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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα αμφίβια, εκτός από τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στα 
οικοσυστήματα και στο τροφικό πλέγμα, θεωρούνται σημαντικοί οργανισμοί βιοδείκτες 
καθώς υποδεικνύουν την υγεία τόσο των χερσαίων όσο και των υδάτινων οικοσυστημάτων 
στα οποία ζουν (Welsh 1998, Simon et al., 2011). Σύμφωνα με μελέτη της IUCN, το 52% των 
αμφιβίων είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή και πιθανόν να αντιμετωπίσουν 
σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης (IUCN 2008). Παράλληλα, το 32,5% των ειδών έχει ενταχθεί στις 
Κόκκινες Λίστες, ενώ το 43% όλων των ειδών εκτιμάται πως αντιμετωπίζουν κάποια μορφής 
μείωσης των πληθυσμών τους (IUCN 2011). Η ευαισθησία των αμφιβίων στις μεταβολές του 
περιβάλλοντος έγκειται τόσο στο διφασικό κύκλο ζωής τους (υδρόβια και χερσαία διαβίωση), 
όσο και στα δομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του δέρματός τους (Unrine et al., 2007, 
Vitt et al., 1990). Το υδάτινο περιβάλλον είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή στα 
περισσότερα είδη (Duellman & Trueb 1986) και το διαπερατό τους δέρμα τα καθιστά 
ιδιαιτέρως ευαίσθητα στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού αλλά και στην αυξημένη UV 
ακτινοβολία, κάτι που ισχύει κυρίως για τα αυγά και τις προνύμφες τους αλλά και για τα 
υπόλοιπα στάδια της ζωής των ενηλίκων ατόμων (Gerlanc & Kaufman 2005, Taylor et al., 2005). 
Παράλληλα, πολλά είδη αμφιβίων περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε χερσαία 
περιβάλλοντα για δραστηριότητες όπως η διατροφή και η διασπορά. Η συνεχώς 
επιδεινούμενη κατάσταση των οικοσυστημάτων, είτε λόγω της κλιματικής αλλαγής είτε λόγω 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προκαλούν συχνά τροποποίηση της συμπεριφοράς των 
αμφιβίων (π.χ. μετατόπιση των περιόδων δραστηριότητας ή μετακίνηση σε διαφορετικά 
μικροενδιαιτήματα), ή λιγότερο συχνά φαινοτυπικές αποκρίσεις (Lillywhite 2006). 

Ταυτόχρονα, η σύνθεση (π.χ. ο τύπος και η έκταση του κατάλληλου ενδιαιτήματος) και η 
διαμόρφωση του τοπίου επηρεάζουν τη συνδεσιμότητα των διαφόρων ενδιαιτημάτων που 
είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του διφασικού κύκλου ζωής των αμφιβίων (Semlitsch 
2002, Mazerolle et al., 2005). Κατ’ επέκταση, η υποβάθμιση της ποιότητας των χερσαίων ή 
υδάτινων ενδιαιτημάτων μπορεί δυνητικά να μειώσει την αναπαραγωγική επιτυχία των 
αμφιβίων, να περιορίσει τον επιτυχή αποικισμό τους και να επηρεάσει την ποικιλότητά τους 
(Mazerolle et al. 2014). 

Η μείωση των αμφιβίων παγκοσμίως αποτελεί μείζονα πρόκληση για τη διατήρηση και 
τη διαχείριση των φυσικών πόρων (Nyström et al., 2007, Pittman et al., 2014, Stuart et al., 
2004). Ένας από τους κύριους λόγους για αυτή τη μείωση είναι η απώλεια, ο κατακερματισμός 
και η υποβάθμιση ή ρύπανση των υγροτόπων γλυκού νερού (Cushman, 2006, Dodd & Smith, 
2003, Van Den Bos & Bakker, 1990), οι οποίοι αποτελούν σημαντικά κέντρα βιοποικιλότητας 
πολυάριθμων φυτικών και ζωικών ειδών εκτός των αμφιβίων (Zedler & Kercher, 2005). 

Οι υγρότοποι γλυκού νερού, παρότι καλύπτουν λιγότερο από το 9% της χέρσου 
παγκοσμίως, συμμετέχουν/συνεισφέρουν σχεδόν στο 40% των ετήσιων ανανεώσιμων 
οικοσυστημικών λειτουργιών (ecosystem services) παγκοσμίως (Costanza et al. 1997). Ωστόσο, 
παρά την προφανή σημασία τους, σχεδόν το 60% των Ευρωπαϊκών υγροτόπων έχει χαθεί κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως λόγω εκτεταμένων υδρολογικών αλλαγών και αλλαγών στις 
χρήσεις της γης (Zedler & Kercher 2005). Συνεπώς, το επικείμενο κόστος στη λειτουργία των 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων, όπως τα υδάτινα αποθέματα, η διατήρηση των θρεπτικών 
καθώς και η αξία τους ως οικοτόπων άγριας πανίδας, είναι πιθανό να είναι τεράστιο. 
Επομένως, η αποκατάσταση και η διαχείριση των υγροτόπων γλυκού νερού έχει γίνει 
επιτακτική και παγκόσμια προτεραιότητα σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας 
(Bobbink et al., 2006, Schweiger et al., 2002). 

Μεταξύ των σπονδυλωτών που διαβιούν σε υγροτοπικά οικοσυστήματα, τα αμφίβια 
επηρεάζονται περισσότερο από την επικρατούσα υγροτοπική βλάστηση και πιο συγκεκριμένα, 
από τους καλαμιώνες (Mazerolle et al. 2014). 

Το κοινό καλάμι (Phragmites australis) είναι ένα ευρύτατα διεσπαρμένο ελοφυτικό είδος 
υψηλής οικονομικής και οικολογικής σημασίας. Συχνά καλύπτει εκτεταμένες εκτάσεις 
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(καλαμιώνες), ενώ το εύρος της εξάπλωσής τους συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την 
ανθρωπογενή δραστηριότητα (Chambers et al., 1999, Saltonstall 2002). Παρότι οι καλαμιώνες 
αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για πολλά φυτικά είδη, για ασπόνδυλα και για πτηνά, 
πολλά εκ των οποίων μπορεί να είναι σπάνια ή απειλούμενα, οι οικολογικές επιπτώσεις λόγω 
της ύπαρξης των εκτεταμένων καλαμιώνων ποικίλλουν. Η ταχεία ανάπτυξή τους και ο 
επακόλουθος υψηλός ρυθμός συσσώρευσης οργανικών ιζημάτων μεταβάλλουν τις 
λειτουργίες των υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς και τις φυσικές και βιογεωχημικές 
διεργασίες (Meyerson et al., 1999, Windham & Lathrop 1999, Rooth et al., 2003). 

Παρότι πολλά είδη αμφιβίων χρησιμοποιούν τους καλαμιώνες για αναπαραγωγή, η 
επέκταση των καλαμιώνων και η κάλυψη μεγάλων περιοχών σε υγροτοπικά οικοσυστήματα 
φαίνεται να έχει – στην πλειονότητα των καταγεγραμμένων περιπτώσεων - αρνητική επίπτωση 
στις βιοκοινωνίες των Αμφιβίων. Η ανάλυση των δεδομένων διαχείρισης υγροτόπων με 
καλαμιώνες στο εθνικό πάρκο Hortobágy της Ουγγαρίας έδειξε πως η μέση κάλυψη από 
καλαμιώνες ήταν ο μοναδικός παράγοντας που επηρέασε σημαντικά την αφθονία των ειδών. 
Η επίδραση της επέκτασης των καλαμιώνων ήταν αρνητική, υποδεικνύοντας λιγότερα είδη σε 
περιοχές με μεγαλύτερη κάλυψη καλαμιών (Mester et al. 2015). Αντίθετα, η αυξημένη 
ποικιλότητα των αμφιβίων σε περιοχές αβαθών και ανοιχτών υδατοσυλλογών με ελάχιστα ή 
καθόλου καλάμια, είναι προϊόν της καλύτερης έκθεσης των ζώων στον ήλιο και της 
αποτελεσματικότερης θερμορύθμισης, ειδικότερα τις ψυχρές μέρες. Επιπλέον, η ταχύτερη 
θέρμανση των υδάτων αυξάνει το διαθέσιμο χρόνο των ειδών για διατροφή και αναπαραγωγή 
(Mester et al. 2015). Τέλος, οι πολύ πυκνοί καλαμιώνες φαίνεται να παρεμποδίζουν την 
αποτελεσματική απόθεση των αυγών, καθώς μειώνεται ο διαθέσιμος χώρος ωοαπόθεσης, και 
παρατείνουν την εκκόλαψη λόγω μείωσης της διαθέσιμης ηλιακής ακτινοβολίας (Mester et al. 
2015). Ως εκ τούτου, τα αμφίβια συχνά προτιμούν για αναπαραγωγή τις παρακείμενες 
βαλτώδεις και υγρολιβαδικές περιοχές (Bousbouras & Ioannidis, 1997). 

Σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση των καλαμιώνων είτε μέσω ελεγχόμενων πυρκαγιών, 
είτε σε συνδυασμό με βόσκηση, μπορούν να ωφελήσουν την αφθονία και την ποικιλότητα 
ειδικά των άνουρων αμφιβίων. Συγκεκριμένα, η διαχείριση από βόσκηση βοοειδών χαμηλής 
έντασης και καύση υψηλής έντασης μπορεί να μειώσει την κάλυψη του καλαμιού και να 
αυξήσει την ποικιλότητα των φυτών και των αμφιβίων σε ελώδεις βιοτόπους (Mester et al. 
2015), ενώ η καθιέρωση και ενδεχομένως η διατήρηση υγροτόπων με ρηχά, ανοικτά ύδατα 
και υγρολίβαδα, μέσω κοπής, βοσκής ή ελεγχόμενων πυρκαγιών έχει προταθεί ως μέσο 
δημιουργίας η αποκατάστασης θέσεων αναπαραγωγής για τα αμφίβια αυξάνοντας 
παράλληλα τη βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής (Bisson et al., 2003, Hazell et al., 2004, 
Pilliod et al., 2003). 

Ωστόσο, η ήδη υπάρχουσα γνώση για την επίδραση της διαχείρισης καλαμιώνων είναι 
περιορισμένη σε ότι αφορά τα αμφίβια, καθότι οι περισσότερες μελέτες διαχείρισης 
υγροτόπων έχουν εστιάσει σε φυτά ή ασπόνδυλα (Ausden et al., 2005, Ditlhogo et al., 1992, 
Hardman et al., 2012, Schmidt et al., 2005), ενδεχομένως λόγω του ότι οι διαχειριζόμενες 
περιοχές ήταν πολύ μικρές (μικρότερες του ενός εκταρίου) δυσχεραίνοντας έτσι την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων σε ταξινομικές ομάδες όπως αυτή των σπονδυλωτών (Wagner et 
al., 2008). 

Το εθνικό Πάρκο Πρεσπών, εκτός από την πλούσια χλωρίδα και ορνιθοπανίδα, διατηρεί  
και μεγάλο αριθμό ειδών αμφιβίων συγκριτικά με άλλες περιοχές τόσο της Ελλάδας όσο και 
της Βαλκανικής χερσονήσου. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία οικοτόπων της περιοχής, 
καθώς και στην ύπαρξη εκτεταμένων ζωνών με ρηχά νερά γύρω από τη λίμνη. Οι ορεινοί 
οικότοποι, που περιβάλλουν τις ζώνες αυτές, αποτελούν με τη σειρά τους ιδανικό ενδιαίτημα 
για τα αμφίβια (Bousbouras & Ioannidis 1997). 

Πιο συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί συνολικά 11 είδη αμφιβίων στην περιοχή των 
Πρεσπών (οκτώ είδη Άνουρων και τρία είδη Ουρόδηλων) (Κατσαδωράκης 1986, Bousbouras & 
Ioannidis 1994, 1997, Σωτηρόπουλος & Μαραγκού 2000): 
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Άνουρα: 

 Bombina variegata (Kuester, 1943) 

 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

 Bufo viridis (Laurenti, 1768)  

 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) 

 Pelobates syriacus (Karaman, 1928) 

 Pelophylax kurtmuelleri (Pallas, 1771) (Αναφέρεται ως Rana ridibunda από τους 
Κατσαδωράκης 1986, Bousbouras & Ioannidis 1994, 1997, Σωτηρόπουλος & 
Μαραγκού 2000) 

 Rana dalmatina (Bonparte, 1840) 

 Rana graeca (Boulenger, 1891) 

Ουρόδηλα: 

 Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) (Αναφέρεται ως Triturus vulgaris από 
Κατσαδωράκης 1986, Bousbouras & Ioannidis 1994, 1997, Σωτηρόπουλος & 
Μαραγκού 2000) 

 Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 

 Triturus macedonicus (Karaman, 1922) (Αναφέρεται ως Triturus carnifex από 
Σωτηρόπουλος & Μαραγκού 2000) 
 

Πολλά από τα παραπάνω είδη απαντώνται σε υγρά λιβάδια, στις παρυφές των 
καλαμιώνων καθώς και στο εσωτερικό των καλαμιώνων. Ειδικότερα, τα δύο είδη ουρόδηλων, 
Triturus macedonicus και Lissotriton vulgaris, έχουν καταγραφεί σε περιοχές κοντά στη λίμνη, 
ενώ το πρώτο παρουσιάζεται σποραδικά και σχετικά σπάνια και σε περιοχές με καλαμιώνες 
(Σωτηρόπουλος & Μαραγκού 2000). Το είδος Pelophylax kurtmuelleri αποτελεί το πιο κοινό 
είδος σε θέσεις με καλάμια και υδρόβια βλάστηση (Bousbouras & Ioannidis 1997), ενώ ο 
δεντροβάτραχος Hyla arborea φαίνεται να εντοπίζεται συχνότερα στην περίμετρο υγρών 
λιβαδιών και στις παρυφές των καλαμιώνων (Σωτηρόπουλος & Μαραγκού 2000). Τα υγρά 
λιβάδια προτιμούν επίσης κατά την περίοδο της αναπαραγωγής τους και τα είδη Rana 
dalmatina και Bufo bufo (Bousbouras & Ioannidis 1997). 

Στο πλαίσιο των επικείμενων δράσεων διαχείρισης των καλαμιώνων σε παρόχθιες θέσεις 
της Πρέσπας, που αποτελούν αντικείμενο του Προγράμματος LIFE15 NAT/GR/000936, η 
παρούσα μελέτη είχε ως στόχο την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης πληθυσμών 
αμφιβίων σε 13 προεπιλεγμένες θέσεις καλαμιώνων ώστε να παράσχει απαραίτητη γνώση 
αφενός για την επιλογή των προς διαχείριση θέσεων, αφετέρου για την αξιολόγηση της 
επίδρασης των διαχειριστικών δράσεων μετά την ολοκλήρωση αυτών.  

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της μελέτης ήταν: 

 Η καταγραφή της αφθονίας ειδών αμφιβίων, της ποικιλότητας και των πυκνοτήτων 
τους σε 13 προεπιλεγμένες θέσεις καλαμιώνων της Πρέσπας 

 Η διατύπωση προτάσεων σχετικά με την επιλογή θέσεων καλαμιώνων προς διαχείριση 

 Η δημιουργία σημείου αναφοράς για τη μελλοντική επανεκτίμηση της επίδρασης 
(θετικής ή αρνητικής) της διαχείρισης των καλαμιώνων στους πληθυσμούς των 
αμφιβίων 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η λίμνη Μικρή Πρέσπα (Εικόνα 1) καλύπτει μια έκταση 47 km2 και βρίσκεται σε υψόμετρο 
περίπου 850 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (Hollis & Stevenson 1997). 
Χαρακτηρίζεται από ελώδεις περιοχές με πλούσια υδρόβια βλάστηση, εκτεταμένες εκτάσεις 
καλαμιώνων, ενώ συνάμα περιοχές ξηράς και υγρών λιβαδιών -ανάλογα με την εποχή, τη 
χρονιά και το επίπεδο των βροχοπτώσεων- εντοπίζονται σποραδικά  μεταξύ των καλαμιώνων. 
Γύρω από τη λίμνη, κυρίως στα ανατολικά (Μικρολίμνη, Καρυές και Λευκώνας) καθώς και στα 
δυτικά (Πύλη), στο τοπίο κυριαρχούν εκτεταμένες καλλιέργειες καθώς και ένα πυκνό δίκτυο 
αρδευτικών και αποστραγγιστικών καναλιών. Αν και η κτηνοτροφία απαντάται σπάνια γύρω 
από τη λίμνη, κάποια κοπάδια βόσκουν στις βόρειες περιοχές γύρω από τις Βρωμολίμνες. Η 
ελοφυτική βαλτώδης βλάστηση (αναδυόμενα μακρόφυτα) είναι ο πιο διαδεδομένος και 
οικολογικά σημαντικός τύπος βλάστησης σε αυτόν τον υγρότοπο. Ελόφυτα καλύπτουν 
περιμετρικά τη λίμνη και παράλληλα εξαπλώνονται στο εσωτερικό της σε βάθος έως 2,5 μέτρα, 
ή και ακόμη βαθύτερα (Pavlides 1997). Μερικά από τα πιο αντιπροσωπευτικά ελόφυτα στην 
περιοχή μελέτης είναι τα είδη Phragmites australis και Typha angustifolia ακολουθούμενα από 
τα Scirpus lacustris και Carex pseudocyperus. Ωστόσο, η κυρίαρχη ελοφυτική κοινότητα γύρω 
από τη λίμνη αποτελείται από  το είδος Phragmites australis το οποίο αναπτύσσεται σε πυκνές 
συστάδες και εκτείνεται ομοιόμορφα και συνεκτικά στα νότια, τα ανατολικά και σε κάποια 
βόρεια παρόχθια τμήματα της Μικρής Πρέσπας (Αγκαθωτό, Λατσίστα, Μικρολίμνη, Καρυές, 
Λευκώνας, Μπούσκανη). Από την άλλη πλευρά, το είδος Typha angustifolia εκτείνεται στις 
περιοχές Οπάγια, Βρωμολίμνη, Δίαυλος και Πύλη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των 
κοινοτήτων όπου και τα Phragmites και Typha συνυπάρχουν αποτελεί το γεγονός ότι ανάλογες 
περιοχές βλάστησης είναι μερικώς κατακερματισμένες με τον ένα τύπο να «περιβάλλει» τον 
άλλον, ενώ ξέφωτα αλλά και περιοχές ελώδους υδροφιλικής βλάστησης παρεμβάλλονται 
συχνά ανάμεσα τους (Pavlides 1997). Αυτό το μωσαϊκό βλάστησης είναι εμφανές ιδιαίτερα στο 
βόρειο τμήμα της λίμνης γύρω από τη Βρωμολίμνη.  

Στον Πίνακα 1 και στις Εικόνες 1 και 2 παρουσιάζονται και περιγράφονται συνοπτικά οι 
επιμέρους δειγματοληπτικές θέσεις που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 
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Πίνακας 1. Θέσεις δειγματοληψίας στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες πεδίου. Όλες 
οι θέσεις διασπείρονται στις όχθες της μικρής Πρέσπας πλην της θέσης ΑΜΡ06 η οποία 
βρίσκεται στις όχθες της μεγάλης Πρέσπας. Η γεωγραφική θέση των δειγματοληπτικών 
θέσεων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Παρόντες τύποι ενδιαιτημάτων: Α= ανοικτό νερό, Κ= 
καλαμιώνας, Υ= λιβάδι/υγρολίβαδο. 
 

Κωδικός 
θέσης 

Όνομα θέσης 
Κυρίαρχη 
ελοφυτική 
βλάστηση 

Παρόντες τύποι 
ενδιαιτημάτων 

Γειτνιάζουσα 
περιοχή 

Παλαιότερη 
διαχείριση 

Απειλές/ 
πιέσεις 

AMP01 Μικρολίμνη Phragmites Α/Κ/Υ 
Καλλιέργειες, 
Οικισμός 

  

AMP02 Καρυές Phragmites Κ/Υ Καλλιέργειες   

AMP03 Μπούσκανη Phragmites Α/Κ/Υ Λιβάδι, Δάσος +  

AMP04 Λευκώνας Phragmites Α/Κ/Υ Καλλιέργειες +  

AMP05 Οπάγια Phragmites/Typha Α/Κ/Υ Καλλιέργειες   

AMP06 Εκβολή Phragmites Α/Κ Δάσος   

AMP07 Γιούλια Phragmites/Typha Α/Κ    

AMP08 Βιρό Phragmites/Typha Κ    

AMP09 
Μικρός 
Κάμπος 

Phragmites/Typha Κ Λιβάδι   

AMP10 Κρίνα Phragmites Α/Κ Λιβάδι   

AMP11 Αγ. Αχίλλειος Phragmites Α/Κ Οικισμός  

Έντονη ρύπανση 
(οικιακά 
απορρίμματα, 
πτώματα ζώων, 
περιττώματα 

AMP12 Πύλη Phragmites Κ Καλλιέργειες +  

AMP13 Δασερή Phragmites Α/Κ/Υ Λιβάδι, Δάσος   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 1. Χάρτης της περιοχής μελέτης με τις θέσεις δειγματοληψίας των αμφιβίων. Οι σκιασμένες περιοχές 
αντιστοιχούν σε περιοχές με ελοφυτική βλάστηση περιμετρικά της λίμνης Μικρής Πρέσπας. 
AMP01: Μικρολίμνη, AMP02: Καρυές, AMP03: Μπούσκανη, AMP04: Λευκώνας, AMP05: Οπάγια, AMP06: Εκβολή, 
AMP07: Γιούλια, AMP08: Βιρό, AMP09: Μικρός Κάμπος, AMP10: Κρίνα, AMP11: Αγ. Αχίλλειος, AMP12: Πύλη, AMP13: 
Δασερή. 
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Εικόνα 2. Θέσεις δειγματοληψίας αμφιβίων στη Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. AMP01: Μικρολίμνη, 

AMP02: Καρυές, AMP03: Μπούσκανη, AMP04: Λευκώνας, AMP05: Οπάγια, AMP06: Εκβολή, 

AMP07: Γιούλια, AMP08: Βιρό, AMP09: Μικρός Κάμπος, AMP10: Κρίνα, AMP11: Αγ. Αχίλλειος, 

AMP12: Πύλη, AMP13: Δασερή.  

Η γεωγραφική θέση των περιοχών παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Φωτογραφίες: Κ. Σωτηρόπουλος. 
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2.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ 

Οι δειγματοληψίες των αμφιβίων στις 13 προεπιλεγμένες θέσεις της Μικρής και της 
Μεγάλης Πρέσπας πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 20-26/6/2017.  Σε κάθε θέση 
δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις, μια κατά τη διάρκεια της ημέρας και 
μια νυκτερινή, ενώ καταγράφονταν σειρά περιβαλλοντικών/κλιματικών παραμέτρων 
(θερμοκρασία αέρα, σχ. υγρασία αέρα, θερμοκρασία και pH νερού, ένταση ανέμου, 
ηλιοφάνεια) που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας (βλ. Παράρτημα). 

Αναλυτικά, κατά τις δειγματοληψίες ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία:  

Α) Οπτικές καταγραφές (Visual Encounter Surveys – VES) και Διερεύνηση μικροενδιαιτημάτων 
(Microhabitat Survey) 

Η μέθοδος προβλέπει τη διενέργεια οπτικών καταγραφών και διερεύνηση 
μικροενδιαιτημάτων, καθώς και σάρωση με απόχες στις θέσεις δειγματοληψίας σε 
προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, με στόχο τον εντοπισμό τόσο των ενηλίκων ατόμων, όσο 
και τον εντοπισμό, αναγνώριση και καταγραφή των ωοαποθέσεων. Παράλληλα συλλέγονται, 
ταυτοποιούνται και καταμετρούνται οι προνύμφες και οι γυρίνοι των ειδών που 
χρησιμοποιούν την περιοχή ως αναπαραγωγική θέση. 

Η μέθοδος δίνει δεδομένα για την αφθονία και σύνθεση της αμφιβιοπανίδας της 
επιλεγμένης περιοχής, εκτιμήσεις της σχετικής αφθονίας των ειδών, καθώς και εκτιμήσεις της 
συχνότητας εμφάνισης των ειδών (εκφρασμένη σε αριθμό ατόμων/ανθρωποώρα – catch per 
unit effort) που αποτελεί και έμμεση εκτίμηση της σχετικής πυκνότητας των ειδών στην 
περιοχή μελέτης (Crump & Scott 1994, Vonesh et al. 2010). 

Ωστόσο, στη δεδομένη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες 
πεδίου (20-26/6/2017) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της παραπάνω μεθοδολογίας καθώς 
η αναπαραγωγική περίοδος των ειδών είχε πρακτικά λήξει αρκετά νωρίτερα λόγω των 
καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή των Πρεσπών κατά τη φετινή χρονιά, οι 
οποίες ευθύνονται επίσης και για τη σημαντικά μειωμένη ποσότητα νερού στις περιοχές 
δειγματοληψίας. Αποτέλεσμα της μειωμένης παρουσίας νερού στις περισσότερες των 
δειγματοληπτικών θέσεων ήταν η απουσία σε αυτές όλων των διαφορετικών τύπων 
ενδιαιτημάτων (π.χ. απουσία υγρολίβαδων ή/και ανοικτού νερού) (Πίνακας 1). 

Συνεπώς, σε κάθε θέση δειγματοληψίας, και όπου αυτό ήταν δυνατό, 
πραγματοποιήθηκαν τυχαίες διαδρομές σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος (καλαμιώνας, ανοικτό 
νερό, λιβάδι/υγρό λιβάδι), χρονικής διάρκειας 1-1,5 ώρες από τουλάχιστον 2 άτομα (2-3 
ανθρωποώρες). Κατά τη διάρκεια των διαδρομών γίνονταν διερεύνηση/σάρωση με απόχες 

Εικόνα 3. Σάρωση με απόχες και εκτίμηση της απόλυτης πυκνότητας προνυμφών/γυρίνων με 

τη χρήση δειγματοληπτικής επιφάνειας (enclosure 0,5m2). Φωτογραφίες: Κ. Σωτηρόπουλος. 
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(Εικόνα 3) των υδάτινων μαζών και ενδελεχής διερεύνηση των χερσαίων τμημάτων και 
καταμετρούνταν τόσο τα ενήλικα και νεαρά άτομα όσο και οι γυρίνοι/προνύμφες των 
Αμφιβίων. Τα δεδομένα καταχωρούνταν σε τυποποιημένα πρωτόκολλα (Παράρτημα). 

B) Δειγματοληπτικές επιφάνειες (Quadrat sampling) 

Η μέθοδος προβλέπει ποσοτικές δειγματοληψίες προνυμφών και γυρίνων με τη χρήση 
δειγματοληπτικών επιφανειών (enclosures) 0,5m2 (Schaffer et al. 1994, Skelly & Richardson 
2010) (Εικόνα 4). Η μέθοδος δίνει δεδομένα για την αφθονία και σύνθεση της αμφιβιοπανίδας 
της επιλεγμένης περιοχής, καθώς και εκτίμηση της απόλυτης πυκνότητας γυρίνων και 
προνυμφών (άτομα/m2) (Schaffer et al. 1994, Skelly & Richardson 2010). 

Σε κάθε σταθμό δειγματοληψίας ελέγχθηκαν 3-6 τέτοιες επιφάνειες (ανάλογα με το 
σταθμό δειγματοληψίας, την κατάσταση της περιοχής, τη διαθεσιμότητα των διαφορετικών 
τύπων μικροενδιαιτημάτων και την ποσότητα του νερού), ενώ έγινε προσπάθεια (όπου αυτό 
ήταν εφικτό) να καλυφθούν οι διαφορετικοί τύποι μικροενδιαιτημάτων.  

Εντός καθεμιάς δειγματοληπτικής επιφάνειας όλοι οι γυρίνοι και οι προνύμφες των 
αμφιβίων συλλέχθηκαν, ταυτοποιήθηκαν και καταμετρήθηκαν. Η σύλληψη των ατόμων έγινε 
με τη χρήση απόχης μικρής διαμέτρου στεφάνης και μικρού μεγέθους οπών. 

Επιπλέον, σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια λαμβάνονταν μετρήσεις της 
θερμοκρασίας και του pH του νερού, καθώς και το βάθος του (ώστε να υπολογιστεί ο όγκος 
του νερού που διερευνήθηκε για την εκτίμηση της απόλυτης πυκνότητας εκφρασμένης ως 
αριθμός ατόμων/ m3) (Παράρτημα). 

 

Εικόνα 4. Δειγματοληπτική επιφάνεια (enclosure) 0,5m2 που 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της απόλυτης πυκνότητας 
προνυμφών και γυρίνων αμφιβίων. Φωτογραφίες: Κ. 
Σωτηρόπουλος. 
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Γ) Ακουστικές καταγραφές άνουρων αμφιβίων (Calling surveys) 

Η μέθοδος εφαρμόστηκε επικουρικά των Οπτικών καταγραφών (VES) και των ποσοτικών 
δειγματοληψιών προνυμφών/γυρίνων με στόχο τον εντοπισμό ειδών άνουρων αμφιβίων που 
είτε δεν δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε εμφανίζουν χαμηλή 
παρουσία στις θέσεις δειγματοληψίας. Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός πως τα αρσενικά 
άτομα των διαφορετικών άνουρων αμφιβίων παράγουν διαφορετικά καλέσματα (Zimmerman 
1994, Dorcas et al. 2010). 

Πριν την εφαρμογή της μεθόδου προηγείται επιλογή των σημείων καταγραφής. Οι 
καταγραφές πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύκτας και καταγράφεται ο αριθμός 
αρσενικών που κοάζουν, καθώς και διάφορες περιβαλλοντικές παράμετροι (θερμοκρασία 
αέρα και νερού, σχετική υγρασία αέρα, ένταση ανέμου, κλπ.) (Παράρτημα). Τα σημεία από τα 
οποία γίνονται οι ηχητικές καταμετρήσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές, όπως: 
καλή ακουστικότητα, απουσία ηχητικών παρεμβολών και ασφάλεια. Η απόσταση από άλλα 
τέτοια σημεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η καταγραφή 
των ίδιων ατόμων από διαφορετικά σημεία (Zimmerman 1994, Dorcas et al. 2010). 

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκαν σημειακές ακουστικές καταγραφές σε ένα 
σημείο ανά δειγματοληπτική θέση λόγω της σχετικά μικρής έκτασης αυτών. 

Οι επισκέψεις στις θέσεις δειγματοληψίας πραγματοποιήθηκαν κατά το σούρουπο (μια 
ώρα πριν, έως δύο ώρες μετά τη δύση του ηλίου) και καταγράφονταν τα είδη των αμφιβίων 
από τα καλέσματά τους.  

Η κάθε δειγματοληψία διαρκούσε πέντε λεπτά και τα στοιχεία αφορούσαν είδη, αριθμό 
κοαζόντων αρσενικών (σχετική εκτίμηση αφθονίας) και «δείκτη δυνατότητας καταμέτρησης» 
ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

1. Τα άτομα μπορούν να μετρηθούν - υπάρχει κενό μεταξύ των καλεσμάτων. 
2. Τα καλέσματα των ατόμων μπορούν να διακριθούν αλλά υπάρχει μερική επικάλυψη 

ανάμεσα τους. 
3. Τα καλέσματα είναι συνεχή, σταθερά και πλήρως επικαλυπτόμενα (Παράρτημα). 

 
2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις εργασίες στο πεδίο αναλύθηκαν ως 
ακολούθως: 

Για κάθε είδος αμφιβίου που παρατηρήθηκε στις 13 θέσεις δειγματοληψίας 
υπολογίστηκε η σχετική αφθονία (relative abundance - % ατόμων του εκάστοτε είδους/σύνολο 
των ατόμων) με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές και τις δειγματοληπτικές 
επιφάνειες. Η σχετική αφθονία του κάθε είδους υπολογίστηκε και για τους διαφορετικούς 
τύπους ενδιαιτημάτων που διερευνήθηκαν κατά τις εργασίες στο πεδίο (καλαμιώνες, ανοικτό 
νερό, λιβάδι/υγρολίβαδο). Ωστόσο, καθώς στις διαφορετικές θέσεις δειγματοληψίας δεν ήταν 
διαθέσιμοι κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο όλοι οι διαφορετικοί τύποι ενδιαιτήματος, 
και δεδομένης της στόχευσης της παρούσας μελέτης σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων, η σχετική 
αφθονία των διαφορετικών ειδών υπολογίστηκε ξεχωριστά για τους καλαμιώνες κάθε 
δειγματοληπτικής θέσης. 

Με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές προκαθορισμένης χρονικής 
διάρκειας υπολογίστηκε η συχνότητα εμφάνισης καθενός από τα είδη των αμφιβίων 
(εκφρασμένη σε αριθμό ατόμων/ανθρωποώρα – catch per unit effort) που αποτελεί και 
έμμεση εκτίμηση της σχετικής πυκνότητας των ειδών. Η συχνότητα εμφάνισης κάθε είδους 
υπολογίστηκε για κάθε θέση δειγματοληψίας, για τους διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων, 
καθώς και για καλαμιώνες στις δειγματοληπτικές θέσεις. Η απόλυτη πυκνότητα προνυμφών 
και γυρίνων, συνολικά και για κάθε είδος ξεχωριστά, εκφρασμένη ως άτομα/m2 και άτομα/m3, 
υπολογίστηκε με βάση τις καταγραφές από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες. Οι απόλυτες 
πυκνότητες προνυμφών/γυρίνων υπολογίστηκαν για κάθε θέση δειγματοληψίας, για τους 
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διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων, καθώς και για καλαμιώνες στις δειγματοληπτικές 
θέσεις. 

Η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στη συχνότητα εμφάνισης κάθε είδους και 
στις απόλυτες πυκνότητες προνυμφών/γυρίνων κάθε είδους, μεταξύ των περιοχών 
δειγματοληψίας, των διαφορετικών τύπων ενδιαιτημάτων και των καλαμιώνων στις 
διαφορετικές περιοχές, διερευνήθηκε με Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) σε λογαριθμημένα 
πρωτογενή δεδομένα και ύστερο έλεγχο Tukey HSD Post Hoc test.  

Για κάθε περιοχή δειγματοληψίας, για τους διαφορετικούς τύπους ενδιαιτήματος, καθώς 
και για τους καλαμιώνες στις δειγματοληπτικές θέσεις, υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι δείκτες 
εκτίμησης της βιοποικιλότητας: 

Η αφθονία ειδών (species richness, S), δηλαδή ο αριθμός των διαφορετικών ειδών σε μια 
δεδομένη περιοχή, υπολογίστηκε με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές, τις 
δειγματοληπτικές επιφάνειες και τις ακουστικές καταγραφές. 

Οι δείκτες ποικιλότητας Simpson 1-D και Shannon H. Ο δείκτης Simpson 1-D βασίζεται 
τόσο στον αριθμό των ειδών όσο και στον αριθμό ατόμων του κάθε είδους και λαμβάνει τιμές 
από 0 (1 είδος κυριαρχεί απόλυτα στην περιοχή) έως 1 (όλα τα είδη αντιπροσωπεύονται 
εξίσου). Πρακτικά ο δείκτης εκφράζει την πιθανότητα 2 τυχαία άτομα να ανήκουν σε 
διαφορετικά είδη. Ο δείκτης Shannon H επίσης βασίζεται τόσο στον αριθμό των ειδών όσο και 
στον αριθμό ατόμων του κάθε είδους και λαμβάνει τιμές από 0 (βιοκοινωνίες με ένα μόνο 
είδος) έως πολύ υψηλές τιμές (βιοκοινωνίες με πολλά είδη ίσης αντιπροσώπευσης). Οι 
παραπάνω δείκτες βασίστηκαν στα δεδομένα των τυχαίων διαδρομών και των 
δειγματοληπτικών επιφανειών και υπολογίστηκαν με την εφαρμογή 10000 επαναλήψεων 
bootstrap. 

Τέλος, για τη σύγκριση της σύνθεσης των βιοκοινωνιών αμφιβίων μεταξύ των 
διαφορετικών περιοχών και των καλαμιώνων στις διαφορετικές περιοχές, υπολογίστηκε ο 
βαθμός ομοιότητας με το δείκτη Bray-Curtis. Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη την αφθονία ειδών 
και τη σχετική τους αφθονία και λαμβάνει τιμές από 0 (μηδενική ομοιότητα) έως 1 (πλήρης 
ομοιότητα). Οι υπολογισμοί του δείκτη βασίστηκαν στις καταγραφές από τις τυχαίες 
διαδρομές και τις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 

Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω λογισμικά: MS Excel, PAST v3.0 
(Hammer et al. 2001), Statistica 7.0 (StatSoft Inc.). 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. Βιοποικιλότητα των αμφιβίων στην περιοχή μελέτης 
 

Συνολικά, στις τυχαίες διαδρομές προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας και στις 
δειγματοληπτικές επιφάνειες, καταγράφηκαν 632 άτομα από έξι (6) είδη αμφιβίων στις 13 
δειγματοληπτικές θέσεις (Εικόνα 5, Πίνακας 2). Η συντριπτική πλειονότητα των καταγραφών 
αφορούσαν σε νεαρά μεταμορφωμένα άτομα και σε προνύμφες/γυρίνους, ενώ ελάχιστες 
καταγραφές αφορούσαν ενήλικα άτομα. Αντίθετα, κατά τη διενέργεια των ακουστικών 
καταγραφών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν εντοπίστηκε κανένα αμφίβιο στις 9 από τις 13 
δειγματοληπτικές θέσεις (Παράρτημα). 

Από αυτά, τα είδη Pelophylax kurtmuelleri, Hyla arborea, ήταν τα πιο κοινά στο σύνολο 
της περιοχής μελέτης με 205 (32,4%) και 220 άτομα (34,8%) αντίστοιχα (Γράφημα 1), ενώ 
καταγράφηκαν στις 12 από τις 13 περιοχές δειγματοληψίας (Εικόνα 6, Πίνακας 3). Ακολουθεί 
ο τρίτωνας Lissotriton vulgaris με 151 άτομα (23,9%) και παρουσία σε 11 θέσεις, ενώ τα Rana 
dalmatina, Bufo bufo και Triturus macedonicus κατέγραψαν από 10-36 άτομα (1,6-5,7%) και 
εντοπίστηκαν σε 5, 4 και 8 περιοχές αντίστοιχα (Πίνακας 3). Τα περισσότερα άτομα 
καταμετρήθηκαν στις θέσεις ΑΜΡ02 (Καρυές) και ΑΜΡ03 (Μπούσκανη), με 137 και 122 άτομα 
αντίστοιχα, τα οποία ταξινομήθηκαν σε τέσσερα είδη. Οι περιοχές με τα περισσότερα είδη 
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ήταν οι ΑΜΡ04 (Λευκώνας) και ΑΜΡ05 (Οπάγια) στις οποίες καταγράφηκαν από έξι είδη, 
ακολουθούμενες από την ΑΜΡ01 (Μικρολίμνη) με πέντε είδη. 

Ωστόσο τα είδη Pelophylax kurtmuelleri και Hyla arborea κυριαρχούσαν (σχετική αφθονία 
> 50%) σε 5 και 3 περιοχές αντίστοιχα, ενώ ο Μακεδονικός τρίτωνας (Triturus macedonicus) 
εμφάνισε τη μεγαλύτερη αφθονία στη θέση ΑΜΡ07 (Γιούλια). Οι μόνες περιοχές στις οποίες 
εντοπίστηκαν και τα έξι είδη Αμφιβίων ήταν οι ΑΜΡ04 (Λευκώνας) και ΑΜΡ05 (Οπάγια), ενώ 
στις υπόλοιπες 11 περιοχές καταγράφηκαν από τρία έως πέντε είδη. Συγκεντρωτικά, η 
σύνθεση της αμφιβιοπανίδας και η σχετική αφθονία των ειδών στις 13 θέσεις δειγματοληψίας 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 3, 4, στην Εικόνα 6, και στα Γραφήματα 1 και 2. 

Η μέση συχνότητα εμφάνισης καθενός από τα έξι είδη αμφιβίων στις 13 περιοχές 
δειγματοληψίας, όπως υπολογίστηκαν με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (άτομα/ανθρωποώρα), 
στο σύνολο της περιοχής μελέτης, εμφάνισε το είδος P. kurtmuelleri με 7,1 
άτομα/ανθρωποώρα, ενώ ακολουθούν οι τρίτωνες L. vulgaris και T. macedonicus, με 3,4 
άτομα/ανθρωποώρα. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης καθενός από τα είδη δεν βρέθηκε να 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών θέσεων δειγματοληψίας (ANOVA, p>0,2). 

Οι υπολογισμένες απόλυτες πυκνότητες των προνυμφών/γυρίνων αμφιβίων (άτομα/m2 
και άτομα/m3) στις διαφορετικές θέσεις δειγματοληψίας, δίνονται στους Πίνακες 6 και 7. 
Σημειωτέο πως, όσον αφορά στις απόλυτες πυκνότητες των προνυμφών και γυρίνων 
αμφιβίων, αυτές υπολογίστηκαν μόνο για τέσσερα από τα έξι είδη, καθώς μόνο τα είδη 
Pelophylax kurtmuelleri, Hyla arborea, Lissotriton vulgaris και Triturus macedonicus 
καταγράφηκαν εντός των δειγματοληπτικών επιφανειών στις περιοχές δειγματοληψίας. 

Τη μεγαλύτερη μέση πυκνότητα στο σύνολο των δειγματοληπτικών θέσεων εμφάνισε το 
είδος Hyla arborea (12,9 άτομα/m2 και 121,4 άτομα/m3), ενώ το είδος T. macedonicus 
εμφάνισε τη χαμηλότερη μέση πυκνότητα (0,6 άτομα/m2 και 3,7 άτομα/m3) (Πίνακες 6, 7). 

Μεταξύ των περιοχών δειγματοληψίας, η μεγαλύτερη συνολική πυκνότητα 
προνυμφών/γυρίνων υπολογίστηκε για την περιοχή AMP02 (86,7 άτομα/m2 και 866,7 
άτομα/m3), ενώ η μικρότερη πυκνότητα υπολογίστηκε για την περιοχή ΑΜΡ07 (0,7 άτομα/m2 
και 1,5 άτομα/m3) (Πίνακες 6, 7). Τόσο η συνολική πυκνότητα προνυμφών και γυρίνων όσο και 
η πυκνότητα των γυρίνων του είδους Hyla arborea βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
των δειγματοληπτικών θέσεων (ANOVA, F9,29 = 2,43, p = 0,034 και ANOVA, F5,16 = 3,09, p = 
0,038, αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, οι διαφορές στη συνολική πυκνότητα εντοπίζονται μεταξύ 
της περιοχής ΑΜΡ02 και των περιοχών ΑΜΡ01, ΑΜΡ04-07, ενώ οι διαφορές στην πυκνότητα 
των γυρίνων του είδους Hyla arborea εντοπίζονται μεταξύ των περιοχών ΑΜΡ02 και ΑΜΡ05 
(p< 0,05, Tukey HSD test) (Γραφήματα 3, 4). 

Μεταξύ των 13 δειγματοληπτικών θέσεων, αυξημένη βιοποικιλότητα αμφιβίων (αφθονία 
ειδών και δείκτες ποικιλότητας) παρουσιάζει η περιοχή ΑΜΡ05 (Οπάγια), ακολουθούμενες 
από τις περιοχές ΑΜΡ01 (Μικρολίμνη), ΑΜΡ04 (Λευκώνας) και ΑΜΡ08 (Βιρό) (Πίνακας 8 και 
Γραφήματα 5, 6). Αντίθετα, οι περιοχές ΑΜΡ02 (Καρυές) και ΑΜΡ06 (Εκβολή) εμφανίζουν τη 
χαμηλότερη βιοποικιλότητα (Πίνακας 8 και Γραφήματα 5, 6). 

Σύμφωνα με το δείκτη ομοιότητας Bray-Curtis, ο οποίος εκφράζει την ομοιότητα μεταξύ 
περιοχών με βάση τόσο την αφθονία ειδών όσο και τη σχετική αφθονία αυτών, τη μεγαλύτερη 
ομοιότητα μεταξύ τους εμφανίζουν οι περιοχές ΑΜΡ11 (Αγ. Αχίλλειος) και ΑΜΡ13 (Δασερή), 
ενώ στον αντίποδα, σχεδόν μηδενική ομοιότητα μεταξύ τους εμφανίζουν οι περιοχές ΑΜΡ06-
ΑΜΡ10 και η ΑΜΡ02 με τις ΑΜΡ06 και ΑΜΡ07 (Πίνακας 9). 
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Εικόνα 5. Είδη αμφιβίων που καταγράφηκαν 

κατά τις εργασίες στο πεδίο. α) Bufo bufo, 

νεαρό άτομο, β) Hyla arborea, νεαρό άτομο, 

γ) Rana dalmatina, νεαρό άτομο, δ) 

Pelophylax kurtmuelleri, νεαρό άτομο, ε)  

Lissotriton vulgaris, ενήλικο αρσενικό άτομο, 

στ) Triturus macedonicus, ενήλικο θηλυκό 

άτομο, ζ) Triturus macedonicus, προνύμφη. 

Φωτογραφίες: Τ. Μπούνας, Κ. 

Σωτηρόπουλος. 
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Πίνακας 2. Συνολικός κατάλογος των ειδών της αμφιβιοπανίδας που παρατηρήθηκαν στις περιοχές μελέτης. Δίνονται το επικαιροποιημένο, το παλαιό 
συνώνυμο και το κοινό όνομα του είδους, καθώς και τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά καθεστώτα προστασίας τους (Valakos et al. 2008, Σωτηρόπουλος 
2010). 
 

Επικαιροποιημένο όνομα είδους Παλιό συνώνυμο είδους Κοινό ελληνικό όνομα 92/43/ΕΟΚ ΠΔ67/81 ΔΣ 

Ευρωπαϊκή 

Κόκκινη Λίστα 

(IUCN) 

Ελληνικό 

Κόκκινο Βιβλίο 

Bufo bufo Bufo bufo Φρύνος, Μπράσκα - * * LC LC 

Hyla arborea Hyla arborea Δενδροβάτραχος IV * * LC LC 

Pelophylax kurtmuelleri Rana ridibunda Βαλκανοβάτραχος V - * LC LC 

Rana dalmatina Rana dalmatina Πηδοβάτραχος IV * * LC ΝΕ 

Lissotriton vulgaris Triturus vulgaris Κοινός τρίτωνας - - - LC NE 

Triturus macedonicus T.  carnifex macedonicus Μακεδονικός τρίτωνας II/IV * * NE LC 
 

Παλιό συνώνυμο/επικαιροποιημένο όνομα είδους: Τα τελευταία χρόνια συνέβησαν σημαντικές αλλαγές στην ταξινόμηση και ονοματολογία των ειδών αμφιβίων και 
ερπετών. Ωστόσο η κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ περιλαμβάνει στα παραρτήματά της τα παλιότερα συνώνυμα. Για αποφυγή σύγχυσης, στον παραπάνω πίνακα 
αναφέρονται και τα δύο. 
Κοινό ελληνικό όνομα: σύμφωνα με τα όσα έχουν προταθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων ειδών Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. 2009.  
92/43/ΕΟΚ: Δίνεται το παράρτημα της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στο οποίο εντάσσεται το είδος 
ΠΔ67/81: Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 

ΔΣ: Διεθνείς Συμβάσεις (Bern II/III) 
Ευρωπαϊκή Κόκκινη Λίστα (IUCN) και Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Ζώων της Ελλάδας. Οι κατηγορίες ερμηνεύονται ως εξής: 

 LC – Μειωμένου Ενδιαφέροντος – Least Concern: Τάξα που έχει εκτιμηθεί ότι δεν ανήκουν στις κατηγορίες Κρισίμως Κινδυνεύοντα, Κινδυνεύοντα, Τρωτά ή Σχεδόν 
Απειλούμενα. Συνήθως είναι σχετικά κοινά ή ευρέως διαδεδομένα είδη. 

 ΝΕ – Μη Αξιολογηθέντα – Not Evaluated: Τάξα που δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ως προς τα προηγούμενα κριτήρια. 
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Πίνακας 3. Είδη αμφιβίων και αριθμός ατόμων που καταγράφηκαν στις 13 θέσεις δειγματοληψίας. Ο αριθμός ατόμων του κάθε είδους είναι το άθροισμα 

των ατόμων που καταγράφηκαν στις τυχαίες διαδρομές και στις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 

     ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ     

ΕΙΔΗ AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 Σύνολο 

P.  kurtmuelleri 11 4 57 12 6 22 4 4 12 0 36 2 35 205 
H. arborea 3 108 26 1 7 0 1 2 47 8 7 1 9 220 
R. dalmatina 1 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 10 
B. bufo 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 10 
L. vulgaris 6 24 38 2 29 0 0 2 18 2 5 6 19 151 
T. macedonicus 0 0 1 7 2 3 13 6 0 1 0 0 3 36 

Σύνολο ατόμων 23 137 122 24 56 26 18 14 77 11 49 9 66 632 

 

Πίνακας 4. Σχετική αφθονία (%) των ειδών αμφιβίων στις 13 δειγματοληπτικές θέσεις, υπολογισμένη με βάση το συνολικό αριθμό ατόμων που 
καταγράφηκαν στις τυχαίες διαδρομές και στις δειγματοληπτικές επιφάνειες. Με έντονη γραφή δίνεται η σχετική αφθονία > 50%. 
 

 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΕΙΔΗ AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 

P.  kurtmuelleri 47,8 2,9 46,7 50,0 10,7 84,6 22,2 28,6 15,6 0,0 73,5 22,2 53,0 

H. arborea 13,0 78,8 21,3 4,2 12,5 - 5,6 14,3 61,0 72,7 14,3 11,1 13,6 

R. dalmatina 4,3 0,7 - 4,2 10,7 3,8 - - - - - - 0,0 

B. bufo 8,7 - - 4,2 10,7 - - - - - 2,0 - 0,0 

L. vulgaris 26,1 17,5 31,1 8,3 51,8 - - 14,3 23,4 18,2 10,2 66,7 28,8 

T. macedonicus - - 0,8 29,2 3,6 11,5 72,2 42,9 - 9,1 - - 4,5 
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Εικόνα 6. Γραφική απεικόνιση της σχετικής αφθονίας των ειδών αμφιβίων που 

καταγράφηκαν σε κάθε θέση δειγματοληψίας. Ο υπολογισμός της σχετικής αφθονίας έγινε 

με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας 

και τις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 
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Γράφημα 1. Είδη αμφιβίων και σχετικές αφθονίες τους στο 

σύνολο των δειγματοληπτικών θέσεων. 

32%

35%

1%
2%

24%

6%

Σύνθεση αμφιβιοπανίδας;

P.  kurtmuelleri

H. arborea

R. dalmatina

B. bufo

L. vulgaris

T. macedonicus

Γράφημα 2. Σχετική αφθονία καθενός από τα είδη αμφιβίων στις 13 θέσεις δειγματοληψίας. 
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Πίνακας 5. Μέση σχετική πυκνότητα ή μέση συχνότητα εμφάνισης (άτομα/ανθρωποώρα), τυπική απόκλιση (+/- SD), ελάχιστη (min) και μέγιστη (max) τιμή 

των αμφιβίων στις 13 δειγματοληπτικές θέσεις με βάση τη μέθοδο των τυχαίων διαδρομών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας. Ν: αριθμός τυχαίων 

διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην εκάστοτε δειγματοληπτική θέση. Στον αριθμό των ατόμων συμπεριλαμβάνονται τόσο τα ενήλικα άτομα όσο και οι 

γυρίνοι/προνύμφες που καταμετρήθηκαν στις τυχαίες διαδρομές. Οι διαφορές της σχετικής πυκνότητας μεταξύ των δειγματοληπτικών θέσεων δεν 

βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές για κανένα από τα είδη αμφιβίων (ANOVA, p>0,2). 

            ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ        

  AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 All 

ΕΙΔΟΣ Ν 2 2 2 2 4 2 2 3 4 1 3 4 3 34 

Pelophylax kurtmuelleri mean 5,9 0,6 11,9 3,4 1,4 11,9 2,1 2,2 12,0  15,0 0,9 18,3 7,1 

 Std.Dev. 8,3 0,8 6,1 3,5 1,6 4,4 3,0 2,6 20,4  18,0 1,2 3,5 10,3 

 Min 0,0 0,0 7,6 0,9 0,0 8,8 0,0 0,0 1,0  2,8 0,0 14,5 0,0 

 Max 11,8 1,2 16,2 5,9 2,8 15,0 4,3 5,0 42,6  35,7 2,5 21,6 42,6 

Hyla arborea mean 1,6 2,4 3,2 0,7 1,5  0,8 0,6 9,5 14,1 1,1 0,4 3,1 2,8 

 Std.Dev. 2,3 3,3 3,6 1,0 1,7  1,2 1,0 11,7 0,0 0,9 0,8 1,7 5,2 

 Min 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0  0,0 0,0 1,9 14,1 0,0 0,0 1,8 0,0 

 Max 3,2 4,7 5,7 1,5 3,9  1,7 1,7 26,9 14,1 1,6 1,5 5,0 26,9 

Rana dalmatina mean 1,1   0,4 1,5 0,6        1,0 

 Std.Dev. 1,5   0,6 1,3 0,8        1,1 

 Min 0,0   0,0 0,0 0,0        0,0 

 Max 2,1   0,9 3,2 1,2        3,2 

Bufo bufo mean 1,1   0,4 1,6      0,5   1,0 

 Std.Dev. 1,5   0,6 2,5      0,9   1,6 

 Min 0,0   0,0 0,0      0,0   0,0 

 Max 2,1   0,9 5,3      1,6   5,3 

Lissotriton vulgaris mean  0,6 8,7 1,5 1,5   1,1 3,3 3,5 2,2 3,5 8,7 3,4 

 Std.Dev.  0,8 9,3 2,1 2,0   1,9 4,0 0,0 2,5 6,0 6,0 4,5 

 Min  0,0 2,1 0,0 0,0   0,0 0,7 3,5 0,0 0,0 2,5 0,0 

 Max  1,2 15,2 2,9 4,2   3,3 9,3 3,5 4,9 12,5 14,4 15,2 

Triturus macedonicus mean    5,1  0,6 7,6 3,6  1,8   1,8 3,4 

 Std.Dev.    7,2  0,9 1,3 3,7  0,0   0,6 3,5 

 Min    0,0  0,0 6,7 0,0  1,8   1,3 0,0 

  Max       10,2   1,3 8,6 7,3   1,8     2,4 10,2 
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Πίνακας 6. Μέση πυκνότητα (άτομα/m2) και τυπική απόκλιση (+/- SD) προνυμφών και γυρίνων αμφιβίων σε 10 δειγματοληπτικές θέσεις με βάση τη μέθοδο 
των δειγματοληπτικών επιφανειών. Ν: αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών επιφάνειας 0,5m2. Στις θέσεις ΑΜΡ10 και ΑΜΡ12 δεν πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληπτικές επιφάνειες, ενώ στη θέση ΑΜΡ08 δεν εντοπίστηκε καμία προνύμφη/γυρίνος εντός των 3 δειγματοληπτικών επιφανειών. 
 

    AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP09 AMP11 AMP13 All 

ΕΙΔΟΣ Ν 6 3 5 5 5 3 3 3 3 3 42 

Total density mean 2,0 86,7 27,2 3,2 11,2 2,7 0,7 10,0 9,3 8,0 14,7 

 Std.Dev. 4,9 96,1 39,8 4,1 13,7 2,3 1,2 9,2 14,5 12,2 34,8 

 Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max 12,0 190,0 88,0 10,0 28,0 4,0 2,0 18,0 26,0 22,0 190,0 

Pelophylax kurtmuelleri mean  2,0 11,6 3,2 0,4 1,3  0,7 5,3 2,0 3,7 

 Std.Dev.  3,5 17,7 4,1 0,9 2,3  1,2 7,6 2,0 8,1 

 Min  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max  6,0 40,0 10,0 2,0 4,0  2,0 14,0 4,0 40,0 

Hyla arborea mean  69,3 7,6  0,8   6,0 3,3 2,0 12,9 

 Std.Dev.  74,4 17,0  1,8   6,0 5,8 3,5 33,5 

 Min  0,0 0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max  148,0 38,0  4,0   12,0 10,0 6,0 148,0 

Lissotriton vulgaris mean 2,0 15,3 7,6  9,6   3,3 0,7 4,0 6,0 

 Std.Dev. 4,9 18,6 13,0  11,5   3,1 1,2 6,9 10,0 

 Min 0,0 0,0 0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max 12,0 36,0 30,0  24,0   6,0 2,0 12,0 36,0 

Triturus macedonicus mean   0,4  0,4 1,3 0,7    0,6 

 Std.Dev.   0,9  0,9 2,3 1,2    1,2 

 Min   0,0  0,0 0,0 0,0    0,0 

  Max     2,0   2,0 4,0 2,0       4,0 
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Γράφημα 3. Α) Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων (άτομα/m2) και Β) πυκνότητα γυρίνων του είδους Hyla arborea σε 10 δειγματοληπτικές θέσεις. Τόσο 

η συνολική πυκνότητα όσο και η πυκνότητα γυρίνων του Hyla arborea βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών θέσεων (ANOVA, F9,29 = 

2,34, p=0,04, και F5,16 = 2,89, p=0,048 αντίστοιχα). Όσον αφορά στη συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων, η διαφορά έγκειται μεταξύ του σταθμού 

ΑΜΡ02 και των ΑΜΡ01, 04, 07, ενώ για το Hyla arborea η διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των σταθμών ΑΜΡ02 και ΑΜΡ05 (Tukey HSD test, p<0,05). 
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Πίνακας 7. Μέση πυκνότητα (άτομα/m3) και τυπική απόκλιση (+/- SD) προνυμφών και γυρίνων αμφιβίων σε 10 δειγματοληπτικές θέσεις με βάση τη μέθοδο 
των δειγματοληπτικών επιφανειών. Ν: αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών. Στις θέσεις ΑΜΡ10 και ΑΜΡ12 δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές 
επιφάνειες, ενώ στη θέση ΑΜΡ08 δεν εντοπίστηκε καμία προνύμφη/γυρίνος εντός των 3 δειγματοληπτικών επιφανειών. 
 

    AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP09 AMP11 AMP13 All 

ΕΙΔΟΣ Ν 6 3 5 5 5 3 3 3 3 3 42 

Total density mean 25,0 866,7 291,3 35,0 104,9 14,6 1,5 89,6 58,3 53,6 142,5 

 Std.Dev. 61,2 960,9 402,1 60,9 130,0 12,7 2,5 88,3 90,5 85,1 349,3 

 Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max 150,0 1900,0 800,0 142,8 280,0 23,3 4,4 176,5 162,5 151,7 1900,0 

Pelophylax kurtmuelleri mean  20,0 119,7 35,0 4,0 7,8  6,5 33,3 12,2 34,4 

 Std.Dev.  34,6 163,9 60,9 8,9 13,4  11,3 47,4 14,1 78,4 

 Min  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max  60,0 300,0 142,8 20,0 23,3  19,6 87,5 27,6 300,0 

Hyla arborea mean  693,3 56,7  8,0   54,6 20,8 13,8 121,4 

 Std.Dev.  744,4 126,8  17,9   59,3 36,1 23,9 333,1 

 Min  0,0 0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max  1480,0 283,6  40,0   117,7 62,5 41,4 1480,0 

Lissotriton vulgaris mean 25,0 153,3 111,9  88,9   28,5 4,2 27,6 64,1 

 Std.Dev. 61,2 185,8 218,5  105,7   24,9 7,2 47,8 121,0 

 Min 0,0 0,0 0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max 150,0 360,0 500,0  206,9   46,2 12,5 82,8 500,0 

Triturus macedonicus mean   3,0  4,0 6,8 1,5    3,7 

 Std.Dev.   6,7  8,9 11,8 2,5    7,5 

 Min   0,0  0,0 0,0 0,0    0,0 

  Max     14,9   20,0 20,4 4,4       20,4 
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Γράφημα 4. Α) Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων (άτομα/m3) και Β) πυκνότητα γυρίνων του είδους Hyla arborea σε 10 δειγματοληπτικές θέσεις. Τόσο 

η συνολική πυκνότητα όσο και η πυκνότητα γυρίνων του Hyla arborea βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών θέσεων (ANOVA, F9,29 = 

2,43, p=0,034, και F5,16 = 3,09, p=0,038 αντίστοιχα). Όσον αφορά στη συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων, η διαφορά έγκειται μεταξύ του σταθμού 

ΑΜΡ02 και των ΑΜΡ01, 04, 05, 06, 07, ενώ για το Hyla arborea η διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των σταθμών ΑΜΡ02 και ΑΜΡ05 (Tukey HSD test, p<0,05). 
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Πίνακας 8. Αφθονία ειδών (S), δείκτες ποικιλότητας της αμφιβιοπανίδας και συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων στις 13 δειγματοληπτικές θέσεις. Στις 
θέσεις ΑΜΡ10 και ΑΜΡ12 δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες, ενώ στη θέση ΑΜΡ08 δεν εντοπίστηκε καμία προνύμφη/γυρίνος εντός των 
3 δειγματοληπτικών επιφανειών, και συνεπώς δεν αναγράφονται οι αντίστοιχες πυκνότητες προνυμφών/γυρίνων. 
 

 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΕΙΔΗ AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 

Simpson (1-D) 0,677 0,347 0,639 0,653 0,681 0,269 0,426 0,694 0,549 0,430 0,429 0,494 0,615 

Shannon (H) 1,318 0,632 1,088 1,310 1,438 0,516 0,730 1,277 0,931 0,760 0,817 0,849 1,107 

Αφθονία ειδών (S) 5 4 4 6 6 3 3 4 3 3 4 3 4 

Συνολική πυκνότητα 
προνυμφών/γυρίνων 
(άτομα/m2) 

2,0 86,7 27,2 3,2 11,2 2,7 0,7 - 10,0 - 9,3 - 8,0 

Συνολική πυκνότητα 
προνυμφών/γυρίνων 
(άτομα/m3) 

25,0 866,7 291,3 35,0 104,9 14,6 1,5 - 89,6 - 58,3 - 53,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Γράφημα 5. Αφθονία ειδών αμφιβίων (αριθμός ειδών) που 

καταγράφηκαν στις 13 θέσεις δειγματοληψίας. 
Γράφημα 6. Δείκτες ποικιλότητας της αμφιβιοπανίδας στις 13 
θέσεις δειγματοληψίας. 
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Πίνακας 9. Βαθμός ομοιότητας της αμφιβιοπανίδας μεταξύ των 13 περιοχών δειγματοληψίας με βάση το δείκτη Bray-Curtis. Με έντονη γραφή δίνονται η 
μεγαλύτερη και οι μικρότερες τιμές. 
 

     ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ      

 AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 

AMP01 1,00             

AMP02 0,18 1,00            

AMP03 0,28 0,42 1,00           

AMP04 0,68 0,10 0,22 1,00          

AMP05 0,46 0,37 0,48 0,33 1,00         

AMP06 0,49 0,06 0,31 0,64 0,22 1,00        

AMP07 0,24 0,06 0,09 0,57 0,19 0,32 1,00       

AMP08 0,43 0,11 0,13 0,68 0,29 0,35 0,69 1,00      

AMP09 0,40 0,64 0,56 0,30 0,47 0,23 0,11 0,18 1,00     

AMP10 0,29 0,14 0,17 0,23 0,30 0,05 0,14 0,40 0,23 1,00    

AMP11 0,56 0,17 0,56 0,44 0,36 0,59 0,15 0,25 0,38 0,30 1,00   

AMP12 0,56 0,12 0,14 0,30 0,28 0,11 0,22 0,43 0,21 0,30 0,28 1,00  

AMP13 0,45 0,32 0,68 0,40 0,56 0,54 0,19 0,28 0,55 0,29 0,82 0,24 1 
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3.2. Βιοποικιλότητα των αμφιβίων σε συνάρτηση με τον τύπο ενδιαιτήματος 
 

Στους Πίνακες 10 και 11 παρουσιάζονται τα είδη, ο αριθμός των ατόμων και η σχετική 
αφθονία των ειδών Αμφιβίων, με βάση τις συνολικές καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές 
και τις δειγματοληπτικές επιφάνειες, σε τρεις διακριτούς τύπους ενδιαιτημάτων (ανοικτό 
νερό, καλαμιώνας, λιβάδι/υγρολίβαδο).  Τα αποτελέσματα δείχνουν πως παρότι και τα 6 είδη 
Αμφιβίων παρατηρήθηκαν και στους τρεις τύπους ενδιαιτημάτων, η σχετική τους αφθονία 
διαφέρει μεταξύ αυτών καθώς διαφορετικά είδη χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς τύπους 
ενδιαιτημάτων. Το είδος Pelophylax kurtmuelleri φαίνεται πως κυριαρχεί στο ανοικτό νερό, 
ενώ αυξημένη παρουσία έχει και στους καλαμιώνες. Ο δενδροβάτραχος, Hyla arborea, 
αποτελεί το κυρίαρχο είδος στα λιβάδια/υγρολίβαδα, ενώ ο μακεδονικός τρίτωνας, Triturus 
macedonicus, συναντάται κυρίως -αν και με χαμηλή σχετική αφθονία- σε καλαμιώνες και 
ανοικτό νερό. Στους καλαμιώνες εμφανίζει μεγαλύτερη παρουσία και ο κοινός τρίτωνας 
Lissotriton vulgaris. Τα υπόλοιπα είδη, Bufo bufo και Rana dalmatina  έχουν τη μικρότερη 
αντιπροσώπευση σε όλους τους τύπους ενδιαιτημάτων, εμφανίζοντας ωστόσο τις 
μεγαλύτερες σχετικές αφθονίες στα λιβάδια/υγρολίβαδα (Πίνακες 10, 11, Γράφημα 7). 

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η συχνότητα εμφάνισης καθενός από τα 6 είδη 
Αμφιβίων όπως υπολογίστηκε με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές (Πίνακας 
12. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης καθενός από τα είδη δεν βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά 
μεταξύ των διαφορετικών τύπων ενδιαιτημάτων (ANOVA, p>0,1). 

Όσον αφορά στη συνολική απόλυτη πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων, τα 
λιβάδια/υγρολίβαδα εμφανίζουν τις μεγαλύτερες μέσες τιμές (43,3 άτομα/m2 και 433,3 
άτομα/m3), ενώ τη μικρότερη πυκνότητα εμφανίζει το ανοικτό νερό  (1,2 άτομα/m2 και 15,2 
άτομα/m3) (Πίνακες 13, 14). Ωστόσο, οι διαφορές αυτές κρίθηκαν οριακά σημαντικές (ANOVA, 
F2,36 = 3,13, p=0,055, και ANOVA, F2,36 = 3,09, p=0,058 αντίστοιχα, Tukey HSD test, p<0,05) 
(Γραφήματα 8, 9). 

Την υψηλότερη βιοποικιλότητα, με βάση τους δείκτες Simpson (1-D) και Shannon (H), 
εμφανίζουν οι καλαμιώνες (Πίνακας 15, Γράφημα 10). Αν και στο σχετικό πίνακα οι καλαμιώνες 
εμφανίζονται με 6 είδη, πρακτικά φιλοξενούν 4 είδη, καθώς τα R. dalmatina και B. bufo 
εμφανίζουν σχετικές αφθονίες <1% και πιθανότατα αποτελούν περιστασιακούς επισκέπτες 
από παρακείμενα υγρολίβαδα. Ωστόσο, η πρακτικά μικρότερη αφθονία ειδών (S) των 
καλαμιώνων συνοδεύεται από περισσότερο ομοιογενή αντιπροσώπευση των ειδών, 
συγκριτικά με τους άλλους τύπους ενδιαιτημάτων, γεγονός που αιτιολογεί τους υψηλότερους 
δείκτες ποικιλότητας (Πίνακας 15). Στον αντίποδα, τα λιβάδια/υγρολίβαδα εμφανίζουν τη 
χαμηλότερη βιοποικιλότητα καθώς εμφανίζουν ανομοιογένεια στην αντιπροσώπευση των 
διαφορετικών ειδών, με το είδος H. arborea να κυριαρχεί, ενώ παράλληλα φαίνεται να 
συντηρούν τις υψηλότερες πυκνότητες προνυμφών/γυρίνων. 
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Πίνακας 10. Είδη Αμφιβίων και αριθμός ατόμων που καταγράφηκαν στους διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων. Ο αριθμός ατόμων του κάθε είδους είναι 

το άθροισμα των ατόμων που καταγράφηκαν στις τυχαίες διαδρομές και στις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 

 ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΛΙΒΑΔΙ/ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΟ 

P.  kurtmuelleri 44 150 12 

H. arborea 17 101 109 

R. dalmatina 1 1 7 

B. bufo 2 1 7 

L. vulgaris 6 119 28 

T. macedonicus 6 30 1 

Σύνολο ατόμων 76 402 164 

    

Πίνακας 11. Σχετική αφθονία (%) των ειδών Αμφιβίων στους διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων. Με έντονη γραφή δίνεται η σχετική αφθονία > 50%. 
 

 ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΛΙΒΑΔΙ/ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΟ 

P.  kurtmuelleri 57,9 37,3 7,3 

H. arborea 22,4 25,1 66,5 
R. dalmatina 1,3 0,2 4,3 

B. bufo 2,6 0,2 4,3 
L. vulgaris 7,9 29,6 17,1 

T. macedonicus 7,9 7,5 0,6 
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Γράφημα 7. Σχετική αφθονία ειδών Αμφιβίων στους 

διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων. 
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   ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ 

ΕΙΔΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΛΙΒΑΔΙ/ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΟ 

 N 7 22 5 

Pelophylax kurtmuelleri mean 7,3 7,6 3,3 

 Std.Dev. 7,7 11,6 6,3 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 18,8 42,6 14,5 

Hyla arborea mean 3,6 2,5 2,3 

 Std.Dev. 5,0 5,7 2,0 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 14,1 26,9 4,7 

Rana dalmatina mean 0,5 0,1 1,1 

 Std.Dev. 0,9 0,3 1,3 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 2,1 1,4 3,2 

Bufo bufo mean 0,3 0,1 1,5 

 Std.Dev. 0,8 0,3 2,2 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 2,1 1,6 5,3 

Lissotriton vulgaris mean 1,1 3,5 2,1 

 Std.Dev. 1,5 4,9 4,0 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 3,5 15,2 9,1 

Triturus macedonicus mean 1,4 1,5 0,4 

 Std.Dev. 2,4 3,1 0,8 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 6,7 10,2 1,8 

 

Πίνακας 12. Μέση σχετική πυκνότητα ή συχνότητα εμφάνισης 
(άτομα/ανθρωποώρα), τυπική απόκλιση (+/- SD), ελάχιστη (min) 
και μέγιστη (max) τιμή των Αμφιβίων σε τρεις τύπους 
ενδιαιτημάτων με βάση τη μέθοδο των τυχαίων διαδρομών 
προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας. Ν: αριθμός τυχαίων 
διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην εκάστοτε 
δειγματοληπτική θέση. Στον αριθμό των ατόμων 
συμπεριλαμβάνονται τόσο τα ενήλικα άτομα όσο και οι 
γυρίνοι/προνύμφες που καταμετρήθηκαν στις τυχαίες διαδρομές. 
Οι διαφορές της συχνότητα εμφάνισης των ειδών μεταξύ των 

διαφορετικών τύπων ενδιαιτημάτων δεν βρέθηκαν να είναι 

στατιστικά σημαντικές για κανένα από τα είδη Αμφιβίων (ANOVA, 

p>0,1). 
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Πίνακας 13. Μέση απόλυτη πυκνότητα (άτομα/m2), τυπική απόκλιση (+/- SD), ελάχιστη (min) και μέγιστη (max) τιμή προνυμφών και γυρίνων Αμφιβίων σε 

τρεις τύπους ενδιαιτημάτων με βάση τη μέθοδο των δειγματοληπτικών επιφανειών. Ν: αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών επιφάνειας 0,5m2. 

  

  ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ 

ΕΙΔΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΛΙΒΑΔΙ/ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΟ 

 N 10 26 6 

total density mean 1,2 11,5 43,3 

 Std.Dev. 3,2 19,8 77,1 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 10,0 88,0 190,0 

Pelophylax kurtmuelleri mean 1,2 3,5 1,0 

 Std.Dev. 3,2 8,6 2,4 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 10,0 40,0 6,0 

Hyla arborea mean - 2,9 34,7 

 Std.Dev. - 7,9 60,5 

 Min - 0,0 0,0 

 Max - 38,0 148,0 

Lissotriton vulgaris mean - 4,7 7,7 

 Std.Dev. - 8,3 14,4 

 Min - 0,0 0,0 

 Max - 30,0 36,0 

Triturus macedonicus mean - 0,4 - 

 Std.Dev. - 1,0 - 

 Min - 0,0 - 

 Max - 4,0 - 

Γράφημα 8. Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων (άτομα/m2) 

στους διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων. Η συνολική 

πυκνότητα βρέθηκε να διαφέρει οριακά σημαντικά μεταξύ των 

διαφορετικών τύπων ενδιαιτημάτων (ANOVA, F2,36 = 3,13, p=0,055, 

και συγκεκριμένα μεταξύ του «ανοικτού νερού» και των 

λιβαδιών/υγρολίβαδων (Tukey HSD test, p<0,047). Ο= ανοικτό 

(open), R= καλάμι (reed), F= λιβάδι/υγρολίβαδο(floodplain) 
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Πίνακας 14. Μέση απόλυτη πυκνότητα (άτομα/m3), τυπική απόκλιση (+/- SD), ελάχιστη (min) και μέγιστη (max) τιμή προνυμφών και γυρίνων Αμφιβίων σε 

τρεις τύπους ενδιαιτημάτων με βάση τη μέθοδο των δειγματοληπτικών επιφανειών. Ν: αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών επιφάνειας 0,5m2. 

 

   ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ 

ΕΙΔΟΣ  ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΛΙΒΑΔΙ/ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΟ 

 N 10 26 6 

total density mean 15,2 108,0 433,3 
 Std.Dev. 44,9 200,4 771,1 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 142,8 800,0 1900,0 

Pelophylax kurtmuelleri mean 15,2 31,6 10,0 

 Std.Dev. 44,9 80,9 24,5 

 Min 0,0 0,0 0,0 

 Max 142,8 300,0 60,0 

Hyla arborea mean - 22,7 346,7 

 Std.Dev. - 60,1 604,9 

 Min - 0,0 0,0 

 Max - 283,6 1480,0 

Lissotriton vulgaris mean - 51,3 76,7 

 Std.Dev. - 110,0 144,5 
 Min - 0,0 0,0 

 Max - 500,0 360,0 

Triturus macedonicus mean - 2,3 - 

 Std.Dev. - 6,1 - 
 Min - 0,0 - 
 Max - 20,4 - 
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Γράφημα 9. Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων (άτομα/m3) 

στους διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων. Η συνολική πυκνότητα 

βρέθηκε να διαφέρει οριακά σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών 

τύπων ενδιαιτημάτων (ANOVA, F2,36 = 3,09, p=0,058, και 

συγκεκριμένα μεταξύ του «ανοικτού νερού» και των 

λιβαδιών/υγρολίβαδων (Tukey HSD test, p<0,05).  

Ο= ανοικτό (open), R= καλάμι (reed), F= 

λιβάδι/υγρολίβαδο(floodplain) 
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Πίνακας 15. Αφθονία ειδών (S), δείκτες ποικιλότητας της Αμφιβιοπανίδας και συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων στους διαφορετικούς τύπους 
ενδιαιτημάτων. 
 

 ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΑΜΙ ΛΙΒΑΔΙ/ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΟ 

Simpson (1-D) 0,602 0,704 0,520 

Shannon (H) 1,205 1,299 1,065 

S 6 6 6 

Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων 
(άτομα/m2) 

1,2 11,5 43,3 

Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων 
(άτομα/m3) 

15,2 108,0 433,3 
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Γράφημα 10. Δείκτες ποικιλότητας της Αμφιβιοπανίδας στους 

διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων.  
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3.3. Βιοποικιλότητα αμφιβίων σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων 
 

Όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, πρακτικά τέσσερα είδη αμφιβίων εμφανίζουν 
αυξημένη παρουσία σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων της περιοχής μελέτης (Γράφημα 11). Από 
αυτά, τα είδη Pelophylax kurtmuelleri και Lissotriton vulgaris, ήταν τα πιο κοινά στο σύνολο της 
περιοχής μελέτης με σχετική αφθονία 37% και 30% αντίστοιχα, ενώ καταγράφηκαν σε 12 και 
11 από τις 13 περιοχές δειγματοληψίας αντίστοιχα (Εικόνα 7, Πίνακας 16). Ακολουθεί η Hyla 
arborea με 25% και παρουσία σε 10 θέσεις, ενώ ο μακεδονικός τρίτωνας Triturus macedonicus 
κατέγραψε περίπου 8% και εντοπίστηκε σε 8 θέσεις δειγματοληψίας (Εικόνα 7, Πίνακας 16).  

Το είδος Pelophylax kurtmuelleri κυριαρχούσε (σχετική αφθονία >70%) στους καλαμιώνες 
των θέσεων ΑΜΡ06 (Εκβολή) και ΑΜΡ11 (Άγ. Αχίλλειος), ενώ η Hyla arborea κυριαρχούσε 
(σχετική αφθονία >60%) στους καλαμιώνες των θέσεων ΑΜΡ02 (Καρυές), ΑΜΡ09 (Μικρός 
Κάμπος) και ΑΜΡ10 (Κρίνα) (Πίνακας 17, Γράφημα 12). Όσον αφορά στους τρίτωνες, το είδος 
Lissotriton vulgaris βρέθηκε να κυριαρχεί στους καλαμιώνες των θέσεων ΑΜΡ05 (Οπάγια) και 
ΑΜΡ12 (Πύλη), ενώ ο μακεδονικός τρίτωνας Triturus macedonicus βρέθηκε να κυριαρχεί στη 
θέση ΑΜΡ07 (Γιούλια) με σχετική αφθονία 69% (Πίνακας 17, Γράφημα 12). Συγκεντρωτικά, η 
σύνθεση της αμφιβιοπανίδας και η σχετική αφθονία των ειδών στους καλαμιώνες των 13 
θέσεων δειγματοληψίας παρουσιάζονται στους Πίνακες 16 και 17, στην Εικόνα 7, και στα 
Γραφήματα 11 και 12. 

Καμία σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης καθενός από τα 6 είδη Αμφιβίων, 
με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες διαδρομές, δεν διαγνώστηκε μεταξύ των καλαμιώνων 
των 13 θέσεων δειγματοληψίας (Πίνακας 18).  

Αντίθετα, στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόλυτες πυκνότητες των προνυμφών και 
γυρίνων καταγράφηκαν μεταξύ των καλαμιώνων των διαφορετικών δειγματοληπτικών 
θέσεων. Η μεγαλύτερη συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων υπολογίστηκε στους 
καλαμιώνες της θέσης AMP03 (Μπούσκανη) (68,0 άτομα/m2 και 728,4 άτομα/m3), ενώ η 
μικρότερη πυκνότητα υπολογίστηκε στους καλαμιώνες της θέσης ΑΜΡ07 (Γιούλια) (0,7 
άτομα/m2 και 1,5 άτομα/m3) (Πίνακες 19, 20). Τόσο η συνολική πυκνότητα προνυμφών και 
γυρίνων όσο και η πυκνότητα των γυρίνων του είδους Pelophylax kurtmuelleri βρέθηκαν να 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δειγματοληπτικών θέσεων (ANOVA, F8,14 = 12,61, p=0,000, 
και F6,10 = 59,5, p=0,000 αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, οι διαφορές και στις δύο περιπτώσεις 
εντοπίζονται μεταξύ της περιοχής ΑΜΡ03 (Μπούσκανη) και όλων των υπολοίπων (Tukey HSD 
test, p< 0,001) (Γραφήματα 13, 14). 

Μεταξύ των ενδιαιτημάτων καλαμιώνων των 13 δειγματοληπτικών θέσεων, αυξημένη 
βιοποικιλότητα αμφιβίων (αφθονία ειδών και δείκτες ποικιλότητας) παρουσιάζουν οι θέσεις 
ΑΜΡ08 (Βιρό), ΑΜΡ04 (Λευκώνας) και ΑΜΡ13 (Δασερή). Αντίθετα, οι καλαμιώνες των θέσεων 
ΑΜΡ06 (Εκβολή) και ΑΜΡ07 (Γιούλια) εμφανίζουν τη χαμηλότερη βιοποικιλότητα (Πίνακας 21 
και Γράφημα 15). 

Σύμφωνα με το δείκτη ομοιότητας Bray-Curtis, τη μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ τους 
εμφανίζουν οι καλαμιώνες των θέσεων ΑΜΡ04 (Λευκώνας) και ΑΜΡ08 (Βιρό). Ωστόσο, η 
ομοιότητα μεταξύ των καλαμιώνων των διαφορετικών θέσεων δειγματοληψίας, όσον αφορά 
στις βιοκοινωνίες των αμφιβίων, εμφανίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων χαμηλή έως 
σχεδόν μηδενική (Πίνακας 22). 
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Πίνακας 16. Είδη αμφιβίων και αριθμός ατόμων που καταγράφηκαν στα ενδιαιτήματα καλαμιώνων στις 13 θέσεις δειγματοληψίας. Ο αριθμός ατόμων του 

κάθε είδους είναι το άθροισμα των ατόμων που καταγράφηκαν στις τυχαίες διαδρομές και στις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 

 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  

ΕΙΔΟΣ AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 Σύνολο 

P.  kurtmuelleri 6 1 57 7 3 9 4 4 12 0 34 2 11 150 

H. arborea 0 4 26 1 1 0 0 2 47 8 7 1 4 101 

R. dalmatina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
B. bufo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
L. vulgaris 6 1 38 2 27 0 0 2 18 2 5 6 12 119 

T. macedonicus 0 0 1 7 2 3 9 6 0 1 0 0 1 30 

Σύνολο Ατόμων 13 6 122 17 33 12 13 14 77 11 47 9 28 402 

 

Πίνακας 17. Σχετική αφθονία (%) των ειδών αμφιβίων σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων των 13 δειγματοληπτικών θέσεων. Με έντονη γραφή δίνεται η σχετική 

αφθονία > 50%. 

 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 

P.  kurtmuelleri 46,2 16,7 46,7 41,2 9,1 75,0 30,8 28,6 15,6 - 72,3 22,2 39,3 

H. arborea - 66,7 21,3 5,9 3,0 - - 14,3 61,0 72,7 14,9 11,1 14,3 

R. dalmatina 7,7 - - - - - - - - - - - - 

B. bufo - - - - - - - - - - 2,1 - - 

L. vulgaris 46,2 16,7 31,1 11,8 81,8 - - 14,3 23,4 18,2 10,6 66,7 42,9 

T. macedonicus - - 0,8 41,2 6,1 25,0 69,2 42,9 - 9,1 - - 3,6 
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Εικόνα 7. Γραφική απεικόνιση της σχετικής αφθονίας των ειδών αμφιβίων που 

καταγράφηκαν σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων σε κάθε θέση δειγματοληψίας. Ο 

υπολογισμός της σχετικής αφθονίας έγινε με βάση τις καταγραφές από τις τυχαίες 

διαδρομές προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας και τις δειγματοληπτικές επιφάνειες. 
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Γράφημα 12. Σχετική αφθονία καθενός από τα είδη αμφιβίων σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων των 13 θέσεων δειγματοληψίας. 
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Γράφημα 11. Είδη αμφιβίων και σχετικές αφθονίες τους 

σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων στο σύνολο των 

δειγματοληπτικών θέσεων. 
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Πίνακας 18. Μέση σχετική πυκνότητα ή συχνότητα εμφάνισης (άτομα/ανθρωποώρα), τυπική απόκλιση (+/- SD), ελάχιστη (min) και μέγιστη (max) τιμή των 

αμφιβίων σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων 11 δειγματοληπτικών θέσεων με βάση τη μέθοδο των τυχαίων διαδρομών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας. Ν: 

αριθμός τυχαίων διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν στην εκάστοτε δειγματοληπτική θέση. Στον αριθμό των ατόμων συμπεριλαμβάνονται τόσο τα ενήλικα 

άτομα όσο και οι γυρίνοι/προνύμφες που καταμετρήθηκαν στις τυχαίες διαδρομές. Στις περιοχές ΑΜΡ01 και ΑΜΡ02 οι τυχαίες διαδρομές εντός του 

καλαμιώνα δεν σημείωσαν κανένα αμφίβιο. Οι διαφορές της συχνότητα εμφάνισης των ειδών μεταξύ των περιοχών δεν βρέθηκαν να είναι στατιστικά 

σημαντικές για κανένα από τα είδη αμφιβίων (ANOVA, p>0,5). 

     ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ     

    AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 

ΕΙΔΟΣ Ν 2 1 1 1 1 3 4 1 2 4 1 

Pelophylax 
kurtmuelleri 

mean 11,9 5,9 2,8 8,8 4,3 2,2 12,0  21,1 0,9 21,6 

 Std.Dev. 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 20,4  20,6 1,2 0,0 

 Min 7,6 5,9 2,8 8,8 4,3 0,0 1,0  6,5 0,0 21,6 

 Max 16,2 5,9 2,8 8,8 4,3 5,0 42,6  35,7 2,5 21,6 

Hyla arborea mean 3,2 1,5    0,6 9,5 14,1 1,6 0,4 2,4 

 Std.Dev. 3,6 0,0    1,0 11,7 0,0 0,0 0,8 0,0 

 Min 0,7 1,5    0,0 1,9 14,1 1,6 0,0 2,4 

 Max 5,7 1,5    1,7 26,9 14,1 1,6 1,5 2,4 

Rana dalmatina mean   1,4         

 Std.Dev.   0,0         

 Min   1,4         

 Max   1,4         

Bufo bufo mean         0,8   

 Std.Dev.         1,1   

 Min         0,0   

 Max         1,6   

Lissotriton vulgaris mean 8,7 2,9 4,2   1,1 3,3 3,5 3,2 3,5 14,4 

 Std.Dev. 9,3 0,0 0,0   1,9 4,0 0,0 2,3 6,0 0,0 
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 Min 2,1 2,9 4,2   0,0 0,7 3,5 1,6 0,0 14,4 

 Max 15,2 2,9 4,2   3,3 9,3 3,5 4,9 12,5 14,4 

Triturus macedonicus mean  10,2  1,3 8,6 3,6  1,8   2,4 

 Std.Dev.  0,0  0,0 0,0 3,7  0,0   0,0 

 Min  10,2  1,3 8,6 0,0  1,8   2,4 

  Max   10,2   1,3 8,6 7,3   1,8     2,4 
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Πίνακας 19. Μέση απόλυτη πυκνότητα (άτομα/m2) και τυπική απόκλιση (+/- SD) προνυμφών και γυρίνων αμφιβίων σε καλαμιώνες 9 δειγματοληπτικών 
θέσεων με βάση τη μέθοδο των δειγματοληπτικών επιφανειών. Ν: αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών επιφάνειας 0,5m2. Στις θέσεις ΑΜΡ02, ΑΜΡ10 και 
ΑΜΡ12 δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες σε καλαμιώνες, ενώ στη θέση ΑΜΡ08 δεν εντοπίστηκε καμία προνύμφη/γυρίνος εντός των 3 
δειγματοληπτικών επιφανειών. 
 

     ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ     

ΕΙΔΟΣ  AMP01 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP09 AMP11 AMP13 All Grps 

 N 3 2 2 4 2 3 3 2 2 23 

total density mean 4,0 68,0 3,0 14,0 4,0 0,7 10,0 14,0 11,0 13,0 

 Std.Dev. 6,9 28,3 1,4 14,0 0,0 1,2 9,2 17,0 15,6 20,6 

 Min 0,0 48,0 2,0 0,0 4,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

 Max 12,0 88,0 4,0 28,0 4,0 2,0 18,0 26,0 22,0 88,0 

Pelophylax kurtmuelleri mean  29,0 3,0 0,5 2,0  0,7 8,0 2,0 5,4 

 Std.Dev.  15,6 1,4 1,0 2,8  1,2 8,5 2,8 10,3 

 Min  18,0 2,0 0,0 0,0  0,0 2,0 0,0 0,0 

 Max  40,0 4,0 2,0 4,0  2,0 14,0 4,0 40,0 

Hyla arborea mean  19,0  1,0   6,0 5,0 3,0 5,8 

 Std.Dev.  26,9  2,0   6,0 7,1 4,2 10,5 

 Min  0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max  38,0  4,0   12,0 10,0 6,0 38,0 

Lissotriton vulgaris mean 4,0 19,0  12,0   3,3 1,0 6,0 7,6 

 Std.Dev. 6,9 15,6  11,8   3,1 1,4 8,5 9,6 

 Min 0,0 8,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max 12,0 30,0  24,0   6,0 2,0 12,0 30,0 

Triturus macedonicus mean  1,0  0,5 2,0 0,7    0,9 

 Std.Dev.  1,4  1,0 2,8 1,2    1,4 

 Min  0,0  0,0 0,0 0,0    0,0 

 Max  2,0  2,0 4,0 2,0    4,0 
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Γράφημα 13. Α) Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων (άτομα/m2) και Β) πυκνότητα γυρίνων του είδους P. kurtmuelleri σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων 

στις διαφορετικές θέσεις δειγματοληψίας. Τόσο η συνολική πυκνότητα όσο και η πυκνότητα γυρίνων του P. kurtmuelleri βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ των διαφορετικών θέσεων (ANOVA, F8,14 = 5,71, p=0,002, και F6,10 = 6,66, p=0,005 αντίστοιχα). Όσον αφορά στη συνολική πυκνότητα 

προνυμφών/γυρίνων, η διαφορά έγκειται μεταξύ του σταθμού ΑΜΡ03 και όλων των υπολοίπων, ενώ για το P. kurtmuelleri η διαφορά εντοπίζεται μεταξύ 

του σταθμού ΑΜΡ03 και των ΑΜΡ04, 05, 06 και 09 (Tukey HSD test, p<0,05). 

 

 

 

Pelophylax kurtmuelleri

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD 

AMP01
AMP03

AMP04
AMP05

AMP06
AMP07

AMP08
AMP09

AMP11
AMP13

Site

0

10

20

30

40

50

60

70

d
e
n

s
it
y
 (

in
d
iv

id
u

a
ls

/m
2
)

Total density

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD 

AMP01
AMP03

AMP04
AMP05

AMP06
AMP07

AMP08
AMP09

AMP11
AMP13

Site

0

20

40

60

80

100

120

140

d
e

n
s
it
y
 (

in
d

iv
id

u
a

ls
/m

2
)



41 
 

Πίνακας 20. Μέση απόλυτη πυκνότητα (άτομα/m3) και τυπική απόκλιση (+/- SD) προνυμφών και γυρίνων αμφιβίων σε καλαμιώνες 9 δειγματοληπτικών 
θέσεων με βάση τη μέθοδο των δειγματοληπτικών επιφανειών. Ν: αριθμός δειγματοληπτικών επιφανειών επιφάνειας 0,5m2. Στις θέσεις ΑΜΡ02, ΑΜΡ10 και 
ΑΜΡ12 δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες σε καλαμιώνες, ενώ στη θέση ΑΜΡ08 δεν εντοπίστηκε καμία προνύμφη/γυρίνος εντός των 3 
δειγματοληπτικών επιφανειών. 

     ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ     

ΕΙΔΟΣ   AMP01 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP09 AMP11 AMP13 All Grps 

 N 3 2 2 4 2 3 3 2 2 23 

total density mean 50,0 728,4 16,1 131,2 21,8 1,5 89,6 87,4 75,9 122,0 

 Std.Dev. 86,6 101,3 7,0 133,9 2,0 2,5 88,3 106,2 107,3 209,4 

 Min 0,0 656,7 11,1 0,0 20,4 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 

 Max 150,0 800,0 21,1 280,0 23,3 4,4 176,5 162,5 151,7 800,0 

Pelophylax kurtmuelleri mean  299,3 16,1 5,0 11,6  6,5 49,9 13,8 48,3 

 Std.Dev.  1,1 7,0 10,0 16,4  11,3 53,1 19,5 96,8 

 Min  298,5 11,1 0,0 0,0  0,0 12,3 0,0 0,0 

 Max  300,0 21,1 20,0 23,3  19,6 87,5 27,6 300,0 

Hyla arborea mean  141,8  10,0   54,6 31,3 20,7 45,5 

 Std.Dev.  200,5  20,0   59,3 44,2 29,3 80,0 

 Min  0,0  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max  283,6  40,0   117,7 62,5 41,4 283,6 

Lissotriton vulgaris mean 50,0 279,9  111,2   28,5 6,3 41,4 83,4 

 Std.Dev. 86,6 311,3  107,7   24,9 8,8 58,5 131,6 

 Min 0,0 59,7  0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

 Max 150,0 500,0  206,9   46,2 12,5 82,8 500,0 

Triturus macedonicus mean  7,5  5,0 10,2 1,5    5,4 

 Std.Dev.  10,5  10,0 14,4 2,5    8,6 

 Min  0,0  0,0 0,0 0,0    0,0 

  Max   14,9   20,0 20,4 4,4       20,4 
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Γράφημα 14. Α) Συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων (άτομα/m3) και Β) πυκνότητα γυρίνων του είδους P. kurtmuelleri σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων 

στις διαφορετικές θέσεις δειγματοληψίας. Τόσο η συνολική πυκνότητα όσο και η πυκνότητα γυρίνων του P. kurtmuelleri βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ των διαφορετικών θέσεων (ANOVA, F8,14 = 12,61, p=0,000, και F6,10 = 59,5, p=0,000 αντίστοιχα). Οι διαφορές και στις δύο περιπτώσεις έγκεινται 

μεταξύ του σταθμού ΑΜΡ03 και όλων των υπολοίπων (Tukey HSD test, p<0,001). 
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Πίνακας 21. Αφθονία ειδών (S), δείκτες ποικιλότητας της αμφιβιοπανίδας και συνολική πυκνότητα προνυμφών/γυρίνων σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων στις 13 
δειγματοληπτικές θέσεις. Στις θέσεις ΑΜΡ02, ΑΜΡ10 και ΑΜΡ12 δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες, ενώ στη θέση ΑΜΡ08 δεν 
εντοπίστηκε καμία προνύμφη/γυρίνος εντός των 3 δειγματοληπτικών επιφανειών, και συνεπώς δεν αναγράφονται οι αντίστοιχες πυκνότητες 
προνυμφών/γυρίνων. 
 

 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

ΕΙΔΗ AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 

Simpson (1-D) 0,568 0,500 0,639 0,644 0,318 0,375 0,426 0,694 0,549 0,430 0,443 0,494 0,640 

Shannon (H) 0,911 0,868 1,088 1,149 0,658 0,562 0,617 1,277 0,931 0,760 0,838 0,849 1,127 

Αφθονία ειδών (S) 3 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 

Συνολική πυκνότητα 
προνυμφών/γυρίνων 
(άτομα/m2) 

4,0 - 68,0 3,0 14,0 4,0 0,7 - 10,0 - 14,0 - 11,0 

Συνολική πυκνότητα 
προνυμφών/γυρίνων 
(άτομα/m3) 

50,0 - 728,4 16,1 131,2 21,8 1,5 - 89,6 - 87,4 - 75,9 

 

  

 

 

 

 

 

Γράφημα 15. Α) Αφθονία Ειδών (S) και Β) Δείκτες ποικιλότητας της αμφιβιοπανίδας σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων στις 13 δειγματοληπτικές θέσεις. 
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Πίνακας 22. Βαθμός ομοιότητας μεταξύ των ενδιαιτημάτων καλαμιώνων των 13 περιοχών δειγματοληψίας με βάση το δείκτη Bray-Curtis. Με έντονη γραφή 
δίνονται η μεγαλύτερη και οι μικρότερες τιμές. 
 

     ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ      

 AMP01 AMP02 AMP03 AMP04 AMP05 AMP06 AMP07 AMP08 AMP09 AMP10 AMP11 AMP12 AMP13 

AMP01 1,00             

AMP02 0,21 1,00            

AMP03 0,18 0,09 1,00           

AMP04 0,53 0,26 0,16 1,00          

AMP05 0,39 0,15 0,41 0,32 1,00         

AMP06 0,48 0,11 0,15 0,69 0,22 1,00        

AMP07 0,31 0,11 0,07 0,73 0,22 0,56 1,00       

AMP08 0,44 0,40 0,13 0,84 0,34 0,54 0,74 1,00      

AMP09 0,27 0,14 0,56 0,21 0,40 0,20 0,09 0,18 1,00     

AMP10 0,17 0,59 0,17 0,29 0,18 0,09 0,08 0,40 0,23 1,00    

AMP11 0,37 0,23 0,54 0,31 0,23 0,31 0,13 0,26 0,39 0,31 1,00   

AMP12 0,73 0,40 0,14 0,38 0,43 0,19 0,18 0,43 0,21 0,30 0,29 1,00  

AMP13 0,59 0,35 0,37 0,49 0,56 0,50 0,24 0,43 0,51 0,36 0,53 0,49 1,00 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη προσέθεσε νέα πρωτογενή δεδομένα για την ποικιλότητα και τις 
πυκνότητες των αμφιβίων τόσο για την περιοχή μελέτης, όσο και για την ευρύτερη περιοχή 
των Πρεσπών, ενώ η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κρίνεται κατάλληλη και επαρκής για 
τους στόχους που τέθηκαν. 

Η συντριπτική πλειονότητα των καταγραφών αμφιβίων στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης αφορούσαν σε νεαρά μεταμορφωμένα άτομα και σε προνύμφες/γυρίνους, ενώ 
ελάχιστες καταγραφές αφορούσαν ενήλικα άτομα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την –
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- πλήρη απουσία ακουστικών καταγραφών κατά τις νυκτερινές 
επισκέψεις, υποδηλώνει πως η αναπαραγωγική περίοδος κατά την παρούσα χρονιά είχε προ 
πολλού παρέλθει. Είναι λοιπόν πιθανή μια υποεκτίμηση της βιοποικιλότητας των αμφιβίων 
στην περιοχή μελέτης καθώς η καταλληλότερη περίοδος για τέτοιες εκτιμήσεις θεωρείται 
αναμφισβήτητα το μέσον της αναπαραγωγικής περιόδου (Cogalniceanu & Miaud, 2010). Παρ’ 
όλα αυτά, η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές εκτιμήσεις, 
μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για εκτιμήσεις που αφορούν σε σχετικές και απόλυτες 
πυκνότητες των προνυμφικών και νεανικών ηλικιακών κλάσεων (Skelly & Richardson, 2010). 

Για έξι από τις 13 θέσεις που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, υπήρχαν 
διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα που κατέγραφαν την παρουσία συνολικά οκτώ ειδών 
αμφιβίων (Bousbouras & Ioannidis, 1994, 1997, Σωτηρόπουλος & Μαραγκού, 2000). Πολλές 
από αυτές τις καταγραφές επιβεβαιώθηκαν, άλλες όχι, ενώ προστέθηκε νέα πληροφορία για 
τις υπόλοιπες επτά θέσεις (Εικόνα 8). Συνολικά, στην παρούσα έρευνα καταγράφηκαν έξι είδη 
αμφιβίων στις 13 θέσεις δειγματοληψίας, δύο λιγότερα απ’ όσα αναμένονταν στους 
συγκεκριμένους τύπους ενδιαιτημάτων. Τα δύο είδη αμφιβίων που δεν εντοπίστηκαν κατά την 
παρούσα έρευνα είναι τα Bufo viridis και Pelobates syriacus. Το πρώτο αναφερόταν σε τέσσερις 
από τις 13 θέσεις (ΑΜΡ01-Μικρολίμνη, ΑΜΡ09-Μικρός Κάμπος/Κούλα, ΑΜΡ11-Αγ. Αχίλλειος 
και ΑΜΡ12-Πύλη, Bousbouras & Ioannidis, 1994, 1997, Σωτηρόπουλος & Μαραγκού, 2000), 
ενώ το δεύτερο σε δύο από τις 13 θέσεις (ΑΜΡ01-Μικρολίμνη και ΑΜΡ09-Μικρός 
Κάμπος/Κούλα, Bousbouras & Ioannidis, 1994, 1997). Η σημαντική χρονική απόσταση των 
παλαιότερων καταγραφών από την παρούσα μελέτη, οι πιθανές διαφορές στη μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε, ή ακόμη και η διαφορετική στόχευση των ερευνών, είναι παράγοντες που 
ενδεχομένως μπορούν να ερμηνεύσουν τις αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών μελετών. Ο 
πιθανότερος παράγοντας ωστόσο, μπορεί να σχετίζεται με τον κύκλο ζωής και την ημερήσια 
συμπεριφορά των ειδών. Το είδος Bufo viridis αναπαράγεται νωρίτερα από τα υπόλοιπα (τέλος 
χειμώνα, αρχές άνοιξης, ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε χρονιάς), ενώ η μεταμόρφωση 
των γυρίνων του λαμβάνει χώρα στο τέλος της άνοιξης (Valakos et al. 2008). Η απουσία 
καταγραφών, τόσο γυρίνων όσο και νεαρών μεταμορφωμένων ατόμων, καθώς και η απουσία 
ακουστικού εντοπισμού στις θέσεις δειγματοληψίας, δεν αποκλείει προφανώς την παρουσία 
του στις θέσεις αυτές, ενισχύει ωστόσο την υπόθεση πως τόσο η αναπαραγωγή του όσο και η 
περίοδος μεταμόρφωσης των γυρίνων του είχε λάβει χώρα τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις 
φετινές δειγματοληψίες. Όσον αφορά στο είδος Pelobates syriacus, το γεγονός πως δεν 
παρατηρήθηκε –τόσο στις δύο γνωστές θέσεις όσο και σε καμία από τις υπόλοιπες- γυρίνος 
του είδους ενδεχομένως να υποδεικνύει είτε την απουσία του από τις εν λόγω περιοχές, είτε 
χαμηλούς αριθμούς και αυξημένη σπανιότητα. Σε κάθε περίπτωση, για την επιβεβαίωση της 
παρουσίας ή απουσίας του συγκεκριμένου είδους από μια δειγματοληπτική θέση απαιτείται 
στοχευμένη έρευνα, καθώς είναι νυκτόβιο και ακολουθεί ιδιαιτέρως κρυπτικό πρότυπο 
διαβίωσης (Valakos et al. 2008). 

Μεταξύ των νέων δεδομένων που προσέθεσε η παρούσα μελέτη στην υπάρχουσα γνώση 
για την πανίδα των αμφιβίων της περιοχής των Πρεσπών, αποτελούν και οι νέες θέσεις 
παρουσίας για έξι είδη αμφιβίων. Οι σημαντικότερες προσθήκες αφορούν στα δύο είδη 
τριτώνων, Lissotriton vulgaris και Triturus macedonicus, όπου για το μεν πρώτο προστέθηκαν 
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10 νέες θέσεις παρουσίας, ενώ για το δεύτερο προστέθηκαν στις τέσσερις γνωστές, έξι νέες 
θέσεις παρουσίας (Εικόνα 8). 

Επιπλέον, προστέθηκε σημαντικός όγκος πληροφορίας σχετικά με τις απόλυτες 
πυκνότητες προνυμφών και γυρίνων αμφιβίων. Οι μόνες έως τώρα διαθέσιμες εκτιμήσεις της 
πυκνότητας των ειδών στην περιοχή μελέτης προέρχονται από δύο μόλις μελέτες (Bousbouras 
& Ioannidis, 1997, Σωτηρόπουλος & Μαραγκού, 2000). Ωστόσο, αυτές οι μελέτες εκτιμούν τις 
πυκνότητες των νεαρών και των ενηλίκων κυρίως ατόμων, με εξαίρεση το είδος Triturus 
macedonicus για το οποίο οι εκτιμήσεις αφορούν στην πυκνότητα των προνυμφών του. 
Ενδεικτικά, οι Bousbouras & Ioannidis (1997) αναφέρουν πυκνότητα προνυμφών >20 άτομα/ 
m2 στην περιοχή της Κούλας, τιμή σημαντικά υψηλότερη από τη μέγιστη πυκνότητα των 
προνυμφών του είδους, όπως υπολογίστηκε στην παρούσα μελέτη, για την περιοχή ΑΜΡ06 
(Εκβολή) με 1,3 άτομα/m2 στο σύνολο της θέσης και 2 άτομα/m2 για τους καλαμιώνες της 
θέσης (Πίνακες 6, 19). Οι διαφορές μεταξύ των μελετών είναι μεγάλες και μπορούν να 
αποδοθούν είτε σε σημαντικές μεταβολές στην κατάσταση των πληθυσμών κατά τα τελευταία 
χρόνια, είτε στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση. Στην παρούσα μελέτη 
οι απόλυτες πυκνότητες προνυμφών/γυρίνων υπολογίστηκαν στη βάση δειγματοληπτικών 
επιφανειών προσφέροντας αξιόπιστες εκτιμήσεις (Schaffer et al. 1994, Skelly & Richardson 
2010), ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε από 
τους Bousbouras & Ioannidis (1997). 

Εικόνα 8. Παλαιές και νέες καταγραφές έξι ειδών αμφιβίων στις 13 δειγματοληπτικές θέσεις. Οι παλαιές 

καταγραφές προέρχονται από τους Bousbouras & Ioannidis, 1994, 1997, Σωτηρόπουλος & Μαραγκού, 

2000.  
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Μεταξύ των ειδών αμφιβίων που καταγράφηκαν στις περιοχές μελέτης, ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα έχει η παρουσία του Μακεδονικού τρίτωνα, Triturus macedonicus (Karaman, 
1922) σε οκτώ από τις 13 θέσεις δειγματοληψίας. Το είδος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ 
της οδηγίας 92/43 της Ε.Ε. ως είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος του οποίου η διατήρηση 
επιβάλλει τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ), ενώ έχει καταρτιστεί Ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης («Action Plan for the Conservation of the Crested Newt Species Complex in 
Europe») για τη διατήρηση και την προστασία του (Edgar and Bird, 2006). Παρότι 
χαρακτηρίζεται, όσον αφορά στο καθεστώς διατήρησής του, ως μειωμένου ενδιαφέροντος, 
πρόσφατα δεδομένα (Crnobrnja-Isailović et al. 2015) συνηγορούν στην υποβάθμισή του στην 
κατηγορία κινδύνου «Τρωτό» (VU). Στην Ελλάδα το είδος απαντάται στη δυτική Μακεδονία, 
την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, και τη νήσο Κέρκυρα. Γενικά εμφανίζει κατακερματισμένη 
κατανομή καθώς σχετίζεται με κατά κανόνα μόνιμες υδατοσυλλογές με πλούσια υδρόβια 
βλάστηση (Valakos et al. 2008). Το είδος είναι ευαίσθητο σε αλλαγές της ποιότητας του νερού, 
ενώ στις κυριότερες απειλές για τους πληθυσμούς του περιλαμβάνονται η 
υποβάθμιση/απώλεια του υδάτινου ενδιαιτήματος, και δη των αναπαραγωγικών του θέσεων, 
λόγω εντατικής γεωργικής δραστηριότητας και αγρο-χημικής ρύπανσης. Επιπλέον απειλή 
αποτελεί η γενική κλιματική αλλαγή με τις επακόλουθες αυξημένες περιόδους ξηρασίας, ενώ 
η εισαγωγή ειδών ψαριών στις υδατοσυλλογές μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση ή/και 
εξαφάνιση των τοπικών πληθυσμών (Valakos et al. 2008). Στην περιοχή μελέτης το είδος είχε 
καταγραφεί παλαιότερα σε τέσσερις από τις 13 θέσεις δειγματοληψίας (Bousbouras & 
Ioannidis, 1994, 1997, Σωτηρόπουλος & Μαραγκού, 2000). Κατά τη διάρκεια της παρούσας 
μελέτης το είδος παρατηρήθηκε σε οκτώ από τις 13 δειγματοληπτικές θέσεις, έξι εκ των 
οποίων αποτελούν νέες καταγραφές της παρουσίας του (Εικόνα 8). Μεταξύ αυτών, στις 
περιοχές ΑΜΡ07 -Γιούλια και ΑΜΡ08 –Βιρό, βρέθηκε να εμφανίζει αυξημένη παρουσία με 
σχετική αφθονία 72,2% και 42,9% αντίστοιχα, ενώ δεν εντοπίστηκε στις θέσεις ΑΜΡ01 
(Μικρολίμνη) και ΑΜΡ09 (Μικρός Κάμπος). Το είδος βρέθηκε να σχετίζεται κυρίως με 
ενδιαιτήματα καλαμιώνων και ανοικτού νερού, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
επιλογή και το σχεδιασμό των διαχειριστικών πρακτικών. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ανέδειξαν διαφορές τόσο στη σύνθεση της 
αμφιβιοπανίδας όσο και στις πυκνότητες των προνυμφών/γυρίνων μεταξύ των διαφορετικών 
τύπων ενδιαιτημάτων. Ενώ οι καλαμιώνες βρέθηκαν να συντηρούν πρακτικά τέσσερα είδη 
(έναντι πέντε και έξι σε ενδιαιτήματα υγρολίβαδων και ανοικτού νερού αντίστοιχα), 
εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες ποικιλότητας καθώς τα λιγότερα είδη που συντηρούν 
παρουσιάζουν ομοιογενέστερη αντιπροσώπευση. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με 
ανάλογες παρατηρήσεις σε καλαμιώνες στη Βρετανία (Hardman et al. 2010) και στη Ρουμανία 
(Hartel et al. 2009) και μπορούν να αντανακλούν αυξημένη προστασία/απόκρυψη των 
αμφιβίων σε καλαμιώνες έναντι των θηρευτών τους (π.χ. ψάρια, πτηνά), παρά τη θεωρητική 
ακαταλληλότητά τους, όντας περισσότερο σκιερά και ψυχρά μέρη, για την ομαλή ανάπτυξη 
ιδίως των προνυμφικών σταδίων. Δεν μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πως η 
αυξημένη ποικιλότητα των καλαμιώνων που καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα οφείλεται 
στο μεγαλύτερο αριθμό θέσεων καλαμιώνων που διερευνήθηκε, καθώς οι υπόλοιποι τύποι 
ενδιαιτημάτων δεν ήταν διαθέσιμοι στους περισσότερους σταθμούς κατά τη δεδομένη 
χρονική περίοδο των δειγματοληψιών (Πίνακας 1). Αντίθετα, στα υγρολίβαδα παρατηρήθηκαν 
οι υψηλότερες πυκνότητες των προνυμφικών σταδίων, γεγονός που έχει αποδοθεί στις 
ευνοϊκότερες για τα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια των αμφιβίων συνθήκες που επικρατούν σε 
αυτά τα ενδιαιτήματα (υψηλότερες θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια και αυξημένη τροφική 
διαθεσιμότητα) (Mester et al. 2015). 

Μεταξύ των θέσεων που ερευνήθηκαν, εκείνες οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 
ποικιλότητα αμφιβίων, τόσο σε πλούτο ειδών όσο και στους δείκτες ποικιλότητας, είναι θέσεις 
στις οποίες υπήρχαν κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας διαθέσιμοι και οι τρείς 
τύποι ενδιαιτημάτων (ΑΜΡ01-Μικρολίμνη, ΑΜΡ04-Λευκώνας, ΑΜΡ05-Οπάγια). Η παρουσία 
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μωσαϊκού ενδιαιτημάτων σε υγροτόπους έχει δειχθεί πως συντηρεί αυξημένη βιοποικιλότητα 
αμφιβίων καθώς διαφορετικά είδη προτιμούν διαφορετικούς τύπους ενδιαιτημάτων 
(Bousbouras & Ioannidis, 1997, Σωτηρόπουλος & Μαραγκού 2000, Mazerolle et al. 2014, 
Mester et al. 2015). Συγκρίνοντας όμως τους καλαμιώνες των διαφορετικών θέσεων 
(τουλάχιστον μεταξύ εκείνων όπου ήταν δυνατός ο υπολογισμός των απόλυτων πυκνοτήτων) 
παρατηρείται πως οι περιοχές με την υψηλότερη βιοποικιλότητα είναι οι Λευκώνας (ΑΜΡ04), 
Βιρό (ΑΜΡ08) και Δασερή (ΑΜΡ13), ενώ αυξημένη συνολική πυκνότητα προνυμφικών σταδίων 
εμφανίζουν και οι καλαμιώνες της Μπούσκανης (ΑΜΡ03).  

Συνολικά όμως, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα δεν είναι εφικτή η ακριβής αξιολόγηση 
των περιοχών σε μια κλίμακα «σπουδαιότητας» για την πανίδα των αμφιβίων. Ίσως η 
παρουσία του είδους προτεραιότητας Triturus macedonicus σε αρκετές από αυτές να μπορεί 
να υποδείξει μεγαλύτερη σπουδαιότητα των αντίστοιχων περιοχών ως σημαντικών θέσεων 
αναπαραγωγής για το είδος (Εικόνα 8), καθώς η διατήρηση των θέσεων αυτών υπόσχεται την 
εξασφάλιση της βιωσιμότητας και αναπαραγωγής του είδους στην περιοχή. 

Βέβαια, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δεν επιτρέπουν ευθεία σύγκριση 
μεταξύ των δειγματοληπτικών θέσεων, όχι λόγω της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και η 
οποία κρίνεται απολύτως κατάλληλη και επαρκής για τους στόχους της μελέτης, αλλά κυρίως 
λόγω των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών της φετινής χρονιάς οι οποίες ευθύνονται για τη 
σημαντική μείωση του διαθέσιμου νερού στις θέσεις δειγματοληψίας.  Ως απόρροια της 
παρατεταμένης φετινής ανομβρίας και της επακόλουθης πτώσης της στάθμης της Μικρής 
Πρέσπας, η σημαντικά μειωμένη διαθεσιμότητα νερού ευθύνεται για την απουσία 
ενδιαιτημάτων ανοικτού νερού και υγρολίβαδων σε αρκετές από τις θέσεις δειγματοληψίας 
κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή (Πίνακας 1).  Για τον ίδιο λόγο δεν στάθηκε δυνατός ο 
υπολογισμός των απόλυτων πυκνοτήτων των προνυμφικών σταδίων στους καλαμιώνες όλων 
των θέσεων (Π.χ. στη θέση ΑΜΡ02-Καρυές δεν υπήρχε νερό στους καλαμιώνες με αποτέλεσμα 
να μην πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικές επιφάνειες).  

Παρ’ όλα αυτά, ο συνολικός όγκος των νέων δεδομένων που προέκυψε αποτελεί ένα 
σημαντικό σημείο αναφοράς, τόσο για τη μελλοντική παρακολούθηση των μεταβολών της 
ποικιλότητας των αμφιβίων στην περιοχή μελέτης, όσο και για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
των επικείμενων διαχειριστικών δράσεων στην αμφιβιοπανίδα της περιοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και στοχεύοντας στη βελτίωση των μελλοντικών 
δειγματοληψιών προς την κατεύθυνση της ακριβέστερης και πληρέστερης εκτίμησης της 
βιοποικιλότητας των αμφιβίων στην περιοχή, προτείνεται η διενέργεια δειγματοληψιών σε 
δύο χρονικές περιόδους του κύκλου ζωής των αμφιβίων. Μια δειγματοληψία κατά τη διάρκεια 
της αναπαραγωγικής περιόδου, ώστε να καταγραφεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός των ειδών 
της κάθε περιοχής, καθώς και οι μέγιστες αφθονίες και πυκνότητες των ενηλίκων  -
αναπαραγωγικά ενεργών- ατόμων τους. Οι μέθοδοι των οπτικών καταγραφών και της 
διερεύνησης μικροενδιαιτημάτων, με τυχαίες διαδρομές προκαθορισμένης χρονικής 
διάρκειας, συνδυασμένες με νυκτερινές ακουστικές καταγραφές, προτείνονται ως ιδιαιτέρως 
επαρκείς για το σκοπό αυτό. Η δεύτερη δειγματοληψία προτείνεται να πραγματοποιηθεί μετά 
το πέρας της αναπαραγωγικής περιόδου (τέλη Μαΐου – Ιούνιος), για την εκτίμηση των 
απολύτων πυκνοτήτων των προνυμφικών σταδίων. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται ως 
καταλληλότερη και επαρκής η μέθοδος των δειγματοληπτικών επιφανειών που εφαρμόστηκε 
και στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο, τα αμφίβια όντας ευαίσθητα σε έντονες διακυμάνσεις των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων, υπόκεινται συχνά σε έντονες εποχικές ή ετήσιες μεταβολές 
των πληθυσμών τους (Duellman & Trueb 1986). Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη την 
τακτική επανάληψη των δειγματοληψιών σε βάθος χρόνου, ώστε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη 
αξιοπιστία η ποικιλότητα των περιοχών. 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Είναι προφανές πως για την επιλογή των προς διαχείριση καλαμιώνων απαιτείται η 
συνεκτίμηση των δεδομένων και από άλλες ζωικές ομάδες που ενδιαιτούν σε αυτούς (π.χ. 
πτηνά, θηλαστικά, ασπόνδυλα). Συνεκτιμώντας το σύνολο των αποτελεσμάτων της παρούσας 
έρευνας, αλλά και τα προβλήματα που συζητήθηκαν παραπάνω, ο κύριος διαχειριστικός 
στόχος –τουλάχιστον όσον αφορά στα αμφίβια- θα πρέπει να είναι η δημιουργία μωσαϊκού 
ενδιαιτημάτων στις θέσεις διαχείρισης. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, θέσεις όπου 
συνυπάρχουν διαφορετικοί τύποι ενδιαιτημάτων εμφανίζουν αυξημένο πλούτο ειδών, ενώ η 
παρουσία υγρών λιβαδιών αυξάνει σημαντικά τα πληθυσμιακά μεγέθη των προνυμφικών 
σταδίων. Ανάλογες διαχειριστικές δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες (Mester et al. 2015) και μπορούν να εφαρμοστούν και στην περιοχή των 
Πρεσπών, δυνητικά σε όλες τις θέσεις που διερευνήθηκαν, με ενδεχομένως μακροπρόθεσμα 
ευεργετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η θέση ΑΜΡ03 (Μπούσκανη), οι καλαμιώνες της 
οποίας έχουν διαχειριστεί κατά το παρελθόν (2002-2006) (Κazoglou & Papanastasis 2004), 
εμφανίζει εκτός από αυξημένη ποικιλότητα και πλούτο ειδών, τις υψηλότερες πυκνότητες 
προνυμφών/γυρίνων μεταξύ των καλαμιώνων που ερευνήθηκαν. Ένα επιπλέον σημαντικό 
δεδομένο για την επιλογή –όχι τόσο των περιοχών- όσο του τρόπου και της έντασης 
διαχείρισης, θα πρέπει να αποτελέσει η παρουσία και αναπαραγωγή του Μακεδονικού 
τρίτωνα, ενός είδους αυξημένης σπουδαιότητας διατήρησης, που εμφανίζει αυξημένη 
παρουσία στις βόρειες ως επί το πλείστον θέσεις της περιοχής μελέτης (Εικόνα 8) και που 
φαίνεται να συναρτά την ανάπτυξη των προνυμφικών του σταδίων με ενδιαιτήματα 
καλαμιώνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαχειριστική δράση οφείλει να είναι τέτοια που να 
εξασφαλίζει τη διατήρηση αδιατάρακτων συστάδων – νησίδων καλαμιώνων ώστε να 
διασφαλιστεί η παρουσία και αναπαραγωγή του είδους. 

Συνεπώς, μια ήπια στρατηγική όπου αφενός μεν η διαχείριση των καλαμιώνων θα 
δημιουργεί υγρά λιβάδια, αναμένεται να αυξήσει την ποικιλότητα και να ενισχύσει τους 
πληθυσμούς των αμφιβίων στις αντίστοιχες θέσεις, αφετέρου η διατήρηση νησίδων 
αδιατάρακτων καλαμιώνων υπόσχεται να συμβάλλει στη διατήρηση του Μακεδονικού 
τρίτωνα. Μια διαχειριστική πρακτική που θα αυξήσει την ποικιλότητα και τις πυκνότητες των 
αμφιβίων αναμένεται να λειτουργήσει ευνοϊκά και για άλλες ζωικές ομάδες, όπως τα υδρόβια 
πτηνά (Bisson et al., 2003, Hazell et al., 2004, Pilliod et al., 2003). 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης, μπορούν να 

διατυπωθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Η παρούσα έρευνα προσέθεσε σημαντικό όγκο νέας πληροφορίας σχετικά με τη 

βιοποικιλότητα των αμφιβίων σε 13 θέσεις του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. 

 Εντοπίστηκαν νέες θέσεις παρουσίας των ειδών αμφιβίων, ενώ εκτιμήθηκε για πρώτη 

φορά η απόλυτη πυκνότητα των προνυμφικών σταδίων τους σε αρκετές από τις 

δειγματοληπτικές θέσεις. 

 Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βελτιωμένη μέθοδος για την εκτίμηση της απόλυτης 

πυκνότητας των ειδών, ενώ για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση τους σε 

βάθος χρόνου προτάθηκε η διενέργεια 2 δειγματοληψιών / έτος, ώστε να καλύπτονται 

διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής των αμφιβίων. 

 Προστέθηκαν νέα δεδομένα για την παρουσία στην περιοχή του Μακεδονικού 

τρίτωνα, το οποίο αποτελεί είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρέθηκε σε 

αυξημένη συχνότητα στις βόρειες όχθες της μικρής Πρέσπας. 

 Παρά τις χαμηλές προσδοκίες, καταγράφηκε αυξημένη ποικιλότητα και σχετική 

αφθονία κάποιων ειδών σε ενδιαιτήματα καλαμιώνων.  

 Καταγράφηκαν αυξημένες πυκνότητες των προνυμφικών σταδίων σε υγρολίβαδα. 

 Παρατηρήθηκε αυξημένη ποικιλότητα των αμφιβίων σε θέσεις όπου συνυπήρχαν 
διαφορετικοί τύποι ενδιαιτημάτων. 

 Προτάθηκε η εφαρμογή διαχειριστικής πρακτικής που προβλέπει τη δημιουργία 
ποικιλίας ενδιαιτημάτων με παράλληλη διατήρηση αδιατάρακτων νησίδων 
καλαμιώνων, στοχεύοντας αφενός στην  αύξηση της ποικιλότητας και των 
πληθυσμιακών μεγεθών των αμφιβίων και αφετέρου στη διατήρηση των 
αναπαραγωγικών θέσεων του Μακεδονικού τρίτωνα. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Όλα τα πρωτόκολλα πεδίου με τα πρωτογενή δεδομένα δίνονται στο συνοδευτικό αρχείο 
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