλο (Russo et al. 2001, Puechmaille et al. 2014), την υγρασία και τη
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θερμοκρασία (Chaverri et al. 2017). Στην Ελλάδα απαντούν 34 είδη μικροχειρόπτερων, πολλά από τα
οποία εκπέμπουν φωνές που μοιάζουν μεταξύ τους (Papadatou et al. 2008b, Γεωργιακάκης 2009). Η
κατανόηση λοιπόν της γεωγραφικής διαφοροποίησης και η πρακτική εφαρμογή της γνώσης αυτής
είναι σημαντική διότι με την αξιοποίηση της ενδέχεται να επιτευχθεί ασφαλέστερος προσδιορισμός
των ειδών χειροπτέρων με βάση τις φωνές ηχοεντοπισμού.

1.7.

Περιγραφή περιοχής μελέτης

1.7.1.

Γεωγραφική θέση

Η Ελλάδα βρίσκεται εντός της εύκρατης ζώνης, μεταξύ του 34ου και 42ου παράλληλου του βορείου
ημισφαιρίου και μεταξύ του 19ου και 29ου μεσημβρινού στο ανατολικό ημισφαίριο. Αποτελεί την
νοτιοανατολική απόληξη της Ευρώπης και το νότιο άκρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Είναι μια από
τις χώρες της βορειοανατολικής Μεσογείου και περιβρέχεται ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος,
δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος και νότια από το Λιβυκό Πέλαγος. Στα ανατολικά συνορεύει με την Ασία
ενώ προς το νότο το Λιβυκό πέλαγος τη διαχωρίζει από την Αφρική.

1.7.2.

Στοιχεία φυσικής γεωγραφίας

Η συνολική έκταση της Ελλάδας ανέρχεται σε 131.957 km2 και η συνολική επιφάνεια της διακρίνεται
σε ηπειρωτική (82%) και νησιωτική (18%) (Κωτούλας 2000).
Ο ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία του ανάγλυφου του. Οι ορεινοί όγκοι,
που καταλαμβάνουν τα 4/5 της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, απαρτίζονται κυρίως από
δυο μεγάλες οροσειρές. Η Πίνδος, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι
η μεγαλύτερη οροσειρά της χώρας. Γεωγραφικά αποτελεί προέκταση των Δειναρικών Άλπεων και
εκτείνεται στη δυτική και κεντρική Ελλάδα με νοτιοανατολική κατεύθυνση. Μέρος της ευρύτερης
οροσειράς της Πίνδου θεωρούνται και τα όρη της Στερεάς Ελλάδας. Τα όρη της Πελοποννήσου και
της Κρήτης αποτελούν επίσης φυσική συνέχεια αυτής της οροσειράς. Η δεύτερη μεγαλύτερη
οροσειρά είναι αυτή της Ροδόπης, η οποία διατρέχει την Βόρεια Ελλάδα, κατά μήκος των συνόρων
Ελλάδας – Βουλγαρίας, από τα δυτικά προς τα ανατολικά (Εικόνα 1.18).
Οι ορεινοί όγκοι της Ελλάδας αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ασβεστολιθικά πετρώματα
(περίπου 65%). Καθώς το πέτρωμα αυτό υφίσταται τη μεγαλύτερη διάβρωση από το νερό, στον
ελλαδικό χώρο συναντάει κανείς ποικιλία υδρικών σπηλαίων, διαφόρων μεγεθών, οριζόντιων,
κατακόρυφων ή λιμναίων (Πετροχείλου 2002).
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Εικόνα 1.18. Γεωφυσικός χάρτης της Ελλάδας. Διακρίνεται η οροσειρά της Πίνδου που διατρέχει με νοτιοανατολική
κατεύθυνση την δυτική ηπειρωτική χώρα και τη Πελοπόννησο και στρέφει ανατολικά σχηματίζοντας τα όρη της Κρήτης.
‘Ένα παρακλάδι αυτής της οροσειράς σχηματίζει τα όρη της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Εύβοιας και περνά
στις Κυκλάδες.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, το οποίο συνθέτουν οι ορεινές λεκάνες
απορροής, τα ρυάκια, οι χείμαρροι, τα ποτάμια και οι εκβολές τους. Επίσης, αρκετές φυσικές ή
τεχνητές λίμνες βρίσκονται διάσπαρτες στον ελλαδικό χώρο, ενώ στις παράκτιες περιοχές οι
λιμνοθάλασσες, τα φυσικά λιμάνια και οι κόλποι συμβάλλουν στην πολυπλοκότητα της γεωγραφίας
της Ελλάδας (Νέζης 2010).
Οι πεδινές εκτάσεις της χώρας δεν είναι πολλές και στην πραγματικότητα αποτελούν λεκάνες
απορροής ποταμών, όπως η πεδιάδα της Θεσσαλίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη πεδινή έκταση της
χώρας, είτε πεδινές παράκτιες περιοχές αλλουβιακών αποθέσεων (πεδινές εκτάσεις της Μακεδονίας
και Θράκης) αλλά και οι μικρότερες πεδινές εκτάσεις των οροπεδίων/πολγών (Handrinos and Akriotis
1997, Κωτούλας 2000).
Το νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας με τα πολυάριθμα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και
βράχους (συνολικά 9835 θαλάσσια και 3 λιμναία) αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
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του ελλαδικού χώρου, σχηματίζοντας, μαζί με τις ακτές της ηπειρωτικής χώρας, πολυσχιδείς
ακτογραμμές μήκους πολλών χιλιομέτρων (συνολικά 17.252 km). Η συνολική έκταση των νησιών
είναι περίπου 25.237 km2, με την Κρήτη να αποτελεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί της χώρας (8.261
km2), ενώ το 98% του νησιωτικού συμπλέγματος αποτελείται από νησιά έκτασης μικρότερης του 1
km2 (Νέζης 2010).

1.7.3.

Σύντομη Γεωλογική Ιστορία της Ελλάδας

Η σημερινή γεωμορφολογική εικόνα της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα μιας ακατάπαυστης
γεωδυναμικής διεργασίας, η οποία ξεκίνησε πριν από εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζει να
υφίσταται και να διαμορφώνει τον περιβάλλοντα χώρο μέχρι και σήμερα. Πριν από 290 εκατ. χρόνια,
κατά την τελευταία περίοδο του Παλαιοζωικού αιώνα, στην ενιαία στεριά της Παγγαίας
δημιουργήθηκε, στην περιοχή της σημερινής μέσης Ανατολής, μια κοιλότητα η οποία κατακλύστηκε
από θάλασσα. Στη συνέχεια, στην αρχή του Μεσοζωικού αιώνα (250 εκατ. χρόνια πριν), καθώς οι
ήπειροι αρχίσαν να απομακρύνονται μεταξύ τους, η θάλασσα αυτή, η ονομαζόμενη Τηθύς, άρχισε
να επεκτείνεται. Ο βυθός της Τηθύος κατά τα επόμενα 200 περίπου εκατ. χρόνια, αναδιαμορφώθηκε
και μεταβλήθηκε από μια σειρά γεωδυναμικών και τεκτονικών διεργασιών. Κατά τις μεταβολές
αυτές ο ωκεάνιος φλοιός διαρρήχθηκε από την σύγκρουση της Αφρικανικής πλάκας με την
Ευρασιατική και μάζες υποωκεάνιου μάγματος (ηφαιστίτες) εκχύθηκαν στο πυθμένα της Τηθύος,
υποθαλάσσιες τράπεζες αναδύθηκαν για να αποτελέσουν ξηρά για εκατομμύρια χρόνια και
καταδύθηκαν ξανά. Η ποικιλομορφία των πετρωμάτων και οι οροσειρές που περιτριγυρίζουν την
Μεσογειακή κοιλότητα και εκτείνονται μέχρι τα Ιμαλάια είναι αποτέλεσμα των ιζημάτων και των
ηφαιστιτών που αποτέθηκαν στην πυθμένα αυτής της μητρικής θάλασσας. Με την πάροδο του
χρόνου η Τηθύς στένεψε, καθώς η Αφρικανική ήπειρος πλησίαζε ολοένα την Ευρασία, άρχισε η
ορογένεση της Ελλάδας και η ταυτόχρονη διάβρωση των βουνών της. Κατά την περίοδο αυτή (65 –
45 εκατ. χρόνια πριν) σχηματίστηκε η οροσειρά της Πίνδου, τα όρη της Πελοποννήσου και της Κρήτης,
ενώ υπήρξε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην βόρεια Ελλάδα (Θράκη, Λήμνος, Σαμοθράκη).
Εν τέλει, το πλάτος της αρχέγονης θάλασσας της Τηθύος σχεδόν εξαφανίστηκε και άφησε πίσω της
τις οροσειρές της Νοτιοανατολικής Ασίας, τον Καύκασο, τις Άλπεις, τα Πυρηναία, τον Άτλαντα, την
Ελληνική Χερσόνησο και μια στενή Μεσόγειο Θάλασσα. Κατά τον Ανώτερο Καινοζωικό (23 – 2 εκατ.
χρόνια πριν) αναδύθηκαν οι Ιόνιοι Νήσοι, ενώ κατά τα τελευταία 2 εκατ. χρόνια καταβυθίστηκε η
Αιγηίδα, η ενιαία ξηρά που ένωνε την ηπειρωτική χώρα με την Μικρά Ασία, και δημιουργήθηκε το
σημερινό Αιγαίο Πέλαγος με τα νησιά και τις νησίδες του (Μπορνοβάς 1999, Παπανικολάου και
Σιδέρης 2007).
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Ένα ιδιαίτερο γεωλογικό χαρακτηριστικό του Ελλαδικού χώρου είναι το ελληνικό ορογενετικό
τόξο. Πρόκειται για το πιο δραστήριο τμήμα του νότιου ενεργού περιθωρίου της ευρωπαϊκής
ηπειρωτικής πλάκας, κάτω από τον οποίο βυθίζονται τα υπολείμματα του ωκεανού της Τηθύος,
καθώς η ωκεάνια πλάκα της Αφρικής κινείται βόρεια. Όπως σε κάθε ορογενετικό τόξο, έτσι και στο
ελληνικό παρατηρούνται επιμέρους δομές, οι οποίες είναι προσανατολισμένες παράλληλα προς τη
γεωμετρία του τόξου.
Οι δομές αυτές, σύμφωνα με τους Παπανικολάου και Σιδέρης (2007) (Εικόνα 1.19), με
κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά είναι:
1. Υποθαλάσσια οροσειρά της Ανατολικής Μεσογείου: έχει ύψος περίπου 2.000 m πάνω
από το μέσο επίπεδο του πυθμένα

Εικόνα 1.19. Απλοποιημένος χάρτης των τμημάτων του σημερινού ελληνικού τόξου. 1. Υποθαλάσσια οροσειρά της
Ανατολικής Μεσογείου, 2. Ελληνική τάφρος, 3. Ελληνικό νησιωτικό τόξο, 4. Οπισθοταφρική λεκάνη του Κρητικού
πελάγους, 5: Ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αιγαίου. Τα κίτρινα ανύσματα δείχνουν τη φορά και την ταχύτατα κίνησης της
πλάκας, όπως υπολογίζονται από δορυφορικές μετρήσεις (από Παπανικολάου & Σιδέρης, 2007).
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2. Ελληνική τάφρος: αναπτύσσεται στο όριο της αφρικανικής με την ευρωπαϊκή πλάκα, εδώ
συναντώνται τα μεγαλύτερα βάθη της Μεσογείου (>4.000 m)
3. Ελληνικό νησιωτικό τόξο: πρόκειται για τη ζώνη που παράγει το φαινόμενο της
ορογένεσης
4. Οπισθοταφρική λεκάνη του Κρητικού πελάγους: αναπτύσσεται στο Κρητικό πέλαγος
μέχρι τον Αργολικό κόλπο (βάθη <2.000 m)
5. Ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αιγαίου: καθώς λιώνει η υποβυθιζόμενη αφρικανική
πλάκα, το μάγμα κινείται ανοδικά και σχηματίζει τα ηφαίστεια του τόξου στην επιφάνεια.

1.7.4.

Κλιματικά χαρακτηριστικά

Το κλίμα της Ελλάδας είναι τυπικά μεσογειακό με ήπιους και υγρούς χειμώνες, σχετικά ξηρά και
θερμά καλοκαίρια και εκτεταμένες περίοδοι ηλιοφάνειας κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.
Πιο συγκεκριμένα, η γεωγραφική θέση της χώρας σε συνδυασμό με το περίπλοκο ανάγλυφό της, με
τις μεγάλες διαφορές υψομέτρου (μεγάλες οροσειρές κατά μήκος της κεντρικής χώρας και άλλοι
ορεινοί όγκοι) και την εναλλαγή ξηράς και θάλασσας, συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός μωσαϊκού
κλιμάτων (http://www.hnms.gr). Πιο αναλυτικά, «το βόρειο τμήμα επηρεάζεται περισσότερο από
παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το κλίμα της βορειοανατολικής Ευρώπης, ενώ το νότιο τμήμα, το
οποίο εκτείνεται βαθιά μέσα στη Μεσόγειο, επηρεάζεται από το θαλάσσιο μεσογειακό κλιματικό
τύπο». Οι δυτικές ακτές της χώρας δέχονται τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις, καθώς η οροσειρά της
Πίνδου δρα σαν φράγμα, με αποτέλεσμα η ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα νησιά του Δυτικού
Αιγαίου να δέχονται λιγότερες βροχοπτώσεις.
Με βάση τον ξηροθερμικό δείκτη «Χ», ο οποίος είναι το άθροισμα των ξηροθερμικών δεικτών
(ΣXm) των ξηρών μηνών της ξηρής περιόδου και δίνει τον αριθμό των βιολογικών ξηρών ημερών στη
διάρκεια της περιόδου αυτής, το βιοκλίμα της μεσογείου μπορεί να διαιρεθεί στις εξής πέντε
κατηγορίες:
i.

Ξηρο-θερμο- μεσογειακός χαρακτήρας, όταν 150 < Χ < 200

ii.

Θερμο-μεσογειακός χαρακτήρας που υποδιαιρείται σε:
a. έντονο, με μεγάλη ξηρή περίοδο, όταν 125 < Χ < 150
b. ασθενή, με μικρή ξηρή περίοδο, όταν 100 < Χ < 125

iii.

Μεσο-μεσογειακός χαρακτήρας που υποδιαιρείται σε:
a. έντονο, με μεγάλη ξηρή περίοδο, όταν 75 < Χ < 100
b. ασθενή, με μικρή ξηρή περίοδο, όταν 40 < Χ < 75

iv.
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Υπο-μεσογειακός χαρακτήρας, όταν 0 < Χ < 40

v.

Αξηρικός εύκρατος χαρακτήρας, όταν Χ=0, τότε το κλίμα δεν ανήκει στα μεσογειακά
βιοκλίματα.

Το βιοκλίμα της Ελλάδας, με βάση τον Μαυρομμάτη (1980) φαίνεται στον χάρτη της Εικόνας 1.20.
Όπως φαίνεται και στον χάρτη, το κλίμα γίνεται ψυχρότερο και πιο υγρό καθώς το υψόμετρο
αυξάνεται και καθώς κινούμαστε από τον νότο προς τον βορρά.

Εικόνα 1.20. Βιοκλιματικός χάρτης της Ελλάδας (από Μαυρομμάτη 1980).
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2. Υλικά και Μέθοδοι
2.1.

Συλλογή δεδομένων

Για τη διερεύνηση της γεωγραφικής διαφοροποίησης χρησιμοποιήθηκαν φωνές ηχοεντοπισμού από
τη βιβλιοθήκη φωνών της συλλογής του ΜΦΙΚ, καθώς και από το προσωπικό αρχείο των
Γεωργιακάκη Παναγιώτη και Παπαδάτου Έλενας. Οι φωνές αυτές προέρχονται από ηχογραφήσεις
του έγιναν στα πλαίσια των διδακτορικών διατριβών των προαναφερθέντων (σε Κρήτη και Έβρο
αντίστοιχα), αλλά και από ηχογραφήσεις που έγιναν από τους ίδιους και από τη γράφουσα στα
πλαίσια άλλων ερευνητικών προγραμμάτων σε διάφορα μέρη ανά την Ελλάδα (χρονική περίοδο 2003
– 2005, 2007 – 2008, 2010 – 2016). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πλειονότητα των ηχογραφήσεων
δεν έγινε με σκοπό τη διερεύνηση της γεωγραφικής διαφοροποιήσεις των φωνών ηχοεντοπισμού,
με εξαίρεση λίγες ηχογραφήσεις της περιόδου 2014 – 2015. Στον Χάρτη 2.1 απεικονίζονται όλες οι
θέσεις των ηχογραφήσεων.

Χάρτης 2.1. Θέσεις ηχογραφήσεων.
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2.1.1. Τρόποι ηχογράφησης
Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 1695 φωνές ηχοεντοπισμού προερχόμενες από 1683 άτομα. Οι φωνές
αυτές προέρχονται από ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους παρακάτω τρόπους:
2.1.1.1 Ηχογράφηση συλληφθέντων ζώων κατά την απελευθέρωσή τους
Οι παγιδεύσεις των χειροπτέρων έγιναν με την χρήση:


διχτυών παρεμβολής σε θέσεις τροφοληψίας (ρέματα, υδατοδεξαμενές κ.α.) ή σε εισόδους
καταφυγίων (σπηλαίων, ορυχείων κ.α.)



άρπας-παγίδας σε εισόδους καταφυγίων (σπηλαίων, ορυχείων, σηράγγων κ.α.)



απόχης πεταλούδων μέσα σε καταφύγια, ή ακόμα και με το χέρι όπου ήταν αυτό δυνατόν.
Αφού λαμβάνονταν οι απαραίτητες πληροφορίες και μορφομετρικές μετρήσεις για κάθε

άτομο, οι νυχτερίδες που επιλέγονταν για ηχογράφηση απελευθερώνονταν με την εξής
διαδικασία. Ένα μέλος της ομάδας πεδίου απελευθέρωνε ένα άτομο κάθε φορά σε ανοιχτό
περιβάλλον (χωρίς κλειστή συγκόμωση) προς την κατεύθυνση όπου βρισκόταν ο χειριστής του
δέκτη υπερήχων. Η απόσταση του δέκτη υπερήχων από το σημείο απελευθέρωσης ήταν περίπου
10 μ., απόσταση αρκετή για να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος ώστε να προσαρμοστούν οι φωνές
των ζώων στις τυπικές για το είδος φωνές (όπως είναι αυτές όταν το είδος βρίσκεται σε ελεύθερη
πτήση) από την στιγμή της απελευθέρωσης ως την στιγμή που θα βρίσκεται κοντά στον δέκτη.
2.1.1.2. Ηχογράφηση από το χέρι, για τα είδη του γένους Rhinolophus
Τα άτομα του γένους αυτού, πριν την απελευθέρωση τους, ηχογραφούνταν καθώς ο ερευνητής
τα κρατούσε με το χέρι σε σταθερή απόσταση (~50 εκ.) από τον δέκτη υπερήχων (βάση Heller &
Helversen 1989), προκειμένου να αποφευχθεί η αντιστάθμιση λόγω του φαινομένου Doppler (βλ.
Εισαγωγή παρ. 1.3.5.1.1.) Έγινε σε άτομα των Rhinolophus ferrumequinum, R. blasii, R. euryale, R.
mehelyi και R. hipposideros.
2.1.1.3. Ηχογράφηση κατά τη έξοδο ζώων, γνωστής ταυτότητας, από καταφύγιο
Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τα σπηλαιόβια είδη, όπως τα είδη Myotis blythii, Myotis capaccinii,
Myotis emarginatus, Miniopterus schreibersii, αλλά και για μερικά ακόμα είδη των οποίων τα
καταφύγια ήταν γνωστά (Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii και Pipistrellus nathusii). Κατά την
διάρκεια αυτών των ηχογραφήσεων ο δέκτης υπερήχων βρίσκονταν σε απόσταση >10 μ. από την
έξοδο του καταφυγίου, προκειμένου οι φωνές των ζώων να έχουν προσαρμοστεί στο εξωτερικό
περιβάλλον και να αποφευχθούν οι κάθετες φωνές που εκπέμπονται κατά την έξοδο (Russo and
Jones 2002).
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2.1.1.4. Ηχογράφηση ζώων σε ελεύθερη πτήση
Οι ηχογραφήσεις αυτές προέρχονται από ζώα που τρέφονταν ή μετακινούνταν και γίνανε είτε σε
σημεία κοντά στις θέσεις παγιδεύσεων είτε κατά μήκος διαδρομών (transects). Ο προσδιορισμός
των φωνών αυτών, κυρίως για τα είδη του γένους Pipistrellus, έγινε είτε με βάση κοινωνικά
καλέσματα, όταν αυτά υπήρχαν στην ηχογραφημένη αλληλουχία, καθώς αυτά είναι διακριτά για
τα περισσότερα είδη χειροπτέρων (Pfalzer and Kusch 2003), είτε με βάση τη δομή των φωνών,
όταν αυτή οδηγεί σε βέβαιο προσδιορισμό, όπως σε περιπτώσεις όπου τα είδη μιας περιοχής
είναι γνωστά. Οι φωνές ηχοεντοπισμού του είδους Tadarida teniotis προέρχονται μόνο από
ηχογραφήσεις ατόμων σε ελεύθερη πτήση. Ο προσδιορισμός του είδους αυτού με βάση τις
φωνές ηχοεντοπισμού είναι σχεδόν πάντα ασφαλής.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν με τους δέκτες υπερήχων D1000x, D 980, και D240x
(Pettersson Elektronik AB, Uppsala, Sweden). Ο πρώτος τύπος δέκτη αποθηκεύει τις ηχογραφήσεις
στην κάρτα cf που φέρει σε αρχεία μορφής.wav με ρυθμό λήψης (sample rate) 44.1kHz και ανάλυση
(resolution) 16 bit. Για το δεύτερο δέκτη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αποθήκευσης στερεοφωνικός
ψηφιακός καταγραφέας ήχου ΕDIROL R‐09 (Roland Co., www.edirol.net. Frequency response: 20Hz‐
22KHz). Ο καταγραφέας αυτός φέρει κάρτα SD και ρυθμίστηκε να αποθηκεύει τα αρχεία ήχου σε
μορφή .wav με ρυθμό λήψης (sample rate) 44.1 kHz και ανάλυση (resolution) 16 bit. Ο τελευταίος
δέκτης (D240x) χρησιμοποιήθηκε με εύρος συχνοτήτων 10 – 120 kHz και χρόνο εγγραφής 3,4
δευτερόλεπτα και αποθηκεύει τα αρχεία με ρυθμό λήψης (sampling frequency) 307 kHz, τα οποία
ηχογραφήθηκαν σε ένα SONY minidisk καταγραφέα (Papadatou et al. 2008b, Γεωργιακάκης 2009).

2.1.2. Ανάλυση ηχογραφήσεων
Η ανάλυση των ηχογραφημένων φωνών έγινε σύμφωνα με τους Russo and Jones (2002) και
Γεωργιακάκη (2009), με το λογισμικό BatSound (version 3.32, Pettersson Elektronik AB, Uppsala,
Sweden) και με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
Για τα διαγράμματα συχνότητας ‐ χρόνου (spectrogram) και έντασης – συχνότητας (Power
spectrum) χρησιμοποιήθηκε FFT size=512 και FFT window=Hamming. Επίσης, για την επιλογή της
φωνής από κάθε αρχείο/ακολουθία, στα διαγράμματα συχνότητας ‐ χρόνου επιλέχθηκαν και οι
ρυθμίσεις: FFT overlap=75, Threshold=12, Amplitude contrast=0. Στη συνέχεια, η επιλεγμένη φωνή
μεγεθύνονταν και οι μετρήσεις έγιναν με FFT overlap=98, Threshold=6 και Amplitude contrast=0. Η
προκύπτουσα (από τις παραπάνω ρυθμίσεις) ανάλυση συχνοτήτων (Frequency resolution) ήταν 1120
Hz.

42

Από κάθε αρχείο ηχογράφησης επιλέχθηκε και μετρήθηκε μια φωνή από κάθε ακολουθία, η
οποία ήταν αρκετά ισχυρή και είχε υψηλό λόγο σήματος – θορύβου (signal to noise ratio). Εξαίρεση
αποτέλεσαν τα είδη Nyctalus noctula και Barbastella barbastellus, τα οποία εκπέμπουν φωνές δυο
διαφορετικών δομών, συχνά εναλλασσόμενα. Στα δυο αυτά είδη, στις αλληλουχίες οι οποίες
περιείχαν και τους δύο τύπους, μετρήθηκε μια φωνή από κάθε τύπο (συχνά προερχόμενες από το
ίδιο άτομο).

Εικόνα 2.1. Ακολουθία φωνών ενός Pipistrellus pipistrellus μετά από απελευθέρωση: Στην αρχή, διακρίνονται οι πρώτες
ακανόνιστες και μη τυπικές για το είδος φωνές. Ακολούθως, καθώς το ζώο πλησιάζει τον ερευνητή με το μικρόφωνο, οι
φωνές διακρίνονται πιο καθαρά και αποκτούν τα τυπικά για το είδος χαρακτηριστικά (από το βέλος και μετά). Τέλος, οι
φωνές καταγράφονται όλο και πιο αχνά καθώς η νυχτερίδα απομακρύνεται.

Από τις ηχογραφήσεις σε ελεύθερη πτήση επιλέχθηκαν φωνές προερχόμενες από τη φάση
αναζήτησης της ακολουθίας, όπως προτείνεται και στη σχετική βιβλιογραφία. Στη φάση αυτή τα
χαρακτηριστικά των φωνών διαφοροποιούνται περισσότερο μεταξύ των ειδών (Schnitzler and Kalko
2001). Από τις ηχογραφήσεις μετά από απελευθέρωση (Εικόνα 2.1) επιλέχθηκαν φωνές όσο το
δυνατόν προς το τέλος της ακολουθίας, ώστε να μοιάζουν περισσότερο με αυτές της ελεύθερης
πτήσης. Όλες οι φωνές σε αυτές τις ακολουθίες αντιστοιχούν στη φάση αναζήτησης.
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Σε κάθε φωνή που επιλέχθηκε μετρήθηκαν οι εξής εφτά παράμετροι (Εικόνα 2.2), σύμφωνα με
τον Γεωργιακάκη (2009):
1. Αρχική συχνότητα (SF).
2. Τελική συχνότητα (EF).
3. Ελάχιστη συχνότητα (LF).
4. Συχνότητα μέγιστης ενέργειας (FMAXE).
5. Συχνότητα στο μέσο της χρονικής διάρκειας του σήματος (MF).
6. Χρονική διάρκεια της φωνής (D).
7. Χρονική απόσταση δύο διαδοχικών φωνών (IPI).

FMAXE
Έναρξη φωνής

Λήξη φωνής

D

MF

SF
t2

t1

MF

EF
LF

Εικόνα 2.2. Διαγράμματα συχνότητας – χρόνου (κάτω), έντασης – χρόνου (πάνω) και έντασης ‐ συχνότητας (δεξιά). Στο
φασματογράφημα (spectogram) διακρίνονται τα σημεία που παίρνονται οι μετρήσεις σε κάθε φωνή. Στο διάγραμμα (power
spectrum) πάνω δεξιά διακρίνεται η θέση που πρέπει να τοποθετηθεί ο κέρσορας για να μετρήσουμε την FMAXE (στο μέσο
των δυο ισοϋψών κορυφών σε αυτή τη περίπτωση). Το διάγραμμα αυτό προκύπτει επιλέγοντας όλη τη φωνή (από t1 – t2),
ενώ για να μετρήσουμε την MF (κάτω δεξιά) επιλέγουμε μια μικρή μόνο περιοχή στο μέσο της χρονικής διάρκειας της φωνής
D, όπως αυτή προκύπτει από το oscillogram (πάνω).

Οι τιμές των παραμέτρων 1 έως 6 δίνονται σε χιλιοκύκλους (kHz), ενώ αυτές των παραμέτρων 7
και 8 σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms). Οι μετρήσεις των SF, EF, LF έγιναν από τα διαγράμματα
συχνότητας – χρόνου (spectrograms), οι μετρήσεις των FMAXE και MF από τα διαγράμματα έντασης
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‐ συχνότητας (power spectra), ενώ αυτές των D και IPI από τα διαγράμματα έντασης – χρόνου
(oscillograms). Στην περίπτωση που το διάγραμμα έντασης ‐ συχνότητας είχε δύο ή περισσότερες
κορυφές σχεδόν ισοϋψείς (σε άτομα του γένους Myotis), και η συχνότητα της υψηλότερης κορυφής
διέφερε λιγότερο από 1 ντεσιμπέλ (dB) από τις άλλες κορυφές, ως συχνότητα μέγιστης ενέργειας
υπολογίστηκε η μέση τιμή των συχνοτήτων που αντιστοιχούσαν στις κορυφές αυτές (Εικόνα 2.2).
Όλες οι μετρήσεις έγιναν στην αρμονική με την μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή την πρώτη αρμονική,
με εξαίρεση τα είδη του γένους Rhinolophus, όπου η ισχυρότερη αρμονική είναι η δεύτερη (βλ.
Εισαγωγή, παρ. 1.3.3, Εικόνα 1.11).

2.2.

Ομαδοποίηση Δεδομένων

Η ομαδοποίηση των δεδομένων ήταν αναπόφευκτη, καθώς οι ηχογραφήσεις προέρχονται από
διάφορες διάσπαρτες θέσεις από όλη τη χώρα και ο αριθμός φωνών ενός είδους σε κάθε θέση
δειγματοληψίας δεν ήταν σταθερός αλλά κυμαίνεται από καμιά έως 40 φωνές. Για να επιτευχθεί ο
έλεγχος της γεωγραφικής διαφοροποίησης, τα δεδομένα κάθε είδους ομαδοποιήθηκαν με βάση την
εγγύτητα των θέσεων δειγματοληψίας μεταξύ τους και τον αριθμό των φωνών κάθε θέσης, ενώ
λήφθηκε υπόψη και η φυσική γεωγραφία του χώρου (οροσειρές, θάλασσα, νησιά). Πιο
συγκεκριμένα, η ομαδοποίηση περιελάβανε συνένωση είτε μεμονωμένων δειγμάτων (φωνές από
μια θέση δειγματοληψίας), είτε ομαδοποιημένων δειγμάτων (δείγματα που προέρχονται από
τουλάχιστον 2 θέσεις δειγματοληψίας και συνενώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομαδοποίησης), είτε
συνδυασμό αυτών και πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια:
I.

Το πρώτο βήμα της ομαδοποίησης περιλάμβανε:
 τη συνένωση των δειγμάτων τα οποία προέρχονται από θέσεις δειγματοληψίας με
απόσταση ≤ των 20 χιλιομέτρων.
 Η σειρά ομαδοποίησης έγινε με κριτήριο την εγγύτητα των θέσεων δειγματοληψίας, με
τα δείγματα των εγγύτερων περιοχών να ομαδοποιούνται πρώτα.
 Κατά την αρχική αυτή ομαδοποίηση εφαρμόστηκαν οι εξής περιορισμοί: α) για να
ομαδοποιηθεί ένα δείγμα ή μια ομάδα δειγμάτων με ένα άλλο δείγμα ή ομάδα
δειγμάτων, έπρεπε οι θέσεις δειγματοληψίας ή οι εγγύτερες θέσεις δειγματοληψίας,
στην περίπτωση των ομαδοποιημένων δειγμάτων, να μην απέχουν περισσότερο από 20
χιλιόμετρα μεταξύ τους, β) η απόσταση των περισσότερο απομακρυσμένων θέσεων
δειγματοληψίας μιας ομάδας δειγμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα.

II.

Το δεύτερο στάδιο ομαδοποίησης είχε σκοπό να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα
δείγματα. Κατά την εφαρμογή του:
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 εντοπίστηκαν τα δείγματα ή οι ομάδες δειγμάτων που ήταν <3 και ομαδοποιήθηκαν με
τα εγγύτερα δείγματα ή ομάδες δειγμάτων.
 Η σειρά που ακολουθήθηκε κατά το στάδιο αυτό της ομαδοποίησης καθορίστηκε από τη
εγγύτητα μεταξύ των δειγμάτων ή ομάδων δειγμάτων που επρόκειτο να ενοποιηθούν.
 Κατά την δεύτερη ομαδοποίηση των δειγμάτων, εφαρμόστηκε ο εξής περιορισμός: για
να ομαδοποιηθεί ένα δείγμα ή μια ομάδα δειγμάτων με ένα άλλο δείγμα ή ομάδα
δειγμάτων, θα πρέπει οι απώτερες θέσεις δειγματοληψίας της ομάδας δειγμάτων που
θα προκύψει να μην απέχουν περισσότερο από 100 χιλιόμετρα.
 Τέλος, μετά το πέρας της ομαδοποίησης, κάθε ομάδα δειγμάτων αντιπροσωπεύει μια
περιοχή και επεξεργάστηκε ως ένα ενιαίο δείγμα για όλες τις θέσεις δειγματοληψίας που
περιλαμβάνει. Στη συνέχεια ως δείγμα αποκαλείται το σύνολο των φωνών που
αντιστοιχεί σε μια περιοχή όπως αυτή προέκυψε μετά την ομαδοποίηση. Σε κάθε
περιοχή (και κατ’ επέκταση δείγμα) δόθηκε ένα κωδικό όνομα, ανάλογα με την
ομαδοποίηση που προέκυψε για κάθε είδος. Είναι φυσικό ότι η ομαδοποίηση των
δειγμάτων διαφέρει από είδος σε είδος διότι ο αριθμός και η κατανομή των φωνών στο
χώρο διαφέρουν. Για την αντιστοίχιση των κωδικών ονομάτων με τις περιοχές ανατρέξτε
στον Πίνακα Π.Α.1 του Παραρτήματος Α.
Η παραπάνω μεθοδολογία για την ομαδοποίηση των δειγμάτων δεν εφαρμόστηκε ενιαία στο
σύνολο της χώρας αλλά ξεχωριστά σε επιμέρους ενιαίες χερσαίες περιοχές. Στις περιπτώσεις που
μεταξύ χερσαίων εκτάσεων παρεμβάλλονταν θάλασσα, όπως για παράδειγμα μεταξύ της
Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, η ομαδοποίηση οριοθετούνταν από αυτήν. Στην περίπτωση των
νησιών, κάθε νησί θεωρήθηκε ξεχωριστή χερσαία έκταση και εφαρμόστηκε η μεθοδολογία που
αναφέρθηκε παραπάνω. Η μόνη περίπτωση όπου περιοχές βρισκόμενες σε ενιαία χερσαία έκταση,
διασπάστηκαν κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω μεθοδολογίας, ήταν η περίπτωση των οροσειρών του
Πάρνωνα και του Ταϋγέτου. Οι δυο αυτές περιοχές, αν και πολύ κοντά, αποφασίστηκε να εξεταστούν
χωριστά καθώς αποτελούν διακριτούς ορεινούς όγκους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, για τους
οποίους υπήρξαν ενδείξεις (μετά από έλεγχο των δεδομένων) ότι έγκειται σοβαρό ενδεχόμενο να
εμφανίζεται στατιστικά σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση στις φωνές ηχοεντοπισμού μεταξύ
των χειροπτέρων των δύο περιοχών.
Για την ομαδοποίηση των δειγμάτων και τη δημιουργία των χαρτών χρησιμοποιήθηκε το
λογισμικό Arc GIS 10.1, © 1999-2012 Esri, Inc.
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2.3.

Στατιστική επεξεργασία

2.3.1. Περιγραφικά στατιστικά και μονομεταβλητές συγκρίσεις
Τα έκτοπα σημεία (outliers) και οι ακραίες τιμές ελέγχθηκαν και συγκρίθηκαν με τα δεδομένα πεδίου
και με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Όσα από αυτά οφείλονταν σε λάθος μετρήσεις κατά την εισαγωγή
των δεδομένων στη βάση ξανά-μετρήθηκαν και διορθώθηκαν, όσα δεν ήταν επανορθώσιμα
απορρίφθηκαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες από αυτές τις τιμές διατηρήθηκαν, καθώς
θεωρήθηκε ότι αντιπροσώπευαν την πραγματική κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου όπου το ζώο
πέταγε.
Για όσα δείγματα συγκέντρωσαν αριθμό φωνών μεγαλύτερο από δύο, υπολογίστηκε η μέση, η
ελάχιστη και η μέγιστη τιμή καθώς και η τυπική απόκλιση. Επίσης δημιουργήθηκαν τα σχετικά
θηκογράμματα.
Σε κάθε δείγμα έγιναν έλεγχοι κανονικότητας (Shapiro–Wilk test) και ομοιογένειας διασπορών
(Levene’s test). Η κατανομή των δεδομένων απείχε από την κανονική και δεν βελτιωνόταν μετά από
τους μετασχηματισμούς των τιμών σε λογαρίθμους, οπότε πραγματοποιήθηκαν οι μη παραμετρικοί
έλεγχοι Mann-Whitney με διόρθωση Bonferroni.

2.3.2. Γεωγραφική Διαφοροποίηση
2.3.2.1.

Μονομεταβλητές συγκρίσεις

Μονομεταβλητές συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίπτωση του Pipistrellus hanaki για να
διερευνηθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των φωνών α) δυο περιοχών της Κρήτης (Χανιά –
Κεντρική Κρήτη) και β) των διαφορετικών ενδιαιτημάτων (κλειστό, ημίκλειστο, ανοιχτό) και στην
περίπτωση του Nyctalus noctula πραγματοποιήθηκε σύγκριση στις φωνές Τύπου 2 μεταξύ δύο
περιοχών (Έβρος – Ταΰγετος). Για τις ομαδοποιήσεις που προέκυψαν σε κάθε είδος βλέπε
αποτελέσματα.

2.3.2.2.Πολυμεταβλητές συγκρίσεις
2.3.2.2.1. Είδη με φωνές FM, FM/QCF, QCF
Διακριτική Ανάλυση (Discriminant Analysis – DA)
Για να διερευνηθεί η ύπαρξη της γεωγραφικής διαφοροποίησης μεταξύ των δειγμάτων από
διαφορετικές περιοχές πραγματοποιήθηκε, για κάθε είδος, Διακριτική Ανάλυση (Discriminant
Analysis – DA) με τις μεταβλητές συχνότητας και χρόνου της φωνής να είναι οι εξαρτημένες
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μεταβλητές και τα δείγματα (περιοχές) οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Προϋπόθεση για να
πραγματοποιηθεί ΔΑ σε ένα είδος ήταν να ισχύει ο κανόνας για το μέγεθος του δείγματος Ν≥20+3P,
όπου Ν το συνολικό μέγεθος δείγματος του είδους και Ρ ο αριθμός των μεταβλητών (Johnson 1981).
Επίσης, δεδομένου ότι κατά την ομαδοποίηση των δεδομένων δημιουργήθηκαν δείγματα (περιοχές)
με μια ή περισσότερες φωνές και καθώς η ΔΑ δεν μπορεί να εκτελεστεί για δείγματα με μέγεθος
μικρότερο από τον αριθμό των μεταβλητών (McGarigal et al. 2000) ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία,
ανάλογα με την περίπτωση:
α) Σε όσα είδη υπήρχαν δύο ή περισσότερα δείγματα των οποίων το μέγεθος ήταν μεγαλύτερο
από εφτά φωνές, πραγματοποιήθηκε βηματική ΔΑ με τη μέθοδο της προοδευτικής ένταξης
των μεταβλητών, για το σύνολο των περιοχών και με την συμμετοχή όλων των μεταβλητών.
Κατά τη μέθοδο αυτή, οι μεταβλητές εισάγονται σταδιακά στο μοντέλο της εξίσωσης, ενώ
απορρίπτονται όλες εκείνες που δε συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του μοντέλου. Η
σειρά με την οποία οι μεταβλητές εισέρχονται στο μοντέλο δεν υποδηλώνει κατ’ ανάγκη και
τη σειρά σπουδαιότητάς τους, αφού σημαντικές μεταβλητές μπορεί να αποκλειστούν λόγω
των ισχυρών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών (Πετρίδης 2015). Το μόνο είδος που άνηκε
σε αυτή την κατηγορία ήταν το Pipistrellus hanaki (δυο περιοχές με αριθμό φωνών >7), για
το οποίο και δεν παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ΔΑ, καθώς οι δυο περιοχές διέφεραν
σε μια μόνο μεταβλητή.
β) Για τα είδη τα οποία συγκέντρωσαν τουλάχιστον δύο δείγματα των οποίων το μέγεθος ήταν
μεγαλύτερο από εφτά φωνές αλλά και δείγματα με αριθμό φωνών από τρείς έως εφτά,
πραγματοποιήθηκε μια πρώτη βηματική ΔΑ με το σύνολο των μεταβλητών και τη συμμετοχή
των δειγμάτων με αριθμό φωνών μεγαλύτερο του εφτά. Στη συνέχεια εντοπίζονταν οι
μεταβλητές

οι

οποίες

συμμετείχαν

περισσότερο

στη

διαφοροποίηση

και

πραγματοποιούνταν μια δεύτερη ΔΑ ανάλυση με την χρήση n-1 αριθμού μεταβλητών, όπου
n το μέγεθος του μικρότερου δείγματος. Η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση και τα δείγματα εκείνα με μέγεθος δείγματος
από τρείς έως εφτά φωνές (Wordley et al. 2014). Δείγματα με αριθμό φωνών μικρότερο του
τρία εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε στα είδη
Pipistrellus pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis
blythii, M. capaccinii, M. emarginatus. Εξαίρεση αποτελεί το είδος Nyctalus leisleri, για το
οποίο, αν και ανήκει στην κατηγορία αυτή (με δύο δείγματα >7 και δύο δείγματα από τρείς
έως εφτά φωνές), ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια (γ), καθώς η
πρώτη ΔΑ έδειξε ότι τα δύο δείγματα με αριθμό φωνών >7 διέφεραν μόνο σε μια μεταβλητή.
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γ) Όσα είδη συγκέντρωσαν τουλάχιστον τρία δείγματα με μέγεθος ≥3 από τα οποία κανένα ή
ένα είχαν μέγεθος >7, τότε πραγματοποιήθηκε πρώτα Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών
(Principal Component Analysis – PCA) με τη συμμετοχή όλων των μεταβλητών και των
δειγμάτων με μέγεθος >3, με σκοπό να μειωθεί ο αριθμός των μεταβλητών σε n-1 μη
συσχετισμένες συνιστώσες, όπου n το μέγεθος του μικρότερου δείγματος (Reinhold et al.
2001). Ο αριθμός των Κύριων Συνιστωσών που προκύπτουν από την PCA είναι ίσος ή,
συχνότερα, μικρότερος από τον αριθμό των αρχικών μεταβλητών (Πετρίδης 2015). Στη
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε γραμμική Διακριτική Ανάλυση με τη χρήση των τιμών των
Κυρίων Συνιστωσών που προέκυψαν από την PCA. Συνήθως στην ανάλυση χρησιμοποιούνται
όσες συνιστώσες έχουν eigenvalue μεγαλύτερο από ένα, ωστόσο το κριτήριο για την επιλογή
του αριθμού των συνιστωσών ήταν η αποτελεσματικότητα του μοντέλου όπως αυτή
προκύπτει από το ποσοστό ταξινόμησης, με την προϋπόθεση ότι το eigenvalue τους δεν ήταν
κάτω από 0,50. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το είδος Tadarida teniotis, παρ’ όλα αυτά η ίδια
διαδικασία χρησιμοποιήθηκε και για το είδος Nyctalus leisleri εξαιτίας του περιορισμού που
τέθηκε για το μέγεθος του συνολικού δείγματος (Ν≥20+3Ρ).
δ) Τέλος, δεν πραγματοποιήθηκε ΔΑ για τα είδη Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Eptesicus
serotinus, Myotis myotis, Myotis aurascens/mystacinus, Myotis nattereri, Barbastella
barbastellus, Plecotus kolombatovici, Plecotus macrobullaris και Vespertilio murinus καθώς
δεν ίσχυε ο κανόνας Ν≥20+3Ρ που προαναφέρθηκε, ενώ για τα είδη με ένα μόνο δείγμα
(Plecotus austriacus, Nyctalus lasiopterus, Eptesicus anatolicus) δεν πραγματοποιήθηκε καμία
ανάλυση.
Όπου χρησιμοποιήθηκε βηματική ΔΑ, πραγματοποιήθηκε με την προοδευτική ένταξη (forward
selection) των μεταβλητών. Κατά την διαδικασία αυτή εισάγεται πρώτα η μεταβλητή η οποία παρέχει
τη μεγαλύτερη ισχύ διάκρισης. Η ισχύς αυτή ελέγχθηκε από το κριτήριο Λ του Wilks (Wilk’s Λ), το
οποίο εκτιμά τόσο τον διαχωρισμό μεταξύ των ομάδων όσο και την ομοιογένεια μέσα στις ομάδες,
ιδιότητα που το καθιστά ως την επικρατέστερη επιλογή κριτηρίων. Όσο μειώνεται η τιμή Wilk’s Λ
μιας μεταβλητής, τόσο αυξάνεται η ποσότητα μεταβλητότητας μεταξύ των ομάδων, ενώ μειώνεται η
αντίστοιχη ποσότητα μέσα στις ομάδες. Επομένως, κατά την βηματική ΔΑ εισάγεται πρώτα η
μεταβλητή με τη μικρότερη τιμή Λ, στο επόμενο βήμα η επόμενη μεταβλητή με την αμέσως
μικρότερη ισχύ κοκ, ωσότου καμιά μεταβλητή να μην έχει τη διακριτική ισχύ που να ικανοποιεί το
στατιστικό κριτήριο εισόδου (Πετρίδης 2015). Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή
των

μεταβλητών

στην

διακριτική

εξίσωση

είναι

η

έλλειψη

ισχυρής

συσχέτισης

(πολυσυγγραμμικότητας) μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας
ενδέχεται να επηρεάσει τους τυποποιημένους κανονιστικούς συντελεστές και να οδηγήσει σε
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μεροληψία (bias) στα αποτελέσματα (McGarigal et al. 2000). Η συγγραμμικότητα ελέγχθηκε με τη
χρήση του συντελεστή διόγκωσης της διακύμανσης (VIF), καθώς και από τους πίνακες συσχέτισης
ανά ζεύγος μεταβλητών (Field 2009). Μεταβλητές με VIF>10 (Myers 1990, από Field 2009)
υποδηλώνουν ισχυρή συσχέτιση και αφαιρούνταν από την ανάλυση μετά από σύγκριση του
στατιστικού F (μεταβλητές με τη μικρότερη τιμή F απορρίπτονταν).
Ο πολυμεταβλητός έλεγχος Box’s Μ χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της ομοιογένειας των
διακυμάνσεων. Καθώς, ο έλεγχος Box’s Μ ήταν στατιστικά σημαντικός σε όλες τις περιπτώσεις, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις που προηγήθηκε PCA, για κάθε ΔΑ χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια
τετραγωνικής ταξινόμησης (Quadratic Discriminant Analysis) με τη μέθοδο της leave-one-out
(jackknife test) διασταυρωτικής αξιολόγησης (cross validation), ώστε να υπολογιστεί το ποσοστό
ορθής ταξινόμησης των δεδομένων στις ομάδες στις οποίες ανήκουν. Όπου πραγματοποιήθηκε ΔΑ
με τις τιμές των κυρίων συνιστωσών της PCA χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια γραμμικής ταξινόμησης.
Στη συνέχεια οι ηχητικές σχέσεις των πληθυσμών κάθε είδους απεικονίσθηκαν με Ιεραρχική
Ανάλυση Συμπλεγμάτων (Cluster analysis) με τη μέθοδο της ταξινόμησης με κριτήριο την μέση
απόσταση των ομάδων για μη σταθμισμένα δείγματα (UPGMA – unweighted pair group method with
an arithmetic mean). Η ανάλυση αυτή βασίστηκε στις Mahalanobis αποστάσεις μεταξύ των
γεωγραφικών ομάδων, όπως αυτές υπολογίστηκαν από την ΔΑ (Tsiftsis 2016).

2.3.2.2.2. Είδη με φωνές CF (γένος Rhinolophus)
Στα είδη του γένους Rhinolophus για να διερευνηθεί η ύπαρξη γεωγραφικής διαφοροποίησης στη
σταθερή συχνότητα CF, πραγματοποιήθηκε Ιεραρχική Ανάλυση Συμπλεγμάτων UPGMA. Η ανάλυση
αυτή βασίστηκε στις Ευκλείδειες αποστάσεις μεταξύ των δειγμάτων (περιοχές), όπως αυτές
υπολογίστηκαν από τη μέση τιμή της συχνότητας CF κάθε γεωγραφικής ομάδας. Αντίστοιχα, στα είδη
Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale και R. blasii πραγματοποιήθηκε cluster analysis και σε
επίπεδο θέσης δειγματοληψίας. Η ανάλυση ανά θέση δειγματοληψίας επιλέχθηκε κατ’ εξαίρεση για
τα είδη του γένους Rhinolophus ως ένας επιπλέον στατιστικός έλεγχος, καθώς τα ακίνητα άτομα του
γένους αυτού εκπέμπουν φωνές σταθερής συχνότητας, στην οποία αντιστοιχεί η μέγιστη ευαισθησία
ακοής (Simmons 1974). Η ανάλυση αυτή επιτρέπει τη διερεύνηση του βαθμού ετερογένειας εντός
της κάθε γεωγραφικής περιοχής, ενώ μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα ανεξάρτητα της
ομαδοποίησης που έχει επιλεγεί. Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε μη μετρική Πολυδιάστατη Κλιμάκωση
(non metric Multidimensional scaling – MDS) στον τριγωνικό πίνακα ανομοιότητας που παράχθηκε
από την Ιεραρχική Ανάλυση Συμπλεγμάτων για να αποτυπωθούν τα πρότυπα των ηχητικών
διαφορών σε δύο διαστάσεις (Sun et al. 2013, Lin et al. 2015). Σκοπός της ανάλυσης αυτής ήταν η
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απεικόνιση του επιπέδου ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ των περιοχών. Μεγάλες αποστάσεις των
σημείων στον πολυδιάστατο χώρο καταδεικνύουν διαφορές, ενώ μικρές αποστάσεις καταδεικνύουν
ομοιότητες (Βαγιάνος 2013). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι εκ των υστέρων έλεγχοι (post hoc
tests) Dunn με διόρθωση Bonferroni για να ελεγχθούν οι διαφορές μεταξύ των νέων ομάδων που
καταδείκνυε η MDS (πραγματοποιήθηκε για τα είδη Rhinolophus ferrumequinum και R. blasii).
Καθώς υπάρχουν αναφορές για φυλετικό διμορφισμό στις φωνές ηχοεντοπισμού των ειδών του
γένους Rhinolophus, όπου κατέστη δυνατό, πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι. Στα είδη στα
οποία εντοπίστηκαν διαφορές στις φωνές ανάλογα το φύλο, τα περιγραφικά στατιστικά και οι
πολυμεταβλητές αναλύσεις έγιναν χωριστά.

Τέλος, για να ελεγχθεί αν οι διαφορές που εμφανίζονται στη δομή των φωνών (για όσα είδη
συγκέντρωσαν περισσότερες από τέσσερις περιοχές) συσχετίζονταν με την γεωγραφική απόσταση
μεταξύ των πληθυσμών, χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό Mantel test (Mantel 1967). Ο
συγκεκριμένος έλεγχος μπορεί να συσχετίσει δυο μήτρες δεδομένων και έχει χρησιμοποιηθεί από
πολλούς ερευνητές για τη διερεύνηση της επιρροής της γεωγραφικής απόστασης στις δομές των
φωνών των χειροπτέρων (Guillén et al. 2000, Gillam and McCracken 2007, Jiang et al. 2010a, 2013,
Veselka et al. 2013, Mutumi et al. 2016, Xie et al. 2017). Για το σκοπό αυτό, πρώτα διεξήχθη μια
ανάλυση των κύριων συνιστωσών (PCA – Principal Component Analysis) με τη χρήση των μέσων τιμών
των εφτά μεταβλητών για κάθε γεωγραφική ομάδα (Gillam and McCracken 2007). Στη συνέχεια,
χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των δυο πρώτων κύριων συνιστωσών για την δημιουργία ενός πίνακα
ανομοιότητας των ηχητικών Ευκλείδειων αποστάσεων μεταξύ των γεωγραφικών ομάδων. Έπειτα, ο
πίνακας αυτός συγκρίθηκε με ένα πίνακα ανομοιότητας γεωγραφικών αποστάσεων, ο οποίος
υπολογίστηκε από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της κάθε περιοχής (όπως αυτά υπολογίστηκαν
από τη μέση τιμή όλων των θέσεων μιας περιοχής) χρησιμοποιώντας το μη παραμετρικό Mantel test.
Το Mantel test πραγματοποιήθηκε με 10000 μεταθέσεις (permutations). Η παραπάνω διαδικασία
εφαρμόστηκε για τα είδη με φωνές τύπου FM, FM/QCF και QCF. Για τα είδη του γένους Rhinolophus
(φωνές FM/CF/FM), ο πίνακας ανομοιότητας των ηχητικών αποστάσεων δημιουργήθηκε
χρησιμοποιώντας τις διαφορές της συχνότητας CF (resting frequency) σε kHz μεταξύ των
γεωγραφικών ομάδων (Jiang et al. 2010a, 2010b, Sun et al. 2013, Lin et al. 2015, Mutumi et al. 2016).
Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) χρησιμοποιήθηκε για τους απαραίτητους ελέγχους
συσχέτισης που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ΔΑ και στους ελέγχους Mantel.
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Τα περιγραφικά στατιστικά, οι Διακριτές Αναλύσεις, οι Ιεραρχικές Αναλύσεις Συμπλεγμάτων, οι
έλεγχοι συσχέτισης και τα Mantel tests πραγματοποιήθηκαν στο Microsoft Excel 2013 με τη χρήση
του πακέτου XLSTAT 2016, οι έλεγχοι κανονικότητας, οι μονομεταβλητές συγκρίσεις και η
Πολυδιάστατη Κλιμάκωση (MDS) πραγματοποιήθηκαν με το SPSS V.23.0, ενώ οι εκ των υστέρων
έλεγχοι (post hoc tests) Dunn με διόρθωση Bonferroni πραγματοποιήθηκαν με το PAST 3.14 (Hammer
et al. 2001).
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3. Αποτελέσματα
Συγκεντρώθηκαν 1695 συνολικά φωνές 29 ειδών χειροπτέρων από τα 34 που απαντούν στην Ελλάδα
(Πίνακας 3.1). Οι μισές περίπου φωνές προέρχονται από ηχογραφήσεις ατόμων κατά την
απελευθέρωση, ενώ οι υπόλοιπες προέρχονται από άτομα σε ελεύθερη πτήση και σε μικρότερο
ποσοστό, από άτομα εξερχόμενα από καταφύγια (Πίνακας 3.1). Από το γένος Rhinolophus
συγκεντρώθηκαν 249 φωνές από τα πέντε είδη που απαντούν στην Ελλάδα (Πίνακας 3.1). Οι φωνές
για κάθε είδος κυμάνθηκαν από δύο στο είδος Vespertilio murinus έως 196 στο είδος Hypsugo savii.
Από 21 είδη συγκεντρώθηκε ικανοποιητικός αριθμός φωνών, ενώ από οχτώ είδη συγκεντρώθηκαν
λιγότερες από 10 φωνές. Τα περιγραφικά στατιστικά των εφτά μεταβλητών συχνότητας και χρόνου
ανά είδος παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Τα αποτελέσματα της γεωγραφικής διαφοροποίησης
παρουσιάζονται ανά είδος παρακάτω.

3.1.

Φωνές τύπου FM/QCF – Γένη Pipistrellus, Hypsugo, Miniopterus

3.1.1 Pipistrellus pipistrellus
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 92 φωνές από το είδος Pipistrellus pipistrellus προερχόμενες από
ηχογραφήσεις ατόμων σε ελεύθερη πτήση (54 φωνές) και από άτομα ηχογραφημένα κατά την
απελευθέρωση τους (38 φωνές). Οι φωνές ομαδοποιήθηκαν σε 16 διαφορετικές περιοχές (Χάρτης
3.1). Από αυτές τις περιοχές μόνο η Σάμος, η Άνδρος και η Σκύρος συγκέντρωσαν αριθμό φωνών >10
(11 – 15 φωνές), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές το δείγμα ήταν μικρό (1 – 9 φωνές). Τα περιγραφικά
στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.2.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Στην πρώτη Διακριτική Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν τα δείγματα των περιοχών με
αριθμό φωνών >7 και όλες οι μεταβλητές. Η ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές SF, LF, EF, FMAXE και
MF προσέφεραν σημαντικά στην διαφοροποίηση (SF: Wilk’s Λ=0,56, F3, 43=11,10, p<0,0001, LF:
Wilk’s Λ=0,84, F3, 43=2,83, p<0,05, EF: Wilk’s Λ=0,78, F3, 43=4,01, p<0,05, FMAXE: Wilk’s Λ=0,69, F3,
43=6,49, p<0,01 και MF: Wilk’s Λ=0,71, F3, 43=5,87, p<0,01), δίνοντας συνολικό ποσοστό ορθού
προσδιορισμού 44,68% (47 φωνές, τέσσερις περιοχές).
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100

33

Rhinolophus euryale

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophus blasii

Myotis capaccinii

Myotis
aurascens/mystacinus

Myotis emarginatus

Myotis nattereri

Myotis myotis

Myotis blythii

3

4

5

6

7

8

9

10

11

115

48

6

100

79

8

22

85

Rhinolophus ferrumequinum

2

55

Αριθμός
φωνών

Rhinolophus hipposideros

Είδος

ελάχιστες και μέγιστες τιμές (κάτω σειρά).

17,90 - 37,00

53,50 - 133,00

10,30 - 18,80

77,30 - 119,60

25,27 ± 3,48

15,10 ± 3,51

95,62 ± 15,10

98,79 ± 16,01

27,60 - 56,00

89,60 - 151,00

23,01 ± 2,45

37,25 ± 4,66

122,91 ± 12,97

17,60 - 30,70

20,60 - 41,80

75,30 - 120,90

91,57 ± 15,15

31,19 ± 4,50

97,96 ± 13,25

51,70 - 119,10

32,95 ± 2,45
25,40 - 38,20

91,15 ± 8,21

LF

55,10 - 104,00

SF

25,30 - 43,90

32,12 ± 3,63

24,90 - 34,90

31,14 ± 2,36

23,60 - 32,80

27,53 ± 3,37

35,70 - 62,40

44,87 ± 5,53

31,00 - 46,00

40,45 ± 3,51

31,90 - 46,30

40,54 ± 2,31

EF

Συχνότητα (kHz)

33,10 - 54,40

41,75 ± 5,62

28,60 - 57,80

37,43 ± 4,44

26,10 - 49,20

35,57 ± 8,98

47,80 - 97,80

67,88 ± 14,22

41,54 - 59,60

48,66 ± 4,94

40,70 - 66,50

47,66 ± 3,56

93,10 - 97,80

95,99 ± 10,85

106,90 - 110,80

109,14 ± 1,56

104,26 - 107,70

106,16 ± 0,98

78,50 - 83,20

81,27 ± 1,18

106,88 - 118,00

114,20 ± 2,41

FMAXE

34,70 - 70,70

51,15 ± 7,67

31,12 - 64,00

45,74 ± 7,74

28,70 - 53,90

42,57 ± 8,93

50,30 - 82,00

61,89 ± 5,46

42,00 - 57,10

48,95 ± 3,44

42,20 - 57,90

50,70 ± 1,97

MF

2,63 - 9,47

5,47 ± 1,32

2,17 - 7,07

4,35 ± 1,13

1,27 - 5,49

3,64 ± 1,50

1,60 - 5,30

3,58 ± 0,85

2,10 - 6,14

3,45 ± 0,87

2,53 - 6,44

4,58 ± 0,74

D

2,63 - 9,47

5,47 ± 1,32

45,40 - 172,20

105,12 ± 33,85

57,50 - 104,10

82,73 ± 19,72

51,16 - 178,87

85,99 ± 27,72

42,90 - 151,33

88,67 ± 23,34

36,00 - 183,20

81,64 ± 28,23

IPI

Χρόνος (msec)

-

-

-

-

-

29

Ελεύθερ
η πτήση

83

48

6

94

33

69

Απελευθέρωση

32

-

-

6

-

2

Έξοδος
από
καταφύγιο

Πίνακας 3.1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των φωνών ηχοεντοπισμού των 29 από τα 34 είδη χειροπτέρων της Ελλάδας. Για όλα τα είδη δίνονται η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και οι
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Α/α
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-

-

-

-

-

-

79

8

22

85
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Ηχογράφηση από
το χέρι

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

Α/α

55

54

23

5

2

92

155

80

23

117

Nyctalus leisleri

Eptesicus serotinus

Eptesicus anatolicus

Vespertilio murinus

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrellus hanaki

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus kuhlii

25

22

7

Φωνή
Τύπου 2

Φωνή
Τύπου 1

Αριθμός
φωνών

Nyctalus lasiopterus

Nyctalus noctula

Είδος

53,56 ± 2,82

45,93 ± 1,81
40,60 - 50,00
38,20 ± 1,89
34,10 - 42,60
35,87 ± 2,50
28,00 - 41,70

74,55 ± 18,34

46,80 - 109,50

74,32 ± 11,50

43,90 - 91,10

70,96 ± 15,79

42,10 - 107,10

38,20 - 49,60

48,10 - 115,00

46,00 - 60,10

44,73 ± 1,88

73,07 ± 16,92

93,9 ± 20,15

20,50 - 23,80

44,00 - 64,20

55,40 - 130,60

22,15 ± 2,33

54,10 ± 14,28

19,6 - 27,5

33,50 - 77,50

22,20 - 28,20

23,84 ± 1,67

59,21 ± 10,82

62,70 - 77,50

15,00 - 19,70

38,70 - 56,00

26,04 ± 2,31

16,64 ± 1,91

48,36 ± 6,37

69,30 ± 6,10

17,00 - 21,50

22,40 - 37,20

23,47 ± 1,53

19,88 ± 1,32

28,24 ± 4,31

20,50 - 25,70

20,30 - 24,70

38,00 - 70,50

58,65 ± 9,10

22,34 ± 1,19

46,19 ± 8,58

44,80 - 77,50

LF

SF

34,00 - 43,90

39,01 ± 2,09

38,00 - 44,90

40,87 ± 1,72

44,30 - 51,00

48,38 ± 1,68

48,90 - 61,20

55,96 ± 2,26

41,30 - 50,90

46,79 ± 1,63

23,30 - 26,20

24,75 ± 2,05

27,90 - 31,00

29,34 ± 1,19

23,00 - 29,60

27,17 ± 1,57

24,20 - 30,70

27,55 ± 1,66

18,7 - 24,00

20,99 ± 1,87

19,90 - 23,20

21,45 ± 0,90

23,20 - 28,00

24,90 ± 1,47

EF

Συχνότητα (kHz)

36,40 - 45,35

40,66 ± 2,07

38,90 - 45,80

41,71 ± 2,01

44,80 - 52,10

48,73 ± 1,63

49,40 - 75,10

58,01 ± 4,21

42,90 - 52,60

47,39 ± 1,69

24,30 - 26,90

25,60 ± 1,84

29,45 - 32,50

30,75 ± 1,30

25,13 - 36,30

30,34 ± 3,28

25,13 - 33,30

29,92 ± 2,08

19,8 - 26,00

22,99 ± 2,52

19,90 - 23,56

21,98 ± 0,95

23,37 - 30,30

25,67 ± 2,17

FMAXE

36,30 - 48,10

5,55 ± 1,27

38,00 - 44,90

41,62 ± 1,72

44,86 - 51,89

48,67 ± 1,72

49,30 - 62,20

56,51 ± 2,34

2,90 - 9,60

5,50 ± 1,52

27,80 - 28,60

28,20 ± 0,57

29,46 - 35

32,12 ± 2,22

25,13 - 33,80

31,29 ± 1,91

25,13 - 34,80

30,19 ± 1,90

20,8 - 30,30

26,41 ± 3,46

19,90 - 24,20

22,14 ± 1,02

23,30 - 32,00

26,62 ± 2,47

MF

3,10 - 9,87

40,95 ± 2,68

2,04 - 9,22

5,52 ± 1,76

2,50 - 11,47

5,68 ± 1,47

2,48 - 8,56

5,51 ± 1,32

42,90 - 52,10

47,38 ± 1,65

7,90 - 9,47

8,69 ± 1,11

4,52 - 8,35

6,43 ± 1,47

2,18 - 9,84

5,76 ± 2,47

2,03 - 11,20

5,71 ± 2,04

4,27 - 9,20

6,69 ± 1,85

10,63 - 21,00

14,40 ± 2,80

4,30 - 13,80

9,63 ± 2,54

D

48,20 - 382,83

124,24 ± 57,41

61,00 - 203,00

107,43 ± 40,80

26,20 - 378,00

136,35 ± 66,06

34,90 - 366,00

99,55 ± 47,28

50,70 - 448,00

116,36 ± 61,46

110,70 - 135,40

123,05 ± 17,47

75,50 - 246,00

134,72 ± 67,56

13,60 - 292,00

118,64 ± 65,59

30,10 - 572,00

133,42 ± 92,41

73,00 - 230,00

129,23 ± 49,01

121,70 - 501,00

242,75 ± 90,97

69,20 - 372,00

188,59 ± 87,44

IPI

Χρόνος (msec)

59

5

65

90

54

-

-

-

-

-

11

-

Ελεύθερ
η πτήση

51

7

15

65

38

2

5

23

54

7

1

9

Απελευθέρωση

7

11

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ηχογράφηση από
το χέρι

Είδος

Hypsugo savii

Barbastella barbastellus

Plecotus kolombatovici

Plecotus austriacus

Plecotus macrobullaris

Miniopterus schreibersii

Tadarida teniotis

Α/α

23

24

25

26

27

28

29

56

Σύνολο φωνών

Φωνή
Τύπου 2

Φωνή
Τύπου 1

1695

45

156

3

4

9

13

13

196

Αριθμός
φωνών

19,80 - 26,30
21,75 ± 1,17
20,40 - 23,20
20,57 ± 2,14
19,00 - 23,00

36,50 - 57,40

42,78 ± 1,38

41,30 - 44,60

42,40 ± 3,24

38,90 - 45,30

8,30 - 14,20

23,27 ± 2,32

51,59 ± 6,22

12,30 - 34,50

19,60 - 35,90

42,30 - 53,20

10,66 ± 1,25

24,70 ± 4,38

46,27 ± 3,23

18,73 ± 5,28

21,90 - 28,20

36,60 - 44,50

48,79 ± 1,56

24,82 ± 2,29

39,39 ± 2,40

44,90 - 52,90

26,30 - 37,50

34,00 - 104,00

93,75 ± 13,54

32,29 ± 1,58

59,33 ± 18,09

60,00 - 122,60

LF

SF

10,20 - 14,60

12,04 ± 1,19

49,00 - 55,50

52,00 ± 1,19

20,00 - 26,80

23,93 ± 3,52

24,20 - 26,60

25,48 ± 1,08

22,9 - 27,5

25,26 ± 1,47

24,7 - 37,80

29,50 ± 3,58

26,40 - 31,80

29,16 ± 1,80

31,00 - 39,50

34,93 ± 1,61

EF

Συχνότητα (kHz)

10,40 - 17,60

13,01 ± 1,60

49,30 - 68,30

54,48 ± 3,73

27,90 - 32,86

29,75 ± 2,71

27,70 - 36,26

32,17 ± 3,52

29,46 - 43,10

32,92 ± 4,17

28,97 - 42,23

35,22 ± 5,04

29,02 - 34,70

32,19 ± 1,50

31,60 - 43,20

36,53 ± 2,24

FMAXE

10,10 - 18,60

12,93 ± 1,76

50,13 - 65,16

54,38 ± 1,96

021,68 - 29,5

25,45 ± 3,92

25,00 - 26,80

26,13 ± 0,86

25,15 - 31,10

28,42 ± 2,14

29,00 - 41,84

35,30 ± 3,57

28,30 - 32,30

30,65 ± 1,27

31,90 - 44,80

36,64 ± 2,44

MF

5,07 - 24,30

15,36 ± 4,68

2,40 - 11,50

6,07 ± 1,54

1,42 - 4,40

2,91 ± 1,49

1,22 - 3,82

2,72 ± 1,09

2,03 - 4,60

3,18 ± 0,72

2,83 - 7,81

5,23 ± 1,30

1,87 - 5,10

3,16 ± 1,06

3,47 - 14,70

8,01 ± 2,60

D

131,00 - 1306,00

697,25 ± 297,13

30,20 – 241,00

98,58 ± 42,64

55,10 - 98,15

76,55 ± 21,53

56,60 - 227,50

121,98 ± 73,58

34,30 - 108,10

82,51 ± 23,10

65,00 - 401,00

135,89 ± 83,99

120,20 - 518,00

250,92 ± 128,51

20,70 - 545,00

158,01 ± 90,38

IPI

Χρόνος (msec)

478

45

19

-

2

-

4

8

87

Ελεύθερ
η πτήση

829

-

82

3

2

9

9

5

109

Απελευθέρωση

139

-

55

-

-

-

-

-

-
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249

-

-

-

-

-

-

-

-

Ηχογράφηση από
το χέρι

Χάρτης 3.1. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Pipistrellus pipistrellus.

Στη συνέχεια, για τα δεδομένα όλων των περιοχών με αριθμό φωνών >5, πραγματοποιήθηκε
βηματική ΔΑ με τη συμμετοχή των παραπάνω πέντε μεταβλητών (δηλαδή των μεταβλητών που
υπέδειξε η πρώτη ΔΑ). Η βηματική ΔΑ για τις οχτώ συνολικά περιοχές (71 φωνές) απέρριψε τις
μεταβλητές LF και FMAXE, υποδεικνύοντας το βέλτιστο μοντέλο με τη συμμετοχή των μεταβλητών
SF, EF και MF (συνολικό Wilk’s Λ=0,22, p<0,0001). Το συνολικό ποσοστό ορθού προσδιορισμού για
το μοντέλο SF-EF-FMAXE της τετραγωνικής ΔΑ ήταν 42,25% και κυμάνθηκε από 0% (Ικαρία,n=6) έως
72,73% (Σκύρος, n=11). Τέλος, πραγματοποιήθηκε και μια τρίτη ΔΑ με τη χρήση μόνο των μεταβλητών
SF και EF, ώστε να συμπεριληφθούν στην ανάλυση και οι περιοχές με αριθμό φωνών >2. Το συνολικό
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58

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

6

2

6

6

15

1

2

3

4

5

6

2

12

Κωδικό
όνομα
περιοχής

CHIO

FOUR

IKAR

RHOD

SAMO

PRES

VOLV

ACHA

NTAYG

PARN

STAYG

EVRO

ANDR

42,60 ± 1,13
41,90 - 43,90
46,52 ± 2,10
44,67 - 49,50
41,06 ± 1,75
38,20 - 42,70
45,53 ± 1,09
44,10 - 46,60
44,35 ± 1,06
43,60 - 45,10
44,18 ± 1,22
41,90 - 45,60

64,53 ± 15,77
54,20 - 87,90

88,62 ± 19,78
64,70 - 115,00

63,90 ± 9,38
54,20 – 80,00

99,30 ± 7,92
93,70 - 104,90

86,89 ± 15,75
63,90 - 110,30

45,47 ± 1,27
43 - 47,3

67,67 ± 8,75
55,00 - 85,20

79,03 ± 28,84
57,10 - 111,70

46,17 ± 2,29
42,7 - 49,6

82,62 ± 13,21
67,10 - 97,30

46,80 ± 1,7
45,6 - 48

44,95 ± 1,48
42,6 - 46,4

70,33 ± 21,02
49,30 - 103,70

58,40 ± 13,15
49,10 - 67,70

44,85 ± 0,07
44,8 - 44,9

70,95 ± 13,93
61,10 - 80,80

44,70

42,80 ± 2,07
39,2 - 45,2

72,53 ± 7,35
61,20 - 81,10

59,70

LF

SF

46,33 ± 1,40
43,90 - 49,10

46,65 ± 0,21
46,50 - 46,80

47,66 ± 0,85
46,50 - 49,00

44,46 ± 0,96
42,80 - 45,30

47,07 ± 1,13
45,77 - 48,20

44,73 ± 0,86
43,80 - 45,50

47,80 ± 1,84
46,50 - 49,10

46,00

47,59 ± 0,56
46,40 - 48,40

48,23 ± 1,99
45,10 - 50,90

46,72 ± 1,86
43,80 - 48,90

47,85 ± 0,64
47,40 - 48,30

44,62 ± 2,05
41,30 - 47,30

EF

Συχνότητα (kHz)

46,83 ± 1,49
45,00 - 50,10

47,10 ± 0,57
46,70 - 47,50

47,21 ± 1,05
45,80 - 48,40

45,38 ± 0,98
44,20 - 46,80

47,45 ± 1,35
45,80 - 48,60

44,93 ± 0,90
44 ,00- 45,80

48,05 ± 1,48
47,00 - 49,10

46,57

47,96 ± 0,54
47,48 - 48,95

49,32 ± 2,07
45,80 - 51,90

47,80 ± 2,81
44,50 - 52,60

47,97 ± 0,47
47,64 - 48,30

46,02 ± 2,20
42,90 - 49,40

FMAXE

46,82 ± 1,52
44,90 - 50,20

47,10 ± 0,57
46,70 - 47,50

47,20 ± 1,04
45,80 - 48,34

45,9 ± 1,04
45,00 - 47,60

47,33 ± 1,35
45,80 - 48,60

45,55 ± 1,31
44,10 - 46,65

48,80 ± 2,40
47,10 - 50,50

46,00

47,98 ± 0,58
47,37 - 49,13

49,50 ± 2,12
45,90 - 52,10

47,55 ± 2,47
44,20 - 51,30

47,98 ± 0,65
47,52 - 48,44

45,98 ± 1,98
42,90 - 48,80

MF

5,30 ± 1,31
2,92 - 7,09

5,45 ± 0,92
4,80 - 6,10

6,32 ± 1,08
5,16 - 7,74

4,61 ± 1,58
2,90 - 6,190

5,43 ± 1,13
4,23 - 6,90

5,51 ± 1,96
3,41 - 7,30

8,07 ± 1,04
7,33 - 8,80

3,50

5,84 ± 0,89
4,60 - 8,00

4,42 ± 1,37
2,91 - 6,00

4,98 ± 1,07
3,16 - 6,14

4,40 ± 0,99
3,70 - 5,10

5,18 ± 1,83
3,25 - 7,56

D

96,94 ± 26,33
68,00 - 167,00

132,70 ± 56,99
92,40 - 173,00

230,20 ± 125,78
76,00 - 448,00

85,52 ± 16,64
61,80 - 99,40

97,30 ± 3,76
94,00 - 102,70

104,83 ± 4,41
101,90 - 109,90

160,50 ± 55,86
121,00 - 200,00

88,00

107,88 ± 32,38
62,30 - 180,00

87,92 ± 9,79
73,30 - 98,80

132,55 ± 41,19
94,90 - 190,00

78,45 ± 13,22
69,10 - 87,80

85,67 ± 10,09
69,90 - 97,40

IPI

Χρόνος (msec)

6

1

6

-

4

-

2

-

15

-

-

2

-

Ελεύθερη
πτήση

6

1

-

5

-

3

-

1

-

6

6

-

6

Απελευθέρωση

Αριθμός φωνών ανά
τρόπο ηχογράφησης

Πίνακας 3.2. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Pipistrellus pipistrellus για 16 περιοχές της Ελλάδας.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

2

11

9

92

Κωδικό
όνομα
περιοχής

EVIA

SKYR

EPIR

Σύνολο

LF
44,35 ± 2,47
42,60 - 46,10
44,93 ± 0,89
43,90 - 47,10
45,32 ± 1,42
43,30 - 47,20
44,73 ± 1,88
38,20 - 49,60

SF

93,15 ± 30,33
71,70 - 114,60

58,49 ± 8,61
48,10 - 75,50

71,53 ± 15,05
58,80 – 99,00

73,07 ± 16,92
48,10 - 115,00

46,79 ± 1,63
41,30 - 50,90

47,44 ± 1,41
45,50 - 49,60

46,59 ± 0,95
45,60 - 49,00

48,60 ± 1,27
47,70 - 49,50

EF

Συχνότητα (kHz)

47,39 ± 1,69
42,90 - 52,60

48,58 ± 1,28
46,80 - 50,40

46,95 ± 0,84
46,27 - 48,80

49,40 ± 1,27
48,50 - 50,30

FMAXE

5,50 ± 1,52
2,90 - 9,60

48,24 ± 1,23
46,70 - 50,20

46,69 ± 0,96
45,80 - 48,56

49,40 ± 1,27
48,50 - 50,30

MF

47,38 ± 1,65
42,90 - 52,10

5,19 ± 1,75
3,08 - 8,90

6,54 ± 2,00
3,07 - 9,60

5,14 ± 0,05
5,10 - 5,17

D

116,36 ± 61,46
50,70 - 448,00

129,52 ± 41,76
69,80 - 198,00

126,43 ± 98,55
50,70 - 391,00

93,25 ± 9,69
86,40 - 100,10

IPI

Χρόνος (msec)

7
54

11

-

Ελεύθερη
πτήση

2

-

2

38

Απελευθέρωση

Αριθμός φωνών ανά
τρόπο ηχογράφησης

ποσοστό ορθής κατάταξης για το μοντέλο SF-EF της τετραγωνικής ΔΑ ήταν μόνο 28,92% για τις 83
φωνές του Pipistrellus pipistrellus από 11 περιοχές (συνολικό Wilk’s Λ=0,33, p<0,0001). Το
μεγαλύτερο ποσοστό επιτεύχθηκε για την Σκύρο (72,73% όπως ακριβώς και στην προηγούμενη
ανάλυση), ενώ για τις δυο περιοχές του Ταϋγέτου, την Αχαΐα, την Ήπειρο και την Άνδρο καμία φωνή
δεν αναγνωρίστηκε σωστά (Πίνακας 3.3).

Πίνακας 3.3. Διασταυρωτή πινακοποίηση (Cross-validated (= jackknifed) confusion matrix) της τετραγωνικής Διακριτικής
Ανάλυσης (μοντέλο SF – EF) των φωνών του είδους Pipistrellus pipistrellus από 11 περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές
αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή στην οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που

ANDR

CHIO

EPIR

IKAR

NTAYG

PARN

RHOD

SAMO

SKYR

STAYG

from \
to
ACHA
ANDR
CHIO
EPIR
IKAR
NTAYG
PARN
RHOD
SAMO
SKYR
STAYG
Σύνολο

ACHA

προέβλεψε η διαφοροποιός κατάταξη. Οι αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
4

1
6
0
3
1
0
0
1
1
0
0
13

0
1
2
0
0
0
1
0
0
1
0
5

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2

0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3

2
2
2
0
0
0
1
1
0
0
0
8

0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
5

0
1
1
1
1
1
0
1
6
1
3
16

0
0
1
2
2
2
0
0
1
8
2
18

0
0
0
2
0
0
0
0
3
1
0
6

Σύνολο
3
12
6
9
6
4
5
6
15
11
6
83

% σωστός
προσδιορισμός
0,00%
50,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
16,67%
40,00%
72,73%
0,00%
28,92%

Το μοντέλο SF-EF υπέδειξε δύο άξονες, οι οποίοι ερμήνευσαν το 100% της διαφοροποίησης. Ο
πρώτος άξονας εξήγησε το 77,74%, canonical R2=0,55 της διαφοροποίησης και ήταν ισχυρά και θετικά
συσχετισμένος με την EF, ενώ ο δεύτερος άξονας εξήγησε το 22,26%, canonical R2=0,26 και ήταν
θετικά συσχετισμένος με την SF (Εικόνα 3.1, Πίνακας 3.4).
Από το διάγραμμα διασποράς της Εικόνας 3.1 γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει κάποιος σαφής
διαχωρισμός μεταξύ των ομάδων, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της ΔΑ. Κατά μήκος του
πρώτου άξονα οι φωνές κατατάσσονται κυρίως με βάση την EF, ενώ κατά μήκος του δεύτερου άξονα
με βάση την SF. Ειδικότερα, περιοχές με χαμηλή EF τείνουν να βρίσκονται στο αριστερό τμήμα του
διαγράμματος, ενώ περιοχές με χαμηλή SF βρίσκονται στο κάτω τμήμα. Οι διαφορές στη συχνότητα
των σημαντικών για τη διαφοροποίηση μεταβλητών φαίνονται στην Εικόνα 3.2.
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4

F1 (77.74 %)

Εικόνα 3.1. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές SF και EF των φωνών ατόμων Pipistrellus pipistrellus από 11 περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που
απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

Πίνακας 3.4. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

Μεταβλητή
SF
EF
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
-0,683
0,900
1,220
77,741
77,741

F2
0,766
0,493
0,349
22,259
100,000
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Εικόνα 3.2. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Pipistrellus pipistrellus ανά περιοχή. Με
κύκλους συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.

Στο δενδρόγραμμα UPGMA, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις του μοντέλου SFEF της Διακριτικής Ανάλυσης, φαίνεται η ομαδοποίηση των 11 περιοχών (Εικόνα 3.3). Οι περιοχές
υποδιαιρέθηκαν σε δυο κύριες ομάδες χωρίς σαφή γεωγραφική συσχέτιση, καθώς η κάθε ομάδα
περιέχει τόσο νησιά του Ανατολικού όσο και του Δυτικού Αιγαίου. Επιπρόσθετα, οι περιοχές της
Πελοποννήσου δεν ομαδοποιούνται μαζί αλλά διαφοροποιούνται, με τις δύο περιοχές του Ταϋγέτου να
βρίσκονται στο πρώτο cluster και η Αχαΐα και ο Πάρνωνας στο δεύτερο.
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Εικόνα 3.3. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) του είδους Pipistrellus pipistrellus βασισμένο στις Mahalanobis
αποστάσεις.
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Τα αποτελέσματα του Mantel test, για το σύνολο των μεταβλητών και για τις 16 περιοχές, έδειξαν
ότι υπάρχει ασθενής γραμμική συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών και των γεωγραφικών
αποστάσεων (r=-0,50), η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική (p>0,05, Εικόνα 3.4).
8

r = -0,049
P = 0,597

Ηχητική Ευκλείδεια απόσταση
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Εικόνα 3.4, Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του είδους
Pipistrellus pipistrellus, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών των 16 περιοχών (βλ, Πίνακα 3.2).

3.1.2. Pipistrellus pygmaeus
Περιγραφικά στατιστικά
Για το είδος Pipistrellus pygmaeus συγκεντρώθηκαν 155 συνολικά φωνές, 90 από τις οποίες
προέρχονται από άτομα ηχογραφημένα σε ελεύθερη πτήση και οι υπόλοιπες 65 από ηχογραφήσεις
κατά την απελευθέρωση. Οι φωνές αυτές ομαδοποιήθηκαν στη συνέχεια σε 10 περιοχές (Χάρτης
3.2). Από το σύνολο των περιοχών μόνο πέντε συγκέντρωσαν ικανοποιητικό αριθμό φωνών (16 – 36),
ενώ στις υπόλοιπες πέντε συγκεντρώθηκαν λιγότερες από 10 φωνές. Τα περιγραφικά στατιστικά
στοιχεία για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.5.
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64

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

16

9

26

17

18

9

36

10

6

8

155

Κωδικό
όνομα
περιοχής

KEFA

CEMAC

VOLV

PARN

TAYG

VOUR

EVRO

ETOL

NEPIR

SEPIR

Σύνολο

LF
49,66 ± 2,19
46,00 - 53,00
54,98 ± 2,37
50,60 - 57,40
53,81 ± 1,85
51,20 - 57,60
52,84 ± 2,75
48,90 - 57,30
54,23 ± 1,87
50,50 - 58,40
53,81 ± 2,33
48,00 - 55,70
55,63 ± 1,76
51,60 - 60,10
49,93 ± 2,49
46,10 - 53,80
55,43 ± 1,87
53,50 - 57,70
52,58 ± 1,89
49,80 - 54,90
53,56 ± 2,82
46,00 - 60,10

SF

107,7 ± 15,23
68,10 - 123,10

81,39 ± 12,65
69,80 - 108,40

80,02 ± 14,48
57,23 - 116,80

108,38 ± 15,91
77,60 - 130,00

72,41 ± 8,51
55,40 - 86,00

101,06 ± 19,03
73,30 - 115,30

108,96 ± 11,78
80,10 - 129,90

80,93 ± 16,04
59,70 - 117,20

75,5 ± 8,02
65,00 - 84,20

97,23 ± 21
72,30 - 130,60

93,9 ± 20,15
55,40 - 130,60

55,96 ± 2,26
48,90 - 61,20

56,31 ± 1,68
54,00 - 58,80

57,34 ± 1,64
55,13 - 59,30

54,56 ± 1,92
51,20 - 57,40

56,77 ± 1,66
53,30 - 61,20

56,44 ± 2,22
50,90 - 58,50

55,76 ± 1,66
51,70 - 59,20

56,69 ± 2,12
53,10 - 60,60

56,03 ± 1,64
53,20 - 59,40

57,2 ± 2,52
52,00 - 59,40

52,66 ± 2,5
48,90 - 57,10

EF

Συχνότητα (kHz)

58,01 ± 4,21
49,40 - 75,10

56,73 ± 1,68
54,50 - 58,90

57,77 ± 1,45
56,20 - 59,60

54,93 ± 2,05
51,20 - 57,90

63,57 ± 3,84
54,45 - 75,10

56,92 ± 2,34
51,10 - 58,90

56,06 ± 1,7
51,80 - 59,60

57,57 ± 2,18
53,60 - 62,20

56,9 ± 2,44
52,80 - 65,70

57,67 ± 2,41
52,80 - 59,70

53,41 ± 2,62
49,40 - 58,80

FMAXE

56,51 ± 2,34
49,30 - 62,20

56,59 ± 1,6
54,50 - 58,90

57,87 ± 1,38
56,20 - 59,60

54,84 ± 2,12
51,20 - 58,00

57,56 ± 1,92
54,40 - 62,20

57,02 ± 2,37
51,10 - 58,90

55,94 ± 1,66
51,80 - 59,60

57,62 ± 2,15
54,50 - 61,50

56,28 ± 1,68
52,70 - 59,62

57,6 ± 2,51
52,80 - 59,70

53,6 ± 2,63
49,30 - 58,90

MF

5,51 ± 1,32
2,48 - 8,56

5,71 ± 1,41
3,34 - 7,22

5,23 ± 1,54
3,35 - 7,26

5,41 ± 0,91
3,34 - 6,34

4,81 ± 0,83
3,35 - 6,67

5,04 ± 1,16
3,23 - 6,89

6,95 ± 1,20
4,24 - 8,56

4,58 ± 1,08
2,48 - 6,94

6,44 ± 1,13
4,40 - 8,50

5,68 ± 1,17
3,73 - 7,25

5,19 ± 1,04
3,40 - 7,62

D

99,55 ± 47,28
34,90 - 366,00

90,74 ± 20,06
69,70 - 134,70

98,23 ± 54,92
58,40 - 205,00

84,59 ± 8,64
71,10 - 100,10

86,61 ± 28,29
34,90 - 162,40

86,92 ± 29,69
54,90 - 159,00

112,28 ± 54,25
38,00 - 297,00

82,02 ± 25,34
48,30 - 160,40

139,73 ± 76,52
76,20 - 366,00

102,43 ± 38,87
59,60 - 175,60

86,6 ± 22,19
56,30 - 150,30

IPI

Χρόνος (msec)

90

7

6

1

28

2

17

2

21

6

-

Ελεύθερη
πτήση
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Πίνακας 3.5. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Pipistrellus pygmaeus για 10 περιοχές της Ελλάδας.

Χάρτης 3.2. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Pipistrellus pygmaeus.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Μια πρώτη βηματική Διακριτική Ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τα δεδομένα των περιοχών με
αριθμό φωνών >7 και τη συμμετοχή όλων των μεταβλητών. Η ανάλυση αυτή με τη συμμετοχή εννιά
περιοχών (149 συνολικά φωνές) κατέδειξε τη χρήση των μεταβλητών SF, LF, EF, FMAXE και D στο
βέλτιστο μοντέλο (Πίνακας 3.6). Μετά από τον έλεγχο του πίνακα συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών
(correlation matrix) και των τυποποιημένων κανονιστικών συντελεστών της ΔΑ, διαπιστώθηκε

65

πολλαπλή συσχέτιση (multicollinearity) και απομακρύνθηκαν οι μεταβλητές LF και ΕF από την
ανάλυση. Το συνολικό ποσοστό ορθής κατάταξης για της τετραγωνική ΔΑ για το μοντέλο SF, FMAXE
και D (συνολικό Wilk’s Λ=0,16, F24,401=14,71, p<0,0001) ήταν 46,31%, με το υψηλότερο ποσοστό να
επιτυγχάνεται για τον Έβρο (86,11%). Τα χαμηλότερα ποσοστά σωστού προσδιορισμού
παρατηρήθηκαν στη Νότια Ήπειρο, στην Κεντρική Μακεδονία και στο Βουραϊκό, όπου καμία φωνή
δεν κατατάχθηκε ορθώς.

Πίνακας 3.6. Τιμές του Wilk’s Λ για το μοντέλο που κατέδειξε η πρώτη Διακριτικής Ανάλυση. Οι μεταβλητές παρουσιάζονται
σε φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τη τιμή Λ (όσο μικρότερη η τιμή αυτή τόσο μεγαλύτερη η συμμετοχή της αντίστοιχης
μεταβλητής στην διαφοροποίηση).

Μεταβλητή
FMAXE
SF
LF
D
EF

Wilk’s Λ
0,384
0,473
0,518
0,623
0,681

F8,140
28,094
19,486
16,269
10,592
8,213

p-value
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001

Πίνακας 3.7. Διασταυρωτή πινακοποίηση της τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης (μοντέλο SF-FMAXE-D) των φωνών του
είδους Pipistrellus pygmaeus από 10 περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή στην
οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που προέβλεψε η διαφοροποιός κατάταξη. Οι
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ETOL
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from \
to
CEMAC
ETOL
EVRO
KEFA
NEPIR
PARN
SEPIR
TAYG
VOLV
VOUR
Σύνολο

CEMAC

αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

0
1
2
0
3
0
1
1
2
1
11

1
4
0
1
0
1
0
1
5
1
14

0
0
31
0
0
1
0
0
1
0
33

0
1
1
12
0
3
1
0
0
0
18

3
1
0
0
1
1
2
5
7
1
21

0
1
0
1
0
7
1
0
0
4
14

1
0
0
1
0
1
0
0
2
2
7

2
1
0
0
2
0
1
9
7
0
22

1
0
0
0
0
1
0
2
1
0
5

1
1
2
1
0
2
2
0
1
0
10

Σύνολο
9
10
36
16
6
17
8
18
26
9
155

% σωστού
προσδιορισμού
0,00%
40,00%
86,11%
75,00%
16,67%
41,18%
0,00%
50,00%
3,85%
0,00%
41,94%

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη τετραγωνική ΔΑ με τη συμμετοχή και των 10
περιοχών (155 συνολικά φωνές) και τη χρήση των τριών μεταβλητών (μοντέλο SF-FMAXE-D). Το
συνολικό ποσοστό σωστού προσδιορισμού ήταν 41,94% και κυμάνθηκε από 0% (Νότια Ήπειρος, n=8)
έως 86,11% (Έβρος, n=36) (Πίνακας 3.7).
To μοντέλο SF-FMAXE-D υπέδειξε τρείς άξονες, από τους οποίους οι δυο πρώτοι ήταν πιο
σημαντικοί (p<0,0001) και ερμήνευσαν το 96,07% της διαφοροποίησης. Ο πρώτος άξονας εξήγησε το
56,80%, canonical R2=0,63 της διαφοροποίησης και ήταν ισχυρά θετικά συσχετισμένος με την FMAXE,
ενώ ο δεύτερος άξονας εξήγησε το 39,27%, canonical R2=0,54 και ήταν αρνητικά συσχετισμένος με
την SF και θετικά με την FMAXE (αλλά λιγότερο από ότι στον πρώτο άξονα (Πίνακας 3.8, Εικόνα 3.5).

Πίνακας 3.8. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των τριών διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

Μεταβλητή
SF
FMAXE
D
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
0,388
0,749
-0,204
1,692
56,804
56,804

F2
-0,777
0,742
0,423
1,170
39,267
96,071

F3
0,587
0,016
0,915
0,117
3,929
100,000

Όπως φαίνεται στο γράφημα (Εικόνα 3.5), με εξαίρεση τις φωνές του Έβρου και της Κεφαλονιάς
οι οποίες διαχωρίζονται διακριτά από τις άλλες περιοχές, η θέση των υπόλοιπων φωνών του
Pipistrellus pygmaeus κατά μήκος των αξόνων δεν δηλώνει κάποια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ των
περιοχών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ισχυρή αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των φωνών της Βόλβης, της
Κεντρικής Μακεδονίας, της Βόρειας Ηπείρου και του Ταϋγέτου, περιοχές οι οποίες ομαδοποιούνται
μαζί στο πάνω αριστερό μέρος του διαγράμματος. Επίσης αλληλοεπικάλυψη υπάρχει και μεταξύ των
φωνών του Πάρνωνα, Βουραϊκού και Νότιας Ηπείρου. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τα
αποτελέσματα της Διακριτικής ανάλυσης, όπου ο Έβρος και η Κεφαλονιά συγκέντρωσαν τα
υψηλότερα ποσοστά ορθού προσδιορισμού, ενώ οι περιοχές που αλληλοεπικαλύπτονται τα
μικρότερα ποσοστά (Πίνακας 3.7). Επιπρόσθετα, οι φωνές κατατάσσονται κατά μήκος του πρώτου
άξονα με βάση κυρίως την FMAXE, εξού και η ισχυρή διαφοροποίηση του Έβρου (υψηλή FMAXE) και
της Κεφαλονιάς (χαμηλή FMAXE) από τις υπόλοιπες περιοχές. Οι διαφορές των μεταβλητών που
συμμετέχουν ισχυρότερα στη διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών φαίνονται στα κυτιογράμματα
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της Εικόνας 3.6. Κατά μήκος του δεύτερου άξονα οι φωνές κατατάσσονται με βάση κυρίως την SF και
την FMAXE. Φωνές με υψηλή SF και χαμηλή FMAXE βρίσκονται στο κάτω μέρος του διαγράμματος,
ενώ φωνές με χαμηλή SF και υψηλή FMAXE είναι τοποθετημένες στο πάνω μέρος (Εικόνα 3.5).
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Εικόνα 3.5. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές SF, FMAXE και D των φωνών ατόμων Pipistrellus pygmaeus από 10 περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που
απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.
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Εικόνα 3.6. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Pipistrellus pygmaeus ανά περιοχή. Με
κύκλους συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.
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Στην Εικόνα 3.7 απεικονίζεται το δεντρόγραμμα UPGMA, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis
αποστάσεις του μοντέλου SF-FMAXE-D της Διακριτικής Ανάλυσης. Όπως φαίνεται, ο Έβρος αποτελεί
ξεχωριστή ομάδα, ενώ οι υπόλοιπες εννιά περιοχές υποδιαιρέθηκαν σε δύο κύριες ομάδες. Οι περιοχές
της Βόρειο-Βορειοδυτικής Ελλάδας (Κεντρική Μακεδονία, Βόλβη, Βόρεια Ήπειρος) αποτελούν την μια
από αυτές τις ομάδες, ενώ μαζί τους ομαδοποιούνται ο Ταΰγετος και η Αιτωλοακαρνανία, δηλώνοντας
την ομοιότητα των φωνών αυτών με εκείνες της Βόρειας Ελλάδας. Τέλος, η δεύτερη ομάδα αποτελείται
κυρίως από περιοχές της νοτιότερης χώρας (Βουραϊκός, Πάρνωνας, Κεφαλονιά), ενώ μαζί τους
ομαδοποιείται και η Νότια Ήπειρος.
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Εικόνα 3.7. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) απελευθερωμένων ατόμων του είδους Pipistrellus pygmaeus
βασισμένο σε Mahalanobis αποστάσεις.

Τα αποτελέσματα του Mantel test, για το σύνολο των περιοχών και των μεταβλητών, έδειξαν ότι δεν
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων (r=0,18,
p>0,05, Εικόνα 3.8).
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Εικόνα 3.8. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του είδους
Pipistrellus pygmaeus, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών και των 10 περιοχών (βλ. Πίνακα 3.5).

3.1.3. Pipistrellus hanaki
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 80 φωνές του είδους Pipistrellus hanaki, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων
προέρχεται από ηχογραφήσεις ατόμων σε ελεύθερη πτήση και ενώ ένα μικρό μέρος αυτών είναι από
άτομα από απελευθέρωση. Στη συνέχεια, στο σύνολο των φωνών διαχωρίστηκε με βάση την
διαδικασία που περιγράφεται στην μεθοδολογία, σε δυο περιοχές της Κρήτης (το μοναδικό μέρος
όπου απαντάται το είδος στην Ελλάδα) (Χάρτης 3.3). Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία δίνονται
στον Πίνακα 3.9.

Μονομεταβλητές συγκρίσεις
Η σύγκριση των φωνών του Pipistrellus hanaki μεταξύ των δύο περιοχών (Χανιά – Κεντρική Κρήτη)
έδειξε ότι με εξαίρεση τη τελική συχνότητα (EF), δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Αν και ο έλεγχος
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Χάρτης 3.3. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Pipistrellus hanaki.
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72

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

44

36

80

Κωδικό
όνομα
περιοχής

CECRE

EACRE

Σύνολο

LF
45,97 ± 1,95
40,60 - 50,00
45,88 ± 1,67
41,50 - 48,70
45,93 ± 1,81
40,60 - 50,00

SF

76,77 ± 17,92
49,20 - 107,00

71,84 ± 18,75
46,80 - 109,50

74,55 ± 18,34
46,80 - 109,50

48,38 ± 1,68
44,30 - 51,00

47,98 ± 1,57
44,50 - 50,50

48,71 ± 1,71
44,30 - 51,00

EF

Συχνότητα (kHz)

48,73 ± 1,63
44,80 - 52,10

48,48 ± 1,64
44,80 - 51,70

48,93 ± 1,62
44,83 - 52,10

FMAXE

48,67 ± 1,72
44,86 - 51,89

48,44 ± 1,78
44,86 - 51,70

48,85 ± 1,66
44,86 - 51,89

MF

5,68 ± 1,47
2,50 - 11,47

5,45 ± 1,41
2,50 - 8,98

5,86 ± 1,50
3,94 - 11,47

D

136,35 ± 66,06
26,20 - 378,00

131,38 ± 68,97
26,20 - 378,00

140,41 ± 64,09
51,60 - 308,40

IPI

Χρόνος (msec)

65

28

37

Ελεύθερη
πτήση

15

8

7

Απελευθέρωση

Αριθμός φωνών ανά
τρόπο ηχογράφησης

Πίνακας 3.9. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Pipistrellus hanaki για δύο περιοχές της Ελλάδας.

έδειξε ότι στα Χανιά (Md=48,20) η EF ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή της Κεντρικής
Κρήτης (Md=49,00) U=573, z=-2,121, p<0,05, το μέγεθος επίδρασης ήταν μικρό rES=-0,24 (Εικόνα 3.9).
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Εικόνα 3.9. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών Pipistrellus hanaki ανά περιοχή.

Όταν η σύγκριση των φωνών του P. hanaki έγινε αυστηρά και μόνο με βάση το ενδιαίτημα, η
μόνη σημαντική διαφορά ανάμεσα στους υπερήχους ήταν στην αρχική συχνότητα (SF), H(2)=7,48,
p<0,05. Ακολούθησαν έλεγχοι Mann-Whitney με διόρθωση Bonferroni για να εντοπιστεί ανάμεσα σε
ποιες κατηγορίες ενδιαιτήματος εμφανίστηκαν οι διαφορές (αναφορές για επίπεδο σημαντικότητας
0,0167). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στην SF μεταξύ κλειστού –
ημίκλειστου ενδιαιτήματος (U=478, z=-1,533, p>0,05, rES=-0,22,) και κλειστού – ανοιχτού
ενδιαιτήματος (U=109, z=-1,506, p>0,05, rES=-0,22). Όμως η SF ήταν σημαντικά χαμηλότερη στις
θέσεις δειγματοληψίας με ανοιχτό ενδιαίτημα σε σχέση με αυτή του ημίκλειστου ενδιαιτήματος
(U=86, z=-2,640, p<0,01, rES=-0,38) (Εικόνα 3.10).
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Εικόνα 3.10. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Pipistrellus hanaki με βάση το ενδιαίτημα.
Με κύκλους συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.

3.1.4. Pipistrellus nathusii
Περιγραφικά στατιστικά
Μόνο 23 φωνές συγκεντρώθηκαν για το είδος Pipistrellus nathusii, προερχόμενες όλες από την
Βόρεια Ελλάδα από άτομα ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση, σε ελεύθερη πτήση και κατά την
έξοδό τους από καταφύγιο. Το σύνολο των φωνών ομαδοποιήθηκε, με βάση τη μεθοδολογία, σε
πέντε περιοχές (Χάρτης 3.4). Όλες οι περιοχές συγκέντρωσαν πολύ μικρό αριθμό δειγμάτων (2 -3
φωνές), με εξαίρεση τον Αξιό ο οποίος είχε περισσότερες από 10 φωνές. Τα περιγραφικά στατιστικά
στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.10.
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Χάρτης 3.4. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Pipistrellus nathusii.
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Αριθμός
φωνών
ανά
περιοχή

2

14

2

3

2

23

Κωδικό
όνομα
περιοχής

THES

AXIO

FLOR

VOLV

THRA

Σύνολο

LF

35,60 ± 2,12
34,10 - 37,10

38,61 ± 1,75
35,90 - 42,60

39,10 ± 0,710

38,60 - 39,60

37,97 ± 2,67
36,00 - 41,00

37,35 ± 0,78
36,80 - 37,90

38,20 ± 1,89
34,10 - 42,60

SF

64,1 ± 10,18
56,90 - 71,30

79,89 ± 7,15
68,80 - 91,10

49,95 ± 8,56

43,90 - 56,00

73,93 ± 7,68
65,30 - 80,00

70,50 ± 9,62
63,70 - 77,30

74,32 ± 11,50
43,90 - 91,10

40,87 ± 1,72
38,00 - 44,90

39,80 ± 0,57
39,40 - 40,2

40,23 ± 1,97
39,00 - 42,50

40,40 - 41,30

40,85 ± 0,64

41,38 ± 1,83
38,00 - 44,90

39,30 ± 0,99
38,60 - 40,00

EF

Συχνότητα (kHz)

41,71 ± 2,01
38,90 - 45,80

40,72 ± 0,12
40,63 - 40,80

40,43 ± 1,67
39,10 - 42,30

40,54 - 41,47

41,01 ± 0,66

42,50 ± 2,10
38,90 - 45,80

39,75 ± 1,20
38,90 - 40,60

FMAXE

41,62 ± 1,72
38,00 - 44,90

41,15 ± 0,78
40,60 - 41,70

40,70 ± 1,39
39,90 - 42,30

40,54 - 41,47

41,01 ± 0,66

42,18 ± 1,92
38,00 - 44,90

40,25 ± 0,55
39,86 - 40,64

MF

5,52 ± 1,76
2,04 - 9,22

6,07 ± 0,60
5,64 - 6,49

6,10 ± 0,54
5,67 - 6,70

8,70 - 9,22

8,96 ± 0,37

4,71 ± 1,53
2,04 - 7,82

6,27 ± 1,16
5,45 - 7,09

D

107,43 ± 40,80
61,00 - 203,00

104,55 ± 3,18
102,30 - 106,80

133,13 ± 69,50
64,00 - 203,00

91,00 - 192,00

141,50 ± 71,42

98,76 ± 35,42
61,00 - 200,00

98,45 ± 1,91
97,10 - 99,80

IPI

Χρόνος (msec)

5

-

-

2

1

2

Ελεύθερη
πτήση

7

2

3

-

2

-

Απελευθέρωση

11

-

-

-

11

-

Έξοδος
από
καταφύγιο

Αριθμός φωνών ανά τρόπο ηχογράφησης

Πίνακας 3.10. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Pipistrellus nathusii για πέντε περιοχές της Ελλάδας.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Λόγω του πολύ μικρού δείγματος για το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών δεν πραγματοποιήθηκαν
στατιστικές συγκρίσεις.
Το Mantel test έδειξε ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών
και των γεωγραφικών αποστάσεων των πέντε περιοχών, η συσχέτιση αυτή όμως δεν ήταν στατιστικά
σημαντική (r=-0,34, p>0,05, Εικόνα 3.11).
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Εικόνα 3.11. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Pipistrellus nathusii, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών και των πέντε περιοχών (βλ. Πίνακα 3.10).

3.1.5. Pipistrellus kuhlii
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 117 φωνές του είδους Pipistrellus kuhlii, από τις οποίες περίπου οι μισές
(59 φωνές) προέρχονται από άτομα ηχογραφημένα σε ελεύθερη πτήση. Το μεγαλύτερο μέρος των
υπολοίπων φωνών είναι από άτομα ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση (51 φωνές) και εφτά
υπέρηχοι προέρχονται από άτομα ηχογραφημένα κατά την έξοδο τους από καταφύγιο. Στη συνέχεια,
οι φωνές διαχωρίστηκαν σε 16 περιοχές (Χάρτης 3.5). Από το σύνολο των περιοχών αυτών μόνο η
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Κεντρική Κρήτη, ο Ταΰγετος και η Βόλβη είχαν ικανοποιητικό αριθμό φωνών (37, 12 και 10 φωνές
αντίστοιχα), ενώ οι υπόλοιπες περιοχές συγκέντρωσαν λιγότερες από 10 φωνές. Τα περιγραφικά
στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.11.

Χάρτης 3.5. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Pipistrellus kuhlii.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

2

37

6

7

3

4

8

1

10

4

12

1

9

Κωδικό
όνομα
περιοχής

THES

CECRE

CHAN

CHIO

SAMO

KEFA

AXIO

FLOR

VOLV

PARN

TAYG

VOUR

EVRO

34,30

34,83 ± 1,40
32,60 - 36,10

67,20

66,46 ± 12,88
49,80 - 86,00

36,52 ± 3,16
30,90 - 40,40

34,00 ± 1,31
32,40 - 35,70

69,33 ± 10,31
57,50 - 89,40

52,43 ± 8,93
44,00 - 70,60

34,40 ± 0,74
33,50 - 35,10

56,15 ± 7,53
47,30 - 62,80

33,40 ± 1,36
31,60 - 34,60

39,10 ± 0,78
38,20 - 39,60

63,90 ± 5,46
57,60 - 67,10

82,45 ± 6,79
74,90 - 91,00

35,30 ± 1,44
33,30 - 37,50

70,93 ± 11,75
49,90 - 85,10

36,27 ± 1,45
34,30 - 37,80

36,38 ± 2,69
34,80 - 41,70

76,98 ± 18,73
55,40 - 101,17

68,21 ± 15,97
42,10 - 89,50

35,85 ± 2,81
28,00 - 41,20

81,18 ± 13,37
55,90 - 107,10

37,30

33,85 ± 0,64
33,40 - 34,30

57,75 ± 14,5
47,50 - 68,00

47,30

LF

SF

37,97 ± 0,67
36,60 - 39,00

38,20

38,12 ± 2,42
34,00 - 41,30

38,00 ± 1,54
36,00 - 39,60

39,83 ± 2,27
36,70 - 43,60

37,80

37,33 ± 1,36
36,00 - 40,30

37,20 ± 0,84
36,10 - 37,90

40,93 ± 0,81
40,00 - 41,40

38,49 ± 1,13
37,00 - 40,00

38,87 ± 2,66
36,00 - 43,90

39,65 ± 2,11
34,00 - 43,80

36,75 ± 2,05
35,30 - 38,20

EF

Συχνότητα (kHz)

39,73 ± 1,85
38,10 - 43,70

39,00

39,97 ± 1,97
36,6 - 42,37

38,90 ± 0,78
38,10 - 39,90

40,91 ± 2,77
37,50 - 45,35

38,80

39,52 ± 2,20
37,20 - 43,20

37,66 ± 1,08
36,40 - 38,90

41,78 ± 0,48
41,47 - 42,34

39,67 ± 1,14
37,40 - 40,70

42,48 ± 1,76
40,00 - 44,50

41,56 ± 1,71
36,60 - 44,83

38,70 ± 3,25
36,40 - 41,00

FMAXE

39,40 ± 1,17
37,19 - 43,20

39,00

39,24 ± 1,05
36,80 - 41,60

39,40 ± 0,92
38,10 - 40,70

6,08 ± 1,29
36,60 - 45,00

38,80

38,50 ± 1,18
36,50 - 42,30

37,65 ± 0,81
36,30 - 38,95

41,55 ± 1,08
40,80 - 42,30

39,39 ± 1,13
37,30 - 40,70

43,57 ± 0,90
40,00 - 48,10

42,93 ± 1,16
37,00 - 46,40

37,60 ± 2,23
36,30 - 38,90

MF

5,26 ± 1,73
3,59 - 7,04

5,12

5,47 ± 1,77
3,50 - 7,04

5,33 ± 1,50
4,08 - 6,13

40,84 ± 2,92
4,56 - 8,50

5,80

5,80 ± 1,72
3,33 - 7,35

6,72 ± 1,14
6,02 - 7,80

5,29 ± 0,75
4,05 - 6,00

5,55 ± 1,18
4,15 - 7,27

5,49 ± 3,05
4,62 - 6,91

5,17 ± 2,26
3,10 - 8,50

8,02 ± 1,84
6,44 - 9,60

D

104,53 ± 34,74
79,20 - 192,60

113,40

166,71 ± 76,32
81,40 - 283,00

136,05 ± 46,42
89,00 - 177,90

116,13 ± 34,04
84,00 - 181,00

183,40

153,73 ± 87,25
79,10 - 317,00

138,38 ± 53,11
103,00 - 217,00

138,40 ± 76,22
87,20 - 226,00

120,17 ± 53,15
48,20 - 189,10

126,44 ± 51,64
71,76 - 194,40

109,25 ± 55,45
58,10 - 382,83

145,15 ± 64,84
99,30 - 191,00

IPI

Χρόνος (msec)

2

-

12

-

10

1

1

-

3

-

1

19

1

Ελεύθερη
πτήση

7

1

-

4

-

-

7

4

-

7

5

11

1

Απελευθέρωση

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

Έξοδος από
καταφύγιο

Αριθμός φωνών ανά τρόπο ηχογράφησης

Πίνακας 3.11. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Pipistrellus kuhlii για 16 περιοχές της Ελλάδας.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

2

3

8

117

Κωδικό
όνομα
περιοχής

ANDR

EVIA

SKYR

Σύνολο

LF

36,25 ± 2,05
34,80 - 37,70

34,93 ± 0,75
34,20 - 35,70

39,13 ± 1,28
37,10 - 40,50

35,87 ± 2,50
28,00 - 41,70

SF

81,70 ± 2,40
80,00 - 83,40

71,00 ± 21,78
47,50 - 90,50

65,47 ± 15,58
46,48 - 96,40

70,96 ± 15,79
42,10 - 107,10

39,01 ± 2,09
34,00 - 43,90

41,22 ± 0,98
40,40 - 43,00

39,33 ± 2,00
37,40 - 41,40

39,15 ± 1,63
38,00 - 40,30

EF

Συχνότητα (kHz)

40,66 ± 2,07
36,40 - 45,35

41,86 ± 0,99
40,65 - 43,17

41,00 ± 1,97
38,80 - 42,60

39,80 ± 1,27
38,90 - 40,70

FMAXE

5,55 ± 1,27
36,30 - 48,10

41,78 ± 2,08
40,60 - 43,28

40,93 ± 1,52
38,00 - 43,30

40,20 ± 1,84
38,90 - 41,50

MF

40,95 ± 2,68
3,10 - 9,87

6,23 ± 1,04
4,28 - 9,87

5,24 ± 2,70
3,54 - 6,46

4,89 ± 0,98
4,20 - 5,58

D

124,24 ± 57,41
48,20 - 382,83

94,58 ± 18,60
70,60 - 136,00

123,37 ± 78,54
75,20 - 214,00

167,45 ± 4,74
164,10 - 170,80

IPI

Χρόνος (msec)

59

8

1

-

Ελεύθερη
πτήση

51

-

2

2

Απελευθέρωση

7

-

-

-

Έξοδος από
καταφύγιο

Αριθμός φωνών ανά τρόπο ηχογράφησης

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Τα δεδομένα έξι περιοχών, οι οποίες είχαν αριθμό φωνών >7, αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας
βηματική Διακριτική Ανάλυση. Η ανάλυση υπέδειξε τη χρήση των μεταβλητών SF, LF και MF για το
βέλτιστο μοντέλο (SF: Wilk’s Λ=0,61, F52, 78=9,90, p<0,0001, LF: Wilk’s Λ=0,78, F5, 78=4,40, p<0,01 και
MF: Wilk’s Λ=0,58, F5, 78=11,15, p<0,0001). H ανάλυση φαίνεται ότι απέρριψε τις χρονικές μεταβλητές
D και IPI λόγω μη σημαντικής συμμετοχής τους στην διαφοροποίηση (p>0,05), αλλά κα τις μεταβλητές
EF και FMAXE μάλλον λόγω των ισχυρών συσχετίσεων τους με τις υπόλοιπες μεταβλητές. Το μοντέλο
αυτό (SF-LF-MF, Wilk’s Λ=0,37, p<0,0001) για τις 84 φωνές των έξι περιοχών έδωσε για την
Τετραγωνική ΔΑ συνολικό ποσοστό προσδιορισμού 39,29%. Το ποσοστό ορθής κατάταξης για τον
Αξιό και τον Ταΰγετο ήταν 50%, για την Κρήτη 43,24%, για τη Σκύρο 37,50%, ενώ για τον Έβρο και τη
Βόλβη μόνο 22,22% και 20% αντίστοιχα. Άλλη μια τετραγωνική ΔΑ πραγματοποιήθηκε μόνο με τη
χρήση της MF και της SF, δηλαδή τις δυο μεταβλητές με την υψηλότερη συμμετοχή στη
διαφοροποίηση. Αυτό επέτρεψε 12 περιοχές με φωνές >2 να συμμετέχουν στην ανάλυση και έδωσε
συνολικό ποσοστό προσδιορισμού 19,82% για τις 111 φωνές (Πίνακας 3.12).

Πίνακας 3.12. Διασταυρωτή πινακοποίηση (Cross-validated (= jackknifed) confusion matrix) της τετραγωνικής Διακριτικής
Ανάλυσης (μοντέλο SF – MF) των φωνών του είδους Pipistrellus kuhlii από 12 περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές
αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή στην οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που

CECRE

CHAN

CHIO

EVIA

EVRO

KEFA

PARN

SAMO

SKYR

TAYG

VOLV

from \
to
AXIO
CECRE
CHAN
CHIO
EVIA
EVRO
KEFA
PARN
SAMO
SKYR
TAYG
VOLV
Σύνολο

AXIO

προέβλεψε η διαφοροποιός κατάταξη. Οι αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

3
0
0
2
0
1
2
1
0
0
0
0
9

1
10
3
0
0
1
0
0
0
1
0
4
20

0
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7

1
1
0
0
0
1
1
3
0
0
0
0
7

0
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

2
1
0
1
0
1
0
0
0
0
3
4
12

1
7
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
12

0
4
0
0
0
1
0
0
0
3
2
0
10

0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
6

0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
5
1
10

0
6
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
10

Σύνολο
8
37
6
7
3
9
4
4
3
8
12
10
111

% σωστού
προσδιορισμού
37,50%
27,03%
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%
41,67%
10,00%
19,82%

81

Το μοντέλο αυτό παρήγαγε δύο άξονες, οι οποίοι εξήγησαν το 100% της διαφοροποίησης (Εικόνα
3.12). Ο πρώτος άξονας ερμήνευσε το 64,96%, canonical R2=0,46 της διαφοροποίησης και ήταν θετικά
συσχετισμένος με την MF, ενώ ο δεύτερος άξονας ερμήνευσε το 35,04%, canonical R2=0,32 και ήταν
αρνητικά συσχετισμένος με την SF (Πίνακας 3.13).

Πίνακας 3.13. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

Μεταβλητή
SF
MF
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
-0,054
1,032
0,856
64,963
64,963

F2
-1,266
0,735
0,462
35,037
100,000

3

AXIO
CECRE
2

CHAN
CHIO

F2 (35.04 %)

1

EVIA
EVRO
KEFA

0

PARN
SAMO

-1

SKYR
TAYG

-2

VOLV
-3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

F1 (64.96 %)

Εικόνα 3.12. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές SF και MF των φωνών ατόμων Pipistrellus kuhlii από 12 περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που απεικονίζονται
με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της Εικόνας 3.12, υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ
των ομάδων και δεν παρατηρείται κάποιος σαφής διαχωρισμός, όπως αποτυπώνεται και στα
αποτελέσματα της Διακριτικής Ανάλυσης (μικρά ποσοστά ορθής κατάταξης). Ειδικότερα, κατά μήκος
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του πρώτου άξονα οι φωνές κατατάσσονται με βάση την MF, ενώ κατά μήκος του δεύτερου άξονα η
διευθέτηση τους γίνεται με βάση την SF. Περιοχές με υψηλή MF όπως οι περιοχές της Κρήτης,
βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του διαγράμματος, ενώ περιοχές με χαμηλή SF βρίσκονται στο
πάνω τμήμα του διαγράμματος. Οι διαφορές των μεταβλητών αυτών μεταξύ των περιοχών φαίνονται

49
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CECRE

MF (kHz)

110

CECRE
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στην Εικόνα 3.13.

Εικόνα 3.13. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Pipistrellus kuhlii ανά περιοχή. Με κύκλους
συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.

4.5
4
3.5

Dissimilarity

3
2.5
2
1.5
1

VOLV

EVIA

SKYR

SAMO

CHAN

TAYG

EVRO

CHIO

AXIO

KEFA

PARN

0

CECRE

0.5

Εικόνα 3.14. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) απελευθερωμένων ατόμων του είδους Pipistrellus kuhlii
βασισμένο σε Mahalanobis αποστάσεις.
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Στο δενδρόγραμμα UPGMA, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις του μοντέλου SFMF της Διακριτικής Ανάλυσης, φαίνεται η ομαδοποίηση των 12 περιοχών (Εικόνα 3.14). Οι περιοχές
διαχωρίστηκαν σε δύο κύριες ομάδες χωρίς ξεκάθαρη γεωγραφική συσχέτιση.
Τα αποτελέσματα του Mantel test (Εικόνα 3.15) έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση των
ηχητικών διαφορών και γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των 16 περιοχών, η συσχέτιση αυτή όμως
δεν είναι γραμμική (r=0,25, p<0,01).
7

r = 0,25
p = 0,008

Ηχητική Ευκλείδεια απόσταση
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Εικόνα 3.15. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Pipistrellus kuhlii, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών και των 16 περιοχών (βλ. Πίνακα 3.11).

3.1.6. Hypsugo savii
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 196 φωνές του είδους Hypsugo savii, το 56% των οποίων προέρχονται από
ηχογραφήσεις ατόμων κατά την απελευθέρωση και το υπόλοιπο 44% από άτομα ηχογραφημένα σε
ελεύθερη πτήση. Στη συνέχεια οι φωνές διαχωρίστηκαν σε 11 περιοχές (Χάρτης 3.6). Από το σύνολο
των περιοχών έξι συγκέντρωσαν ικανοποιητικό αριθμό φωνών (12 – 47 φωνές), ενώ τα δείγματα των
υπολοίπων περιοχών ήταν ≤10. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή
δίνονται στον Πίνακα 3.14.
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Χάρτης 3.6. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Hypsugo savii.

Πολυμεταβλητές συγκρίσεις
Τα δεδομένα εφτά περιοχών, των οποίων ο αριθμός δείγματος ήταν >7, χρησιμοποιήθηκαν στη
πρώτη Διακριτική Ανάλυση με τη συμμετοχή όλων των μεταβλητών. Η βηματική ΔΑ (συνολικό Wilk’s
Λ=0,24, p<0,0001) έδειξε ότι όλες οι μεταβλητές συμμετείχαν σημαντικά στη διαφοροποίηση
(p<0,001, Πίνακας 3.15) και δεν απέρριψε καμία μεταβλητή παρά την υψηλή συσχέτιση που
παρουσίασαν μεταξύ τους. Το συνολικό ποσοστό προσδιορισμού της τετραγωνικής ΔΑ των 183
φωνών των εφτά αυτών περιοχών ήταν 37,16% και κυμάνθηκε από 14,29% (Φλώρινα, n=14) έως
63,64% (Ταύγετος, n=33).
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

29

2

47

2

3

6

12

33

38

10

14

196

Κωδικό
όνομα
περιοχής

CHAN

IRAK

RETH

SAMO

KEFA

CEMAC

PARN

TAYG

EVRO

SKYR

FLOR

Σύνολο

32,50 ± 1,21
30,50 - 35,10
30,86 ± 0,66
30,00 - 31,80
32,31 ± 1,27
30,00 - 34,30
32,29 ± 1,58
26,30 - 37,50

65,74 ± 13,20
47,30 - 89,20

38,92 ± 5,02
34,50 - 50,00

56,04 ± 11,10
34,90 - 76,50

59,33 ± 18,09
34,00 - 104,00

31,63 ± 2,09
28,10 - 34,40

77,55 ± 10,32
66,20 - 93,10

33,18 ± 1,23
30,00 - 35,30

30,03 ± 1,87
27,90 - 31,40

70,13 ± 11,81
57,70 - 81,20

47,68 ± 10,07
34,40 - 72,40

31,80 ± 2,55
30,00 - 33,60

42,45 ± 11,53
34,30 - 50,60

32,13 ± 1,09

32,41 ± 1,67
27,90 - 37,50

62,01 ± 18,92
35,38 - 90,90

30,20 - 34,00

31,80 ± 1,84
30,50 - 33,10

80,50 ± 0,14
80,40 - 80,60

60,90 - 92,80

31,79 ± 1,96
26,30 - 35,60

55,50 ± 22,67
34,00 - 104,00

78,11 ± 11,06

LF

SF

34,93 ± 1,61
31,00 - 39,50

34,34 ± 1,11
32,10 - 36,10

32,38 ± 0,69
31,00 - 33,50

35,77 ± 0,92
34,20 - 38,40

34,79 ± 0,84
32,70 - 36,00

35,50 - 38,60

36,87 ± 0,92

35,55 ± 1,48
34,10 - 38,20

34,90 ± 1,49
33,20 - 36,00

34,55 ± 3,89
31,80 - 37,30

35,06 ± 1,77
32,60 - 39,50

36,45 ± 1,63
35,30 - 37,60

33,97 ± 1,53
31,20 - 37,00

EF

Συχνότητα (kHz)

36,53 ± 2,24
31,60 - 43,20

35,47 ± 1,28
32,79 - 37,20

33,07 ± 0,77
31,94 - 34,58

36,73 ± 1,29
34,60 - 40,60

36,34 ± 1,75
32,80 - 39,70

36,50 - 42,40

39,25 ± 1,81

36,83 ± 1,43
34,70 - 39,10

37,17 ± 0,59
36,50 - 37,60

35,37 ± 4,85
31,94 - 38,8

37,02 ± 2,19
33,70 - 43,20

39,6 ± 0,57
39,20 - 40,00

36,01 ± 2,89
31,60 - 41,80

FMAXE

36,64 ± 2,44
31,90 - 44,80

35,79 ± 1,51
32,85 - 38,00

33,08 ± 0,58
31,94 - 33,70

36,81 ± 1,18
34,60 - 39,70

35,94 ± 1,21
32,80 - 38,04

36,40 - 41,50

38,92 ± 1,53

37,70 ± 1,70
34,70 - 39,90

37,30 ± 0,85
36,50 - 38,20

35,37 ± 4,91
31,90 - 38,84

37,37 ± 2,57
33,70 - 44,80

41,90 ± 0,28
41,70 - 42,10

36,17 ± 3,49
31,90 - 43,00

MF

8,01 ± 2,60
3,47 - 14,70

8,19 ± 1,69
6,00 - 10,60

12,67 ± 1,44
9,80 - 14,30

6,67 ± 1,27
3,97 - 10,17

8,41 ± 1,92
4,74 - 13,23

3,47 - 8,52

5,70 ± 1,67

6,74 ± 2,59
3,97 - 10,10

5,11 ± 0,78
4,24 - 5,74

9,90 ± 6,08
5,60 - 14,20

8,49 ± 2,25
5,30 - 14,54

5,57 ± 0,04
5,55 - 5,60

8,42 ± 3,38
3,50 - 14,70

D

158,01 ± 90,38
20,70 - 545,00

158,76 ± 56,25
96,10 - 298,00

166,59 ± 102,66
67,50 - 429,00

127,09 ± 57,16
80,60 - 319,00

197,94 ± 74,81
95,10 - 397,00

20,70 - 178,10

80,03 ± 37,55

86,02 ± 44,43
52,60 - 163,40

89,83 ± 6,57
82,50 - 95,20

141,80 ± 63,92
96,60 - 187,00

180,29 ± 121,13
34,40 - 545,00

89,83 ± 1,94
88,45 - 91,20

173,71 ± 85,45
56,15 - 317,00

IPI

Χρόνος (msec)
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-
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3

-
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Πίνακας 3.14. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Hypsugo savii για 11 περιοχές της Ελλάδας.

Στη συνέχεια, για να αναλυθούν και τα δεδομένα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κεφαλονιάς,
περιοχές με αριθμό φωνών έξι και τρείς αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε τετραγωνική ΔΑ με το
σύνολο των δεδομένων των εννιά περιοχών και με τη χρήση των μεταβλητών ΕF και D, μεταβλητές
οι οποίες συμμετείχαν περισσότερο στην διαφοροποίηση (Πίνακας 3.15). Τα αποτελέσματα της
τετραγωνικής ΔΑ (μοντέλο EF-D) δεν διέφεραν πολύ από αυτά της προηγούμενης ΔΑ και δίνονται
στον Πίνακα 3.16. Για τις 192 φωνές που αναλύθηκαν το συνολικό ποσοστό σωστού προσδιορισμού
ήταν 27,60% (70% το υψηλότερο στη Σκύρο και 0% το χαμηλότερο σε Κεντρική Μακεδονία και
Κεφαλονιά).

Πίνακας 3.15. Τιμές του Wilk’s Λ της πρώτης Διακριτικής Ανάλυσης του είδους Hypsugo savii για το σύνολο των μεταβλητών.
Οι μεταβλητές παρουσιάζονται σε φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τη τιμή Λ (όσο μικρότερη η τιμή αυτή τόσο μεγαλύτερη
η συμμετοχή της αντίστοιχης μεταβλητής στην διαφοροποίηση).

Μεταβλητή
EF
D
FMAXE
SF
MF
LF
IPI

Wilk’s Λ
0,633
0,688
0,734
0,742
0,765
0,872
0,875

F6, 176
16,997
13,279
10,657
10,216
9,013
4,316
4,178

p-value
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,000
0,001

Πίνακας 3.16. Διασταυρωτή πινακοποίηση της τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης (μοντέλο EF-D) των φωνών του είδους
Hypsugo savii από εννιά περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή στην οποία ανήκουν
οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που προέβλεψε η διαφοροποιός κατάταξη. Οι αριθμοί

CHAN

EVRO

FLOR

KEFA

PARN

RETH

SKYR

TAYG

from \
to
CEMAC
CHAN
EVRO
FLOR
KEFA
PARN
RETH
SKYR
TAYG
Σύνολο

CEMAC

ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

0
1
0
0
1
0
2
0
0
4

0
1
0
1
1
0
1
3
0
7

1
2
19
4
1
1
8
0
9
45

0
6
1
4
0
0
11
0
6
28

2
7
5
2
0
1
3
0
4
24

1
3
7
0
0
7
6
0
0
24

0
0
0
1
0
2
5
0
2
10

0
8
0
1
0
0
9
7
2
27

2
1
6
1
0
1
2
0
10
23

Σύνολο
6
29
38
14
3
12
47
10
33
192

% σωστού
προσδιορισμού
0,00%
3,45%
50,00%
28,57%
0,00%
58,33%
10,64%
70,00%
30,30%
27,60%
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Το μοντέλο EF-D υπέδειξε δύο άξονες και ερμήνευσαν το 100% της διαφοροποίησης. Ο πρώτος
άξονας εξήγησε το 83,57%, canonical R2=0,63 της διαφοροποίησης και ήταν ισχυρά θετικά
συσχετισμένος με την EF, ενώ ο δεύτερος άξονας εξήγησε το 16,43%, canonical R2=0,34 και ήταν
θετικά συσχετισμένος με την D (Πίνακας 3.17, Εικόνα 3.16). Οι διαφορές των μεταβλητών αυτών
μεταξύ των περιοχών φαίνονται στην Εικόνα 3.17.

Πίνακας 3.17. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

Μεταβλητή
EF
D
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
0,665
-0,483
0,649
83,569
83,569

F2
0,948
1,052
0,128
16,431
100,000

CEMAC

3

CHAN
EVRO

2

FLOR

F2 (16.43 %)

1

KEFA

PARN
0

RETH
SKYR

-1

TAYG
-2

-3

-4

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

F1 (83.57 %)

Εικόνα 3.16. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές EF και D των φωνών ατόμων Hypsugo savii από 9 περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που απεικονίζονται με το
ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

88

Όπως φαίνεται από τη θέση των φωνών του H. savii στο διάγραμμα διασποράς της Εικόνας 3.16,
υπάρχει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των περιοχών. Εξαίρεση αποτελεί η Σκύρος, η οποία
φαίνεται να διαφοροποιείται αρκετά από τις υπόλοιπες περιοχές. Κατά μήκος του πρώτου άξονα οι
φωνές που διατάσσονται με βάση την ΕF, ενώ η διάταξη τους κατά μήκος του δεύτερου άξονα γίνεται
με βάση την D (Πίνακας 3.17). Επιπρόσθετα, εκ πρώτης όψεως οι φωνές των περιοχών της Κρήτης
φαίνεται να βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το διάγραμμα. Έπειτα όμως από εξέταση των δεδομένων
διαπιστώθηκε ότι δημιουργούνται δυο διακριτές ομάδες που αντιστοιχούν στη δειγματοληπτική
μέθοδο (απελευθέρωση – ελεύθερη πτήση). Ο στατιστικός έλεγχος έδειξε ότι οι φωνές από ελεύθερη
πτήση είχαν χαμηλότερη EF (Mdn=33,50) και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια (D, Mdn=11,12) από
αυτές των απελευθερωμένων ζώων (MdnEF=36,00 και MdnD=6,35) (EF: U=112, z=-0,72, p<0,001 και
D: U=53,50, z=-0,79, p<0,001). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει τόσο για το σύνολο των δεδομένων όσο και
εντός των γεωγραφικών ενοτήτων της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Σύγκριση μεταξύ των
περιοχών ανά δειγματοληπτική μέθοδο δεν πραγματοποιήθηκε, καθότι μειωνόταν πολύ το μέγεθος
των δειγμάτων.
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Εικόνα 3.17. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του του είδους Hypsugo savii ανά περιοχή. Με
κύκλους συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.

Στο δενδρόγραμμα UPGMA, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις του μοντέλου
EF – D της ΔΑ, φαίνεται η ομαδοποίηση των εννιά περιοχών (Εικόνα 3.18). Οι περιοχές διαιρέθηκαν
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σε δυο κύριες ομάδες. Από αυτές η Σκύρος αποτελεί ξεχωριστό παρακλάδι, καθώς φαίνεται να
διαφοροποιείται αρκετά από τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες ομαδοποιήθηκαν μαζί.
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Εικόνα 3.18. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) απελευθερωμένων ατόμων του είδους Hypsugo savii βασισμένο
σε Mahalanobis αποστάσεις.
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Εικόνα 3.19. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Hypsugo savii, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών και των 11 περιοχών (βλ. Πίνακα 3.14).
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Τα αποτελέσματα του Mantel test, για το σύνολο των μεταβλητών, έδειξαν ότι υπάρχει αρνητική
ασθενής συσχέτιση των ηχητικών διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των 11
περιοχών (r=-0,31, p<0,05, Εικόνα 3.19). Η αρνητική αυτή συσχέτιση οφείλεται στο ότι υπάρχουν
μεγαλύτερες διαφορές στις φωνές μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε σχέση με τις πιο
απομακρυσμένες περιοχές, κυρίως λόγω των διαφορών που προκύπτουν από τη δειγματοληπτική
μέθοδο.

3.1.7. Miniopterus schreibersii
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 156 φωνές του είδους Miniopterus schreibersii και κατηγοριοποιήθηκαν
σε 10 περιοχές (Χάρτης 3.7). Οι φωνές αυτές προέρχονται από ζώα ηχογραφημένα κατά την
απελευθέρωση (53%), κατά την έξοδο από καταφύγιο (35%) και σε ελεύθερη πτήση (12%). Από το
σύνολο των περιοχών, ο Έβρος, οι περιοχές της Κρήτης και ο Ταΰγετος συγκέντρωσαν ικανοποιητικό
αριθμό φωνών (16 έως 49 φωνές), ενώ οι υπόλοιπες περιοχές συγκέντρωσαν μικρό αριθμό φωνών
(<10). Στον Πίνακα 3.18 φαίνονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Μια πρώτη βηματική Διακριτική Ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των
μεταβλητών για τα δεδομένα του είδους Miniopterus schreibersii πέντε περιοχών, των οποίων ο
αριθμός δείγματος ήταν >7 φωνές. Η ανάλυση (συνολικό Wilk’s Λ=0,25, p<0,0001) αυτή απέρριψε τις
μεταβλητές FMAXE και ΙΡΙ, λόγω της μη σημαντικής συμμετοχής τους στη διαφοροποίηση (p>0,05)
και χρησιμοποίησε τις μεταβλητές SF, LF, EF, MF και D για τη δημιουργία του βέλτιστου μοντέλου
(Πίνακας 3.19). Το συνολικό ποσοστό ορθής κατάταξης της τετραγωνικής ΔΑ για το βέλτιστο μοντέλο
(SF-LF-EF-MF-D) ήταν 51,13% για τις 133 φωνές των πέντε περιοχών. Το υψηλότερο ποσοστό
επιτεύχθηκε για τον Έβρο και ήταν 67,35%, ακολούθησε ο Ταΰγετος με 62,50%, το Ακρωτήρι Χανίων
με ποσοστό 54,17%, το Λασίθι 32%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό ήταν στο Ρέθυμνο (21,05%).
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Χάρτης 3.7. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Miniopterus schreibersii.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

24

25

19

7

2

1

7

6

16

49

156

Κωδικό
όνομα
περιοχής

AKRO

LASI

RETH

KEFA

CEMAC

RODP

NWGRE

NEPEL

TAYG

EVRO

Σύνολο

49,36 ± 1,41
47,30 - 52,50

49,31 ± 1,13
46,90 - 51,60

48,79 ± 1,56
44,90 - 52,90

87,57 ± 16,75
60,00 - 122,60

99,04 ± 9,66
71,30 - 117,00

93,75 ± 13,54
60,00 - 122,60

46,90 ± 1,41
45,90 - 47,90

90,75 ± 3,18
88,50 - 93,00

48,22 ± 1,39
46,90 - 50,70

47,83 ± 1,29
46,10 - 49,50

82,04 ± 12,99
68,10 - 105,60

83,68 ± 12,35
69,80 - 98,20

44,90 - 52,90

64,50 - 121,00

48,20 ± 1,63
45,70 - 49,70

48,11 ± 2,10

95,15 ± 13,75

84,73 ± 11,85
71,80 - 104,90

48,82 ± 1,59
46,10 - 51,90

89,21 ± 16,44
62,40 - 122,00

46,10

48,72 ± 1,53
46,00 - 52,00

99,59 ± 8,62
77,80 - 113,20

91,30

LF

SF

52,00 ± 1,19
49,00 - 55,50

51,53 ± 0,85
50,00 - 53,70

52,08 ± 1,42
49,20 - 55,20

51,47 ± 0,91
50,20 - 53,00

51,29 ± 0,47
50,70 - 52,00

50,30

51,20 ± 0
51,20

51,01 ± 1,18
49,00 - 52,50

50,30 - 55,20

52,29 ± 1,21

52,61 ± 1,33
50,00 - 55,50

52,83 ± 0,88
51,00 - 54,30

EF

Συχνότητα (kHz)

54,48 ± 3,73
49,30 - 68,30

55,87 ± 5,70
50,90 - 68,30

53,72 ± 2,05
51,80 - 58,70

52,38 ± 0,73
51,90 - 53,70

52,74 ± 1,06
51,77 - 54,60

51,10

51,90 ± 0
51,90

51,84 ± 1,32
49,30 - 53,20

52,10 - 58,20

54,20 ± 1,64

54,46 ± 2,48
51,30 - 60,50

54,56 ± 1,99
53,00 - 60,00

FMAXE

54,38 ± 1,96
50,13 - 65,16

53,8 ± 2,08
51,70 - 65,16

54,11 ± 1,89
51,00 - 58,50

53,03 ± 1,27
51,90 - 55,30

53,91 ± 1,25
52,60 - 56,00

53,00

52,7 ± 0
52,70

52,60 ± 1,54
50,13 - 54,50

52,40 - 59,70

55,36 ± 1,84

54,88 ± 1,64
52,10 - 57,70

55,64 ± 1,51
53,30 - 59,00

MF

6,07 ± 1,54
2,40 - 11,50

6,29 ± 1,22
3,97 - 8,71

4,47 ± 1,79
2,40 - 9,10

4,67 ± 1,01
3,67 - 6,42

5,46 ± 1,59
3,10 - 8,02

6,12

7,01 ± 0,98
6,31 - 7,70

6,35 ± 0,99
5,10 - 7,57

4,39 - 9,00

6,36 ± 1,31

7,09 ± 1,80
4,60 - 11,50

5,78 ± 0,97
4,32 - 7,30

D

98,58 ± 42,64
30,20 – 241,00

91,34 ± 36,84
44,30 - 241,00

81,16 ± 47,55
30,20 - 234,00

107,93 ± 48,63
76,50 - 203,00

115,90 ± 69,42
55,60 - 217,00

86,90

83,10 ± 15,27
72,30 - 93,90

90,61 ± 19,48
61,80 - 117,80

59,50 - 229,70

109,92 ± 39,08

114,35 ± 52,24
58,70 - 222,40

96,26 ± 33,99
47,50 - 206,84

IPI

Χρόνος (msec)

19

4

11

-

3

-

-

-

1

-

-

Ελεύθερη
πτήση
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Πίνακας 3.18. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Miniopterus schreibersii για 10 περιοχές της Ελλάδας.

Πίνακας 3.19. Τιμές του Wilk’s Λ για το βέλτιστο μοντέλο της πρώτης Διακριτικής Ανάλυσης του Miniopterus schreibersii. Οι
μεταβλητές παρουσιάζονται σε φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τη τιμή Λ (όσο μικρότερη η τιμή αυτή τόσο μεγαλύτερη η
συμμετοχή της αντίστοιχης μεταβλητής στην διαφοροποίηση).

Μεταβλητή
D
EF
MF
SF
LF

Wilk's Λ
0,775
0,809
0,857
0,871
0,921

F7,145
9,287
7,571
5,351
4,746
2,745

p-value
< 0,0001
< 0,0001
0,001
0,001
0,031

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη ΔΑ με τη συμμετοχή των μεταβλητών του
βέλτιστου μοντέλου (SF-LF-EF-MF-D) για τα δεδομένα όλων των περιοχών με φωνές ≥6. Το συνολικό
ποσοστό σωστού προσδιορισμού της τετραγωνικής ΔΑ του μοντέλου SF-LF-EF-MF-D των οχτώ
περιοχών για τις 153 φωνές ήταν 45,10% και κυμάνθηκε από 0% (Κεφαλονιά, n=7) έως 75,51%
(Έβρος, n=49) (Πίνακας 3.20). Το μοντέλο αυτό υπέδειξε πέντε άξονες από τους οποίους οι δύο
πρώτοι ήταν πιο σημαντικοί (p<0,001) και ερμήνευσαν το 88,82% της διαφοροποίησης. Ο πρώτος
άξονας εξήγησε το 55,34%, canonical R2=0,54 της διαφοροποίησης και ήταν πολύ ισχυρά θετικά
συσχετισμένος με την EF και λιγότερο αλλά ισχυρά και αρνητικά με την SF και την LF, ενώ ο δεύτερος
άξονας εξήγησε το 33,48%, canonical R2=0,41 και ήταν θετικά συσχετισμένος με την D και λιγότερο
με την SF (Πίνακας 3.21).

Πίνακας 3.20. Διασταυρωτή πινακοποίηση της τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης (μοντέλο SF-LF-EF-MF-D) των φωνών
του είδους Miniopterus schreibersii από οχτώ περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή
στην οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που προέβλεψε η διαφοροποιός κατάταξη. Οι
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KEFA
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NEPEL

NWGRE
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TAYG
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to
AKRO
EVRO
KEFA
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NEPEL
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RETH
TAYG
Σύνολο

AKRO

αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

11
2
2
2
0
0
2
0
19

3
37
0
1
1
0
3
2
47

1
3
0
2
1
1
1
0
9

0
1
0
10
0
0
4
2
17

1
2
1
0
2
0
0
4
10

1
1
1
3
1
1
2
3
13

7
1
0
6
0
2
5
2
23

0
2
3
1
1
3
2
3
15

% σωστός
Σύνολο προσδιορισμός
24
45,83%
49
75,51%
7
0,00%
25
40,00%
6
33,33%
7
14,29%
19
26,32%
16
18,75%
153
45,10%

Πίνακας 3.21. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων της ΔΑ (μοντέλο SF-LF-EF-MF-D) των
φωνών του είδους Miniopterus schreibersii, όπου φαίνεται η συνεισφορά της κάθε μεταβλητής.

Μεταβλητή
SF
LF
EF
D
MF
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
-0,797
-0,776
1,094
0,484
0,627
1,151
55,337
55,337

F2
0,856
0,444
-0,045
1,040
0,010
0,696
33,485
88,822
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4.5

EVRO

KEFA

3
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NEPEL

F2 (33.48 %)

1.5

NWGRE
RETH

0

TAYG
-1.5

-3

-4.5
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

F1 (55.34 %)

Εικόνα 3.20. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές SF-LF-EF-MF-D των φωνών ατόμων Miniopterus schreibersii από οχτώ περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που
απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

Στο διάγραμμα διασποράς της Εικόνας 3.20, η θέση των φωνών του Miniopterus schreibersii κατά
μήκος των δύο αξόνων δηλώνει μια διάκριση μεταξύ των ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, ο Έβρος
διαφοροποιείται σαφώς από τις τρεις περιοχές της γεωγραφικής ενότητας της Κρήτης. Το ίδιο ισχύει
και για της περιοχές της Πελοποννήσου, οι φωνές των οποίων όμως αλληλεπικαλύπτονται με τις
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φωνές της Κέρκυρας και της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Επιπρόσθετα, κατά μήκος του πρώτου άξονα οι
φωνές διατάσσονται κυρίως με βάση την EF και δευτερευόντως με την SF και την LF, ενώ κατά μήκος
του δεύτερου άξονα κυρίως με βάση την D και δευτερευόντως την SF. Οι διαφορές στα
χαρακτηριστικά των φωνών μεταξύ των περιοχών φαίνονται στην Εικόνα 3.21. Οι μεταβλητές του
μοντέλου, όπως γίνεται και αντιληπτό από τους κανονιστικούς συντελεστές (Πίνακας 3.21),
αλληλοσυσχετίζονται. Από τον πίνακα συσχετίσεων προκύπτει ότι αν και οι συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών είναι ασθενείς, με εξαίρεση την MF, η οποία έχει μέση συσχέτιση με την SF και ισχυρή
με την EF, οι συσχετίσεις αυτές ήταν σημαντικές (p<0,001), πλην του ζεύγους SF – LF (Πίνακας 3.22).
Η αφαίρεση όμως μεταβλητών από το μοντέλο αφενός επιδείνωνε την αποτελεσματικότητα του και
αφετέρου η αλληλοσυσχέτιση δεν διορθώνονταν.

Πίνακας 3.22. Συντελεστές συσχετίσεων (Pearson correlation coefficient) για κάθε ζευγάρι μεταβλητών των φωνών του
είδους Miniopterus schreibersii.

Μεταβλητή
LF
EF
D
MF
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0,136
ns

LF

0,439
***

0,442
***

-0,278
***
0,585
***
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***
0,276
***
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***
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***
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Εικόνα 3.21. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Miniopterus schreibersii ανά περιοχή. Με
κύκλους συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.
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Το δενδρόγραμμα UPGMA της Εικόνας 3.22, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις
του μοντέλου SF-LF-EF-MF-D της Διακριτικής Ανάλυσης, δείχνει την ομαδοποίηση των οχτώ
περιοχών. Οι περιοχές φαίνεται να διαχωρίστηκαν σε τρείς γεωγραφικά διακριτές ομάδες. Πιο
συγκεκριμένα, οι τρείς περιοχές της Κρήτης ομαδοποιούνται μαζί, σχηματίζοντας μια εντελώς
διακριτή ομάδα. Ο Έβρος αποτελεί μόνος του επίσης ξεχωριστή ομάδα, ενώ στην τρίτη ομάδα
εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες περιοχές. Στη τελευταία ομάδα διακρίνονται δύο υποομάδες που
αντιστοιχούν στις γεωγραφικές περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

7

6

Dissimilarity

5
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3

2

NWGRE
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TAYG
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RETH
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LASI

0

NEPEL

1

Εικόνα 3.22. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) απελευθερωμένων ατόμων του είδους Miniopterus schreibersii
βασισμένο σε Mahalanobis αποστάσεις.

Το Mantel test (Εικόνα 3.23), για το σύνολο των μεταβλητών, έδειξε ότι υπάρχει ασθενής
συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων των 10 συνολικά
περιοχών (r=0,37, p<0,05).
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r = 0,37
p = 0,013

Ηχητική Ευκλείδεια απόσταση
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Εικόνα 3.23. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Miniopterus schreibersii, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά
ζεύγη συνδυασμών και των 10 περιοχών (βλ. Πίνακα 3.18).
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3.2.

Φωνές τύπου χαμηλής συχνότητας FM/QCF – Γένη Nyctalus, Eptesicus,
Vespertilio, Tadarida

3.2.1. Nyctalus noctula
Περιγραφικά στατιστικά και μονομεταβλητές συγκρίσεις
Από το είδος Nyctalus noctula συγκεντρώθηκαν 22 φωνές Τύπου 1 και 25 φωνές Τύπου 2,
προερχόμενες από ηχογραφήσεις κατά την απελευθέρωση, κατά την έξοδο από καταφύγιο και σε
ελεύθερη πτήση.

Χάρτης 3.8. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Nyctalus noctula.
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Τύπος 1

Τύπος 2

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

3

19

22

2

9

14

25

Κωδικό
όνομα
περιοχής

CEMAC

EVRO

Σύνολο

FLOR

TAYG

EVRO

Σύνολο

LF

22,80 ± 0,44
22,30 - 23,10

22,26 ± 1,26
20,30 - 24,70

22,34 ± 1,19
20,30 - 24,70

20,55 ± 0,07
20,50 - 20,60

20,98 ± 0,77
19,20 - 21,50

19,07 ± 1,12
17,00 - 20,50

19,88 ± 1,32
17,00 - 21,50

SF

62,73 ± 11,20
49,90 - 70,50

43,58 ± 4,38
38,00 - 54,40

46,19 ± 8,58
38,00 - 70,50

26,05 ± 2,76
24,10 - 28,00

25,70 ± 3,21
22,40 - 33,40

30,19 ± 4,25
25,50 - 37,20

28,24 ± 4,31
22,40 - 37,20

Τύπος 2) για δύο και τρεις περιοχές της Ελλάδας αντίστοιχα.

21,45 ± 0,90
19,90 - 23,20

21,07 ± 0,84
19,90 - 22,50

22,04 ± 0,78
20,70 - 23,20

21,45 ± 0,07
21,40 - 21,50

24,90 ± 1,47
23,20 - 28,00

24,56 ± 1,23
23,20 - 27,10

27,00 ± 1,25
25,60 - 28,00

EF

Συχνότητα (kHz)

21,98 ± 0,95
19,90 - 23,56

21,51 ± 0,81
19,90 - 22,50

22,78 ± 0,70
21,70 - 23,56

21,69 ± 0,01
21,68 - 21,70

25,67 ± 2,17
23,37 - 30,30

25,07 ± 1,63
23,37 - 28,50

29,47 ± 0,85
28,60 - 30,30

FMAXE

22,14 ± 1,02
19,90 - 24,20

21,76 ± 0,99
19,90 - 23,30

22,84 ± 0,82
21,56 - 24,20

21,7 ± 0,00
21,70

26,62 ± 2,47
23,30 – 32,00

25,98 ± 1,95
23,30 - 30,24

30,64 ± 1,26
29,50 - 32,00

MF

14,40 ± 2,80
10,63 - 21,00

13,73 ± 2,62
10,63 - 19,90

15,24 ± 3,16
11,00 - 21,00

15,32 ± 2,15
13,80 - 16,84

9,63 ± 2,54
4,30 - 13,80

10,25 ± 2,10
4,94 - 13,80

5,74 ± 1,40
4,30 - 7,09

D

242,75 ± 90,97
121,70 - 501,00

217,21 ± 86,73
121,70 - 410,00

273,13 ± 95,34
214,00 - 501,00

300,00 ± 76,37
246,00 - 354,00

188,59 ± 87,44
69,20 - 372,00

202,88 ± 84,92
117,00 - 372,00

98,10 ± 34,03
69,20 - 135,60

IPI

Χρόνος (msec)

11

-

9

2

-

-

-

Ελεύθερη
πτήση

1

1

-

-

9

6

3

Απελευθέρωση

13

13

-

-

13

13

-

Έξοδος
από
καταφύγιο

Αριθμός φωνών ανά τρόπο
ηχογράφησης

Πίνακας 3.23. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Nyctalus noctula ανά τύπο φωνής (Τύπος 1 και

Οι φωνές Τύπου 1 διαιρέθηκαν σε δύο περιοχές της βόρειας Ελλάδας, ενώ οι φωνές Τύπου 2 σε τρείς
περιοχές, δύο στη Βόρεια Ελλάδα και μια στη Πελοπόννησο (Πίνακας 3.23, Χάρτης 3.8). Ο Έβρος ήταν
η μόνη περιοχή που συγκέντρωσε επαρκή αριθμό φωνών και των δύο τύπων, ενώ οι υπόλοιπες
περιοχές είχαν δείγμα <10. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή δίνονται
στον Πίνακα 3.23.
Εξαιτίας του μικρού μεγέθους δείγματος της Κεντρικής Μακεδονίας και της Φλώρινας (2 και 3
φωνές αντίστοιχα) (Πίνακας 3.23), οι περιοχές αυτές εξαιρέθηκαν από την ανάλυση, καθιστώντας
δυνατό το στατιστικό έλεγχο μόνο μεταξύ της περιοχής Έβρος και Ταΰγετος των φωνών Τύπου 2. Η
σύγκριση των φωνών Τύπου 2 μεταξύ Έβρου (n=14) και Ταϋγέτου (n=9) έδειξε στατιστικά σημαντικές
διαφορές μόνο στις μεταβλητές συχνότητας (Πίνακας 3.24). Το μέγεθος επίδρασης για όλες τις
μεταβλητές συχνότητας ήταν μεγάλο (rES>0,5), με εξαίρεση αυτό της EF (rES=0,47). Ο Ταΰγετος έχει
χαμηλότερη SF και υψηλότερη LF, FMAXE και ΜF σε σχέση με τον Έβρο.

Πίνακας 3.24. Αποτελέσματα Mann-Whitney (U) της σύγκρισης των φωνών Τύπου 2 του είδους Nyctalus noctula μεταξύ
Έβρου και Ταϋγέτου.

Μεταβλητή
SF
LF
EF
FMAXE
MF
D
IPI

Τιμή U
15,00
9,00
27,00
8,00
20,00
42,50
52,00

Τιμή z
-3,025
-3,405
-2,273
-3,504
-2,741
-1,292
-0,693

p-value
0,002
<0,001
0,023
<0,001
0,006
0,196
0,488

3.2.2. Nyctalus lasiopterus
Περιγραφικά στατιστικά
Οι φωνές του είδους Nyctalus lasiopterus περιγράφονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εφτά μόνο
φωνές από ηχογραφήσεις κατά την απελευθέρωση συγκεντρώθηκαν, όλες προερχόμενες από μια
δειγματοληπτική θέση στον Πάρνωνα (Χάρτης 3.9). Τα περιγραφικά στατιστικά του είδους δίνονται
στον Πίνακα 3.1.
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Χάρτης 3.9. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Nyctalus lasiopterus.

3.2.3. Nyctalus leisleri
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 54 φωνές από το είδος Nyctalus leisleri προερχόμενες όλες από
ηχογραφήσεις ατόμων κατά την απελευθέρωση. Το σύνολο των υπερήχων διαχωρίστηκε σε 11
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περιοχές (Χάρτης 3.10), από τις οποίες μόνο η Κεφαλονιά και ο Πάρνωνας είχαν αριθμό φωνών >10.
Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.25.

Χάρτης 3.10. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Nyctalus leisleri.
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105

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

1

2

1

2

17

2

15

6

5

1

2

54

Κωδικό
όνομα
περιοχής

THES

CHAN

IKAR

SAMO

KEFA

VOLV

PARN

TAYG

EVRO

NEST

ETOL

Σύνολο

24,62 ± 1,17
23,00 - 26,30

50,26 ± 1,63
47,40 - 51,50

23,84 ± 1,67
19,6 - 27,5

24,25 ± 1,68
22,40 - 26,80

48,68 ± 9,83
33,50 - 59,00

59,21 ± 10,82
33,50 - 77,50

23,47 ± 1,66
21,00 - 26,60

67,74 ± 6,14
57,60 - 77,50

26,05 ± 0,35
25,80 - 26,30

22,70 ± 0,85
22,10 - 23,30

70,35 ± 2,62
68,50 - 72,20

47,75 ± 3,04
45,60 - 49,90

24,10 ± 1,80
19,60 - 27,50

57,81 ± 11,33
41,40 - 77,40

23,70

23,9 ± 0,00
23,90

56,25 ± 5,30
52,50 - 60,00

47,60

22,80

21,10 ± 0,57
20,70 - 21,50

65,75 ± 3,18
63,50 - 68,00
56,90

23,20

LF

70,40

SF

27,55 ± 1,66
24,20 - 30,70

28,15 ± 0,92
27,50 - 28,80

26,60

28,78 ± 1,41
26,60 - 30,30

25,50 ± 1,09
24,60 - 27,60

28,15 ± 1,44
25,30 - 30,40

27,00 ± 1,13
26,20 - 27,80

28,00 ± 1,53
24,50 - 30,70

25,95 ± 0,07
25,90 - 26,00

26,30

25,25 ± 1,48
24,20 - 26,30

27,10

EF
31,20

FMAXE

29,92 ± 2,08
25,13 - 33,30

29,00 ± 0,57
28,60 - 29,40

31,16

31,80 ± 1,57
29,35 - 32,90

27,08 ± 1,60
25,13 - 29,80

30,67 ± 1,83
27,30 - 33,30

28,25 ± 1,63
27,10 - 29,40

29,95 ± 1,84
26,86 - 32,35

30,22 ± 0,02
30,20 - 30,23

26,80

30,43 ± 2,72
28,50 - 32,35

Συχνότητα (kHz)

30,19 ± 1,90
25,13 - 34,80

29,46 ± 1,36
28,50 - 30,42

29,50

30,60 ± 0,97
29,50 - 32,00

28,02 ± 2,32
25,13 - 32,10

31,21 ± 1,79
28,60 - 34,80

29,90 ± 1,70
28,70 - 31,10

30,22 ± 1,74
26,90 - 32,90

28,95 ± 0,64
28,50 - 29,40

27,70

30,90 ± 1,98
29,50 - 32,30

31,40

MF

5,71 ± 2,04
2,03 - 11,20

6,72 ± 2,16
5,19 - 8,24

5,11

4,39 ± 2,09
2,03 - 7,19

7,93 ± 1,77
6,10 - 10,95

5,59 ± 1,48
2,65 - 7,90

8,09 ± 1,11
7,30 - 8,87

5,40 ± 1,96
2,97 - 11,20

3,95 ± 0,49
3,60 - 4,30

9,60

3,78 ± 1,34
2,83 - 4,73

3,58

D

133,42 ± 92,41
30,10 - 572,00

162,55 ± 78,42
107,10 - 218,00

136,10

130,32 ± 63,31
77,60 - 226,60

283,50 ± 153,73
117,00 - 572,00

107,71 ± 80,08
31,00 - 323,00

169,35 ± 51,83
132,70 - 206,00

107,49 ± 40,26
30,10 - 218,00

61,55 ± 24,68
44,10 - 79,00

245,00

67,20 ± 13,58
57,60 - 76,80

106,80

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.25. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Nyctalus leisleri για 11 περιοχές της Ελλάδας.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Τα δεδομένα τεσσάρων περιοχών με αριθμό φωνών >3 χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί
μια Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μεταβλητών. Από την
ανάλυση αυτή προέκυψαν δύο κύριες συνιστώσες, των οποίων η τιμή eigenvalue ήταν >1 και οι
οποίες ερμήνευσαν το 71,65% της διαφοροποίησης των δεδομένων. Αποφασίστηκε όμως να
χρησιμοποιηθεί και η τρίτη κύρια συνιστώσα με eigenvalue >0,50 καθώς η χρήση και των τριών
αυτών συνιστωσών στο μοντέλο της ΔΑ έδινε μεγαλύτερα ποσοστά ορθής κατάταξης. Οι τρείς
συνιστώσες εξήγησαν το 83,91% της διαφοροποίησης. Τα φορτία των μεταβλητών και το ποσοστό
διαφοροποίησης των τριών πρώτων συνιστωσών δίνονται στον Πίνακα 3.26.

Πίνακας 3.26. Παραγοντικά φορτία και χαρακτηριστικές ρίζες (eigenvalues) των μεταβλητών για τις τρείς πρώτες κύριες
συνιστώσες. Συσχετίσεις μεγαλύτερες από ±0,70 (Συνιστώσα 1) και μεγαλύτερες από ±0,50 (Συνιστώσα 2 και 3) φαίνονται
με έντονα γράμματα.

SF
LF
EF
FMAXE
D
MF
IPI
Eigenvalue
Variability (%)
Cumulative %

PC1
0,539
0,291
0,850
0,908
-0,712
0,916
-0,693
3,747
53,523
53,523

PC2
-0,646
0,850
0,356
0,095
0,067
-0,043
0,289
1,366
19,510
73,033

PC3
0,456
0,169
0,215
-0,098
0,632
0,198
0,174
0,761
10,876
83,909

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ΔΑ με τη χρήση των τιμών των δειγμάτων των τριών κύριων
συνιστωσών. Το συνολικό ποσοστό ορθής κατάταξης της γραμμικής ΔΑ για τις τέσσερις περιοχές (43
συνολικά φωνές) ήταν 53,49% και κυμάνθηκε από 23,53% στην Κεφαλονιά έως 83,33 στον Ταΰγετο
(Πίνακας 2.27).
Η ΔΑ υπέδειξε τρείς άξονες, από τους οποίους οι δύο πρώτοι ήταν σημαντικοί και ερμήνευσαν
το 99,75% της διαφοροποίησης. Ο πρώτος άξονας εξήγησε το 67,94%, canonical R2=0,49 της
διαφοροποίησης και ήταν ισχυρά αλλά αρνητικά συσχετισμένος με την πρώτη συνιστώσα, ενώ ο
δεύτερος άξονας εξήγησε το 31,81%, canonical R2=0,31 και ήταν ισχυρά και θετικά συσχετισμένος με
την τρίτη συνιστώσα (Πίνακας 3.28).
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Πίνακας 2.27. Διασταυρωτή πινακοποίηση της γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης των φωνών του είδους Nyctalus leisleri
από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή στην οποία ανήκουν οι φωνές
και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που προέβλεψε η ΔΑ. Οι αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που
ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

from \
to
EVRO
KEFA
PARN
TAYG
Σύνολο

EVRO
3
4
2
0
9

KEFA
2
4
2
1
9

PARN
0
6
11
0
17

TAYG
0
3
0
5
8

Σύνολο
5
17
15
6
43

% σωστός
προσδιορισμός
60,00%
23,53%
73,33%
83,33%
53,49%

Πίνακας 3.28. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

PC1
PC2
PC3
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
-0,912
0,642
-0,158
0,965
67,939
67,939

F2
-0,398
-0,558
0,804
0,452
31,806
99,745

Από τη θέση των φωνών του είδους N. leisleri στο διάγραμμα διασποράς (Εικόνα 3.24) φαίνεται
ότι οι ομάδες Ταΰγετος – Πάρνωνας – Έβρος διαχωρίζονται σαφώς μεταξύ τους. Αντιθέτως, η ομάδα
της Κεφαλονιάς εμφανίζει αλληλοεπικάλυψη κυρίως με τον Πάρνωνα, αλλά και με τις υπόλοιπες δυο
περιοχές. Επιπρόσθετα, κατά μήκος του πρώτου άξονα οι φωνές κατατάσσονται κυρίως με βάση την
PC1, ενώ κατά μήκος του δεύτερου κυρίως με βάση την PC3. Στη πρώτη συνιστώσα συμμετέχουν
κατά σειρά σημαντικότητας οι μεταβλητές συχνότητας ΜF>FMAXE>EF και η χρονική μεταβλητή D,
ενώ η τρίτη συνιστώσα απαρτίζεται από τη χρονική μεταβλητή D (Πίνακας 3.26). Όπως γίνεται
αντιληπτό από τον πίνακα συσχέτισης (Πίνακας 3.29) και τα κυτιογράμματα της Εικόνας 3.25, η EF
και η FMAXE μπορούν να εκφραστούν απευθείας από την MF, καθώς οι τρείς αυτές μεταβλητές
συχνότητας εμφανίζουν ισχυρή αλληλοσυσχέτιση. Επομένως, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.24,
φωνές με χαμηλή MF είναι τοποθετημένες στο δεξί μέρος του διαγράμματος, ενώ φωνές με υψηλή
MF βρίσκονται στο αριστερό μέρος. Χαμηλή MF έχει ο Ταΰγετος καθώς και ορισμένες φωνές της
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Κεφαλονιάς. Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των φωνών μεταξύ των περιοχών φαίνονται στην
Εικόνα 3.25.

3

EVRO
KEFA
2

PARN
TAYG

F2 (31.81 %)

1

0

-1

-2

-3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

F1 (67.94 %)

Εικόνα 3.24. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις τρείς
πρώτες κύριες συνιστώσες της PCA των φωνών ατόμων Nyctalus leisleri από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές
που απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

Πίνακας 3.29. Συντελεστές συσχετίσεων (Pearson correlation coefficient) για κάθε ζευγάρι μεταβλητών των φωνών του
είδους Nyctalus leisleri.

Μεταβλητές
LF
EF
FMAXE
D
MF
IPI

SF
-0,238
ns
0,288
ns
0,363
*

LF

EF

0,481
**
0,246
ns

0,804
***

-0,199
ns

-0,060
ns

-0,447
**

-0,667
***

0,560
***
-0,461
**

0,211
ns
-0,086
ns

0,808
***
-0,360
*

0,778
***
-0,512
***

*:p<0,05, **:p<0,01, ***:p<0,001, ns: non significance
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FMAXE

D

MF

-0,540
***
0,504
***

-0,545
***

34

35

30

33

34

32

33

29
28

31
30
29
28

KEFA

TAYG
TAYG

EVRO

PARN

25

PARN

25
EVRO

26

24
TAYG

27

26
PARN

25
KEFA

27

EVRO

26

30

32

TAYG

27

31

PARN

28

KEFA

EF (kHz)

29

MF (kHz)

FMAXE (kHz)

31

12
11
10

D (ms)

9
8
7
6
5
4
3

EVRO

KEFA

2

Εικόνα 3.25. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του Νyctalus leisleri ανά περιοχή. Με κύκλους
συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.

8

7

Dissimilarity

6

5

4

3

2

1

KEFA

EVRO

PARN

TAYG

0

Εικόνα 3.26. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) απελευθερωμένων ατόμων του είδους Nyctalus leisleri βασισμένο
σε Mahalanobis αποστάσεις. Για τις λεπτομέρειες των πληθυσμών βλέπε Πίνακα 3.25.
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Το δενδρόγραμμα UPGMA της Εικόνας 3.26, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις
της Διακριτικής Ανάλυσης, φαίνεται η ομαδοποίηση των τεσσάρων περιοχών. Οι περιοχές
διαχωρίστηκαν σε κύριες δυο ομάδες. Από αυτές ο Ταΰγετος δείχνει να αποτελεί ξεχωριστό
παρακλάδι διαφέροντας από τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες και ομαδοποιούνται μαζί.
Τα αποτελέσματα του Mantel test έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των ηχητικών διαφορών
και γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των 11 περιοχών (r=-0,11, p>0,05) (Εικόνα 3.27).
7

r = -0,107
p = 0,445

Ηχητική Ευκλείδεια απόσταση
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Εικόνα 3.27. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Nyctalus leisleri, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών και των 11 περιοχών (βλ. Πίνακα 3.25).

3.2.4. Eptesicus serotinus
Περιγραφικά στατιστικά
Μόνο 23 φωνές συγκεντρώθηκαν από το είδος Eptesicus serotinus, προερχόμενες όλες από
ηχογραφήσεις συλληφθέντων ατόμων κατά την απελευθέρωση τους. Οι φωνές αυτές με βάση τη
μεθοδολογία ομαδοποιήθηκαν σε οχτώ περιοχές (Χάρτης 3.11). Μόνο ο Έβρος συγκέντρωσε
ικανοποιητικό αριθμό υπερήχων (12 φωνές), ενώ όλες οι υπόλοιπες περιοχές είχαν πολύ μικρό
δείγμα (1 – 3 φωνές). Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή δίνονται στον
Πίνακα 3.30.
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Χάρτης 3.11. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Eptesicus serotinus.

111

112

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

1

1

1

1

2

3

12

2

23

Κωδικό
όνομα
περιοχής

CHAN

RETH

VELV

VOLV

PARN

TAYG

EVRO

AGRI

Σύνολο

24,80
21,97 ± 1,40
20,50 - 23,30
22,35 ± 2,47
20,60 - 24,10
23,93 ± 1,47
20,50 - 25,70
23,85 ± 0,07
23,80 - 23,90
23,47 ± 1,53
20,50 - 25,70

66,90 ± 6,22
60,20 - 72,50

53,50 ± 8,63
47,40 - 59,60

56,21 ± 6,63
50,60 - 68,90

51,70 ± 9,76
44,80 - 58,60

58,65 ± 9,10
44,80 - 77,50

24,60

23,00

22,00

LF

51,60

74,70

59,50

77,50

SF

27,17 ± 1,57
23,00 - 29,60

27,30 ± 0,85
26,70 - 27,90

27,84 ± 1,03
26,60 - 29,60

25,25 ± 3,18
23,00 - 27,50

27,00 ± 1,83
25,40 - 29,00

27,40

27,90

24,50

25,00

EF

Συχνότητα (kHz)

30,34 ± 3,28
25,13 - 36,30

28,15 ± 0,64
27,70 - 28,60

32,51 ± 2,96
27,70 - 36,30

26,44 ± 1,85
25,13 - 27,74

28,57 ± 2,24
26,90 - 31,12

28,90

28,60

26,90

28,44

FMAXE

31,29 ± 1,91
25,13 - 33,80

31,60 ± 1,84
30,30 - 32,90

31,42 ± 1,31
29,46 - 33,70

28,57 ± 4,86
25,13 - 32,00

32,05 ± 1,47
30,36 - 32,90

28,80

32,20

31,30

33,80

MF

5,76 ± 2,47
2,18 - 9,84

5,15 ± 0,58
4,74 - 5,56

4,40 ± 2,21
2,18 - 7,62

9,39 ± 0,64
8,93 - 9,84

6,72 ± 1,75
5,11 - 8,58

5,90

7,53

9,80

7,29

D

118,64 ± 65,59
13,60 - 292,00

68,25 ± 77,29
13,60 - 122,90

97,46 ± 31,39
52,80 - 143,70

228,10 ± 90,37
164,20 - 292,00

146,07 ± 81,62
86,00 - 239,00

142,80

78,50

240,21

66,76

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.30. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Eptesicus serotinus για οχτώ περιοχές της
Ελλάδας.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Τα αποτελέσματα του Mantel test (Εικόνα 3.28) έδειξαν ότι υπάρχει ασθενή γραμμική συσχέτιση των
ηχητικών διαφορών και γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των οχτώ περιοχών (r=0,42, p<0,05).

6

r = 0,418
p = 0,033
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Εικόνα 3.28. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Eptesicus serotinus, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών και των οχτώ περιοχών (βλ. Πίνακα 3.30).
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3.2.5. Eptesicus anatolicus
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν πέντε φωνές από το είδος Eptesicus anatolicus, προερχόμενες όλες από
άτομα ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση τους. Η θέση δειγματοληψίας ήταν κοινή για όλα τα
δείγματα (Ρόδος) (Χάρτης 3.12). Τα περιγραφικά στατιστικά του είδους δίνονται στον Πίνακα 3.1.

Χάρτης 3.12. H θέση δειγματοληψίας για το είδος Eptesicus anatolicus.
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3.2.6. Vespertilio murinus
Περιγραφικά στατιστικά
Από το είδος Vespertilio murinus συγκεντρώθηκαν δύο μόνο φωνές, προερχόμενες από άτομα
ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση τους. Οι φωνές αυτές προέρχονται από δύο θέσεις
δειγματοληψίας (μια φωνή από κάθε θέση) (Χάρτης 3.13). Τα περιγραφικά στατιστικά των φωνών
του είδους δίνονται στον Πίνακα 3.31.

Χάρτης 3.13. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Vespertilio murinus.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή
1

1

2

Κωδικό
όνομα
περιοχής
EPIR

EAMAC

Σύνολο

20,50
22,15 ± 2,33
20,50 - 23,80

54,10 ± 14,28
44,00 - 64,20

23,80

44,00
64,20

LF

SF

24,75 ± 2,05
23,30 - 26,20

23,30

26,20

EF

Συχνότητα (kHz)

25,60 ± 1,84
24,30 - 26,90

24,30

26,90

FMAXE

28,20 ± 0,57
27,80 - 28,60

9,47

7,90

MF

8,69 ± 1,11
7,90 - 9,47

28,60

27,80

D

123,05 ± 17,47
110,70 - 135,40

110,70

135,40

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.31. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Vespertilio murinus για δύο περιοχές της Ελλάδας.

3.2.7. Tadarida teniotis
Περιγραφικά στατιστικά
Από το είδος Tadarida teniotis συγκεντρώθηκαν 45 συνολικά φωνές, όλες προερχόμενες από
ηχογραφήσεις ατόμων σε ελεύθερη πτήση. Από την ομαδοποίηση των υπερήχων προέκυψαν πέντε
περιοχές (Χάρτης 3.14).

Χάρτης 3.14. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Tadarida teniotis.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

28

7

4

5

1

45

Κωδικό
όνομα
περιοχής

CECRE

WCRET

DADIA

MARON

EVIA

Σύνολο

9,00 - 12,50
10,12 ± 0,74
9,10 - 10,90

16,70 ± 3,39
14,00 - 22,50
10,66 ± 1,25
8,30 - 14,20

10,78 ± 1,43

18,45 ± 2,61

14,60 - 20,10

18,73 ± 5,28
12,30 - 34,50

10,93 ± 1,58
9,00 - 12,70

19,77 ± 4,53
14,00 - 26,70

10,80

10,67 ± 1,27
8,30 - 14,20

18,86 ± 6,10
12,30 - 34,50

19,20

LF

SF

12,04 ± 1,19
10,20 - 14,60

12,20

11,82 ± 0,80
10,70 - 12,70

10,40 - 14,10

12,48 ± 1,53

12,51 ± 1,71
10,30 - 14,60

11,89 ± 1,08
10,20 - 14,60

EF

Συχνότητα (kHz)

13,01 ± 1,60
10,40 - 17,60

13,80

12,45 ± 1,00
11,23 - 13,84

11,23 - 15,50

13,38 ± 1,78

13,57 ± 2,51
10,40 - 17,60

12,9 ± 1,44
10,43 - 17,10

FMAXE

12,93 ± 1,76
10,10 - 18,60

13,80

12,26 ± 1,14
11,20 - 13,80

10,40 - 15,50

13,19 ± 2,13

13,09 ± 2,91
10,10 - 18,60

12,95 ± 1,52
10,56 - 17,60

MF

15,36 ± 4,68
5,07 - 24,30

13,10

9,36 ± 3,47
5,07 - 13,40

8,88 - 21,20

15,86 ± 5,29

18,25 ± 6,01
7,86 - 24,30

15,72 ± 3,69
7,90 - 22,40

D

697,25 ± 297,13
131,00 - 1306,00

711,00

696,66 ± 316,65
294,30 - 1007,00

814,00 - 1160,00

915,00 ± 164,03

621,63 ± 287,96
243,66 - 1012,20

684,66 ± 314,52
131,00 - 1306,00

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.32. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Tadarida teniotis για πέντε περιοχές της Ελλάδας.

Από το σύνολο τον περιοχών μόνο η Κεντρική Κρήτη συγκέντρωσε ικανοποιητικό αριθμό φωνών,
ενώ οι υπόλοιπες περιοχές είχαν δείγμα <10. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για
κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.32.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Για να χρησιμοποιηθούν οι τέσσερις περιοχές με αριθμό φωνών >2 στην Διακριτική Ανάλυση,
πραγματοποιήθηκε πρώτα μια Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) με τα δεδομένα των περιοχών
αυτών. Από την PCA προέκυψαν δυο κύριες συνιστώσες, των οποίων η τιμή eigenvalue ήταν >1 και
οι οποίες εξήγησαν το 81,26% της διαφοροποίησης. Η πρώτη συνιστώσα εξήγησε το 66,75% της
διαφοροποίησης και αποτελούνταν από τις μεταβλητές FMAXE>EF>LF>MF>SF. Η δεύτερη συνιστώσα
εξήγησε το 14,51% της διαφοροποίησης και απαρτιζόταν μόνο από τη χρονική μεταβλητή D. Τα
φορτία των μεταβλητών και το ποσοστό διαφοροποίησης των τριών πρώτων συνιστωσών δίνονται
στον Πίνακα 3.33.

Πίνακας 3.33. Παραγοντικά φορτία και χαρακτηριστικές ρίζες (eigenvalues) των μεταβλητών για τις δύο πρώτες κύριες
συνιστώσες. Συσχετίσεις μεγαλύτερες από ±0,70 (Συνιστώσα 1) και μεγαλύτερες από ±0,50 (Συνιστώσα 2) φαίνονται με
έντονα γράμματα.

SF
LF
EF
FMAXE
D
MF
IPI
Eigenvalue
Variability (%)
Cumulative %

PC1
0,888
0,923
0,940
0,963
-0,151
0,915
-0,600
4,672
66,745
66,745

PC2
0,028
0,148
0,030
-0,002
0,982
-0,121
-0,118
1,016
14,514
81,259

Στη συνέχεια οι τιμές των δυο κύριων συνιστωσών χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθεί
ΔΑ, η οποία για τις 44 φωνές των τεσσάρων περιοχών (Wilk’s Λ=0,72, p<0,05) έδωσε συνολικό
ποσοστό σωστού προσδιορισμού 40,91%. Το υψηλότερο ποσοστό επιτεύχθηκε για την Μαρώνεια
(n=5) και ήταν 80%, ενώ καμία φωνή από την Δαδιά (n=4) δεν αναγνωρίστηκε σωστά (Πίνακας 3.34).
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Πίνακας 3.34. Διασταυρωτή πινακοποίηση (Cross-validated (= jackknifed) confusion matrix) της γραμμικής Διακριτικής
Ανάλυσης των φωνών του είδους Tadarida teniotis από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την
πραγματική περιοχή στην οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που προέβλεψε η
διαφοροποιός κατάταξη. Οι αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

from \ to
CECRET
DADIA
MARON
WCRET
Σύνολο

CECRE
10
0
1
1
12

DADIA
6
0
0
1
7

MARON
3
1
4
1
9

WCRET
9
3
0
4
16

Σύνολο
28
4
5
7
44

% σωστού
προσδιορισμού
35,71%
0,00%
80,00%
57,14%
40,91%

2

F2 (0.75 %)

1

0

-1

CECRE
DADIA

-2

MARON
WCRET
-3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

F1 (99.25 %)

Εικόνα 3.29. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις δύο
πρώτες κύριες συνιστώσες της PCA των φωνών ατόμων Tadarida teniotis από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές
που απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

Το διάγραμμα διασποράς του 1ου και του 2ου άξονα της ΔΑ φαίνεται στην Εικόνα 3.29. Ο πρώτος
άξονας ερμήνευσε το 99,25%, canonical R2=0,28 της διαφοροποίησης και ήταν θετικά συσχετισμένος
με τη δεύτερη συνιστώσα, ενώ ο δεύτερος άξονας ερμήνευσε μόνο το 0,75%, canonical R2=0,003 και
ήταν αρνητικά συσχετισμένος με τη πρώτη συνιστώσα (Πίνακας 3.35). Όπως γίνεται αντιληπτό από
τα παραπάνω ποσοστά και από τα παραγοντικά φορτία των κύριων συνιστωσών (Πίνακας 3.33), η
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διαφοροποίηση των περιοχών οφείλεται κυρίως στην χρονική μεταβλητή D. Όπως φαίνεται και στο
σχετικό διάγραμμα (Εικόνα 3.29), οι φωνές της Μαρώνειας είναι τοποθετημένες στο αριστερό τμήμα
του διαγράμματος καθώς αυτές είναι σαφώς μικρότερες σε χρονική διάρκεια (Εικόνα 3.30).

Πίνακας 3.35. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε συνιστώσας.

F1
0,308
0,977
0,385
99,253
99,253

PC1
PC2
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F2
-0,955
0,228
0,003
0,747
100,000

25
23
21

D (ms)

19
17
15
13
11
9
7

5

CECRE

WCRET

MARON

DADIA

Εικόνα 3.30. Κυτιογράμματα της χρονικής μεταβλητής D του είδους Tadarida teniotis ανά περιοχή.

Στο δενδρόγραμμα UPGMA (Εικόνα 3.31), όπως αυτό προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις
της Διακριτικής Ανάλυσης, φαίνεται η διαφοροποίηση της Μαρώνειας από τις υπόλοιπες περιοχές,
οι οποίες ομαδοποιούνται μαζί καθώς δεν έχουν παρουσιάζουν σαφή διαφορές στις μεταβλητές των
φωνών.
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3.5

3

Dissimilarity

2.5

2

1.5

1

DADIA
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MARON

0

WCRET

0.5

Εικόνα 3.31. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) απελευθερωμένων ατόμων του είδους Tadarida teniotis
βασισμένο σε Mahalanobis αποστάσεις. Για τις λεπτομέρειες των πληθυσμών βλέπε Πίνακα 3.32.

Τα αποτελέσματα του Mantel test, για το σύνολο των περιοχών και των μεταβλητών, έδειξαν ότι
δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων (r=0,02,
p>0,05, Εικόνα 3.32).
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r = 0,02
p = 0,96
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Εικόνα 3.32. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Tadarida teniotis, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών και των πέντε περιοχών (βλ. Πίνακα 3.32).
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3.3.

Φωνές τύπου FM - Γένος Myotis

3.3.1. Myotis myotis
Περιγραφικά στατιστικά
Συγκεντρώθηκαν 48 φωνές ηχογραφημένες από απελευθερωμένα άτομα του είδους Myotis myotis
από τέσσερις περιοχές (Χάρτης 3.15). Το μεγαλύτερο μέρος των φωνών προέρχονται από τον Έβρο
(41 φωνές), ενώ οι υπόλοιπες τρεις περιοχές έχουν πολύ μικρό αριθμό φωνών (2 έως 3 φωνές)
καθιστώντας αδύνατη την πραγματοποίηση συγκρίσεων. Τα περιγραφικά στατιστικά των φωνών του
είδους για κάθε περιοχή φαίνονται στον Πίνακα 3.36.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Τα αποτελέσματα του Mantel test για το σύνολο των μεταβλητών και για τις τέσσερις περιοχές, έδειξε
ότι υπάρχει μέση συσχέτιση (r=0,64) μεταξύ των ακουστικών διαφορών των φωνών του M. myotis
και των γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των περιοχών, η συσχέτιση αυτή όμως δεν ήταν
στατιστικά σημαντική (p>0,05) (Εικόνα 3.33).

6

r = 0,64
p = 0,213
Ηχητική Ευκλείδεια αποστάση
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Εικόνα 3.33, Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Myotis myotis, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών των τεσσάρων περιοχών (βλ, Πίνακα 3.36).
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Χάρτης 3.15. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Myotis myotis.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

2

3

2

41

48

Κωδικό
όνομα
περιοχής

THES

CEMAC

ACHA

EVRO

Σύνολο

LF
22,15 ± 1,34
21,20 - 23,10
21,67 ± 4,21
17,60 - 26,00
21,10 ± 2,26
19,50 - 22,70
23,24 ± 2,36
17,90 - 30,70
23,01 ± 2,45
17,60 - 30,70

SF

85,65 ± 11,67
77,40 - 93,90

84,50 ± 32,54
54,50 - 119,10

87,30 ± 18,95
73,90 - 100,70

92,59 ± 14,03
51,70 - 109,30

91,57 ± 15,15
51,70 - 119,10

31,14 ± 2,36
24,90 - 34,90

31,54 ± 2,06
24,90 - 34,90

27,70 ± 3,11
25,50 - 29,90

30,10 ± 3,52
27,50 - 34,10

27,90 ± 2,12
26,40 - 29,40

EF

Συχνότητα (kHz)

37,43 ± 4,44
28,60 - 57,80

37,32 ± 3,32
28,60 - 46,70

32,50 ± 1,84
31,20 - 33,80

43,77 ± 12,21
35,60 - 57,80

35,15 ± 1,91
33,80 - 36,50

FMAXE

45,74 ± 7,74
31,12 - 64,00

46,40 ± 7,27
31,12 - 64,00

41,45 ± 8,41
35,50 - 47,40

45,17 ± 14,62
33,30 - 61,50

37,30 ± 2,40
35,60 - 39,00

MF

4,35 ± 1,13
2,17 - 7,07

4,40 ± 1,13
2,17 - 7,07

5,38 ± 1,25
4,49 - 6,26

3,73 ± 1,00
2,58 - 4,38

3,28 ± 0,42
2,98 - 3,57

D

105,12 ± 33,85
45,40 - 172,20

104,26 ± 33,28
51,10 - 172,20

108,3 ± 29,42
87,50 - 129,10

98,50 ± 48,36
45,40 - 140,00

129,10 ± 51,34
92,80 - 165,40

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.36. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Myotis myotis για τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.

3.3.2. Myotis blythii
Περιγραφικά στατιστικά και μονομεταβλητές συγκρίσεις
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 115 φωνές ηχοεντοπισμού ατόμων του είδους Myotis blythii
προερχόμενες από πέντε γεωγραφικές ενότητες, οι οποίες διαχωρίστηκαν σε εφτά περιοχές (Χάρτης
3.16).

Χάρτης 3.16. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Myotis blythii.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

18

35

3

1

8

48

2

115

Κωδικό
όνομα
περιοχής

AKRO

IRAK

SFAK

THSS

ACHA

EVRO

FLOR

Σύνολο

24,76 ± 5,40
19,30 - 36,20
25,51 ± 2,7
17,90 - 30,90
28,4 ± 1,13
27,60 - 29,20
25,27 ± 3,48
17,90 - 37,00

91,14 ± 14,92
53,50 - 117,80

80,75 ± 0,92
80,10 - 81,40

98,79 ± 16,01
53,50 - 133,00

22,63 ± 2,6
20,00 - 25,20

99,67 ± 18,58
84,00 - 120,20

107,90 ± 15,84
71,30 - 125,00

24,87 ± 3,96
18,40 - 37,00

105,83 ± 14,21
76,10 - 133,00

25,50

25,7 ± 3,69
20,50 - 33,90

104,54 ± 12,23
81,30 - 129,00

77,40

LF

SF

32,12 ± 3,63
25,30 - 43,90

36,1 ± 3,68
33,50 - 38,70

31,83 ± 2,27
26,80 - 36,50

34,23 ± 3,69
28,50 - 41,10

30,80

30,87 ± 6,43
25,30 - 37,90

32,34 ± 4,37
26,00 - 41,30

31,36 ± 4,40
27,10 - 43,90

EF

Συχνότητα (kHz)

41,75 ± 5,62
33,10 - 54,40

47,44 ± 6,13
43,10 - 51,77

37,8 ± 2,96
33,70 - 48,50

44,83 ± 5,54
37,30 - 54,40

35,60

43,83 ± 9,3
34,60 - 53,20

44,37 ± 5,43
33,10 - 53,90

45,18 ± 4,66
34,65 - 51,40

FMAXE

51,15 ± 7,67
34,70 - 70,70

46,17 ± 0,57
45,76 - 46,57

47,05 ± 6,79
34,70 - 63,10

53,76 ± 7,30
44,20 - 64,00

41,60

51,20 ± 9,74
44,10 - 62,30

54,99 ± 7,26
41,70 - 70,70

54,53 ± 5,15
45,90 - 65,80

MF

5,47 ± 1,32
2,63 - 9,47

3,64 ± 0,01
3,63 - 3,64

5,84 ± 1,26
2,63 - 7,94

5,07 ± 1,42
3,25 - 6,93

5,44

4,45 ± 1,43
3,60 - 6,10

4,99 ± 1,14
3,10 - 7,99

5,96 ± 1,35
3,70 - 9,47

D

5,47 ± 1,32
2,63 - 9,47

52,45 ± 7,99
46,80 - 58,10

106,39 ± 34,31
46,10 - 174,60

92,14 ± 23,17
51,70 - 136,40

220,00

104,42 ± 38,62
60,70 - 133,90

104,79 ± 21,41
49,50 - 145,70

132,04 ± 39,65
88,25 - 240,34

IPI

Χρόνος (msec)

83

2

16

8

1

3

35

18

Απελευθέρωση

32

-

32

-

-

-

-

-

Έξοδο από
καταφύγιο

Αριθμός φωνών ανά τρόπο
ηχογράφησης

Πίνακας 3.37. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Myotis blythii για εφτά περιοχές της Ελλάδας.

Όλες οι φωνές προέρχονται από απελευθερωμένα άτομα, με εξαίρεση 32 φωνές από τον Έβρο οι
οποίες έχουν ηχογραφηθεί από άτομα κατά την έξοδο τους από καταφύγιο (Πίνακας 3.37).
Ικανοποιητικό αριθμό φωνών συγκέντρωσαν οι περιοχές Έβρος, Ηράκλειο και Ακρωτήρι Χανίων, ενώ
το δείγμα των υπολοίπων τεσσάρων περιοχών ήταν <10. Τα περιγραφικά στατιστικά για κάθε
περιοχή φαίνονται στον Πίνακα 3.37.
Στη θέση Τσούτουρο (Έβρος) υπήρξε ικανοποιητικός αριθμός φωνών ατόμων M. blythii και από
τις δυο δειγματοληπτικές μεθόδους (ηχογραφημένων κατά την απελευθέρωση (n=11) και κατά την
έξοδο από το καταφύγιο (n=18)). Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να γίνει ένας επιπλέον στατιστικός
έλεγχος για τη σύγκριση των δεδομένων ανά δειγματοληπτική μέθοδο. Οι στατιστικοί έλεγχοι που
πραγματοποιήθηκαν έδειξαν σημαντικά υψηλότερη LF και EF στα απελευθερωμένα M. blythii
(MdnLF=25,70 kHz και MdnEF=33,70 kHz) σε σχέση με τα εξερχόμενα από καταφύγιο (MdnLF=23,95 kHz
MdnEF=30,55), ULF=50, z=-2,181, p<0,05, r=-0,41 και UEF=45, z=-2,407, p<0,05, r=-0,45 αντίστοιχα.

Πολυμεταβλητές συγκρίσεις
Τα δεδομένα τεσσάρων περιοχών με αριθμό φωνών >7 αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας βηματική
διακριτική ανάλυση, η οποία κατέδειξε ότι οι μεταβλητές FMAXE και IPI συμμετείχαν σε μεγαλύτερο
βαθμό στην διαφοροποίηση (FMAXE: Wilk’s Λ=0,611, F3, 105=22,309, p<0,0001, IPI: Wilk’s Λ=0,888, F3,
105=4,411,

p=0,006). Το μοντέλο της συγκεκριμένης ανάλυσης για τις 109 φωνές απέρριψε τις

μεταβλητές SF, MF και D και με τη συμμετοχή τεσσάρων μεταβλητών LF, EF, FMAXE και IPI
επιτεύχθηκε συνολικό ποσοστό σωστού προσδιορισμού 56,88% για την τετραγωνική ΔΑ με τον Έβρο
να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ορθού προσδιορισμού 88,33%, το Ηράκλειο 42,86%, το
Ακρωτήρι Χανίων 27,78% και 25% η Αχαΐα.
Στην συνέχεια, μια δεύτερη ΔΑ πραγματοποιήθηκε μόνο με τις μεταβλητές FMAXE και ΙΡΙ. Στην
ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι περιοχές με αριθμό φωνών >2, ώστε να συμπεριληφθούν όσο τον
δυνατόν περισσότερες περιοχές και το συνολικό ποσοστό ορθού προσδιορισμού της τετραγωνικής
ΔΑ για τις 112 φωνές ήταν 50% και κυμάνθηκε από 0% (Σφακιά) έως 81,25% (Έβρος) (Πίνακας 3.38).
Το μοντέλο FMAXE-IPI υπέδειξε δύο άξονες, οι οποίοι ερμήνευσαν το 100% της διαφοροποίησης.
Ο πρώτος άξονας εξήγησε το 85,92%, canonical R2=0,39 της διαφοροποίησης και ήταν θετικά
συσχετισμένος με την FMAXE, ενώ ο δεύτερος άξονας εξήγησε μόνο το 14,08%, canonical R2=0,1 και
ήταν θετικά συσχετισμένος με την IPI (Πίνακας 3.39).
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Πίνακας 3.38. Διασταυρωτή πινακοποίηση (Cross-validated (= jackknifed) confusion matrix) της τετραγωνικής Διακριτικής
Ανάλυσης (μοντέλο FMAXE – IPI) των φωνών του είδους Myotis blythii από πέντε περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές
αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή στην οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που
προέβλεψε η διαφοροποιός κατάταξη. Οι αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

from \
to
ACHA
AKRO
EVRO
IRAK
SFAK
Σύνολο

ACHA
3
2
2
8
1
16

AKRO
0
6
2
3
0
11

EVRO
2
1
39
9
1
52

IRAK
1
7
1
8
1
18

SFAK
2
2
4
7
0
15

% σωστού
προσδιορισμού
37,50%
33,33%
81,25%
22,86%
0,00%
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8
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3
112

4

ACHA
AKRO

3

EVRO

IRAK

2

F2 (14,08 %)
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Εικόνα 3.34. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές FMAXE και ΙΡΙ των φωνών ατόμων Myotis blythii από πέντε περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που
απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα διασποράς της Εικόνας 3.34, ο πρώτος άξονας διαχώρισε την
ομάδα του Έβρου από τις ομάδες της Κρήτης (AKRO-IRAK-SFAK) και της Αχαΐας, καθώς τα άτομα του
Έβρου εκπέμπουν χαμηλότερα στην FMAXE σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές (Εικόνα 3.35). Ο
δεύτερος άξονας δεν φαίνεται να διαχωρίζει σαφώς τις ομάδες μεταξύ τους, αντιθέτως καταδεικνύει
την ποικιλομορφία της ΙΡΙ εντός των ομάδων και την τάση των ατόμων της Αχαΐας να εκπέμπουν
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γρηγορότερα (μικρότερη ΙΡΙ). Επίσης γίνονται ξεκάθαρα αντιληπτές και οι δύο ακραίες τιμές της
ομάδας Ακρωτήρι στο πάνω δεξιό τμήμα του διαγράμματος (Εικόνα 3.34).

Πίνακας 3.39. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

F1
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0,332
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85,922
85,922

F2
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100,000
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Εικόνα 3.35. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Myotis blythii ανά περιοχή. Με κύκλους
συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.

Στο δενδρόγραμμα UPGMA, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις του μοντέλου
FMAXE-IPI της γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης, φαίνεται η ομαδοποίηση των πέντε περιοχών
(Εικόνα 3.36). Οι περιοχές ομαδοποιήθηκαν σε δυο κύριες ομάδες με την Αχαΐα να ομαδοποιείται
μαζί με τις περιοχές της Κρήτης, ενώ ο Έβρος αποτελεί ξεχωριστή ομάδα. Επίσης, όπως φαίνεται στο
δενδρόγραμμα, οι φωνές τις Αχαΐας δείχνουν να μοιάζουν περισσότερο με αυτές του Ηρακλείου και
των Σφακίων, ενώ οι φωνές του Ακρωτηρίου φαίνεται να διαφέρουν κάπως από την υπόλοιπη Κρήτη,
ίσως λόγο της υψηλότερης IPI αλλά και την ύπαρξη των δυο ακραίων τιμών στη μεταβλητή αυτή
(Εικόνα 3.35).

130

3

2.5

Dissimilarity

2

1.5

1

0.5

SFAK

IRAK

ACHA

AKRO

EVRO

0

Εικόνα 3.36. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) του είδους Myotis blythii βασισμένο στις Mahalanobis
αποστάσεις. Για τις λεπτομέρειες των περιοχών βλέπε Πίνακα 3.37.

Το Mantel test, για το σύνολο των μεταβλητών και για όλες τις περιοχές, φαίνεται ότι υπάρχει
ασθενής γραμμική συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών και γεωγραφικών αποστάσεων των
εφτά περιοχών (r=0,42, Εικόνα 3.37), η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική (p>0,05).
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Εικόνα 3.37, Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Myotis blythii, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών των εφτά περιοχών (βλ, Πίνακα 3.37).
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3.3.3. Myotis capaccinii
Περιγραφικά στατιστικά
Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 100 φωνές του είδους Myotis capaccinii, το σύνολο των οποίων
διαχωρίστηκε σε έξι περιοχές (Χάρτης 3.17). Το μεγαλύτερο μέρος των φωνών προέρχονται από
άτομα ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση (69%) (Πίνακας 3.40). Τα Χανιά, ο Έβρος και η
Μαρώνεια συγκέντρωσαν ικανοποιητικό αριθμό φωνών, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές συγκέντρωσαν
μικρό αριθμό φωνών (<5). Τα περιγραφικά στατιστικά του είδους ανά περιοχή φαίνονται στον
Πίνακα 3.40.

Χάρτης 3.17. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Myotis capaccinii.
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Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

44

1

1

4

39

11

100

Κωδικό
όνομα
περιοχής

CHAN

KEFA

VOLV

VOUR

EVRO

MARON

Σύνολο

35,30

34,53 ± 2,20
31,50 - 36,70

32,84 ± 2,34
27,50 - 38,00

33,76 ± 1,44
30,70 - 35,20
32,95 ± 2,45

25,40 - 38,20

55,10

90,65 ± 10,99
77,20 - 104,00

93,86 ± 4,88
70,60 - 99,20

96,46 ± 4,48
90,20 - 102,40

91,15 ± 8,21

55,10 - 104,00

33,50

32,63 ± 2,73
25,40 - 38,20

88,23 ± 8,24
62,30 - 102,00

93,30

LF

SF

31,90 - 46,30

40,54 ± 2,31

41,63 ± 1,03
40,30 - 43,60

40,78 ± 1,56
37,40 - 45,30

44,53 ± 1,35
43,20 - 46,30

39,70

43,70

39,65 ± 2,62
31,90 - 43,00

EF

Συχνότητα (kHz)

40,70 - 66,50

47,66 ± 3,56

49,01 ± 5,84
46,60 - 66,50

46,16 ± 2,10
41,50 - 54,40

48,55 ± 2,98
45,40 - 51,90

40,70

46,80

48,75 ± 3,43
44,00 - 58,80

FMAXE

42,20 - 57,90

50,70 ± 1,97

52,53 ± 1,89
51,00 - 57,90

50,59 ± 1,65
46,60 - 53,60

51,23 ± 2,29
49,30 - 54,50

42,20

51,90

50,45 ± 1,62
46,80 - 53,50

MF

2,53 - 6,44

4,58 ± 0,74

4,55 ± 0,30
4,08 - 5,11

4,50 ± 0,60
3,33 - 5,76

4,21 ± 0,87
3,00 - 4,95

3,00

4,62

4,74 ± 0,87
2,53 - 6,44

D

36,00 - 183,20

81,64 ± 28,23

67,08 ± 20,06
38,30 - 114,70

79,38 ± 29,88
36,00 - 183,20

64,18 ± 9,65
53,40 - 76,80

49,00

53,50

90,26 ± 27,18
37,58 - 175,70

IPI

Χρόνος (msec)

29

10

19

-

-

-

-

Ελεύθερη
πτήση

69

1

18

4

1

1

44

Απελευθέρωση

Πίνακας 3.40. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών εντοπισμού του είδους Myotis capaccinii για έξι περιοχές της Ελλάδας.
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Έξοδος
από
καταφύγιο

Πολυμεταβλητές συγκρίσεις
Τα δεδομένα τεσσάρων περιοχών με αριθμό φωνών >7 χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Η
βηματική Διακριτική Ανάλυση υπέδειξε ότι οι μεταβλητές SF, EF, FMAXE και IPI ήταν οι πιο χρήσιμες
μεταβλητές για την διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών (SF: Wilk’s Λ=0,81, F2, 91=10,84, p<0,0001,
EF: Wilk’s Λ=0,90, F2, 91=5,33, p<0,01, FMAXE: Wilk’s Λ=0,86, F2, 91=7,20, p<0,001 και IPI: Wilk’s Λ=0,93,
F2, 91=3,67, p<0,05). Με τo συγκεκριμένο μοντέλο (SF, EF, FMAXE, IPI, Wilk’s Λ=0,57, p<0,0001) στην
Τετραγωνική ΔΑ για τις 94 φωνές M. capaccinii των τεσσάρων περιοχών, επιτεύχθηκε ποσοστό
σωστού προσδιορισμού 48,94%, με τον Έβρο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας
(61,54%), ακολούθησαν τα Χανιά (50%), ενώ καμία φωνή της Μαρώνειας δεν προσδιορίστηκε σωστά
(0%).
Στη συνέχεια μια δεύτερη ΔΑ πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των τριών μεταβλητών με το
μικρότερο Wilk’s Λ που προέβλεψε η προηγούμενη ΔΑ, ώστε να συμπεριληφθεί στην ανάλυση και η
περιοχή του Βουραϊκού (4 φωνές). Το συνολικό ποσοστό σωστού προσδιορισμού για την
Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση (με τη χρήση των μεταβλητών SF, EF και FMAXE, συνολικό Wilk’s
Λ=0,54, p<0,0001) για τις 98 φωνές ήταν 59,18% και κυμάνθηκε από 0% (Μαρώνεια) μέχρι 84,62%
(Έβρος) (Πίνακας 3.41).

Πίνακας 3.41. Διασταυρωτή πινακοποίηση (Cross-validated (= jackknifed) confusion matrix) της τετραγωνικής Διακριτικής
Ανάλυσης (μοντέλο SF-EF-FMAXE) των φωνών του είδους Myotis capaccinii από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές
αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή στην οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που
προέβλεψε η διαφοροποιός κατάταξη. Οι αριθμοί ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

from \
to
CHAN
EVRO
MARON
VOUR
Σύνολο

CHAN
23
3
1
2
29

EVRO
16
33
9
0
58

MARON
4
2
0
0
6

VOUR
1
1
1
2
5

Σύνολο
44
39
11
4
98

% σωστού
προσδιορισμού
52,27%
84,62%
0,00%
50,00%
59,18%

Το μοντέλο αυτό παρήγαγε τρείς κανονιστικούς άξονες και δύο πρώτοι εξήγησαν το 92,45% της
διαφοροποίησης (Εικόνα 3.38). Ο πρώτος άξονας ερμήνευσε το 73,58%, canonical R2=0,35 της
διαφοροποίησης και ήταν ισχυρά θετικά συσχετισμένος με την EF και την SF, ενώ ο δεύτερος άξονας
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ερμήνευσε μόνο το 18,87%, canonical R2=0,12 και ήταν, επίσης ισχυρά, θετικά συσχετισμένος με την
FMAXE (Πίνακας 3.42).

Πίνακας 3.42. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των τριών διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

Μεταβλητές
SF
EF
FMAXE
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
0,679
0,782
-0,419
0,544
73,576
73,576

F2
-0,197
0,542
0,721
0,139
18,870
92,447
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1

0
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-3
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-1

0

1
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3
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Εικόνα 3.38. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές SF, EF και FMAXE των φωνών ατόμων Myotis capaccinii από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που
απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.

Από τη θέση των ομάδων στο διάγραμμα διασποράς της Εικόνας 3.38, παρατηρείται ένας
διαχωρισμός μεταξύ Κρήτης και Θράκης, ενώ η Μαρώνεια ομαδοποιείται με τον Έβρο, δηλώνοντας
την ομοιότητα των φωνών μεταξύ των περιοχών της Θράκης. Η ομοιότητα αυτή διαφάνηκε και στο
ποσοστό ορθής κατάταξης, καθώς οι εννιά από τις 11 φωνές από την Μαρώνεια κατατάχθηκαν στον
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Έβρο. Πιο γενικά, οι φωνές κατατάσσονται κατά μήκος του πρώτου άξονα με βάση την EF και την SF,
ενώ κατά μήκος του δεύτερου με βάση την FMAXE. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περιοχές με υψηλή
EF και SF και χαμηλή FMAXE τείνουν να βρίσκονται στο κάτω δεξί τμήμα του διαγράμματος, ενώ
φωνές που τείνουν να έχουν χαμηλή EF και SF να βρίσκονται στο αριστερό τμήμα (Εικόνα 3.38 και
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Εικόνα 3.39. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Myotis capaccinii ανά περιοχή. Με κύκλους
συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.

Το δενδρόγραμμα UPGMA, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις των τεσσάρων
περιοχών για το μοντέλου SF-EF-FMAXE παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.40. Οι περιοχές
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ομαδοποιήθηκαν σε τρείς ομάδες και όπως φαίνεται, ο Έβρος και η Μαρώνεια ομαδοποιήθηκαν μαζί
ενώ τα Χανιά και ο Βουραϊκός αποτελούν ξεχωριστούς κλάδους.
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Εικόνα 3.40. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) του είδους M. capacciniii βασισμένο στις Mahalanobis
αποστάσεις. Για τις λεπτομέρειες των περιοχών βλέπε Πίνακα 3.40.

Τα αποτελέσματα του Mantel test έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών
διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των έξι περιοχών (r=-0,23, p>0,05, Εικόνα
3.41).
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Εικόνα 3.41. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Myotis capaccinii, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών όλων των περιοχών (βλ, Πίνακα 3.40).
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3.3.4. Myotis emarginatus
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά 100 φωνές του είδους Myotis emarginatus συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν, οι οποίες στη
συνέχεια ομαδοποιήθηκαν σε οχτώ περιοχές (Πίνακας 3.43, Χάρτης 3.18). Μόνο ο Έβρος και το
Ηράκλειο συγκέντρωσαν ικανοποιητικό αριθμό υπερήχων, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιοχές
συγκέντρωσαν μικρό αριθμό φωνών (<5).

Χάρτης 3.18. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Myotis emarginatus.

138

KEFA

PARN

EVRO

ANDR

ION

PEL

THR

WAE

Σύνολο

CHIO

RHOD

IRAK

CRE

EAE

CHAN

CRE

EAE

Κωδικό
όνομα
περιοχής

100

1

42

2

4

1

1

45

4

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

35,05 ± 2,92
27,60 - 40,90

127,35 ± 13,8
91,00 - 151,00

37,25 ± 4,66
27,60 - 56,00

89,60 - 151,00

39,56 ± 5,23
31,30 - 56,00

120,35 ± 9,75
89,60 - 134,80

122,91 ± 12,97

39,1 ± 6,93
34,20 - 44,00

110,00 ± 14,14
100,00 - 120,00

37,80

40,35 ± 1,18
39,20 - 42,00

117,63 ± 9,08
106,20 - 127,90

146,20

31,00

135,70

38,50

34,80 ± 4,05
28,90 - 38,00

107,13 ± 10,01
95,10 - 116,60

104,90

LF

SF

35,70 - 62,40

44,87 ± 5,53

44,50

47,64 ± 5,56
40,30 - 62,40

47,75 ± 5,16
44,10 - 51,40

52,63 ± 4,49
48,10 - 57,70

40,30

47,40

41,99 ± 3,60
35,70 - 49,40

39,50 ± 1,99
37,80 - 42,30

EF

Συχνότητα (kHz)

47,80 - 97,80

67,88 ± 14,22

53,50

82,05 ± 8,99
49,30 - 97,80

71,80 ± 2,40
70,10 - 73,50

59,78 ± 4,63
53,60 - 64,70

51,00

57,20

57,60 ± 5,76
47,80 - 72,35

51,33 ± 1,23
49,90 - 52,70

FMAXE

50,30 - 82,00

61,89 ± 5,46

64,30

64,59 ± 4,26
58,80 - 82,00

55,00 ± 1,84
53,70 - 56,30

57,55 ± 7,12
50,30 - 66,50

58,80

53,60

60,98 ± 5,15
51,50 - 72,70

53,90 ± 3,29
51,00 - 58,30

MF

1,60 - 5,30

3,58 ± 0,85

3,66

3,15 ± 0,64
1,60 - 4,29

4,81 ± 0,66
4,34 - 5,28

2,64 ± 0,29
2,28 - 2,94

3,36

1,99

3,99 ± 0,78
2,20 - 5,30

4,20 ± 0,73
3,23 - 4,90

D

51,16 - 178,87

85,99 ± 27,72

70,40

84,42 ± 25,11
56,10 - 148,80

93,10 ± 15,56
82,10 - 104,10

113,35 ± 50,34
58,70 - 171,20

81,70

73,60

82,96 ± 25,87
51,16 - 164,25

113,77 ± 44,12
80,86 - 178,87

IPI

Χρόνος (msec)

94

1

42

2

4

1

1

42

1

Απελευθέρωση
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Αριθμός φωνών ανά
τρόπο ηχογράφησης

Πίνακας 3.43. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών εντοπισμού του είδους Myotis emarginatus για οχτώ περιοχές της Ελλάδας.

Γεωγραφική
ενότητα
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Σχεδόν όλες οι φωνές προέρχονται από άτομα ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση, με
εξαίρεση έξι άτομα από τις περιοχές της Κρήτης τα οποία προέρχονται από ηχογραφήσεις κατά την
έξοδο των ζώων από καταφύγια. Τα περιγραφικά στατιστικά για κάθε περιοχή φαίνονται στον
Πίνακα 3.43.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Μια πρώτη Διακριτική Ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τα δεδομένα του είδους Myotis emarginatus
από τις περιοχές Ηράκλειο και Έβρο (περιοχές με φωνές >7) και τη συμμετοχή όλων των μεταβλητών.
Η ανάλυση αυτή για τις 87 φωνές των δυο περιοχών έδωσε συνολικό ποσοστό σωστού
προσδιορισμού 94,25% (συνολικό Wilk’s Λ=0,24, F7,79=35,16, p<0,0001). Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη ΔΑ με την χρήση των τριών μεταβλητών με την μικρότερη τιμή Λ:
EF, FMAXE και D (Πίνακας 3.44), αποτέλεσμα που προέκυψε από την πρώτη ΔΑ, ώστε να
χρησιμοποιηθούν και στην ανάλυση περιοχές με αριθμό φωνών >3.

Πίνακας 3.44. Τιμές του Wilk’s Λ της πρώτης Διακριτικής Ανάλυσης του Myotis emarginatus για το σύνολο των μεταβλητών.
Οι μεταβλητές παρουσιάζονται σε φθίνουσα ταξινόμηση με βάση τη τιμή Λ (όσο μικρότερη η τιμή αυτή τόσο μεγαλύτερη
η συμμετοχή της αντίστοιχης μεταβλητής στην διαφοροποίηση).

Μεταβλητή
FMAXE
EF
D
LF
MF
SF
IPI

Wilk’s Λ
0,269
0,726
0,741
0,772
0,871
0,920
0,999

F1, 85
231,191
32,116
29,708
25,163
12,547
7,355
0,072

p-value
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,001
0,008
0,790

Το συνολικό ποσοστό σωστού προσδιορισμού της τετραγωνικής ΔΑ του μοντέλου EF-FMAXE-D
των τεσσάρων περιοχών για 95 συνολικά φωνές ήταν 84,21% και κυμάνθηκε από 25% (Χανιά, n=4)
έως 90,48% (Έβρος, n=42) (Πίνακας 3.45). Το μοντέλο EF-FMAXE-D υπέδειξε τρείς άξονες από τους
οποίους οι δυο πρώτοι ήταν σημαντικοί (p<0,001) και ερμήνευσαν το 99,96% της διαφοροποίησης.
Ο πρώτος άξονας εξήγησε το 91,97%, canonical R2=0,76 της διαφοροποίησης και ήταν ισχυρά θετικά
συσχετισμένος με την FMAXE, ενώ ο δεύτερος άξονας εξήγησε μόνο το 7,99%, canonical R2=0,21 και
ήταν θετικά συσχετισμένος με την EF (Πίνακας 3.46).
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Πίνακας 3.45. Διασταυρωτή πινακοποίηση της τετραγωνικής Διακριτικής Ανάλυσης (μοντέλο EF-FMAXE-D) των φωνών του
είδους Myotis emarginatus από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν την πραγματική περιοχή
στην οποία ανήκουν οι φωνές και οι στήλες αντιπροσωπεύουν τις περιοχές που προέβλεψε η ΔΑ. Οι αριθμοί
ανταποκρίνονται στις φωνές που ταξινομήθηκαν σε κάθε περιοχή.

from \
to
CHAN
EVRO
IRAK
KEFA
Σύνολο

CHAN
1
0
3
0
4

EVRO
0
38
4
0
42

IRAK
3
3
38
1
45

KEFA
0
1
0
3
4

Σύνολο
4
42
45
4
95

% σωστού
προσδιορισμού
25,00%
90,48%
84,44%
75,00%
84,21%

Πίνακας 3.46. Τυποποιημένοι κανονιστικοί συντελεστές των δύο διακριτών εξισώσεων, όπου φαίνεται η συνεισφορά της
κάθε μεταβλητής.

Μεταβλητές
EF
FMAXE
D
Eigenvalue
Discrimination (%)
Cumulative %

F1
0,093
0,936
-0,152
3,112
91,971
91,971

F2
0,756
-0,426
-0,477
0,270
7,991
99,962

4

CHAN
EVRO

3

IRAK
KEFA

F2 (7.99 %)

2

1

0

-1

-2

-3
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

F1 (91.97 %)

Εικόνα 3.42. Αναπαράσταση των αποτελεσμάτων/τιμών των δύο κανονιστικών αξόνων της ΔΑ χρησιμοποιώντας τις
μεταβλητές EF, FMAXE και D των φωνών ατόμων Myotis emarginatus από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι περιοχές που
απεικονίζονται με το ίδιο χρώμα προέρχονται από την ίδια γεωγραφική ενότητα.
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα διασποράς (Εικόνα 3.42), οι φωνές του M. emarginatus
διαφοροποιούνται σαφώς ανάμεσα στις περιοχές. Εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα των Χανίων και
του Ηρακλείου, τα οποία ομαδοποιούνται μαζί, δηλώνοντας την στενή ομοιότητα των φωνών που
εκπέμπουν τα άτομα της Κρήτης. Επίσης, κατά μήκος του πρώτου άξονα οι φωνές που διατάσσονται
με βάση την FMAXE, ενώ η διάταξη τους κατά μήκος του δεύτερου άξονα γίνεται κυρίως με βάση την
EF (Πίνακας 3.46). Έτσι, φωνές με υψηλή FMAXE βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του διαγράμματος,
ενώ άτομα με υψηλή EF και χαμηλή FMAXE (όπως τα άτομα της Κεφαλονιάς, Εικόνα 3.43), βρίσκονται

65

100

60

90

55

80

FMAXE )kHz)

EF (kHz)

στο πάνω αριστερό τμήμα του διαγράμματος (Εικόνα 3.42).

50

45

40

35

70

60

50

CHAN

EVRO

IRAK

40

KEFA

CHAN

EVRO

IRAK

KEFA

5.5
5
4.5

D (ms)

4
3.5
3
2.5
2
1.5

CHAN

EVRO

IRAK

KEFA

Εικόνα 3.43. Κυτιογράμματα των σημαντικών για την ΔΑ μεταβλητών του είδους Myotis emarginatus ανά περιοχή. Με
κύκλους συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.
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Στο δενδρόγραμμα UPGMA, το οποίο προέκυψε από τις Mahalanobis αποστάσεις του μοντέλου
EF-FMAXE-D της Διακριτικής Ανάλυσης, φαίνεται η ομαδοποίηση των τεσσάρων περιοχών (Εικόνα
3.44).

Οι περιοχές ομαδοποιήθηκαν σε τρείς κύριες ομάδες με τις περιοχές της Κρήτης να

σχηματίζουν μια ομάδα, ενώ ο Έβρος αλλά και η Κεφαλονιά αποτελούν ξεχωριστούς κλάδους.
16
14

Dissimilarity

12
10
8
6
4
2

IRAK

CHAN

KEFA

EVRO

0

Εικόνα 3.44. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) απελευθερωμένων ατόμων του είδους Myotis emarginatus
βασισμένο σε Mahalanobis αποστάσεις. Για τις λεπτομέρειες των πληθυσμών βλέπε Πίνακα 3.43.

Τα αποτελέσματα του Mantel test έδειξαν ότι υπάρχει ασθενής γραμμική συσχέτιση μεταξύ των
ηχητικών διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των οχτώ περιοχών (r=0,40), η οποία
όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική (p>0,05, Εικόνα 3.45).

Ηχητική Ευκλείδεια απόστάση
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Εικόνα 3.45. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Myotis emarginatus, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά
ζεύγη συνδυασμών όλων των περιοχών (βλ. Πίνακα 3.43).
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3.3.5. Myotis aurascens/mystacinus
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 33 φωνές του είδους Myotis aurascens/mystacinus οι οποίες, βάση την
μεθοδολογία, ομαδοποιήθηκαν σε 14 περιοχές (Χάρτης 3.19). Καμία περιοχή όμως δεν συγκέντρωσε
ικανοποιητικό αριθμό υπερήχων καθώς ο αριθμός των φωνών κυμάνθηκε από μια έως έξι ανά
περιοχή. Τα περιγραφικά στατιστικά των φωνών για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.47. Όλες
οι φωνές προέρχονται από άτομα ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση.

Χάρτης 3.19. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Myotis aurascens/mystacinus.
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145

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή
1

6

4

1

1

4

4

2

3

2

1

1

1

2

33

Κωδικό
όνομα
περιοχής
THES

CRET

CHIO

IKAR

KEFA

KILK

THSS

RODP

PARN

VOUR

EVRO

EVIA

FLOR

WGRE

Σύνολο

για 14 περιοχές της Ελλάδας.

31,93 ± 2,04
29,40 - 34,20

101,38 ± 11,46
88,00 - 118,50

101,50 ± 5,66
94,60 - 108,40

30,53 ± 3,70
25,10 - 33,30
23,45 ± 4,03
20,60 - 26,30
28,10 ± 2,33
25,50 - 30,00
28,90 ± 0,99
28,20 - 29,60

85,13 ± 7,86
77,90 - 93,90

104,15 ± 2,90
102,10 - 106,20

93,73 ± 12,04
83,30 - 106,90

112,55 ± 1,20
111,70 - 113,40

34,20
31,10 ± 1,13
30,30 - 31,90
31,19 ± 4,50
20,60 - 41,80

78,95 ± 1,34
78,00 - 79,90

97,96 ± 13,25
75,30 - 120,90

29,10

75,30

76,70

29,90

37,48 ± 5,94
28,90 - 41,80

107,85 ± 11,47
94,50 - 120,90

106,00

32,10

119,80

34,80

36,00
30,40 ± 4,040
25,40 - 34,50

94,60

101,60

LF

SF

40,45 ± 3,51
31,00 - 46,00

41,00 ± 1,98
39,60 - 42,40

41,00

33,90

36,90

44,10 ± 0,99
43,40 - 44,80

41,83 ± 1,44
40,20 - 42,90

38,50 ± 0,71
38,00 - 39,00

41,30 ± 1,78
39,30 - 42,90

43,60 ± 2,55
40,20 - 46,00

39,50

45,40

41,30 ± 2,49
39,00 - 43,50

41,40
36,55 ± 3,94
31,00 - 40,50

EF

Συχνότητα (kHz)

48,66 ± 4,94
41,54 - 59,60

46,70 ± 2,40
45,00 - 48,40

46,33

42,50

46,70

47,55 ± 1,34
46,60 - 48,50

44,73 ± 1,93
42,50 - 45,90

42,37 ± 1,17
41,54 - 43,20

45,68 ± 3,04
43,30 - 50,10

52,55 ± 5,69
45,90 - 59,60

56,80

53,30

48,95 ± 4,13
45,00 - 53,40

58,00
51,00 ± 4,52
45,80 - 56,37

FMAXE

48,95 ± 3,44
42,00 – 57,10

45,95 ± 0,07
45,90 - 46,00

47,03

42,00

47,90

47,55 ± 3,61
45,00 - 50,10

47,70 ± 2,98
45,20 - 51,00

49,60 ± 3,96
46,80 - 52,40

47,03 ± 1,92
45,10 - 49,40

54,33 ± 3,94
48,50 - 57,10

50,60

50,90

50,00 ± 2,55
47,60 - 53,60

47,93 ± 1,61
45,80 - 50,10

52,70

MF

3,45 ± 0,87
2,10 - 6,14

2,98 ± 0,35
2,73 - 3,22

2,50

2,77

3,74

2,93 ± 0,56
2,53 - 3,32

4,17 ± 0,89
3,25 - 5,02

5,21 ± 1,32
4,28 - 6,14

3,36 ± 0,93
2,37 - 4,43

3,73 ± 0,69
3,10 - 4,39

2,26

2,10

3,47 ± 0,73
2,49 - 4,05

3,30 ± 0,40
3,04 - 4,10

3,73

D

88,67 ± 23,34
42,90 - 151,33

82,15 ± 0,07
82,10 - 82,20

84,00

42,90

82,70

56,00 ± 14,00
46,10 - 65,90

94,47 ± 5,99
87,60 - 98,60

106,10 ± 4,10
103,20 - 109,00

85,13 ± 15,50
68,70 - 98,80

84,28 ± 19,66
56,80 - 100,00

49,40

97,20

85,63 ± 8,24
76,60 - 95,60

113,8 ± 29,60
75,29 - 151,33

95,00

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.47. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών εντοπισμού απελευθερωμένων ατόμων του είδους Myotis aurascens/mystacinus

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Mantel test οι ηχητικές διαφορές μεταξύ των 14 περιοχών δεν
σχετίζονται με τις γεωγραφικές αποστάσεις (r=-0,19, p>0,05, Εικόνα 3.46).
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Εικόνα 3.46. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Myotis aurascens/mystacinus, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα
δυνατά ζεύγη συνδυασμών και των 14 περιοχών (βλ. Πίνακα 3.47).

3.3.6. Myotis nattereri
Περιγραφικά στατιστικά
Μόνο έξι φωνές συγκεντρώθηκαν για το είδος Myotis nattereri, όλες προερχόμενες από
απελευθερωμένα άτομα του είδους, οι οποίες και ομαδοποιήθηκαν σε τρείς περιοχές (Χάρτης 3.20).
Τα περιγραφικά στατιστικά φαίνονται στον Πίνακα 3.48. Λόγω του πολύ μικρού αριθμού δειγμάτων,
δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί κάποιο συμπέρασμα όσο αφορά την διαφοροποίηση των φωνών
μεταξύ των περιοχών.
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Χάρτης 3.20. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Myotis nattereri.
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PARN

VOUR

EVIA

Γεωγραφική
ενότητα

PEL

PEL

WAE

Σύνολο

Κωδικό
όνομα
περιοχής

6

1

2

3

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

15,10 ± 3,510
10,30 - 18,80

95,62 ± 15,10
77,30 - 119,60

13,95 ± 5,16
10,30 - 17,60

98,45 ± 29,91
77,30 - 119,60
18,80

14,63 ± 2,99
11,20 - 16,70

91,13 ± 7,34
82,70 - 96,10

103,40

LF

SF

27,53 ± 3,37
23,60 - 32,80

23,60

29,00 ± 0,14
28,90 - 29,10

27,87 ± 4,28
25,10 - 32,80

EF

Συχνότητα (kHz)

35,57 ± 8,98
26,10 - 49,20

32,90

41,00 ± 11,60
32,80 - 49,20

32,83 ± 9,5
26,10 - 43,70

FMAXE

42,57 ± 8,93
28,70 - 53,90

46,00

41,30 ± 17,82
28,70 - 53,90

42,27 ± 5,75
36,40 - 47,90

MF

3,64 ± 1,50
1,27 - 5,49

5,49

2,12 ± 1,20
1,27 - 2,96

4,03 ± 0,80
3,46 - 4,95

D

82,73 ± 19,72
57,50 - 104,10

88,8

74,25 ± 23,69
57,50 - 91,00

86,37 ± 24,12
58,90 - 104,10

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.48. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών εντοπισμού του είδους Myotis nattereri για τρείς περιοχές της Ελλάδας.

3.4.

Φωνές τύπου FM με διακριτές αρμονικές – Γένη Barbastella, Plecotus

3.4.1. Barbastella barbastellus
Περιγραφικά στατιστικά
Από το είδος Barbastella barbastellus συγκεντρώθηκαν 13 φωνές Τύπου 1 και 13 φωνές Τύπου 2,
προερχόμενες από ηχογραφήσεις ατόμων σε ελεύθερη πτήση καθώς και κατά την απελευθέρωση
συλληφθέντων ατόμων.

Χάρτης 3.21. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Barbastella barbastellus. Με διαφορετικά σύμβολα απεικονίζονται οι
θέσεις δειγματοληψίας σε κάθε γεωγραφική ομάδα.
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5

EAMAC

13

1

PARNAS

Σύνολο

13

Σύνολο

6

7

PARN

PARN

1

VELV

1

5

EAMAC

VELV

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

Κωδικό
όνομα
περιοχής

24,82 ± 2,29
21,90 - 28,20

39,39 ± 2,40
36,60 - 44,50

28,10
22,75 ± 2,24
19,60 - 25,60
24,70 ± 4,38
19,60 - 35,90

43,70

45,62 ± 2,80
42,30 - 50,50

46,27 ± 3,23
42,30 - 53,20

26,72 ± 6,07
21,30 - 35,90

23,67 ± 1,38
21,90 - 25,40

38,66 ± 2,85
36,60 - 44,50

46,18 ± 2,68
43,10 - 49,30

26,40

38,00

22,90

26,10 ± 2,80
22,30 - 28,20

40,70 ± 1,23
38,80 - 42,10

53,20

LF

SF

και Τύπος 2) για τρείς και τέσσερις περιοχές της Ελλάδας αντίστοιχα.

29,50 ± 3,58
24,7 - 37,80

28,25 ± 2,32
24,70 - 31,30

29,20

31,34 ± 4,98
27,00 - 37,80

28,20

29,16 ± 1,80
26,40 - 31,80

28,10 ± 1,40
26,40 - 30,40

30,30

30,40 ± 1,61
28,00 - 31,80

EF

Συχνότητα (kHz)

35,22 ± 5,04
28,97 - 42,23

33,43 ± 5,31
28,97 - 40,53

37,50

37,57 ± 5,02
29,50 - 42,23

32,00

32,19 ± 1,50
29,02 - 34,70

31,60 ± 1,78
29,02 - 34,70

32,80

32,88 ± 0,85
31,90 - 33,76

FMAXE

35,30 ± 3,57
29,00 - 41,84

33,78 ± 2,89
29,00 - 36,80

38,00

36,73 ± 4,44
32,00 - 41,84

34,60

30,65 ± 1,27
28,30 - 32,30

29,81 ± 1,11
28,30 - 31,20

31,14

31,72 ± 0,53
31,16 - 32,30

MF

5,23 ± 1,30
2,83 - 7,81

5,64 ± 1,68
2,83 - 7,81

4,00

5,18 ± 0,82
4,49 - 6,44

4,26

3,16 ± 1,06
1,87 - 5,10

3,58 ± 1,15
1,87 - 5,10

2,17

2,77 ± 0,81
2,13 - 3,72

D

135,89 ± 83,99
65,00 - 401,00

159,05 ± 124,00
65,00 - 401,00

114,10

120,24 ± 18,31
88,20 - 134,00

97,00

250,92 ± 128,51
120,20 - 518,00

285,03 ± 151,03
131,60 - 518,00

225,90

208,16 ± 104,17
120,20 - 377,00

IPI

Χρόνος (msec)

4

1

1

2

-

8

6

-

2

Ελεύθερη
πτήση

9

5

-

3

1

5

1

1

3

Απελευθέρωση

Αριθμός φωνών ανά
τρόπο ηχογράφησης

Πίνακας 3.49. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Barbastella barbastellus ανά τύπο φωνής (Τύπος 1

Τύπος 1

Τύπος 2
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Οι φωνές Τύπου 1 προέρχονται από τρείς περιοχές, ενώ οι φωνές Τύπου 2 από τέσσερις περιοχές.
Στον Χάρτη 3.21 φαίνονται οι θέσεις δειγματοληψίας και των δυο Τύπων φωνών. Καμία περιοχή δεν
συγκέντρωσε επαρκή αριθμό φωνών (>10), καθιστώντας αδύνατη τη πραγματοποίηση στατιστικών
συγκρίσεων. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή ανά τύπο φωνής
δίνονται στον Πίνακα 3.49.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Τα αποτελέσματα του Mantel test που πραγματοποιήθηκε για τις φωνές Τύπου 2, έδειξαν ότι δεν
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών και των γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των
τεσσάρων περιοχών (r=0,27, p>0,05) (Εικόνα 3.47).
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Εικόνα 3.47. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Barbastella barbastellus (φωνές Τύπου 2), καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία
αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη συνδυασμών όλων των περιοχών (βλ. Πίνακα 3.39).

3.4.2. Plecotus kolombatovici
Περιγραφικά στατιστικά
Από το είδος Plecotus kolombatovici συγκεντρώθηκαν εννιά φωνές προερχόμενες από ηχογραφήσεις
κατά την απελευθέρωση συλληφθέντων ατόμων. Οι φωνές προέρχονται από εφτά περιοχές (Χάρτης
3.22). Καμία περιοχή δεν συγκέντρωσε περισσότερες από δύο φωνές, καθιστώντας αδύνατη τη
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πραγματοποίηση στατιστικών ελέγχων. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε
περιοχή ανά τύπο φωνής δίνονται στον Πίνακα 3.50.

Χάρτης 3.22. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Plecotus kolombatovici. Με διαφορετικά σύμβολα απεικονίζονται οι
θέσεις δειγματοληψίας σε κάθε γεωγραφική ομάδα.
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Ελλάδας.

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

1

2

1

1

2

1

1

9

Κωδικό
όνομα
περιοχής

PARNAS

CHAN

IRAK

CHIO

RHOD

VOUR

ANDR

Σύνολο

25,90
23,27 ± 2,32
19,80 - 26,30

36,50
51,59 ± 6,22
36,50 - 57,40

22,20

20,05 ± 0,35
19,80 - 20,30

57,00 ± 0,57
56,60 - 57,40
51,50

22,10

52,10

24,80

25,15 ± 1,63
24,00 - 26,30

50,75 ± 2,47
49,00 - 52,50
54,00

24,00

LF

54,70

SF

25,26 ± 1,47
22,9 - 27,5

27,10

25,00

23,40 ± 0,71
22,90 - 23,90

24,80

25,70

26,00 ± 2,12
24,50 - 27,50

25,90

EF

Συχνότητα (kHz)

32,92 ± 4,17
29,46 - 43,10

30,20

34,70

32,40 ± 1,84
31,10 - 33,70

32,00

43,10

31,00 ± 0,85
30,40 - 31,60

29,46

FMAXE

28,42 ± 2,14
25,15 - 31,10

28,50

26,80

26,43 ± 1,80
25,15 - 27,70

26,00

30,30

30,10 ± 0,85
29,50 - 30,70

31,10

MF

3,18 ± 0,72
2,03 - 4,60

2,03

2,53

4,07 ± 0,76
3,53 - 4,60

3,38

3,18

3,13 ± 0,40
2,85 - 3,41

3,11

D

82,51 ± 23,10
34,30 - 108,10

92,00

34,30

88,60 ± 0,14
88,50 - 88,70

55,50

85,77

94,86 ± 8,92
88,55 - 101,16

108,10

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.50. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Plecotus kolombatovici για εφτά περιοχές της

Πολυμεταβλητές Αναλύσεις
Τα αποτελέσματα του Mantel test (Εικόνα 3.48) έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των ηχητικών
διαφορών και γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των εφτά περιοχών (r=-0,07, p>0,05).

8

r = -0,068
p = 0,776

Ηχητική Ευκλείδεια απόσταση
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Εικόνα 3.48. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της Ευκλείδειας ηχητικής απόστασης και της γεωγραφικής απόστασης του
είδους Plecotus kolombatovici, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά
ζεύγη συνδυασμών και των εφτά περιοχών (βλ. Πίνακα 3.40).

3.4.3. Plecotus austriacus
Περιγραφικά στατιστικά
Από το είδος Plecotus austriacus συγκεντρώθηκαν τέσσερις μόνο φωνές, προερχόμενες από δύο
άτομα σε απελευθέρωση και από δυο άτομα σε πτήση εντός περιορισμένου χώρο (ειδικά
διαμορφωμένο αντίσκηνο). Όλες οι φωνές προέρχονται από την γεωγραφική ενότητα του Έβρου
(Χάρτης 3.23). Τα περιγραφικά στατιστικά των φωνών του είδους δίνονται στον Πίνακα 3.1.
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Χάρτης 3.23. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Plecotus austriacus. Με διαφορετικά σύμβολα απεικονίζονται οι θέσεις
δειγματοληψίας σε κάθε γεωγραφική ομάδα.
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3.4.4. Plecotus macrobullaris
Περιγραφικά στατιστικά
Από το είδος Plecotus macrobullaris συγκεντρώθηκαν τρεις μόνο φωνές, προερχόμενες από άτομα
ηχογραφημένα κατά την απελευθέρωση. Οι φωνές προέρχονται από την Κρήτη και την Πελοπόννησο
(Χάρτης 3.24). Τα περιγραφικά στατιστικά του είδους δίνονται στον Πίνακα 3.51.

Χάρτης 3.24. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Plecotus macrobullaris. Με διαφορετικά σύμβολα απεικονίζονται οι
θέσεις δειγματοληψίας σε κάθε γεωγραφική ομάδα.
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Ελλάδας.

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

2

1

3

Κωδικό
όνομα
περιοχής

RETH

PARN

Σύνολο

19,70
20,57 ± 2,14
19,00 - 23,00

42,40 ± 3,24
38,90 - 45,30

21,00 ± 2,83
19,00 - 23,00

44,15 ± 1,63
43,00 - 45,30
38,90

LF

SF

23,93 ± 3,52
20,00 - 26,80

26,80

22,50 ± 3,54
20,00 - 25,00

EF

Συχνότητα (kHz)

29,75 ± 2,71
27,90 - 32,86

27,90

30,68 ± 3,08
28,50 - 32,86

FMAXE

25,45 ± 3,92
021,68 - 29,5

29,50

23,43 ± 2,47
21,68 - 25,18

MF

2,91 ± 1,49
1,42 - 4,40

4,40

2,16 ± 1,05
1,42 - 2,9

D

76,55 ± 21,53
55,10 - 98,15

55,10

87,28 ± 15,38
76,4 - 98,15

IPI

Χρόνος (msec)

Πίνακας 3.51. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή των μεταβλητών των φωνών ηχοεντοπισμού του είδους Plecotus macrobullaris για δύο περιοχές της

3.5.

Φωνές τύπου FM/CF/FM – Γένος Rhinolophus

3.5.1. Rhinolophus hipposideros
Περιγραφικά στατιστικά και μονομεταβλητές συγκρίσεις
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 55 φωνές ηχοεντοπισμού από το είδος Rhinolophus hipposideros
προερχόμενες από άτομα ηχογραφημένα στο χέρι (resting frequency – RF). Από την ομαδοποίηση
των φωνών προέκυψαν οχτώ διαφορετικές περιοχές (Χάρτης 3.25).

Χάρτης 3.25. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Rhinolophus hipposideros.
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Από αυτές μόνο οι τρεις περιοχές της Κρήτης συγκέντρωσαν αριθμό υπερήχων >10 (13 – 21
φωνές), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές το δείγμα ήταν μικρό (1 – 2 φωνές).
Για να διερευνηθεί αν εμφανίζεται διαφοροποίηση μεταξύ των δυο φύλων, όπως έχει βρεθεί

και από άλλους ερευνητές (Jones et al. 1992), εξετάστηκαν τα δείγματα από τις τρείς περιοχές
της Κρήτης, καθώς ήταν οι μόνες περιοχές με επαρκή αριθμό φωνών και, επίσης, έπειτα από
οπτική εξέταση των κυττιογραμμάτων (Εικόνα 3.49), δεν εμφάνιζαν γεωγραφική διαφοροποίηση
μεταξύ τους. Η σύγκριση έδειξε ότι τα θηλυκά άτομα του είδους R. hipposideros (n=14,
Md=117,20 kHz) εκπέμπουν υψηλότερα από τα αρσενικά (n=34, Md=113,71 kHz), U=1, p<0,001,
z=-5,392, r=-0,78.

119

118

CF (kHz)

117
116
115
114

SFAK (M)

NCHAN (M)

EACRE (M)

SFAK (F)

NCHAN (F)

112

EACRE (F)

113

Εικόνα 3.49. Κυτιογράμματα της συχνότητας CF του είδους Rhinolophus hipposideros ανά φύλο (F: θηλυκά, Μ: αρσενικά)
από τρείς περιοχές της Κρήτης. Με αστερίσκους συμβολίζονται οι ακραίες τιμές.

Η μέση τιμή της συχνότητας CF διέφερε μεταξύ των οχτώ περιοχών της Ελλάδας και κυμάνθηκε
από 110,31 έως 118,00 kHz για τα θηλυκά άτομα και από 106,88 έως 116,34 kHz για τα αρσενικά
(Πίνακας 3.52). Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους ανά φύλο για κάθε περιοχή δίνονται
στον Πίνακα 3.52.
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Πίνακας 3.52. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της συχνότητας CF των φωνών
ηχοεντοπισμού θηλυκών (F) και αρσενικών (M) ατόμων Rhinolophus hipposideros για οχτώ περιοχές της Ελλάδας.

Αριθμός φωνών
ανά περιοχή

CF (kHz)

Κωδικό
όνομα
περιοχής

F

M

F

M

♀

♂

♀

♂

Συνολική

Συνολικός
αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

EACRE

3

18

117,20 ± 0
117,20 - 117,20

113,54 ± 0,79
112,00 - 114,60

114,06 ± 1,50
112,00 - 117,20

21

NCHAN

2

11

117,25 ± 0,07
117,20 - 117,30

113,59 ± 1,21
112,00 - 116,34

114,15 ± 1,77
112,00 - 117,30

13

SFAK

9

5

117,20 ± 0,54
116,30 - 118,00

113,73 ± 0,60
112,90 - 114,60

115,96 ± 1,81
112,90 - 118,00

14

KEFA

1

-

114,65

-

114,65

1

FLOR

1

1

110,31

106,88

108,60 ± 2,43
106,88 - 110,31

2

VOLV

1

-

115,00

-

115,00

1

ACHA

-

1

-

109,60

109,60

1

EVRO

1

1

114,62

106,90

110,76 ± 5,46
106,90 - 114,62

2

Σύνολο

18

37

116,42 ± 1,83
110,31 - 118,00

113,11 ± 1,86
106,88 - 116,34

114,20 ± 2,41
106,88 - 118,00
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Η Ιεραρχική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ανά περιοχή χωριστά για κάθε φύλο, καταδεικνύει
την ομαδοποίηση των περιοχών σε δυο διακριτές ομάδες για τα θηλυκά και τρείς ομάδες για τα
αρσενικά άτομα. Και στα δύο φύλα οι περιοχές της Κρήτης ομαδοποιούνται μαζί, ενώ οι υπόλοιπες
περιοχές αποτελούν ξεχωριστή ομάδα, με εξαίρεση τη Φλώρινα, που ενώ στο δενδρόγραμμα των
θηλυκών είναι πολύ κοντά με τον Έβρο, στα αρσενικά δεν ομαδοποιήθηκε με καμία περιοχή (πιθανό
outlier) (Εικόνα 3.50). Τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής ανάλυσης, όταν αυτή πραγματοποιήθηκε με
το σύνολο των δεδομένων (αρσενικά και θηλυκά άτομα) (Εικόνα 3.51.A), καταδεικνύουν ένα πιο
σαφές πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα ομαδοποιήθηκαν σε δυο κύριες ομάδες. Στην πρώτη
ομάδα, τα θηλυκά άτομα των περιοχών της Κρήτης διαφοροποιούνται από τα αρσενικά άτομα των
περιοχών της Κρήτης, ενώ οι φωνές των θηλυκών ατόμων που προέρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα
(Βόλβη-Έβρος)και την Κεφαλονιά μοιάζουν περισσότερο με τα αρσενικά της Κρήτης. Αντίστοιχα, στη
δεύτερη ομάδα, τα αρσενικά άτομα του Έβρου και της Φλώρινας (Βόρεια Ελλάδα) ομαδοποιούνται
μαζί και διαχωρίζονται από τις φωνές του θηλυκού ατόμου της Φλώρινας και του αρσενικού από την
Αχαΐα (η οποία βρίσκεται νοτιότερα από τη Φλώρινα). Το πρότυπο αυτό απεικονίζεται και από την
MDS (Εικόνα 3.51.B).
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4
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2
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FLOR
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NCHAN

0

Εικόνα 3.50. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) αρσενικών (♂) και θηλυκών (♀) ατόμων Rhinolophus hipposideros
βασισμένα στις Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF. Για τις λεπτομέρειες των περιοχών βλέπε Πίνακα 3.52).

7

Α

B

6

Dissimilarity

5

4

3

2

1

FLOR (f)

ACHA (m)

FLOR (m)

EVRO (m)

KEFA (f)

EVRO (f)

VOLV (f)

NCHAN (m)

SFAK (m)

EACRE (m)

SFAK (f)

EACRE (f)

NCHAN (f)

0

Εικόνα 3.51. A. Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β. το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF μεταξύ θηλυκών (f) και αρσενικών (m) ατόμων του είδους Rhinolophus
hipposideros. Για τις λεπτομέρειες των περιοχών βλέπε Πίνακα 3.52. και Χάρτη 3.25).
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Τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής ανάλυσης και της MDS ανά θέση δειγματοληψίας δείχνουν την
ομοιογένεια που εμφανίζεται μεταξύ των φωνών στις θέσεις δειγματοληψίας της Κρήτης τόσο για τα
θηλυκά (Εικόνα 3.52) όσο και για τα αρσενικά άτομα (Εικόνα 3.53), όπως επίσης και τη
διαφοροποίηση των ατόμων της Κρήτης με τις υπόλοιπες περιοχές. Τα περιγραφικά στατιστικά ανά
θέση δειγματοληψίας δίνονται στον Πίνακα 3.53.
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Εικόνα 3.52. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF των θηλυκών ατόμων του είδους Rhinolophus hipposideros ανά θέση
δειγματοληψίας. Για τις λεπτομέρειες των θέσεων βλέπε Πίνακα 3.53).
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Εικόνα 3.53. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF των αρσενικών ατόμων του είδους Rhinolophus hipposideros ανά θέση
δειγματοληψίας. Για τις λεπτομέρειες των θέσεων βλέπε Πίνακα 3.53).
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Πίνακας 3.53. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της συχνότητας CF των φωνών
ηχοεντοπισμού θηλυκών (f) και αρσενικών (m) ατόμων Rhinolophus hipposideros ανά θέση δειγματοληψίας.

Αριθμός φωνών
ανά θέση
Κωδικό όνομα
περιοχής

Δειγματοληπτική
θέση
Chai

f

m

f

m

-

10

-

113,54 ± 0,76

-

4

-

113,70 ± 0,73

Four

-

1

-

114,60

Lalo

1

1

117,20

112,00

Mila

-

2

-

113,47 ± 0,38

Prin

2

-

117,2 ± 0,00

-

Ahyr

1

-

117,30

-

Kryo

1

10

117,20

113,74 ± 1,15

Mama

-

1

-

112,00

AgEi

-

1

-

113,70

Sama

7

3

117,09 ± 0,52

113,75 ± 0,85

Soug

2

1

117,60 ± 0,57

113,70

Kefa

1

-

114,65

-

Zach

-

1

-

106,88

Kokk

1

-

110,31

-

Skep

1

-

115,00

-

ACHA

Limn

-

1

-

109,60

EVRO

Katr

1

1

114,62

106,90

Chon
EACRE

NCHAN

SFAK
ION
FLOR

8

8

Α)

7

r = 0,508
P = 0,015
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6

5
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7
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Εικόνα 3.54. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της διαφοράς της συχνότητας CF και της γεωγραφικής απόστασης των θηλυκών
(Α) και αρσενικών (Β) ατόμων Rhinolophus hipposideros, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία
αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη συνδυασμών των εφτά και έξι περιοχών αντίστοιχα (βλ, Πίνακα 3.52).

163

Τα αποτελέσματα του Mantel test έδειξαν ότι τόσο στα θηλυκά όσο και στα αρσενικά άτομα του
R. hipposideros, υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των ηχητικών διαφορών και των
γεωγραφικών αποστάσεων. Η συσχέτιση αυτή ήταν μέση γραμμική για τα θηλυκά (r=0,51, p<0,05)
και πολύ ισχυρή γραμμική για τα αρσενικά άτομα (r=0,89, p<0,001) (Εικόνα 3.54).

3.5.2. Rhinolophus ferrumequinum
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 85 φωνές ηχοεντοπισμού από το είδος Rhinolophus ferrumequinum
προερχόμενες από άτομα ηχογραφημένα στο χέρι. Από την ομαδοποίηση των φωνών προέκυψαν
εφτά διαφορετικές περιοχές (Χάρτης 3.26). Από αυτές μόνο τρεις περιοχές της Κρήτης και ο Έβρος
συγκέντρωσαν αριθμό υπερήχων >10 (11 – 41 φωνές), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές το δείγμα ήταν
μικρό (1 – 5 φωνές).
Ο στατιστικός έλεγχος για φυλετική διαφοροποίηση δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί καθώς τα
δεδομένα των περιοχών ήταν ελλιπή. Η μέση τιμή της συχνότητας CF διέφερε μεταξύ των περιοχών
και κυμάνθηκε από 78,50 έως 83,20 kHz (Εικόνα 3.55). Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του
είδους για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.54.
Πίνακας 3.54. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της συχνότητας CF των φωνών
ηχοεντοπισμού ατόμων Rhinolophus ferrumequinum για εφτά περιοχές της Ελλάδας.
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Κωδικό όνομα
περιοχής

Αριθμός φωνών
ανά περιοχή

CF (kHz)

AKRO

5

81,62 ± 1,26
79,80 - 83,20

CECRE

41

81,77 ± 0,60
80,50 - 83,20

KRYON

10

81,93 ± 0,75
80,50 - 83,20

LASI

11

81,72 ± 0,42
81,40 - 82,30

SAMO

1

80,28

VOLV

2

80,15 ± 0,64
79,70 - 80,60

EVRO

15

79,26 ± 0,72
78,50 - 81,10

Σύνολο

85

81,27 ± 1,18
78,50 - 83,20

Χάρτης 3.26. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Rhinolophus ferrumequinum.
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Εικόνα 3.55. Κυτιογράμματα της συχνότητας CF του είδους Rhinolophus ferrumequinum ανά περιοχή. Με κύκλους
συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και με αστερίσκους οι ακραίες τιμές.
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Εικόνα 3.56. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF του είδους Rhinolophus ferrumequinum ανά περιοχή. Για τις λεπτομέρειες
των περιοχών βλέπε Πίνακα 3.54 και Χάρτη 3.26).

Από τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής ανάλυσης και της MDS προέκυψαν τρεις διακριτές ομάδες
μεταξύ των περιοχών. Η μία ομάδα αποτελείται από τις τέσσερις περιοχές της Κρήτης (AKRO, CECRE,
KRYON, LASI), η δεύτερη από τις περιοχές Σάμο και Βόλβη και η τελευταία ομάδα είναι η περιοχή του
Έβρου (Εικόνα 3.56). Οι εκ των υστέρων έλεγχοι (Dunn post-hoc tests με διόρθωση Bonferroni)
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επιβεβαίωσαν ότι η CF του R. ferrumequinum των περιοχών της Κρήτης (Ομάδα 1) διάφερε σημαντικά
από τις υπόλοιπες δυο ομάδες (p<0,05, Πίνακας 3.55), δεν έδειξαν όμως στατιστική διαφορά μεταξύ
Σάμου/Βόλβης (Ομάδα 2) και Έβρου (Ομάδα 3).

Πίνακας 3.55. Αποτελέσματα της σύγκρισης της συχνότητας CF του Rhinolophus ferrumequinum μεταξύ των τριών ομάδων
που υπέδειξε η MDS (ΟΜΑΔΑ 1: AKRO, CECRE, KRYON, LASI˙ ΟΜΑΔΑ 2: SAMO, VOLV˙ ΟΜΑΔΑ 3: EVRO).

ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2
ΟΜΑΔΑ 3

OΜΑΔΑ 1
**
***

ΟΜΑΔΑ 2
**
ns

ΟΜΑΔΑ 3
***
ns
-

***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05, ns: μη σημαντική

Τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής ανάλυσης και της MDS ανά θέση δειγματοληψίας
επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. Επιπλέον για την Κρήτη και τον
Έβρο, όπου οι φωνές προέρχονται από διαφορετικές θέσεις δειγματοληψίας, οι φωνές
χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια εντός και ετερογένεια μεταξύ των περιοχών (Εικόνα 3.57). Τα
περιγραφικά στατιστικά του είδους ανά θέση δειγματοληψίας δίνονται στον Πίνακα 3.56.

Πίνακας 3.56. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της συχνότητας CF των φωνών
ηχοεντοπισμού του είδους Rhinolophus ferrumequinum ανά θέση δειγματοληψίας.

Κωδικό όνομα
περιοχής
AKRO

CECRE

Θέση
δειγματοληψίας
Gouv

Αριθμός φωνών
ανά θέση
4

81,68 ± 1,45

Ioan

1

81,40

Ampel

4

81,40 ± 0,73

Chon

11

81,85 ± 0,63

Erf

11

81,89 ± 0,62

Kam

11

81,61 ± 0,57

Moug

1

82,20

CF (kHz)

Prin

3

81,93 ± 0,46

Kryo

10

81,93 ± 0,75

Milat

10

81,67 ± 0,41

Vreik

1

82,20

SAMO

Marth

1

80,28

VOLV

Skep

2

80,15 ± 0,64

Kirk

1

78,50

Kouf

3

79,35 ± 0,86

Varv

5

78,86 ± 0,49

Tsou

6

79,68 ± 0,69

KRYON
LASI

EVRO
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Εικόνα 3.57. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF του είδους Rhinolophus ferrumequinum ανά θέση δειγματοληψίας. Για τις
λεπτομέρειες των θέσεων βλέπε Πίνακα 3.56).

Τα αποτελέσματα του Mantel test έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ
των ηχητικών διαφορών στη CF του είδους R. ferrumequinum και των γεωγραφικών αποστάσεων
μεταξύ των περιοχών. Η συσχέτιση αυτή ήταν πολύ ισχυρά γραμμική (r=0,86, p<0,001) (Εικόνα 3.58).
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Εικόνα 3.58, Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της διαφοράς της συχνότητας CF και της γεωγραφικής απόστασης των ατόμων
Rhinolophus ferrumequinum, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά
ζεύγη συνδυασμών των εφτά περιοχών (βλ, Πίνακα 3.54).
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3.5.3. Rhinolophus euryale
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 22 φωνές ηχοεντοπισμού από το είδος Rhinolophus euryale
προερχόμενες από άτομα ηχογραφημένα στο χέρι. Από την ομαδοποίηση των φωνών προέκυψαν
τέσσερεις διαφορετικές περιοχές (Χάρτης 3.27). Από αυτές τις περιοχές μόνο ο Έβρος συγκέντρωσε
ικανοποιητικό αριθμό υπερήχων (15 φωνές), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές το δείγμα ήταν μικρό (1 –
4 φωνές).

Χάρτης 3.27. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Rhinolophus euryale.
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Ο στατιστικός έλεγχος μεταξύ θηλυκών (n=8, Md=106,60 kHz) και αρσενικών (n=6,
Md=106,55 kHz) ατόμων στον Έβρο, τη μόνη περιοχή με ικανοποιητικό αριθμό φωνών, δεν έδειξε
φυλετική διαφοροποίηση στις φωνές ηχοεντοπισμού, U=18, p>0,05, z=-0,796, r=-0,21. Η μέση
τιμή της συχνότητας CF διέφερε μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και κυμάνθηκε από
104,26 έως 107,70 kHz. Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του είδους για κάθε περιοχή δίνονται
στον Πίνακα 3.57.

Πίνακας 3.57. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της συχνότητας CF των φωνών
ηχοεντοπισμού ατόμων Rhinolophus euryale για τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.

Κωδικό όνομα
περιοχής

Αριθμός φωνών
ανά περιοχή

CF (kHz)

KEFA

4

106,12 ± 0,72
105,19 - 106,90

FLOR

2

104,28 ± 0,03
104,26 - 104,30

PARN

1

105,20

EVRO

15

106,48 ± 0,81
104,30 - 107,70

Συνολικά

22

106,16 ± 0,98
104,26 - 107,70

1.8
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0

Εικόνα 3.59. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF του είδους Rhinolophus euryale. Για τις λεπτομέρειες των περιοχών βλέπε
Πίνακα 3.57).
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Από τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής ανάλυσης και της MDS προέκυψαν δυο ομάδες μεταξύ των
περιοχών (Εικόνα 3.59). Η μία ομάδα αποτελείται από τον Έβρο και την Κεφαλονιά, ενώ η δεύτερη
από τις περιοχές Φλώρινα και Πάρνωνα. Ο στατιστικός έλεγχος που ακολούθησε μεταξύ των δυο
ομάδων έδειξε ότι η CF του R. blasii του Έβρου και της Κεφαλονιάς (Ομάδα 1, n=19) διάφερε
σημαντικά από τις περιοχές Φλώρινα και Πάρνωνας (Ομάδα 2, n=3), U=3,5, p<0,05, z=-2,372, r=-0,51.
Τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής ανάλυσης και της MDS που πραγματοποιήθηκαν ανά θέση
δειγματοληψίας, δείχνουν ότι στον Έβρο υπάρχει μια σχετική ομοιογένεια με εξαίρεση τη φωνή που
προέρχεται από τη Μαρώνεια (Pol), αν και για τη τελευταία δεν μπορούν να βγουν αξιόπιστα
συμπεράσματα καθώς αντιπροσωπεύεται από μια μόνο φωνή. Εντός της περιοχής Φλώρινα,
εμφανίζεται ισχυρή ομοιογένεια αφού οι δυο θέσεις δειγματοληψίας ομαδοποιούνται μαζί. Τέλος οι
φωνές της Κεφαλονιάς από τις δυο θέσεις δειγματοληψίας, ομαδοποιούνται είτε με τον Έβρο είτε
με τον Πάρνωνα (Εικόνα 3.60). Τα περιγραφικά στατιστικά του είδους ανά θέση δειγματοληψίας
δίνονται στον Πίνακα 3.58.
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Εικόνα 3.60. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF του είδους Rhinolophus euryale ανά θέση δειγματοληψίας. Για τις
λεπτομέρειες των θέσεων βλέπε Πίνακα 3.58).
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Πίνακας 3.58. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση (SD) της συχνότητας CF των φωνών ηχοεντοπισμού ατόμων Rhinolophus
euryale για 10 θέσεις δειγματοληψίας της Ελλάδας.

Κωδικό
όνομα
περιοχής

Agg

Αριθμός
φωνών ανά
θέση
1

Sot

3

106,43 ± 0,45

Fyr

1

104,26

Vron

1

104,30

Tan

1

105,20

Katr

3

106,22 ± 0,91

Kir

3

106,47 ± 0,45

Pol

1

104,30

Tsou

5

106,66 ± 0,13

Vou

3

107,17 ± 0,46

Κωδικό
όνομα θέσης

KEFA
FLOR
PARN

EVRO

CF (kHz)
105,19

Τα αποτελέσματα του Mantel test έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των ηχητικών διαφορών
και γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των εφτά περιοχών (r=-0,25, p>0,05) (Εικόνα 3.61).
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Εικόνα 3.61, Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της διαφοράς της συχνότητας CF και της γεωγραφικής απόστασης των ατόμων
Rhinolophus euryale, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών των τεσσάρων περιοχών (βλ, Πίνακα 3.57).
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3.5.4. Rhinolophus mehelyi
Περιγραφικά στατιστικά
Συνολικά συγκεντρώθηκαν οχτώ φωνές ηχοεντοπισμού από το είδος Rhinolophus mehelyi
προερχόμενες από άτομα ηχογραφημένα στο χέρι. Η θέση δειγματοληψίας ήταν κοινή για όλα τα
δείγματα (Έβρος, Σπήλαιο Κουφόβουνο) (Χάρτης 3.28). Δεν πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος
για να διερευνηθεί η ύπαρξη φυλετικού διμορφισμού στις φωνές ηχοεντοπισμού, καθώς το δείγμα
ήταν πολύ μικρό. Τα περιγραφικά στατιστικά του είδους δίνονται στον Πίνακα 3.1.

Χάρτης 3.28. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Rhinolophus mehelyi.
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3.5.5. Rhinolophus blasii
Περιγραφικά στατιστικά και μονομεταβλητές συγκρίσεις
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 79 φωνές ηχοεντοπισμού από το είδος Rhinolophus blasii προερχόμενες
από άτομα ηχογραφημένα στο χέρι. Από την ομαδοποίηση των φωνών προέκυψαν εφτά
διαφορετικές περιοχές (Χάρτης 3.29). Από αυτές τις περιοχές μόνο τα Χανιά, το Ρέθυμνο και ο Έβρος
συγκέντρωσαν αριθμό υπερήχων >10 (14 – 36 φωνές), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές το δείγμα ήταν
μικρό (3 – 5 φωνές).

Χάρτης 3.29. Οι θέσεις δειγματοληψίας για το είδος Rhinolophus blasii.
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Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των φωνών των αρσενικών με τα θηλυκά άτομα εντός της κάθε
περιοχής για τον Έβρο και τα Χανιά, ενώ ελέγχθηκε και η ύπαρξη διαφοροποίησης σε κάθε φύλο,
μεταξύ των περιοχών αυτών. Ο στατιστικός έλεγχος δεν έδειξε διαφοροποίηση μεταξύ θηλυκών και
αρσενικών ατόμων από την ίδια περιοχή, έδειξε όμως διαφορές μεταξύ δυο περιοχών, Η(3)=27,19,
p<0,001, η2=0,58. Εξαίρεση αποτελούν τα αρσενικά άτομα των Χανίων, τα οποία δεν παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντική διαφορά με τα αρσενικά του Έβρου (p=0,02) (Πίνακας 3.59).

Πίνακας 3.59. Ανά ζεύγη συγκρίσεις της συχνότητας CF του είδους Rhinolophus blasii μεταξύ θηλυκών (f) και αρσενικών (m)
ατόμων των περιοχών Χανιά και Έβρος.

CHANf

CHANm

EVROf

EVROm

ns
***
*

**
ns

ns

-

CHANf
CHANm
EVROf
EVROm

***: p<0,001, **: p<0,01, *: p<0,05, ns: μη σημαντική

Πίνακας 3.60. Η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της συχνότητας CF των φωνών
ηχοεντοπισμού ατόμων Rhinolophus blasii για εφτά περιοχές της Ελλάδας.

Κωδικό
όνομα
περιοχής

Αριθμός
φωνών ανά
περιοχή

CF (kHz)

CHAN

36

96,26 ± 0,51
95,10 - 97,00

IRAK

5

96,84 ± 0,54
96,00 - 97,50

RETH

14

96,55 ± 0,62
96,00 - 97,80

SAMO

3

94,89 ± 0,08
94,80 - 94,94

KEFA

4

94,46 ± 0,51
94,00 - 94,90

EVRO

14

95,46 ± 0,37
94,82 - 95,70

ANDR

3

94,25 ± 1,00
93,10 - 94,85

Συνολικά

79

95,99 ± 0,85
93,10 - 97,80
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Δεδομένου ότι οι διαφυλετικές συγκρίσεις δεν υπέδειξαν κάποια διαφοροποίηση, οι αναλύσεις
πραγματοποιήθηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη το φύλο του ατόμου από το οποίο προέρχεται η κάθε
φωνή. Η μέση τιμή της συχνότητας CF φαίνεται να διαφέρει μεταξύ όλων των περιοχών της Ελλάδας
και κυμάνθηκε από 93,10 έως 97,80 kHz (Εικόνα 3.62). Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του
είδους για κάθε περιοχή δίνονται στον Πίνακα 3.60.

Πολυμεταβλητές αναλύσεις
Στο δενδρόγραμμα UPGMA της Εικόνας 3.62, το οποίο προέκυψε από τις Ευκλείδειες
αποστάσεις, φαίνεται η ομαδοποίηση των εφτά περιοχών. Οι περιοχές διαχωρίστηκαν σε δυο κύριες
ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους πληθυσμούς της Κρήτης ενώ η δεύτερη ομάδα
περιέχει τους νησιωτικούς πληθυσμούς (υποομάδα 1) και τους πληθυσμούς του Έβρου (υποομάδα
2). Η πολυδιάστατη κλιμάκωση δεν υπέδειξε κάποια πολύ σαφή ομαδοποίηση, παρ’ όλα αυτά
αντικατόπτρισε τα αποτελέσματα της UPGMA, όπου οι περιοχές της Κρήτης διαφοροποιούνται από
τις υπόλοιπες περιοχές (Εικόνα 3.62 και 3.63). Οι εκ των υστέρων έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι η CF του
R. blasii των περιοχών της Κρήτης (Ομάδα 1) διάφερε σημαντικά και από τις δύο υποομάδες
(p<0,001). Αντιθέτως, οι συγκρίσεις μεταξύ των δυο υποομάδων (νησιωτικών πληθυσμών και Έβρου)
δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά (Πίνακας 3.61).
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Εικόνα 3.62. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA), Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF του είδους Rhinolophus blasii Για τις λεπτομέρειες των περιοχών βλέπε
Πίνακα 3.60 και Χάρτη 3.29.
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Εικόνα 3.63. Κυτιογράμματα της συχνότητας CF ανά περιοχή (με κύκλους συμβολίζονται τα έκτοπα σημεία (outliers) και
με αστερίσκους οι ακραίες τιμές). Για τις λεπτομέρειες των περιοχών βλέπε Πίνακα 3.60 και Χάρτη 3.29.

Πίνακας 3.61. Ανά ζεύγη συγκρίσεις της συχνότητας CF του Rhinolophus blasii μεταξύ των τριών ομάδων που υπέδειξε η
MDS (ΟΜΑΔΑ 1: CHAN, IRAK, RETH˙ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: SAMO, ANDR, KEFA˙ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2: EVRO).

ΟΜΑΔΑ 1
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2

ΟΜΑΔΑ 1
***
***

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1
ns

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2
-

***: p<0,001, ns: μη σημαντική

Τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής ανάλυσης και της MDS ανά θέση δειγματοληψίας
υποδεικνύουν ότι η Κρήτη διαφοροποιείται από όλες τις περιοχές, με εξαίρεση τη φωνή από τη θέση
δειγματοληψίας Σαμαριά, η οποία ομαδοποιείται με τα δείγματα του Έβρου. Οι φωνές από τις δύο
θέσεις δειγματοληψίας της Σάμου ομαδοποιούνται μαζί. Οι φωνές που προέρχονται από τον Έβρο
εμφανίζουν σχετική ομοιογένεια, αν και η φωνή από το Κουφόβουνο (kou) βρίσκεται πιο κοντά στις
φωνές της Σάμου (Εικόνα 3.64).
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Εικόνα 3.64. A) Αποτελέσματα της cluster analysis (UPGMA) και Β) το διάγραμμα διασποράς της MDS βασισμένα στις
Ευκλείδειες αποστάσεις των διαφορών της CF του είδους Rhinolophus blasii ανά θέση δειγματοληψίας. Για τις λεπτομέρειες
των θέσεων βλέπε Πίνακα 3.62.

Πίνακας 3.62. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση (SD) της συχνότητας CF των φωνών ηχοεντοπισμού ατόμων Rhinolophus
blasii ανά θέση δειγματοληψίας. Επεξήγηση των θέσεων δειγματοληψίας δίνεται στο Παράρτημα II.

Κωδικό
όνομα
περιοχής

Αριθμός
φωνών ανά
θέση

CF (kHz)

Ioa

4

96,45 ± 0,52

Mam

9

96,54 ± 0,44

Pal

9

96,40 ± 0,47

Sam

2

95,55 ± 0,64

Sou

10

96,01 ± 0,45

Tza

2

96,00 ± 0,00

Rou

1

96,00

Str

4

97,05 ± 0,30

Pri

12

96,53 ± 0,60

Psi

2

96,7 ± 0,99

ANDR

Kok

3

94,25 ± 1,00

KEFA

Fte

4

94,46 ± 0,51

Kir

11

95,47 ± 0,36

Kou

1

94,85

CHAN

IRAK
RETH

EVRO

SAMO
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Θέση
δειγματοληψίας

Pol

1

95,70

Vou

1

95,67

Ner

2

94,94 ± 0,00

Pot

1

94,80

Τα αποτελέσματα του Mantel test έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των ηχητικών διαφορών
και γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των εφτά περιοχών (r=0,198, p>0,05) (Εικόνα 3.65).
4

r = 0,198
P = 0,373

Διαφορά Συχνότητας CF (kHz)
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Εικόνα 3.65. Διάγραμμα διασποράς μεταξύ της διαφοράς της συχνότητας CF και της γεωγραφικής απόστασης των ατόμων
Rhinolophus blasii, καθώς και τα αποτελέσματα του Mantel test. Τα σημεία αντιπροσωπεύουν όλα τα δυνατά ζεύγη
συνδυασμών των εφτά περιοχών (βλ, Πίνακα 3.60).
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα
4.1.

Γεωγραφικά πρότυπα και διαφοροποίηση

Από τα 34 είδη χειροπτέρων που απαντούν στη χώρα, στα 16 κατέστη δυνατή η σύγκριση δειγμάτων
μεταξύ διαφορετικών περιοχών της χώρας. Στο σύνολο των ειδών αυτών διαπιστώθηκε, έστω και
μεταξύ δυο περιοχών, μικρότερη ή μεγαλύτερη διαφοροποίηση (σε όλες τις περιπτώσεις τα τέστ
έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ δυο τουλάχιστον περιοχών σε μια τουλάχιστον
μεταβλητή). Όπως ήταν αναμενόμενο, η διαφοροποίηση των φωνών ηχοεντοπισμού ανάμεσα στις
διάφορες περιοχές της χώρας, δεν ήταν τέτοιου βαθμού ώστε η επικάλυψη των φωνών να είναι
μηδενική. Εντούτοις, σε ορισμένα είδη οι φωνές φαίνεται να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά
ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Σε άλλα είδη από την άλλη, οι διαφοροποιήσεις ήταν μικρές
αλλά υπαρκτές. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί από μικρής έως εξαιρετικής
σημασίας. Η πρώτη περίπτωση αντιστοιχεί σε είδη με μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών
ή με περιορισμένη εξάπλωση στη χώρα, ενώ η δεύτερη σε είδη με σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι
οποίες έχουν πρακτική σημασία τόσο στον προσδιορισμό των ειδών, όσο και στην μελέτη της
βιολογίας τους.
Οι περιοχές για τις οποίες μπορούμε να βγάλουμε τα ασφαλέστερα συμπεράσματα, τόσο λόγω
του αριθμού των ειδών για τα οποία εξετάστηκε η διαφοροποίηση, όσο και λόγω του μεγέθους των
δειγμάτων, είναι η Κρήτη και ο Έβρος. Ένας σημαντικός αριθμός ειδών επίσης εξετάστηκαν από τις
περιοχές της Πελοποννήσου και της Κεφαλονιάς, αν και το μέγεθος των δειγμάτων ήταν σαφώς
μικρότερο.
Για την περίπτωση της Κρήτης, φάνηκε πως μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του νησιού
εμφανίζεται αξιόλογη ομοιογένεια των φωνών ηχοεντοπισμού. Η διαφοροποίηση μεταξύ των
διάφορων περιοχών της Κρήτης είναι μικρή έως ασήμαντη, κάτι που καθιστά την Κρήτη μια
γεωγραφική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά στη δομή των φωνών ηχοεντοπισμού των
χειροπτέρων. Οι διάφορες περιοχές του νησιού, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, πάντα
ομαδοποιούνταν μαζί, κάτι που δεν ισχύει όταν συγκρίθηκαν οι φωνές της Κρήτης με τις φωνές
άλλων περιοχών της Ελλάδας. Αντίθετα, η διαφοροποίηση της Κρήτης με τις υπόλοιπες περιοχές είναι
κάτι που εμφανίζεται στα περισσότερα είδη, με εξαίρεση τα Hypsugo savii και Tadarida teniotis. Σε
κάποια είδη μάλιστα, όπως το Myotis emarginatus και τα είδη του γένους Rhinolophus, η
διαφοροποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη. Όσον αφορά την ομοιότητα της Κρήτης με άλλες περιοχές,
δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές πρότυπο. Από τη μια δεν υπάρχει κάποια περιοχή της Ελλάδας που
να ομαδοποιείται συστηματικά με την Κρήτη και από την άλλη, τα είδη στα οποία η Κρήτη δεν
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διαφοροποιείται, δεν εμφανίζουν ούτως ή άλλως κάποιο γεωγραφικό πρότυπο ή σημαντική
διαφοροποίηση. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Κρήτη είναι μια περιοχή που γενικά
εμφανίζει ομοιογένεια στο εσωτερικό της και ετερογένεια όταν συγκρίνεται με άλλες περιοχές. Εδώ
θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά ορθού προσδιορισμού της Διακριτικής Ανάλυσης, στις
περιπτώσεις που υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των φωνών της Κρήτης με αυτών της άλλης
Ελλάδας, δεν αντανακλούν το μέγεθος της διαφοροποίησης. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την
Διακριτική Ανάλυση επιχειρείται το μέγιστο ποσοστό ορθού προσδιορισμού ακόμα και των περιοχών
εντός της Κρήτης, με αποτέλεσμα λόγω της ομοιότητάς τους να μειώνουν το συνολικό ποσοστό
προσδιορισμού. Αυτό είναι εμφανές και από το γεγονός ότι οι φωνές που προέρχονται από μια
περιοχή της Κρήτης και δεν έχουν προσδιοριστεί σωστά συνήθως προσδιορίζονται «λανθασμένα» σε
μια άλλη περιοχή της Κρήτης και όχι της υπόλοιπης Ελλάδας.
Όσον αφορά τη γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου, αυτή εμφανίζει ένα εντελώς
διαφορετικό πρότυπο. Σε αντίθεση με την Κρήτη, στην Πελοπόννησο εμφανίζεται μεγάλη
ετερογένεια μεταξύ των επί μέρους περιοχών. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές μεταξύ του Πάρνωνα
και του Ταϋγέτου, όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν και σε κοντινή μεταξύ τους
απόσταση, διαφοροποιούνται σαφώς. Οι φωνές του Πάρνωνα ομαδοποιούνται με αυτές του
Βουραϊκού (ή της Αχαΐας), ενώ οι φωνές του Ταϋγέτου, συχνά μοιάζουν με εκείνες των περιοχών της
Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό δείχνει ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση μπορεί να εμφανίζεται σε
ποικίλες αποστάσεις και συχνά με μη αναμενόμενο τρόπο. Για το λόγο αυτό, η γεωγραφική
διαφοροποίηση που λαμβάνει χώρα εντός της Πελοποννήσου, χρήζει περεταίρω διερεύνησης, μιας
και στην παρούσα εργασία οι φωνές προέρχονται από λίγες μόνο θέσεις. Τέτοια μη αναμενόμενα
πρότυπα στη γεωγραφική διαφοροποίηση έχουν διαπιστωθεί και από άλλους ερευνητές (όπως στους
Gillam and McCracken 2007).
Οι φωνές που προέρχονται από τον Έβρο, εμφανίζουν ισχυρή διαφοροποίηση από τις φωνές της
Κρήτης, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού, όπως προαναφέρθηκε, η Κρήτη αποτελεί συχνά
ξεχωριστή ομάδα. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν τα ευρήματα του
Γεωργιακάκη (2009) όσον αφορά την διαφοροποίηση της δομής των φωνών ηχοεντοπισμού των
χειροπτέρων του Έβρου με αυτών της Κρήτης, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν με
επιφυλακτικότητα, καθώς οι μετρήσεις των φωνών στην προαναφερμένη εργασία είχαν ληφθεί από
δυο διαφορετικούς ερευνητές. Επιπρόσθετα, ο Έβρος τείνει να διαφέρει και με τις υπόλοιπες
περιοχές της χώρας, ιδίως στα είδη των γενών Myotis, Miniopterus και Nyctalus. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μάλιστα η διαφοροποίηση ήταν τόσο σημαντική ώστε το ποσοστό ορθής κατάταξης
αγγίζει το 90%. Όσον αφορά την ομοιότητα του Έβρου με άλλες περιοχές, δεν διαφαίνεται κάποιο
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πρότυπο, αφού ανάλογα με το είδος, ομαδοποιείται με διαφορετικές περιοχές, όπως η Κεφαλονιά,
η Φλώρινα, η Βόλβη και η Σάμος.
Από τα Ιόνια Νησιά, τα μόνα διαθέσιμα δείγματα προέρχονται από την Κεφαλονιά. Όπως είναι
αναμενόμενο, συνήθως διαφέρει από την Κρήτη, αφού η τελευταία τείνει να διαφοροποιείται από
όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Γενικά η Κεφαλονιά ομαδοποιείται μαζί περιοχές της Βόρειας –
Βορειοδυτικής Ελλάδας και με τον Πάρνωνα, όχι όμως με τον Ταΰγετο. Σημαντική διαφοροποίηση
από το σύνολο των υπόλοιπων περιοχών (Έβρο και Κρήτη) παρατηρήθηκε στο είδος Myotis
emarginatus. Μικρότερη αλλά επίσης σημαντική διαφοροποίηση παρατηρήθηκε και στο Pipistrellus
pygmaeus. Τέλος σε κάποια είδη δεν εντοπίστηκε καμία διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες περιοχές
(π.χ. Nyctalus leisleri).
Όσον αφορά τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορούν να προκύψουν αξιόλογα συμπεράσματα, τόσο
διότι οι φωνές προέρχονταν από λίγα μόνο νησιά όσο και γιατί τα δείγματα ήταν τις περισσότερες
φορές μικρά. Από τα αποτελέσματα πάντως δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο πρότυπο. Οι φωνές
από τα νησιά του Αιγαίου δε φαίνεται να μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους από ότι με αυτές από
την ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι η περίπτωση της Σκύρου, όπου στην
περίπτωση του είδους Hypsugo savii και ακόμα περισσότερο του Pipistrellus pipistrellus εμφανίζει
υψηλά ποσοστά ορθής κατάταξης. Στην περίπτωση μάλιστα του είδους Hypsugo savii φαίνεται να
διαφοροποιείται σημαντικά από όλες τις υπόλοιπες περιοχές.
Οι φωνές που προέρχονται από τις περιοχές της Μακεδονίας δεν φαίνεται να είναι ομοιογενείς
μεταξύ τους ούτε προκύπτει κάποιο σαφές πρότυπο σε σχέση με τη διαφοροποίηση ή όχι με τις
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.
Από τις περιοχές της Ηπείρου και την Αιτωλοακαρνανία δεν μπορεί να βγει κάποιο σαφές
συμπέρασμα λόγω του μικρού αριθμού συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν. Παρ’ όλα αυτά
υπάρχει μια ένδειξη ότι η βόρεια με τη νότια Ήπειρο εμφανίζουν μια ετερογένεια, όπως φάνηκε στο
είδος Pipistrellus pygmaeus.
Ως γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώθηκαν τρία γενικά πρότυπα για τις
φωνές ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων της Ελλάδας: α) η Κρήτη τείνει να διαφοροποιείται από τις
υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, αλλά δεν εμφανίζει διαφοροποίηση στο εσωτερικό της, β) ο Έβρος
τείνει να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και γ) η Πελοπόννησος εμφανίζει
μεγάλη ετερογένεια στο εσωτερικό της, κυρίως μεταξύ του Πάρνωνα και του Ταϋγέτου.
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4.2.

Είδη που εμφανίζουν γεωγραφική διαφοροποίηση

Τα συμπεράσματα που περιγράφηκαν παραπάνω αποτελούν γενικά πρότυπα που εμφανίζονται στον
ελληνικό χώρο, τα οποία όμως δεν εμφανίζονται απαραίτητα σε όλα τα είδη. Φαίνεται ότι τα είδη
στα οποία η γεωγραφική διαφοροποίηση ήταν ισχυρότερη ήταν τυπικά σπηλαιόβια, δηλαδή τα είδη
Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus και τα είδη του γένους
Rhinolophus.

4.2.1. Είδη με φωνές FM, FM/QCF και QCF
Με εξαίρεση τα είδη του γένους Rhinolophus, για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε Διακριτική
Ανάλυση, τα προαναφερθέντα είδη συγκέντρωσαν υψηλότερα ποσοστά ορθού προσδιορισμού κατά
την ταξινόμηση σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τα ποσοστά αυτά κυμάνθηκαν μεταξύ 45,10 – 84,21%.
Υψηλότερο, επίσης, ποσοστό σωστής ταξινόμησης είχε και το είδος Nyctalus leisleri (53,46%).
Αντιθέτως, τα είδη του γένους Pipistrellus και το Hypsugo savii είχαν πολύ μικρά ποσοστά ορθής
ταξινόμησης, καθώς η Διακριτική Ανάλυση υπέδειξε ότι δεν ήταν επαρκής η διαφοροποίηση μεταξύ
των περιοχών ώστε να ταξινομήσει τις φωνές στη σωστή γεωγραφική περιοχή. Η αποτυχία της
Διακριτικής Ανάλυσης να ταξινομήσει σωστά τις φωνές στα είδη αυτά, πιθανά να οφείλεται στη
συμμετοχή περισσότερων περιοχών (9 – 11) σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη τα οποία είχαν
μεγαλύτερα ποσοστά ορθού προσδιορισμού, αλλά και περιοχών με φωνές που μοιάζουν μεταξύ τους
με αποτέλεσμα να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Εξαίρεση αποτέλεσε το Pipistrellus pygmaeus το
οποίο συγκέντρωσε υψηλότερα ποσοστά ορθής ταξινόμησης (41,94% για 10 περιοχές). Επίσης, η
δυσχέρεια σωστού προσδιορισμού ίσως να οφείλεται και σε ένα βαθμό στον αριθμό των μεταβλητών
που συμμετέχουν στη ανάλυση, καθώς για την ένταξη περιοχών με μικρά δείγματα, έπρεπε να
μειωθεί.
Ένας άλλος λόγος που οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών είναι εντονότερες στα τυπικά
σπηλαιόβια είδη ίσως έχει να κάνει με τη βιολογία των ειδών αυτών. Καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός
των σπηλαιόβιων ειδών της παρούσας εργασίας προέρχεται από συγκεκριμένες αποικίες, η σύγκριση
ουσιαστικά των φωνών γίνεται συχνά σε επίπεδο αποικίας. Αντιθέτως, οι φωνές των ειδών του
γένους Pipistrellus και το είδος Hypsugo savii, είδη με πολύ μικρά ποσοστά ορθού προσδιορισμού και
μεγάλες αλληλοεπικαλύψεις των φωνών μεταξύ των περιοχών, προέρχονται από άτομα τα οποία
έχουν ηχογραφηθεί σχεδόν αποκλειστικά κατά την απελευθέρωση τους ή σε ελεύθερη πτήση. Στην
πρώτη περίπτωση τα άτομα αυτά προέρχονται από παγιδεύσεις σε διάφορες θέσεις
δειγματοληψίας, κυρίως παραποτάμιων ενδιαιτημάτων, όπου συνήθως ο αριθμός των ατόμων που
προέρχονται από κάθε θέση είναι πολύ μικρός (1 – 5 άτομα συνήθως). Και στις δυο πάντως
περιπτώσεις τα άτομα που έχουν ηχογραφηθεί στην ίδια θέση δειγματοληψίας ή σε μια
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συγκεκριμένη διαδρομή μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές αποικίες που να απέχουν μεταξύ
τους ακόμα και πολλά χιλιόμετρα, καθώς αρκετά είδη μπορεί να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για
να βρεθούν σε παραποτάμια σημεία όπου η λεία είναι άφθονη (Grindal et al. 1999). Δεδομένου ότι
η μάθηση της φωνής συχνά περνάει από τη μητέρα στο παιδί (Yoshino et al. 2008), οι φωνές των
ατόμων που προέχονται από αυτές τις θέσεις δειγματοληψίας τείνουν έχουν μεγαλύτερη
διαφοροποίηση μεταξύ τους, αφού το κάθε άτομο έχει την χαρακτηριστική φωνή της αποικίας του.
Εν τέλει, η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί, μετά την ομαδοποίηση των θέσεων, σε περιοχές οι οποίες
δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους (Veselka et al. 2013).
Οι μεταβλητές που συμμετέχουν σε αυτές τις διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ανά είδος
είναι ως επί το πλείστων η τελική συχνότητα EF και η συχνότητα της μέγιστης ενέργειας FMAXE, η
οποία και συμμετέχει στο Pipistrellus pipistrellus και στα τρία είδη Myotis. Επίσης, συχνά στη
διαφοροποίηση συμμετέχει και η αρχική συχνότητα SF, κυρίως στα είδη με φωνές FM/QCF. Η
συχνότητα αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά τόσο σε μια αλληλουχία φωνών ενός ατόμου
(ενδοατομικά), όσο και μεταξύ των διαφορετικών ατόμων (ενδοειδικά) καθώς αυτή εξαρτάται από
την απόσταση που έχει το ζώο από το μικρόφωνο, αφού οι υψηλότερες συχνότητες εξασθενούν
γρηγορότερα (Lawrence and Simmons 1982), αλλά και τη δομή του ενδιαιτήματος στο οποίο το ζώο
πετά. Ειδικότερα, η δομή του ενδιαιτήματος μπορεί και επηρεάζει σημαντικά όλα τα χαρακτηριστικά
των φωνών ηχοεντοπισμού αρκετών ειδών μικροχειροπτέρων (Kalko and Schnitzler 1993, Schnitzler
and Kalko 2001). Έτσι τα χαρακτηριστικά της δομής των φωνών μπορούν να αλλάξουν δραματικά με
βάση το βαθμό συγκόμωσης (Kalko and Schnitzler 1993, Russo and Jones 2002) ή την αλλαγή της
δομής του τοπίου (Schaub and Schnitzler 2007, Gillam et al. 2009). Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι γεωγραφικές διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται στην συγκεκριμένη
συχνότητα να είναι τυχαίες και να οφείλονται σε παράγοντες ανεξάρτητους με την γεωγραφία.

4.2.2. Είδη με φωνές CF (γένος Rhinolophus)
Όσον αφορά τα είδη του γένους Rhinolophus, με εξαίρεση την Κρήτη και τον Έβρο, το μέγεθος των
δειγμάτων ήταν πολύ μικρό για να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, από τα
αποτελέσματα, διαφαίνεται ότι οι νησιωτικοί πληθυσμοί της Κεφαλλονιάς, της Σάμου και της Άνδρου
εκπέμπουν σε συχνότητες παρόμοιες ή και λίγο χαμηλότερα από αυτές του Έβρου. Αντιθέτως, στην
Κρήτη και τα τρία είδη Rhinolophus που απαντούν σε αυτήν, εκπέμπουν σημαντικά υψηλότερα και
διαφοροποιούνται τόσο από τις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας όσο και από τους υπόλοιπους
νησιωτικούς πληθυσμούς που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία. Η διαφοροποίηση αυτή έχει
προταθεί ότι ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα του φαινομένου του νησιωτισμού (Heller and Helversen

184

1989, Γεωργιακάκης 2009). Από την άλλη, οι υπόλοιποι νησιωτικοί πληθυσμοί που εξετάστηκαν
φαίνεται να ακολουθούν το μοτίβο που περιγράφουν οι Heller and Helversen (1989) κατά το οποίο η
CF ειδών Rhinolophus της Δυτικής Παλαιαρκτικής παρουσιάζει μείωση κατά τον άξονα ΒΔ – ΝΑ. Αυτό
ίσως να οφείλεται στο ότι τα δεδομένα των νησιωτικών αυτών πληθυσμών προέρχονται από νησιά
τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά σε ηπειρωτική έκταση (στην ηπειρωτική Ελλάδα, για την περίπτωση
της Κεφαλλονιάς και της Άνδρου, στην Τουρκία για την περίπτωση της Σάμου) και υπάρχει ανταλλαγή
γενετικού υλικού με τους ηπειρωτικούς πληθυσμούς. Αντιθέτως, οι πληθυσμοί της Κρήτης είναι πολύ
πιο μακριά από κάποια ηπειρωτική έκταση παραμένοντας απομονωμένοι. Οι Armstrong and Coles
(2007) βρήκαν ότι το μέγεθος της ρινικής κοιλότητας συσχετίζεται με την συχνότητα CF που εκπέμπει
το είδος Rhinonicteris aurantia, όπου πληθυσμοί με μικρότερο όγκο στη ρινική κοιλότητα εκπέμπουν
σε υψηλότερη συχνότητα. Ίσως, παρόμοια να είναι και η περίπτωση των κρητικών ειδών Rhinolophus
που πιθανόν εξαιτίας του οικολογικού θώκου που καταλαμβάνουν στο νησί, των κλιματικών και
βιοκοινοτικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό και της απομόνωσης τους από τους πληθυσμούς
της υπόλοιπης Ελλάδας οδηγήθηκαν σε αυτή τη διαφοροποίηση.
Η ύπαρξη φυλετικού διμορφισμού που βρέθηκε στο είδος R. hipposideros στη συχνότητα CF,
επιβεβαιώνει παλιότερες εργασίες που αφορούν το γένος (Jones et al. 1992, Siemers et al. 2005,
Russo et al. 2007). Άλλοι παράγοντες που έχουν βρεθεί να σχετίζονται με τη συχνότητα CF, όπως το
μέγεθος των ατόμων (Jones et al. 1992, Siemers et al. 2005), δεν ήταν δυνατό να ληφθούν υπόψη
στην παρούσα εργασία, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφορία.

4.3.

Διαφοροποίηση και γεωγραφική απόσταση

Από τα 29 συνολικά είδη που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, στα εννιά δεν πραγματοποιήθηκε
Mantel test, καθώς τα δεδομένα προέρχονταν από λίγες μόνο περιοχές (<4). Στα υπόλοιπα είδη,
βρέθηκε ότι η διαφοροποίηση στη δομή των φωνών συσχετιζόταν με την γεωγραφική απόσταση
μεταξύ των περιοχών σε εφτά από τα 20 εξεταζόμενα είδη. Η συσχέτιση αυτή κυμάνθηκε από
ασθενής, για τα περισσότερα είδη, έως και πολύ ισχυρή, φαινόμενο που παρατηρήθηκε μόνο σε δυο
είδη Rhinolophus. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αρνητική ή θετική συσχέτιση της ηχητικής
Ευκλείδειας απόστασης και των γεωγραφικών αποστάσεων δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της
δείκτη διαφοροποίησης. Αντίθετα, ακόμα και όταν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών,
όταν αυτή δεν σχετίζεται με τη γεωγραφική απόσταση το Mantel test δεν θα μας δείξει καμία
συσχέτιση (όπως αντίστοιχα και στους Gillam and McCracken 2007, Fornůsková et al. 2014).
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Για αρκετά είδη του γένους Rhinolophus φαίνεται ότι η διαφορά στη συχνότητα CF σχετίζεται
θετικά με την απόσταση μεταξύ των θέσεων δειγματοληψίας (Jiang et al. 2010b, Sun et al. 2013,
Mutumi 2016, Xie et al. 2017). Στην παρούσα εργασία βρέθηκε ότι στο είδος R. ferrumequinum
υπάρχει πολύ ισχυρή συσχέτιση της διαφοράς CF και της γεωγραφικής απόστασης μεταξύ των
περιοχών. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τους Sun et al. (2013), οι οποίοι μελέτησαν τη
γεωγραφική διαφοροποίηση του είδους αυτού στην Κίνα και βρήκαν ότι οι παράγοντές αυτοί
συσχετίζονταν, αν και ασθενέστερα σε σχέση τη παρούσα εργασία (r=0,36, p=0,019). Πιθανότατα, η
συσχέτιση αυτή να ισχύει και σε μεγάλης κλίμακας αποστάσεις. Για παράδειγμα, η διαφορά στη
συχνότητα CF μεταξύ των πληθυσμών του είδους στην Κίνα και την Ελλάδα είναι ανάλογη με την
γεωγραφική απόσταση (αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα). Συγκεκριμένα, η CF του R. ferrumequinum στην
Ελλάδα φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη CF της Κίνας, η μέση τιμή της οποίας στις
εξεταζόμενες περιοχές της Ελλάδας κυμαίνεται από 79,26 ± 0,72 kHz έως 81,77 ± 0,60 kHz, ενώ σε
αυτές τις Κίνας από 68,61 ± 0,26 kHz έως 76,79 ± 0,71 kHz, διαφορά η οποία κυμαίνεται από 2,47 έως
10,65 kHz.
Από την άλλη, για τα υπόλοιπα είδη μικροχειροπτέρων, υπάρχουν λίγες δημοσιεύσεις για
γεωγραφική διαφοροποίηση, οι οποίες ελέγχουν τη συσχέτιση μεταξύ ακουστικών διαφορών και
γεωγραφικής απόστασης των υπό εξέταση περιοχών. Από τις εργασίες αυτές, οι Jiang et al. (2013)
για το είδος Myotis davidii και οι Gillam and McCracken (2007) για το είδος Tadarida brasiliensis δεν
βρήκαν να υπάρχει κάποια συσχέτιση των ακουστικών διαφορών και της γεωγραφικής απόστασης
μεταξύ των περιοχών. Αντιθέτως, οι Veselka et al. (2013), βρήκαν ότι για το είδος Myotis lucifugus, η
ακουστική απόσταση συσχετίζεται θετικά με την γεωγραφική απόσταση μεταξύ των περιοχών, τόσο
σε μικρή (μέχρι 1 km) όσο και σε ηπειρωτική κλίμακα (>1000 km). Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα
της παρούσας εργασίας, αφού σε άλλα είδη βρέθηκε συσχέτιση και σε άλλα όχι. Συγκεκριμένα, τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν την ύπαρξη συσχέτισης της ηχητικής Ευκλείδειας απόστασης και των
γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων περιοχών, σε πέντε μικροχειρόπτερα της
Ελλάδας (πλην των Rhinolophus). Στο είδος Hypsugo savii η συσχέτιση αυτή ήταν αρνητική κάτι που
υποδηλώνει ότι οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των φωνών του είδους αυτού είναι μεγαλύτερες σε
κοντινές αποστάσεις. Στα υπόλοιπα τέσσερα είδη (Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Miniopterus
schreibersii, Eptesicus serotinus) η συσχέτιση αυτή ήταν θετική.

4.4.

Αίτια γεωγραφικής διαφοροποίησης

Η ύπαρξη γεωγραφικής διαφοροποίησης μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες κάποιοι από
τους οποίους είναι δυναμικοί στο χρόνο (υγρασία, θερμοκρασία, σύνθεση λείας). Για αυτό το λόγο
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δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι σε μια επανάληψη του ελέγχου της γεωγραφικής
διαφοροποίησης με καινούρια δεδομένα θα βρεθούν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Από την άλλη,
τα βασικά γεωγραφικά πρότυπα που περιγράφηκαν παραπάνω δεν αναμένεται να μεταβληθούν
σημαντικά. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων συνδέεται και με
το μέγεθος των δειγμάτων. Επομένως η συλλογή περισσότερων δειγμάτων από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας είναι απαραίτητη για μια καλύτερη απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης.
Η διαφοροποίηση αν και ελέγχθηκε σε χωρικό επίπεδο, κατά ένα μικρό μέρος πιθανά να
οφείλεται στη μέθοδο δειγματοληψίας (ηχογράφηση σε ελεύθερη πτήση, κατά την απελευθέρωση,
κατά την έξοδο από καταφύγιο), όπως φάνηκε πολύ έντονα στο είδος Myotis blythii. Αν και το θέμα
δεν έχει μελετηθεί εκτεταμένα, ο Parsons (1997) προτείνει ότι για το είδος Mystacina tuberculata, η
δειγματοληπτική μέθοδος επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των φωνών ηχοεντοπισμού. Ωστόσο θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ο τελευταίος, στην προαναφερθείσα μελέτη, ανάλυσε μικρό αριθμό
δειγμάτων, κάτι που μειώνει την αξιοπιστία των συγκρίσεων. Αν και στην παρούσα εργασία, η
δειγματοληπτική μέθοδος δεν αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης, διαφάνηκε ότι για το είδος M. blythii
επιδρά σημαντικά στις μεταβλητές συχνότητας LF και ΕF, οι οποίες ήταν υψηλότερες στα
απελευθερωμένα άτομα από ότι στα άτομα που εξέρχονται από το καταφύγιο. Δεδομένου ότι δεν
υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα, δεν πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι και στα
υπόλοιπα εξεταζόμενα είδη. Για τα είδη αυτά, όσο και για τα είδη στα οποία ελέγχθηκε η επιρροή
της δειγματοληπτικής μεθόδου, θα πρέπει να γίνει παραπέρα έρευνα ώστε να επιβεβαιωθούν, τυχόν
διαφοροποιήσεις και κατά πόσο αυτές επηρεάζουν την διαδικασία της αναγνώρισης μέσω των
φωνών ηχοεντοπισμού. Το θέμα δεν φαίνεται να έχει μελετηθεί εκτεταμένα, ενώ χρησιμοποιούνται
ευρέως φωνές που προέρχονται από διαφορετικές μεθόδους δειγματοληψίας ως αναφορές για τον
προσδιορισμό των χειροπτέρων. Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση της δειγματοληπτικής μεθόδου, θα
πρέπει να εξεταστεί χωριστά για κάθε είδος και να μην θεωρηθεί δεδομένο για όλα τα είδη, καθώς
κάποια από αυτά μπορεί να μην παρουσιάζουν διαφοροποίηση. Οι Fukui et al. (2004) έλεγξαν αν
εμφανίζονται διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των φωνών πέντε ειδών της Ιαπωνίας σε σχέση
με τη μέθοδο δειγματοληψίας (απελευθέρωση και πτήση σε περιορισμένο χώρο) και διαπίστωσαν
ότι μόνο στο ένα από αυτά να εμφανίζεται διαφοροποίηση. Οι ηχογραφήσεις που αναλύθηκαν σε
αυτή την εργασία προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από απελευθερώσεις. Αν και έχει
τηρηθεί μια ικανοποιητική απόσταση μεταξύ του ερευνητή που απελευθερώνει και του ερευνητή
που ηχογραφεί, ίσως να μην είναι πάντα αρκετά ικανοποιητική. Επίσης, όπως έχει προταθεί και
παλιότερα (Parsons 1997), τα ζώα που απελευθερώνονται από το χέρι έχουν, συνήθως, υποστεί
χειρισμό και είναι καταπονημένα και αποπροσανατολισμένα, οπότε μπορεί να παράγουν φωνές που
διαφέρουν από αυτές της ελεύθερης πτήσης. Στη παρούσα εργασία, τα δεδομένα κάθε είδους
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αναλύθηκαν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μέθοδος δειγματοληψίας. Ωστόσο, από τα
αποτελέσματα των αναλύσεων διαφάνηκε μια υποψία για ύπαρξη διαφοροποίησης ανάλογα την
δειγματοληπτική μέθοδο, η οποία όμως δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθεί στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας και χρήζει περεταίρω διερεύνησης.
H πρώτη προσπάθεια για να ελεγχθεί η ύπαρξη γεωγραφικής διαφοροποίησης των φωνών
ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων της Ελλάδας, έγινε από τον Γεωργιακάκη (2009), ο οποίος και έλεγξε
τις φωνές ειδών τις Κρήτης με αυτές του Έβρου. Οι διαφοροποιήσεις που εμφανίστηκαν όμως
κρίθηκαν από τον ίδιο καθώς οι φωνές του Έβρου ήταν μετρημένες από διαφορετικό ερευνητή και
δεν ήταν σίγουρο αν οι διαφορές οφείλονταν στη γεωγραφική διαφοροποίηση ή στον τρόπο λήψης
των μετρήσεων. Για την εργασία αυτή, οι φωνές του Έβρου ξαναμετρήθηκαν από τη γράφουσα
ακολουθώντας τον τρόπο λήψης των μετρήσεων του Γεωργιακάκη (2009). Παρ’ όλα αυτά, δεδομένου
ότι οι φωνές έχουν μετρηθεί και πάλι από άλλον ερευνητή, πιθανόν να εμφανίζουν διαφορές αν και
αυτές, αν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε μικρότερες σε σχέση με αυτές του Γεωργιακάκη
(2009). Επιπλέον, το γεγονός ότι από κάθε αλληλουχία φωνών έχει επιλεχθεί μια μόνο φωνή, με βάση
την ποιότητα και τον υψηλό λόγο σήματος – θορύβου, σε συνδυασμό με το ότι η επιλογή γίνεται με
βάση την κρίση του κάθε ερευνητή, ενδέχεται, ειδικά στην περίπτωση ενός αρχάριου, να προκύψουν
διαφορές στο τρόπο λήψης των μετρήσεων. Ένας τρόπος για να αποφευχθεί αυτή η μεροληψία και
καθώς οι φωνές ηχοεντοπισμού ενός ατόμου σε μια αλληλουχία φωνών μπορεί και να αλλάζουν,
είναι να μετρηθούν περισσότερες από μια, υψηλής ποιότητας, φωνές ανά αλληλουχία, όπως έχουν
κάνει άλλοι ερευνητές (Gillam and McCracken 2007, Gillam et al. 2009, Jiang et al. 2013, Veselka et
al. 2013). Για να αποφευχθεί η ψευδοεπανάληψη, θα πρέπει να υπολογιστεί η μέση τιμή κάθε
μεταβλητής για κάθε αλληλουχία φωνών (Gillam and McCracken 2007, Jiang et al. 2013). Επίσης,
σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται μόνο αλληλουχίες στις οποίες η νυχτερίδα πετάει μόνη της,
καθώς η συνύπαρξη ατόμων του ίδιου είδους αλλάζει τα χαρακτηριστικά των τυπικών για το είδος
φωνών (Kalko and Schnitzler 1993, Obrist 1995).
Οι διαφορές που εμφανίζονται μεταξύ Πάρνωνα – Ταΰγετου εντοπίστηκαν στα είδη Pipistrellus
pipistrellus, P. pygmaeus, P. kuhlii, Hypsugo savii και Nyctalus leisleri. Οι διαφοροποιήσεις αυτές
μπορεί να οφείλονται κατά ένα μέρος στη δειγματοληπτική μέθοδο, καθώς στα τέσσερα από τα πέντε
είδη (με εξαίρεση το N. leisleri), οι φωνές από τον Ταΰγετο προέρχονται, ως επί το πλείστον, από ζώα
ηχογραφημένα σε ελεύθερη πτήση, ενώ οι φωνές του Πάρνωνα προέρχονται σχεδόν εξολοκλήρου
από ζώα που ηχογραφήθηκαν κατά την απελευθέρωση. Ωστόσο, η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δυο
περιοχές εμφανίζεται και στο είδος N. leisleri, του οποίου οι φωνές προέρχονται από ηχογραφήσεις
ζώων κατά την απελευθέρωση. Επιπλέον, το μοτίβο που παρατηρείται στις φωνές του Ταϋγέτου (και
στα πέντε είδη), είναι ότι οι φωνές από την περιοχή αυτή έχουν χαρακτηριστικά που τυπικά ανήκουν
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σε ζώα τα οποία πετούν σε ανοιχτό, χωρίς εμπόδια ενδιαίτημα, εκπέμποντας μεγαλύτερες σε χρονική
διάρκεια φωνές με χαμηλότερη SF, υψηλότερη LF και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ρυθμού
επανάληψης σε σχέση με ζώα που πετούν σε κλειστό ενδιαίτημα (Ibáñez et al. 2004, Jones and
Holderied 2007). Αντιθέτως, οι φωνές του Πάρνωνα είναι τυπικές φωνές ατόμων που πετούν σε πιο
κλειστό περιβάλλον, με υψηλότερη SF, χαμηλότερη LF, μικρότερη διάρκεια (D) και συχνότερη
επανάληψη (IPI). Επομένως, υπάρχει πιθανότητα, τα χαρακτηριστικά του τοπίου να είναι εκείνα που
ευθύνονται για τη διαφοροποίηση αυτή. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι θέσεις
δειγματοληψίας αν και ήταν σε δασώδεις τοποθεσίες και στις δύο περιπτώσεις, στον Πάρνωνα ήταν
ως επί το πλείστων σε μισγάγγειες, ενώ στον Ταΰγετο σε κλιτύες. Επομένως, ενώ τα ζώα του Ταϋγέτου
κατά την διάρκεια της πτήσης τους βρίσκονταν ή πολύ ευκολά μπορούσαν να βρεθούν σε ανοιχτό
περιβάλλον ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για τα ζώα του Πάρνωνα. Η ορθότητα της υπόθεσης θα πρέπει
να διερευνηθεί στο μέλλον. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται πληροφορίες για τον
περιβάλλοντα χώρο στον οποίο γίνονται οι ηχογραφήσεις. Ίσως πρόκειται για την πιο σημαντική και
συχνή πηγή διαφοροποίησης που εμφανίζεται στις φωνές, κυρίως των FM/QCF χειροπτέρων,
δυσχεραίνοντας πολύ την ηχητική αναγνώριση (Russo et al. 2017).

4.5.

Πρακτική εφαρμογή

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έχουν άμεση πρακτική σημασία. Αυτή εντοπίζεται στο
γεγονός ότι οι ήχοι ηχοεντοπισμού των χειροπτέρων αποτελούν πολύ συχνά το μοναδικό μέσο για
τον προσδιορισμό τους. Για είδη στα οποία οι φωνές είναι εντελώς διακριτές δεν υπάρχει πρόβλημα,
αλλά τα είδη με φωνές με παρόμοια χαρακτηριστικά, η πιθανότητα ορθού προσδιορισμού μειώνεται
δραματικά. Στη μείωση της αποτελεσματικότητας επιδρά σημαντικά η ύπαρξη γεωγραφικής
διαφοροποίησης όταν αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε αυτή τη περίπτωση οι φωνές που
εμπεριέχονται στη βιβλιοθήκη αναφοράς παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά με αποτέλεσμα την
αύξηση των επικαλύψεων στις φωνές διαφορετικών ειδών. Για το λόγο αυτό η γεωγραφική
διαφοροποίηση, εάν αυτή είναι υπαρκτή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ώστε οι φωνές αναφοράς να
προέρχονται πάντα από τη σωστή τοποθεσία. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας
συμπεραίνουμε με σαφήνεια ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε τρεις
τουλάχιστον περιοχές: την Κρήτη, τον Έβρο και την Πελοπόννησο. Φαίνεται πως οι φωνές κάποιων
ειδών που προέρχονται από την Κρήτη είναι ακατάλληλες για τον προσδιορισμό των ειδών σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας και το αντίστροφο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Έβρο, ενώ στην Πελοπόννησο
τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Για την τελευταία περιοχή δεν μπορεί να βγει ένα γενικό
συμπέρασμα, καθώς τα δείγματα προέρχονταν από λίγες φωνές της Πελοποννήσου. Ωστόσο, είναι
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σαφές ότι για τα είδη στα οποία εμφανίζεται διαφοροποίηση, οι φωνές που προέρχονται από τον
Πάρνωνα είναι ακατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για τον προσδιορισμό των ειδών
στο Ταΰγετο και το αντίστροφο.
Για να αξιοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να ακολουθήσει μια ανάλυση των φωνών των ειδών που παρουσιάζουν δυσκολίες
προσδιορισμού. Αρχικά, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν οι μεταβλητές που διαφοροποιούνται ανάμεσα
στα είδη είναι ίδιες με τις μεταβλητές που είναι σημαντικές για τον προσδιορισμό των ειδών και
ακολούθως ,θα πρέπει να γίνει έλεγχος της βελτίωσης του ορθού προσδιορισμού μετά από τη
δημιουργία επί μέρους βιβλιοθηκών ανάλογα με την προέλευση των φωνών. Σε κάθε περίπτωση,
μέχρι να διερευνηθεί ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας
για κάθε είδος, είναι ασφαλέστερο η γεωγραφική προέλευση των φωνών αναφοράς να λαμβάνεται
υπόψη, τουλάχιστον για τις περιοχές που προαναφέρθηκαν.

4.6.

Μελλοντική έρευνα

Από την παρούσα εργασία προκύπτει και η ανάγκη μελλοντικής έρευνας ώστε να τεκμηριωθούν τα
πρότυπα που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία και να διερευνηθεί τι συμβαίνει τόσο με τα υπόλοιπα
είδη όσο και με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι οι φωνές συνήθως
συλλέγονται για άλλους σκοπούς με αποτέλεσμα να μην είναι πλήρως αξιοποιήσιμες για μια τέτοια
έρευνα, ωστόσο, με το σωστό σχεδιασμό, εφαρμόζοντας δειγματοληπτικά στάνταρ, αυτό το
πρόβλημα μπορεί να υπερκεραστεί. Έτσι μπορούν να συγκεντρωθούν δείγματα στο πλαίσιο άλλων
εργασιών που ούτως ή άλλως γίνονται. Άλλωστε, τουλάχιστον για τις περιοχές του δικτύου Φύση
2000, η παρακολούθηση των χειροπτέρων είναι υποχρεωτική και η ηχογράφηση αποτελεί ένα
σύνηθες μέσο.
Ένα βασικό ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι φωνές από κάθε δείγμα θα
πρέπει να προέρχονται από την ίδια θέση για να μην καταστεί αναγκαία η ομαδοποίηση των φωνών,
όπως έγινε στη παρούσα εργασία. Το ιδανικό είναι οι φωνές του κάθε δείγματος να προέρχονται από
την ίδια αποικία. Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε για να μην ληφθούν υπόψη περισσότερες
από μια φορές από κάθε άτομο, διότι σε διαφορετικά εμφανίζεται το πρόβλημα της
ψευδοεπανάληψης. Η δειγματοληπτική μέθοδος που θα πρέπει να επιλεγεί, διαφέρει ανάμεσα στο
γένος Rhinolophus και τα υπόλοιπα είδη χειροπτέρων. Τα είδη του γένους Rhinolophus, όπως και στην
παρούσα εργασία, θα πρέπει να ηχογραφούνται από το χέρι (Resting Frequency). Τα υπόλοιπα
μικροχειρόπτερα θα πρέπει να απελευθερώνονται διαδοχικά μετά την παγίδευσή τους. Το ιδανικό
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είναι να σημανθούν με φωτεινή πηγή, ώστε μετά την απελευθέρωση να μπορούν να ακολουθηθούν
από τον ερευνητή που ηχογραφεί για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται, ώστε να παράξουν
τις τυπικές για κάθε είδος φωνές ηχοεντοπισμού σε ελεύθερη πτήση, αφότου βρουν τον
προσανατολισμό τους. Για κάθε είδος θα πρέπει να ηχογραφηθούν τουλάχιστον 20 άτομα από κάθε
θέση προκειμένου να μπορούν να γίνουν οι αξιόπιστες στατιστικές συγκρίσεις (Jiang et al. 2015).
Ακολούθως θα πρέπει να γίνει επιλογή των φωνών στο εργαστήριο με βασικό κριτήριο την
ποιότητά τους. Εδώ θα πρέπει να αποφευχθεί η επιλογή ήχων όταν κατά την διάρκεια των
ηχογραφήσεων πετούσαν περισσότερα του ενός ζώα (του ίδιου είδους) στο χώρο (Gillam and
McCracken 2007, Veselka et al. 2013). Η απόρριψη αυτών των φωνών θα πρέπει να γίνει καθώς η
ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών ατόμων του ίδιου είδους, συχνά αλλάξει τα τυπικά χαρακτηριστικά των
φωνών τους (Obrist 1995, Ibáñez et al. 2004, Ulanovsky et al. 2004). Για τον ίδιο λόγο, δεν θα πρέπει
να καταχωρούνται στη βάση οι φωνές ατόμων που έχουν προσδιοριστεί με βάση τα κοινωνικά
καλέσματα, καθώς η ύπαρξη κοινωνικών καλεσμάτων συχνά υποδηλώνει την παρουσία
περισσότερων ατόμων του ίδιου είδους κατά την διάρκεια της ηχογράφησης. Από την ηχογράφηση
του κάθε ατόμου θα πρέπει να μετρούνται περισσότερες από μια φωνές, και να υπολογίζεται ο μέσος
όρος του συνόλου των μετρήσεων. Είναι κατανοητό ότι όσο περισσότερες φωνές μετρηθούν τόσο
αυξάνεται η αξιοπιστία του τελικού μέσου όρου που θα προκύψει. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί
ότι η διαδικασία αυτή δεν οδηγεί σε ψευδοεπανάληψη αφού εν τέλει για κάθε άτομο προκύπτει μια
μέση φωνή, η οποία χρησιμοποιείται και στην ανάλυση. Η διενέργεια των μετρήσεων είναι
προτιμότερο να γίνεται με τη χρήση ενός αξιόπιστου λογισμικού. Έτσι, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
χρόνου και μειώνεται η μεροληψία του ερευνητή, αφού το λογισμικό χρησιμοποιεί πάντα τον ίδιο
αλγόριθμο για την διενέργεια των μετρήσεων. Βέβαια σε αυτή τη περίπτωση ο μελετητής θα πρέπει
να ελέγχει την ορθότητα των μετρήσεων.
Πέρα των παραπάνω, θα πρέπει κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας να συγκεντρώνονται
κάποια επιπλέον δεδομένα που είναι χρήσιμα σε μια τέτοια μελέτη. Αυτές οι μετρήσεις θα
διευκολύνουν την έρευνα, καθώς ενδέχεται να παρέχουν ερμηνείες για το λόγο της γεωγραφικής
διαφοροποίησης. Τέτοια επιπρόσθετα δεδομένα είναι το γενετικό υλικό, η υγρασία και
θερμοκρασία, τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος και του τοπίου, τα σωματομετρικά
χαρακτηριστικά και το φύλο του κάθε ατόμου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να μας παρέχουν
πληροφορίες για τη ροή γονιδίων μεταξύ των αποικιών και για την επίδραση του κλίματος, των
καιρικών συνθηκών και του ενδιαιτήματος, στις φωνές ηχοεντοπισμού. Τα σωματομετρικά
χαρακτηριστικά, όπως και το φύλο, μπορούν να μας παρέχουν πληροφορίες αλλά και ενδεχομένως
να ερμηνεύσουν την ενδοειδική ποικιλότητα των φωνών ηχοεντοπισμού.
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Παράρτημα Α
Πίνακας Π.Α.1. Παρουσίαση των περιοχών, για το σύνολο των ειδών, όπως αυτές προέκυψαν από την
ομαδοποίηση, καθώς και των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες ανήκουν.
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