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Η ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ [Panaxia quadripunctaria (Poda)], 

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ, 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. 
 

Παναής Μιχαήλ1, Βασιλάκη Μαρία2 

1Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
2Εργαστήριο Εντοµολογίας, Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η εργασία αυτή έγινε µε αντικείµενο την κοιλάδα των πεταλούδων και την 

πεταλούδα που συναντάται εκεί, την περιγραφή του εντόµου, να λύση διάφορες 

απορίες όπως που οφείλεται αυτό το φαινόµενο της συγκέντρωσης τόσο µεγάλου 

αριθµού του εντόµου σ΄ αυτή την κοιλάδα, να περιγραφή ο βιότοπος της περιοχής  

και για να αναδειχτούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πεταλούδα της Ρόδου και 

ο βιότοπος όπου συγκεντρώνεται η πεταλούδα, πως αυτά τα προβλήµατα µπορούν να 

αντιµετωπισθούν ή αντιµετωπίζονται από τους φορείς της περιοχής και πως οι φορείς 

χειρίζονται  τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου  

ΠΕΧΩ∆Ε για την αξιοποίηση του βιότοπου και της πεταλούδας. 

 

 

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 
Στη δυτική πλευρά του νησιού της Ρόδου γύρω στα 5 χιλιόµετρα Νοτιοανατολικά 

του χωριού Θεολόγος, 25 χιλιόµετρα από την πόλη της Ρόδου και στη περιοχή πάνω 

Καλαµώνας βρίσκεται η κοιλάδα των Πεταλουδών (ο όρος κοιλάδα είναι µάλλον 

υπερβολικός γιατί πρόκειται για ένα µικρό υγρό και σκιερό φαράγγι) µήκους 1.000 

µέτρων περίπου και µέγιστου πλάτους 80 – 100 µέτρων, έκτασης 600 στρεµµάτων 
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περίπου. Η κοιλάδα διασχίζεται από τον ποταµό Πελεκάνο και βρίσκεται κάτω από 

τη Μονή της Καλόπετρας.                            

Εικόνα 1. Μερική άποψη στο εσωτερικό της κοιλάδας Πεταλουδών Ρόδου 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 

Σύµφωνα µε µαρτυρίες παλαιότερων η κοιλάδα ονοµαζόταν Πελεκάνος αργότερα 

όµως, προφανώς λόγω της παρουσίας των πεταλουδών, ονοµάστηκε κοιλάδα των 

Πεταλουδών. 

Αναφέρεται ότι επί Τουρκοκρατίας η βλάστηση µέσα στην κοιλάδα ήταν τόσο 

πυκνή που ήταν αδύνατο να την διασχίσεις. Μέσα έµπαιναν µόνο ορισµένοι 

ξυλοκόποι και έκαναν ξυλοκάρβουνα. Το 1928 µία Ιταλική εταιρία εγκαταστάθηκε 

στον οικισµό που υπάρχει παρακάτω και που ονοµάζεται Καλαµώνας. Η εταιρία αυτή 

λοιπόν αξιοποίησε την κοιλάδα και συνέχισε τα έργα για 10 χρόνια. Εκείνη την 

εποχή, γύρω στο 1928 έγινε ο εντοπισµός της πεταλούδας από τον Ιταλό καθηγητή 

Alessandro Chigi. Μερικοί ισχυρίζονται ότι τις έφεραν οι Ιταλοί για τουριστικούς 

κυρίως λόγους. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία όµως από τους κατοίκους που εργάστηκαν 

στην κοιλάδα λένε ότι οι πεταλούδες υπήρχαν και ότι απλώς ανακαλύφθηκαν την 

εποχή εκείνη. 
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Προπολεµικά ο τουρισµός 

στη κοιλάδα ήταν περιορισµένος. 

Αναφέρεται ότι καθηµερινά 

ερχόταν ένα λεωφορείο και 

µερικά ταξί. Οι Ιταλοί 

παρέµειναν µέχρι την άφιξη των 

άγγλων στο νησί. Μεταπολεµικά 

την κοιλάδα φαίνεται να την 

είχαν παραλάβει δηµόσιοι 

οργανισµοί και επιχειρήσεις 

όπως η ∆Ε∆ (∆ηµόσια 

Επιχείρηση ∆ωδεκανήσου) και 

αργότερα ο ΕΟΤ (Ελληνικός 

Οργανισµός Τουρισµού), όπου 

από το 1991 η κοιλάδα 

συντηρείται, προστατεύεται και 

αξιοποιείται από την κοινότητα 

της Θεολόγου ή οποία 

Εικόνα 2. Μερική άποψη της κοιλάδας και ρυάκι του
ποταµού Πελεκάνου 

ενσ

οιλάδα των Πεταλουδών την επισκέπτονται ολοένα και περισσότεροι 

του

έφερε κατόπιν σε άλλες περιοχές της 

Ρόδου, αλλά αυτές επέστρεψαν στην κοιλάδα. 

4. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ

ωµατώθηκε το 1998 στον ∆ήµο Πεταλουδών. 

Οι πρώτοι µεταπολεµικοί τουρίστες αναφέρετε ότι ήταν οι Εβραίοι της Ρόδου. 

Ωστόσο  οι πεταλούδες άρχισαν να γίνονται γνωστές στον κόσµο µετά το 1957. Από 

τότε την κ

ρίστες. 

Ένας Γερµανός µελετητής ο Peter Elgen, λέγεται ότι κάποτε έπιασε 100 

πεταλούδες τις οποίες και σηµάδεψε. Τις µετ

 

 

 
Η εξάπλωση της πεταλούδας ανά την υφήλιο είναι πάρα πολύ µεγάλη. Απαντάται 

σε όλη την Ευρώπη (εκτός από τις πιο ψυχρές βόρειες περιοχές), στη δυτική Ασία, 

στην Αφρική και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Συγκεκριµένα έχει βρεθεί στις 
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παρακάτω χώρες: Ελλάδα, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ολλανδία, Γερµανία, 

Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, Μικρά Ασία, Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, 

Αίγ

 θαυµαστό φαινόµενο της συγκέντρωσης των 

πεταλουδών

ά στη Βοιωτία. Σε µικρότερους πληθυσµούς 

απα

έ γ ι

πος), Σίφνος, Χίος, Φαράγγι Αώου – Ήπειρος και Χερσόνησος Άθω – 

Χα

σε νερά και σε υψόµετρο από το ύψος της 

θάλ

Όλες δ

νται κατά µήκος και πλάτος της 

οιλάδας παραµένουν ακίνητες στην θέση τους. 

υπτος και Κύπρος.  

Στην Ελλάδα η πεταλούδα αυτή έχει πολύχρονη παρουσία. Στα τέλη του 

προηγούµενου αιώνα και συγκεκριµένα το 1870, καταγράφηκε η παρουσία της από 

εντοµολόγους. Σήµερα απαντάται σε πολλά µέρη. Όµως, ο µεγαλύτερος πληθυσµός 

απαντάται στο νησί της Ρόδου, όπου ο σηµαντικότερος τόπος συγκέντρωσης είναι η 

«Κοιλάδα των Πεταλουδών» ή «Πεταλούδες» που πήρε το όνοµα του από την 

ύπαρξη των πεταλουδών. Η υπεροχή της Ρόδου έναντι των άλλων περιοχών της 

Ελλάδας οφείλεται στο µοναδικό και

 σε τεράστιους αριθµούς. 

Έτσι η Ρόδος είναι ο πρώτος βιότοπος από απόψεως πληθυσµού. Ο δεύτερος 

βιότοπος είναι το νησί της Πάρου, κοντά στην µονή του Χριστού, ενώ ο τρίτος 

βιότοπος είναι η περιοχή του Οσίου Λουκ

ντάται σε πολλά µέρη της Ελλάδας.  

Τα µ χρι τώρα νωστά µέρη είνα : Σαµοθράκη, Κρήτη, Αττική, Αχαΐα (στην 

περιοχή Ζαχάρω), Θάσος, Ικαρία, Μήλος, Νίσυρος, Σάµος (στην περιοχή 

Μαραθόκαµ

λκιδική. 

Ο τυπικός τους οικότοπος είναι περιοχές µε δενδρώδη βλάστηση, κυρίως σε 

ασβεστολιθικά πετρώµατα, κοντά 

ασσας µέχρι και τα 1500 µέτρα. 

  οι πεταλού ες που µαζεύονται στην κοιλάδα ανήκουν σε ένα µόνο είδος, 

και όχι σε πολλά είδη, όπως φαντάζονται οι περισσότεροι επισκέπτες πριν 

επισκεπτούν την κοιλάδα. Οι πεταλούδες παραµένουν ακίνητες κατά την διάρκεια της 

ηµέρας πάνω σε βράχους, σε κορµούς δένδρων και σε φυλλωσιές. Οι µετακινήσεις 

τους πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια της νύχτας. Και γι’ αυτό πολύ επισκέπτες 

που δεν γνωρίζουν τη συµπεριφορά της πεταλούδας πηγαίνουν µε την ιδέα ότι θα 

δουν πεταλούδες να πετούν και η απογοήτευση τους είναι εµφανής µόλις 

διαπιστώσουν ότι οι πεταλούδες που απαντώ

κ
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5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΟΜΟΥ  

 

 συστηµατική κατάταξη της «Πεταλούδας της Ρόδου» είναι η εξής: 

 

 

 

Ζώα – Animalia 

Αρθρόπ rthropoda 

Έντοµ secta 

Λεπιδόπτ idoptera  

Ετερόνευρ eroneura 

Ετερόκερα – Heterocera 

Νυχτοπετ ctuoidea 

Αρ e 

Καλλίµορφα imorphinae 

Όµορφ naxia 

Τετραγωνόστικτη – quadripunctaria (Poda) 

 

Η

     Βασίλειο 

Φύλο 

οδα – A

Κλάση 

α – In

Τάξη 

ερα – Lep

Υπόταξη 

α – Het

Σειρά 

 

Υπεροικογένεια 

αλούδες – No

Οικογένεια 

τίδες – Arctiida

Υποοικογένεια 

 – Call

Γένος 

η – Pa

Είδος 
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Η πεταλούδα απέκτησε διάφορα ονόµατα κατά καιρούς από διάφορους 

συστηµατικούς εντοµολόγους. Επικρατέστερο ή ευρύτερα γνωστό σήµερα είναι το 

όνοµα Panaxia quadripunctaria (Poda), ενώ παλαιότερα αναφερόταν ως Callimorpha 

hera (Linnaeus) ή Callimorpha quadripunctaria (Poda). Τα τελευταία χρόνια 

αναφέρεται ακόµα και ως Euplagia quadripunctaria, χωρίς να είναι γνωστός ο 

συστηµατικός που της έδωσε αυτό το όνοµα. 

 

Ανήκει στις νυχτοπεταλούδες, που είναι τυπικά νυχτόβια έντοµα και συνήθως δεν 

έχουν έντονα χρώµατα. Χαρακτηριστικό των νυχτοπεταλούδων είναι ότι οι 

περισσότερες αναπαύονται µε τα φτερά επίπεδα, είτε προς τα πλάγια, είτε προς τα 

πίσω. 

 

Τα βασικά ταξινοµικά χαρακτηριστικά της υπεροικογένειας αυτής είναι ότι, η 

βάση του πλευρικού περιθώριου του πίσω φτερού το οποίο φέρει µία προεξοχή σαν 

τρίχα ή αγκάθι και οι κεραίες είναι νηµατοειδείς ή κτενοειδείς λεπτυνόµενες προς τα 

άκρα. 

 

 

 

 

6. ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 
Στην περιοχή της κοιλάδας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες οι πεταλούδες 

µαζεύονται κατά δεκάδες ή εκατοντάδες στους κορµόυς των δένδρων και στα βράχια 

κοντά στο νερό κατά την διάρκεια της ηµέρας και ψηλότερα στις φυλλωσιές κατά την 

διάρκεια της νύχτας. 

 

Οι πρώτες πεταλούδες εµφανίζονται στην κοιλάδα από τις αρχές έως τα µέσα 

Ιουνίου. Η ηµεροµηνία της πρώτης αυτής εµφάνισης εξαρτάται από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (θερµοκρασία, σχετική υγρασία) που επικρατούν στους 

τόπους διατροφής – διαχείµασης – νύµφωσης εκείνη την εποχή. Οι πεταλούδες 
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Εικόνα 3. Πεταλούδες σε στάση ηρεµίας σε κορµό δένδρου 

παραµένουν στην 

κοιλάδα όλο το 

καλοκαίρι και στα 

τέλη Σεπτεµβρίου 

µεταναστεύουν 

µαζικά για τους 

τόπους ωοτοκίας και 

διαχείµασης. Οι 

πρώτες συζεύξεις 

των πεταλούδων 

αρχίζουν στις αρχές 

Σεπτεµβρίου και 

µέχρι τα τέλη του 

ίδιου µήνα έχει 

ολοκληρωθεί η 

σύζευξη. Η θηλυκή 

πεταλούδα µετά τη 

σύζευξη γεννά τα 

αυγά της στην κάτω 

επιφάνεια των 

φύλλων των φυτών – ξενιστών και πεθαίνει αµέσως µετά, ενώ η αρσενική πεταλούδα 

αµέσως µετά την σύζευξη. 

 

Εµφανίζει µία γενεά το χρόνο. ∆ιαχειµάζει ως προνύµφη. Ως ολοµεταβολό 

έντοµο που είναι, για τη συµπλήρωση του βιολογικού κύκλου του διέρχεται από τα 

ακόλουθα στάδια:   

 

α) αυγό, 

β) προνύµφη ή κάµπια,  

γ) πλαγγόνα ή pupa 

δ) ενήλικο ή ακµαίο. 
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Αυγό 
(Αρχές έως τέλη 
Σεπτεµβρίου) 

Προνύµφη 
(Τέλη Σεπτεµβρίου 
έως αρχές Μαΐου) 

Τέλειο έντοµο 
(Αρχές Ιουνίου 
έως αρχές 

Σεπτεµβρίου) 

Πλαγγόνα 
(Αρχές Μαΐου έως 
αρχές Ιουνίου) 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ 

Panaxia quadripunctaria 

 
Εικόνα 4. Βιολογικός κύκλος της πεταλούδας Panaxia quadripunctaria 
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6.1. Αυγό 
 

Είναι ασπροκίτρινου γυαλιστερού χρώµατος, σφαιρικού σχήµατος από πάνω και 

κάπως επίπεδο στη βάση, µε διάµετρο 0,9 mm περίπου. Μοιάζει µε κεφάλι καρφίτσας 

και διακρίνεται εύκολα µε γυµνό µάτι. 

 Εικόνα 5. Συστάδα 30 αυγών πάνω σε φύλλο 

 

Κάθε θηλυκό γεννά 150 – 200 αυγά περίπου. Τα αυγά κατά την ωοτοκία τους 

τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο σαν στρώµα ή και άτακτα ή µεµονωµένα. Οι 

συστάδες αποτελούνται από 15 – 30 αυγά και εναποτίθενται στην κάτω επιφάνεια 

των φύλλων στα χαµηλά κλαδιά των θάµνων και στους φλοιούς των κορµών, όπου ο 

φωτισµός είναι µειωµένος (λίγων Lux). Επίσης, η θερµοκρασία κυµαίνεται από τους 

13 έως τους 23οC. 

Η ωοτοκία γίνεται κατά το µήνα Σεπτέµβριο (από τις αρχές έως τα τέλη 

Σεπτεµβρίου). Είναι σκληρά και ανθεκτικά και η λεία επιφάνεια τους τα βοηθά να 

γλιστρούν εύκολα. 

Η µεµβράνη που καλύπτει τη λέκιθο φαίνεται στο µικροσκόπιο ως άµορφη µάζα, 

λευκή και απαστράπτουσα, που µία – δύο µέρες πριν την εκκόλαψη παίρνει ένα 
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σκοτεινότερο χρωµατισµό. Οι µικρές προνύµφες εκκολάπτονται 10 – 15 περίπου 

µέρες µετά την εναπόθεση των αυγών, ανάλογα µε τη θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος. 

 

6.2. Προνύµφη 
Το σώµα της προνύµφης χωρίζεται σε τρία τµήµατα: το κεφάλι, το θώρακα και 

την κοιλιά. Ο θώρακας αποτελείται από οκτώ θωρακικά τµήµατα και η κοιλιά από 

δώδεκα κοιλιακά. 

Εικόνα 6. Προνύµφη της πεταλούδας Panaxia quadripunctaria. 

Η νεαρή προνύµφη έχει µήκος 3 mm περίπου και διακρίνεται εύκολα από οκτώ 

(8) θωρακικά τµήµατα και η κοιλιά από δώδεκα (12) κοιλιακά τµήµατα. µε γυµνό 

µάτι. Το σώµα της είναι ανοιχτού καφέ χρώµατος. Το κεφάλι που έχει κοκκινωπό 

χρώµα περιλαµβάνει έξι (6) ζεύγη απλών οφθαλµών, ένα (1) ζεύγος κοντών κεραιών 

µε τρία (3) άρθρα η κάθε µία και στοµατικά µόρια µασητικού τύπου. 

Το σώµα της προνύµφης σε όλες τις ηλικίες καλύπτεται µε πολλές τρίχες, 

χρώµατος καφέ, που το µήκος τους ποικίλλει. Ανάλογα µε την ηλικία της το χρώµα 

των τριχών αυτών παίρνει ανοιχτότερες ή βαθύτερες αποχρώσεις. Η προνύµφη 

υπόκειται σε πέντε (5) εκδύσεις και δηµιουργούνται έτσι έξι (6) ηλικίες. 
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Πολλές τρίχες µαζί φύονται από ένα σηµείο (θηλή), το οποίο χρωµατίζεται και 

αυτό διαφορετικά σε κάθε ηλικία. Ο αριθµός των θηλών ποικίλλει και κυµαίνεται στα 

8–14 και 7-8 ζεύγη στα θωρακικά και κοιλιακά τµήµατα, αντίστοιχα. 

Με την αλλαγή της ηλικίας αλλάζει και το χρώµα του δέρµατος που ξεκινά από 

κιτρινόασπρο στη νεαρή προνύµφη και καταλήγει σε σκούρο καφέ στην 

αναπτυγµένη. Στο σώµα της προνύµφης διακρίνονται τρεις λωρίδες ανοιχτότερου 

χρώµατος, µία ραχιαία και δύο πλευρικές, των οποίων επίσης το χρώµα αλλάζει µε 

την ηλικία. Στην τελευταία ηλικία η ραχιαία λωρίδα έχει χρώµα κίτρινο και οι δύο 

πλευρικές λευκό. 

Το µέγεθος της προνύµφης παραµένει µικρό σε όλη τη διάρκεια του χειµώνα κα 

αναπτύσσεται γρήγορα την άνοιξη, που η βλάστηση είναι τρυφερή και πλούσια. Η 

προνύµφη είναι πολυφάγος, δηλαδή τρέφεται µε φύλλα από πολλά είδη φυτών. 

Στο τέλος της 6ης ηλικίας, πριν τη µεταµόρφωση της σε χρυσαλλίδα, το µήκος 

της κυµαίνεται από 2,8 έως 3,4 cm. Το µέγεθος της δεν είναι ενδεικτικό της ηλικίας, 

γιατί πολλές φορές προνύµφες ίδιας ηλικίας εµφανίζουν διαφορετικό µέγεθος. Αυτό 

προφανώς σχετίζεται µε την ποσότητα και την ποιότητα της τροφής. 

Οι προνύµφες δραστηριοποιούνται περισσότερο τη νύχτα, ενώ κατά τη διάρκεια 

της ηµέρας παραµένουν ακίνητες και κρυµµένες. Οι µικρές προνύµφες απαντώνται 

στην επιφάνεια των φύλλων κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ενώ οι µεγάλες στην 

επιφάνεια του εδάφους κάτω από ξερά φύλλα, στους κορµούς και στους κλάδους των 

φυτών – ξενιστών. Οι µικρές προνύµφες (1ης ηλικίας) εµφανίζουν θετικό 

φωτοτακτισµό, ενώ οι υπόλοιπες αρνητικό. 

Η δράση τους για εξεύρεση τροφής επηρεάζεται σηµαντικά από τις 

µικροκλιµατολογικές συνθήκες του χώρου. Ενοχλούνται από την ύπαρξη έντονου 

φωτισµού, ενώ δραστηριοποιούνται και τρέφονται όταν η ηµέρα είναι συννεφιασµένη 

και δροσερή. Αντίθετα όταν είναι ζέστη τρέφονται τη νύχτα. Αυτό σηµαίνει ότι τις 

ενοχλεί η ζέστη κα ο φωτισµός πέρα από κάποια Lux. 

Επίσης, οι προνύµφες αρέσκονται στην ύπαρξη χαµηλής υγρασίας περισσότερο 

από ότι υψηλής. Το αντίθετο συµβαίνει µε τη θερµοκρασία. 

 

 

6.3. Πλαγγόνα ή pupa 
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Εικόνα 7. Pupa της πεταλούδας Panaxia quadripunctaria. 

Η προνύµφη νυµφώνεται στα τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου και παραµένει 

ακίνητη, µουµιοποιηµένη µέσα στο χιτινώδες περίβληµα της. Η νύµφωση γίνεται 

κάτω από πέτρες, φύλλα ή σε µικρό βάθος µέσα στο έδαφος µέχρι τα τέλη Μαΐου – 

αρχές Ιουνίου. Το στάδιο της νύµφης διαρκεί περίπου ένα µήνα. Το χιτινώδες 

περίβληµα της νύµφης έχει χρώµα σκούρο καφέ, είναι σκληρό, γυαλιστερό και έχει 

µήκος 2 cm περίπου. 

Πολλές φορές η χρυσαλλίδα φτιάχνει κουκούλι από ασπρογκρίζες λεπτές ίνες, 

λεπτό, που αποµακρύνεται εύκολα και του οποίου το µέγεθος ποικίλλει όπως και της 

προνύµφης. Μεγάλες προνύµφες συχνά µεταµορφώνονται σε γυµνές χρυσαλλίδες 

(χωρίς κουκούλι). 

 

6.4. Ενήλικο ή Ακµαίο ή τέλειο έντοµο 
 

Εµφανίζεται από τις αρχές έως τα µέσα Ιουνίου, ανάλογα µε την περιοχή και τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος που επικρατούν κατά την περίοδο εκείνη. 

Στις πεταλούδες εµφανίζεται πολυµορφισµός στα σχήµατα και στα χρώµατα των 

φτερών µε όλες τις δυνατές διαβαθµίσεις. Επίσης, διαβαθµίσεις παρατηρούνται και 

στο µέγεθος του σώµατος. 

Έχει µήκος σώµατος 1,8 – 2,3 cm και άνοιγµα φτερών 5,5 – 6,0 cm. Σε στάση 

ηρεµίας φαίνεται σαν ισόπλευρο τρίγωνο που ορίζουν τα µπροστινά φτερά, τα οποία 
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είναι σφικτά κολληµένα στο σώµα. Την κορυφή του τριγώνου ορίζει η κεφαλή και τη 

βάση οι πλευρές των δύο µπροστινών φτερών. Σε στάση ηρεµίας η πεταλούδα 

κάθεται µε την κεφαλή προς τα πάνω, δηλαδή εµφανίζει αρνητικό γεωτακτισµό. Οι 

κεραίες είναι διαταγµένες µπροστά και σχηµατίζουν ορθή γωνία µε την εξωτερική 

πλευρά του αντίστοιχου µπροστινού φτερού. 

Εικόνα 8. Τέλειο έντοµο της πεταλούδας Panaxia quadripunctaria 

 

Τα µπροστινά φτερά έχουν χρώµα µαύρο – καφέ διακοπτόµενο από λευκό–

κίτρινες ραβδώσεις, ενώ τα πίσω έχουν κόκκινο χρώµα µε τέσσερα (4) µαύρα 

στίγµατα σε κάθε φτερό, σε ελάχιστες όµως περιπτώσεις εµφανίζονται τρία (3) αντί 

τέσσερα (4) στίγµατα. Το τέταρτο (4ο) στίγµα είναι µικρό σε µέγεθος. 

Το σώµα (θώρακας – κοιλιά) είναι τριχωτό κα ρόδινο. Οι κεραίες είναι 

νηµατοειδείς, µήκους 1,3 cm περίπου. Τρέφεται µε νέκταρ και νερό και το πεπτικό 

σύστηµα είναι αναπτυγµένο και στα δύο φύλα. Παρόλα αυτά λίγες πεταλούδες και 

µόνο κατά τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο τρέφονται µε νέκταρ. Οι περισσότερες 

πεταλούδες περνούν όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πίνοντας µόνο νερό. Οι 
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ενεργειακές ανάγκες τους καλύπτονται από το λιπώδες στρώµα που έχει σχηµατιστεί 

κατά το στάδιο της προνύµφης. 

Τα δύο φύλα (αρσενικό, θηλυκό) δε διαφέρουν ως προς το µέγεθος. Η µόνη 

διαφορά των δύο φύλων είναι η ύπαρξη θυσάνου τριχών στην άκρη της κοιλιάς στο 

αρσενικό, ενώ απουσιάζει στο θηλυκό. 

Οι κεραίες αποτελούν σηµαντικότατα όργανα για τη συµπεριφορά και την 

επιβίωση του εντόµου. Πάνω σε αυτές βρίσκονται οι θερµοϋποδοχείς, το οποίο 

µπορούν να διακρίνουν διακυµάνσεις θερµοκρασίας στο χώρο της τάξης των δεκάτων 

του βαθµού Κελσίου (οC). 

Οι χρωµατισµοί των µπροστινών φτερών αναπτύχθηκαν σε προσαρµογή µε το 

περιβάλλον ενός κορµού ή ενός βράχου, έτσι ώστε ο εχθρός να µην τις διακρίνει 

δύσκολα. 

Τα ενήλικα από τις αρχές Ιουνίου συγκεντρώνονται στην «Κοιλάδα των 

Πεταλουδών», όπου παραµένουν έως τα τέλη Σεπτεµβρίου. Όµως, από τις αρχές 

Σεπτεµβρίου ο πληθυσµός στην κοιλάδα µειώνεται σταδιακά, εξαιτίας της 

µετανάστευσης τους στις γειτονικές περιοχές, όπου θα ωοτοκήσουν και θα 

διαχειµάσουν ως προνύµφες. 

Η κοιλάδα χαρακτηρίζεται ως δευτεροβιότοπος (αφού οι αρχικοί βιότοποι είναι οι 

περιοχές όπου διαχειµάζουν και ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους), όπου συνήθως 

γίνεται η σύζευξη των πεταλουδών πριν την µετανάστευσή τους. 

 

 

 

7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 

Η µεταναστατευτική δραστηριότητα των πεταλουδών οφείλεται στις 

κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι στις διάφορες περιοχές του 

νησιού. 

Οι πεταλούδες συγκεντρώνονται σε µία περιοχή, οδηγούµενες από τις αρνητικές 

διαβαθµίσεις της θερµοκρασίας, δηλαδή πηγαίνουν σε περιοχές µε θερµοκρασία 

µικρότερη από αυτή της περιοχής που βρίσκονται. 
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Χρειάζονται απαραίτητα νερό και υψηλή σχετική υγρασία για να επιβιώσουν 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για το λόγο αυτό µετακινούνται προς τις περιοχές 

που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι µετακινήσεις τους πραγµατοποιούνται κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, που η υγρασία της ατµόσφαιρας είναι µεγαλύτερη. 

Πετώντας στην τύχη ακολουθούν τους «δρόµους του νερού» και έτσι όσο 

προχωρεί η ξηρασία και µειώνεται το νερό στις διάφορες περιοχές σταδιακά κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού καταλήγουν όλες στην κοιλάδα. Η σταδιακή αυτή 

συγκέντρωση στην κοιλάδα διαρκεί δύο µήνες, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 

ώστε τον Αύγουστο όλος ο πληθυσµός να βρίσκεται τελικά στην κοιλάδα. 

∆ιανύουν µεγάλες αποστάσεις για να βρουν κατάλληλη περιοχή για να περάσουν 

το καλοκαίρι τους. Το φθινόπωρο γυρίζουν ξανά πίσω στις περιοχές από όπου 

ξεκίνησαν στις αρχές του καλοκαιριού, για να εναποθέσουν τα αυγά τους. 

Πεταλούδες έχουν βρεθεί και σε περιοχές που απέχουν µέχρι και 30 χιλιόµετρα από 

την κοιλάδα. 

Εκτός από την οριζόντια µετανάστευση από βιότοπο σε βιότοπο, παρατηρείται 

και κάθετη µετανάστευση µέσα στον ίδιο βιότοπο, από τις πλευρές και τα άκρα του 

προς το εσωτερικό του. Και αυτή η κάθετη µετανάστευση συνδέεται άµεσα µε την 

ηµερήσια διακύµανση της θερµοκρασίας. Στον ίδιο λόγο οφείλεται και η κατακόρυφη 

µετακίνηση των εντόµων από την επιφάνεια του εδάφους προς τα πάνω (στις 

φυλλωσιές των δένδρων) κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Γενικά κατά την διάρκεια της ηµέρας οι πεταλούδες προτιµούν την επιφάνεια του 

εδάφους ή µικρό ύψος από αυτή (έως 2 m), ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας 

ανεβαίνουν ψηλότερα για να αποφύγουν τις χαµηλές θερµοκρασίες που σηµειώνονται 

στην επιφάνεια του εδάφους. Ο κύκλος αυτός συνεχίζεται ώστε να βρίσκονται πάντα 

σε ιδανικές θερµοκρασίες (21-23 oC). 

 

 

8. ΒΙΟΤΟΠΟΙ 
 

Αρχικοί βιότοποι ονοµάζονται τα µέρη, οι τόποι όπου ωοτοκούν οι πεταλούδες 

και τρέφονται και νυµφώνονται οι προνύµφες. ∆ηλαδή, ο τόπος που το έντοµο 
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περνάει τον περισσότερο χρόνο της ζωής του και διέρχεται τα τρία (3) από τα 

τέσσερα (4) στάδια του βιολογικού κύκλου του. 

Στους αρχικούς βιότοπους το καλοκαίρι το νερό είναι ελάχιστο ή απουσιάζει 

εντελώς και η θερµοκρασία είναι υψηλή. 

∆ευτεροβιότοποι ονοµάζονται τα µέρη όπου απαντάται το ακµαίο ή τέλειο έντοµο 

(πεταλούδα) το καλοκαίρι. Το χαρακτηριστικό τους είναι η ύπαρξη νερού το 

καλοκαίρι, απαραίτητο για να επιβιώσουν οι πεταλούδες, εξαιτίας των αντίξοων 

συνθηκών του περιβάλλοντος. 

Μετά από παρατηρήσεις και µαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ως αρχικοί 

βιότοποι και δευτεροβιότοποι αναφέρονται οι παρακάτω περιοχές: 

 

Αρχικοί βιότοποι: Κάτω Κοιλάδα (Πεταλούδες), Επάνω Καλαµώµας, Μονή 

Καλόπετρας, Ψίνθος (Φασούλι, Βαλανίδι), Θεολόγος, Κρεµαστή, Τρεις (Τριάντα), 

Κρητικά, Ροδίνι, Αρχίπολη, ∆ιµυλιά, Ελεούσα, Κολύµπια, Επτά Πηγές, Μονή Συλλά, 

Σάλακος, Κάµειρος, Μανδρικό, Νάνοι, Γλυφάδα, Μεσαναγρός, Λαχανιά. 

 

∆ευτεροβιότοποι: Κοιλάδα (Πεταλούδες), Σάλακος. Στην Ψίνθο απαντώνται 

πεταλούδες το καλοκαίρι, µέχρι τον Αύγουστο και γι’ αυτό µπορεί να χαρακτηριστεί 

ως δευτεροβιότοπος µε κάποια επιφύλαξη. 

 

Περιστασιακά το καλοκαίρι (Αύγουστος) συναντάµε πεταλούδες και σε περιοχές 

εκτός δευτεροβιοτόπων. Αυτό ίσως σχετίζεται µε την ύπαρξη νερού από διάφορες 

αιτίες (όπως άρδευση, κ.λ.π) στα µέρη αυτά ή στην αύξηση της θερµοκρασίας στους 

δευτεροβιότοπους. 

Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι, οι αλλαγές του κλίµατος προκαλούν 

διαταραχή στο βιολογικό κύκλο της πεταλούδας. 

 

Ο βιότοπος της κοιλάδας έχει τεράστια σηµασία για την οικολογία της 

πεταλούδας, αφού αποτελεί µοναδικό χώρο συνεύρεσης των εντόµων, µε σκοπό τη 

σύζευξη και την αναπαραγωγή, µε τελικό στόχο τη µη εξελικτική αποµόνωση του 

είδους. 
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    Εικόνα 9. Χάρτης της Ρόδου µε τους αρχικούς βιότοπους και τους δευτεροβιότοπους. 

 

9. ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Η προνύµφη είναι παλυφάγος, δηλαδή τρέφεται µε φύλλα από πολλά είδη φυτών, 

όπως έχει προκύψει από εργαστηριακές εκτροφές. Η διατροφή της διαρκεί όλο το 

χειµώνα και µέχρι τα µέσα της άνοιξης (από Οκτώβριο έως Απρίλιο). Τρέφεται µε 

τρυφερή βλάστηση, κυρίως από ποώδη φυτά µετά τις πρώτες βροχές του 

φθινοπώρου. 

Γενικά, οι προνύµφες τρώνε ένα πολύ µεγάλο αριθµό φυτών, και κυρίως ετήσιων 

που φυτρώνουν ως υπόροφος των µεσογειακών οικοσυστηµάτων µετά τα 

πρωτοβρόχια. Η οικολογική αυτή προσαρµογή είναι λογική, αν ληφθεί υπόψη η 

εποχή τροφικής δραστηριότητας των προνυµφών (Οκτώβριος – Απρίλιος), περίοδος 

µε αφθονία τρυφερών ποωδών φυτών. 

Κατά την περίοδο της πτήσης των πεταλούδων παρατηρούνται συχνά να 

τρέφονται µε χυµούς φρούτων (µούρα) και νέκταρ ανθέων των φυτών της λυγαριάς 

Vitex agnus-castus και του ευκαλύπτου Eucalyptus sp. Οι πεταλούδες όµως πίνουν 

νερό όλο το καλοκαίρι (όλη τη διάρκεια της ζωής τους). 
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Εικόνα 12. Άνθη του
φυτού ευκαλύπτου
Eucalyptous sp. 

Εικόνα 10 και 11. Άνθη του φυτού λυγαριά Vitex agnous-castus

 

 

10. ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΟΠΟΥ 
 

Έντονη παρουσία στο πάνω µέρος της κοιλάδας έχουν τα είδη: 
 

 

Platanus orientalis, ανήκει στην 

οικογένεια PLATANACEAE, πλάτανος ο 

ανατολικός. ∆έντρο µε ύψος 20-30 µέτρα, 

κόµη πλατιά, σφαιρική, µε οριζόντιους 

κλάδους. Άνθηση Μάρτιο – Μάιο. Απαιτεί 

βαθιά, υγρά, γόνιµα εδάφη, αναπτύσσεται 

όµως και σε ελαφρώς ξηρά εδάφη (όχι 

πολύ όξινα ή αλκαλικά). Συναντάται σε 

κοίτες ρευµάτων, ποταµών, σε 

αλλουβιακές αποθέσεις. Απαντάται σε όλη 

την χώρα. Είδος της Βαλκανικής 

Χερσονήσου, Τουρκίας, ∆. Συρίας, Β. 

Ιράκ, Ιράν και ανατολικότερα µέχρι τα 

Ιµαλάια. Πολύ συχνά καλλιεργείται ως 

καλλωπιστικό σε δενδροστοιχίες, 

πάρκα, πλατείες.  
Εικόνα 13. Άποψη του δένδρου πλάτανος
Platanus orientalis  

 

Phillyrea latifolia, ανήκει στην 

οικογένεια OLEACEAE, φυλλυρέα 

η πλατύφυλλη, κοινός  φιλλύκι, 

φελλύκι, φίλλυκος, αγλαντζίνα, 

γλαντζινιά, θιλύκι. Αειθαλής 

θάµνος ή µικρό δέντρο µε ύψος 

µέχρι 15 µέτρα. Κόµη πυκνή, 

Εικόνα 14. Άποψη του φυτού φυλλέρυα Phillyrea
latifolia 



στρογγυλεµένη. Ανθίζει τον Μάρτιο – Μάιο. Ευδοκιµεί σε ασβεστώδη πλαγιές της 

ευµεσογειακής ζώνης.  

 

Τα φυλλοβόλα δένδρα που συναντάνε στην κοιλάδα είναι τα είδη: 

 

Εικόνα 15. Άποψη του φυτού λικιδάµβαρη η ανατολική,
Liquidambar orientalis 

Liquidambar 

orientalis var integriloba, 

ανήκει στην οικογένεια 

HAMAMELIDACEAE, 

λικιδάµβαρη η ανατολική 

ή υγραδάµβαρη, κοινός 

βαλσαµοσηµύδα, ζητιά ή 

ζηδιά όπως τη λένε οι 

Ρόδιοι. ∆ένδρο µε ύψος 

µέχρι 20 µέτρα. Κόµη 

σφαιρική και οι νεαροί 

κλαδίσκοι παραµένουν 

γυµνή. Ανθίζει τον 

Μάρτιο – Απρίλιο. Είναι 

φωτόφυτο, σχετικά 

ταχυαυξές. Αναπτύσσεται 

καλά σε γόνιµα, υγρά 

εδάφη, προσαρµόζεται 

όµως και σε άλλα. 

Ευπαθές σε παρατεταµένης διάρκειας παγετούς, ανθεκτικό στην ατµοσφαιρική 

ρύπανση. Σε κατακλυζόµενα µε νερό εδάφη ή κοιλάδες (στις όχθες ρεµάτων ή 

ποταµών), από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι τα 800 µέτρα. Στην χώρα µας και στην 

Ευρώπη απαντάται µόνο στη Ρόδο. Επίσης ακόµη στη ∆. και Ν∆. Ανατολία. Από το 

φλοιό της λικιδάµβαρης ρέει ένα έντονο έκκριµα που η µυρωδιά του είναι έντονη και 

θυµίζει ανατολικές ουσίες (βανίλια, κανέλλα). Οι Ιωαννίτες ιππότες κάποτε 

χρησιµοποιούσαν για να παρασκευάσουν ένα είδος λιβανιού και στη συνέχεια οι 

Ρόδιοι παρασκεύαζαν το ζητιόλαδο ή τσιόλαδο. 
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Styrax officinalis, 

ανήκει στην οικογένεια 

STYRACEAE, στύραξ ο 

φαρµακευτικός, 

Εικόνα 16. Άποψη του φυτού στύραξ ο φαρµακευτικός, Styrax

officinalis 

κοινός αστύρακας, 

αγριοκυδωνιά, στεράτσα, 

στουρέκι, στοεράκι. 

Λαγοµηλιά. Φυλλοβόλος 

θάµνος ή δέντρο ύψους 

2–7 µέτρα. Άνθηση 

Μάρτιο – Ιούνιο. Σε 

όχθες ποταµών, υγρές θέσεις στην ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. Είδος των 

περιοχών της  Μεσογείου. 

 

Cercis siliquastrum, ανήκει στην οικογένεια FABACEAE, κέρκις η 

κερατονιοειδής, κοινός κουτσουπιά, κουτσουκιά, τσερακιά, µαµακουλιά, κουκούκινα, 

µελικουκιά. 

Φυλλοβόλο δένδρο ή 

θάµνος ύψους 2-10 

µέτρα. Κόµη 

στρογγυλεµένη ή 

ακανόνιστη. Άνθηση 

Μάρτιο – Απρίλιο. 

Αναπτύσσεται  σε 

όλα τα εδάφη 

(καλύτερα σε αµµώδη 

ή αµµοπηλώδη). 

Ανθεκτικό στην 

 

Εικόνα 17. Άποψη του φυτού κέρκις ή κερατονιοειδής, Cercis

siliquastrum 
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ατµοσφαιρική ρύπανση. Στην ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. Είδος των περιοχών 

της Μεσογείου. 

 

Στα πρανή της κοιλάδας συναντάµε τα είδη: 

 

Pistacia lentiscus, ανήκει στην 

οικογένεια ANACARDIACEAE, 

πιστάκια η λεντίσκος, κοινός σχίνος, 

σκίνος, σχινάρι, σχινιά, σκίντο, 

µαστιχιά. Αειθαλής θάµνος ή µικρό 

δένδροµε ύψος 1-2 µέτρα. Άνθηση 

Μάρτιο – Μάιο. Σε ξηρές, ανοιχτές 

θέσεις θαµνώνων και δασών, στην 

στην ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. 

Συναντάτε και στο βορειότερο σηµείο 

της κοιλάδας. 

 Εικόνα 18. Άποψη του φυτού πιστάκια η

λεντίσκος, Pistacia lentiscus 

 
 

 

 

Arbutus unedo, ανήκει στην οικογένεια 

ERICACEAE, άρβουτος ο “κοινός”, κοινός 

κουµαριά, λαγοµηλιά, κοροµηλιά. Θάµνος 

ύψους 1,5-3 µέτρα, µερικές φορές µικρό 

δένδρο µέχρι 21 µέτρα. Κόµη µε 

στρογγυλεµένη κορυφή. Άνθηση Οκτώβριο 

– Μάρτιο. Αναπτύσσεται σε πηλώδη – 

αµµώδη εδάφη (αποφεύγει τα πολύ 

αργιλώδη). Ανθεκτικό στην ξηρασία. Σε 

παρυφές δασών, πετρώδεις πλαγιές, σε 

ασβεστόλιθους, στην ευµεσογειακή ζώνη 
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Εικόνα 19. Άποψη του φυτου άρβουτος ο

κοινός, Arbutus unedo 



βλάστησης. Είδος των περιοχών της Μεσογείου και της Ν∆ Ευρώπης. 

 

 

 

Ceratonia siliqua, 

ανήκει στην οικογένεια 

FABACEAE, κερατόνια η 

κερατέα, κοινός χαρουπιά, 

κερατιά, αγριοκερατιά, 

ξυλοκερατιά, κερατσιά, 

καρουπιά, κουντουρουδιά, 

κουντουριδιά, τερατσιά. 

Αειθαλής θάµνος ή δένδρο 

ύψους 3-10 µέτρα. Κόµη 

πλατιά, µερικές φορές 

Εικόνα 20. Άποψη του φυτου κερατόνια η κερατέα κοινός,

Ceratonia siliqua 

ηµισφαιρική (πλάτους 

µέχρι 14 µέτρα). Άνθηση Αύγουστο – Οκτώβριο. Σε ξηρές, πετρώδεις, ηλιοζόµενες 

θέσεις, στην ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. 

 

 

Myrtus communis, 

ανήκει στην οικογένεια 

MYRTACEAE, µύρτος 

η κοινή, κοινός µυρτιά, 

µερθιά, µυρσίνη, 

σµερτιά, µερσινιά, 

µύρτο. Όρθιος, 

πολύκλαδος, πυκνός 

θάµνος µε ύψος µέχρι 5 

µέτρα. Άνθηση Μάιο – 

Αύγουστο. Σε 

 

Εικόνα 21. Άποψη του φυτου µύρτος η κοινή κοινός, Myrtus

communis
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πετρώδεις πλαγιές, όχθες ρεµάτων ή ποταµών, παραλίες, στην ευµεσογειακή ζώνη 

βλάστησης (συχνά σε διάκενα δασών πεύκης). Είδος των περιοχών της Μεσογείου. 

 

 

Daphne gnidioides, 

ανήκει στην οικογένεια 

THYMElLAEACEAE, 

δάφνη η γνιδιοειδής, κοινός 

χολοκούκι, χολόχορτο. 

Όρθιος θάµνος ύψους 0,5-2 

µέτρα. Άνθηση Μάιο – 

Ιούλιο. Σε εδάφη µε 

διάφορη προέλευση 

ασβαστόλιθοι, σχιστόλιθοι. 

Στην ευµεσογειακή ζώνη 

βλάστησης.  

Εικόνα 22. Άποψη του φυτου δάφνη η γνιδιοειδής κοινός,

Daphne gnidioides 

 

Εικόνα 23. Άποψη του φυτου σπάρτο το βρουλόµορφο κοινός,

Srartium junceum

 Spartium 

junceum, ανήκει 

στην οικογένεια 

FABACEAE, σπάρτο 

το βρουλόµορφο, 

κοινός σπάρτο, 

σπάρτος. Πολύκλαδος 

θάµνος ύψους 1-3 

µέτρα. Κλάδοι όρθιοι, 

πράσινοι, 

σχοινοειδείς. Άνθηση 

Απρίλιο – Μάιο. Στην 

ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. Είδος της Ν∆ Ευρώπης και των περιοχών της 

Μεσογείου. 

 

 30



Quercus aucheri, ανήκει 

στην οικογένεια 

FAGACEAE, δρυς η 

αουχέρειος. Αειθαλής 

θάµνος ή δέντρο µε ύψος 

µέχρι 10 µέτρα και 

κρεµασµένους τους 

τελευταίους κλάδους. Είδος 

της ευµεσογειακής ζώνης 

βλάστησης, στανησιά του 

Ν.Α. Αιγαίου από Σάµο 

µέχρι Ρόδο. Ενδηµικό   

αυτής της περιοχής και 

της Ν.∆. Ανατολίας. 

Εικόνα 24. Φύλλο του φυτου δρυς η αουχέρειος κοινός,

Quercus aucheri 

 

 

Εικόνα 25. Φύλλο του φυτου δρυς ο κοκκοφόρος κοινός, Quercus

coccifera 

Quercus 

coccifera, ανήκει 

στην οικογένεια 

FAGACEAE, δρυς 

η κοκκοφόρος, 

κοινός πουρνάρι, 

πρίνος, πρινάρι, 

απρινιά. Αειθαλής 

θάµνος ή µικρό 

δέντρο µε ύψος 

µέχρι 10 µέτρα. 

Άνθηση Απρίλιο – 

Μάιο. Ολιγαρκές, θερµόβιο και φωτόφιλο. Σε φυτοκοινωνίες φρυγάνων και 

αείφυλλων πλατύφυλλων, σε δάση Pinus brutia, αλλά και κυρίαρχο είδος της 

κατώτερης υποζώνης της παραµεσογειακής ζώνης βλάστησης. Στην ηπειρωτική χώρα 

και νησιά. Είδος των περιοχών της Μεσογείου. 
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Arbutus andrachne, ανήκει στην 

οικογένεια   ERICACEAE, 

άρβουτος η αδράχνη, κοινός 

γλυστροκουµαριά, αγριοκουµαριά, 

άνδρακλας, ανδράκλα, ανδρακλίδα, 

αντροκλιά, ανδροκουµαριά, 

κουκουµάτσι, µπαµπουκλιά. 

Μεγάλος θάµνος ή µικρό δένδρο 

ύψους 3-5 µέτρα µπορεί και 12 

µέτρα. Κόµη πλατιά ακανόνιστη. 

Άνθηση Μάρτιο – Μάιο. Σε 
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Εικόνα 26. Άποψη του φυτου άρβουτος η αδράχνη

κοινός, Arbutus andrachne 

πετρώδεις πλαγιές, κυρίως στην 

ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. 

Είδος της Ν Βαλκανικής 

χερσονήσου. 

 
lea europaea var. 

ylvestris, ανήκει στην 

ικογένεια OLEACEAE, 

γριελιά, αγριλιά, 

γριελαία. Αειθαλής 

άµνος µε ύψος µέχρι 15 

έτρα. Κόµη πλατιά και 

ορµός χοντρός, τραχύς. 

υτά σε άγρια µορφή. 

νθηση Απρίλιο – 

ούνιο. Σε ξηρές, 

ετρώδεις θέσεις, σε 

αµνώνες, φρύγανα. Είδος

υναντάτε και στο βορειότ
Εικόνα 27. Άποψη του φυτου αγριελιά κοινός, Olea europaea var.

sylvestris 
 ευρέως διαδοµένο στις περιοχές της Μεσογείου. κοιλάδας. 

ερο σηµείο της κοιλάδας.  
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Αυτά είναι τα κυριότερα φυτά που ευδοκιµούν στα ψηλότερα µέρη της κοιλάδας. 

Στο βορειότερο σηµείο της κοιλάδας ευδοκιµούν: 

 

Cistus parviflorus, ανήκει στην 

οικογένεια CISTACEAE, κίστος ο 

µικροανθής, κοινός λάδανο, 

αγριοφασκοµηλιά, κιστάρι, λαθανιά. 

Θάµνος µε ύψος µέχρι 1 µέτρο. Κλάδοι 

όρθιοι ή αποκλίνοντες. Άνθηση Μάρτιο 

– Μάιο. Σε ξηρές, πετρώδεις πλαγιές, σε 

παρυφές, ή διάκενα δασών, σε 

ασβεστολιθικά υποστρώµατα, στην 

ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. Είδος 

της ΝΑ Μεσογείου. 

Εικόνα 28. Άποψη του φυτου κίστος ο

µικροανθής κοινός, Cistus parviflorus 

 

 

Erica arborea, ανήκει στην 

οικογένεια ERICACEAE, ερείκη η 

δεντρώδης, κοινός ρείκι, ρείγκλα, 

ρείτζι, ρείκος, ρείχι, τσάρο, ντρίζα. 

Όρθιος θάµνος ή µικρό δένδρο ύψους 

1-4 µέτρα (σπανίως µέχρι 7 µέτρα). 

Άνθηση Μάρτιο – Μάιο. Σε δάση, 

θαµνώνες, όχθες ρεµάτων, στην 

ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. Είδος 

των περιοχών της Μεσογείου, Ν∆ 

Ευρώπης και Α Αφρικής. 

 

Εικόνα 29. Άποψη του φυτου ερείκη η

δεντρώδεις κοινός, Erica arborea 
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Εικόνα 30. Άποψη του φυτου καλυκόµη η λαχνώδης κοινός, Calycotome

villosa 

Calycotome 

villosa, ανήκει 

στην οικογένεια 

FABACEAE, 

καλυκότοµη η 

λαχνώδης, 

κοινός 

ασπάλαθος, 

απαλαθιά, 

ασφάλαχτος, ασφέλαχτος, σπαλάχτι, σπερλάφι, ξυλαφάνα, ασπρόραχος, αρκόρραχος. 

Όρθιος θάµνος µε ύψος µέχρι 3 µέτρα. Άνθηση Μάρτιο – Μάιο. Σε ξηρές περτώδεις 

θέσεις, στην ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης, από το επίπεδο της θάλασσας µέχρι τα 

900 µέτρα. Είδος των περιοχών της Μεσογείου. 

 

 

Genista acanthoclada, 

ανήκει στην οικογένεια 

FABACEAE, γενίστα η 

ακανθόκλαδη, κοινός 

αφάνα, ξυλαφάνα, 

κατσαφάνα, µαυραφάνα, 

αχινοπόδα, σχινοπόδι, 

σφινοπόδι, ξυλάγκαθο. 

Όρθιος µέχρι απλωτός 

αγκαθωτός θάµνος ύψους 

0,3 – 1 µέτρο. Άνθηση 

Μάρτιο – Μάιο. Σε ξηρές, 

άγονες θέσεις, κυρίως στην 

ευµεσογειακή ζώνη 

βλάστησης. Είδος 
Εικόνα 31. Άποψη του φυτου γενίτσα η ακανθόκλαδη  κοινός,

Genitsa acanthoclada 
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περιοχών Α Μεσογείου. 

Corydothymus capitatus, ανήκει 

στην οικογένεια LAMIACEAE, 

κορυδόθυµος ο κεφαλιόµορφος, 

κοινός θυµάρι, θύµος, θυµαριά, 

θρούµπα, θρούµπι, µελιτζίνι, 

φινοκάλι, φοκάλη, γλυµπαριά. 

Όρθιος, πολύκλαδος, αρωµατικός 

θάµνος ύψους 0,3 – 0,5 µέτρα 

(σπανίως 1,5 µέτρα). Άνθηση Μάιο 

– Οκτώβριο. Σε ξηρές, πετρώδεις 

πλαγιές, µερικές φορές σε θίνες ή 

παραθαλάσσιες, πετρώδεις 

θέσεις, σε φρύγανα, στην 

Εικόνα 32. Άποψη του φυτου κορυδόθυµος ο

κεφαλιόµορφος κοινός, Corydothymus capitatus 
ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης.   

 

 

Satureja thymbra, 

ανήκει στην οικογένεια 

LAMIACEAE, σατουρέγια 

η θύµβρα, κοινός θρούµπι, 

θύµπρι, θρύβι, θρούµπα, 

θρώµπα, θύµπρος. Όρθιος, 

πολύκλαδος θάµνος µε 

ύψος 20 – 40 εκατοστά. 

Άνθηση Απρίλιο – Ιούνιο. 

Σε ξηρές θέσεις, σε 

θαµνώνες, φρύγανα, σε 

χαµηλά και µέσα 

υψόµετρα. Είδος των 

περιοχών της Α 

Μεσογείου. 

 

Εικόνα 33. Άποψη του φυτου σατουρέγια η θύµβρα κοινός,

Satureja thymbra 
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Εικόνα 34. Άποψη του φυτου σάλβια η θαµνώδης κοινός, Salnia

fruticosa 

Salvia fruticosa, ανήκει 

στην οικογένεια 

LAMIACEAE, σάλβια η 

θαµνώδης, κοινός 

αλισφακιά, αλιφασκιά, 

σφακιά, φασκοµηλιά, 

φάσκος. Αρωµατικός 

θάµνος µε ύψος µέχρι 1 

µέτρο. Στελέχη όρθια, 

µερικές φορές µε 

διογκώσεις. Άνθηση 

συνήθως Μάρτιο – Ιούλιο. Σε σκληρές, πετρώδεις πλαγιές, χειµάρρους, παραλιακές 

θέσεις, σε φρύγανα ή διάκενα δασών πεύκης, σε ασβεστόλιθους, κυρίως στην 

ευµεσογειακή ζώνη βλάστησης. Είδος των περιοχών της Α Μεσογείου. 

 

 

 

Εικόνα 35. Άποψη του φυτου νήριο το ολέανδρο κοινός, Nerium

oleander

Nerium oleander, 

ανήκει στην οικογένεια 

APOCYNACEAE, 

νήριο το ολέανδρο, 

κοινός πικροδάφνη, 

ροδοδάφνη, 

πικροφυλλάδα, 

φυλλάδα, σέµα, 

λέανδρος, σφάκα, 

ψουράκα, αροδάφνη. 

Αειθαλής, σφριγηλός, 

όρθιος θάµνος µε ύψος µέχρι 4 µέτρα. Άνθηση Μάιο – Ιούλιο. Σε υγρές, πετρώδεις 

κοιλάδες, σε όχθες ρεµάτων και ποταµών, κυρίως στην ευµεσογειακή ζώνη 

βλάστησης. Είδος των περιοχών της Μεσογείου. 
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11. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 

Η περιοχή της κοιλάδας είναι κατάλληλη για τη συγκέντρωση και την καλοκαιρινή 

παραµονή των εντόµων. Επιπλέον έχει κατάλληλη λειτουργικότητα που επιτρέπει την 

σύζευξη. Τα σύνορα του βιότοπου αποτελούν και κλιµατολογικά σύνορα 

απροσπέλαστα από τις πεταλούδες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 

Κατά την πρώτη φάση της παρουσίας τους εµφανίζονται στο κάτω µέρος της 

κοιλάδας και βαθµιαία προχωρούν προς τα πάνω. Κατά την διάρκεια του χρόνου 

παραµονής του πληθυσµού παρατηρείται µετακίνηση προς το βάθος της κοιλάδας µε 

ανώτατο όριο συγκέντρωσης το άνοιγµα µε τον καταρράκτη, όπου η πυκνότητα είναι 

η µέγιστη προς το τέλος του καλοκαιριού. 

Η πλούσια βλάστηση στους τόπους όπου οι πεταλούδες περνούν το καλοκαίρι 

λειτουργεί ως θερµικός µονωτής, διατηρώντας την θερµοκρασία σε χαµηλότερα 

επίπεδα από ότι στην υπόλοιπη φύση. Επίσης, το σύνολο της βλάστησης λειτουργεί 

ως παρεµποδιστής της ηλιακής ακτινοβολίας, για να µην εισέρχεται στο βάθος του 

βιότοπου. 

Η απαραίτητη σχετική υγρασία, που πρέπει να είναι υψηλή, επιτυγχάνεται µε την 

εξάτµιση του νερού και την διαπνοή των φυτών. 

Μέσα στην κοιλάδα έχουν µετρηθεί η θερµοκρασία του αέρα, η σχετική υγρασία 

του αέρα και η ένταση του φωτός κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και βρέθηκαν 

οι παρακάτω διακυµάνσεις: θερµοκρασία 20-30ο C, σχετική υγρασία 25-100% και 

ένταση του φωτός κατά την διάρκεια της ηµέρας 2500-6000 Lux. Οι τιµές αυτές 

διαφέρουν ακόµα και για σηµεία που απέχουν λίγα µέτρα ή µερικά εκατοστά µεταξύ 

τους. 

Οι θερµοϋγροµετρικές συνθήκες της Κοιλάδας κατά τη διάρκεια του 24ώρου κατά 

τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και κυρίως κατά τον Αύγουστο, είναι 

καθοριστικές για τη συγκέντρωση των πεταλούδων (ενήλικων) στην κοιλάδα. Κατά 

τις ζεστές µέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου, η µέση θερµοκρασία στην 

επιφάνεια του εδάφους (κοντά στο νερό) κατά τη διάρκεια της ηµέρας ήταν 30°C, 

όταν η θερµοκρασία έξω από την κοιλάδα υπό σκιά ήταν 33-35°C. Το βράδυ η µέση 

θερµοκρασία µειώνεται κατά 6-8°C. Η σχετική υγρασία του αέρα διαφέρει πολύ 
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ανάλογα µε την ποσότητα του νερού, δηλαδή δίπλα σε λίµνες είναι 70-75%, ενώ 

δίπλα στο ρυάκι είναι 60-65%. Το βράδυ η σχετική υγρασία κυµαίνεται στο 75-85%, 

ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας φτάνει και στο 100%. 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΗΜΕΡΑΣ ( σε οC ) 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΥΧΤΑΣ ( σε οC ) 

ΚΟΙΛΑ∆Α 30 22 

ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ 33-35 27 

 

Πίνακας 2. Θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας εντός και εκτός της κοιλάδας πεταλούδων. 
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Ραβδόγραµµα 1. Θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας εντός και εκτός της κοιλάδας πεταλουδών. 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ( % ) 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ 70-75 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΡΥΑΚΙΑ 60-65 

ΒΡΑ∆Υ 75-85 

 
Πίνακας 3. Σχετική υγρασία αέρα σε διάφορα σηµεία µέσα στην κοιλάδα. 
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Ραβδόγραµµα 2.  Σχετική υγρασία αέρα σε διάφορα σηµεία µέσα στην κοιλάδα. 

 

 

12. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

12.1. Εχθροί 
Η πεταλούδα έχει πολλούς εχθρούς, όπως είναι ο άνθρωπος, τα ζώα και οι αβιοτικοί 

παράγοντες. Κυριότεροι φυσικοί εχθροί της Panaxia quadripunctaria µπορούν να 

θεωρηθούν τα παρακάτω ζώα: 

• η νυχτερίδα (κύριος εχθρός), είναι γνωστό, πως αυτά τα µικρά θηλαστικά είναι 

ικανά να κατευθύνονται και να εντοπίζουν τη λεία τους στο απόλυτο σκοτάδι, 

εκπέµποντας υπέρηχους από ένα ειδικό σύστηµα που βρίσκεται στο ρύγχος 

τους. Με βάση τις πληροφορίες που λαµβάνουν από την αντήχηση των 

κυµάτων στο γύρω περιβάλλον, οι νυχτερίδες είναι ικανές όχι µόνο να πετάνε 

µε απόλυτη ακρίβεια, αλλά και να προσδιορίζουν την παρουσία, τη θέση, την 

κατεύθυνση πτήσης και την ταχύτητα των εντόµων στον αέρα. Με τη σειρά 

τους, οι πεταλούδες είναι ικανές να «πιάσουν» τους υπέρηχους και να 

αποφύγουν την επίθεση των νυχτερίδων, πραγµατοποιώντας αιφνίδιες αλλαγές 

της διεύθυνσης πτήσης. 
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Εικόνα 36. Πορεία της πεταλούδας Panaxia quadripunctaria όταν δέχεται επίθεση από νυχτερίδα 

• το καβούρι,  

• ο βάτραχος,  

• η σαύρα,  

• η γαλαζοπαπαδίτσα,  

• ο σπίνος,  

• ο τρυποφράχτης,  

• ο φλώρος  

• δίπτερα της οικογένειας Syrphidae, των 

οποίων οι προνύµφες τρέφονται µε αυγά και 

προνύµφες της Panaxia quadripunctaria. 

Τα έντοµα αυτά αποτελούν σηµαντικό ζωϊκό 

εχθρό για τις πεταλούδες. 

Εικόνα 37. ∆ίπτερο της 
οικογένειας Syrphidae 
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• Ανάµεσα στα φυλλώµατα, στους κορµούς και στις κουφάλες των δέντρων και 

στους βράχους παρατηρούνται εκατοντάδες ιστοί από αράχνες, στους 

οποίους µπλέκονται οι πεταλούδες. ∆εν θεωρείται όµως σηµαντικός εχθρός. 

 

 

12.2. Ασθένειες 
 

Παρόλο που είναι άγριο είδος ζώου και ζει ελεύθερο στη φύση έχει και αυτό τις 

ασθένειες του: 

• Παρατηρείται µόλυνση του πεπτικού συστήµατος - εντερική καταρροή στις 

προνύµφες, που µπορεί να προκαλέσει το θάνατο τους µέχρι και ποσοστό 

30% του πληθυσµού. 

• Μία άλλη ασθένεια των ακµαίων είναι η εκβλάστηση όγκου από το πίσω 

µέρος της κοιλιάς, µε αποτέλεσµα το θάνατο τους.  

 

Όµως οι φυσικοί εχθροί και οι ασθένειες της πεταλούδας είναι προβλήµατα που δεν 

µπορούν να αντιµετωπιστούν  

Για να υπάρξει πληθυσµιακή ισορροπία µετά το υψηλό ποσοστό 

θνησιµότητας, κάθε θηλυκό γεννά πολλά αυγά. Φυσικά, υπάρχουν καλές και κακές 

χρονιές µε αυξοµειώσεις του πληθυσµού. 

 

12.3 Αβιοτικοί παράγοντες 
 

• Τα τελευταία χρόνια στην κοιλάδα των «Πεταλούδων» επικρατούν συνθήκες 

ξηρασίας, καθώς οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες και η µέση θερµοκρασία έχει 

αυξηθεί. Αυτό δηµιουργεί αντίξοες συνθήκες για τις πεταλούδες, οι οποίες 

χρειάζονται υψηλή υγρασία για να επιζήσουν. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος θα πρέπει να γίνει εξοικονόµηση  

νερού  µε  τη  δηµιουργία  γεωτρήσεων  και  ανακύκλωση αυτού  µε τη συλλογή 

του σε δεξαµενές αποθήκευσης σε περιόδους ξηρασίας  

• Ένα παράξενο είδος εχθρού αποτελεί η φωτεινή παγίδα εντόµων, που ανάβει 

τη νύχτα για την προσέλκυση και εξόντωση των κουνουπιών. Πρόκειται για 
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µία ηλεκτρική αντίσταση υπεριώδους φωτός, που σκοτώνει κάθε έντοµο 

που θα πέσει πάνω της, χωρίς επιλογή. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος θα πρέπει να αποµακρυνθούν όλες οι 

φωτεινές παγίδες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση µε την κοιλάδα και 

συγκεκριµένα από το στρατόπεδο του πάνω Καλαµώνα και από το χωριό Ψίνθος που 

βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 5 χιλιοµέτρων, όπου οι πεταλούδες σε µέρες 

µε υψηλή σχετική υγρασία πετούν προς αυτά τα σηµεία. 

 

12.4. Ανθρώπινος παράγοντας 
 

Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσµός της πεταλούδας µειώνεται. Το φαινόµενο της 

µείωσης αυτής αποδίδεται άµεσα στην επίδραση καταστροφικών παραγόντων και 

έµµεσα στη γενικότερη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του οικοσυστήµατος. 

Εκτιµάται ότι, η µείωση του αριθµού των πεταλούδων οφείλεται τόσο σε αβιοτικούς 

παράγοντες, όσο και στην ανθρώπινο παράγοντα (δραστηριότητα και παρουσία) στην 

κοιλάδα. 

Τη µεγαλύτερη ανθρωπογενή καταστροφή φαίνεται να την προκαλεί η πρόκληση 

της Panaxia quadripunctaria για πέταγµα. Η ενόχληση της πεταλούδας από τους 

επισκέπτες µε τα δυνατά σφυρίγµατα που περιέχουν υπέρηχους, σε  ήχους  

σφυρίχτρας  και  σε χτυπήµατα χεριών (παλαµάκια). Αυτό σηµαίνει ότι, 

αντιλαµβάνονται τους υπερήχους που εκπέµπουν οι νυχτερίδες. Η αντίδραση 

εκφράζεται µε πέταγµα τους µακριά από τον τόπο που ηρεµούν ή µε τρέξιµο µε 

µισοϋψωµένα φτερά και άτακτο χτύπηµα των φτερών. Όταν το ερέθισµα πάψει, οι 

πεταλούδες ησυχάζουν και ξαναµαζεύουν τα φτερά τους σε στάση ηρεµίας. Ο 

εξαναγκασµός τις πεταλούδας  να πετά όλη µέρα, γεγονός που είναι άγνωστο στη 

βιολογία και στη συµπεριφορά του εντόµου, το οδηγεί στην απώλεια όλων των 

ενεργειακών αποθεµάτων λίπους µε άµεσο αποτέλεσµα το µαζικό θάνατο των 

πεταλούδων µέσα στην κοιλάδα ή κατά τη µετανάστευση τους προς τους αρχικούς 

βιότοπους. 

Σε πειράµατα ερεθισµού και αντίδρασης των πεταλούδων σε ήχους 

παρατηρήθηκε ότι, η µεγαλύτερη αντίδραση παρατηρήθηκε σε υπερήχους 

συχνοτήτων 40-80 Κhz. Επίσης, µεγάλη αντίδραση παρατηρήθηκε σε συχνότητες 500-
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1000 Κhz κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 1000-1500 Κhz κατά τη διάρκεια της 

νύχτας. 

Μεγαλύτερη είναι όµως η καταστροφή της χαµηλής βλάστησης  που αποτελεί 

τροφή για τις προνύµφες,  από τα κατσίκια της γύρω περιοχής, τα οποία 

τρέφονται όλο το χρόνο µε αυτή τη βλάστηση. Έτσι, κάθε προσπάθεια της φύσης για 

αναβλάστηση και αύξηση της βλάστησης αποβαίνει άκαρπη. 

Μεγαλύτερης σηµασίας είναι η καταστροφή που προκαλείται από τα κατσίκια σε 

περιοχές που αποτελούν αρχικούς βιότοπους και τρέφονται οι κάµπιες 

(προνύµφες). 

Γενικότερα, η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του οικοσυστήµατος έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του πληθυσµού των πεταλούδων τα τελευταία χρόνια, σε 

τέτοιο επίπεδο, που προκάλεσε µεγάλη ανησυχία σε όλους τους εµπλεκόµενους µε 

αυτές. 

Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων θα πρέπει να φυλάσσεται η κοιλάδα 

σε διάφορα σηµεία της από υπαλλήλους και να επισηµαίνουν στους επισκέπτες ότι 

απαγορεύονται τα σφυρίγµατα και τα παλαµάκια. 

Επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής ότι δεν πρέπει 

να αφήνουν τα ζώα τους ελεύθερα στην γύρω περιοχή και να προβεί ο δήµος στην 

διαδικασία της περισυλλογής όσων ζώων παραβιάζουν τα σύνορα της κοιλάδας.   

 

13. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑ∆ΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ  
 

13.1. Έργα και ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για την 
προστασία της Κοιλάδας των Πεταλούδων. 

Από αυτούς που αντιλήφθηκαν πρώτοι τη σηµασία της Κοιλάδας των 

Πεταλούδων, τα προβλήµατα της και έθεσαν τις βάσεις για την 

παρακολούθηση και προστασία της περιοχής ήταν οι τοπικές αρχές (πρώην Κοινότητα 

Θεολόγου και νυν ∆ήµος Πεταλούδων), οι οποίες κάλεσαν επιστήµονες από 

Πανεπιστηµιακούς φορείς να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα. Έτσι,   

πραγµατοποιήθηκαν   µια   σειρά   από   ενέργειες,   οι   οποίες χρηµατοδοτήθηκαν 
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από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG Ι (1992-1995), αλλά και από ιδίους 

πόρους. 

Οι ενέργειες αυτές ήταν ενδεικτικά:  

• Αντιπυρική προστασία της Κοιλάδας µε την τοποθέτηση πυροσβεστικών 

κρουνών γύρω από την Κοιλάδα και µέσα σε αυτή. 

• Εξοικονόµηση  νερού  µε  τη  δηµιουργία  γεωτρήσεων  και  ανακύκλωση 

αυτού  µε τη συλλογή του σε δεξαµενές αποθήκευσης σε περιόδους 

ξηρασίας, αλλά και σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

• ∆ιαµόρφωση διαδρόµων ( µονοπατιών) µέσα στην Κοιλάδα. 

• ∆ηµιουργία νέας εισόδου - εξόδου στο πάνω µέρος της Κοιλάδας, όπου 

βρίσκεται η Ιστορική Μονή Καλόπετρας (σύνδεση οικολογικού τουρισµού 

µε πολιτιστικό - εκκλησιαστικό). Στόχος η καθιέρωση µονής εισόδου - 

εξόδου   (one way)   των   επισκεπτών   µέσα   στην   Κοιλάδα,   για   την 

αποφόρτιση της. 

• Περίφραξη γύρω από την Κοιλάδα για την προστασία της από τα κατσίκια 

•  ∆ηµιουργία   φυτωρίου   για  την  ανανέωση   των  παλιών   (γερασµένων) 

δένδρων µέσα στην Κοιλάδα κυρίως του Liquidambar orientalis 

• Τοιχία αντιστήριξης των δρόµων γύρω από την Κοιλάδα, γιατί υπάρχουν 

έντονα κατολησθητικά φαινόµενα µέσα και έξω από την Κοιλάδα, λόγω της 

µορφολογίας του εδάφους. 
 
Στη συνέχεια το 1997 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ του Πανεπιστηµίου 

Πατρών και της Κοινότητας Θεολόγου, µε την οποία, ανατέθηκε στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών πρόγραµµα µελέτης για τη δηµιουργία Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας και Χωροταξική-Περιβαλλοντική έρευνα της περιοχής της Κοιλάδας των 

Πεταλούδων της Ρόδου. Η βασική ιδέα του πρώτου στόχου, δηλαδή της 

οργάνωσης και λειτουργίας του Μουσείου, ήταν να συµβάλλει ενεργά στην 

οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, να αποτελέσει ένα δραστήριο κέντρο 

έρευνας, µελέτης και ανάπτυξης επιστηµονικών δραστηριοτήτων αλλά και να 

συντελέσει στη διαχείριση και προστασία της Κοιλάδας. 
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Το δεύτερο µέρος του προγράµµατος είχε στόχο την περιβαλλοντική έρευνα της 

περιοχής της Κοιλάδας των Πεταλούδων. Άλλωστε, σήµερα είναι ευρέως αποδεκτό 

ότι δεν αρκεί η διατύπωση αρχών και µέτρων για την προστασία των πληθυσµών 

ενός είδους, αλλά η προστασία των βιοτόπων, των οικοσυστηµάτων και γενικότερα 

του τοπίου στο οποίο αναπτύσσεται, λειτουργεί και των οποίων αποτελεί µέρος το 

συγκεκριµένο είδος. 

Βάση αυτής της µελέτης του Πανεπιστηµίου Πατρών, δρα και η παρούσα 

δηµοτική αρχή για τη λήψη µέτρων και την υλοποίηση έργων, ορισµένα εκ των 

οποίων χρηµατοδοτήθηκαν από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II. 

Τα έργα αυτά αφορούσαν κυρίως υποδοµές περιβάλλοντος και αποτελούν ένα 

σύνολο ενεργειών που έχουν στόχο να προστατέψουν την Κοιλάδα από τις πιέσεις 

που δέχεται το ευαίσθητο οικοσύστηµα τόσο από φυσικές διεργασίες, όσο και 

από τις ανθρώπινες δράσεις, που τα τελευταία χρόνια είναι έντονες. 

Μερικές από τις ενέργειες αυτές αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:  

• Συµπληρωµατικά   έργα   υγροποίησης  της   Κοιλάδας.   (ανακύκλωση νερού). 

• Συµπληρωµατικά µέτρα αντιπυρικής προστασίας στην ευρύτερη δασική 

περιοχή (δίκτυα πυρόσβεσης, φυλάκια, συντήρηση και βελτίωση του 

οδικού δικτύου, των αντιπυρικών ζωνών, και άλλων αντιπυρικών έργων.) 

• Τοποθέτηση κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης της Κοιλάδας από το 

χώρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. 

• Εµπλουτισµός της βλάστησης στην Κοιλάδα που αποδεκατίζεται από τα 

αιγοπρόβατα, µε δενδρύλλια του ίδιου είδους. 

• Επαναλειτουργία   του υπάρχοντος φυτωρίου στην πάνω είσοδο της 

Κοιλάδας. 

• Αντικατάσταση, επιδιόρθωση τµηµάτων της υπάρχουσας ακατάλληλης και 

φθαρµένης περίφραξης κατά µήκος της διαδροµής των επισκεπτών και 

αποκατάσταση των υπαρχόντων µονοπατιών. Τοποθέτηση  ενηµερωτικών 

πινακίδων  σε ευρεία  έκταση   µέσα  και έξω από την Κοιλάδα των 

Πεταλούδων. 

• Τέλος, η λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην Κοιλάδα των 

Πεταλούδων από τον Απρίλιο του 2001 αποτελεί ένα από τα 
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σηµαντικότερα έργα οικοανάπτυξης, διατήρησης και προστασίας της 

περιοχής. Η σχεδίαση του έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να λειτουργεί 

ο χώρος ως ένα κλασσικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αφετέρου να 

περιλαµβάνει όλα εκείνα τα σύγχρονα στοιχεία τα οποία θα διεγείρουν την 

περιέργεια των µαθητών και των επισκεπτών και θα προαγάγουν τη µάθηση 

µέσω της ενεργούς συµµετοχής τους, µιας και από το χειµώνα του 2001 

πραγµατοποιούνται στο χώρο του Μουσείου Προγράµµατα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης όπου συµµετέχουν όλα τα σχολεία του νησιού. 
 
 
13.2 Κατευθυντήριες γραµµές που ακολουθεί ο ∆ήµος Πεταλούδων 

για τη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής της Κοιλάδας των 
Πεταλούδων. 

 

Οι κατευθυντήριες γραµµές, τις οποίες ακολουθεί η παρούσα δηµοτική αρχή, για τη 

διαχείριση της περιοχής σε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση, εστιάζονται µεν 

στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων, ενώ λαµβάνονται υπόψη και οι 

ανάγκες για έρευνα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού (οικολογικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός) και η οικοανάπτυξη της 

ευρύτερης περιοχής. 

Η αειφορία των φυσικών πόρων, η φυσική εξέλιξη των οικοσυστηµάτων, η 

οικονοµικότητα και η ευελιξία των µέτρων, αποτελούν ένα σύνολο αρχών για τη 

διαχείριση της περιοχής, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο αναπτυξιακό σχεδιασµό 

του νεοσύστατου ∆ήµου Πεταλούδων. 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, σύµφωνα µε τη χωροταξική και 

περιβαλλοντική έρευνα του Πανεπιστηµίου Πατρών για την Κοιλάδα των Πεταλούδων, 

απαιτείται ένα καθεστώς ειδικής διαχείρισης που βασίζεται στον καθορισµό "Ζωνών 

∆ιαχείρισης". 

Η ζωνοποίηση είναι µια διαδικασία εφαρµογής διαφορετικών διαχειριστικών 

σκοπών και κανονισµών διαχείρισης για περιοχές που περιλαµβάνουν εκτάσεις µε 

 46



διαφορετικούς βαθµούς αξίας ή ευαισθησίας, για κατηγορίες γης περισσότερο ή 

λιγότερο κατάλληλες νια διαφορετικές δραστηριότητες που συχνά 

υπόκεινται σε διαφορετικές πιέσεις για τη χρήση ή την ανάπτυξη τους. 

Με βάση λοιπόν, την αξιολόγηση της ευρύτερης περιοχής, τις κοινωνικοοικονοµικές 

παραµέτρους, το νοµικό πλαίσιο για την προστασία των οικοσυστηµάτων (Ν 

1650/86, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ), και τη µελέτη του Πανεπιστηµίου Πατρών 

διακρίθηκαν τρεις κύριες περιοχές στις οποίες, καθορίστηκαν οι ζώνες διαχείρισης τους 

ως εξής: 

Η Κοιλάδα των Πεταλούδων όπως οριοθετείται από την περιφραγµένη 

έκταση (υδρολογική λεκάνη του ποταµού Πελεκάνου), είναι ο κύριος φυσικός 

σχηµατισµός, ο οποίος συγκεντρώνει υψηλή ευαισθησία, υψηλό αριθµό σηµαντικών 

ειδών και λοιπών στοιχείων, η οποία, επιβάλλει την προστασία τους και την 

ανακήρυξη της σε προστατευόµενο φυσικό σχηµατισµό η Α' ζώνη προστασίας. 

Η ευρύτερη περιοχή, η οποία περιλαµβάνει τη δασική έκταση περιφερειακά της 

Κοιλάδας. Από γεωλογική άποψη συντελεί στην υδρολογική λειτουργικότητα της 

Κοιλάδας των Πεταλούδων, µε τη βλάστηση της την προστατεύει από τη διάβρωση, 

και έχει πληθώρα βιοτόπων. Η περιφερειακή αυτή ανάπτυξη θα πρέπει να 

προστατευθεί στην ευρύτερη δυνατή έκταση και θα πρέπει να ανακηρυχθεί 

ως προστατευόµενο τοπίο ή Β' ζώνη προστασίας. 

Η περιοχή, η οποία εκτείνεται µεταξύ της Κοιλάδας των Πεταλούδων και της 

θάλασσας και περιλαµβάνει το κτήµα Καλαµώνα και τα γύρω δηµοτικά διαµερίσµατα 

Θεολόγου, Παραδεισίου, ∆αµατριάς, Μαριτσών και Παστίδας σύµφωνα µε το Ν. 

1650/86, θα πρέπει να ανακηρυχθεί ως περιοχή οικοανάπτυξης η Γ' ζώνη.  

Ως Περιοχές Οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταµένες περιοχές που µπορούν 

να περιλαµβάνουν χωριά ή οικισµούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και 

ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους 

χαρακτηριστικών και παράλληλα προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για 
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ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται  µε  την προστασία  της 

φύσης και του τοπίου . 

Ο χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, και ο 

καθορισµός των ορίων τους και των τυχόν ζωνών προστασίας τους γίνονται µε 

Προεδρικό ∆ιάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ύστερα από γνώµη 

του νοµαρχιακού συµβουλίου, σε εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού ή 

ειδικού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή ειδικής 

περιβαλλοντικής µελέτης. 

Ο ∆ήµος Πεταλούδων έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες όπως 

περιγράφονται παραπάνω για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Παράλληλα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, έχουν κατατεθεί ολοκληρωµένες 

προτάσεις για τη χρηµατοδότηση έργων που είναι απαραίτητα για την περιοχή, στο 

Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Νοτίου Αιγαίου, σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες όπως 

το ΙNTERREG III, τοµεακά προγράµµατα Υπουργείων όπως το πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, κ.α. Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν δράσεις που είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη της περιοχής και αφορούν ένα σύνολο ενεργειών 

προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου (απαραίτητη προστατευτική 

δασική ζώνη γύρω από τον πυρήνα της Κοιλάδας, Προστατευόµενο Τοπίο) 

προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική διαχείριση του ευαίσθητου 

οικοσυστήµατος, η βιώσιµη ανάπτυξη και η προώθηση ήπιων µορφών Τουρισµού. 

Επίσης φέτος από το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε εγκρίθηκε το έργο «Ολοκληρωµένη 

διαχείριση και προστασία της κοιλάδας Πεταλουδών» στο επιχειρησιακό πρόγραµµα 

«Περιβάλλον 2000 - 2006».   
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13.3 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι ένα έργο που συµβάλλει ενεργά στη 

διαχείριση και προστασία της Κοιλάδας των Πεταλούδων, συντελεί στην 

οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αποτελεί Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, ενηµέρωσης, έρευνας, µελέτης και ανάπτυξης επιστηµονικών 

δραστηριοτήτων. 

Εικόνα 38. Μουσείο φυσικής ιστορίας στην κοιλάδα πεταλουδών 

Η σχεδίαση του Μουσείου έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να λειτουργεί ο 

χώρος ως ένα κλασσικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αφετέρου να περιλαµβάνει όλα 

εκείνα τα σύγχρονα στοιχεία τα οποία διεγείρουν την περιέργεια των µαθητών και 

των επισκεπτών και προαγάγουν τη µάθηση µέσω της ενεργούς συµµετοχής τους. 

Η  χωροταξική  διάταξη  του  Μουσείου περιλαµβάνει  τις παρακάτω ενότητες:   

Χώρος Εκθεµάτων Πανίδας- Οικοτόπων -Χλωρίδας-Γεωλογίας, κλπ. 

Εδώ υπάρχουν εκθέµατα χλωρίδας - πανίδας και ορυκτών - πετρωµάτων, 

τοποθετηµένα σε ειδικές προθήκες, έτσι ώστε να προσοµοιάζουν το φυσικό τους 

περιβάλλον. Τα εκθέµατα αυτά αφορούν ενδηµικά και σπάνια είδη της ευρύτερης 
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περιοχής της Κοιλάδας των Πεταλούδων, του νησιού της Ρόδου και της υπόλοιπης 

Ελλάδας. 

Στο χώρο αυτό υπάρχει και το Εκκολαπτήριο- Εκθετήριο Πεταλούδων που 

εφοδιάζεται µε ζωντανό υλικό (πεταλούδες) από το θερµοκήπιο που λειτουργεί 

στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου. 

Εικόνα 39. Άποψη του θερµοκηπίου όπου ωοτοκούν οι πεταλούδες 

 Γύρω στα µέσα του Σεπτεµβρίου µεταφέρονται µέσα στο θερµοκήπιο συζευγµένες 

πεταλούδες για να ωοτοκήσουν, πρώτο για να διατηρείται ένας πληθυσµός ασφαλείας 

και δεύτερο για να εφοδιάζεται το εκκολαπτήριο µε χρυσαλίδες ή ενήλικες 

πεταλούδες. Στο θερµοκήπιο υπάρχουν δύο επωαστικοί θάλαµοι µε ρυθµιζόµενες 

- ελεγχόµενες συνθήκες, όπου στον ένα οι συνθήκες είναι ιδανικές (optimum) για 

την ανάπτυξη της πεταλούδας και στον δεύτερο υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής 

των συνθηκών αυτών για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της πεταλούδας, ώστε να 

επιµηκύνεται το χρονικό διάστηµα όπου η πεταλούδα είναι στο στάδιο του ενήλικου 

εντόµου. 

 

 

13.3.1. Βιβλιοθήκη - Μικρό Εργαστήρι 
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Η βιβλιοθήκη περιέχει βιβλία µε αντικείµενα πεταλούδων, γενικότερης 

εντοµολογίας, πανίδας -χλωρίδας (Ελλάδας και Εξωτερικού), τύπων οικοτόπων, 

γεωλογίας, οικολογίας κ.α, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό. Είναι εξοπλισµένη µε 

σύγχρονα µηχανήµατα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κ.α. 

•    Γραφείο ∆ιοίκησης - Υποδοχής Επισκεπτών 

Στο χώρο αυτό εργάζεται το προσωπικό διοίκησης. Εδώ επίσης λειτουργεί Γραφείο 

Πληροφοριών (Information desk) και µοιράζεται ενηµερωτικό έντυπο υλικό. 

Υπάρχει ειδικός χώρος (control room) µέσα στο χώρο του Μουσείου απ' όπου 

παρακολουθείται η Κοιλάδα σε 24ωρη βάση µέσω του κλειστού κυκλώµατος 

καµερών που έχουν τοποθετηθεί κατά µήκος της Κοιλάδας. Η εγκατάσταση αυτού 

του κυκλώµατος έγινε µε στόχο την προστασία της Κοιλάδας από πυρκαγιά ή άλλη 

κακόβουλη ενέργεια, την παρακολούθηση της συµπεριφοράς των επισκεπτών µέσα 

στην Κοιλάδα και την άµεση παρέµβαση των φυλάκων, όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο. Παράλληλα θα χρησιµοποιούνται για το πρόγραµµα παρακολούθησης και 

καταγραφής του πληθυσµού της πεταλούδας (bio-monitoring), καθώς και των 

άλλων οικολογικών παραµέτρων, που τον επηρεάζουν άµεσα (χλωρίδα, πανίδα, 

φυσικοί και χηµικοί παράγοντες νερών και εδάφους, κλπ.). Έτσι θα υπάρχει ένα 

αρχείο δεδοµένων για το πώς αλλάζει το οικοσύστηµα και πόσο γρήγορα, το οποίο θα 

µελετάτε από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και θα λαµβάνονται έγκαιρα τα 

όποια µέτρα, κρίνονται απαραίτητα. 
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