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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο  μέρη. Το πρώτο, εστιάζει στην τροφική οικολογία του 
Νανόμπουφου και το δεύτερο στην επιλογή του ενδιαιτήματος του και την έκταση του ζωτικού του 
χώρου κατά την περίοδο του χειμώνα (εκτός αναπαραγωγικής περιόδου). 

Αρχικά αναλύεται η σύνθεση των διατροφικών συνηθειών και προτύπων του είδους στα 
Μεσογειακά αγροοικοσυστήματα της Κεντρικής Κρήτης για μία περίοδο έξι ετών δηλ. από το 2009 
έως 2015. Συνολικά βρέθηκαν 2819 θηράματα από την ανάλυση 1207 εμετικών συμπήκτων  τα οποία 
ανήκουν σε έξι είδη μικροθηλαστικών, 22 είδη πτηνών και τέσσερα είδη εντόμων. Τα μικροθηλαστικά 
αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα διατροφής με συχνότητα εύρεσης 75.8% που αντιστοιχεί σε 
βιομάζα 79.5%, και ακολουθούν τα πτηνά με συχνότητα εύρεσης 23.2% και βιομάζα  20.1%, με το 
τελευταίο  να προσδίδει στο είδος νησιωτικά  χαρακτηριστικά αφού το ποσοστό αυτό είναι 
σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο σε  ηπειρωτικούς πληθυσμούς. Το πιο συχνό είδος στη 
δίαιτα του Νανόμπουφου είναι ο Σπιτοποντικός (Mus musculus) με ποσοστό εύρεσης 56.3%, ενώ 
ακολουθεί ο Δασοποντικός (Apodemus sylvaticus) με 9.51% και ο Αρουραίος (Rattus rattus)  με 7.9%. 
Ο Νανόμπουφος αποδείχθηκε δεινός θηρευτής τρωκτικών σε μεσογειακά αγροσυστήματα δηλαδή 
σε καλλιέργειες ελαιώνα και αμπελώνα με προτίμηση  στον Δασοποντικό σε νεαρά άτομα του είδους 
Rattus rattus  που θηρεύτηκε περισσότερο από το προσδοκώμενο. 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης αναλύθηκε το μέγεθος του ζωτικού χώρου και η επιλογή 
ενδιαιτήματος από 11 άτομα του πληθυσμού του Νανόμπουφου στην περιοχή μελέτης, 
εφαρμόζοντας τεχνικές  ραδιοτηλεμετρίας και με την χρήση δορυφορικών εικόνων τηλεπισκόπησης.  
Χρησιμοποιήθηκαν έξι μεταβλητές για το μοντέλο της ονομαστικής κλίμακας και 11 για το μοντέλο  
κλίμακας τοπίου. Για την ανάλυση της επιλογής ενδιαιτήματος χρησιμοποιήθηκε προσέγγιση της 
μεγίστης εντροπίας. Το μέγεθος του ζωτικού χώρου κυμάνθηκε από 337 έως και 969 εκτάρια, ενώ 
παρατηρήθηκε 52% επικάλυψη των περιοχών τροφοληψίας , πράγμα που υποδηλώνει ότι το είδος 
δεν είναι χωροκρατικό  κατά τη διαχείμασή του. Για την ονομαστική κλίμακα η απόσταση από τα 
δέντρα που χρησιμοποιούνται για κούρνιες ήταν η μεταβλητή με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο 
μοντέλο ακολουθούμενη από την ετερογένεια της βλάστησης. Για την κλίμακα τοπίου το ποσοστό 
των ανοικτών ενδιαιτημάτων βελτίωνε σημαντικά την απόδοση του μοντέλου. Η ενσωμάτωση 
ωστόσο της ετερογένειας τοπίου βελτίωσε την πρόβλεψη επιλογής ενδιαιτήματος σε σύγκριση με τη 
χρήση μόνο της διακριτής ταξινόμησης κάλυψης γης. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Νανόμπουφοι παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ανοχής σε 
διάφορους τύπους οικοτόπων με προτίμηση σε μικτά αγροσυστήματα  αποφεύγοντας τις πολύ 
ανοιχτές περιοχές και τους εκτεταμένους ομοιογενείς ελαιώνες.  
Η μελέτη σχετίζεται και αναδεικνύει πτυχές εν’ όψη των νέων μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπου υπογραμμίζεται η σημασία της δομής του τοπίου για την 
διατήρηση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές περιοχές της Ευρώπης.  Τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματά της θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη διαχείριση της γης και των 
καλλιεργητικών πρακτικών στα αγροτικά τοπία της Μεσογείου.  
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Abstract 
 
This study consists into two main parts. Τhe first focuses on the food ecology of Long-eared owl 

(Asio otus)  and the second in habitat selection of the species.  
In the first part we analyzed the diet composition and dietary patterns of the Long-eared Owl (Asio 

otus) in Mediterranean agrosystems in central Crete (Greece) over the winters of 2009–2015. Overall, 
2,819 prey items were recovered from 1,207 pellets, belonging to six taxa of mammals, 22 taxa of 
birds and four taxa of insects. Small mammals were the most common prey species, accounting for 
75.8% by frequency and 79.7% by biomass, followed by birds (23.2% and 20.1%); the latter being 
rather an island component compared to continental regions. The House Mouse (Mus musculus) was 
the most important prey species in the owl’s diet (56.3%) ahead of the Wood Mouse (Αpodemus 
sylvaticus) (9.51%) and the Black Rat (Rattus rattus) (7.9%). The species proved to be a significant 
rodent predator in olive groves and vineyards during winter months, selecting Wood Mouse and 
young Black Rat more than expected. 

In the second part of this study, we analysed the home range size and habitat selection of 11 Long-
eared Owls inside olive groves in the plain of central Crete using  radio tracking data and remote 
sensing images. Six nominal scale and 11 landscape scale predictors were used  for habitat selection 
analysis, using a maximum entropy approach. Home range size ranged between 337 and  969 ha while 
a 52% of home range overlap was observed suggesting that Long-eared Owls do not defend  hunting 
territories. At the nominal scale, distance to potential roosts (trees) was the most important 
contributor  to model performance, followed by vegetation heterogeneity. Furthermore, local 
heterogeneity of greenness  was a better predictor than simply greenness at the presence location. 
At the landscape scale the amount of  habitat openness significantly improved model performance. 
Incorporating landscape heterogeneity improved  habitat selection prediction compared to using only 
discrete land cover classification. Results of our study  pinpoint that although Long-eared Owls exhibit 
a wide range of habitat tolerance, they prefer mixed habitat  conditions avoiding particularly open 
areas or dense olive plantations. The research has implications in the  face of new reforms of European 
Common Agricultural policy which emphasised the importance of landscape  structure in preserving 
biodiversity in agricultural areas of Europe. 
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1.1 Γενικά χαρακτηριστικά των Γλαυκών 
 
Οι γλαύκες είναι μία ομάδα που ανήκει βιολογικά στην ομοταξία των πουλιών και περιλαμβάνει 

περίπου 250 είδη κατά πλειοψηφία νυχτόβια. Εξαπλώνονται σε όλες τις ηπείρους εκτός από την 
Ανταρκτική έχοντας αναπτύξει αξιόλογες προσαρμογές στη μορφολογία, τη συμπεριφορά και την 
ανατομία τους που τους επιτρέπουν να  ανταπεξέρχονται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ή ακόμα 
και απόλυτου σκοταδιού γεγονός που τα κάνει να διαφέρουν από τα υπόλοιπα πτηνά (Mikkola 1983, 
Cramb 1985). 

Έχουν χαρακτηριστικά μεγάλο κεφάλι σε σχέση με το σώμα τους, με δυνατότητα περιστροφής 270 
μοιρών, σχεδόν σε όλα τα είδη και πεπλατυσμένο σε σχήμα δίσκου, με αναπτυγμένο μυϊκό σύστημα, 
που βοηθά στη σύλληψη ήχων. Διαθέτουν αρκετά μεγάλα μάτια στο μπροστινό τμήμα του κρανίου 
τους, που τους δίνουν τη δυνατότητα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πτηνά, να έχουν διοπτρική όραση, 
όπως  ο άνθρωπος (Mikkola 1983, Konig and Weick 2008, Angell 2015). Το φτέρωμά τους είναι πυκνό 
και μαλακό με ιδιαιτερότητες στις απολήξεις των πρωτευόντων φτερών, πράγμα που τους επιτρέπει 
ένα αθόρυβο πέταγμα, ενώ τα χρώματά τους είναι συνήθως μουντά και άτονα (Mikkola 1983, Konig 
and Weick 2008), προσαρμογή που τους επιτρέπει να παραμένουν απαρατήρητα κατά τη διάρκεια 
της ημέρας όπου και βρίσκονται σε αδράνεια (Konig and Weick 2008). Το ράμφος τους είναι κυρτό 
με μυτερή απόληξη , παρόμοιο με τα ημερόβια αρπακτικά, ενώ διαθέτουν ισχυρά καμπυλωτά νύχια 
ως προσαρμογή στην σαρκοφαγία, με τα οποία θανατώνουν κατά κύριο λόγο τα θηράματά τους τα 
οποία συλλαμβάνουν συνήθως με ενέδρα και αιφνιδιαστική επίθεση (Angell 2015). Τα μεγέθη των 
γλαυκών ποικίλουν. Μπορούν να ξεκινήσουν από πάρα πολύ μικρά είδη όπως το Micrathene whitneyi  
που  ζυγίζει 31 γραμμάρια με το μήκος του σώματός να φτάνει περίπου τα  13 εκατοστά και άνοιγμα 
φτερών μόλις 27 εκατοστά, μέχρι και είδη όπως ο Γιγάντιος Χουχουριστής (Strix nebulosa) με μήκος 
σώματος τα 70 εκατοστά και ο Μπούφος (Bubo bubo) με βάρος 4,5 κιλά και άνοιγμα φτερών κοντά 
στα 2 μέτρα (König, Weick et al. 1999). 

 Για φώλιασμα χρησιμοποιούν παλιές φωλιές κορακοειδών, κοιλότητες βράχων και δέντρων, ενώ 
σπανιότερα μπορούμε να τα βρούμε να φωλιάζουν στο έδαφος (Mikkola 1983). Κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο (Φεβρουάριο - Ιούλιο)  τα αναπαραγωγικά άτομα, δηλαδή άτομα άνω των 
δύο ετών, διατηρούν φωλιές, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες βρίσκονται είτε ατομικά είτε αγελαία 
ανάλογα πάντα με τη συμπεριφορά που έχει αναπτύξει το κάθε  είδος (Mikkola 1983). 

Στην πλειονότητά τους δεν είναι μεταναστευτικά, ωστόσο, έχουμε αρκετά παραδείγματα όπου 
βόρειοι πληθυσμοί κατά την διάρκεια του χειμώνα μετακινούνται σε νοτιότερες περιοχές, κυρίως 
όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες (Mikkola 1983, Cramb 1985). 

Ανάμεσα στα δύο φύλα παρατηρείται διαφοροποίηση στο μέγεθος, συνήθως τα θηλυκά είναι πιο 
μεγαλόσωμα από τα αρσενικά. Τέλος, χαρακτηριστικά είναι τα αυγά τους τα οποία είναι στρογγυλά 
και κατάλευκα στην  πλειονότητα των ειδών (Mikkola 1983, Cramb 1985, Konig and Weick 2008). 
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1.2 Συστηματική κατάταξη γλαυκών 
 

Αρχικά ο Λινναίος το 1758 κατέταξε τις γλαύκες μαζί με γύπες, αετούς και γεράκια στην τάξη των 
Accipitres. Αργότερα το 1827 ο L’Herminier χώρισε τις γλαύκες από τα ημερόβια αρπακτικά  και 13 
χρόνια αργότερα  ο Nitsch αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ των γλαυκών και τις χωρίζει σε δύο 
οικογένειες, Tytonidae και Strigidae. Η άποψη αυτή στηρίχτηκε από τους Furbringer (1888) και Galow 
(1892), με τον τελευταίο να υποστηρίζει επιπλέον πως υπάρχει και στενή σχέση μεταξύ Strigiformes 
και Caprimulgiformes,  άποψη που θα επικρατήσει για αρκετά χρόνια, ακόμα και σε άρθρα αρκετά 
μεταγενέστερων δεκαετιών όπως χαρακτηριστικά των Mark & Amadon το 1951. Το 1981 ο Cracraft 
χρησιμοποιώντας μια κλαδιστική προσέγγιση  καταλήγει στο συμπέρασμα μίας στενότερης σχέσης 
μεταξύ γλαυκών και γερακιών. Λίγα χρόνια αργότερα το 1990 οι Sibley & Ahlquist’s με μελέτη σε DNA 
δείχνουν  ότι τα Caprimulgiformes (Αιγοθηλόμορφα) είναι πλησιέστερα στα Strigiformes 
(Γλαυκόμορφα) από ότι τα Falconiformes (Ιερακόμορφα). Οι πιο σύγχρονες  μελέτες όμως  με πρώτη 
αυτή του Wink & Heidrich το 1999  δεν υποστηρίζουν κανένα από  τα παραπάνω συμπεράσματα.  

Σύμφωνα πάντα  με τις πιο σύγχρονες μελέτες που αφορούν τη φυλογένεση των πουλιών οι 
γλαύκες (Strigiformes) κατέχουν μία θέση στο φυλογενετικό δέντρο  μεταξύ των Παπαγάλων 
(Psittaciformes) και των ημερόβιων αρπακτικών (Accipitriformes) (Εικόνα 1) (Glue 1977, Hackett, 
Kimball et al. 2008, Wink, El-Sayed et al. 2009) ,γνώση που αποκτήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια και 
κατέρριψε την επικρατούσα άποψη  η οποία βασιζόταν στις μορφολογικές και ανατομικές 
ομοιότητες. 
 

 
Εικόνα 1 Φυλογενετικό δέντρο των πουλιών (Απλουστευμένος από τους Ericson et al. 2006 and Hacket et al. 2008) 
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Ειδικότερα η τάξη των Strigiformes χωρίζεται σε δύο οικογένειες δηλ. Tytonidae και Strigidae 
(Konishi 1973, Konishi 1973, Dobrynina 1994, Konig and Weick 2008) και σε πέντε υποοικογένειες 
όπου παρουσιάζονται στον συνοπτικό Πίνακα 1 αναλυτικότερα. 

 

 
 

 
Πίνακας 1 Υποδιαιρέσεις των Strigiformes από επίπεδο οικογένειας μέχρι και γένος (Wink 2009) 

 
         

1.3 Στοιχεία οικοφυσιολογίας, μορφολογίας και ανατομίας 
 

1.3.1 Όραση  
 

 Ίσως το πιο εντυπωσιακό γνώρισμα που μπορούμε να παρατηρήσουμε σε ένα πτηνό της 
τάξης των Γλαυκόμορφων (Strigiformes)  είναι τα μάτια τους. Μεγάλα και στραμμένα προς τα 
εμπρός, αντιστοιχούν στο 1 -5% του βάρους του σώματός τους (το μέγεθος ποικίλει ανάλογα με 
το είδος) και βοηθούν στη όσο δυνατή μεγαλύτερη απορρόφηση φωτός (Mikkola 1983). Η δομή 
που διαθέτουν στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς ο οποίος αποτελείται από περισσότερα 
ραβδία από  ότι κονία, σχηματισμός που απουσιάζει από τα υπόλοιπα πτηνά, δίνει τη 
δυνατότητα όρασης στο μειωμένο φως με μία ατελή ικανότητα αντίληψης χρωμάτων και 
λεπτομερειών. 
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Το οπτικό πεδίο των γλαυκόμορφων είναι σχεδόν ίδιο  με το ανθρώπινο, αλλά με την διαφορά 

ότι τα μάτια τους είναι σταθερά χωρίς τη δυνατότητα κίνησης προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό 
οφείλεται στον σκληρωτικό δακτύλιο που τα στηρίζει, μία προσαρμογή που δίνει τη δυνατότητα 
στηρίγματος του δυσανάλογου βάρους που απαιτούν τα αρκετά μεγάλα μάτια, στερώντας τους 
όμως την δυνατότητα  κίνησης.  
 

 
 
 

Για να εξισορροπηθεί αυτό χρειάστηκε άλλη μία προσαρμογή στην περιοχή του αυχένα, ο 
οποίος με διπλάσιους σπονδύλους από ότι ο ανθρώπινος, 14 στον αριθμό, δίνει τη δυνατότητα 
ευελιξίας του λαιμού και περιστροφής του στις  2700. Έτσι το οπτικό πεδίο των γλαυκόμορφων 
ενώ είναι 1100 με διοπτρική όραση μόνο για την γωνία των 700, δηλαδή βλέπουν το ίδιο 
αντικείμενο και με τα δύο μάτια την ίδια στιγμή. Έτσι αντιλαμβάνονται καλύτερα τις τρείς 
διαστάσεις ύψος, πλάτος, βάθος. Εδώ βλέπουμε την άρρηκτη σχέση ανατομίας του οφθαλμού 
και της ανατομίας του αυχένα που συμπληρωματικά διαμορφώνουν ένα εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα που αποτυπώνεται στην τάξη των γλαυκόμορφων. Οι παραπάνω προσαρμογές 
κάνουν τα νυκτόβια αυτά πτηνά  να έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη του χώρου και της 
απόστασης, χωρίς να μετακινούν στο σώμα τους.  
 

 
 
 

Οι ανατομικές αυτές διαφορές με τα υπόλοιπα πτηνά είναι που τα  καθιστούν ικανά να 
ανταπεξέρχονται με μεγάλη επιτυχία στην αναζήτηση θηραμάτων-τροφής σε συνθήκες πολύ 
χαμηλού φωτισμού. 
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1.3.2 Ακοή   
 

Εφάμιλλη της όρασης είναι και η αίσθηση της ακοής στα γλαυκόμορφα, άλλη μία 
εντυπωσιακή προσαρμογή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού στο οποίο  και αναπτύσσεται η κύρια  
δραστηριότητά τους. 

Ανατομικά το εσωτερικό του αυτιού είναι αρκετά μεγάλο και με πάρα πολλούς νευρώνες σε 
σχέση με άλλα πουλιά αντίστοιχου μεγέθους. Για παράδειγμα μια Tyto alba διαθέτει 95.000 
νευρώνες δηλαδή τους τριπλάσιους από ένα κοινό  κορακοειδές (Sibley and Ahlquist 1990). Το 
σχήμα και το άνοιγμα του αυτιού ποικίλει ανάλογα με το είδος της γλαύκας, ενώ για την κάλυψη 
του διαθέτουν ένα σχηματισμό που ονομάζεται βλέφαρο. Τα είδη της οικογένειας Tytonidae 
έχουν στρογγυλεμένα ανοίγματα σε σχέση με αυτά της οικογένειας των Strigidae της οποίας το 
σχήμα ποικίλει (Mikkola 1983, Cramb 1985, Angell 2015). Τα ανοίγματα των αυτιών  που 
διαθέτουν  τα περισσότερα είδη, είναι ασύμμετρα (δηλαδή το ένα αυτί ψηλότερα από το άλλο) 
(Vogiatzakis, Pungetti et al. 2008), και  ιδιαίτερα στα αυστηρά νυκτόβια είδη. 

Το αυτί των γλαυκόμορφων είναι αρκετά ευαίσθητο ενώ οι περιοχές των συχνοτήτων που 
αντιλαμβάνονται είναι από 0.5-10KHz (Thorpe and Griffin 1962, Taylor 2004).   

 

 
 

Επίσης διαθέτουν σχήμα προσώπου που είναι σαν δίσκος και λειτουργεί ως πιάτο ραντάρ 
καθοδηγώντας τους ήχους στα ανοίγματα των αυτιών ενώ έχουν τη δυνατότητα να 
τροποποιήσουν το σχήμα του προσώπου με την βοήθεια ειδικών μυών. Η ασυμμετρία των 
αυτιών σημαίνει πως ο ήχος που προέρχεται από κάτω γίνεται αντιληπτός πρώτα στο ένα αυτί 
και μετά στο άλλο με μία χρονική διαφορά της τάξεως των 0,00003 δευτερολέπτων η οποία είναι 
επαρκής  για να γίνει αντιληπτή η κατεύθυνση του ήχου. Ο ήχος επίσης θα είναι δυνατότερος στο 
αυτί που είναι πιο κοντά στην προέλευσή του, τουλάχιστον για ήχους ισοδύναμους ή και με 
μικρότερο μήκος κύματος από το πλάτος του κεφαλιού (Thorpe and Griffin 1962, Taylor 2004). 
Αυτές οι ικανότητες τους δίνουν την δυνατότητα να εντοπίζουν  τους ανεπαίσθητους ήχους που 
προκαλούν τα θηράματα  κατά την κίνησή τους ανάμεσα σε φυλλοστρωμνές, στο χώμα ακόμα και 
στο χιόνι. Εντοπίζουν την κατεύθυνση με τη βοήθεια της ασυμμετρίας έπειτα κάνουν την εφόρμηση 
προς το θήραμα ενώ έχουν και την ικανότητα την ώρα της πτήσης να κάνουν διορθωτικές κινήσεις 
σε περίπτωση που το θήραμα κινηθεί (Mikkola 1983). 
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1.3.3 Πτήση   
 

Τα γλαυκόμορφα έχουν ικανότητα να πετούν σχεδόν αθόρυβα, τόσο σε συχνότητες που 
αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί όσο και σε επίπεδο υπερήχων (Thorpe and Griffin 1962, 
Willott 2001) αναπτύσσοντας όμως μικρότερες ταχύτητες από τα υπόλοιπα αρπακτικά πουλιά 
(Konig and Weick 2008). Αυτή η ικανότητα τους δίνει ένα ισχυρό πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια 
της θήρευσης σε σχέση με τη λεία τους  κυρίως στα αυστηρά νυχτόβια είδη. Ωστόσο οι  
βιολογικοί/μορφολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στη μείωση του θορύβου, δεν είναι ακόμα 
μελετημένοι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι γνώσεις μας γύρω από αυτό το θέμα φτάνουν σε 
επιμέρους στοιχεία που αφορούν κυρίως την δομή των φτερών και της συνολικότερης δομής του 
φτερώματος (Weick 2007). 

Τα γλαυκόμορφα γενικά έχουν μεγαλύτερα φτερά από τα υπόλοιπα πτηνά του αντίστοιχου 
μεγέθους και βάρους, άρα το φορτίο του αέρα κατανέμεται καλύτερα δίνοντας τους την 
ικανότητα να πετούν με μικρότερη ταχύτητα από τα υπόλοιπα πτηνά. Τα φτερά δομικά 
παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις επιτρέποντας τον αέρα να τα διαπέρνα ευκολότερα από ότι 
ενός άλλου τυχαίου πτηνού, δηλαδή θα λέγαμε ότι  έχουν μεγαλύτερο πορώδες. Η δυνατότητα 
αυτή προϋποθέτει άκαμπτη και μικρή  την εξωτερική πλευρά του φτερού και αρκετά εύκαμπτη 
την εσωτερική (Εικόνα 2). Οι δύο παραπάνω παράμετροι συντελούν στην ελαχιστοποίηση της 
αντίστασης του διερχόμενου αέρα κατά την διάρκεια της πτήσης και παράλληλα ελαχιστοποίηση 
του θορύβου (Weick 2007).  

 
 

 
Εικόνα 2 Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο a) Νανόμπουφος (Asio otus) b) Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) c) Περιστέρι 

(Columba livia) 

 
Άλλη μία επίσης δομική διαφοροποίηση που παρουσιάζουν σε σχέση με τα υπόλοιπα πτηνά  

είναι τα κρόσσια που αναπτύσσονται στις άκρες των πρωτευόντων φτερών τους (Εικόνα 3a), τα 
οποία υποδιαιρούν την ροή αέρα που γλιστράει από τα φτερά τους,  και κατά συνέπεια μειώνουν 
την παραγωγή θορύβου που εξέρχεται από την επιφάνεια του φτερού (Campbell 1994, Willott 
2001, Weick 2007).  Όλα αυτά μαζί με τη βελούδινη δομή φτερώματος κάτω από τα πρωτεύοντα 
φτερά και τα πόδια (Εικόνα 3b) έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης του ήχου, επιτρέποντας την 
αθόρυβη πτήση, καθιστώντας το επίπεδο ήχου που εκπέμπουν να είναι χαμηλότερο από το 
φάσμα ακρόασης των θηραμάτων τους (Weick 2007).  
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Εικόνα 3 Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο a) καταληκτικός σχηματισμός πρωτεύοντος  φτερού Νανόμπουφου (Asio 

otus) b) Μαλακή χνουδωτή δομή φτερώματος γλαυκόμορφων.  

Το φτέρωμα εκτός από τις υπόλοιπες λειτουργίες που προσφέρει στα πτηνά είναι και το μέσο 
στεγανοποίησής τους. Εδώ όμως φαίνεται πως τα γλαυκόμορφα παρουσιάζουν αρκετά 
μειονεκτήματα, καθώς το φτέρωμά τους δεν αδιαβροχοποιείται, λόγος που τα  κάνει ευάλωτα σε 
καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις, καθώς δεν μπορούν πετάξουν. Αυτό το μειονέκτημα 
ειδικότερα κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη συγκεκριμένη 
κλάση πουλιών. Η έλλειψη στεγανότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα με τη 
θερμοκρασία αλλά ο αυξημένος αριθμός φτερών που αναπτύσσουν διατηρεί τη θερμοκρασία του 
σώματός τους  σε βιώσιμα επίπεδα. 

1.4 Τακτικές Κυνηγίου & θηράματα 
 
Όλες οι γλαύκες είναι σαρκοφάγα πτηνά. Η δίαιτά τους περιλαμβάνει θηλαστικά, πτηνά, έντομα 

και αμφίβια κατά κύριο λόγο, με το κάθε ένα είδος να εξειδικεύεται αναλόγως. Ένας χονδρικός 
διαχωρισμός των τροφικών προτιμήσεων είναι η κατηγοριοποίηση των γλαυκών σε τρεις ομάδες. Οι 
μικρού μεγέθους γλαύκες (Athene noctua, Otus scops) περιλαμβάνουν κυρίως στη δίαιτά τους έντομα 
και μικρά ερπετά, οι μεσαίου μεγέθους (Asio otus, Tyto alba) θηρεύουν μικρά θηλαστικά και μικρά 
πουλιά , ενώ οι μεγαλύτερες σε μέγεθος (Bubo bubo), θηρεύουν μεσαίου μεγέθους θηλαστικά (π.χ. 
λαγός), μέχρι μεσαίου μεγέθους πουλιά (π.χ. κορακοειδή, αγριοπερίστερα κ.α.). Περιπτώσεις ειδών 
που εξειδικεύονται σε άλλα θηράματα είναι αρκετά σπάνιες όπως του γένους Ketupa στα ψάρια και 
το είδος Scotopelia peli σε ψάρια και αμφίβια (Konig and Weick 2008). 
 

 
Εικόνα 4 Κυρίες ζωικές ομάδες διατροφής του Νανόμπουφου 

 
Οι οπτικές και ακουστικές δυνατότητες που περιεγράφηκαν παραπάνω βοηθούν τις γλαύκες ώστε 

να εντοπίσουν το θήραμα.  Το βασικό εργαλείο όμως θήρευσης, και θανάτωσης της λείας τους, είναι 
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το νύχια τους (König, Weick et al. 1999), τα οποία είναι μεγάλα, κυρτά και πολύ ισχυρά όπως και στα 
υπόλοιπα αρπακτικά πουλιά (Konig and Weick 2008) (Εικόνα 5). 
 

 
Εικόνα 5 Πόδι από Μπούφο (Bubo bubo) 

 
Η δύναμη που ασκούν πάνω στο θήραμα είναι εκπληκτική, αφού πειραματικά έχει μετρηθεί η 

δύναμη απελευθέρωσης του θηράματος από το πόδι είναι 5 Newton για τα μικρόσωμα είδη, και 15-
30 Newton για τα μεσαίου μεγέθους και >100 για τα μεγαλόσωμα είδη (Marti 1974). 

Αρχικά η έναρξη του κυνηγιού προϋποθέτει τη μετακίνηση από την ημερήσια κούρνια στην 
περιοχή κυνηγίου η οποία ορισμένες φορές είναι σε αρκετά μακρινή απόσταση (Konig and Weick 
2008). Οι τακτικές που ακολουθούνται για να συλληφθεί ένα θήραμα είναι ο αιφνιδιασμός, συνήθως  
από εξέχουσα θέση (π.χ. κλαδιά, υπερυψωμένα σημεία) έχοντας τη δυνατότητα διορθωτικών 
κινήσεων εν πτήση σε περίπτωση κίνησης του θηράματος (Εικόνα 6) ή το πέταγμα σε πολύ χαμηλό 
ύψος από το έδαφος, κυρίως σε ανοιχτές εκτάσεις. Για την θήρευση άλλων πτηνών τα οποία δεν είναι 
ενεργά κατά την διάρκεια της νύχτας, προβαίνουν σε κινήσεις ανάμεσα σε δεντροστοιχίες 
προσπαθώντας να τα εξαναγκάσουν να πετάξουν ώστε να τα συλλάβουν σε σκοτεινό περιβάλλον στο 
οποίο αποκτούν πλεονέκτημα.  Ο εντοπισμός του θηράματος γίνεται κυρίως με την ακοή ενώ η όραση 
χρησιμεύει για την αποφυγή τυχόν εμποδίων (Marti 1974). 

 
 

 
Εικόνα 6 Τακτική σύλληψης θηράματος με την τακτική του αιφνιδιασμού από εξέχουσα θεση 
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1.5 Νανόμπουφος Asio otus (Linnaeus,1758) 
 

1.5.1 Αναγνώριση 
 

Η πρώτη περιγραφή του είδους  έγινε από το Λινναίο το 1758, με το όνομα Strix otus, στη Σουηδία. 
Πρόκειται για μία μεσαίου μεγέθους γλαύκα  με λεπτή σιλουέτα και αρκετά μακριά φτερά. Το 
πρόσωπο είναι σε σχήμα δίσκου με μαύρο περίγραμμα. Το χρώμα των φτερών που περιβάλλουν το 
σώμα έχουν καφετί χρώμα με γκρι αποχρώσεις, ομοίως και τα φτερά του. Το στέρνο έχει χρώμα μπεζ 
με μαύρες ραβδώσεις και τα φτερά του εσωτερικά είναι άσπρα με μαύρα στίγματα ανάλογα με την 
ηλικία. Τα μάτια έχουν ένα βαθύ πορτοκάλι χρώμα και είναι αρκετά μεγάλα. Το βασικό 
χαρακτηριστικό είναι τα αντία (συχνά  συγχέονται με τα αυτιά)  που βρίσκονται στο πάνω μέρος του 
κεφαλιού, τα οποία είναι αρκετά μακριά με μαύρη απόχρωση και είναι σηκωμένα κυρίως όταν 
βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Παρόμοιο είδος με το Νανόμπουφο σε εξωτερικά 
χαρακτηριστικά είναι ο Βαλτόμπουφος (Asio flammeus) με αρκετά μικρότερα αντία κίτρινα μάτια και 
μαύρο περίγραμμα προσώπου. 
 
 

 
Εικόνα 7 Νανόμπουφος (Asio otus) Linnaeus 1758 

 
 

Η φωνή του αρσενικού την οποία  ακούμε κατά την αναπαραγωγική περίοδο είναι ένα βαθύ 
«ουου» επαναλαμβανόμενο ανά 5 δευτερόλεπτα ενώ μπορεί να ακουστεί μέχρι και 1-2 km ένα ήσυχο 
βράδυ. Η φωνή του θηλυκού είναι αρκετά πιο αδύναμη, υψηλότερης συχνότητας και λιγότερο 
σαφής, με ένα ρινικό χαρακτήρα και μπορεί να ακουστεί σε μικρή απόσταση περίπου 100 μέτρων. 
Οι νεοσσοί τους, παράγουν ένα πολύ έντονο και διαπεραστικό ήχο που παραπέμπει σε τρίξιμο 
κλαδιών και ακούγονται αρκετά μακριά, περίπου στα δύο χιλιόμετρα. 
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1.5.2 Μορφομετρία – Φυλετικός διμορφισμός 
 

Στο συγκεκριμένο είδος τα θηλυκά είναι συνήθως λίγο μεγαλύτερα σε διαστάσεις σώματος 
και βάρους από τα αρσενικά. Το συνολικό μήκος σώματος στα αρσενικά κυμαίνεται από 350-
375mm (μ.ό. 362mm) (Cramb 1985), με  άνοιγμα φτερών 276-315mm (μ.ό. 295mm) (Payne 1962, 
Cramb 1985), ενώ το βάρος κυμαίνεται από 223-304gr (μ.ό. 261gr) (Dunning Jr 1992). 

Αντίστοιχα στα θηλυκά το συνολικό μήκος σώματος κυμαίνεται από 371-401mm  (μ.ό. 
380mm) (Payne 1962, Cramb 1985) με  άνοιγμα φτερών 282-320mm (μ.ό. 299mm) (Payne 1962, 
Cramb 1985) ενώ το βάρος κυμαίνεται από 289-409 gr (μ.ό. 337gr) (Dunning Jr 1992) . Τα θηλυκά 
συνήθως έχουν πιο ανοιχτό καστανό χρώμα φτερώματος και αρκετά πιο πυκνό χνούδι στα πόδια, 
ενώ τα αρσενικά έχουν πιο καθαρό λευκό χρώμα προσώπου (Εικόνα 8) (Zumeta and Heinze).   

 
 

 

 
Εικόνα 8 Φυλετικός διμορφισμός στον Νανόμπουφο (Αριστερά: ενήλικο θηλυκό, Δεξιά: ενήλικο αρσενικό) 

 
 
1.5.3 Κατανομή  
 

Αποτελεί μέρος της Ολαρκτικής πανίδας και απαντάται σε βόρεια, εύκρατα, μεσογειακά και 
στεπικά κλίματα. Θεωρείται ένα είδος με ευρεία κατανομή και εκτείνεται στην  ήπειρο της Αμερικής 
από τον Καναδά μέχρι και το Μεξικό. Εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρασία (Mikkola 1983, Cramb 
1985), από την Ιβηρική χερσόνησο ,τα βρετανικά νησιά, την ανατολική Σκανδιναβία τις Αζόρες και τα 
Κανάρια νησιά μέχρι και τη βόρεια Αφρική, Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, νησιά της Μεσογείου ,Μέση 
Ανατολή, Κασμίρ , κεντρική Κίνα ,Κορέα, Ιαπωνία και Σιβηρία (Weick 2007) (Εικόνα 9). 
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Διακρίνονται σε 4 υποείδη με διάφορες διακυμάνσεις στα χρώματα τους. 
 
A.o.otus (Linnaeus 1758), εκτείνεται από Αζόρες, βόρεια Αφρική, Ιβηρική χερσόνησο, Βρετανικά 
νησιά, Ευρώπη, κεντρική και βόρεια Ασία, Ιαπωνία. Μερικοί πληθυσμοί διαχειμάζουν στην Αίγυπτο, 
το Πακιστάν, τη βόρειο Ινδία και Νότια Κίνα. 
 
A.o.canariensis (Madarasz 1901), εντοπίζεται μόνο στα Κανάρια νησιά, λίγο μικρότερα σε μέγεθος 
και με πιο έντονο πορτοκαλί στα μάτια τους. 
 
A.o.wilsinianus (Lesson 1830), εντοπίζεται στον κεντρικό και νοτιοανατολικό Καναδά, βόρεια των 
Η.Π.Α. και συγκεκριμένα στην βόρεια Οκλαχόμα και Βιρτζίνια. Κάποιοι πληθυσμοί διαχειμάζουν στην 
Τζόρτζια, στο Τέξας και στο Μεξικό. Πρόσωπο ερυθροκίτρινο με κίτρινα μάτια και με πιο εμφανείς 
ραβδώσεις στο στέρνο. 
 
A.o.tuftsi (Godfrey 1948), εντοπίζεται δυτικά του Καναδά και νότια του δυτικού Τέξας και 
βορειοδυτικού άκρου του Μεξικού. Πιο ωχρό και πιο γκρι αποχρώσεις, με πιο καστανόξανθο 
πρόσωπο από το wilsonianus. 
 
 

 
Εικόνα 9 Κατανομή Asio otus σε παγκόσμια κλίμακα (Αναπαραγωγή,διαχείμαση) 

 
1.5.4 Μετανάστευση 
 

Είδος μερικώς μεταναστευτικό, καθώς οι βόρειοι πληθυσμοί του μετακινούνται κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα προς πιο νότια εύκρατα κλίματα (Mikkola 1983, Cramb 1985, Scott 1997, Konig and 
Weick 2008), ειδικά κατά τη διάρκεια έντονων και παρατεταμένων χειμώνων (Mikkola 1983). Όταν 
όμως υπάρχει τροφική επάρκεια σε μία περιοχή  μπορούν να διαχειμάσουν ξεπερνώντας τις 
αντιξοότητες του ψυχρού κλίματος (Mikkola 1983, Cramb 1985). Η πορεία που ακολουθούν οι 
σκανδιναβικοί πληθυσμοί είναι κυρίως  νότια και δυτική (Mikkola 1983, Cramb 1985, Dobrynina 
1994). 
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Οι πληθυσμοί της κεντρικής Ευρώπης και κυρίως τα νεαρά άτομα μπορεί να μεταναστεύσουν έως 
και 2000 km νοτιοδυτικά, σε αντίθεση με τα ενήλικα τα οποία περιφέρονται σε ομάδες 
κουρνιάζοντας μαζί κατά τη διάρκεια της ημέρας (Konig and Weick 2008). Οι πληθυσμοί της κεντρικής 
Ασίας διαχειμάζουν στη βόρεια Αίγυπτο (κοιλάδα του Νείλου), Πακιστάν, Βόρειο Ινδία και νότιο Κίνα. 
Τέλος οι πληθυσμοί της βόρειας Αμερικής μεταναστεύουν προς Φλώριδα, Τζόρτζια, και προς το 
βόρειο μέχρι και το νότιο Μεξικό (Konig and Weick 2008). 

Η φθινοπωρινή μετανάστευση  ξεκινά τον Σεπτέμβριο (Mikkola 1983) ή στις αρχές Οκτωβρίου 
(Michalonek, Busse et al. 2005)  με μέγιστη μεταναστευτική ροή  να σημειώνεται στο πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Νοέμβριου και να εξασθενεί κατά τον Δεκέμβριο (Mikkola 1983, Michalonek, 
Busse et al. 2005). Αντίστοιχα η ανοιξιάτικη μετανάστευση με προορισμό την περιοχή αναπαραγωγής 
ξεκινά τέλος Μαρτίου σημειώνοντας μέγιστο τον Απρίλιο μέχρι τις αρχές του Μάιου και επεκτείνεται 
με μικρότερη ένταση για μία μακρά περίοδο (Mikkola 1983). Οι ελάχιστες αποστάσεις που διανύουν 
κυμαίνονται από 40-247 km και οι μέγιστες από 1630-1759 km (Mikkola 1983, Saurola 2002). 
 

1.5.5 Ενδιαίτημα 
 

Είδος που προτιμά περιοχές κατά κύριο λόγο υπαίθριες, οι οποίες συνδυάζουν κάποια βασικά 
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα προτιμούν περιοχές με χαμηλή βλάστηση, καλλιεργούμενες εκτάσεις, 
βοσκότοπους και υγρό στοιχείο, πάντα όμως σε συνδυασμό με συστάδες ψηλών δέντρων 
φυλλοβόλων, μεικτών ή και κωνοφόρων  (Glue 1977, Holt 1997, Konig and Weick 2008). Τα 
συναντάμε σε δασικά όρια, ημι-ανοικτά δάση τάιγκας, ελώδεις περιοχές, σε οπωρώνες, κήπους και 
διάφορες δασικές εκτάσεις σε χωριά και πόλεις (Konig and Weick 2008).  Τις πόλεις το είδος άρχισε 
να αποικίζει κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών (Kuzniak 1996, Fuchs and Hošek 2002, 
Busche 2003) και ό λόγος είναι πιθανότατα η επάρκεια φωλιών που δημιουργήθηκαν από την αύξηση 
των κορακοειδών και ιδιαίτερα της Καρακάξας (Pica pica) (Lovy and Riegert 2013).  

 
1.5.6 Συμπεριφορά  
 

Αυστηρά νυχτόβιο αρπακτικό , αφού η δραστηριότητά του αρχίζει 15-20 min μετά τη δύση του 
ηλίου και κρατάει μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου 20 min πριν την ανατολή. Τις 
υπόλοιπες ώρες της μέρας, ανάλογα την εποχή (διαχείμαση, αναπαραγωγή) συνήθως βρίσκεται σε 
υψηλά και πυκνά δέντρα τα οποία παρέχουν κάλυψη, τις λεγόμενες και ημερήσιες κούρνιες, κατά τη 
διάρκεια της διαχείμασης (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος), ενώ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 
(Μάρτης-Ιούλιος) συναντάται συνήθως στις φωλιές  (Mikkola 1983, Cramb 1985, Konig and Weick 
2008). Για την περιοχή της Κρήτης η περίοδος αναπαραγωγής διαφέρει ελάχιστα, καθώς έχει 
εντοπιστεί φωλιά με μικρό από τα μέσα του μήνα Ιανουαρίου, ενώ έχει καταγραφεί και το πιο πρώιμο 
κάλεσμα για αναπαραγωγή στης 08/01. 

Κατά τη διάρκεια της διαχείμασης στις  περιοχές που φιλοξενούνται μεγάλοι αριθμοί του είδους 
είθισται να  παρουσιάζουν αγελαία συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς κουρνιάζουν 
ομαδικά σε συστάδες δέντρων. Εκτιμήσεις από μελέτες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού παρουσιάζει νομαδικότητα με ποσοστά κοντά στο 80%. Κατά τη διάρκεια της μέρας από 
την ημερήσια κούρνια πετούν μόνο αν ενοχληθούν, δεχόμενα επιθέσεις από άλλα πουλιά κυρίως 
κορακοειδή και άλλα αρπακτικά.  

Τα καλέσματα που τα ακούμε κυρίως λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 
περιόδου ξεκινάνε το σούρουπο και συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας συνήθως από υψηλά 
πόστα ώστε να ακούγονται σε μεγάλες αποστάσεις. 
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1.5.7 Δίαιτα 
 

Κατά κύριο λόγο η διατροφή τους περιλαμβάνει μικροθηλαστικά 
όπως ποντίκια και αρουραίους. Επίσης ένα μέρος της διατροφής τους 
αποτελείται από πτηνά μεσαίου μεγέθους, και έντομα, όπως ακρίδες 
και μεγάλα σκαθάρια. Συνήθως κυνηγά σε ανοιχτές εκτάσεις, σε δασικά 
όρια ακόμα και σε βοσκοτόπια, με κύρια τακτική του τον αιφνιδιασμό 
του θηράματος, είτε από ψηλό πόστο είτε μετά από χαμηλή πτήση και 
απότομη εφόρμηση. 

 
1.5.8 Βιολογία αναπαραγωγής 

 
Ένας Νανόμπουφος μπορεί να αναπαραχθεί από το δεύτερο 

έτος της ζωής του (Cramb 1985). Η αναπαραγωγική του περίοδος 
κυμαίνεται από τα τέλη Φεβρουαρίου  ως και τις αρχές του 
Μαρτίου (Glue 1977).  Τα αυγά είναι λευκά ελαφρώς ελλειπτικά  
και λεία με διαστάσεις 40 × 32 mm (36–45 × 30–34)(Mikkola 
1983, Cramb 1985). Το μέγεθος της ωοτοκίας κυμαίνεται από 1-6 
αυγά (Cramb 1985) ενώ η περίοδος της επώασης διαρκεί 25-30 
ημέρες (Μ.Ο.=28 ημέρες) (Glue 1977, Village 1981, Cramb 1985, 
Scott 1997). Τα θηλυκά επωάζουν κατά κύριο λόγο, ενώ τα 
αρσενικά περιστασιακά  για μικρά χρονικά διαστήματα (Glue 
1977). Η βασική ασχολία του αρσενικού είναι να  τροφοδοτεί το 
θηλυκό κατά την επώαση με 2-4 θηράματα ημερησίως (Wijnandts 
1984). 

Τα αυγά  εκκολάπτονται ασύγχρονα, πάντα σε συνάρτηση με 
τη διαθεσιμότητα τροφής και είναι πολύ πιθανόν ο μικρότερος 
νεοσσός να μην επιβιώσει. Το τάισμα των νεοσσών την πρώτη 

εβδομάδα γίνεται από το θηλυκό, κατά την διάρκεια της οποίας το αρσενικό φέρνει 
2-8 θηράματα ανά νύχτα ενώ η συχνότητα αυτή μπορεί να αυξηθεί στα 20-24 
θηράματα (Cramb 1985). Μετά την περίοδο της εκκόλαψης τα νεαρά άτομα 
παραμένουν στην φωλιά για 21-24 μέρες και σποραδικά μπορεί να φτάσουν και τις 27 
(Cramb 1985). Από το στάδιο αυτό και μετά  αρχίζουν να μετακινούνται σε γειτονικά 
δέντρα  η ακόμα και στο έδαφος πάντα όμως καλυμμένα, ενώ συνηθίζουν να κάνουν 
αισθητή την παρουσία τους με καλέσματα για τροφή τα οποία μοιάζουν με ήχο 

τριξίματος πόρτας (Mikkola 1983, Scott 1997).  
Η πτέρωσή τους ολοκληρώνεται 28-35 μέρες μετά την εκκόλαψη (Scott 1997) αλλά συνεχίζουν να 
εξαρτώνται από τους γονείς τους για 60-70 μέρες συνολικά (Mikkola 1983, Cramb 1985, Scott 1997). 
Σε ηλικία   25 ημερών οι νεοσσοί εγκαταλείπονται μόνοι στην φωλιά, και η τροφοδοσία γίνεται και 
από τους δύο γονείς, οι οποίοι ενδέχεται να κυνηγούν και την ημέρα λόγω των ενεργειακών 
απαιτήσεων των νεαρών (Mikkola 1983) 
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1.5.9 Κατάσταση πληθυσμού και απειλές 
 

Αρκετά κοινό είδος σε αρκετές περιοχές, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός τους 
εκτιμάται σε 304.000-776.000 ζευγάρια που αντιστοιχούν σε 609.000-1.550.000 
ώριμα άτομα (Birdlife international 2015). Η Ευρώπη φιλοξενεί στο 28% της 
παγκόσμιας διακύμανσης, ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός με μία πολύ πρόχειρη 
εκτίμηση υπολογίζεται σε 2.180.000-5.540.000 ώριμα άτομα, με κάθε επιφύλαξη 
(Birdlife international 2015), και κατανέμεται σε μία έκταση 28,400,000 km2, ενώ η 
πυκνότητά για κάθε περιοχή εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της τροφής (Konig 
and Weick 2008). 
Οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει το είδος, είναι η αύξηση ανταγωνιστικών 

ειδών όπως ο Χουχουριστής (Strix aluco) (Hagemeijer, Blair et al. 1997, Del Hoyo, Elliott et al. 2014), 
η εντατικοποίηση της γεωργίας που οδηγεί στη  μείωση της διαθέσιμης τροφής και ενδιαιτήματος, η 
χρήση τρωκτικοκτόνων τα οποία προσλαμβάνουν μέσω της τροφικής αλυσίδας καθώς και οι 
συγκρούσεις με ανθρωπογενείς κατασκευές και αυτοκίνητα. Τέλος μερικές φορές ο πληθυσμός τους 
μπορεί να υποστεί μείωση από παρατεταμένης διάρκειας κακές καιρικές συνθήκες όπως για 
παράδειγμα ένας βαρύς χειμώνας (Konig and Weick 2008). 
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Κεφάλαιο 2ο 

Περιοχή Μελέτης 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



26 
 

2.1 Λίγα λόγια για την Κρήτη 

 
Η Κρήτη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου με εμβαδόν 8336 km2 και μήκος 260  

km. Το πλάτος της δεν υπερβαίνει πουθενά τα 60 km ενώ το στενότερο σημείο της είναι τα 12 km 
(Vogiatzakis, Pungetti et al. 2008, Τσαντίλης 2014). Το βόρειο μέρος βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος 
ενώ το νότιο βρέχεται από το Λιβυκό πέλαγος που την χωρίζει από την Αφρική (Τσαντίλης 2014). 

Γενικά θα το χαρακτηρίζαμε ένα νησί με έντονο ανάγλυφο αν αναλογιστεί κανείς ότι το 39% της 
επιφάνειάς του βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 400 m (Τσαντίλης 2014). Ο υψηλότερος  ορεινός 
της όγκος είναι ο Ψηλορείτης στα 2.456 m και βρίσκεται στο κέντρο της Κρήτης, ενώ  ο αμέσως 
υψηλότερος ορεινός όγκος είναι τα Λευκά όρη στα 2.453 m και με τουλάχιστον 20 κορφές πάνω από 
τα 2200 m (Εικόνα 10). Αποτέλεσμα του έντονου αναγλύφου της επίσης είναι και ο τεράστιος αριθμός 
φαραγγιών που ξεπερνά τα 200, αποτελώντας καταφύγιο για πολλά και σπάνια είδη χλωρίδας και 
πανίδας. 

 
 

 
 

Εικόνα 10 Οι μεγαλύτεροι ορεινοί όγκοι στην περιοχή της Κρήτης 

 
2.1.1 Κλίμα  

 
Το κλίμα της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως ένα τυπικά μεσογειακό κλίμα, που όμως λόγω του έντονου 

ανάγλυφου παρουσιάζει όπως είναι λογικό αρκετές διαφοροποιήσεις δημιουργώντας διαφορετικά 
μικροκλίματα. Σε γενικές γραμμές παρατηρείται  αύξηση της ξηρασίας και της θερμοκρασίας  από τα 
δυτικά προς στα ανατολικά και από τις βόρειες προς τις νότιες κατευθύνσεις (Vogiatzakis, Pungetti et 
al. 2008). Οι υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται τον Ιούλιο με μέση θερμοκρασία τους 25 CO 
ενώ η χαμηλότερες το μήνα Φεβρουάριο. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται στα 927 mm αλλά 
παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή του ετήσιου όγκου βροχόπτωσης τόσο γεωγραφικά όσο και 
φυσιογραφικά. Η μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι υψηλότερη το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και 
ελάχιστη τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. 
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Εικόνα 11 Χαρτης διαβάθμισης έντασης βροχόπτωσης για τον ελλαδικό χώρο 

2.1.2 Η χλωρίδα 
 
Η χλωρίδα της Κρήτης άρχισε να μελετάται από τον 16ο αιώνα περιλαμβάνοντας γύρω στα 1600 

είδη από τα οποία τα 200 είναι ενδημικά (Vogiatzakis, Pungetti et al. 2008) ένα ποσοστό κοντά στο 
10% δηλαδή, ενώ σύμφωνα με ερευνητές αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη παγκοσμίως 
ως προς την βιοποικιλότητα (Davis, Heywood et al. 1994). 

 
Εικόνα 12 Βασικοί τύποι κάλυψης γής της Κρήτης 

Καλύπτεται κυρίως από βλάστηση μεσογειακού τύπου  όπως, μακί, φρύγανα, στέπα και δάση 
κωνοφόρων καθώς και από εξειδικευμένες μορφές βλάστησης όπως είδη φυτών που απαντούν στα 
βράχια, υγροτόπους, ακτές, ψηλά βουνά και καλλιεργούμενες εκτάσεις (Vogiatzakis, Pungetti et al. 
2008). Οι καλλιέργειες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της χλωρίδας της Κρήτης 
καταλαμβάνοντας μια αρκετά μεγάλη έκταση ενώ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία του 
νησιού (Εικόνα 12) . 
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2.2 Η περιοχή μελέτης  
 
2.2.1 Περιοχή μελέτης της τροφική οικολογίας  του Νανόμπουφου 
 

Στην περιοχή της νότιας Κρήτης απλώνεται η εντατικά καλλιεργούμενη  πεδιάδα της Μεσαράς στο  
νομό Ηρακλείου με συνολικό μήκος 60 km και πλάτος 5-8 km,  καταδεικνύοντας  μέσω του ονόματός 
της  τη θέση της μέσα στο χώρο (ετυμολογικά: μέσα από τα όρη). Το  βόρειο τμήμα της συνορεύει με 
την οροσειρά του Ψηλορείτη, ανατολικά διακόπτεται από το όρος Δίκτη και νότια από τον ορεινό 
όγκο των Αστερουσίων. Η δυτική της πλευρά είναι η μόνη που συνορεύει με θάλασσα και 
συγκεκριμένα με το Λιβυκό πέλαγος σχηματίζοντας τον ομώνυμο κόλπο της Μεσαράς. Η πεδιάδα 
διασχίζεται από δύο ποτάμια τον Γεροπόταμο ο οποίος εκβάλλει στον κόλπο της Μεσαράς και τον 
Αναποδάρη. Το κλίμα της είναι τυπικά μεσογειακό, αρκετά θερμό και ξηρό με μέση θερμοκρασία 
17.7CO και αρκετά χαμηλή ετήσια βροχόπτωση δηλ. 382 mm (Vardavas, Papamastorakis et al. 1997) 
(Εικόνα 13). Το καλοκαίρι παρουσιάζει υψηλές θερμοκρασίες με πλήρη ανομβρία ενώ ο χειμώνας 
είναι αρκετά ήπιος λόγω της προστασίας που προσφέρουν τα Αστερούσια όρη που βρίσκονται στην 
νότια πλευρά της. Η κύρια καλλιέργεια είναι της ελιάς (40%), με τεράστιες εκτάσεις ελαιώνων οι 
οποίες απλώνονται κατά μήκος του κάμπου, και άλλες μικρότερης έκτασης καλλιέργειες όπως  
ετήσιες καλλιέργειες (32.3%), αμπελώνες (11.7%), θερμοκήπια (4.3%) καθώς και ένα μικρό μέρος από  
μη καλλιεργήσιμη γη  όπως τα φρύγανα (7%)(Kabourakis 1996). 

Η ακριβής περιοχή που έλαβε μέρος η μελέτη της οικολογίας και βιολογίας του Νανόμπουφου 
ήταν το βορειοανατολικό κομμάτι της Μεσαράς. Η βιοτοπική σύνθεση στο συγκεκριμένο τμήμα 
αποτελείται από  ελαιώνες  κατά 75% της γης, συστήματα σύνθετης καλλιέργειας κατά 10 % και 
αμπελώνες με 3%. Το μικροκλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως «τυπικό κλίμα της Μεσαράς», 
δηλαδή ξηρό μεσογειακό κλίμα με τυπική μεσογειακή βροχόπτωση και ήπιους χειμώνες όπως 
περιεγράφηκε πιο πριν και παρατηρείται στο παρακάτω ομβροθερμικό διάγραμμα (Εικόνα 13). Tα 
στοιχεία του ετήσιου υετού του γραφήματος προέρχονται από τις καταγραφές των κοντινότερων 
διαθέσιμων μετεωρολογικών σταθμών (Πόμπια, Βαγιωνιά, Ασήμι) για τα έτη 1979-2003 με τη μέση 
βροχόπτωση ανά χρονιά να είναι τα 382 mm στους συγκεκριμένους σταθμούς. Οι τιμές της 
θερμοκρασίας συλλέχθηκαν από τον μετεωρολογικό σταθμό της Πόμπιας όπου ήταν και ο μόνος 
σταθμός που παρείχε την πληροφορία αυτή. 

 

 
 
 
 Πιο συγκεκριμένα στο χωριό Αμπελούζος (35° 3'46.48"Β, 24°56'12.91"Α), όπου και βρίσκεται η 

χειμερινή κούρνια του είδους,  επέλεξαν  ένα δέντρο τραχείας Πεύκης (Pinus brutia) ως ημερήσιο 
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καταφύγιο κατά τη μη αναπαραγωγική περίοδο. Οι συλλήψεις,  οι  δακτυλιώσεις  και η συλλογή των 
εμετικών σύμπηκτων του είδους πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Η παρακολούθηση 
των πουλιών μέσω ραδιοτηλεμετρίας έγινε στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, σε μια ακτίνα 5 
χιλιομέτρων  από την κούρνια και σχετιζόταν άμεσα με τη μετακίνηση του εκάστοτε 
ραδιοσημασμένου ατόμου. Η μελέτη που αφορούσε την παρουσία της  αφθονίας της τροφής του 
είδους στη φύση όπου στην περίπτωσή μας  είναι η πληθυσμιακή μελέτη των μικροθηλαστικών 
πραγματοποιήθηκε στο βόρειο κομμάτι του κάμπου της Μεσαράς κοντά στα χωριά Χουστουλιανά 
και Πλάτανος 3.5 χιλιόμετρα και 4.5  χιλιόμετρα  απόσταση αντίστοιχα από την χειμερινή κούρνια. 
Οι κύριες καλλιέργειες που μελετήθηκαν ως προς τη σύσταση και την πυκνότητα των 
μικροθηλαστικών ήταν οι ελαιώνες και οι αμπελώνες που αποτελούν τα 75% της συνολικής έκτασης 
της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκε ελαιώνας συνολικής έκτασης 33.618 m2  που 
περιελάβανε μικρά κομμάτια γης ετήσιων καλλιεργειών, καθώς η σύσταση της θέσης αυτής είναι 
αντιπροσωπευτική για το σύνολο των ελαιώνων της περιοχής, και αμπελώνας συνολικής έκτασης 
6.518 m2.  

 Οι περιοχές αυτές δεν επιλέχθηκαν τυχαία αλλά προέκυψαν μετά από ανάλυση των  
ραδιοεντοπισμών που συλλέχθηκαν μέσω της μελέτης τηλεμετρίας για το είδος, όπου και  προκύπτει 
πως είναι και οι περιοχές που το είδος παρουσιάζει την μεγαλύτερη τροφοληπτική δραστηριότητα 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.  

 

 
Εικόνα 13 Ομβροθερμικό διάγραμμα του βορείου τμήματος της Μεσαράς από τους μετεωρολογικούς σταθμούς Βαγιωνιά-
Ασήμιου-Πόμπια για τα έτη 1979-2003 
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Κεφάλαιο 3ο 

Τροφική οικολογία  
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3.1.Εισαγωγή 
 

3.1.1 Η μελέτη της  τροφικής οικολογίας του Νανόμπουφου  
 

 
Η τροφική οικολογία του είδους είναι αρκετά 

καλά μελετημένη σε Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη 
και Αμερική.  Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι 
ισχύει το ίδιο για τη νότια Ευρώπη και τις 
Μεσογειακές περιοχές, περιλαμβανομένων της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης ανατολής όπου 
παρατηρούμε λίγες εργασίες έως και πλήρη 
απουσία δεδομένων για πολλές περιοχές. Για την 
περιοχή της Ελλάδας η δίαιτα έχει μελετηθεί σε 
πολύ μικρό βαθμό, κυρίως σε αγροτικά 
οικοσυστήματα που αφορούν μόνο το ηπειρωτικό 
κομμάτι, ενώ αντίθετα νησιωτικές περιοχές   δεν 
έχουν μελετηθεί καθόλου μέχρι στιγμής   (Alivizatos 
and Goutner 1999, Alivizatos, Goutner et al. 2005, 
Kafkaletou-Diez, Tsachalidis et al. 2008). Η 
παρούσα μελέτη  έρχεται να καλύψει αυτό το κενό 
με μια πρώτη προσπάθεια εξέτασης της  χειμερινής 
δίαιτας του Νανόμπουφου στην απομονωμένη 
νησιωτική μεσογειακή περιοχή της Κρήτης, και πιο 
συγκεκριμένα σε μεσογειακά αγροσυστήματα 
ελαιώνα και αμπελώνα, που τυγχάνει να  
αποτελούν το νοτιότερο σημείο αναπαραγωγής και 
διαχείμασης του είδους στην Ευρώπη. Η σύνθεση 
της δίαιτας του Νανόμπουφου μελετάται συνήθως, 
με ανάλυση σύμπηκτων εμεσμάτων (pellet), έναν 
σφαιρικό σχηματισμό άπεπτων υλικών του 

εκάστοτε θηράματος που επιστρέφει στον πρόλοβο και περιλαμβάνει κυρίως οστά και τρίχες, που 
αποβάλλεται από το πουλί  σε διάστημα 18 ωρών περίπου από την τροφοληψία, με το χρονικό 
διάστημα να ποικίλει από 10-22 ώρες (Mikkola 1983). 

Μια πρώτη γενική εικόνα της διατροφής του σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα του είδους 
δείχνει ότι  τα πιο πολυπληθή θηράματά του ανήκουν στα μικροθηλαστικά (Marti 1976, Mikkola 
1983, Campbell 1994, Konig and Weick 2008) με τη μεγαλύτερη συχνότητα εύρεσης στα εμετικά 
σύμπηκτα. Πιο συγκεκριμένα η δίαιτα του Νανόμπουφου στην Ευρώπη αποτελείται κατά 88,9% από 
μικροθηλαστικά και 10,9% πουλιά (από δείγμα 37.441 θηραμάτων), ενώ αντίστοιχα στην 
αμερικανική ήπειρο  το 98,2% αποτελούν τα  μικροθηλαστικά και μόλις 1,7% τα  πουλιά (από δείγμα 
23,888 θηραμάτων)  (Marti 1976). Άλλες ζωικές ομάδες όπως ερπετά, αμφίβια και έντομα 
συναντώνται με πολύ μικρά ποσοστά παρουσίας της τάξης του 0,3% της  διατροφής  (Birrer 2009). 

Όλα τα παραπάνω ποσοστά αφορούν τα συνολικά 447 είδη θηραμάτων διατροφής που έχουν 
εντοπιστεί μέχρι στιγμής, από τα οποία τα 180 είδη ανήκουν σε μικροθηλαστικά, τα 191 σε  πουλιά, 
15 ερπετά, 7 αμφίβια και 1 ψάρι (Birrer 2009). Αυτός ο αριθμός ειδών διατροφής δείχνει να  
μεταβάλλεται  ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή των πληθυσμών του είδους, ενώ σίγουρα σε 
αυτόν τον αριθμό εμπεριέχονται  σφάλματα λόγω έλλειψης ερευνητικών δεδομένων για τις εκάστοτε 
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περιοχές. Αναλυτικότερα η δίαιτα στην Κεντρική Ευρώπη αποτελείται από 195 είδη, στη Νότια 
Ευρώπη από 168, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη από 103, στη Βόρεια Ευρώπη από 59 και τέλος στην   
στη Βρετανία από 74. Για την Αμερικανική  ήπειρο ο αριθμός των  θηρεύσιμων  ειδών ανέρχεται στα 
133 είδη (Βόρεια Αμερική), ενώ ακολουθεί η Αφρική με 59 είδη και τέλος η Ασία με 45 είδη (Birrer 
2009). 

Εάν  από όλα αυτά τα είδη θηραμάτων τώρα ξεχωρίσουμε κάποια, από άποψη συχνότητας 
εμφάνισης στη δίαιτα, αυτά θα είναι τα μικροθηλαστικά της υποοικογένειας των Arvicolinae (Marti 
1976, Mikkola 1983, Cramb 1985, Bertolino, Ghiberti et al. 2001, Birrer 2009).  

  
Πίνακας 2 Γενική εικόνα της δίαιτας του Νανόμπουφου ανά οικογένεια θηραμάτων (Birrer 2009) 

 
 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα (Πινακας 2) σε όλη την κατανομή του Νανόμπουφου 
τα είδη της  υποοικογένεια Arvicolinae κατέχουν εξέχουσα θέση στη διατροφή του είδους με ποσοστό  
κοντά στο 70%, ενώ τα δεύτερα πιο συχνά είδη της υποοικογένειας Μurinae κατέχουν μόλις  το 20% 
της  διατροφής, με τα υπόλοιπα θηράματα να αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της δίαιτας της τάξης 
του 10 %. 

Το βάρος των θηραμάτων που συναντάμε κυμαίνεται από 1gr μέχρι και 500gr με την μεγαλύτερη 
συχνότητα να εντοπίζεται ανάμεσα στα  20 με 50 gr (Εικόνα 14). Συνήθως τα θηράματα τόσο στις 
υπόλοιπες εργασίες όσο και στην δικιά μας παρατηρείται να  αποτελούνται από ανώριμα άτομα, ενώ 
θηράματα  μεγαλύτερου βάρους σπανίζουν πιθανόν λόγω δυσκολιών σύλληψης (Birrer 2009).  
 

 
 

Εικόνα 14 Παγκόσμιος πίνακας βάρους θηραμάτων του Νανόμπουφου (Birrer 2009) 

Πιο συγκεκριμένα το μέσο βάρος λείας του είδους στην Ευρώπη ανέρχεται στα 32,2± 0,12 gr, ενώ 
το αντίστοιχο μέσο βάρος  στην Αμερική είναι αρκετά μεγαλύτερο και ανέρχεται στα 37±0,38 gr 
(Marti 1976). 

Περιοχές Arvicolinae Cricetinae Murinae Λοιπά Θηλαστικά Πουλιά
Βόρεια Αμερική 6.087 8.431 308 876 300
Βόρεια Ευρώπη 31.882 47 13.384 59 1.654
Βρετανία 6.882 0 6.431 114 1.900
Κεντρική Ευρώπη 407.638 8 64.234 3.756 29.565
Νότια Ευρώπη 17.337 0 15.455 287 9.536
Νοτιοανατολική Ευρώπη 81.053 1.307 66.290 182 9.536
Αφρική/Μέση ανατολή 661 2 3.500 44 331
Ασία 2.187 887 10.029 218 3.197
Σύνολο 553.727 10.682 179.631 5.536 56.019
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Η διατροφή όπως είναι λογικό παρουσιάζει εποχιακές μεταβολές και πολλοί ερευνητές θεωρούν 
αυτές τις μεταβολές ως ανεπαίσθητες (Graber 1962, Marti 1974) ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως οι 
διατροφικές συνήθειες αλλάζουν αρκετά τόσο εποχιακά όσο και σε επίπεδο μήνα  (Nilsson 1981, 
Wijnandts 1984, San-Segundo 1988, Bertolino, Ghiberti et al. 2001, Rubolini, Pirovano et al. 2003). Οι 
καιρικές συνθήκες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσο αφορά την θήρευση, όπως για 
παράδειγμα πολλά θηράματα επωφελούνται όταν το έδαφος τους παρέχει κάλυψη π.χ. είναι 
σκεπασμένο από χιόνι η  ακόμα και η ύπαρξη πυκνής βλάστησης, στοιχείο που μπορεί να  
μεταβάλλεται εποχιακά και αποτυπώνεται στη δίαιτα του είδους (Wijnandts 1984, Canova 1989). 
Επίσης άλλα ζητήματα που προκύπτουν έχουν να κάνουν με τον τρόπο θήρευσης των αυστηρά 
νυχτόβιων ειδών,  που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ακοή, όπου η διάρκεια μιας νύχτας σε περιοχή 
κυνηγίου με ισχυρό αέρα η και βροχή διαφέρει ποιοτικά από μία νύχτα σε περιοχή κυνηγίου που 
επικρατούν συνθήκες άπνοιας ή με έλλειψη βροχόπτωσης (van Manen 2001), χωρίς όμως να 
μεταβάλουν σημαντικά την γενική εικόνα της διατροφής, αλλά να θέτουν  ζητήματα διαθεσιμότητας 
τροφής και κατ’ επέκταση επιβίωσης του είδους σε περιοχές που συγκεντρώνουν τα παραπάνω 
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. 

Μία άλλη πολύ σημαντική παράμετρος της εποχιακής μεταβολής και ίσως η σημαντικότερη για 
τους θηρευτές είναι η διακύμανση της αφθονίας των θηραμάτων, η οποία  μπορεί να 
διαφοροποιείται για πολλούς και διάφορους λόγους (αναπαραγωγή, εσωτερική μετανάστευση κ.α.). 
Οι αντιδράσεις των θηρευτών στη διακύμανση της αφθονίας των θηραμάτων μπορεί να 
αποτυπώνονται ως αριθμητικές ή συναρτησιακές (Solomon 1949). Οι αριθμητικές αντιδράσεις 
προκαλούν αλλαγές στον ρυθμό γεννήσεων, στη θνησιμότητα και στη μετανάστευση (Andersson and 
Erlinge 1977) ενώ η ικανότητα να αλλάζουν την κύρια πηγή τροφής με μία εναλλακτική έχει να κάνει 
με την συναρτησιακή αντίδραση των πληθυσμών τους (Andersson and Erlinge 1977, Korpimaki and 
Norrdahl 1991).  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν μελέτες σε Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, όπου 
καταλήγουν στο συμπέρασμα  πως η πυκνότητα και η παραγωγικότητα είναι παράλληλη με τους 
κύκλους αφθονίας των κύριων θηραμάτων (Village 1981, Korpimaki and Norrdahl 1991). 
Παραδείγματος χάριν, μέσω 10ετους μελέτης  διαπιστώθηκε πως η παραγωγικότητα αναπαραγωγής 
είχε κάθε χρόνο θετική συσχέτιση με την ανοιξιάτικη πυκνότητα των Microtus sp. (Korpimaki and 
Norrdahl 1991). (Εικόνα 15). Ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και στη περιοχή της Φαινοσκανδίας 
όπου έχει βρεθεί ότι  το είδος διαχειμάζει αν και μόνο  τα Microtus sp. είναι σε αφθονία.  Αντιθέτως  
δεν μπορεί να επιβιώσει με την εκμετάλλευση των δευτερογενών πηγών τροφής όπως τα πουλιά 
(Mikkola 1983). Το ίδιο ισχύει και για την αναπαραγωγική περίοδο όπου το είδος φωλιάζει μόνο και 
όταν η τροφή είναι άφθονη (Juvonen 1976).  

 

 
Εικόνα 15 Η μεταβολή της πυκνότητας των ζευγαριών Νανόμπουφων (Asio otus) αριστερά σε σχέση με την εκτιμώμενη 

μεταβολή των πληθυσμών των κύριων μικροθηλαστικών δεξιά (1977-1987) (Korpimaki and Norrdahl 1991) 
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 Τη  στενή αυτή σύνδεση μπορούμε να τη διαπιστώσουμε επίσης με ένα  ακόμα παράδειγμα στην 
περιοχή της  Ισπανίας, όπου   έπειτα από κατάρρευση του πληθυσμού των μικροθηλαστικών 
αυξήθηκε δραματικά το φαινόμενο της εύρεσης νεκρών Νανόμπουφων (Smeenk 1972). 

Ωστόσο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να εξεταστεί και αφορά άμεσα την μελέτη της τροφικής 
οικολογίας του είδους, είναι ο καθορισμός της στρατηγικής κυνηγιού καθώς και  το είδους κυνηγού 
του θηρευτή μας. Για την περιοχή της Ευρώπης ο Νανόμπουφος θεωρείται ως ένας τυπικός 
εξειδικευμένος κυνηγός που η διατροφή του παρουσιάζει μια ισχυρή συσχέτιση με τον πληθυσμό 
των μικροθηλαστικών (Marti 1976, Mikkola 1983, Korpimäki 1992, Tome 2009). Ωστόσο έχει βρεθεί 
ότι ορισμένες φορές αν η διαθεσιμότητα του κυρίως θηράματος πέφτει, μετατοπίζει τη θηρευτική 
πίεση στο αμέσως αφθονότερο θήραμα υποδηλώνοντας ένα οπορτουνιστικό χαρακτήρα κυνηγού 
(Canova 1989, Holt 1997, Bertolino, Ghiberti et al. 2001). Η  παρούσα μελέτη έρχεται να προσθέσει 
αρκετή πληροφορία στο παραπάνω κομμάτι, καθώς η  περιοχή μελέτης αποτελεί ένα σχεδόν 
απομονωμένο οικοσύστημα όπου λείπουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πράγμα που συντελεί στην 
συνεχή ενεργό δράση των μικροθηλαστικών καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Χαρακτηριστικό που 
μας δίνει την δυνατότητα να εξετάσουμε την υπόθεση αν  οι αλλαγές στην θηρευτική συμπεριφορά 
των θηρευτών παραμένουν ανεξάρτητες από το πληθυσμιακό μέγεθος των βασικών ειδών λείας . 

Επιπροσθέτως εκτιμήθηκαν πειραματικά οι καθημερινές διατροφικές ανάγκες του είδους σε 
κλιματολογικές συνθήκες ίδιες με αυτές  του αγροοικοσυστήματος που έγινε η μελέτη και 
χρησιμοποιήθηκε το μέγεθος σώματος και βάρους ως εκτιμητές της προτιμώμενης θήρας, 
υποθέτοντας ότι τα άτομα θα έδειχναν συναρτησιακές διακυμάνσεις και όχι αριθμητικές (Pyke, 
Pulliam et al. 1977, Tulis, Balaz et al. 2015). 
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3..2 Υλικά και μέθοδοι 
 

3.2.1  Συλλογή και επεξεργασία σύμπηκτων  εμεσμάτων (Pellet) 
  
 
Η συλλογή των δεδομένων για την τροφική οικολογία έγινε με συστηματικές μηνιαίες 

δειγματοληψίες εμετικών συμπήκτων (pellets) κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες  
(Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) για έξι συναπτά έτη, 2009-2015. Συνολικά συλλέχθηκαν και 
αναλύθηκαν 1207 εμέσματα καθώς και αρκετό υλικό άπεπτης μάζας θηραμάτων η οποία δεν 
βρισκόταν για διάφορους λόγους σε μορφή σφαιριδίου όπως είναι συνήθως η μορφή του σύμπηκτου 
εμέσματος του Νανόμπουφου. Τα εμέσματα συλλέγονταν και αποθηκεύονταν ξεχωριστά, βάση 
πρωτοκόλλου (ημερομηνία, ώρα, μοναδικός αριθμός).  

Πριν την ανάλυση των εμεσμάτων προηγήθηκαν βασικές μετρήσεις, όπως βάρος, πλάτος, μήκος. 
Για τη σωστή μέτρηση του βάρους προηγήθηκε μια διαδικασία αφύγρανσης των εμεσμάτων σε 
φούρνο , στους 40-50 Cο για  15 λεπτά και ακολουθούσε ζύγιση σε ζυγαριά ακριβείας της τάξης 0,1 
gr (KernRFB). Το μήκος και το πλάτος βρέθηκε με ηλεκτρονικό παχύμετρο τυπικού σφάλματος 0,1 mm 
(Marathon electronics). Έπειτα ακολούθησε το καθάρισμα των εμεσμάτων, δηλαδή ο διαχωρισμός 
των τριχών από τα οστά. Ο καθαρισμός αυτός μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους, την «στεγνή» και την  
«υγρή». Στη  «στεγνή» μέθοδο χρησιμοποιείται  μια λαβίδα και  ένα πινέλο για να διαχωριστούν οι 
τρίχες από τα οστά ενώ κατά τη  δεύτερη μέθοδο, την «υγρή», το έμεσμα τοποθετείται σε  νερό και 
έπειτα αφού μαλακώσει διαχωρίζουμε με μία λαβίδα τα οστά από τις τρίχες. Στη συγκεκριμένη 
εργασία χρησιμοποιήθηκε η «υγρή» μέθοδος καθώς είναι πολύ πιο γρήγορη και αποτελεσματική, 
ορισμένες φορές όμως χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί και η «στεγνή» μέθοδος κυρίως όταν το 
έμεσμα εμπεριείχε υπολείμματα πτηνών, ώστε να μη βραχεί και αλλοιωθεί το χρώμα του 
φτερώματος , πράγμα που διευκόλυνε αρκετές φορές το επόμενο στάδιο, αυτό της αναγνώρισης. 
Κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού τα οστά τοποθετούνταν σε γυάλινα τριβλία, χωρισμένα ανά 
έμεσμα. 
Το επόμενο στάδιο μετά τον καθαρισμό ήταν η αναγνώριση των θηραμάτων μέσα από τα οστά, 
κυρίως του κρανίου και κάτω γνάθου για τα μικροθηλαστικά, και κρανίου -ράμφους και σε σπάνιες 
περιπτώσεις χρώματος ποδιών και φτερώματος για τα πουλιά. Για την αναγνώριση 
χρησιμοποιήθηκαν κλείδες για μικροθηλαστικά από μεταπτυχιακές διατριβές (Σαραντίδη Αρσινόη 
2004), βιβλία (Lawrence and Brown 1973) άρθρα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί (Seckin and Coscun 
2006). Για τα πουλιά η διαδικασία ήταν πιο δύσκολη καθώς υπάρχει περιορισμένο υλικό και κλείδες 
που να βοηθούν στην αναγνώριση (Brown, Ferguson et al. 1999) και η ιστοσελίδα 
http://www.skullsite.com. 

 
 

3.2.2 Ημερήσιες Ενεργειακές Απαιτήσεις του Νανόμπουφου 
 

Παράλληλα με τη μελέτη της τροφικής οικολογίας, πραγματοποιήθηκαν πειράματα ώστε να 
εκτιμηθούν οι ημερήσιες ενεργειακές απαιτήσεις του είδους. Για να πραγματοποιηθούν τα 
συγκεκριμένα πειράματα αιχμαλωτίστηκαν 10 άτομα του είδους. Η διαδικασία σύλληψης 
πραγματοποιήθηκε για τις χρονιές 2010-2011 κατά τη διάρκεια της μη αναπαραγωγικής περιόδου 
(Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος) και έγινε με τον γνωστό τρόπο της παγίδευσης με δίχτυα mist nets των 
16mm (Ecotone Poland). Τα δίχτυα τοποθετούνταν σε κοντινή απόσταση από την ημερήσια κούρνια 
λίγο πριν την ώρα αναχώρησης των ατόμων από αυτή. Τα άτομα που αιχμαλωτίστηκαν 
μεταφέρθηκαν και κρατήθηκαν επι 25 περίπου μέρες σε ειδικά διαμορφωμένο ξύλινο κλωβό 
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(ΜxΠxΥ:5x4x2) καλυμμένο με ανοξείδωτο μεταλλικό δίχτυ (25.4mm), ώστε να παρέχονται στα άτομα 
συνθήκες με φυσιολογική φωτοπερίοδο και θερμοκρασία, σε ημιυπαίθριο χώρο χωρίς ανθρώπινη 
όχληση. Μέσα στον κλωβό ήταν τοποθετημένο ξύλινο κλαδί που λειτουργούσε ως κούρνια καθ΄ όλη 
την περίοδο αιχμαλωσίας ενώ το πουλί βρισκόταν σε κατάσταση ακινησίας, εξυπηρετώντας έτσι την 
συγκεκριμένη ανάγκη μας να έχουμε μηδενικές απώλειες από το πέταγμα. Επίσης κάτω από το κλαδί 
που λειτουργούσε ως κούρνια ήταν τοποθετημένο πλαστικό σκεύος (1x1m) ώστε να διευκολύνει 
στην συλλογή των εμετικών συμπήκτων και σε κάποια απόσταση πιο μακριά ήταν τοποθετημένη 
διάφανη γυάλα από πλεξιγκλάς που περιείχε χώμα και ξερά φύλλα όπου τοποθετούνταν η ημερήσια 
προσφερόμενη τροφή. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις 25 μέρες κράτησης ήταν ακριβής και 
τα ωράρια πολύ συγκεκριμένα ώστε να έχουμε όσο το δυνατό σωστότερα δεδομένα. Σε καθημερινή 
βάση γίνονταν μετρήσεις του βάρους με ζυγαριά ακριβείας ±0,01gr (KERNRFB),  στα υπό μελέτη 
πουλιά έπειτα ακολουθούσε  η ζύγιση της τροφής τους  την οποία αποτελούσαν τέσσερα ζωντανά 
εργαστηριακά ποντίκια του είδους Mus musculus τα οποία και σημαδεύονταν συνήθως με κούρεμα 
μέρους της γούνας τους ώστε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Η διαδικασία των ζυγισμάτων έπαιρνε 
μέρος από τις 17:00 έως και 19:00 αναλόγως το μήνα διεξαγωγής του πειράματος και την ώρα δύσης 
του ηλίου, που συμπίπτει με την αρχή της δραστηριότητας του πουλιού και στη συνέχεια 
ακολουθούσε η επανατοποθέτηση του πουλιού στον κλωβό καθώς και της ζυγισμένης τροφής. Κάθε 
πρωί περίπου στις 10 π.μ.  γινόταν έλεγχος της τροφής που καταναλώθηκε και αφαίρεση από τον 
κλωβό της υπολειπόμενης τροφής, ώστε να αφαιρεθεί από τη συνολικά προσφερόμενη. Οι μετρήσεις 
άρχισαν να καταγράφονται από την τρίτη μέρα διεξαγωγής του πειράματος ώστε να σιγουρευτούμε 
για τον εγκλιματισμό του πουλιού στις συνθήκες αιχμαλωσίας και να αποφύγουμε μετρήσεις 
επηρεαζόμενες από το άγχος που προκαλεί η αλλαγή περιβάλλοντος στα  πουλιά. Όλες οι μετρήσεις 
καταγράφονταν σε ειδικά διαμορφωμένο πρωτόκολλο (Ημερομηνία, ώρα, βάρος πουλιού, βάρος 
ποντικιών, κατανάλωση, αριθμός εμεσμάτων και βάρος εμεσμάτων) . 

 
3.2.3 Δυναμική της Ημερήσιας χειμερινής Κούρνιας 
 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως η ημερήσια κούρνια που φιλοξενούσε τα άτομα του 
Νανόμπουφου ήταν ένα δέντρο Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia), με αρκετά πυκνή κώμη, όπου 
καταγράφηκαν έως και 63 άτομα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πραγματοποιήθηκαν  καταμετρήσεις 
των γλαυκών σε εβδομαδιαία βάση κατά τη μη αναπαραγωγική περίοδο (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος) 
για τα έτη 2009 και 2010 κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των πουλιών από το δέντρο. Οι 
παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν 10-20 min μετά τη δύση του ηλίου από 4 παρατηρητές 
ακροβολισμένους στις τέσσερις κατευθύνσεις σε απόσταση 50-100 m από το δέντρο. Επιπρόσθετα 
καταγράφονταν ο χρόνος της πρώτης και τις τελευταίας αναχώρησης των Νανόμπουφων για την κάθε 
δειγματοληψία , ενώ λήφθηκαν  οι χρόνοι δύσης ηλίου και η ακριβής  γεωγραφική θέση  της κούρνιας 
με τη χρήση της ηλιακής υπολογιστικής μηχανής NOAA 
(https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/). Με αυτόν τον τρόπο εξετάσαμε κατά  πόσο 
διαφέρει η μηνιαία χρήση  της κούρνιας καθώς και αν αλλάζει εποχιακά η ώρα έναρξης της 
δραστηριότητας καθώς και για συγκρίσεις με άλλους (μη νησιωτικούς)  πληθυσμούς  του είδους .  
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3.2.4  Σύγκριση με συμπάτρια είδη  
 

Παράλληλα με τη μελέτη της δίαιτας του Νανόμπουφου έγινε 
συγκριτική μελέτη της διατροφής με το συμπάτριο είδος την Τυτώ (Tyto 
alba) που έχει έντονη παρουσία στην περιοχή μελέτης μας και μαζί με το 
υπό μελέτη είδος αποτελούν τους δύο βασικότερους νυχτόβιους θηρευτές 
στον κάμπο της Μεσαράς. Η σύγκριση αυτή έγινε στα πλαίσια της 
διατριβής σε μικρή κλίμακα για να αναδείξει  τις όποιες διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των διατροφικών συνηθειών και να αποτελέσει μια πρώτη 
προσπάθεια ώστε να υπάρξει περαιτέρω μελέτη. 

Η ανάλυση της διατροφής έγινε με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε 
παραπάνω για το Νανόμπουφο, αφού για τη μελέτη της διατροφής και των δύο ειδών αναλύθηκαν 
εμετικά σύμπηκτα αποτελούμενα από τα είδη διατροφής που καταναλώθηκαν.   
 

3.3 Ανάλυση δεδομένων 
 

3.3.1 Στατιστική ανάλυση της δίαιτας 
 

Οι συγκρίσεις για τον αριθμό και τη δυναμική των γλαυκών στην κούρνια μεταξύ των χειμερινών 
μηνών έγιναν με εφαρμογή μη-παραμετρικής ανάλυσης της διακύμανσης (Zar 1996). Για την 
ανάλυση της δίαιτας εκτός από την λίστα με τα είδη θήρευσης  που δημιουργήθηκε ακολούθησε και 
η ποσοτική εκτίμηση των θηραμάτων και η συνεισφορά των ζωικών ομάδων (θηλαστικά, πουλιά, 
ασπόνδυλα)  στην δίαιτα του είδους ανά ποσοστιαία αναλογία (%) τόσο για την παρουσία ατόμων 
(N%= αριθμός θηρεύσιμου είδους/συνολικός αριθμός των θηρεύσιμων ειδών) όσο και για την 
βιομάζα (B%= Bi / Ni, Bi = συνολική βιομάζα, Ni = αριθμός ατόμων) σε μηνιαίο και ετήσιο επίπεδο . 
Το ίδιο έγινε και για τα είδη της κάθε ζωικής  ομάδας (taxon) ξεχωριστά, ενώ πραγματοποιήθηκαν 
δοκιμές ομοιογένειας (G-test)  για τις μηνιαίες και εποχιακές διακυμάνσεις καθώς για τις διατροφικές 
διαφορές με το συμπάτριο είδος την Τυτώ (Tyto alba). 

Η μη παραμετρική ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε επίσης για να εκτιμηθούν  οι διαφοροποιήσεις 
στην μέση  βιομάζα των θηραμάτων και της ποικιλότητας μεταξύ των κατηγοριών των θηραμάτων 
(ασπόνδυλα, πουλιά και θηλαστικά) τόσο μηνιαία όσο  και τα  ετήσια. 

 

3.3.2 Δείκτες ποικιλότητας 
 
Για την καλύτερη κατανόηση των της διατροφικής ποικιλότητας και αφθονίας χρησιμοποιήθηκαν 

δείκτες ποικιλότητας που ενσωματώνουν  τόσο τον πλούτο των ειδών όσο και την ισοδιανομή σε μία 
μοναδική τιμή. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι του Simpson , Shannon-Wiener, 
Berger-Parker, Hills (N2), Smith & Wilson, Levins (FNB). 

Οι δείκτες ποικιλότητας, επηρεάζονται  τόσο από τον αριθμό των ειδών της βιοκοινότητας όσο και 
από την ισομέρεια στην κατανομή των ατόμων στα διάφορα είδη.  Ιστορικά οι πρώτοι δείκτες έκαναν 
την εμφάνιση τους τη δεκαετία του 40, σε μια προσπάθεια των  στατιστικολόγων να βρουν τη σχέση 
που υπάρχει μεταξύ αριθμού ειδών και αφθονίας ατόμων στη βιοκοινότητα, πράγμα που τους  
οδήγησε στην λογαριθμική σειρά, της οποίας μία παράμετρος έχει τις ιδιότητες του δείκτη 
ποικιλότητας. 
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Αρχικά ο δείκτης του Simpson (C) (1949) αποτελεί έναν δείκτη που ποσοτικοποιεί την 
ιδιότητα της κυριαρχίας σε μία βιοκοινότητα και που είναι αντίθετη της ποικιλότητας. Ο δείκτης 
του Simpson (C) ουσιαστικά μας δίνει την  πιθανότητα, αν επιλέξουμε τυχαία δύο άτομα από 
έναν πληθυσμό να ανήκουνε στο ίδιο είδος. Αν η πιθανότητα είναι μεγάλη τότε τα δύο άτομα 
ανήκουν στο ίδιο είδος  και συνεπώς η ποικιλότητα του δείγματος είναι μικρή. Προφανώς όσο 
λιγότερα είδη υπάρχουν στην βιοκοινότητα , τόσο η πιθανότητα αυτή είναι μεγαλύτερη. Στην 
ακραία περίπτωση που έχουμε ένα είδος η τιμή θα είναι μονάδα, αλλά όσο η κατανομή των 
ατόμων στα είδη απομακρύνεται από την ισομερή τόσο η πιθανότητα γίνεται πάλι μεγαλύτερη 
(Καρανδεινός 2007). Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από 0-1.  
Ο δείκτης αυτός δίνεται από την  παρακάτω σχέση: 
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Όπου pi είναι η σχετική βιομάζα (αφθονία) του είδους i, που προκύπτει από την σχέση:  
                                                     Pi=ni/N,      i=1,2,3…….S 

Όπου ni είναι ο αριθμός των ατόμων του είδους i και N είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων 
των S ειδών.  Άρα αυτός ο δείκτης είναι κατάλληλος για τη ποσοτικοποίηση της ιδιότητας της 
κυριαρχίας. Δεδομένου ότι η ποικιλότητα είναι αντίθετη της κυριαρχίας, εύκολα ο δείκτης 
μετασχηματίζεται σε δείκτη ποικιλότητας και δίνεται με την παρακάτω σχέση (Pielou 1969, Krebs 
1989) . 
 
 

2

1

1
s

i
i

p


  

 
Ο δείκτης εκφράζει  την πιθανότητα δύο άτομα που θα παρθούν τυχαία να ανήκουν σε διαφορετικά 
είδη. Άρα όσο  η κατανομή των ατόμων στα είδη απομακρύνεται από την ισομερή  τόσο ο δείκτης 
γίνεται μικρότερος. Με 0 ισούται η ελάχιστη ποικιλότητα και με 1 η μέγιστη(Krebs 1989). 

Ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιήθηκε  ήταν αυτός του Shannon και Wiener (H’) (1949) ο οποίος 
είναι ίσως ο πλέον χρησιμοποιούμενος στην οικολογία. Με τον δείκτη αυτό υπολογίστηκε  η τροφική 
ποικιλότητα καθώς αποτελεί μία μέτρηση του μέσου βαθμού της αβεβαιότητας στην πρόβλεψή του 
σε πιο είδος θα ανήκει ένα άτομο επιλεγμένο τυχαία από ένα σύνολο S ειδών και N ατόμων. Οι 
βασικές ιδιότητες του δείκτη είναι όταν ισούται με μηδέν υπάρχει μόνο ένα είδος στο δείγμα και 
λαμβάνει την μέγιστη τιμή του μόνο όταν όλα τα S είδη αναπαρίστανται από τον ίδιο αριθμό ατόμων 
τουτέστιν μία ομοιόμορφη κατανομή των αφθονιών. Συνήθως ο δείκτης έχει τιμές μεταξύ 1,5 και 3,5 
και σε σπάνιες περιπτώσεις προσεγγίζει το 4 (May 1975) και η διαφορά με τον Simpson είναι ότι δίνει 
μεγαλύτερο βάρος στα σπάνια είδη. 

 Υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 



39 
 

1

ln
a

i i
i

p p


  

 
Όπου pi είναι η αναλογία της βιομάζας (η της αφθονίας) του είδους σε μία κοινότητα a. Ο δείκτης 
ποικιλότητας όμως όπως είναι ο παραπάνω συνοψίζει σε ένα και μόνο αριθμό  δύο χαρακτηριστικά 
της βιοκοινότητας, τον αριθμό των ειδών και την ομοιομορφία της κατανομής ή ισομέρεια, που 
ενδεχομένως να αντανακλούν διαφορετικές οικολογικές κατατάξεις. Το πρώτο αντανακλά το βαθμό 
ετερογένειας του περιβάλλοντος ενώ το δεύτερο τις λειτουργικές σχέσεις μεταξύ των ειδών 
(θήρευση, ανταγωνισμού κ.α.). άρα η ισομέρεια εκφράζεται συνήθως ως λόγος της ποικιλότητας 
προς τη μέγιστη δυνατή ποικιλότητα που η βιοκοινότητα θα μπορούσε να έχει, και ονομάζεται 
δείκτης ισομερούς κατανομής (J) ,που υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

 

𝐽 =
𝐻′

𝐻′𝑚𝑎𝑥
 

 
Όπου H’max είναι ίσο με το lnS, ο αριθμός του συνόλου των ειδών, η τιμή του J κυμαίνεται από 1 
(εάν όλα τα είδη έχουν την ίδια αφθονία), μέχρι 0 (May 1975, Washington 1984, Krebs 1989). 

Για να υπολογιστεί το εύρος του τροφικού θώκου χρησιμοποιήσαμε την αντίστροφη μορφή 
του δείκτη Simpson ο οποίος γενικότερα είναι γνωστός ως δείκτης του Levins (FNB, Food niche 
breadth) ή Hills N2. Ο δείκτης λαμβάνει μέγιστη τιμή όταν ίσος αριθμός ατόμων εμφανίζεται σε 
κάθε ζωική ομάδα, έτσι ώστε τα είδη να μη διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Την ελάχιστη τιμή 
την λαμβάνει όταν όλα τα άτομα ανήκουν στην ίδια ζωική ομάδα ή στο ίδιο είδος (ελάχιστο εύρος 
τροφικού θώκου, μέγιστη εξειδίκευση). Οι τιμές κυμαίνονται από 0 έως n (Krebs 1989), όπου n 
είναι ο αριθμός τάξεων των ζωικών ομάδων (taxa) και υπολογίζεται από την σχέση 
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Όπου pij είναι το ποσοστό της λείας I στην δίαιτα του Νανόμπουφου j (από τα είδη S της 

κοινότητας) στην  ζωική ομάδα  i. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τόσο την αφθονία ειδών 
(αριθμός ειδών στην διατροφή) όσο και την ομογένεια (ομοιομορφία των ειδών θήρευσης στην 
διατροφή) με τιμές 1-Ν. Για καλύτερη κατανόηση των τιμών του διατροφικού εύρους της 
έκφρασης τους σε μία κλίμακα τιμών από το 0 έως το 1 (Krebs 1989) μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε την εξής σχέση:  
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Όπου FNBA είναι η τυποποιημένη τιμή του εύρους της λείας με βάση την σχέση Levins και FNBJ 
είναι η τιμή του διατροφικού εύρους που προκύπτει ξανά από τον δείκτη Levins. 

Οι Smith & Wilson το 1996 εφηύραν ένα νέο δείκτη που υπολογίζει την ομοιομορφία  και βασίζεται 
στη διακύμανση της αφθονίας των ειδών. Η μεταβολή αυτή μετριέται επι του λογαρίθμου της 
αφθονίας, ενώ χρησιμοποιεί τις αναλογικές διαφορές και όχι τις απόλυτες τιμές των αφθονιών, και 
υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση. 
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Evar= Δείκτης ομοιογένειας Smith & Wilson 
Ni= Αριθμός των ατόμων του είδους i 
Nj= Αριθμός των ατόμων του είδους j 
S= Συνολικός αριθμός των ειδών από ολόκληρο το δείγμα 
 

Σύμφωνα με τους Smith & Wilson αυτός είναι ο καλύτερος δείκτης ομοιογένειας, επειδή η τιμή 
του είναι ανεξάρτητη από τον πλούτο των ειδών και είναι ευαίσθητος τόσο στα σπάνια όσο καιk,. στα 
κοινά είδη, οι τιμές κυμαίνονται από 0-1 όπου το 0 δείχνει ελάχιστη ομοιογένεια και το 1 τη μέγιστη. 

Άλλος ένας δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν  της τροφικής  επικάλυψης του Pianka (Ο) του 
οποίου η σχέση δίνεται από την εξίσωση  
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Όπου Οjk η επικάλυψη της λείας μεταξύ του είδους k και του είδους j, το pij   είναι το ποσοστό του i 
τύπου θηράματος σε μία δίαιτα που αντιπροσωπεύει μία εποχή ή ένα άλλο είδος και το j το ποσοστό 
του ίδιου τύπου θηράματος για μία διαφορετική εποχή ή για κάποιο άλλο είδος. Ο δείκτης 
κυμαίνεται με τιμές από 0-1 όπου 0 εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει καθόλου επικάλυψη και 1 όταν 
υπάρχει πλήρης επικάλυψη (Pianka 1974, Krebs 1989). Παρακάτω οι δείκτες παρουσιάζονται 
αναλυτικά, όσο για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Past 3 και το 
Biodiversity pro, ενώ  η ανάλυση του G-Test και οι μη παραμετρικές  έγιναν  με το στατιστικό 
λογισμικό πακέτο ανοιχτού κώδικα R 3.1.2, το στατιστικό πακέτο Spss 19 και το στατιστικό πακέτο 
Past 3. 

 

3.3.3 Ημερήσιες ενεργειακές απαιτήσεις  του Νανόμπουφου 
 

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR) του είδους εκτιμήθηκε μέσω των γενικευμένων γραμμικών 
μοντέλων μικτών επιδράσεων (GLMM), παίρνοντας υπόψιν το σωματικό βάρος των υπό εξέταση 
γλαυκών και την ποσότητα της τροφής σε γραμμάρια που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια του 
πειράματος. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση ώστε να ληφθούν 
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υπόψιν και να αντισταθμιστούν οι συσχετίσεις των επαναλαμβανόμενων   μετρήσεων των ίδιων 
ατόμων στην διάρκεια των πειραμάτων. Ο τρόπος ορισμού του συγκεκριμένου μοντέλου 
ακολούθησε τον τρόπο ορισμού των  γενικών γραμμικών μοντέλων. Στην δικιά μας περίπτωση η 
ποσότητα της τροφής που καταναλώθηκε από τους Νανόμπουφους στα πειράματα διατροφής 
χρησιμοποιήθηκε ως επεξηγηματική μεταβλητή, ενώ τα άτομα που συμμετείχαν στο πείραμα 
θεωρήθηκαν ως τυχαία επίδραση. Το γενικευμένο γραμμικό μοντέλο μικτών επιδράσεων δομήθηκε 
χρησιμοποιώντας  την βιβλιοθήκη lme4 στο στατιστικό πακέτο R (ΑΝΑΦΟΡΑ, R Cre group XXX), ενώ 
η σημαντικότητα  της εκτίμησης της σταθερής επίδρασης ελέγχθηκε  με το Wald test (Bates, Mächler 
et al. 2014). Το ποσοστό διακύμανσης υπολογίστηκε από τη σταθερή επίδραση και εκφράστηκε ως ο 
ελάχιστος συντελεστής μεταβλητότητας  R2, αυτό που υπολογίστηκε από τις τυχαίες  επιδράσεις 
εκφράστηκε ως εξαρτημένος συντελεστής μεταβλητότητας R2. Για  στις δύο περιπτώσεις 
υπολογίστηκε με το πακέτο MuMln της R (Barton 2017). Mε ελάχιστη προϋπόθεση ο συντελεστής R2 

να ήταν ίσος με 0,5 και τα δεδομένα να ακολουθούν κανονική κατανομή, τα αποτελέσματα του 
GLMM ήταν ταυτόσημα με της γραμμικής παλινδρόμησης. 

Η ενέργεια που παράγεται από ένα εργαστηριακό ποντίκι  του είδους M.musculus είναι 8,29Kj/g. 
Η ημερήσια πρόσληψη τροφής υπολογίστηκε από την αφομοιωτική ικανότητα του είδους που είναι 
77% (Bairlein 1999) και τις ενεργειακές τιμές των ειδών θηραμάτων και μιας αλλομετρικής εξίσωσης 
για τα νυκτόβια αρπακτικά πουλιά μεσαίου μεγέθους, σε μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος τους 
15CO (Crocker, Hart et al. 2002). 

 

(𝑔𝑟) =
𝜅𝛼𝜃𝜂𝜇𝜀𝜌𝜄𝜈𝜂 𝜅𝛼𝜏𝛼𝜈ά𝜆𝜔𝜎𝜂 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼𝜍 (𝐾𝑗)

𝛦𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼 𝜏𝜌𝜊𝜑ή𝜍
𝐾𝑗
𝑔𝑟 𝛸(1 − 𝛶𝛾𝜌𝛼𝜎ί𝛼)𝛸(𝛢𝜑𝜊𝜇𝜊𝜄𝜊𝜏𝜄𝜅ή 𝜄𝜅𝛼𝜈ό𝜏𝜂𝜏𝛼)

 

 

Ο ημερήσιος ενεργειακός προϋπολογισμός για τους Νανόμπουφους εκτός πειράματος, δηλαδή 
των ατόμων που τρέφονται στην περιοχή μελέτης μας,  λήφθηκε ως το άθροισμα του Βασικού και 
Ενεργητικού μεταβολισμού (BMR+ACT) (Ricklefs, Konarzewski et al. 1996), λαμβάνοντας υπόψιν την 
ενέργεια που είναι 21,7Kj/g (στεγνό βάρος) και την υγρασία των μικροθηλαστικών 68,8% (Crocker, 
Hart et al. 2002) καθώς και την ενεργειακή δαπάνη του Νανόμπουφου 148,4 Kj για 2,5 ώρες πτήσης 
ανά ημέρα (Wijnandts 1984). 

Η θηρευτική πίεση που ασκείται στα είδη της κοινότητας των μικροθηλαστικών στην περιοχή 
υπολογίστηκε με συνδυασμό στοιχείων που είχαν να κάνουν με την σύνθεση της διατροφής και με 
τις ενεργειακές ανάγκες του είδους. 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν τα διαφορετικά μεγέθη σωματικού βάρους των μικροθηλαστικών 
της περιοχής μελέτης υιοθετήθηκε η έννοια «μονάδα θηράματος» με βάση ενός τυπικού βάρους 
μικροθηλαστικού όπου και ορίστηκε στα 20 gr.  Ο αριθμός των τρωκτικών που πρέπει να θηρεύει  
ανά ημέρα ο Νανόμπουφος για να διατηρηθεί στην ίδια κατάσταση (ποσοστό θήρευσης) και η 
πρόβλεψη για τη μέγιστη αναλογία της θηρευτικής βιομάζας του Νανόμπουφου υπολογίστηκε με 
χρήση αλλομετρικών μοντέλων βιοενέργειας, την παραγωγικότητα των ζώων και την σχέση θηρευτή-
βάρος θηράματος από τη σχέση για τα ομοιόθερμα σαρκοφάγα αρπακτικά  (Vézina 1985), (K=28.8M-

0.427 και Pb=0.01Μ-0.044 ) όπου Κ είναι ο αριθμός θηραμάτων ανά ημέρα, Μ η μάζα σώματος του 
θηρευτή και Pb η αναλογία  θηρευτή-βάρους θηράματος. Τα περιγραφικά αποτελέσματα 
παρουσιάζονται ως μέσες τιμές με τυπική απόκλιση (x±sd). Όλα τα παραπάνω στατιστικά που 
αφορούν τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες των πουλιών αναλύθηκαν με τα στατιστικά πακέτα 
Past V3.0, SPSS 13.0 και με του ανοιχτού κώδικα γλώσσα στατιστικής R v3.4.2. 
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3.4 Αποτελέσματα 
 
3.4.1 Δυναμική της Κούρνιας 
 

Η χρήση της  Τραχείας πεύκης ως ημερήσια χειμερινή κούρνια του Νανόμπουφου ξεκινά από τα 
τέλη Αυγούστου (11 άτομα) μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου όπου και εγκαταλείπεται καθώς  αρχίζει 
η αναπαραγωγική περίοδος του είδους, γεγονός που απαιτεί  τα πουλιά να αναζητούν θέσεις 
φωλεοποίησης. Η ημερήσια κούρνια παρουσιάζει μέγιστο αριθμό πουλιών το μήνα Δεκέμβριο και 
πιο συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του εν λόγω μήνα  ενώ η μείωση του αριθμού των 
πουλιών ξεκινά από τις αρχές Ιανουάριου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περιοχή μελέτης μας 
έχει  καταγραφεί το πιο πρώιμο αναπαραγωγικό κάλεσμα (8/1/2010)  από αρσενικό άτομο σε 
σύγκριση με την υπάρχουσα  με τη βιβλιογραφία, δηλαδή αρκετά πιο νωρίς σε σχέση με άλλες 
περιοχές κατανομής του είδους (Mikkola 1983). Στις αρχές Μαρτίου το δέντρο είναι πλέον άδειο από 
πουλιά. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις χρονιές 2009-2010 έδειξαν ότι το εύρος του 
αριθμού των πουλιών που χρησιμοποιούν την κούρνια κυμάνθηκε από 11 έως  63 άτομα (Μέση 
τιμή=25±14, Ν=81), με την μέση τιμή να δείχνει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 
χειμερινών μηνών (Kruskal-Wallis test, H5= 67.6, P< 0.001). 

Ο μέσος χρόνος αποχώρησης των πουλιών από την κούρνια ήταν 17:45 (n=27 αναχωρήσεις) πιο 
συγκεκριμένα 16±6 min μετά από την δύση του ηλίου, με την πλειονότητα των πουλιών (62,9%) να 
φεύγει 12 min μετά το ηλιοβασίλεμα. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει για όλους του χειμερινούς μήνες 
καθώς υπάρχει σημαντική διαφορά της ώρας αναχώρησης σε σχέση με την ώρα δύση τους ηλίου, 
καθώς τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τα πουλιά δείχνουν να εγκαταλείπουν την κούρνια 
νωρίτερα από ότι τον μήνα Δεκέμβριο (Kruskal-Wallis test, H5= 7.9, P= 0.04). Επίσης βάσει 
παρατηρήσεων διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα εμέσματα απορρίπτονται από τα πουλιά περίπου 
μία ώρα πριν από την αναχώρηση τους από την χειμερινή κούρνια. 

 

 

Εικόνα 16 Χρήση κούρνιας (Τραχεία Πεύκη) από Νανόμπουφους κατά τη χειμερινή περίοδο (Σεπτέμβριος-
Φεβρουάριος)για τα έτη 2009-2010 (Μέσος αριθμός ατόμων ±s.d και εύρος) 
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3.4.2 Σύνθεση της διατροφής του Νανόμπουφου 
 

Από τα 1207 εμετικά σύμπηκτα και τα υπολείμματα εμεσμάτων που συλλέχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της μη αναπαραγωγικής περιόδου (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος) τα 6 χρόνια 
δειγματοληψιών  (2009-2015), συνολικά βρέθηκαν  2819 θηράματα (201±132 ανά έτος, εύρος= 81-
416). Η μέση διάσταση του κάθε  σύμπηκτου εμέσματος ήταν 35,1mm Χ20,5mm, το μέσο μήκος και  
το μέσο πλάτος αντίστοιχα (εύρος: Μήκος=17,8-62.8 Πλάτος=12,4-39,5), και 1,55 gr το μέσο βάρος 
(εύρος=0,4-3,9). Το κάθε έμεσμα κατά μέσο όρο περιείχε 1,9±0,86 θηράματα (εύρος: 1-6) που 
κυμαίνονταν από 1 έως και 180 gr (Βάρος ζωντανής λείας). (Πίνακας 3 & 4). 

 
Πίνακας 3 Μορφομετρικά δεδομένα σύμπηκτων εμεσμάτων ανα έτος του Asio otus 

 
 
Η διαφαινόμενη διαφοροποίηση που παρουσιάζεται ετήσια και μηνιαία , σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης η αναλογία θηράματος ανά έμεσμα ανάμεσα στον 
Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο ή ακόμα και η διαφορά στα μέσα βάρη των εμεσμάτων μεταξύ 
Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, αποτελούν σημαντικούς βιοδείκτες. 

 
Πίνακας 4 Μορφομετρικές μετρήσεις σύμπηκτων εμεσμάτων ανα μήνα του Asio otus 

 
 
Το επόμενο στάδιο  μετά τη συλλογή μορφομετρικών στοιχείων των εμεσμάτων ήταν η ανάλυσή 

τους, δηλαδή η αναγνώριση των θηραμάτων που περιέχονται σε αυτά και η καταγραφή τους σε 
πρωτόκολλα. Από την  ανάλυση αυτή προκύπτει ότι ο Νανόμπουφος τρέφεται με τουλάχιστον 32 
είδη, από τα οποία τα 22 ανήκουν στα  πουλιά, 6 στα θηλαστικά και 4 στα έντομα.  Το μεγαλύτερο 
θήραμα ανήκει στα μικροθηλαστικά και είναι το είδος Rattus rattus (Αρουραίος) με βάρος (εύρος: 
34,4-180gr), ενώ το μικρότερο ανήκει στα έντομα και είναι το κολεόπτερο Pentodon bidens με βάρος 
1 gr. Το μεγαλύτερο πλήθος θηραμάτων προέρχεται από τα  μικροθηλαστικά 76,3% σε αριθμό 
θηραμάτων. Στη  δεύτερη θέση ακολουθούν τα πουλιά με 22,7% ενώ τέλος τα έντομα αποτελούν 
μόλις το 1% της δίαιτας του είδους (Εικόνα 17).  

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Συνολο
Μηκος 34,6 38,7 34,0 34,5 34,5 33,6 35,1
Εύρος 62,9-17,8 67,5-19,5 56,4-21,4 57,5-20,4 58,6-19,1 56,3-21,2 67,5-19,1

Πλάτος 21,1 24,1 20,1 20,4 20,2 19,3 20,8
Εύρος 39,5-12,4 53,8-12,3 30,6-14,7 27-13,5 29,5-12,8 28,7-14 53,8-12,3

Βάρος 1,5 1,7 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5
Εύρος 3,9-0,4 5,1-0,4 2,9-0,4 3,5-0,3 4,1-0,5 3,9-0,4 5,1-0,3

Θηραμα /Εμεσμα 1,97 1,75 1,66 1,9 1,71 1,99 1,83
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Εικόνα 17 Ποσοστιαία παρουσία θηραμάτων ανά ομοταξία στη διατροφή του Asio otus 

Τα ποσοστά αυτά τώρα μεταφρασμένα σε ποσοστά βιομάζας μέσα στη δίαιτα μας δείχνουν ότι 
τα μικροθηλαστικά παραμένουν η κύρια τροφή του είδους με αυξημένα ποσοστά 79,7%, και 
ακολουθούν με μειωμένα ποσοστά η ζωική ομάδα των πουλιών με 20,1%. Η διαφοροποίηση αυτή 
οφείλεται στο μικρότερο βάρος που παρουσιάζουν τα θηρεύσιμα είδη πτηνών σε σύγκριση με αυτά 
των μικροθηλαστικών.  
 

 
Εικόνα 18 Ποσοστιαία παρουσία βιομάζας θηραμάτων ανά ομοταξία του Asio otus 

 

Τέλος για τα έντομα το ποσοστό σχεδόν μηδενίζεται αφού βρίσκεται στο 0,2%, ποσοστό σχεδόν 
ασήμαντο στη συνολική εικόνα της δίαιτας του Νανόμπουφου (Εικόνα 18). 

Μια συνολικότερη και πιο λεπτομερή  ματιά των ειδών διατροφής του Νανόμπουφου 
παρατίθεται παρακάτω (Πινακας 5, Εικόνα 19). Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται συνολικά 
όλα τα είδη που εντοπίστηκαν στα εμέσματα και καταγράφεται η ποσόστωση των απόλυτων 
αριθμών των ειδών και η βιομάζα τους στην συνολικότερη διατροφή (Πίνακας 5).  

 
 
 
 
 

Θηλαστικά 

76,3% 

Πτηνά 
22,7% 

Έντομα 
1% 

Πτηνά 
20,1% 

Έντομα  
0,2% 

Θηλαστικά 
79,7% 
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Πίνακας 5 Τα είδη που εντοπίστηκαν στα σύμπηκτα εμέσματα του Νανόμπουφου (Ν=1207) στην περιοχή της Μεσαράς 
(Κεντρικό Ηράκλειο) κατά την περίοδο της διαχείμασης 2009-2015, όπου (n= Ο αριθμός ατόμων κάθε είδους,, 
Ν(%)=Ποσοστό εμφάνισης κάθε είδους στη συνολική δίαιτα, Β(%)= Ποσοστό βιομάζας κάθε είδους στη συνολική δίαιτα του 
είδους. 

 

 
Στο γράφημα που ακολουθεί διακρίνονται τα ποσοστά εύρεσης των κυριότερων ειδών διατροφής  

της δίαιτας του Νανόμπουφου καθώς και τα συνολικά ποσοστά βιομάζας που καταλαμβάνουν σε 
αυτή  (Εικόνα 19). Από το παρακάτω γράφημα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το βασικό θήραμα του 
Νανόμπουφου είναι ο Σπιτοποντικός (Mus musculus) με ποσοστό εύρεσης Ν(%) 56%, ενώ 
ακολουθούν με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά μικροθηλαστικά του γένους Apodemus καθώς και ο 
κοινός  Αρουραίος (Rattus rattus), με 9,5% και 7,9% αντίστοιχα (Εικόνα 19). 
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Εικόνα 19 Παρουσία κυριότερων ειδών θηραμάτων και βιομάζας στη διατροφή του Asio otus 

 
Ο κατάλογος με τα πιο συχνά είδη στην διατροφή του είδους συμπληρώνεται από τα πουλιά με 

δυο πολύ κοινά είδη της περιοχής, τον Σπιτοσπουργίτη (Passer domesticus) και τον Καλόγηρο (Parus 
major), με το ποσοστό τους στη συνολική διατροφή να βρίσκεται στο 3,7% και 2,7% αντίστοιχα. Τέλος 
τον κατάλογο συμπληρώνουν είδη τα οποία παρουσιάζονται με πολύ μικρά ποσοστά τα οποία δεν 
ξεπερνούν το 2% του συνόλου της διατροφής. Μέσα σε αυτά βρίσκεται και το είδος της αιγυπτιακής 
ακρίδας (Anacrydium aegyptium) με ποσοστό 0.64% που αποτελεί το συχνότερο θήραμα από τα 
έντομα (Εικόνα 19). Για τα 5 είδη που ξεπερνούν το 2% στη συνολική διατροφή δεν εντοπίστηκε 
στατιστικά καμία μηνιαία μεταβολή στον μέσο αριθμό των ατόμων (Kruskal-Wallis test, P>0.05).  

Όσον αφορά στη βιομάζα, τα θηράματα ανάλογα με το βάρος τους  τείνουν να αυξομειώνουν και 
την σημαντικότητά τους στη διατροφή του είδους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του 
Σπιτοποντικού (Mus musculus) ο οποίος όπως είπαμε είναι  το πιο κοινό θήραμα,  με παρουσία 56% 
στην συνολική διατροφή. Έπειτα όμως από μετατροπή του ποσοστού θηραμάτων σε ποσοστό 
βιομάζας ανέρχεται πάλι στην πρώτη θέση αλλά μόλις με 36,2% της συνολικής δίαιτας, σε αντίθεση 
με τον Αρουραίο (Rattus rattus) που από 7,9% του ποσοστού παρουσίας στη διατροφή φτάνει να 
αποτελεί το 29% της συνολικής βιομάζας της δίαιτας, πράγμα που οφείλεται στο τεράστιο βάρος του 
σε σχέση με τα υπόλοιπα θηράματα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τα άτομα του Αρουραίου 
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που συλλήφθηκαν από το Νανόμπουφο, κατά την συντριπτική τους πλειονότητα 91%, βρέθηκαν να 
είναι ανήλικα. Αυτό συνεπάγεται ότι  το μέσο βάρος για τον υπολογισμό της βιομάζας ορίστηκε στα  
80gr, σύμφωνα με την βιβλιογραφία και όχι στα 400 gr που ζυγίζει ένα ενήλικο άτομο. Για τα 
υπόλοιπα είδη όπως βλέπουμε και στο γράφημα (Εικόνα 19), δεν παρατηρούνται κάποιες 
αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις. 

Αν απομονώσουμε και εξετάσουμε τα μικροθηλαστικά ξεχωριστά (Εικόνα 20), φαίνεται ξεκάθαρα 
ότι τα σημαντικότερα θηράματα του Νανόμπουφου στην περιοχή της Μεσαράς είναι ο Σπιτοποντικός 
και ο Αρουραίος, ενώ ουσιαστικό ρόλο παίζει και το γένος Apodemus, με σημαντικά ποσοστά τόσο 
σε παρουσία όσο και  σε βιομάζα. 
 

 

Εικόνα 20 Παρουσία ειδών θηραμάτων και βιομάζας  της ζωικής ομάδας των μικροθηλαστικών στη διατροφή του 
Νανόμπουφου (Asio otus) 

 

Από τα πτηνά που είναι και η πολυπληθέστερη σε αριθμό ειδών, τα είδη που συναντάμε σε 
μεγάλη συχνότητα στην δίαιτα του Νανόμπουφου είναι τα πιο κοινά της περιοχής και κυρίως αυτά 
που διατηρούν μόνιμους πληθυσμούς, όπως το Passer domesticus, Parus major, Fringilla coelebs, 
καθώς και διαχειμάζοντα όπως  το Erithacus rubecula και Turdus Philomelos (Εικόνα 21). 
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Εικόνα 21 Παρουσία ειδών θηραμάτων και βιομάζας των πουλιών στη  συνολική διατροφή του Νανόμπουφου (Asio  otus) 
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Έχοντας  τώρα μια γενική εικόνα  της σημαντικότητας της εκάστοτε ζωικής ομάδας και είδους στη  
διατροφή του Νανόμπουφου, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η εξέταση της 
διατροφής σε ετήσια και μηνιαία κλίμακα. Στην αμέσως παρακάτω εικόνα  που αφορά τη διατροφή 
κατά τη μη αναπαραγωγική περίοδο (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος) για τα έτη 2009-2015 γίνεται με   
μια πρώτη ματιά  αντιληπτό ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση  της  σύνθεσης της δίαιτας μεταξύ των 
ετών, αφού υπάρχουν αυξομειώσεις μέχρι και 25% για τις δύο βασικές ζωικές ομάδες θηραμάτων 
(Εικόνα 22).  

 

 
Εικόνα 22 Ετήσια ποσοστιαία παρουσία θηραμάτων ανά ομοταξία στη διατροφή του Asio otus 

Αυτό έρχεται να μας το επιβεβαιώσει και στατιστικά η εφαρμογή του G-test ομοιογένειας, το 
οποίο μας δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές ετήσιες διαφοροποιήσεις στο ποσοστό των διαφόρων 
τύπων θηραμάτων διατροφής (X2=28,8, Pvalue=0,0013). 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ίδια στατιστική επεξεργασία και για τα ποσοστά της βιομάζας μεταξύ  
των ζωικών ομάδων, όπου γίνεται  και πάλι αντιληπτή η  διαφοροποίηση της σύνθεσης της διατροφής 
ανά έτος (Εικόνα 23).  

 

 
Εικόνα 23 Ετήσια ποσοστιαία παρουσία βιομάζας ανά ομοταξία θηραμάτων στη διατροφή του Asio otus 

Στατιστικά οι διαφορές στα ετήσια ποσοστά επιβεβαιώνονται με την εφαρμογή του G-test 
ομοιογένειας, το οποίο δείχνει στατιστική διαφοροποίηση ανάμεσα στα έτη μεταξύ των τύπων 
θηραμάτων διατροφής (X2=364,91, Pvalue<0.001).  
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Ακολούθως εξετάστηκε η τυχόν διαφοροποίηση της μηνιαίας σύνθεσης της διατροφής του είδους 
(Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος). Στην Εικόνα 24  παρουσιάζονται τα ποσοστά της μηνιαίας παρουσίας 
θηραμάτων για τις ζωικές ομάδες διατροφής.  Σύμφωνα με το G-test ομοιογένειας (Gtest X2=8.6, 
Pvalue=0.57) δεν υπάρχει στατιστική διαφοροποίηση . Το ίδιο ισχύει και μεταξύ των δύο εποχών 
Φθινόπωρο-Χειμώνας  (Gtest X2=0.48, Pvalue=0.78), όπου και πάλι δεν παρουσιάζεται σημαντική 
διαφορά στη σύνθεση της δίαιτας μέσα στην περίοδο της διαχείμασης. 
 

 
Εικόνα 24 Μηνιαία ποσοστιαία παρουσία θηραμάτων ανά ομοταξία στη διατροφή του Asio otus 

Τα ποσοστά για τους μήνες Σεπτέμβριος, Οκτώβριος Δεκέμβριος και Ιανουάριος δείχνουν να μη 
διαφέρουν πολύ ως προς τη σύσταση των θηραμάτων με τα μικροθηλαστικά να κατέχουν ένα 
ποσοστό 75-78% και τα πτηνά να κυμαίνονται γύρω στο 20% . Όμως το μήνα Νοέμβριο παρατηρείται 
ένα μέγιστο σε θήρευση μικροθηλαστικών της τάξης του 81% και ανάλογη πτώση των πτηνών, ενώ 
αντίθετα το μήνα Φεβρουάριο το ποσοστό των μικροθηλαστικών στη δίαιτα παρουσιάζει μία 
κατακόρυφη πτώση της τάξης του 20% με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των πτηνών.  

 

 
Σχήμα 1 Bray-Curtis Cluster ανάλυση δεδομένων της μηνιαίας διατροφής του Asio otus 

Στο παραπάνω δενδρόγραμμα  γίνεται μία ομαδοποίηση των μηνών με βάση τα δεδομένα από τη 
μηνιαία παρουσία θηραμάτων, όπου ξεχωρίζει ο  κυρίως ο μήνας Φεβρουάριος και δευτερευόντως 
ο Νοέμβριος από τους υπόλοιπους μήνες (Σχήμα 1). 
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Ακολούθως  το ίδιο παρατηρείται και για τα ποσοστά που παρουσιάζει η μηνιαία βιομάζα (Εικόνα 
25). Στο παρακάτω γράφημα γίνεται αντιληπτή η διαφοροποίηση των διατροφικών επιλογών. Η 
μέγιστη απόκλιση παρατηρείται κατά το μήνα Φεβρουάριο ο οποίος παρουσιάζεται φτωχός σε 
βιομάζα μικροθηλαστικών και υψηλός σε βιομάζα πουλιών (Εικόνα 25). 
 

 
Εικόνα 25 Μηνιαία ποσοστιαία παρουσία βιομάζας θηραμάτων ανά ομοταξία στη διατροφή του Asio otus 

 

Η ετερογένεια  αυτή επιβεβαιώνεται και στατιστικά, με τη χρήση G-test (Gtest  X2=110, Pvalue<0.001) 
η οποία φανερώνει την διαφοροποίηση της δίαιτας σε επίπεδο  βιομάζας κατά το μήνα Φεβρουάριο, 
με έντονη την τάση θήρευσης προς τη ζωική ομάδα των πουλιών. Το ίδιο παρατηρείται και μεταξύ 
των δύο εποχών Φθινόπωρο - Χειμώνας (Gtest X2=14,7, Pvalue=0.0006) όπου τα ποσοστά από την ομάδα 
των πουλιών δείχνουν να είναι σταθερά υψηλότερα με μέγιστο το μήνα Φεβρουάριο.  Επιπλέον η 
ομαδοποίηση της Bray-Curtis Cluster ανάλυσης που εφαρμόστηκε για τις τιμές της  μηνιαίας 
βιομάζας (Σχήμα 1) δείχνει ότι ο μήνας που διαφοροποιείται έντονα είναι μόνο ο Φεβρουάριος, με 
έντονη τάση  της τάξεως του  10% προς τα πτηνά.  

 
 

 
Σχήμα 2 Bray-Curtis Cluster ανάλυση δεδομένων βιομάζας από τη μηνιαία διατροφή του Asio otus 

 
Αν τώρα από τις τρείς βασικές πηγές διατροφής  απομονώσουμε την κυριότερη δηλαδή την ομάδα 

των  μικροθηλαστικών (~80% ) και  την εξετάσουμε σε μηνιαία κλίμακα παρατηρούμε πως δεν γίνεται 
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εμφανής κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση της προτίμησης ανάμεσα στους μήνες ούτε κατά τον 
υπολογισμό του μέσου αριθμού ατόμων (Kruskal-Wallis H = 1,36, P = 0,92)  καθώς ούτε  και της  μέσης 
βιομάζας (Kruskal-Wallis, Ρ> 0,05) των μεμονωμένων ειδών μικροθηλαστικών που ανιχνεύθηκαν στα 
εμέσματα. Ωστόσο, με βάση τη συνολική εικόνα συμπεραίνουμε πως μεμονωμένα είδη τόσο σε 
αριθμό ατόμων όσο και σε βιομάζα εμφανίζουν μέγιστα κατά την διάρκεια της μη αναπαραγωγικής 
περιόδου, όπως ο Σπιτοποντικός (Mus musculus) τον Νοέμβριο, ο Δασοποντικός (Apodemus 
sylvaticus) τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο, ο Μαύρος αρουραίος (Rattus rattus) τον Οκτώβριο,  και 
ο Κρητικός Ακανθοποντικός (Acomys minous)  τον Ιανουάριο (Εικόνα 26).  

 

 

Εικόνα 26 Ποσοστό θηρευμένων taxa,  αριθμός (Ν) και βιομάζα (B)  στη διατροφή Νανόμπουφου σε ελαιώνες στην Κρήτη  
για τα έτη  2009-2015 

 

Επίσης σύμφωνα με τα δεδομένα μας εμφανίζεται θετική συσχέτιση της συχνότητας εμφάνισης 
των πτηνών και μικροθηλαστικών στην διατροφή του Νανόμπουφου (rs= 0.609, P< 0.001) καθώς και 
μεταξύ των πιο συχνών θηραμάτων θηλαστικών και πτηνών (spearman correlation coefficient P< 
0.01). 
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3.4.3  Δείκτες ποικιλότητας - ομοιογένειας 
 
Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες από την βιβλιογραφία εφαρμόστηκαν στα δεδομένα 

της συγκεκριμένης μελέτης ώστε να καλυφθεί πλήρως η εικόνα της χειμερινής δίαιτας του είδους  
καθώς και  στη σύγκριση δεικτών μεταξύ άλλων παρόμοιων  εργασιών.  

 
Πίνακας 6 Δείκτες ποικιλότητας και ομοιογένειας 

 

 
Από  μία συνολική ματιά στις τιμές των δεικτών (Πίνακας 6) φαίνεται πως δείκτες όπως ο Simpson 

και ο αντίστροφός του, μετασχηματισμός Pielou (1-D), δείχνουν μία εικόνα αρκετά υψηλής 
ποικιλότητας της διατροφής που περιλαμβάνει αρκετά είδη. Φαίνεται μια ομοιογενής δίαιτα χωρίς 
την παρουσία κυρίαρχων ειδών (Πίνακας 6). Οι επόμενοι δείκτες του Shannon (Η’) και ο 
μετασχηματισμός του από τον Pielou (J) απεικονίζουν τα πράγματα λίγο πιο κοντά στην 
πραγματικότητα με πιο ενδιάμεσες τιμές για τους δείκτες και περισσότερα αρκετά είδη θηραμάτων 
να έχουν ρόλο στην διατροφή του είδους, αλλά συγχρόνως και την κυριαρχία συγκεκριμένων ειδών. 
Τέλος ο δείκτης του Smith & Wilson, παρουσιάζει μία διατροφή με αρκετά χαμηλή ομοιογένεια και 
ποικιλότητα. Από τις τιμές του δείκτη του Levins ή αλλιώς FNB (Food niche breath), φαίνεται η μέση 
εξειδίκευση  και η μέση ομοιογένεια και ποικιλότητα, που μπορούν να αποτελέσουν χαρακτηριστικά 
ευκαιριακού θηρευτή. Από τους παραπάνω δείκτες αυτοί που θα χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις 
με άλλες εργασίες σε διαφορετικές περιοχές είναι κυρίως του Shannon, του Simpson και του Lenins 
(FNB) οι οποίοι είναι και οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.  
 
Simpson δείκτης (D) 
 

Πρώτος  δείκτης είναι του Simpson (D), ο οποίος όσο πιο μικρή τιμή έχει τόσο πιο ισομερές είναι 
το δείγμα μας, με τις τιμές να κυμαίνονται από 0-1. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ο κατάλληλος για 
ποσοτικοποίηση της ιδιότητας της κυριαρχίας. 

Από το παρακάτω διάγραμμα φαίνεται πως ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που εμφανίζει τη 
μικρότερη ισομέρεια (D= 0.46), η οποία μεταφράζεται ως κυριαρχία κάποιου θηράματος και φτωχή 
δίαιτα σε είδη. ‘Όπως είδαμε και πριν είναι ο μήνας που το Mus musculus παρουσιάζει μέγιστο με 
65% παρουσία στη διατροφή και είναι το είδος που κυριαρχεί ξεκάθαρα στη διατροφή του 
Νανόμπουφου στην περιοχή μελέτης. Για τους υπόλοιπους μήνες οι τιμές κυμαίνονται από 0.33-0.39 
δίνοντας μια πιο ισορροπημένη  διατροφή χωρίς έντονο το στοιχείο της  κυριαρχίας κάποιου  είδους, 
καταδεικνύοντας μια διατροφή με μέση ισομέρεια, έχοντας είδη που κυριαρχούν αλλά και 
σημαντικές δευτερεύουσες πηγές διατροφής. Άλλη μία εξαίρεση παρουσιάζεται τον μήνα  
Φεβρουάριο με τιμή (D=0.24) μήνας που εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποικιλία από άποψη ειδών 
θηραμάτων. Είναι ο μήνας που τα μικροθηλαστικά παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά, δίνοντας 
τη θέση τους σε είδη πουλιών. 

Τροφικοί δείκτες Τιμές
Simpson index (D) 0.35
Simpson index (1-D) 0.65
Shannon index (H') 1.698
Shannon index (J) 0.48
Smith&Wilson (EVAR) 0.161
FNB 2.78
FNBsta 0.05



54 
 

 
 

 

Εικόνα 27 Δεικτης Simpson (D) για μηνιαια διατροφή 

 
Simpson ποικιλότητα (1-D) 
 

Ο επόμενος δείκτης είναι ο αντίθετος του Simpson (D), δηλαδή αντίθετος της κυριαρχίας άρα 
φτιαγμένος για να  μετράει ποικιλότητα (1-D). Από πολλούς ερευνητές θεωρείται ο καταλληλότερος 
δείκτης και γι’ αυτόν τον λόγο θα τον δούμε σε αρκετές παλαιότερες μελέτες να χρησιμοποιείται. Οι 
τιμές του κυμαίνονται μεταξύ 0-1, με τιμή όσο πιο κοντά στο 1 τόσο υψηλότερη και η ποικιλότητα 
του δείγματος.      

 

 
Εικόνα 28 Δεικτης Simpson (1-D) για μηνιαια διατροφή 

 
Οι τιμές που προκύπτουν από τα δεδομένα μας (Εικόνα 28), δείχνουν πως ο Νοέμβριος είναι ο 

μήνας με την μικρότερη ποικιλότητα (1-D= 0.54) ενώ ο Φεβρουάριος  είναι ο μήνας με την 
μεγαλύτερη (1-D=0.76). Οι υπόλοιποι μήνες φαίνεται να είναι αρκετά σταθεροί με τις τιμές του 
δείκτη να κυμαίνονται από 0.61-0.67, δείχνοντας πως η διατροφή παρουσιάζει αρκετά υψηλή 
ποικιλότητα σταθερά για όλη καθόλη την διάρκεια της μη αναπαραγωγικής περιόδου. 
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Shannon-Wiener δείκτης ομοιομορφίας  
 

O πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης ποικιλότητας ειδών στην οικολογία, συμβολίζεται με το 
γράμμα (H’) και παίρνει μέγιστη τιμή μόνο όταν όλα τα S είδη συναντώνται από τον ίδιο αριθμό 
ατόμων, οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται  συνήθως μεταξύ 1,5 και 3,5. Οι τιμές που παίρνει 
εφαρμόζοντας τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ο μήνας Νοέμβριος παρουσιάζει τη χαμηλότερη 
ποικιλότητα με H’=1,402 ενώ ο Φεβρουάριος την υψηλότερη με H’=2,008 (όμοια  με τους 
προηγούμενους  δείκτες). Οι υπόλοιποι μήνες δείχνουν σταθερότητα και μέτρια  ποικιλότητα της 
διατροφής με ένα εύρος τιμών από 1.538-1.664 (Εικόνα 29). Η διατροφική ποικιλομορφία όσον 
αφορά τον αριθμό των ειδών που θηρεύτηκαν ήταν παρόμοια μεταξύ μηνών (μέσος όρος) τιμή H'= 
1,643, το οποίο επιβεβαιώνεται και στατιστικά (Kruskal-Wallis Η = 8,3, Ρ = 0,14). 
 
 

 
Εικόνα 29 Δεικτης Shannon (H’) για μηνιαια διατροφή 

Χρησιμοποιώντας  την παραλλαγή του δείκτη που συμβολίζεται με (J) και μετράει την ισομέρεια 
του εξεταζόμενου δείγματος που δεν είναι τίποτα άλλο από τον λόγο της ποικιλότητας προς τη 
μέγιστη δυνατή ποικιλότητα που η βιοκοινότητα θα μπορούσε να έχει με  τιμές κυμαίνονται από 1 
αν όλα τα είδη έχουν την ίδια αφθονία και με 0 αν κυριαρχεί μόνο ένα είδος.  
 

 

Εικόνα 30 Δεικτης Shannon (J) για μηνιαια διατροφή 
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Άλλος ένας δείκτης που επιβεβαιώνει για τα δεδομένα μας ότι κατά το μήνα Νοέμβριο 
παρουσιάζεται η μικρότερη ποικιλότητα ειδών σε θηρεύσιμα είδη στην δίαιτα του είδους, σε 
αντίθεση με το Φεβρουάριο που τα αποτελέσματα έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα, αφού 
παρουσιάζουν την υψηλότερη ποικιλότητα από όλους τους υπόλοιπους μήνες . Αυτό προκύπτει 
επειδή ο δείκτης αυτός σε σχέση με του Simpson δίνει μεγαλύτερο βάρος στα σπάνια είδη (Εικόνα 
30).  
 
Smith & Wilson δείκτης 
 

Ο δείκτης ομοιομορφίας των Smith & Wilson σύμφωνα με τους ίδιους είναι ο καλύτερος δείκτης  
ομαλότητας επειδή είναι ανεξάρτητος από τον πλούτο των ειδών και είναι ευαίσθητος τόσο στα 
σπάνια όσο και στο κοινά είδη, με τιμές από 0-1 όπου το 0 σημαίνει την ελάχιστη ομαλότητα και το 
1 τη μέγιστη. 
 

 
Εικόνα 31 Δεικτης Smith & Wilson (Evar) για μηνιαια διατροφή 

Από τον δείκτη προκύπτει ότι τα δεδομένα μας δεν παρουσιάζουν μεγάλη ομοιογένεια για όλους 
τους μήνες, με τον μόνο μήνα που μπορούμε να ξεχωρίσουμε την μέγιστη ομοιογένεια να είναι ο 
Φεβρουάριος με τιμή Εvar =0,326 για την τιμή των θηραμάτων , καθώς οι υπόλοιποι κινούνται από 
0,209 μέχρι 0,299 (Εικόνα 31). Στην προκειμένη περίπτωση ο δείκτης αυτός διαφοροποιείται από 
τους υπόλοιπους καθώς παρουσιάζει τον Ιανουάριο ως μήνα με τη μικρότερη ομαλότητα στην 
διατροφή (Εvar=0.209) και όχι τον Νοέμβριο όπως και θα περιμέναμε σε σχέση με την  μέχρι τώρα 
εικόνα. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας ο μήνας Ιανουάριος είναι ο μήνας που ο Δασοποντικός 
εμφανίζει μέγιστο με 11.2% και μαζί με τον Σπιτοποντικό και τη Μυγαλή φτάνουν το 69% της 
συνολικής διατροφής του είδους πάντα σε παρουσία ειδών. 
 

Levins (FOODNICHEBREATH) ή Hills N2 

 

Ο δείκτης Hills η αλλιώς FNB είναι ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης από πλήθος 
ερευνητών και θα χρησιμεύσει αρκετά στη σύγκριση της διατροφής με άλλες σύγχρονες εργασίες 
ανά τον κόσμο αφού υπολογίζει το εύρος του τροφικού θώκου. Την ελάχιστη τιμή την λαμβάνει όταν 
όλα τα άτομα ανήκουν στην ίδια ζωική ομάδα ή στο ίδιο είδος όπου σημαίνει ελάχιστο εύρος 
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τροφικού θώκου, μέγιστη εξειδίκευση με τις μέγιστες τιμές να σημαίνουν το αντίστροφο. Η κλίμακα 
τιμών κυμαίνεται από το 0 έως το άπειρο θεωρητικά για το FNB ενώ για το FNBsta από 0 έως και 1.  

Η γενική εικόνα στην εφαρμογή του δείκτη στα δεδομένα μας, δείχνει ότι κάθε μήνα υπάρχει 
κυριαρχία κάποιων ειδών στη διατροφή, και χαμηλή τροφική ποικιλότητα εφόσον οι τιμές δεν 
ξεπερνούν το 0,09 σε καμία περίπτωση, με το εύρος των τιμών να κυμαίνεται από 0.03-0.09 για το 
FNBsta και 2.17-4.16 για το FNB. Οι φθινοπωρινοί καθώς και οι χειμερινοί  μήνες δείχνουν εξειδίκευση 
στη διατροφή με αποκορύφωμα τον Νοέμβριο (FNBsta=0.03, FNB=2.17). Ο μόνος μήνας που δείχνει 
να διαφοροποιείται είναι ο Φεβρουάριος (FNBsta=0.09, FNB=4.16) , με την μικρότερη εξειδίκευση σε 
τροφή αλλά και πάλι με αρκετά χαμηλές τιμές.  (Εικόνα 32) 

 

 

Εικόνα 32 Δείκτης Levins (FOODNICHEBREATH) (FNB &FNBsta) για μηνιαία διατροφή 

Μεταξύ των κατηγοριών των θηρεύσιμων ειδών  η συχνότητα εμφάνισης των πτηνών 
συσχετίστηκε θετικά με την ποικιλία διατροφής (Pearson, rs =0,48, Ρ = 0,003) ενώ αυτή των 
μικροθηλαστικών συσχετίστηκε αρνητικά με το εύρος του τροφικού θώκου (Pearson,rs = - 0,48,Ρ = 
0,003). Στην τελευταία περίπτωση, η μηνιαία μεταβολή του τροφικού θώκου των ειδών διατροφής 
συσχετίστηκε σημαντικά με τη συχνότητα δύο ειδών του Σπιτοποντικού (Mus musculus) αρνητικά 
από την ομάδα των μικροθηλαστικών  (Pearson, rs = -0.54, P = 0.0007) και του καλόγερου (Parus 
major) θετικά από την ομάδα των πτηνών (Pearson, rs = 0.44, P =0,006). 
 
Pianka (Ο) 
 

Ο τελευταίος δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτός του Pianka (O) ο οποίος υπολογίζει 
τροφική  επικάλυψη, και εφαρμόστηκε ανάμεσα στα μηνιαία δεδομένα της διατροφής. Οι τιμές του 
κυμαίνονται από 0-1, με το μηδέν να είναι η μηδενική επικάλυψη και το 1 η πλήρης επικάλυψη.  Για 
τα δεδομένα μας η αλληλοεπικάλυψη ήταν ταυτόσημη για όλους τους μήνες ενώ το αποτέλεσμα του 
δείκτη ήταν  O=0,99 για τα δεδομένα που αφορούν τα θηράματα μεταξύ φθινοπωρινής  και 
χειμερινής περιόδου φανερώνοντας την πλήρη επικάλυψη των ειδών διατροφής μεταξύ των δύο 
αυτών εποχών αλλά και γενικότερα της διατροφής κατά τη μη αναπαραγωγική περίοδο. 

 

3.4.4 Ενεργειακές  απαιτήσεις & Θηρευτική πίεση 
 

Το βάρος των Νανόμπουφων κατά τη σύλληψη-παγίδευση ήταν κατά μέσο όρο 241.5±22gr 
(εύρος=205.5-263.8), ενώ μετά το τέλος του πειράματος το βάρος τους ανέρχονταν στα 258±21.9gr 
μέσο όρο (εύρος=225.5-289.9), δηλαδή παρουσίασαν μία αύξηση του ατομικού τους βάρους 
στατιστικά σημαντική κατά 16.6±7.8gr (εύρος=7.1-28.8, Wilcoxon test, t9=2.8, P<0.005). Συνολικά για 
την υλοποίηση του πειράματος χρειάστηκαν 800 εργαστηριακά ποντίκια για την κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών, με το βάρος τους να κυμαίνεται στα 25.4±7.6 gr (εύρος=6.3-67.9). Κάθε βράδυ 
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ο κάθε Νανόμπουφος κατανάλωνε 1.3±0.77 (εύρος=0-3) εργαστηριακά ποντίκια και παρήγαγε 1±0.1 
εμετικά σύμπηκτα (εύρος=1-2) ενώ η αναλογία εμέσματος ανά θήραμα βρέθηκε να είναι 1:1.08, που 
φανερώνει πως η συγκεκριμένη γλαύκα καταναλώνει ένα η και περισσότερα ποντίκια ανά γεύμα 
παράγοντας ένα έμεσμα που περιέχει το 92.6% της άπεπτης τροφής. 

Με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα πειράματα καταλήξαμε με τη στατιστική χρήση της 
γραμμικής παλινδρόμησης  πως ένα άτομο Νανόμπουφου σε κατάσταση ακινησίας χρειάζεται 25,5gr 
ημερησίως για να διατηρήσει σταθερό το βάρος του (y= -7.46+0.26x, R2 =0.47, F1,190= 169.1, P< 
0.001, (Εικόνα 33), δηλαδή όσο ζυγίζει το βάρος του μέσου εργαστηριακού ποντικιού, σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος 15C0 κατά μέσο όρο. 

 

 
Εικόνα 33 Διακύμανση βάρους σε σχέση με την καθημερινή κατανάλωση τροφής των Νανόμπουφων (Ν=10) που 

τράφηκαν Ad libitum σε αιχμαλωσία (25 μέρες), σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

 
Με τα πειράματα για την μελέτη των ημερησίων ενεργειακών αναγκών του Νανόμπουφου 

εκτιμήθηκε αρχικά  ο ημερήσιος μεταβολικός ρυθμός του είδους σε κατάσταση 
ακινησίας/κουρνιάσματος για θερμοκρασία  περιβάλλοντος 15CO. Για τον υπολογισμό αυτό 
αντλήθηκαν εκτός των πειραματικών και  στοιχεία μέσα από την βιβλιογραφία που αφορούσαν 
κυρίως το ενεργειακό περιεχόμενο της τροφής του, δηλαδή τα ποντίκια του είδους Mus musculus. Η 
τιμή των ημερήσιων αναγκών σε ενέργεια υπολογίστηκε σε  211,395Kj/ημέρα δηλαδή 8,8Kj/ώρα 
(211,395Kj/24ωρες= 8,8Kj/ώρα ). Σε πραγματικές συνθήκες «μη αιχμαλωσίας» το είδος χρειάζεται 
2,5 ώρες πτήσης κατά τη διάρκεια της νύχτας για να κυνηγήσει ώστε να καλύψει τις ημερήσιες 
τροφικές του ανάγκες, για τις οποίες χρειάζεται καύσεις  που αντιστοιχούν σε 148,4Kj για τη μέση 
θερμοκρασία των 15CO (Wijnandts 1984). Γνωρίζοντας την ωριαία κατανάλωση ενέργειας σε 
ακινησία, εκτιμήθηκε πως η ημερήσια κατανάλωση ενέργειας για κούρνιασμα ανέρχεται στα 189,2 
Kj (8,8KjX21,5ωρες), εάν σε αυτή την τιμή προσθέσουμε τις 2,5 ώρες πτήσης (148,4Kj) καταλήγουμε 
ότι η καθημερινή κατανάλωση ενέργειας (DEE) είναι ίση με 337,6Kj. Αυτή η τιμή είναι η ελάχιστη που 
απαιτείται για να  διατηρήσει ένας Νανόμπουφος το βάρος του σταθερό καλύπτοντας τις 
καθημερινές του ανάγκες.  

Για να εκτιμηθούν πόσα γραμμάρια τροφής αντιστοιχούν σε αυτά τα 337,6Kj, χρησιμοποιήθηκε  η 
εξίσωση (βλέπε μεθόδους) από τους Hart & Crocer (2002).  Έχοντας υπολογίσει την καθημερινή 
κατανάλωση ενέργειας (DEE) για την περιοχή μελέτης μας βάση πειραματικών δεδομένων και 
γνωρίζοντας στοιχεία για τη διατροφική αξία της τροφής τους (στεγνό βάρος, υγρασία)  και την  
αφομοιωτική ικανότητα των νυχτοβίων  καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η καθημερινή απαίτηση 
σε ενέργεια ανέρχεται στα  63,18 gr τροφής. Αυτός ο αριθμός παράγει ένα πραγματικό ρυθμό 
κατανάλωσης περίπου 2.4 τρωκτικών ανά νύχτα ενώ ο προβλεπόμενος ρυθμός κυνηγίου σε 
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καθημερινή βάση υπολογίζεται για το  είδος σε 2,8 θηράματα που σημαίνει ότι ένας Νανόμπουφος 
πρέπει θεωρητικά να επιτύχει έως και τρεις επιτυχημένες εξορμήσεις  ανά νύχτα. 

Γνωρίζοντας την ποσόστωση των ειδών διατροφής σε άτομα και βιομάζα, την καθημερινή και 
μηνιαία ανάγκη σε τροφή και τη διακύμανση του πληθυσμού των Νανόμπουφων που χρησιμοποιούν 
την χειμερινή  κούρνια της Χαλέπιας Πεύκης ανά μήνα είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε την 
θηρευτική πίεση που ασκεί το είδος στην περιοχή (Πινακας 7), πάντα μέσα στα όρια του ζωτικού 
χώρου κυνηγίου, ο οποίος έχει υπολογιστεί από προηγούμενη μελέτη μας με ραδιοτηλεμετρία σε 
άτομα από την κούρνια για την εν λόγω περιοχή μελέτης όπου  και βρέθηκε ότι είναι τα 3 km ακτίνα 
από την θέση της ημερήσιας κούρνιας (Emin, Toxopeus et al. 2018).  Ένα μεμονωμένο άτομο 
χρειάζεται 2,5 μονάδες θήρας ανά ημέρα (μονάδα θήρας=20gr), από τις οποίες η μια καταναλώνεται 
για τον βασικό μεταβολισμό.  

 
Πίνακας 7 Θηρευτική πίεση που ασκεί στα μικροθηλαστικά ο Νανόμπουφος στην περιοχή μελέτης σε αριθμό ατόμων 

 
 
Άρα συμπεραίνουμε ότι ένας Νανόμπουφος θα πρέπει να θηρεύει ένα άτομο Αρουραίου (Rattus 

rattus) νύχτα πάρα νύχτα ή δύο άτομα Δασοποντικού (Apodemus sylvaticus) η τέσσερα άτομα 
Σπιτοποντικού (Mus musculus) ανά νύχτα για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Συνολικά 
και με δεδομένη την αναλογία των μικροθηλαστικών στη χειμερινή διατροφή του  (Πινακας 5) και 
την καθημερινή πρόσληψη τροφής, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε άτομο καταναλώνει 427 
τρωκτικά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου, με τη θηρευτική πίεση για την κούρνια να 
ανέρχεται στα 11.000 τρωκτικά σε ακτίνα 3 km για την συγκεκριμένη περίοδο. 

 
3.4.5Σύγκριση Συμπάτριων ειδών 
 

Μετά την αναλυτική μελέτη για τη δίαιτα του Νανόμπουφου στην περιοχή της Μεσαράς 
ακολούθησε μικρότερης κλίμακας μελέτη για ένα συμπάτριο είδος γλαύκας την Τυτώ ή Ζάρα (Tyto 
alba) που απαντάται στην περιοχή. Τα δείγματα εμετικών συμπήκτων συλλέχθηκαν σε κοντινή 
απόσταση από την ημερήσια κούρνια του Νανόμπουφου και αφορούσαν την μη αναπαραγωγική 
περίοδο.  

 
Εικόνα 34 Ποσοστιαία παρουσία θηραμάτων ανα ομοταξία στη δίαιτα της Τυτώς (Tyto alba) 

Είδη/μήνα Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος
Mus musculus 57 50 66 60 49 40
Apodemus Sylvaticus 12 7 6 10 9 6
Rattus rattus 6 8 7 5 7 7
Crocidura suaveolens 1 0 0 0 0 1
Acomys minous 1 2 1 2 3 2

Θηλαστικά 
88% 

Πτηνά 
12% 
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Συνολικά συλλέχθηκαν 173 εμέσματα τα οποία περιείχαν 363 θηράματα. Συνολικά η διατροφή 
αποτελούταν  από  9 είδη από τα οποία τα 4 ανήκουν στην ομάδα των μικροθηλαστικών και 5 στην 
ομάδα των πτηνών. Σε ποσοστά τα μικροθηλαστικά εντοπίστηκαν με συχνότητα 88% και τα πτηνά με 
12%, ενώ απουσίαζαν πλήρως από τη διατροφή τα έντομα (Εικόνα 15). 

Πιο αναλυτικά τα πρώτα σε προτίμηση θηράματα στην διατροφή της Τυτώ είναι τα 
μικροθηλαστικά με  σειρά σημαντικότητας το Mus musculus (N%=65,5,B%=44.1) τόσο σε παρουσία 
θηραμάτων όσο και σε ποσοστό βιομάζας, όπως ισχύει και για το Νανόμπουφο ενώ ακολουθεί το 
Apodemus sylvaticus (N%=12,9,B%=12,4) και το Rattus rattus (N%=5,2,B%=20,1).   Την πρώτη πεντάδα 
συμπληρώνουν το Acomys minous και το Passer domesticus με αρκετά μικρότερα ποσοστά (Εικόνα 
35). Από τα υπόλοιπα θηράματα  κανένα δεν ξεπερνά το  2% της συνολικής διατροφής. 

 

 
Εικόνα 35 Ποσοστιαια παρουσιά θηραμάτων-βιομάζας στην διατροφή της Τυτο (Tyto alba) 

Με μία πρώτη ματιά οι διατροφές δείχνουν να διαφέρουν, η Τυτώ μοιάζει με πιο εξειδικευμένο 
κυνηγό μικροθηλαστικών καθώς το ποσοστό εύρεσης αγγίζει το 90%, ενώ αντίστοιχα χαμηλό είναι το 
ποσοστό των πουλιών στη διατροφή τους. Η ζωική ομάδα των εντόμων στη περίπτωση αυτή δεν 
εμφανίζεται καθόλου ως επιλογή στη διατροφή τους είδους. Όσο για τη σύσταση της κύριας ζωικής 
ομάδας διατροφής τα μικροθηλαστικά που δείχνουν να εμφανίζουν αρκετά υψηλότερα ποσοστά 
είναι οι Σπιτοποντικοί, οι Δασοπονικοί και ο Κρητικός Ακανθοποντικός, ενώ αντίθετα ο Αρουραίος 
παρουσιάζεται με λίγο χαμηλότερα ποσοστά. Μία ουσιαστική διαφορά όμως εδώ είναι η επιλογή 
των ατόμων αρουραίου που γίνεται, αφού σε αντίθεση με τον  Νανόμπουφο όλα τα θηράματα 
ανήκουν σε ενήλικα ζώα τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη βιομάζα. Η στατιστική σύγκριση ανάμεσα 
στις δύο διατροφικές συνήθειες έδειξε διαφοροποίηση (G-test, x2=78.2, P<0.001). 

Στα δεδομένα επίσης εφαρμόστηκε ο δείκτης επικάλυψης του Pianka(O) ο οποίος παίρνει την τιμή 
από 0-1 δείχνοντας το βαθμό επικάλυψης των επιλογών τροφής, όπου το 1 εκφράζει την πλήρη 
επικάλυψη και το 0 τη μη επικάλυψη. Το αποτέλεσμα του Pianka στην περίπτωση που εξετάζουμε 
ήταν Ο=0.53, μια τιμή που δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη επικάλυψη αν αναλογιστούμε πως η 
μελέτη είναι σε μια πολύ μικρή περιοχή με πολύ περιορισμένο αριθμό ειδών τροφής. Άρα η τιμή 
αυτή δείχνει πως υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ειδών αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε τα 
δύο αυτά νυχτόβια αρπακτικά είδη που έχουν ως κύρια διατροφή  μικροθηλαστικά, και μάλιστα σε 
μια περιοχή που απαντούν μόλις 5 είδη μικροθηλαστικών να αποκλείουν το ένα το άλλο. 
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3.5 Σύνοψη αποτελεσμάτων  
 

Οι Νανόμπουφοι στην  περιοχή της Κρήτης ξεκινούν την δραστηριότητά τους 16±6 λεπτά από την 
δύση του ηλίου, πράγμα που επιβεβαιώνει πως είναι ένα αυστηρά νυχτόβιο αρπακτικό χωρίς 
διαφοροποίηση ακόμα και στην νοτιότερη ευρωπαϊκή κατανομή του. 

Τα εμέσματα τους έχουν μέση διάσταση 35mm X 20,5mm (Μ Χ Π), ενώ το μέσο βάρος τους είναι 
στα 1,55gr. Οι τιμές αυτές καθιστούν τα εμέσματα στην περιοχή μελέτης μας από τα μικρότερα σε 
μέγεθος σε σχέση με άλλες μελετημένες περιοχές (Akriotis 1981, Casini and Magnani 1988, Purger 
and Krsmanovic 1989, Malavasi, Marchesini et al. 1995, Cecere and Vicini 2000, Bertolino, Ghiberti et 
al. 2001, Escala, Alonso et al. 2009, Khaleghizadeh, Arbabi et al. 2009). 

Ωστόσο η αναλογία θήραμα ανά έμεσμα φαίνεται πως στην Κρήτη  παρουσιάζει μία από τις  
υψηλότερες αναλογίες αφού περιλαμβάνει 2 θηράματα κατά μέσο όρο. Το γεγονός αυτό έχει άμεση 
συσχέτιση με το μέγεθος των θηραμάτων. Παράδειγμα   ο  Khaleghizadeh, (2009) στη μελέτη του 
καταλήγει πως η αναλογία εμέσματος ανά θήραμα είναι 1.03, όμως αν το εξετάσουμε με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια θα δούμε ότι το 50% των θηραμάτων που βρίσκει ξεπερνά τα 150 gr.  

Η διατροφή του είδους στην Κρήτη αποτελείται από Μικροθηλαστικά 76,3% , πουλιά 22,7% και 
έντομα 1%. Σε σχέση με άλλες μελέτες, στην υπόλοιπη κατανομή του πουλιού, παρατηρείται  
διαφοροποίηση που εντοπίζεται στην περιορισμένη επιλογή της δευτερεύουσας πηγής τροφής, 
δηλαδή τα πουλιά. Στις μελέτες αυτές  διατροφικά κυριαρχούν τα μικροθηλαστικά με ποσοστά που 
κυμαίνονται από 90%-98%. Εξαίρεση αποτελούν οι μεσογειακές περιοχές όπου παρατηρείται μία 
αύξηση στην επιλογή της δευτερεύουσας τροφής, με μειωμένο το ποσοστό των μικροθηλαστικών 
όπου κυμαίνεται στο 61%-89%, αναφερόμενοι πάντα στους χειμερινούς μήνες. Αυτό το μοτίβο 
μπορεί να αποδοθεί στην ετερογένεια του μεσογειακού τοπίου που παρέχει μικρό-οικοτόπους 
κατάλληλους για μεγάλο μέγεθος και ποικιλία θηραμάτων όπως μικροθηλαστικά, πουλιά και έντομα 
(Alivizatos and Goutner 1999, Kafkaletou-Diez, Tsachalidis et al. 2008). 

Κυρίαρχο θήραμα στην παρούσα μελέτη είναι o Σπιτοποντικός με 56,33%, ενώ το δεύτερο σε 
σημαντικότητα είναι ο αρουραίος (Rattus rattus) ο οποίος αν και εμφανίζεται με μικρά ποσοστά σε 
απόλυτο αριθμό τάξης του 7,91%, λόγω του μεγάλου του μεγέθους καταλαμβάνει το 29,3% της 
συνολικής βιομάζας στην χειμερινή διατροφή του είδους. Από την  ομάδα των πουλιών  επιλέγονται 
τα είδη που είναι μόνιμα στην περιοχή, όπως τα Σπουργίτια και οι Καλόγεροι με ποσοστά στην 
συνολική διατροφή 3,69% και 2,7% αντίστοιχα. 

Το συμπάτριο νυχτόβιο αρπακτικό που απαντάται στην περιοχή είναι η Τυτώ (Tyto alba) όπου 
παρουσιάζει πιο στενή διατροφή καθώς επικεντρώνεται στα μικροθηλαστικά με συνολικό ποσοστό 
88%  της συνολικής διατροφής, με το υπόλοιπο 12% να αποτελείται από πουλιά. Ο δείκτης 
επικάλυψης διατροφής Pianka (O) παίρνει τη τιμή 0,55 στη σύγκριση της δίαιτας των δυο συμπάτριων 
ειδών δείχνοντας πως ακόμα και σε μία τόσο στενή διατροφή των μόλις πέντε ειδών 
μικροθηλαστικών, μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση η οποία θα γίνει εξηγηθεί με την βοήθεια των 
αποτελεσμάτων του επόμενου κεφαλαίου. 

Στην παρούσα εργασία επίσης έγινε μία προσπάθεια συλλογής και σύγκρισης των τιμών δεικτών 
ποικιλότητας που προέκυψαν από άλλες εργασίες, που αφορούν την δίαιτα του πουλιού. 
Επικεντρωθήκαμε γεωγραφικά στην περιοχή της Ευρασίας,  μια διευρυμένη περιοχή που εντάσσει 
και την περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας. Η δυσκολία σε αυτό το εγχείρημα προήλθε στο ότι 
πολλές εργασίες χρησιμοποιούν διαφορετικούς δείκτες για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά τους 
και αυτό έχει σαν επακόλουθο σε πολλές περιπτώσεις η σύγκριση να μην είναι εφικτή. Στις 
παλαιότερες εργασίες ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης είναι αυτός της ποικιλομορφίας 
Shannon-Wiener (H’) και ακολουθεί της ισομέρειας Shannon-Wiener (Ε). Στις πιο πρόσφατες 
εργασίες βλέπουμε και την χρήση και άλλων δεικτών με κυριότερο αυτόν του τροφικού θώκου (L)  ή 
αλλιώς FNB. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διάφορες τιμές (Πίνακας 8).  
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η περιοχή της Ελλάδας με αποκορύφωμα την παρούσα εργασία 
εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή στον δείκτη ποικιλότητας, δηλαδή παρουσιάζει μεγάλο εύρος ειδών 
θηραμάτων. Αντίθετα οι μικρότερες τιμές που δείχνουν στενή δίαιτα από άποψη θηραμάτων  
παρατηρούνται στις πιο βόρειες περιοχές όπως η Βόρεια Ιρλανδία και η Πολωνία, ενώ αρκετά κοντά 
και μερικές φορές με μικρότερες τιμές παρουσιάζονται οι περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης όπως η 
Σλοβενία και η βόρειος Ιταλία.   Το εύρος του τροφικού θώκου στην παρούσα εργασία  κυμαίνεται 
σε μια μέση τιμή, δείχνοντας ότι παρόλο που  παρουσιάζει μεγάλη τροφική ποικιλότητα η διατροφή 
του είδους, υπάρχει στενή προτίμηση μέσα σε αυτή σε κάποια από τα βασικά είδη διατροφής με 
αποκορύφωμα το Νοέμβριο (Εικόνα 32). Αντίθετα ο Φεβρουάριος αν τον απομονώσουμε από τους 
υπόλοιπους θα δούμε ότι έχει τη υψηλότερη τιμή από όλες τις διαθέσιμες τιμές στη βιβλιογραφία. 
Πράγμα που φανερώνει πως υπάρχει εκμετάλλευση μιας ευρείας κλίμακας θηραμάτων που 
πιθανότατα έχει εξήγηση και συμπίπτει με κάποια διαφοροποίηση του ενδιαιτήματος κυνηγίου, που 
ίσως δυσχεραίνει την εύρεση της βασικών ειδών διατροφής. 

 

Πίνακας 8 Τιμές δεικτών ποικιλότητας για το εύρος κατανομής του έιδους στη περιοχή της Ευρασίας (Hagen 1965, Fairley 
1967, Kallander 1977, Corral, Cortés et al. 1979, Goszczynski 1981, Wijnandts 1984, Yalden 1985, Tome 1994, Aloise and 
Scaravelli 1995, Malavasi, Marchesini et al. 1995, Cecere and Vicini 2000, Bertolino, Ghiberti et al. 2001, Sanchez-Zapata, 
Navarro et al. 2003, Alivizatos, Goutner et al. 2005, Goutner, Alivizatos et al. 2005, Balčiauskienė, Jovaišas et al. 2006, 
Kafkaletou-Diez, Tsachalidis et al. 2008, Liu, Zhao et al. 2008, Petrovici, Molnar et al. 2013, Tulis, Balaz et al. 2015) 

 

Τέλος στο παρών κεφάλαιο έγινε μία προσπάθεια εκτίμησης της ημερήσιας ενεργειακής 
απαίτησης του είδους. Αυτό επιτεύχθηκε με πειραματικές μεθόδους και ad-libitum παροχή τροφής 
ατόμων Νανόμπουφου σε αιχμαλωσία.  Καταλήξαμε ότι χρειάζεται 63,18 gr τροφής που αυτό 
συνεπάγεται  με έναν πραγματικό ρυθμό κατανάλωσης περίπου 2.4 τρωκτικών ανά νύχτα. Άρα 
συμπεραίνουμε ότι ένας Νανόμπουφος θα πρέπει να θηρεύει ένα άτομο Αρουραίου (Rattus rattus) 
νύχτα πάρα νύχτα ή δύο άτομα Δασοποντικού (Apodemus sylvaticus) η τέσσερα άτομα Σπιτοποντικού 
(Mus musculus) ανά νύχτα για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Εφόσον τώρα ξέρουμε την 
ποσόστωση και την ελάχιστη ανάγκη σε ενέργεια καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε άτομο 
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καταναλώνει 427 τρωκτικά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου, με τη θηρευτική πίεση για την 
κούρνια να ανέρχεται στα 11.000 τρωκτικά. 

 

Συμπεράσματα 
 

 Τα βασικά συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου είναι τα εξής: 

 Μικρότερα μεγέθους εμέσματα του Νανόμπουφου στην περιοχή της Κρήτης σε σύγκριση 
με άλλες μελετημένες περιοχές 
 

 Μια από τις υψηλότερες αναλογίες θηράματος ανά έμεσμα (1.97 θήραμα/έμεσμα) 
 

 Το βασικότερο θήραμα για την περιοχή μελέτης είναι το είδος Mus musculus ο κοινός  
Σπιτοποντικός με 55.6% ποσοστό εύρεσης στην συνολική διατροφή 
 

 Διαφοροποίηση διατροφής μεταξύ μεσογειακών και ηπειρωτικών περιοχών 
 

 Η διατροφή στην περιοχή της Κρήτης παρουσιάζει την μεγαλύτερη διατροφική ποικιλότητα, 
όσο πιο βόρεια τόσο μικρότερες η τιμές του δείκτη ποικιλότητας 
 

 Η τιμή του δείκτη του τροφικού θώκου παρουσιάζει μέσες τιμές στην περιοχή μελέτης που 
σημαίνει ότι παρόλο την μεγάλη διατροφική ποικιλότητα εστιάζει σε κάποια από τα είδη 
θήρευσης 
 

 Μεγαλύτερη ποικιλία διατροφής από το συμπάτριο είδος του την Tyto alba , μικρή 
επικάλυψη της διατροφής των δύο ειδών σύμφωνα με τον δείκτη του Pianka (O) = 0,55 
 

 Για να καλυφθούν οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες χρειάζονται τουλάχιστον 63,18 gr 
τροφής  
 

 Η θηρευτική πίεση που ασκεί ένα άτομο Νανόμπουφου στην περιοχή είναι 427 τρωκτικά 
κατά τη διαχείμαση (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος) 
 

 Η θηρευτική πίεση που ασκεί η κούρνια  στην περιοχή είναι 11.000 τρωκτικά κατά τη 
διάρκεια των χειμερινών μηνών 
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Κεφάλαιο 4ο 

 

Σύνθεση και Εκτίμηση πληθυσμού μικροθηλαστικών 
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4.1 Εισαγωγή 

 
4.1.1 Ο ρόλος των μικροθηλαστικών στην βιοκοινότητα του Νανόμπουφου  
 

Η οικολογική σημασία των μικροθηλαστικών είναι μεγάλη, καθώς αποτελούν τροφή για πολλά 
είδη θηρευτών, όπως θηλαστικά, πουλιά και ερπετά. Τα μικρά θηλαστικά επηρεάζουν σε έντονο 
βαθμό τις δυναμικές των βιοκοινοτήτων, και τους βιογεωχηµικούς κύκλους σε µία ποικιλία χερσαίων 
οικοσυστημάτων. Ο ρόλος των μικρών θηλαστικών στα οικοσυστήματα είναι πολλαπλός και έχει 
αναφερθεί από πολλούς ερευνητές (Grant and French 1980, Borruel, Campos et al. 1998, Klemola, 
Norrdahl et al. 2000, Reichman and Seabloom 2002, Zhang, Zhang et al. 2003).  

Από το προηγούμενο κεφάλαιο προκύπτει ότι το μερίδιο των μικροθηλαστικών στην διατροφή 
του Νανόμπουφου ξεπερνά το 75% του συνόλου της δίαιτας του. Άρα είναι ένας καθοριστικός 
παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την κατάσταση του είδους στην περιοχή. Η δυναμική του 
πληθυσμού των μικροθηλαστικών και η πυκνότητά τους στην περιοχή, θα πρέπει να εξεταστούν 
επαρκώς  ώστε να εξασφαλιστούν όσο το δυνατό καλύτερα συμπεράσματα για την οικολογία του 
είδους. 

Σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στα μεσογειακά οικοσυστήματα όπου και μας ενδιαφέρουν,  τα 
μικροθηλαστικά και ειδικότερα τα πληθυσμιακά δεδομένα των μικρών θηλαστικών έχουν μελετηθεί 
ελάχιστα, ενώ οι γνώσεις μας είναι ακόμα λιγότερες για τις καθαρά αγροσυστημικές περιοχές, όπως 
η περιοχή μελέτης. 

 Ειδικότερα για την περιοχή του ελλαδικού χώρου τα δεδομένα είναι ελάχιστα, και η γνώση μας 
βασίζεται κυρίως σε εργασίες ξένων συγγραφέων όπως του Zimmermann (1953), Dieterlen (1962) 
και του Όντρια (1967) οι οποίοι μελέτησαν κυρίως νησιώτικα συμπλέγματα και την περιοχή της 
Κρήτης. Από τις παραπάνω εργασίες προκύπτει ότι στην περιοχή της Κρήτης έχουμε 10 είδη 
μικροθηλαστικών από τα 43 είδη που απαντώνται συνολικά στην Ελλάδα (12 είδη εντομοφάγων και 
31 είδη τρωκτικών) τα οποία είναι τα εξής: Insectivora: Crocidura suaveolens, Crocidura 
zimmermanni, Suncus etruscus, Rodentia: Acomys minous, Glis glis, Rattus rattus, Rattus norvegicus, 
Apodemus mystacinus, Apodemus sylvaticus, Mus musculus (Bate 1905, Zimmermann 1953, Dieterlen 
1962, Όντριας 1967).  

Το πρώτο βήμα που έγινε ήταν να υπολογιστεί η αφθονία της τροφής του Νανόμπουφου που δεν 
είναι άλλο από την εκτίμηση του πληθυσμού και της πυκνότητας των μικροθηλαστικών στην περιοχή 
που αναπτύσσεται η κύρια δραστηριότητα του υπό μελέτη πληθυσμού του είδους, δηλαδή το βόρειο 
τμήμα του κάμπου της Μεσαράς. 

Θεωρήθηκε αναγκαίο να γίνει εκτίμηση της διαθεσιμότητάς τους σε τυπικά αγροσυστήματα  της 
περιοχής μελέτης (ελαιώνας, αμπελώνας) τα οποία καταλαμβάνουν και το 75% της συνολικής 
έκτασης στην περιοχή μελέτης και έπειτα να ακολουθήσει σύγκριση με την συχνότητα παρουσίας 
τους στα εμετικά σύμπηκτα   (παρατηρηθείσα vs. αναμενόμενης). 

Για την υλοποίηση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν γνωστά μοντέλα και μέθοδοι εκτίμησης 
πληθυσμού τα οποία υπολογίστηκαν με τη βοήθεια του εξιδεικευμένου στατιστικού λογισμικού 
πακέτου MARK. 
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4.2 Υλικά και Μέθοδοι 

 
Τα μικρά θηλαστικά κατά κανόνα παρουσιάζουν νυκτόβια δραστηριότητα και χρησιμοποιούν  για 

την κάλυψή τους την υπάρχουσα βλάστηση ώστε να κινηθούν µε ασφάλεια. Αυτό αυτομάτως κάνει 
την απευθείας παρατήρησή τους αδύνατη. Εντούτοις τα περισσότερα μικρά θηλαστικά 
συλλαμβάνονται σχετικά εύκολα σε παγίδες (Gumell and Flowerdew 1990, Sutherland 2006)  όπου 
και είναι η  πιο παλιά και διαδεδομένη μέθοδος μελέτης τους. 
 

4.2.1 Τοποθέτηση παγίδων 
 

O αριθμός των παγίδων και η διάρκεια της παγιδευτικής περιόδου εξαρτάται από τους στόχους 
που έχουμε θέσει για την εκάστοτε έρευνα. Ένας γενικός κανόνας αναφέρει ότι 10 παγίδες είναι 
αρκετές αν ο σκοπός µας είναι να εξετάσουμε τη σύνθεση μιας κοινότητας μικροθηλαστικών σε ένα 
συγκεκριμένο ενδιαίτημα, ενώ µε πάνω από 20 παγίδες να έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε 
ποσοτικά δεδομένα. Ακόμα για μελέτες σύλληψης-επανασύλληψης μπορούμε να έχουμε επαρκή 
αποτελέσματα με δεδομένα μόλις τριών νυχτών παγίδευσης (Gumell and Flowerdew 1990). 

Υπάρχουν τρεις γενικοί τρόποι τοποθέτησης των παγίδων στο πεδίο, (1) η γραµµική παγίδευση 
που αν και δε μπορεί να µας δώσει αξιόπιστες εκτιμήσεις για την πληθυσμιακή πυκνότητα, είναι 
αρκετά αποτελεσματική όταν θέλουμε να συγκρίνουμε πολλά ενδιαιτήματα μεταξύ τους. (2) τα 
πλέγματα παγίδευσης (trapping grids) που είναι συνήθως παραλληλόγραμμα ή τριγωνικά σε σχήμα, 
(3) παγιδευτικά δίκτυα (trapping webs). Η χρήση των παγιδευτικών πλεγμάτων ενδείκνυται όταν ο 
στόχος µας είναι η εκτίμηση του πληθυσμού. Στα παγιδευτικά πλέγματα οι παγίδες τοποθετούνται 
συνήθως στις κορυφές ενός κανάβου και οι αποστάσεις της μιας παγίδας από τις γειτονικές της 
εξαρτώνται από το ενδιαίτημα στο οποίο παγιδεύουμε (π.χ. 5m είναι αρκετά για χορτολιβαδικά 
οικοσυστήματα, 10-15m για δασικές εκτάσεις φυλλοβόλων ή κωνοφόρων και 20 m για 
καλλιεργούμενες εκτάσεις) (Gumell and Flowerdew 1990). Ένα παγιδευτικό δίκτυο είναι ένα σύνολο 
από ομόκεντρους κύκλους παγίδων όπου κάθε κύκλος έχει τον ίδιο αριθμό παγίδων. Συνήθως οι 
παγίδες είναι τοποθετημένες µε τέτοια διάταξη ώστε παγίδες διαφορετικών κύκλων να είναι 
τοποθετημένες σε ευθείες γραμμές. Το ιδανικό είναι εάν ο εσωτερικός κύκλος έχει ακτίνα R οι 
επόμενοι κύκλοι να έχουν ακτίνες πολλαπλάσιες του R (δηλ. 3R, 5R,.....). Με την μέθοδο αυτή 
παγιδεύονται ζώα σε συνεχόμενες χρονικές σειρές έως ότου δεν παγιδεύονται καινούρια άτομα στις 
κεντρικές παγίδες του δικτύου. Είναι πιθανό στις εξωτερικές παγίδες να συνεχίσουν να παγιδεύονται 
καινούρια ζώα εφόσον έχουμε τον ίδιο αριθμό παγίδων μεταξύ των ομόκεντρων κύκλων και συνεπώς 
οι παγίδες στους εξωτερικούς κύκλους καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια εδάφους (όπου έχουμε 
πιθανότητα να υπάρχουν και περισσότερα ζώα)(Anderson, Burnham et al. 1983). Η θέση κάθε 
παγίδας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιο κωδικό θέσης (π.χ. Α1 η πρώτη παγίδα της Α σειράς ή 
1Α2Κ 1η ακτίνα του 2ου κύκλου για trapping web). 

 
 

4.2.2 Εξοπλισμός και διαδικασία παγίδευσης 
 
Για να γίνει εφαρμογή των μεθόδων που περιγράψαμε πιο πάνω χρειάστηκαν αρκετές 

δειγματοληψίες, διάρκειας ενός εξαμήνου. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 150 μεταλλικές παγίδες 
σύλληψης τύπου Sherman (Εικόνα 17) οι οποίες συλλαμβάνουν ζώα χωρίς να τα τραυματίζουν (live 
trapping). Οι  παγίδες που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούνται  από  δυο μέρη,  ένα  διάδρομο  που 
περιλαμβάνει την πόρτα και το μηχανισμό της σκανδάλης και ένα κουτί (nest box). Όταν το ζώο 
φτάσει στο τέλος του διαδρόμου ενεργοποιεί τη σκανδάλη που κλίνει το πορτάκι στην είσοδο του 
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διαδρόμου. Η παγίδα έχει την ικανότητα  για να διατηρεί μία βιώσιμη θερμοκρασία και να 
προστατεύει το ζώο σε ακραίες καιρικά συνθήκες  (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες) κατά τη 
διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Εάν θεωρήσουμε ότι και πάλι η μόνωση της  παγίδας από μόνη της 
δεν αρκεί για να διατηρήσει το ζώο ζωντανό, μπορούμε να την μονώσουμε με πριονίδι η ακόμα να 
προσθέσουμε ένα κομμάτι χαρτόνι στο κάτω μέρος με τέτοιο τρόπο που να μη επηρεάζεται  η σωστή 
λειτουργία της παγίδας.  Οι παγίδες τοποθετήθηκαν επί πέντε συνεχόμενες  νύχτες ανά μήνα κατά 
τη χειμερινή περίοδο (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος). Οι παγιδεύσεις έγιναν σε ελαιώνα έκτασης 
33.618,20 m2 όπου τοποθετήθηκαν 100 παγίδες, ενώ οι υπόλοιπες 50 τοποθετήθηκαν σε αμπελώνα 
έκτασης 6517,75 m2 στην περιοχή μελέτης. Κατά το διάστημα αυτό καλύφθηκαν 4500 παγιδονύχτες, 
δηλαδή 750 παγιδονύχτες ανά δειγματοληπτικό μήνα. Ως παγιδονύχτα ορίζεται η τοποθέτηση μιας 
παγίδας για διάρκεια μίας νύχτας. Ακόμα στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν για το μήνα 
Δεκέμβριο και Ιανουάριο που οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές χρειάστηκε να ελέγχουμε τις 
παγίδες κατά τη μέση της νύχτας, ώστε να απελευθερώνουμε τα παγιδευμένα ζώα που είχαν πιαστεί 
από νωρίς. Το μόνο που έπρεπε να τηρηθεί αυστηρά σε τέτοιου είδους παγιδεύσεις είναι η 
υπερθέρμανση της παγίδας και γι’ αυτό τον λόγο τα ζώα έπρεπε να απελευθερώνονται πολύ γρήγορα 
μετά την ανατολή του ηλίου. 
 

 
Εικόνα 36 Παγίδες σύλληψης τύπου Sherman (live trapping) 

 
Το δόλωμα που χρησιμοποιήθηκε κατά τις δειγματοληψίες ήταν μίγμα φυστικοβούτυρου με 

βρώμη το οποίο τοποθετούνταν σε ένα κομμάτι λαδόκολλας που έπαιρνε την μορφή μπάλας 
διατηρώντας την μυρωδιά που κάνει την παγίδα ελκυστικότερη, ενώ επιπροσθέτως  ακριβώς 
μπροστά από την είσοδο της παγίδας τοποθετήθηκε μία πολύ μικρή δόση φυστικοβούτυρου για να 
ελκύονται περισσότερο τα ζώα. ∆εν χρειάστηκε ιδιαίτερο δόλωμα για να συλληφθούν µυγαλές, οι 
οποίες έχουν διαφοροποιήσεις ως προς την οικολογία τους σε σχέση με τα υπόλοιπα μικροθηλαστικά 
της περιοχής εφόσον αυτές συνήθως εισέρχονται στις παγίδες από περιέργεια, παρ’ όλα αυτά είναι 
απαραίτητο να υπάρχει κάποια τροφή για αυτές εφόσον λόγω μεταβολισμού πρέπει να τρέφονται 
κάθε 3-4 ώρες. 

Η   διάταξη των παγίδων έγινε ακτινωτά ώστε να σχηματίζεται ένα παγιδευτικό πλέγμα (trapping 
web) που αποτελεί την  πιο ενδεδειγμένη μέθοδο για την περιοχή μελέτης (Εικόνα 18). Η χρήση 
παγιδευτικών πλεγμάτων ενδείκνυται όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως όταν ο στόχος µας 
είναι η εκτίμηση του πληθυσμού. Στα παγιδευτικά πλέγματα οι παγίδες τοποθετούνται συνήθως στις 
κορυφές ενός κανάβου και οι αποστάσεις της μιας παγίδας από τις γειτονικές της εξαρτώνται από το 
ενδιαίτημα στο οποίο παγιδεύουμε (Gumell and Flowerdew 1990). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
απόσταση ήταν τα 10 μέτρα  για τους ελαιώνες και τα 7 μέτρα για τους αμπελώνες. 
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Εικόνα 37 διάταξη των παγίδων με παγιδευτικό πλέγμα (trapping web) 

 
Η  αρχική εγκατάσταση και διαδικασία δολώματος γίνονταν  αργά  το  απόγευμα λίγο πριν  από  

τη  δύση  του  ηλίου ενώ κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών η διαδικασία του δολώματος της 
παγίδας επαναλαμβανόταν καθημερινά  λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Ο έλεγχος των παγίδων 
λάμβανε χώρα νωρίς  το  πρωί, λίγο μετά την ανατολή του ήλιου.  
 

 
Εικόνα 38 Αναισθητοποιημένο Mus musculus με διμεθυλικό αιθέρα   

έτοιμο για μετρήσεις και σήμανση 
 

Κατά  τον  πρωινό έλεγχο τα συλληφθέντα άτομα  αναισθητοποιούνταν για ένα πολύ μικρό 
διάστημα του 1 min περίπου με τη χρήση διμεθυλικού αιθέρα  και καταγράφονταν  το  είδος,  το  
φύλο, η αναπαραγωγική  κατάσταση  και  η  ηλικία (νεαρό – ενήλικο) , καθώς και οι πιο κλασικές 
μετρήσεις (μήκος σώματος, ουράς, αυτιού, ταρσού) 

Μετά το πέρας της διαδικασίας αναγνώρισης τα ζώα ζυγίζονταν με ζυγαριά ακρίβειας 0,1 gr ενώ 
στο τέλος πραγματοποιούταν η διαδικασία της σήμανσης, ή η αναγνώριση του ατόμου αν ήταν ήδη 
σημασμένο. Η σήμανση και κωδικοποίηση των ατόμων έγινε με κόψιμο δακτύλων (toe-clipping), 
δηλαδή αφαίρεση ενός ή περισσότερων δάχτυλων (όχι περισσότερα του ενός σε κάθε πόδι). Ο 
κωδικός κάθε ατόμου ήταν τα αρχικά του πρώτου γράμματος του είδους και ακολουθούσε το γράμμα 
που ποδιού που θα γινόταν η αφαίρεση μαζί με τον κωδικό του δακτύλου (Εικόνα 20),με το κάθε 
άτομο  να ταυτοποιείται από μοναδικό συνδυασμό κομμένων δακτύλων Παράδειγμα για ένα Mus 
musculus που θα γινόταν αφαίρεση των δύο πρώτων δακτύλων από το Α και Β πόδι θα ήταν ΜΑ1Β1. 
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Τα κομμένα δάχτυλα αρχειοθετήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης για μελλοντικές 
γενετικές αναλύσεις 

 
Εικόνα 39 Αρίθμηση και κωδικοποίηση δακτύλων για σήμανση ή ταυτοποίηση παγιδευμένου ζώου 

 

 4.2.3 Μέθοδοι σύλληψης επανασύλληψης 
 
Η κύρια, και πιο ευρέως διαδεδομένη και έγκυρη επιστημονικά μέθοδος για την εκτίμηση των 

πληθυσμών είναι η σύλληψη-επανασύλληψη (capture-recapture) (Schofield, 2007). Η παγίδευση 
μπορεί να µας δώσει ποικίλες πληροφορίες για τη σύνθεση των κοινοτήτων των μικρών θηλαστικών, 
όπως η δομή των πληθυσμών τους αλλά και τις αλληλεπιδράσεις τους. 

Η κύρια αρχή των μεθόδων αυτών είναι η σύλληψη ατόμων το σημάδεμα αυτών, η διενέργεια 
μετέπειτα συλλήψεων και η σύγκριση του λόγου μεταξύ σημαδεμένων και μη ατόμων. Οι μέθοδοι 
σύλληψης-επανασύλληψης μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες τους κλειστούς και τους 
ανοιχτούς πληθυσμούς 
 
 
Κλειστοί πληθυσμοί 

 
Η πρώτη κατηγορία αφορά μοντέλα για κλειστούς πληθυσμούς, δηλαδή μεταξύ πρώτης και 

δεύτερης δειγματοληψίας δεν υπάρχουν γεννήσεις, θάνατοι, μεταναστεύσεις προς και από τον 
πληθυσμό. Οι κύριοι εκτιμητές σε αυτήν την περίπτωση είναι το μοντέλο του Petersen που αποτελεί 
την πιο απλή μέθοδο σύλληψης επανασύλληψης και βασίζεται σε μία δειγματοληψία 
μαρκαρίσματος του ζώου και σε μία άλλη επανασύλληψη του μαρκαρισμένου. Οι δειγματοληψίες 
θα πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα  και το μαρκάρισμα να γίνεται με τον ίδιο τρόπο, 
ενώ τα μαρκαρισμένα με τα αμαρκάριστα άτομα να έχουν ίση πιθανότητα σύλληψης.  

 
 
Εκφράζεται με την σχέση  
 
 

N C

M R
  

 
Όπου : 
 
Μ= αριθμός μαρκαρισμένων από την πρώτη δειγματοληψία 
C= συνολικός αριθμός ατόμων που παγιδεύτηκαν στην δεύτερη δειγματοληψία 
R= Αριθμός σημαδεμένων ατόμων που συλλήφθηκαν στη δεύτερη δειγματοληψία 
Ν= μέγεθος του πληθυσμού κατά τη στιγμή της σήμανσης 
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Μετά από Μετασχηματισμό προκύπτει η παρακάτω εξίσωση που δίνει το μέγεθος του πληθυσμού. 

 

ˆ M C
N

R


  

 

Αυτή η μέθοδος υπερεκτιμά τον πληθυσμό κυρίως σε μικρά δείγματα και γι’ αυτόν τον λόγο έχουν 
γίνει διάφορες παραμετροποιήσεις με πιο γνωστή αυτή του Seber το 1982, η οποία γίνεται 
περισσότερο αμερόληπτη 
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Η μέθοδος του Schnabel είναι μια προέκταση της μεθόδου Petersen που χρησιμοποιεί μια σειρά 
με παραπάνω από δύο συλλήψεις. Η σήμανση θα πρέπει να γίνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο ενώ 
πάλι διακρίνουμε δύο τύπους παγιδευμένων ατόμων δηλ. τα σημαδεμένα και τα μη σημαδεμένα 
όπως και προηγουμένως 

 
 

 ˆ t t t

t t

C M
N

R

 



 

 

Ct = Αριθμός ατόμων που συλλήφθηκαν στη δειγματοληψία t  
Rt = Αριθμός σημαδεμένων ατόμων που συλλήφθηκαν κατά την δειγματοληψία t 
Σt = Αριθμός ατόμων που συλλήφθηκαν για πρώτη φόρα και σημαδεύτηκαν στην δειγματοληψία t 
Mt = Αριθμός σημαδεμένων ατόμων πριν τη δειγματοληψία t 
 
Οι παραδοχές για να ισχύουν τα παραπάνω μοντέλα είναι οι εξής: 

  
 

 
 

 
  

 

Ανοιχτοί πληθυσμοί 
 
Η δεύτερη κατηγορία αφορά στα μοντέλα για ανοιχτούς πληθυσμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

ως ανοικτοί όταν το μέγεθός τους αλλάζει κατά τη διάρκεια της μελέτης.  
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Ουσιαστικά όλοι οι φυσικοί πληθυσμοί είναι ανοικτοί, εκτός αν η διάρκεια της μελέτης είναι τόσο 
μικρή ώστε να θεωρήσουμε ότι πρακτικά ο πληθυσμός είναι κλειστός, και να τον εκτιμήσουμε με τα 
μοντέλα για κλειστούς πληθυσμούς. Οι αλλαγές στον πληθυσμό μπορεί να οφείλονται στις γεννήσεις, 
τους θανάτους και τη μετανάστευση ατόμων από και προς τον πληθυσμό. Το καλύτερο μοντέλο για 
τους ανοιχτούς πληθυσμούς είναι αυτό των Cormack-Jolly-Seber (CJS), είναι πολύ πιο ρεαλιστικό 
μοντέλο και το ανέπτυξαν από κοινού  οι Richard Cormack, George Jolly, and George Seber (CJS).  

 

 
 
Η μέθοδος όχι µόνο επιτρέπει εισροές και εκροές ατόμων στον υπό μελέτη πληθυσμό, αλλά 

παρέχει εκτιμήσεις των ατόμων που εισέρχονται στον πληθυσμό και τον ρυθμό επιβίωσής τους, 
φυσικά τα προηγούμενα αναφέρονται σε γεννήσεις και εισροή μεταναστών από τη μία, ενώ από την 
άλλη οι εκροές μπορεί να είναι θάνατοι ή αποδημία από την περιοχή μελέτης. Η κρίσιμη ερώτηση σε 
αυτή τη μέθοδο για κάθε σημασμένο άτομο που συλλαμβάνεται είναι, πότε αυτό το άτομο 
συνελήφθη τελευταία φορά. 

 
Για τη συγκεκριμένη μέθοδο πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 3 δειγματοληψίες και τα άτομα που 

θα συλληφθούν να σημανθούν με μοναδιαίο τρόπο (π.χ. αριθμημένη ετικέτα), ενώ η κάθε 
δειγματοληψία μπορεί να απέχει αρκετό καιρό από την επόμενη  χωρίς τα διαστήματα μεταξύ των 
δειγματοληψιών να είναι σταθερά ενώ ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετά χρόνια.  
 

Οι παραδοχές για να ισχύουν τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι οι εξής: 
 

 ∆εν υπάρχει ετερογένεια στα άτομα και την συλληψιμότητά τους 
 ∆εν υπάρχουν σημαντικές επιδράσεις των παγίδων (trap happy, trap shy)  
 Η σύλληψη και το µαρκάρισµα δεν επηρεάζουν την θνησιμότητα και τους  

              ρυθμούς εποικισμού και αποικισμού 
 Η αποδημία είναι μόνιμη 

 
Όπως και σε όλες τις άλλες μεθόδους που βασίζονται στην σύλληψη επανασύλληψη, στη μέθοδο 

αυτή, η ετερογένεια μεταξύ της συλληψιµότητας του κάθε ζώου προκαλεί διάφορα αρνητικά 
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μεροληπτικά σφάλματα στις εκτιμήσεις των πληθυσμιακών μεγεθών όπως υποεκτίμηση, εκτός εάν 
τα δείγματα περιέχουν ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού π.χ. πάνω από 50% 
(Greenwood 1996). Αφού οι τιμές που υπολογίζονται από τη μέθοδο είναι εκτιμήσεις, είναι πιθανό 
να προκύπτουν τιμές έξω από τα όρια των ρεαλιστικών τιμών και οι εκτιμήσεις της μεθόδου να μην 
είναι ακριβείς εκτός εάν ο αριθμός των μαρκαρισμένων ατόμων του κάθε δείγματος είναι πάνω από 
10 (Greenwood 1996). 

Οι παράμετροι του πληθυσμού που εκτιμάει αυτή η μέθοδος είναι οι εξής: 

Ο αριθμός των μαρκαρισμένων ατόμων στον πληθυσμό (M) όταν διενεργείται η ith δειγματοληψία, 
αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα νέα μαρκαρισμένα άτομα. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να υπολογιστεί 
για την τελευταία δειγματοληψία, και εκφράζεται με την παρακάτω σχέση 
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 Η αφθονία του  πληθυσμού  (Ν) τη στιγμή του i δείγματος. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να 
υπολογιστεί κατά την πρώτη και την τελευταία  δειγματοληψία και δίνεται από την παρακάτω 
σχέση 
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Η πιθανότητα επιβίωσης, μεταξύ διαδοχικών δειγματοληψιών (Φ), δεν υπολογίζεται κατά την 
τελευταία δειγματοληψία και δίνεται από τη σχέση 
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Ο αριθµός ατόµων που εισέρχονται στον πληθυσµό (Bi), μεταξύ διαδοχικών δειγματοληψιών και 
επιβιώνουν μέχρι την επόμενη δειφματοληψία, δεν μπορεί να υπολογιστεί κατά την τελευταία 
δειγματοληψία και  εκτιμάται απο τη σχέση 

 

 1
ˆ ˆ ˆ
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Οι βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιεί το μοντέλο είναι οι εξής: 

ni = συνολικός αριθμός ατόμων που συλλαμβάνονται στην ith  δειγματοληψία  
Ri = Αριθμός ατόμων που απελευθερώνονται μετά την ith δειγματοληψία  
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mi = Ο αριθμός ατόμων στη ith δειγματοληψία που έχει σημάδια από προηγούμενες  
παγιδεύσεις  
mi+1 = Ο αριθμός των μαρκαρισμένων ατόμων στον πληθυσμό όταν διενεργείται η (i+1)th 

δειγματοληψία 
ri = Ο αριθμός των ατόμων που απελευθερώθηκαν κατά την ith δειγματοληψία και  
συνελήφθησαν αργότερα.  
zi = είναι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που πιάστηκαν πριν και μετά την ith δειγματοληψία 

αλλά δεν υπολογίζονται αυτά της ith δειγματοληψία. 
 
Συμπερασματικά για να εκτιμήσουμε την αφθονία του πληθυσμού κατά τη χρονική στιγμή t , θα 

πρέπει η πρώτη δειγματοληψία να ξεκινά μία χρονική περίοδο πριν από το διάστημα που μας 
ενδιαφέρει και να τελειώνει τουλάχιστον δύο περιόδους μετά από το στάδιο που μας ενδιαφέρει 
(Krebs 1999). Οι εκτιμήσεις των N,B,Φ είναι πολύ στενά συσχετιζόμενες και συνεπώς όταν μία από 
αυτές δεν δίνει αξιόπιστά αποτελέσματα, επηρεάζει και τις υπόλοιπες δίνοντας εσφαλμένες 
εκτιμήσεις (Greenwood 1996, Krebs 1999) 

 

4.2.4 Σχεδιασμός σύλληψης-επανασύλληψης (Pollock)  
 

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε ο «Στιβαρός Σχεδιασμός» του Pollock  είναι μια 
μέθοδος που συνδυάζει τις μεθόδους για κλειστούς και ανοιχτούς πληθυσμούς. Στη συγκεκριμένη 
μέθοδο γίνονται δειγματοληψίες σε κύριες περιόδους που απέχουν χρονικά αρκετά μεταξύ τους και 
ο πληθυσμός θεωρείται ανοιχτός, και δευτερεύουσες περιόδους στις οποίες οι δειγματοληψίες 
απέχουν χρονικά λίγο μεταξύ τους, οπού ο πληθυσμός θεωρείται κλειστός (Εικόνα 40). Τα δεδομένα 
των επιμέρους δευτερευόντων περιόδων ανά μια πρωταρχική περίοδο ομαδοποιούνται για να 
χρησιμοποιηθούν σε ανοιχτά μοντέλα όπως το μοντέλο των Jolly-Seber. Οι επανασυλλήψεις εντός 
των πρωταρχικών περιόδων δεν επηρεάζουν τα ανοιχτά μοντέλα αλλά αποτελούν σημαντική 
πληροφορία για τα κλειστά μοντέλα όπως το μοντέλο Schnabel.  

 
 

 
Εικόνα 40 Στιβαρός Σχεδιασμός του Pollock 

 
Ο σχεδιασμός του Pollock παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα 

 
 Οι εκτιμήσεις της πιθανότητας σύλληψης και του μεγέθους του πληθυσμού  

               επηρεάζονται λιγότερο από την ετερογένεια του πληθυσμού. 
 Είναι δυνατή η εκτίμηση της μετανάστευσης των πληθυσμών από και προς τη θέση  

         δειγματοληψίας (Kendall, Nichols et al. 1997) 
 Όταν δεν υπάρχει μετανάστευση είναι δυνατός ο υπολογισμός του πληθυσμού και της 

πιθανότητας επιβίωσης για όλες τις χρονικές περιόδους τις εργασίας 
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 Τα δύο επίπεδα δειγματοληψίας επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της σχετικής  
              ακρίβειας των παραμέτρων που υπολογίζονται (Kendall, Nichols et al. 1997). 
 
Για όλα  τα μοντέλα χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα Mark (Gary C. White 2007) το 
οποίο εξειδικεύεται στις μεθόδους σύλληψης-επανασύλληψης και μπορεί να επεξεργαστεί πληθώρα 
μοντέλων και στατιστικών μεθόδων ανάλογα με τον σχεδιασμό των δειγματοληψιών. 

 
4.3 Ανάλυση Δεδομένων 
 

4.3.1 Έλεγχος ίσης συλληψιµότητας  
 
Leslie, Chitty, and Chitty και Zero truncated poison 

 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ίση συλληψιμότητα μεταξύ των σημασμένων  και μη 

σημασμένων  ατόμων ενός πληθυσμού, στα πλαίσια των πειραμάτων σύλληψης-επανασύλληψης 
διότι σε προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις άνισης συλληψιµότητας που 
επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών. Με τον όρο άνιση συλληψιμότητα 
εννοούμε την συμπεριφορά του ζώου σε σχέση µε τον τρόπο σύλληψης, την αντίδραση του ζώου που 
έχει ήδη συλληφθεί µια φορά, αφού  μπορεί να υπάρξουν ζώα που εθίζονται στη παγίδευση και την 
επιδιώκουν (trap-addicted animals) και ζώα που αποφεύγουν τη παγίδευση (trap-shy animals), ή 
ακόμα και η άνιση δυνατότητα πρόσβασης στις παγίδες από τα ζώα, λόγω λανθασμένης τοποθέτησής 
τους.   

Ο έλεγχος ίσης συλληψιµότητας για την συγκεκριμένη μελέτη έγινε ξεχωριστά για τα είδη Mus 
domesticus και Apodemus sylvaticus για τις δύο υπό εξέταση δειγματοληπτικές περιοχές. Λόγω των 
ελάχιστων συλλήψεων και επανασυλλήψεων των υπολοίπων ειδών θεωρήθηκε ανούσιος ο έλεγχος 
συλληψιµότητας και η περαιτέρω ανάλυσή τους. Δύο μοντέλα ίσης συλληψιµότητας 
χρησιμοποιήθηκαν για τα δύο αυτά είδη, αυτό του Leslie, Chitty Chitty και το Zero-Truncated Poisson 
Test. 

 
Σχήμα 3 Επιλογή test για έλεγχο ίσης συλληψιµότητας 

                                                         

Η επιλογή των δύο αυτών μοντέλων δεν προέκυψε τυχαία αλλά  ακολουθήθηκε  το παραπάνω 
σχήμα όπου ανάλογα µε τις συνθήκες του πειράματος εφαρμόζεται και άλλου είδους τεστ (Krebs 
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1999) (Σχήμα 3). Απαραίτητη προϋπόθεση για τον έλεγχο ίσης συλληψιµότητας είναι να έχουν 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 3 δειγματοληψίες. Βασικός διαχωρισμός ανάμεσα στους ελέγχους 
είναι αυτοί που αφορούν  κλειστούς πληθυσμούς ή πληθυσμούς στους οποίους δεν υπάρχει  
θνησιμότητα και στρατολόγηση νέων ατόμων και είναι τα zero-truncated Poisson test  και Chapman’s 
test και αυτοί για ανοιχτούς πληθυσμούς ή φυσικούς πληθυσμούς  που είναι τα Leslie’s test καθώς 
και το Leslie, Chitty and Chitty test. 
 
Zero-Truncated Poisson Test  
 

Για τους έξι δειγματοληπτικούς μήνες (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος), ο πληθυσμός του κάθε είδους 
θεωρήθηκε κλειστός για τον εκάστοτε μήνα και εφαρμόστηκε ο έλεγχος Zero-Truncated Poisson ώστε 
να ελεγχθεί η ίση συλληψιμότητα. Στους πίνακες που ακολουθούν   (Πίνακες 11,12,13) εμφανίζονται 
οι παρατηρούμενες και οι εκτιμώμενες τιμές για κάθε περίοδο. Η τιμή του στατιστικού χ2 και το όριο 
του χ2 για α= 0,05 προκύπτει ανάλογα με τους βαθμούς ελευθερίας της εξίσωσης. Οι βαθμοί 
ελευθερίας ορίζονται Β.Ε.= ν-2 από τον αριθμό των παραγόντων (ν) που συμμετέχουν στην εξίσωση 
fx (πρόβλεψη)- fx ( παρατήρηση) Σε περιπτώσεις οπού έχουμε κάτω του ενός Β.Ε. δεν μπορεί να 
οριστεί το όριο της κατανομής. Για να θεωρηθεί ότι ισχύει η παραδοχή της ίσης συλληψιµότητας 
πρέπει η τιμή του στατιστικού χ2 να είναι μικρότερη από το όριο της χ2 κατανομής της περιόδου. Το 
τεστ χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους καθώς και τις κατανομές των ατόμων βάσει των φορών 
που συλλήφθηκαν. Οι τύποι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής : 
 
 

 1 !

m x

x m

e m
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  (1)        
 22 


 

  
  

 (2) 

 

 Όπου:  

fχ : Αριθμός ατόμων που παγιδεύτηκε χ φορές.  

Σfx : Σύνολο ατόμων που παγιδεύτηκαν  

     Σfx*x : Συνολικές συλλήψεις  

x : μέσος όρος συλλήψεων  

m: σταθερά που υπολογίζεται από το τύπο (1) 

 

4.3.2 Ανάλυση με το πρόγραμμα MARK 
 
Το πρόγραμμα MARK είναι ένα εξειδικευμένο υπολογιστικό πρόγραμμα που μπορεί να 

επεξεργαστεί δεδομένα από πληθώρα δειγματοληψιών (π.χ. σύλληψης επανασύλληψης)  να 
εφαρμόσει στατιστικές μεθόδους πάνω στα δεδομένα και να συσχετίσει τις διάφορες παραμέτρους. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε  για την εκτίμηση του μεγέθους πληθυσμού των 
μικροθηλαστικών την πιθανότητα επιβίωσής τους, σύλληψης, επανασύλληψης του είδους καθώς και 
στα διαστήματα εμπιστοσύνης  95% των εκτιμήσεων πληθυσμού. Τα διάφορα μοντέλα που 
προκύπτουν συνοδεύονται από μία παράμετρο AIC (Akaike’s information criterion) που συγκρίνει την 
καταλληλότητα (fit) του μοντέλου στα δεδομένα.  Για την επιλογή μεταξύ των διαφορετικών 
μοντέλων χρησιμοποιούμε μεθόδους οι οποίες βασίζονται στο AIC το οποίο υπολογίζεται από τον 
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τύπο AIC = -2ln(L) + 2P. Όπου L είναι η μεγιστοποιημένη πιθανοφάνεια (maximized likelihood) του 
μοντέλου και P ο αριθμός των παραμέτρων που περιλαμβάνει το μοντέλο. Αυξάνοντας τον αριθμό 
των παραμέτρων μειώνεται η ακρίβεια των εκτιμήσεων (για τον ίδιο πάντα όγκο δεδομένων), γι’ αυτό 
πρέπει το μοντέλο που θα επιλεχθεί να πετυχαίνει τον συνδυασμό μιας καλής προσαρμογής στα 
δεδομένα χρησιμοποιώντας όσο το δυνατό λιγότερες παραμέτρους. Έτσι το μοντέλο με την 
μικρότερη τιμή AIC θεωρείται ότι είναι το καταλληλότερο από το σύνολο των πιθανών μοντέλων που 
εξετάζουμε στον συμβιβασμό προσαρμογής και ακρίβειας. Οι παράμετροι που επιλέχτηκαν για τα 
διαφορετικά μοντέλα έγιναν ώστε να καλύψουν μια πληθώρα μεταβλητών που παίρνουν 
διαφορετικές τιμές βάση εποχής μήνα ή ημέρας δειγματοληψίας και μεταβλητών που μένουν 
σταθερές στη διάρκεια του χρόνου.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ο  «Στιβαρός σχεδιασμός» του Pollock με πλήρη 
πιθανότητα p (πιθανότητα σύλληψης) και c (πιθανότητα επανασύλληψης) Για το σχεδιασμό του 
Pollock υπό πλήρη πιθανότητα (Full-likelihood) το πρόγραμμα υπολογίζει έξι παραμέτρους, εντός 
παρενθέσεων εμφανίζεται ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα MARK. Οι 
παράμετροι είναι οι εξής: 

S: Πιθανότητα επιβίωσης  

γ’ (g’): Πιθανότητα μετανάστευσης προς την περιοχή δειγματοληψίας (immigration)  

γ’’ (g’’): Πιθανότητα μετανάστευσης από την περιοχή δειγματοληψίας (emigration)  

p: Πιθανότητα σύλληψης p 

c: Πιθανότητα επανασύλληψης  

f(0) (f): Πιθανότητα μη-σύλληψης 

 
4.4 Αποτελέσματα 

 
 
Από τις 4500 συνολικά παγιδονύχτες συλλήφθηκαν 173 άτομα μικροθηλαστικών που ανήκουν σε  

τέσσερα είδη από τα οποία τα 132 είναι του είδους Mus musculus (76,3%), τα 26 του είδους 
Apodemus sylvaticus (15%), τα 14 του είδους Rattus rattus (8,1%) και τέλος το είδος Crocidura 
suaveolens με 1 άτομο (0,6%). Το 5.3% των Σπιτοποντικών που συλλήφθηκαν κυοφορούσαν όλους 
του μήνες εκτός του Δεκεμβρίου και το 4% των Δασοποντικών κυοφορούσαν κατά τον Ιανουάριο. 

Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών συλλέχθηκαν διάφορα στοιχεία περιγραφικά για τα άτομα 
που συλλαμβάνονταν, ξεχωριστή σημασία όμως για την συγκεκριμένη εργασία που δίνει βάση στην 
τροφική οικολογία είναι τα βάρη των μικροθηλαστικών που παγιδεύτηκαν (Πίνακας 9). Το μέσο 
βάρος του Σπιτοποντικού  βρέθηκε να είναι τα 12.7±2.8 gr (εύρος=3-20.3), του Δασοποντικού 
20.3±3.2 gr (εύρος=10-27.9), και τέλος του Αρουραίου τα 80.1±36.8 gr (εύρος=34.4-180). Η μόνη 
Μυγαλή που πιάστηκε ζύγιζε μόλις 6 gr ενώ ο Ακανθοποντικός  ζυγίζει βάση βιβλιογραφίας  τα 62.5gr 
(Smith, Lyons et al. 2003). Τα ελαφρύτερα άτομα για τα δύο πρώτα είδη  παγιδεύτηκαν τον 
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ενώ τα βαρύτερα  τον Δεκέμβριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα. Από τα 
τέσσερα  είδη για τα  μόνα που μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα είναι το Mus 
musculus και το Apodemus sylvaticus, ενώ για το είδος Rattus rattus  έχουμε μικρό όγκο δεδομένων 
και μη κατανεμημένο σωστά μηνιαία, βέβαια υπάρχουν και μήνες που ο όγκος των δεδομένων είναι 
μη επαρκής και για τα άλλα δύο είδη.  Για το  μόνο είδος που το μέσο μηνιαίο βάρος παρουσιάζει 
διαφοροποίηση είναι του Σπιτοποντικού (Kruskal-Wallis H= 52.3, P< 0.001), ενώ για τα υπόλοιπα είδη 
δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. 
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Πίνακας 9 Βάρη μικροθηλαστικών στην περιοχή της Μεσαράς για τους χειμερινούς μήνες Σεπέμβριος-Φεβρουάριος (με 
κόκκινο τιμές από ανεπαρκή αριθμό συλλήψεων) 

 
 

Στη συνέχεια θέλοντας να συγκρίνουμε τις δύο καλλιέργειες με βάση το βάρος των 
μικροθηλαστικών, συλλέξαμε  τα σωματικά βάρη των ατόμων που πιάστηκαν για κάθε καλλιέργεια 
και τα συγκρίναμε μεταξύ τους (Πίνακας 10) χωρίς ωστόσο να εντοπίσουμε κάποια στατιστικά 
σημαντική διαφορά (Gtest , X2 = 0.43442, p-value = 0.9943). Η σύγκριση έγινε ανάμεσα στα δύο είδη, 
για τα οποία έχουμε επαρκή δεδομένα ώστε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. 
 
Πίνακας 10 Βάρη μικροθηλαστικών στην περιοχή της Μεσαράς ανάμεσα στους δυο βασικούς τύπους καλλιέργειας 
(Ελαιώνα-αμπελώνα) για τους χειμερινούς μήνες Σεπέμβριος-Φεβρουάριος 

 
 

Στη συνέχεια ακολούθησαν δοκιμές ίσης συλληψιµότητας  από τις οποίες επιλέχθηκε ως 
καταλληλότερη η μέθοδος Zero truncated poison test η οποία πληρούσε τους όρους που τέθηκαν για 
την εφαρμογή της μεθόδου Pollock. Με μια πρώτη ματιά φαίνεται πως για τους περισσότερους μήνες 
η παραδοχή της ίσης συλληψιµότητας ισχύει και άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή 
του μοντέλου Pollock για την εκτίμηση πληθυσμού (Πίνακας 11, 12 &13).Οι τιμές του test για το είδος 
Mus musculus  σε καλλιέργεια ελαιώνα δείχνουν να ικανοποιούν την παραδοχή της ίσης 
συλληψιµότητας για όλους τους μήνες εκτός από το Δεκέμβριο όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή  και 
τον Ιανουάριο που οι τιμές απορρίπτονται. 
 
       Πίνακας 11 Zero truncated poison Μus musculus σε ελαιώνα   

 
 

Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από την  εφαρμογή του test για το ίδιο είδος αλλά σε 
διαφορετικό τύπο καλλιέργειας, όπως αυτό του αμπελώνα. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση 
έχουμε ανεπαρκή δεδομένα για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Για τις δειγματοληψίες των 
υπολοίπων μηνών τα δεδομένα ικανοποιούν την παραδοχή της ίσης συλληψιµότητας που χρειάζεται 
για να προχωρήσουμε παρακάτω στην εφαρμογή του μοντέλου.  

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος
Mus musculus 7,94gr 12,02gr 12,81gr 15,05gr 14,57gr 13,88gr
Apodemus sylvaticus 16gr 18,76gr 22,12gr 24,1gr 20,86gr 20,61gr

Ελαιώνας Αμπελώνας Ελαιώνας Αμπελώνας Ελαιώνας Αμπελώνας Ελαιώνας Αμπελώνας Ελαιώνας Αμπελώνας Ελαιώνας Αμπελώνας
Mus                      
musculus 7.9gr 8gr 11.84gr 12.5gr 12.39gr 13.12gr 15.36gr 12gr 14.57gr 14.5gr 14.6gr 13.07gr
Apodemus      
sylvaticus 16gr 14gr 18.76gr Δ/Δ 22.11 Δ/Δ 24.1gr Δ/Δ 20.86gr Δ/Δ 20.8gr 19.96gr

ΦεβρουάριοςΣεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος



78 
 

 
       Πίνακας 12 Zero truncated poison Μus musculus σε αμπελώνα 

 
 
Το τελευταίο  Zero truncated poison test (Πίνακας 13), εφαρμόστηκε στα δεδομένα των 

συλλήψεων που αφορούσαν το είδος Apodemus sylvaticus σε καλλιέργεια ελαιώνα. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν πως εκτός από τον μήνα Δεκέμβριο, οι υπόλοιποι μήνες ικανοποιούν την 
παραδοχή της ίσης συλληψιµότητας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα και για το είδος να προχωρήσουμε 
στην εφαρμογή του μοντέλου πρόβλεψης Pollock. 
  Η παρατηρούμενη έλλειψη δεδομένων κατά τον μήνα Δεκέμβριο οφείλεται στις πολύ άσχημες 
καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των δειγματοληψιών. 
Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή μας απέτρεψαν στη σύλληψη των 
μικροθηλαστικών, τα οποία είναι αρκετά ευαίσθητα στις θερμοκρασίες αυτές. Έτσι στην πιθανότητα 
να καταστραφεί το πείραμα τον εν λόγω μήνα καθώς και να επηρεάσει τους επόμενους, λόγω 
πιθανής θανάτωσης των ζώων αποφασίστηκε να διακοπεί η διαδικασία. 

     Πίνακας 13 Zero truncated poison Apodemus sylvaticus σε ελαιώνα 

 
 
Επόμενο βήμα ήταν η εφαρμογή της μεθόδου του Pollock ώστε να εκτιμήσουμε τον συνολικό 

πληθυσμό των δύο οικοσυστημάτων που μελετήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού MARK. Ως 
επικρατέστερο μοντέλο θεωρήθηκε αυτό με την μικρότερη AIC και με βάση αυτό υπολογίστηκαν και 
εκτιμήθηκαν οι πληθυσμοί. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πληθυσμός με τις μηνιαίες 
διακυμάνσεις που παρουσίασαν για το κάθε είδος μικροθηλαστικού στους δύο τύπους καλλιέργειας.  

Συνολικά η πυκνότητα της κοινότητας των μικροθηλαστικών στην περιοχή βρέθηκε να είναι 1277 
και 1650 άτομα/Km2 για ελαιώνες και αμπελώνες αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα μέγιστα στην 
πυκνότητα μικροθηλαστικών παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και του 
Φεβρουαρίου (G-test, P<0.001) εντονότερα στις καλλιέργειες αμπελιού (Εικόνα 41). 

f1 f2 f3 f4 f5 Σfx Σfx*x x̄ m χ2 Οριο χ2 
Σεπτεμβριος (παρατηρήσεις) 7 1 0 1 0 9 13 1,44 0,787 1,0 3,8
Σεπτεμβριος (εκτιμήσεις) 5,9 2,3 0,6 0,1 0,0
Οκτώβριος (παρατηρήσεις) 9 2 0 0 0 11 13 1,18 0,344 0,3 6,0
Οκτώβριος (εκτιμήσεις) 9,2 1,6 0,2 0,0 0,0
Νοέμβριος (παρατηρήσεις) 11 3 5 3 3 25 59 2,36 2,059 7,7 7,8
Νοέμβριος (εκτιμήσεις) 7,5 7,7 5,3 2,7 1,1
Δεκέμβριος (παρατηρήσεις) 4 0 0 0 0 4 4 1,00 0,01
Δεκέμβριος (εκτιμήσεις) 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ιανουάριος (παρατηρήσεις) 1 0 1 0 0 2 4 2,00 1,598
Ιανουάριος (εκτιμήσεις) 0,8 0,6 0,3 0,1 0,0
Φεβρουάριος (παρατηρήσεις) 17 4 2 0 1 24 36 1,50 0,88 1,4 3,8
Φεβρουάριος (εκτιμήσεις) 15,0 6,6 1,9 0,4 0,1

accepted

accepted

accepted

n/a

n/a

accepted

f1 f2 f3 f4 f5 Σfx Σfx*x x̄ m χ2 Οριο χ2 Κατασταση
Σεπτεμβριος (παρατηρήσεις) 3 2 1 0 0 6 10 1,67 1,13 0,46 3,841
Σεπτεμβριος (εκτιμήσεις) 3,9 1,6 0,4 0,1 0,0
Οκτώβριος (παρατηρήσεις) 4 1 2 1 0 8 16 2 1,6 1,53 5,991
Οκτώβριος (εκτιμήσεις) 3,2 2,6 1,4 0,6 0,2
Νοέμβριος (παρατηρήσεις) 5 4 0 0 0 9 13 1,44 0,78 2,11 7,815
Νοέμβριος (εκτιμήσεις) 5,9 2,3 0,6 0,1 0,0
Δεκέμβριος (παρατηρήσεις) 3 0 0 0 0 3 3 1 0,01
Δεκέμβριος (εκτιμήσεις) 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ιανουάριος (παρατηρήσεις) 2 0 0 1 0 3 6 2 1,598 3,93 5,991
Ιανουάριος (εκτιμήσεις) 1,2 1,0 0,5 0,2 0,1
Φεβρουάριος (παρατηρήσεις) 7 0 1 0 0 8 10 1,25 0,47 3,66 3,841
Φεβρουάριος (εκτιμήσεις) 6,3 1,5 0,2 0,0 0,0

accepted

accepted

accepted

accepted

n/a

accepted
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Συμπερασματικά οι καλλιέργειες αμπελώνα δείχνουν να φιλοξενούν μεγαλύτερο πληθυσμό 
μικροθηλαστικών από τις καλλιέργειες ελαιώνα, χωρίς όμως να παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα, 
εφόσον οι πληθυσμοί τους παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις, χωρίς πάντα να 
συμπεριλαμβάνουμε τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο οι οποίοι δεν ικανοποιούν την παραδοχή 
της ίσης συλληψιµότητας (Πίνακας 14). Επίσης στην καλλιέργεια του αμπελώνα παρατηρείται η 
κυριαρχία ενός είδους του Mus musculus με τα υπόλοιπα είδη να απουσιάζουν τελείως όπως το 
Rattus rattus και η Crocidura suaveolens ή να διατηρούν πολύ μικρούς πληθυσμούς όπως το 
Apodemus sylvaticus της τάξης 100-300 άτομα ανά Km2.  

 
Πίνακας 14 Παρουσία και πυκνότητα μικροθηλαστικών ανά Km2  σε ελαιώνες και αμπελώνες της περιοχής μελέτης 

 

Το είδος Crocidura suaveolens λόγω της μικρής συλληψιµότητας δεν μπόρεσε να υπολογιστεί από 
το πρόγραμμα MARK, οπότε απλά το σημειώνουμε ως παρουσία στον ελαιώνα. Είναι προφανές από 
τα αποτελέσματα πως το οικοσύστημα του αμπελώνα είναι πολύ πιο ασταθές από το αντίστοιχο του 
ελαιώνα στην περιοχή της Μεσαράς και με μικρότερη βιοποικιλότητα σε μικροθηλαστικά, εφόσον 
λείπει το 50% των ειδών που φιλοξενεί ο ελαιώνας. Οι τιμές των πληθυσμών των μικροθηλαστικών 
ανά μήνα στους δύο τύπους αγροσυστημάτων  κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι πιο σταθερή στον 
ελαιώνα τόσο σε αριθμούς όσο και σε είδη (Εικόνα 41).  
 

 
Εικόνα 41 Μηνιαία μεταβολή της πυκνότητας μικροθηλαστικών (Ατομο/km2) στους κυρίαρχους τύπους κάλυψης Ελαιώνα 

(Ο), Αμπελώνα (V) στην περιοχή ζωτικού χώρου του Νανόμπουφου 

 
Γνωρίζοντας τη συχνότητα εμφάνισης των ειδών μικροθηλαστικών στη δίαιτα του Νανόμπουφου 

εντοπίζουμε πως διαφέρει από την αναμενόμενη συχνότητα σύμφωνα με την αφθονία τους στην 
περιοχή μελέτης και οι διαφορές  επιβεβαιώνονται και στατιστικά (Εικόνα 42), (Gtest, X2 = 49.2, P= 
0.0002) δείχνοντας ότι υφίσταται επιλογή του θηρευτή ως προς το θήραμα. Είναι προφανές πως ο 
Νανόμπουφος επιλέγει με κάποιο κριτήριο τα θηράματά του ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία 
συμπεραίνουμε ότι  το μικροθηλαστικό με την μεγαλύτερη αφθονία στη φύση δηλ. το Mus musculus, 
με 77%, το βρίσκουμε στα εμέσματα σε ποσοστό 65%, δηλαδή 12 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τα 



80 
 

ποσοστά αφθονίας του στη φύση. Αντίθετα τα άλλα τρία μικροθηλαστικά παρουσιάζουν μεγαλύτερα 
ποσοστά ευρέσεως στα εμέσματα από ότι αφθονίας στη φύση.  

 

 
Εικόνα 42 Αντιπαράθεση ποσοστών ευρέσεων μικροθηλαστικών από συλλήψεις στη φύση και ευρέσεων σε εμέσματα 

 
Η ουσιώδης διαφορά που μπορεί να παρατηρηθεί ανάμεσα σε αυτά τα είδη είναι το σωματικό 

βάρος , καθώς το Mus musculus έχει το μικρότερο σωματικό βάρος μαζί με το Crocidura suaveolens, 
τα οποία δεν φαίνεται να επιλέγονται από τον Νανόμπουφο. Αντίθετα στα υπόλοιπα είδη ο θηρευτής 
δείχνει να έχει κάποια  προτίμηση η οποία επιβεβαιώνεται και στατιστικά, όπως αυτό γίνεται 
εμφανές κυρίως για το είδος Apodemus sylvaticus όπου η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ συλλήψεων 
και εμεσμάτων φτάνει το 7%. Με λίγα λόγια ο θηρευτής φαίνεται να επιλέγει την πιο ενεργειακά 
συμφέρουσα επιλογή θηράματος που απαντάται στην περιοχή, εκμεταλλευόμενος όμως πάντα και 
το θήραμα με τη μεγαλύτερη αφθονία για να καλύψει τις βασικές διατροφικές του ανάγκες. 

Στη συνέχεια δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μηνιαία επιλογή θηράματος ανάμεσα στην 
υπάρχουσα αφθονία τροφής στη φύση και στην επιλογή που κάνει ο υπό μελέτη θηρευτής μας, 
εστιάσαμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα μηνιαία δεδομένα  της περιόδου δειγματοληψιών 
Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου για τα έτη 2014-2015. Έπειτα από τη στατιστική ανάλυση G-test  
προκύπτει πως ο Νανόμπουφος εκτός από δύο μήνες τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο που δείχνει να 
είναι επιλεκτικός θηρευτής, τους υπόλοιπους μήνες της διαχείμασης δείχνει ότι προτιμάει να 
τρέφεται με βάση την υπάρχουσα αφθονία τροφής.  

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του test  
 

Μήνες G X-squared df p-value 
Σεπτέμβριος 7.9193 4 0.09 

Οκτώβριος 11.973 4 0.01 

Νοέμβριος 9.8088 4 0.04 

Δεκέμβριος 3.6322 4 0.4 

Ιανουάριος 6.2666 4 0.1 
Φεβρουάριος 0.52561 4 0.1 

  
Για τους μήνες που δείχνουν κάποια επιλογή προς τη θήρευση, φαίνεται ότι επιλέγονται  

θηράματα τα οποία είναι μεγαλύτερα σε βάρος άρα οι πιο ενεργειακά συμφέρουσες διαθέσιμες 
λύσεις. 
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Το διάστημα εμπιστοσύνης Bonferroni για τα τρία συνηθέστερα είδη θηραμάτων έδειξε 
μια δυσανάλογη θήρευση τρωκτικών σε σχέση με την εποχιακή διαθεσιμότητά τους. Μια επιλεκτική 
συμπεριφορά των Νανόμπουφων  προς  τα είδη του Δασοποντικού και του Αρουραίου, τα οποία 
θηρεύτηκαν  περισσότερο από το αναμενόμενο, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του 
Ιανουαρίου. Σε αντίθεση με τον Σπιτοποντικό που θηρεύτηκε αρκετά λιγότερο από το αναμενόμενο 
τους αντίστοιχος μήνες. Δηλαδή φαίνεται πως αντί να επιλέξουν το είδος Mus musculus με μέσο 
βάρος τα 14 gr επιλέγουν άλλα είδη όπως  ανήλικα άτομα τους είδους Rattus rattus με μέσο βάρος 
τα 80gr, τα σπάνια στην περιοχή μελέτης ενδημικά Acomys minous με μέσο βάρος τα 60gr και τους 
Δασοποντικούς με μέσο βάρος τα 20 gr (Εικόνα 43).  Για τους υπόλοιπους μήνες που οι διαφορές δεν 
παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα παρατηρείται μία τάση προς τις πιο ενεργειακά 
συμφέρουσες επιλογές, εφόσον τα είδη Mus musculus και το Crocidura suaveolens ποτέ δεν 
θηρεύονται παραπάνω από τα αναμενόμενα ποσοστά, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη. 

Εκτός από τη χρήση του αριθμού θηραμάτων και του μέσου βάρους τους, το μέσο βάρος 
θηράματος του Νανόμπουφου υπολογίστηκε στα 21,9 gr, που υποδηλώνει ότι οι κουκουβάγιες 
καταναλώνουν κατά προτίμηση θηράματα που να αντιστοιχούν με μία «μονάδα θηράματος». 
Σύμφωνα με τη μέγιστη αναλογία βιομάζας κουκουβάγιας προς το τρωκτικό όπως προβλέπεται από 
αλλομετρικές εξισώσεις (δηλ. 0,013), αυτός ο αριθμός προσεγγίζει το βέλτιστο μέγεθος θηράματος  
της κουκουβάγιας  που είναι πάνω από  τα 18,1 gr. 

 

 
Εικόνα 43 Το ποσοστό των Μικροθηλαστικών στη δίαιτα του Νανόμπουφου που βρέθηκαν στα εμέσματα (Γκρι χρώμα) 
συγκριτικά με ποσοστά διαθεσιμότητάς τους στη φύση (Μαύρο χρώμα) για τους κυρίαρχους τύπους κάλυψης του ζωτικου 
χώρου του Νανόμπουφου (Περίοδος: Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος, Ετη: 2014-2015) 
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4.5 Σύνοψη αποτελεσμάτων  
 

 
Στο κεφάλαιο αυτό το ζητούμενο ήταν να απαντηθεί το ουσιαστικό δίλλημα που έχει 

δημιουργηθεί για το τι είδους κυνηγός είναι ο Νανόμπουφος (οπορτουνιστής ή επιλεκτικός) 
(Rubolini, Pirovano et al. 2000, Bertolino, Ghiberti et al. 2001, Tome 2003, Garcia, Cervera et al. 2005, 
Sergio, Marchesi et al. 2008, Cecere, Bombino et al. 2013).  

Ο μόνος τρόπος ώστε να απαντηθεί αυτό το ερώτημα ήταν η συγχρονισμένη μελέτη που αφορά 
την διατροφή του Νανόμπουφου και της αφθονίας της τροφής του στην φύση, με την παρούσα 
εργασία να αποτελεί την πρώτη που επιχειρεί μια τέτοιου είδους την προσέγγιση.  Με πειραματικό 
σχεδιασμό που αφορούσε τους χειμερινούς μήνες (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος) αντλήθηκαν 
συμπεράσματα για τον πληθυσμό των μικροθηλαστικών ανά είδος αλλά και για την συνολική εικόνα 
τους, για τους βασικούς τύπους ενδιαιτημάτων που κυνηγά ο Νανόμπουφος στην Μεσαρά. 

Βασικό συμπέρασμα είναι πως τα  μικροθηλαστικά στην περιοχή μελέτης μας δείχνουν να έχουν 
αρκετά σταθερούς πληθυσμούς σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Πράγμα που μας δίνει τη 
δυνατότητα να πούμε πως αποτελεί μια περιοχή κατάλληλη ώστε να δοθεί απάντηση στο κυρίαρχο 
δίλλημα (οπορτουνιστής ή επιλεκτικός). Σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες η διαθεσιμότητα των 
θηραμάτων παραμένει σταθερή και σε συνδυασμό με τη δομή των γεωργικών εκτάσεων, μας παρέχει 
μία αρκετά ξεκάθαρη εικόνα της διατροφικής επιλογής κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Με βάση τα αποτελέσματα του τρέχοντος κεφαλαίου γίνεται ξεκάθαρο πως τα ποσοστά των 
μικροθηλαστικών που βρίσκονται στη φύση δεν συνάδουν με τα ποσοστά εύρεσής τους στην 
διατροφή του Νανόμπουφου, το οποίο σημαίνει ότι υφίσταται κάποιου είδους επιλογή από μέρους 
του Νανόμπουφου ανάμεσα στα θηράματα (Εικόνα 42).  

Με μια πιο λεπτομερή ματιά συμπεραίνουμε  ότι το είδος το ελκύουν κάποιες ιδιότητες του 
θηράματος, με επικρατέστερη ιδιότητα το μέγεθος. Όπως γίνεται αντιληπτό τα είδη Mus musculus 
και το Crocidura suaveolens με βάρη 14gr και 6gr αντίστοιχα ποτέ δεν θηρεύονται παραπάνω από τα 
αναμενόμενα ποσοστά, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη Rattus rattus 80gr, Apodemus sylvaticus 20 
gr, Acomys minous 60gr (Εικόνα 42).  Αυτή η επιλογή βασίζεται στην βέλτιστη διατροφική ενέργεια 
που μπορεί να προσφέρει ένα θήραμα, αλλά και στην ευκολία θανάτωσης του. Παρόμοιες μελέτες 
έχουν δείξει  ότι προτιμούν σπονδυλωτά με βάρος λιγότερο των 50gr , αλλά θηρεύουν και είδη 
μεγαλύτερου μεγέθους επιλεκτικά, δηλαδή προτιμούν νεαρά άτομα ή τα πιο αδύναμα (Rubolini, 
Pirovano et al. 2000, Tome 2000). 

Από την ανάλυση των εμεσμάτων στο προηγουμενο κεφάλαιο φτάνουμε σε κοινό συμπερασμα 
με το παραπάνω, εφόσον τα θηράματα αρουράιων κατά την ανάλυση, στην συντριπτική τους 
πλειονότητα (91%)  αποτελούνταν από ανήλικα άτομα, δηλαδή τα πιο αδύναμα και άπειρα άτομα 
του είδους. 

Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο ωστόσο η πυκνότητα των μικροθηλαστικών δείχνει 
μια μείωση και οι Νανόμπουφοι τρέφονται επιλεκτικά με είδη θηραμάτων όσο το δυνατόν πιο 
ενεργειακά ωφέλημα, δηλαδή με μεγαλύτερη βιομάζα, όπως ο Δασοποντικός και ο Αρουραίος 
(Εικόνα 43). Το μοτίβο αυτό γίνεται εντονότερο τον Ιανουάριο, ο οποίος ως μήνας παρουσιάζει τις 
χαμηλότερες θερμοκρασίες και την μικρότερη πυκνότητα μικροθηλαστικών στα ενδιαιτήματα 
αναζήτησης τροφής. Υπό αυτές τις συνθήκες η εξειδίκευση των πτηνών θα πρέπει να συνδέεται με 
τις ανάγκες για τροφή και τις ενεργειακές απαιτήσεις του πουλιού (Botzorlos, Peris et al. 2009). 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει μέσα από την μελέτη μας είναι ότι κατά το μήνα 
Νοέμβριο η πυκνότητα του Σπιτοποντικού βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη στους αμπελώνες, πράγμα 
που δεν αποτυπώνεται στην διατροφή του Νανόμπουφου. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στην τεχνική 
κυνηγίου που ακολουθεί κατά την οποία χρησιμοποιεί υψηλά σημεία και περιμένει μέχρι να 
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εμφανιστεί η λεία του «sit-and-wait» (Ross and Winterhalder 2015) όπως επίσης και στην έλλειψη 
θέσεων κουρνιάσματος σε αυτόν τον τύπο αγροσυστήματος. 

Σαν συμπέρασμα προκύπτει πως ο Νανόμπουφος αποτελει ένα επιλεκτικό θηρευτή 
μικροθηλαστικών κατά τη διάρκεια της διαχείμασης σε μεσογειακού τύπου καλλιέργειες. Επιλέγει τη 
λεία, βάσει του ενεργειακού οφέλους που του παρέχει, όμως ορισμένες περιόδους  δείχνει να 
επιλέγει την δευτερευουσα πηγη τροφής, πιθανότατα εξαιτίας της μη εύκολης εύρεσης της 
κυρίαρχης τροφής όπως π.χ  λιγότερο ευάλωτα μικροθηλαστικά εξαιτίας της καλυψης που τους 
παρέχει η υψηλή βλάστηση κατά το μηνα Φεβρουάριο.   Αντίθετα το συμπάτριο είδος η Tyto alba 
δείχνει σαν γενική εικόνα να ακολουθέι το μοτίβο της αφθονίας της φύσης, έχοντας έναν πιο 
οπορτουνιστικό χαρακτήρα κυνηγού, χωρίς βέβαια αυτό το συμπερασμα να έιναι ασφαλές εξαιτίας 
του μικρού δείγματος και μη σωστά καταναμειμένου μέσα στους χειμερινούς μήνες. 
 

 

 

Συμπεράσματα 
 

Τα βασικά συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου είναι τα εξής: 

 

 Τα ποσοστά των μικροθηλαστικών που βρίσκονται στη φύση δεν συνάδουν με τα ποσοστά 
εύρεσής τους στην διατροφή του Νανόμπουφου ,άρα υφίσταται επιλογή από μεριάς του 
είδους 
 

 Ο Νανόμπουφος δείχνει να  ελκύεται από κάποιες ιδιότητες του θηράματος, με 
επικρατέστερη ιδιότητα το μέγεθος 
 

 Αυτή η επιλογή βασίζεται στην βέλτιστη διατροφική ενέργεια που μπορεί να προσφέρει ένα 
θήραμα, αλλά και στην ευκολία θανάτωσης του 
 

 Θηρεύουν τα είδη μεγαλύτερου μεγέθους επιλεκτικά, δηλαδή προτιμούν τα νεαρά άτομα ή 
τα πιο αδύναμα 
 

 Το είδος αποτελεί εξειδικευμένο θηρευτή, με εξαίρεση κάποιες εποχές όπου τα βιοτοπικά 
χαρακτηριστικά δεν του το επιτρέπουν 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 

 

Ζωτικός χώρος & Επιλογή ενδιαιτήματος του Νανόμπουφου (Asio otus) στα 

αγροσυστήματα της Μεσαράς 
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5.1 Εισαγωγή  
 

Η αλλαγή του τοπίου είναι μια πολύ σημαντική διεργασία που επηρεάζει άμεσα την 
βιοποικιλότητα μιας περιοχής (Lindenmayer, Hobbs et al. 2008). Ο πιο βασικός παράγοντας που 
καθορίζει την χρήση και την εντατικοποίηση της γης είναι η γεωργία και κυρίως όταν αναφερόμαστε 
για την περιοχή της Ευρώπης όπου οι τροποποιήσεις χρονολογούνται πολλά χρόνια πριν το 
Μεσαίωνα (Bartolommei, Mortelliti et al. 2012). Οι επεμβάσεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 
βιοποικιλότητα, μέρος της οποίας είναι και η  ορνιθοπανίδα της περιοχής και τεκμηριώνεται από 
αρκετές μελέτες  οι οποίες έχουν δείξει ότι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας της κατανομής των 
πτηνών είναι η έκταση του ενδιαιτήματος (Villard, Trzcinski et al. 1999, Fahrig 2003, Haslem and 
Bennett 2008). Εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι η σύνθεση των ενδιαιτημάτων, η χωρική 
κατανομή τους, η γεωγραφική θέση και το φυσικό περιβάλλον (Bennett, Radford et al. 2006).Η 
κατανόηση του ρόλου των τύπων χρήσης γης συναρτήσει της κατανομής των πουλιών διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση των ειδών  καθώς και στην διαχείριση της γης. 

 Ένα σημαντικό εργαλείο για αποτελεσματικό τρόπο διατήρησης είναι η ανάπτυξη στατιστικών 
μοντέλων που μπορούν να αξιολογούν το πώς η πιθανότητα της παρουσίας των πτηνών μπορεί να 
επηρεάζεται από τους τύπους χρήσης γης, με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων  και σχεδιασμού 
διατήρησης του τοπίου σε περιφερειακή κλίμακα. Για να φτάσουμε όμως εκεί θα χρειαστεί η 
απόκτηση εργαλείων για την παρακολούθηση των κινήσεων και των επιλογών των υπό μελέτη ζώων 
καθώς και η ανάλυση τοπίου που με τη βοήθειά της θα έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη και 
λεπτομερέστερη εικόνα του τοπίου.  
 

5.1.1 Επιλογή ενδιαιτήματος (Ραδιοτηλεμετρία &ανάλυση τοπίου) 
 

Η παρακολούθηση των κινήσεων των ζώων έχει αλλάξει κατά καιρούς ριζικά τις απόψεις μας για 
τις διάφορες πτυχές τους. Οι  πρώτες ζωικές ομάδες που κίνησαν την περιέργεια του ανθρώπου είναι 
τα πουλιά, καθώς έχουν μια αρκετά περίπλοκη και εμφανή μετακίνηση κατά τη διάρκεια του χρόνου 
η οποία κίνησε έντονα το ενδιαφέρον για μελέτη. Η παρακολούθηση των κινήσεών τους  είναι μια 
προσπάθεια που έχει τις ρίζες της αρκετά χρόνια πίσω περίπου στο Μεσαίωνα με τη χρήση 
δακτυλίων σε ερωδιούς (Sokolov 2011). Οι πρώτες  προσπάθειες παρακολούθησης  όμως για 
επιστημονικούς σκοπούς ξεκινάει περίπου το 1890 από τον Δανό Hans Christian Cornelius Mortensen 
με τη χρήση δακτυλιδιών κατασκευασμένων αρχικά από ψευδάργυρο και στη συνέχεια από ελαφρύ 
μέταλλο όπου πάνω του αναγραφόταν ένας μοναδικός αριθμός και η διεύθυνση του ερευνητή. Οι 
πρώτες οργανωμένες προσπάθειες ξεκινούν στη Βαλτική θάλασσα από τον Γερμανό Johannes 
Thienemann  το 1901.  Σήμερα με τη δουλειά πολλών επιστημόνων διαφόρων χωρών έχει 
δημιουργηθεί μια τεράστια βάση με επανασυλλήψεις, πολύ σημαντική και εξαιρετικά χρήσιμη για 
την μελέτη και την κατανόηση  των πουλιών (Sokolov 2011).  

Η μέθοδος αυτή βέβαια μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες όπως το ενδιαίτημα 
σύλληψης του πουλιού, η εποχή σύλληψης (αναπαραγωγή-διαχείμαση), καθώς και το ενδιαίτημα 
επανασύλληψης και οι αποστάσεις των δύο αυτών σημείων, αν αυτό συμβεί, το οποίο προϋποθέτει 
μεγάλης έκτασης δακτυλίωση και εύρεση περιοχών με μεγάλη συγκέντρωση πουλιών για αύξηση της 
πιθανότητας. Βέβαια με την μέθοδο αυτή έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες κυρίως μεγάλης 
κλίμακας, χάνοντας βασικές πληροφορίες (π.χ. μεταναστευτικοί διάδρομοι) ενώ δεν παρέχονται 
στοιχεία για μικρής κλίμακας δεδομένα όπως ο ζωτικός χώρος δράσης του ζώου κατά την 
αναπαραγωγή ή κατά τη διαχείμαση και την μεταβολή της καθημερινής δραστηριότητας μέσα στο 
χρόνο. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη μελέτης της επιλογής ενδιαιτήματος που περιλαμβάνει την 
ανάλυση της χρήσης ζωτικού χώρου σε σχέση με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Οι περιγραφές 
για τη μελέτη επιλογής ενδιαιτήματος χρονολογούνται από το 1920 και σχετίζονται άμεσα με την 
ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων για την εκτίμηση της επιλογής (Manly, McDonald et al. 2007). Λίγα 
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χρόνια αργότερα δημιουργείται και εξειδικευμένο τμήμα του περιοδικού «Journal of Wildlife 
Management» με στόχο την καθοδήγηση των ερευνητών στο πεδίο της ανάλυσης της επιλογής 
ενδιαιτήματος των ζώων (Strickland and McDONALD 2006). Για το συγκεκριμένο τομέα, σημαντική 
ήταν η ανάπτυξη της στατιστικής και της επιστήμης των υπολογιστών. Βασικό κομμάτι ήταν η εξέλιξη 
των γραμμικών μοντέλων, της ανάλυσης της σύνθεσης, και γενικότερα το πεδίο της μοντελοποίησης 
που περιγράφει το πόσο πιθανό ορισμένοι  περιβαλλοντικοί πόροι να επιλέγονται και να σχετίζονται 
με την παρουσία του ζώου στην περιοχή (Strickland and McDONALD 2006, Manly, McDonald et al. 
2007)  

Με βάση όλα τα παραπάνω  δημιουργείται η ανάγκη για νέες μεθόδους παρακολούθησης, που 
να μας δίνουν αυτές τις σημαντικές πληροφορίες που θα χρειαστούμε για την μελέτη της επιλογής 
ενδιαιτήματος.  Η ραδιοτηλεμετρία είναι μία τέτοια μέθοδος ,  η οποία  μέχρι πριν λίγα χρόνια, μας 
ήταν παντελώς άγνωστη. Άρχισε να εμφανίζεται κατά την δεκαετία του 1960, και σχετίζονταν με την 
χρήση πομπών και δεκτών συχνοτήτων UHF, αρχικά μεγάλου βάρους, που προορίζονταν κυρίως για 
μεγάλα πουλιά ή και άλλα ζώα που να μπορούν να αντέξουν  το βάρος του πομπού. Με το πέρασμα 
του χρόνου το μέγεθος το βάρος και η αυτονομία  βελτιώθηκαν αρκετά. Με τη μέθοδο αυτή και με 
εντοπισμούς ραδιοσημασμένων ατόμων διευρύνθηκε η γνώση μας γύρω από πολλά είδη που 
αποτελούσαν μυστήριο πριν από λίγα χρόνια. Πιο εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης  
ενσωματώνουν ακόμα και σύστημα στιγματοθέτησης (GPS)  προσφέροντας πρόσβαση σε πρόσθετες 
πληροφορίες όπως υψηλή ακρίβεια θέσης, υψόμετρο, ταχύτητα και κατεύθυνση κίνησης, καθώς και  
υδρολογικές και άλλες περιβαλλοντικές μεταβλητές όπως θερμοκρασία, υγρασία, διαφάνεια νερού 
κ.α., δηλαδή μια τεράστια γκάμα πληροφοριών που αφορούν άμεσα τις μετακινήσεις των πουλιών, 
τον ζωτικό χώρο που δραστηριοποιούνται, τον χρόνο  καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες γίνονται όλα τα παραπάνω. 

Οι μελέτες επιλογής ενδιαιτήματος και πόρων με τη χρήση  προηγμένων δεδομένων 
προερχόμενων από την ραδιοτηλεμετρία αποτελούν το πιο αξιόπιστο βήμα για την μελέτη της 
επιλογής ενδιαιτήματος και χρήσης πόρων  των ειδών (Hirzel and Guisan 2002). Για τη μελέτη της 
επιλογής ενδιαιτήματος όμως και για την κατανόηση των επιλογών που κάνει κάθε είδος, θα 
χρειαστούμε και πληροφορία που να σχετίζεται με τη δομή του περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός 
ραδιοεντοπισμών με όσο το δυνατό καλύτερη ακρίβεια η ανάλυση του τοπίου και η μοντελοποίηση 
των δεδομένων που συλλέχθηκαν θα μας βοηθήσει περισσότερο στην κατανόηση των αναγκών, των 
πόρων των ιδιαιτεροτήτων και των προσαρμογών  των ειδών που εξετάζουμε στο περιβάλλον.  
Βασικό εργαλείο για την  μελέτη  είναι η δημιουργία λεπτομερούς χάρτη που να περιέχει τις χρήσεις 
γης για την περιοχή μελέτης μας ,έτσι ώστε έχοντας τα δεδομένα αυτά να μπορέσουμε να  
διεξάγουμε συμπεράσματα αντίστοιχα της ποιότητας των δεδομένων (τηλεμετρίας, ανάλυση πεδίου) 
που συλλέχθηκαν. 

Με βάση τις σύγχρονες μεθόδους τα χαρακτηριστικά του τοπίου απορρέουν μέσω της οπτικής 
ερμηνείας αεροφωτογραφιών (Martinez and Zuberogoitia 2004). Εναλλακτικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μέθοδοι GIS με τη χρήση προγνωστικών παραγόντων. Για τη μέτρηση έπειτα της 
ετερογένειας  του τοπίου, της σύνθεσης και της χωρικής διάταξης γίνεται από διακριτούς χάρτες 
κάλυψης γης.  Αυτοί είναι οι βασικοί τρόποι που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τη σχέση 
μεταξύ των ειδών και της δομής του πεδίου (Bennett, Radford et al. 2006). Βέβαια ο συνήθης 
διαχωρισμός  των κατηγοριών της χρήσης γης δεν γίνεται πάντα σύμφωνα με αυτό που έχει σημασία 
για το είδος, αλλά παράγεται για γενικούς σκοπούς. Άρα βασικό στοιχείο εδώ είναι η  επιλογή των 
υποψήφιων μεταβλητών με βιολογική βάση. 
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5.1.2 Βιοτοπικά δεδομένα για την περιοχή της Κρήτης 
 
Για την περιοχή της Κρήτης έχει δημιουργηθεί στο παρελθόν βιοτοπικός χάρτης μεσοκλίμακας 

από τους (Sarris, Maniadakis et al. 2005) βασιζόμενος σε 14 κατηγορίες ενδιαιτήματος που 
προκύπτουν από τις οδηγίες για οικοτόπους, και τα ύδατα και κατηγοριοποιήσεις για κατοικημένες 
και αγροτικές περιοχές. Η ταξινόμηση γίνεται με εικόνες από το Landsat-7 ETM, χρησιμοποιώντας 
αντικειμενοστραφή μέθοδο ταξινόμησης και ερμηνείας οπτικής εικόνας. Οι συγγραφείς προτείνουν 
την ανάγκη υψηλότερης ανάλυσης τηλεπισκόπηση για πιο λεπτομερή κατηγοριοποίηση κυρίως των 
αγροτικών και κατοικημένων περιοχών. Πράγματι προϊόντα τηλεπισκόπησης με πολύ υψηλή 
ανάλυση έχουν χρησιμοποιηθεί για την μελέτη και την εκτίμηση της παραγωγικότητας σε ελαιώνες 
(Torres, Peña-Barragán et al. 2008), η ακόμα και για την ποσοτικοποίηση της διάβρωσης του εδάφους 
(Karydas, Sekuloska et al. 2009). 

Μεσαίας ανάλυσης χωρικά δεδομένα πλέον είναι διαθέσιμα, με τις αποστολές των Landsat (USGS, 
2015) και Sentinel (ESA, 2015). Σε σχετικά χαμηλό κόστος σε σχέση με την ποιότητα που προσφέρουν 
τα καθιστούν ιδανικά για τέτοιου είδους μελέτες, ενώ νέα δεδομένα στο εγγύς μέλλον θα είναι 
διαθέσιμα με το Copernicus 2015 που θα βελτιώσουν αισθητά τα χωρικά μοντέλα και την ανάλυση 
καταλληλόλητας των οικοτόπων. Σύντομα δε αναμένεται  να αναπτυχθούν χάρτες πολύ λεπτομερούς 
κάλυψης δομής πεδίου για την μελέτη της χρήσης των πόρων από τα ζώα που θα θέλουμε να 
μελετήσουμε. Η περιοχή της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί κομμάτι με έντονη την αγροτική 
καλλιέργεια ενός μεσογειακού νησιού όπως η Κρήτη, όπου τα αποτελέσματα του τοπίου είναι 
αποτελέσματα όχι μόνο των φυσικών παραγόντων αλλά και της έντονης ανθρώπινης παρέμβασης, 
ενώ μελετάται μία άλλη πτυχή της  τηλεμετρίας που έχει να κάνει με την ανάλυση της επιλογής 
ενδιαιτήματος και περιοχής κυνηγίου που επιλέγει ο Νανόμπουφος σε μια αγροτική περιοχή με 
κυρίαρχο τύπο καλλιέργειας αυτή του ελαιώνα. 
 

 
5.1.3 Προγενέστερες μελέτες που αφορούν την επιλογή ενδιαιτήματος του Νανόμπουφου 
 

Οι μελέτες γύρω από τον θέμα της επιλογής ενδιαιτήματος του Νανόμπουφου είναι ελάχιστες, 
από τις οποίες οι περισσότερες έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση καλεσμάτων (“Play back 
calls”)κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (Tome 2003, Martinez and Zuberogoitia 2004, 
Bartolommei, Mortelliti et al. 2012), χωρίς μεγάλη λεπτομέρεια θέσης και τέσσερις με την χρήση 
τηλεμετρίας σε ραδιοσημασμένα άτομα (Wijnandts 1984, Galeotti, Tavecchia et al. 1997, Henrioux 
2000, Lovy and Riegert 2013). Οι  Martínez & Zuberogoitia (2004) στη μελέτη τους στην περιοχή της  
νοτιοανατολικής Ισπανίας προσδιόρισαν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σε τρείς χωρικές 
κλίμακες θέσεις φωλιάσματος (nest site), ζωτικό χώρο γύρω από αυτή (home range) και ευρύτερο 
τοπίο (landscape). Η μελέτη  έδειξε ότι η επιλογή ενδιαιτήματος σε μεσογειακό κλίμα είναι οι ημι-
άνυδρες εκτάσεις, με το κυρίαρχο είδος κάλυψης να είναι οι άνυδρες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 
επίσης σημαντικοί παράγοντες της επιλεγμένης περιοχής ήταν ανοικτές περιοχές, δασικές άκρες, και 
χαμηλή ανθρώπινη όχληση. Παρόμοια μελέτη από την κεντρική Ιταλία (Bartolommei, Mortelliti et al. 
2012) ανέλυσε την παρουσία νυχτόβιων πτηνών σε σχέση με μεταβλητές που περιγράφουν την 
έκταση και διαμορφώθηκαν επτά τύποι χρήσης γης. Ομοίως οι συγγραφείς βρίσκουν ότι η παρουσία 
του Νανόμπουφου εξαρτάται από το ποσοστό της αρόσιμης γης , της μικρής κλίμακας καλλιέργειες 
και τις κατοικημένες περιοχές. 

Σε αντίστοιχη μελέτη που αφορά όμως την περίοδο της αναπαραγωγής στην κεντρική Σλοβενία 
βρέθηκε ότι οι Νανόμπουφοι προτιμούν περιοχές με κωνοφόρα δέντρα για αναπαραγωγή, και 
μικρότερη προτίμηση στα φυλλοβόλα αφού τα πρώτα τους παρέχουν μεγαλύτερη κάλυψη από άλλα 
αρπακτικά που συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο θήρευσης (Tome 2003). Από τη μελέτη αυτή επίσης 
προέκυψε και  ένα σημαντικό συμπέρασμα πως το είδος δεν διατηρεί ισχυρές επικράτειες (Scott 
1997), καθώς συχνά βρίσκουμε φωλιές σε απόσταση ακόμα και μικρότερη από 200m, ενώ αρκετά 
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συχνά παρατηρούνται άτομα από διαφορετικές φωλιές να κυνηγούν στην ίδια περιοχή ενώ πολύ 
συχνό είναι το φαινόμενο να κυνηγούν  σε πολύ κοντινές αποστάσεις. 

Οι μελέτες που έγιναν με τη χρήση της τηλεμετρίας έδειξαν ότι αποφεύγονται οι τελείως ανοιχτές  
εκτάσεις και οι ομοιόμορφοι οικότοποι χωρίς δέντρα, ενώ επιλέγονται περιοχές που αποτελούν το 
όριο δασικών και ανοιχτών περιοχών με συστάδες δέντρων για τροφοληψία (Wijnandts 1984, 
Galeotti, Tavecchia et al. 1997, Henrioux 2002, Lovy and Riegert 2013). Αυτός ο συνδυασμός φαίνεται 
ότι προσφέρει κάλυψη κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ η ετερογένεια του τοπίου συνεπάγεται 
υψηλή βιολογική ποικιλότητα, άρα συνήθως πλούσια σε τροφή περιοχή, σημαντικός παράγοντας για 
την επιβίωση ενός αρπακτικού όπως ο Νανόμπουφος (Atauri and de Lucio 2001). Οι μεσογειακού 
τύπου μικτές γεωργικές περιοχές παρέχουν υψηλή ποικιλότητα  σε θηράματα (Cecere, Bombino et 
al. 2013). Πράγματι, η διατροφή του Νανόμπουφου σε Μεσογειακές περιοχές δείχνει μεγαλύτερη 
ποικιλότητα σε σύγκριση με άλλες περιοχές (Birrer 2009, Escala, Alonso et al. 2009). Ωστόσο, πιο 
σύνθετη δίαιτα μπορεί επίσης να σημαίνει χαμηλές πυκνότητες θηραμάτων  όπου αναγκάζει τα 
πουλιά να αξιοποιήσουν  περισσότερες τροφικές πηγές, προκειμένου να επιβιώσουν. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι πιθανό ότι η ποικιλότητα του ενδιαιτήματος έχει σημαντικές επιπτώσεις ως προς 
την περιοχή που το είδος επιλέγει να θηρεύσει. Με βάση τις παραπάνω μελέτες ο συνολικός ζωτικός 
χώρος του Νανόμπουφου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τοπίο και την χρήση γης, με ανώτερο 
όριο τα 1706 ha (Wijnandts 1984) και κατώτερο τα 342 ha (Lovy and Riegert 2013) στην ευρωπαϊκή 
του κατανομή. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω  μελέτες που έχουν αναλύσει την επιλογή ενδιαιτήματος του 
Νανόμπουφου σε μεσογειακά γεωργικά τοπία παρατηρήθηκε ότι οι ελαιώνες δεν είναι ο κυρίαρχος 
τύπος κάλυψης γης σε καμιά από αυτές, σε αντίθεση με την εν λόγω μελέτη όπως θα δούμε και 
παρακάτω. 

  
5.1.4 Σκοπός της μελέτης και επιστημονικά ερωτήματα  

 
Ο σκοπός της μελέτης συνοψίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες. Αρχικά έγινε χαρτογράφηση υψηλής 
ετερογένειας τοπίου του βορείου κομματιού του Κάμπου της Μεσαράς με τη χρήση δορυφορικών 
εικόνων. Με τα αποτελέσματα της ραδιοτηλεμετρίας και της χαρτογράφησης βρέθηκε ο ζωτικός 
χώρος που χρησιμοποιεί το είδος στην συγκεκριμένη περιοχή και ακολούθησε η ανάλυσή του. Τέλος 
πραγματοποιήθηκε προσπάθεια μοντελοποίησης και κατανόησης της στρατηγικής επιλογής 
ενδιαιτήματος από τον Νανόμπουφο στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τοπίου. 
Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς απάντηση ήταν  
 

 Ποιο είναι το μέγεθος του μέσου ζωτικού χώρου του Νανόμπουφου στη Μεσαρά; 
 Ποια η επιλογή τους σε ένα ετερογενές ενδιαίτημα; 
 Σε ποια κλίμακα αντιλαμβάνονται την επίδραση της ετερογένειας; 
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5.2 Υλικά και μέθοδοι  
 
 

5.2.1 Συλλογή δεδομένων  ραδιοτηλεμετρίας  
 

Για να πραγματοποιηθεί η συλλογή δεδομένων ραδιοτηλεμετρίας προηγήθηκε σύλληψη ατόμων  
του Νανόμπουφου στην περιοχή μελέτης μας (Κεντρικό Ηράκλειο, Αμπελούζος), όπου και 
ραδιοσημάνθηκαν κατά την περίοδο διαχείμασης (Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος) για τα έτη 2010-2011. 
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με τον γνωστό τρόπο της παγίδευσης πτηνών με δίχτυα mist nets των 
16mm (Ecotone Poland) των πέντε μέτρων. Τα δίχτυα τοποθετήθηκαν σε κοντινή απόσταση από την 
χειμερινή κούρνια, σε θέση που προέκυψε μετά  από παρακολούθηση και καταγραφή των 
διαδρόμων αποχώρησης των πουλιών από το δέντρο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν  αμέσως 
μετά την ώρα δύσης, τη στιγμή δηλαδή αποχώρησης των Νανόμπουφων από την ημερήσια κούρνια. 

Τα άτομα που συλλήφθηκαν και πήραν μέρος στη μελέτη ραδιοσημάνθηκαν με πομπούς τύπου: 
Bird Tailmounts – VHF (Bio Track Inc.) (Εικόνα 44 αριστερά), βάρος 12 gr, δηλαδή <5% του βάρους 
του πουλιού, όπου είναι και το ανώτατο επιτρεπτό όριο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Gaunt, 1997 
Phillips, 2003;Wilson, 2002). Ως  προσδόκιμο ζωής των πομπών δίνονται οι επτά μήνες, ενώ δεν έχει 
επισημανθεί ποτέ καμία παρενέργεια από την τοποθέτησή τους σε πουλιά επηρεάζοντας τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες (ικανότητα πτήσης-κυνηγίου). 

 

 
Εικόνα 44 Ραδιοσημασμένο άτομο Νανόμπουφου (Αριστερά), Εύρεση νεκρού ραδιοσημασμένου ατόμου Νανόμπουφου 

από δηλητήριο (Δεξιά) 

Η συλλογή των δεδομένων επικεντρώθηκε κυρίως στους  χειμερινούς μήνες (Σεπτέμβριος- 
Φεβρουάριος). Σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω προχωρημένης ημερομηνίας σύλληψης και 
τοποθέτησης ή  μεγαλύτερης ενεργειακής αυτονομίας του πομπού επεκτάθηκε ο χρόνος και η εποχή 
παρακολούθησης. Κατά τη σύλληψη επιπλέον από τους πομπούς τοποθετήθηκαν δακτυλίδια 
μεγέθους P9 (Εικόνα 45). 
 

 
Εικόνα 45 Δαχτυλίδι μεγέθους P9 κατάλληλο για το  είδος του Νανόμπουφου 
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Συνολικά ραδιοσημάνθηκαν  14 άτομα από τα οποία τα τρία βρέθηκαν νεκρά από άγνωστη αιτία, 
ένα εκ των οποίων βρέθηκε νεκρό από σκάγια (Εικόνα 44 δεξιά), ενώ σε δύο περιπτώσεις ο πομπός 
βρέθηκε να είναι ελαττωματικός. Οι εντοπισμοί γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας (μισή ώρα μετά 
τη δύση μέχρι και την ανατολή του ήλιου), αρχικά με πανκατευθυντική κεραία αυτοκινήτου, ενώ στη 
συνέχεια με κατευθυντική κεραία 3 στοιχείων (Yagi) (Εικόνα 46). Ακολουθούσε ο εντοπισμός της 
ακριβούς θέσης του ατόμου είτε με οπτική επαφή όταν υπήρχε αρκετά καλή προσέγγιση , που 
προσδιοριζόταν με βάση την ένταση του σήματος στο δέκτη είτε με τριγωνισμό, εφόσον το σήμα δεν 
ήταν αρκετά δυνατό. Η  μέθοδος του τριγωνισμού απαιτεί  σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
λιγότερο από 10 min να καταγραφούν τρείς θέσεις εντοπισμού μαζί με το αζιμούθιο του εντοπισμού 
ενώ στη συνέχεια μέσω υπολογιστή πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση της θέσης με την βοήθεια του 
προγράμματος ArcGis 10.0 (ESRI 2011). Οι θέσεις σημειώθηκαν σε χάρτη 1:100.000 με το ελληνικό 
γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. 

 
Εικόνα 46 Κεραίες που χρησιμοποιήθηκαν για τους ραδιοεντοπισμους, αριστερα πανκατευθυντικη και δεξια τριών 

στοιχέιων (Yagi) 

Για τη μεγαλύτερη ευκολία μας κατά τη διαδικασία του ραδιοεντοπισμού τα άτομα που έλαβαν 
μέρος  πήραν ελληνικά ονόματα ή τα αρχικά του είδους με τα δυο τελευταία ψηφία του αριθμού 
δαχτυλιδιού τους  (π.χ. από 151.001.063 σε Galis ή Αο32). Κατά τη διάρκεια της μελέτης έγινε 
προσπάθεια να ισοκατανεμηθούν οι ώρες υλοποίησης των ραδιοεντοπισμών μέσα στις ώρες 
δραστηριότητας του πουλιού,  καταφέρνοντας έτσι όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα της 
δραστηριότητάς του.  
 

5.2.2 Συλλογή δεδομένων κάλυψης γης και χαρακτηριστικά τοπίου 
 

Οι εργασίες πεδίου διήρκεσαν από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου του 2014. Ο 
κύριος στόχος ήταν η συλλογή περιγραφικών δεδομένων σχετικά με την κάλυψη γης και αξιολόγηση 
των περιοχών κυρίως στα σημεία που οι  προερχόμενες εικόνες από την τηλεπισκόπηση 
συγκέντρωναν αμιγή χρώματα. Οι περιοχές που πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες προήλθαν 
από λογισμικό με την μέθοδο της τυχαίας διαστρωμάτωσης. Επικεντρώθηκαν κυρίως σε κατηγορίες 
με μικρή αναλογική εκπροσώπηση ώστε να εξασφαλιστεί σωστή και επαρκής πληροφορία για το 
σύνολο της περιοχής, καθώς και για να υπάρξουν επαρκή δεδομένα για ορθά στατιστικά 
αποτελέσματα. Τα σημεία όπου η πρόσβαση δεν ήταν εφικτή, μεταφέρθηκαν στην κοντινότερη 
παραπλήσια περιοχή. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες λήφθηκαν με το γεωδαιτικό σύστημα 
συντεταγμένων   WGS84 από κινητή συσκευή της εταιρείας Motorola (XT1032) λογισμικού android 
μέσω της εφαρμογής Offline Maps 5. Η οπτική αξιολόγηση της ακρίβειας της θέσης στο πεδίο γινόταν 
με τη σύγκριση αποθηκευμένων αεροφωτογραφιών από τη μνήμη της κινητής συσκευής.  

Οι κύριες κατηγορίες βλάστησης και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά καταγράφηκαν για ολόκληρη 
την δειγματοληπτική περιοχή. Συνολικά προέκυψαν επτά τύποι κύριας βλάστησης για την περιοχή 
μελέτης δηλ. ελαιώνες, αμπελώνες, αρδευόμενα χωράφια, ετήσιες καλλιέργειες, παράκτια 
βλάστηση, φρύγανα, ενώ μία κατηγορία θεωρήθηκαν οι οικισμοί μαζί με τα θερμοκήπια (Πίνακας 
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16). Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ετερογένειας για κάθε δειγματοληπτικό κομμάτι 
που περιλάμβανε το ύψος των δέντρων, τη διάμετρο της κομοστέγης τους, την στηθαία διάμετρο, 
την απόσταση μεταξύ των δέντρων, όπως και την αναλογία βλάστησης/εδάφους, κάλυψης από 
βράχια και συστήματα άρδευσης. Οι μετρήσεις του ύψους των δέντρων πραγματοποιήθηκαν  με 
ειδικό οπτικό τηλέμετρο TruePulse 360 (Laser Technology Inc.) με ακρίβεια 0,1 m. Τα ύψη των 
δέντρων προέκυψαν από τη μέση τιμή  των μετρήσεων δέκα δειγμάτων, το ίδιο ίσχυσε και για την 
διάμετρο της κομοστέγης, θεωρώντας ότι και τα υπόλοιπα δέντρα της στενότερης περιοχής θα είναι 
του ίδιου ή παρόμοιου μεγέθους. Η κάλυψη του εδάφους εκτιμήθηκε οπτικά σε αναλογία επί τοις 
εκατό. Επίσης καταγράφηκε η παρουσία αρδευτικών σωλήνων για μεταγενέστερες μελέτες. 
 

 
Εικόνα 47 Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις εκτάσεις του ελαιώνα 

 
Τα κωνοφόρα δέντρα καταγράφηκαν, ενώ η παρουσία τους περιοριζόταν σε διάσπαρτες συστάδες 

ανά περιοχές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά επισκέψεις σε 300 θέσεις από τις οποίες οι 149 ανήκαν 
σε καλλιέργεια ελιάς, ενώ κατά την ανάλυση λήφθηκαν υπόψη οι 131 καθώς κάποιες αποκλείστηκαν 
για διάφορους τεχνικούς λόγους. 
 

5.2.3 Απόκτηση δορυφορικών δεδομένων και προεργασία 
 

Για την συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ζώνες του  αισθητήρα ASTER (ASTER 
Satellite Sensor) (Πίνακας 15). Οι διορθωμένες εικόνες για την συγκεκριμένη μελέτη, χωρίς 
νεφοκάλυψη και με γεωμετρικές διορθώσεις του ASTER L1B ελήφθησαν από την τοποθεσία 
ttps://lpdaac.usgs.gov/data_access που υποστηρίζεται από τη NASA Land Processes Distributed 
Active Archive Center (LP DAAC), USGS/Earth  Resources Observation and Science (EROS) Center, Sioux 
Falls, South Dakota, (2015). 

 
Πίνακας 15 Χαρακτηριστικά Συχνότητας του ASTER VNIR 

Συχνότητα Τίτλος Μήκος κύματος Ανάλυση 
Β1 VNIR_Band1 0.52-0.6 15μ 

Β2 VNIR_Band2 0.63-0.69 15μ 

Β3 VNIR_Band3N 0.76-0.86 15μ Ναδίρ 
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Η ταξινόμηση των  παραπάνω χωροψηφίδων (pixels) υλοποιήθηκε με τη χρήση αλγορίθμου 

βασισμένο σε μια παραλλαγή του  θεωρήματος Bayess γνωστό ως Dempster-Shaffer theory (Cayuela, 
Golicher et al. 2006). O Dempster-Shafer (DS) αποτελεί έναν ελαστικό παραμετρικό ταξινομητή.  

 Εφτά κατηγορίες πληροφοριών εξήχθησαν από τις εικόνες του ASTER. Μερικές από τις 
κατηγορίες όμως αποκλείστηκαν από την τελική ανάλυση καθώς τα ποσοστά που κάλυπταν επι του 
συνόλου ήταν αμελητέα: αυτές που αφορούσαν την παράκτια βλάστηση και τα κωνοφόρα δέντρα. 
Μια κατηγορία που περιλάμβανε συσσωρευμένα τα δεδομένα των οικισμών  και θερμοκηπίων 
χρειάστηκε να διαχωριστεί κατά την ανάλυση καθώς παρουσίαζαν διαφορετικό φασματικό σήμα, 
ενώ και οικολογικά έχουν διαφορετική σημασία. Οι οικισμοί είναι χαμηλής πυκνότητας υποδομές σε 
ανάμιξη με κήπους και φυτείες ελαιόδεντρων, ενώ, οι τεχνητές κατασκευές (θερμοκήπια) είναι 
μεγάλα κτίσματα ανάμεσα στο αμιγές αγροτικό τοπίο. 
 
Πίνακας 16 Τύποι κάλυψης γής για την περιοχή μελέτης της τηλεμετρίας 

 
 

Για την αξιολόγηση της ακρίβειας του παραγόμενου χάρτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις 
εργασίες πεδίου. Η αξιολόγηση της ακρίβειας συμπεριλάμβανε κυρίως τον υπολογισμό και την 
εξέταση περιοχών που εντοπίστηκαν ως υψηλής αβεβαιότητας. Επίσης υπολογίστηκε ο διαχωρισμός 
μεταξύ της ταξινόμησης με τη χρήση της μετασχηματισμένης μεθόδου απόκλισης  (Transformed 
Divergence Method) με πάνω από 200 επαναλήψεις έως ότου εμφανιστεί σε αρκετά ικανοποιητικά 
επίπεδα ο διαχωρισμός. Το μοντέλο της ψηφιοποίησης του υψομέτρου χρησιμοποιήθηκε για την 
διόρθωση  των φρυγανικών περιοχών χαμηλού υψομέτρου.  

Για την τελική παραγωγή του χάρτη πραγματοποιήθηκε ταξινόμηση βασισμένη στους Dempster 
& Shaffer (Εικόνα 50, σελ 101) όπου και χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της οικολογίας του 
Nανόμπουφου. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες ελιάς οι 
οποίες καλύπτουν το 40% της συνολικής έκτασης, ακολουθούν με αρκετά μεγάλο ποσοστό έκτασης 
32,3% οι ετήσιες καλλιέργειες και οι αμπελώνες με 11,7%. Η σύνθεση της  υπόλοιπης  περιοχής είναι  
διαμορφωμένη από φρύγανα (7%), οικισμούς (4,3%), τεχνητές κατασκευές (3%) και αρδευόμενα 
χωράφια (1,7%). 

 

5.3 Ανάλυση Δεδομένων 
 

5.3.1 Μεταβλητές πρόβλεψης τοπίου (Δείκτες βλάστησης) 
 

Οι μετρήσεις τοπίου σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες υπολογίστηκαν για να συνοψίσουν την 
ετερογένεια του τοπίου. Το μέγεθος των χωροψηφίδων  που παρήχθησαν μέσω  του ASTER VNIR  
έθεσαν το όριο του ελάχιστου πιθανού ομοιόμορφου τμήματος του τοπίου. Άρα το πρώτο σύνολο 
επεξηγηματικών μεταβλητών προκύπτει απευθείας από τις διαθέσιμες ζώνες του αισθητήρα ASTER 

Τύποι κάλυψης γής Περιγραφή 

Ετήσιες καλλιέργειες
Το σιτάρι είναι η πιο κοινή ετήσια καλλιέργεια στη Μεσαρά. Συλλέγεται στο τέλος της άνοιξης ή στις αρχές του 
Καλοκαιριού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στις καλλιέργειες εντοπίστηκαν ίχνη  ξηρού σιταριού στο έδαφος

Ελαιώνες
Η πιο κοινή κατηγορία χρήσης γης στην πεδιάδα της Μεσαράς είναι οι ελαιώνες. Ελαιόδεντρα φυτεύονται σε 
διαστήματα περιπου 5 μέτρων για τη διευκόλυνση γεωργικών δραστηριοτήτων

Αμπελώνες Σχετικά κοινή καλλιέργεια στο δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης, οι αμπελώνες συνήθως είναι φυτεμένοι σε σειρά

Αρδευόμενα χωράφια λαχανικών
Εντατικής διαχείρισης καλλιέργειες, οι οποίες είναι φυτεμένες σε διαφορετικές ποικιλίες λαχανικών όλους τους 
μήνες 

Φρύγανα Χαμηλή κοινότητα θάμνων που βρίσκεται κυρίως στο βόρειο λοφώδες τμήμα της περιοχής μελέτης

Οικισμοί Κατοικημένες περιοχές μικρής έντασης, συγκεντρώνονται σε αρκετά χωρία

Τεχνητά Θερμοκήπια,  αποθήκες ή άλλες μοναχικές κατασκευές



93 
 

VNIR. Κάθε υλικό έχει συγκεκριμένες χρωματικές αποκρίσεις που θα τις χρησιμοποιήσουμε τόσο για 
την διαφοροποίηση όσο και για την διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την βλάστηση της υπό 
μελέτη περιοχής. Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση της τιμής του κόκκινου χρώματος του φάσματος 
της υπέρυθρης ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την βλάστηση.  

Τρείς δείκτες βλάστησης χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της βλάστησης για την 
συγκεκριμένη μεσαίας ανάλυσης τηλεπισκόπηση. Η καταλληλότητα τους κρίθηκε με πάνω από 1000 
επαναλήψεις με τη μέθοδο Bootstrap ώστε να προκύψει ο μέσος συντελεστής προσδιορισμού. Στη 
συνέχεια συγκρίθηκαν οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης r2  και ελέγχθηκε η στατιστική τους 
σημαντικότητα με την ανάλυση της διακύμανσης των τιμών (ANOVA). Για πρόβλεψη  
χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης που ανταποκρίθηκε καλύτερα. 
 

Πίνακας 17 Δείκτες βλάστησης 

 
 

5.3.2 Εκτίμηση της ετερογένειας των τοπίων (Landscape heterogeneity) 
 

Οι εκτιμήσεις και μετρήσεις της ετερογένειας  για τον χάρτη κάλυψης εξήχθησαν με τη χρήση του 
στατιστικού πακέτου ποσοτικοποίησης χαρακτηριστικών τοπίου FRAGSTATS (McGarigal, Cushman et 
al. 2012) με την μέθοδο του κινούμενου παραθύρου (“moving window”). Οι μετρήσεις ετερογένειας 
έγιναν με βάση την ανάλυση του συσχετισμού και της ερμηνευτικότητάς τους. Οι επιλεχθέντες 
παράγοντες πρόβλεψης σχετίζονται με την περιοχή, την σύνθεση και την ποικιλότητα των βιοτοπικών 
τμημάτων. 

Ένας από τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο PLAND  ο οποίος  αποτελεί μια σχετική 
μέτρηση και είναι ένας χρήσιμος δείκτης για σύγκριση τοπίων διαφορετικών μεγεθών. Είναι μια 
μέτρηση της σύνθεσης του τοπίου σημαντική σε πολλές οικολογικές εφαρμογές.  Ο δείκτης PLAND  
προσεγγίζει το 0 όταν η αντίστοιχη χωροψηφίδα (κλάση) γίνεται όλο και σπανιότερη στο συνολικό 
τοπίο, ενώ PLAND = 100 όταν όλο το τοπίο αποτελείται από μία μόνο χωροψηφίδα.  
 
Πίνακας 18 Δεικτές ετερογένειας και η περιγραφή τους 

Δείκτες ετερογένειας Περιγραφή 
 

𝐍𝐃𝐕𝐈𝐬𝐝 =
𝟏

𝒏 − 𝟏
(𝒙𝒊 − 𝒙)𝟐

𝒏

𝒊 𝟏

 

n= Μέγεθος παραθύρου (Αριθμός εικονοστοιχείων που 
περιλαμβάνει) 

xi= το NDVI μέσα στο παράθυρο 
xbar= Μέση τιμή NDVI του παραθύρου 

 

            PLAND=𝑷𝒊 =
𝜮𝒋

𝒏 𝟏𝒂𝒊𝒋

𝑨
𝟏𝟎𝟎 

Pi= Ποσοστό κατειλημμένου τοπίου από την κλάση i 

aij= Έκταση (m2) του τμήματος ij 
A= Συνολική έκταση τοπίου (m2) 
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O δείκτης ποικιλότητας του Shannon (SHDI) αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους δείκτες 

της κατηγορίας αυτής αλλά επηρεάζεται από τον αριθμό των παρατηρήσεων. Θεωρείται ιδανικός για 
τη σύγκριση της ποικιλότητας των τοπίων που αλλάζουν διαχρονικά, ενώ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος 
σε σπάνιες κλάσεις χωροψηφίδων των τοπίων. Ο δείκτης υπολογίστηκε για κάθε χωροψηφίδα με την 
χρήση του κινούμενου παραθύρου με 180x180m μέγεθος. 

Άλλος ένας δείκτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτός της συσσώρευσης (AL) όπου μετρά το κατά 
πόσο είναι συμπαγή τα είδη που καλύπτουν ένα παράθυρο μελέτης. Δηλαδή μετράει τον αριθμό των 
παρόμοιων γειτνιαζόντων στοιχείων. Για παράδειγμα ο δείκτης θα πάρει την τιμή μηδέν σε  
ομοιόμορφα κομμάτια, ενώ όταν τα γειτνιάζοντα στοιχεία είναι τελείως ανομοιόμορφα ο δείκτης θα 
πάρει την τιμή 100%. Ο δείκτης αυτός δεν μας δίνει πληροφορία για τον αριθμό των κατηγοριών που 
υπάρχουν αλλά μόνο αν τα στοιχεία της ίδιας κατηγορίας είναι κοντά μεταξύ τους και έχει πάντα 
αρνητική συσχέτιση με τον δείκτη του Shannon. 
 

5.3.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας των δεδομένων 
 

Όσο πιο κοντά είναι χρονικά δύο εντοπισμοί ζώων μεταξύ τους τόσο λιγότερο πιθανό είναι να 
είναι στατιστικά ανεξάρτητοι. Δεδομένης μιας θέσης ζώου στο χρόνο t, η αναμενόμενη αλλαγή στη 
θέση θα είναι μικρή για μικρή  αύξηση του χρόνου t + ∆t. Όσο η διαφορά μεταξύ των δύο χρονικών 
στιγμών γίνεται μεγαλύτερη η πιθανότητα να γνωρίζουμε την επόμενη θέση του ζώου μικραίνει. Ένας 
γενικός εμπειρικός κανόνας για να καθορίσουμε το αν δύο εντοπισμοί στους χρόνους t1 και t2 είναι 
στατιστικά ανεξάρτητοι είναι εάν το ζώο μπορεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να διέλθει από 
την µια άκρη του ζωτικού του χώρου στην άλλη (White and Garrott 1990). 

Όλοι οι εκτιμητές προϋποθέτουν τη στατιστική ανεξαρτησία μεταξύ δύο θέσεων. Κάθε εντοπισμός 
συμβάλει στον υπολογισμό όσο και οποιοσδήποτε άλλος. Αν δύο εντοπισμοί δεν είναι ανεξάρτητοι 
το άθροισμα της πληροφορίας που προσφέρουν τα δύο σημεία δεν είναι δύο μονάδες, αλλά λιγότερο 
επειδή ο ένας εντοπισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε µια λογική εκτίμηση του άλλου 
(White and Garrott 1990). Οι διαδοχικοί εντοπισμοί στην παρούσα μελέτη απείχαν τουλάχιστον 30 
min ο ένας από τον άλλο, το χρονικό διάστημα που είναι αρκετό για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία 
των εντοπισμών. 

Ως εκ τούτου για να θεωρηθεί έγκυρη η ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει η παραδοχή της 
ανεξαρτησίας των δειγματοληψιών να είναι αληθής. Η τοποθεσίες των σημείων ελέγχθηκαν για την 
χρονική τους τυχαιότητα με τη χρήση της συνάρτησης Ripley’ s K τροποποιημένη για μοναδιαία 
διάσταση. Η λογική της είναι ότι αν τα σημεία της δειγματοληψίας είναι τυχαία, ο αριθμός των 
παρατηρήσεων  θα πρέπει να ακολουθήσει την θεωρητική κατανομή Poisson εντάσεως λ ίση με τη 
συνολική των μετακινήσεων.  
 

K(h)= 𝟏
𝝀
 E(Nh) 

 

 

            SHDI= − ∑ (𝑷𝒊    𝒙 𝑳𝒏𝑷𝒊)
𝒎
𝒊 𝟏  

 
Pi= Ποσοστό κατειλημμένου τοπίου από την κλάση i 
 

          𝐀𝐋 =
𝒈𝒊𝒊

𝒎𝒂𝒙 → 𝒈𝒊𝒊
 𝑷𝒊

𝒎

𝒊 𝟏

(𝟏𝟎𝟎) 

   

gii= ο αριθμός των γειτνιάσεων μεταξύ των εικονοστοιχείων του 
τμήματος (κλάσης) i με τη μέθοδο της μονής καταμέτρησης 

max→gii= Μέγιστος αριθμός γειτνιάσεων μεταξύ των 
εικονοστοιχέιων του τμήματος (κλάσης) i με τη μέθοδο της 
μονής καταμέτρησης 
Pi= Ποσοστό κατειλημμένου τοπίου από την κλάση i 
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Όπου το N(h) είναι ο αριθμός των συμβάντων μέσα στον κύκλο με κέντρο ένα τυχαίο συμβάν και 
ακτίνα b, ενώ λ είναι η συνολική ένταση των σημείων για κάθε άτομο. 

Το χρονικό πλαίσιο της μελέτης επιλέχθηκε να συμπίπτει με την πρώτη παρατήρηση και να 
τελειώνει με την τελευταία, δηλαδή την πιο πρόσφατη χρονικά, έτσι ώστε να μπορούν να 
συμπεριληφθούν όλες οι παρατηρήσεις στην ανάλυση. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος bootstrap για 
τη δημιουργία διαστήματος εμπιστοσύνης 95% για το θεωρητικό Κ αναμένοντας μόνο την πλήρη 
παραδοχή της τυχαιότητας. Κάτω από τη μηδενική υπόθεση της τυχαιότητας η παρατηρηθείσα K(h) 
τιμή θα πρέπει να εμπίπτει με το διάστημα της τυχαιοποίησης, η υπόθεση της χρονικής τυχαιότητας 
απορρίπτεται αν η πραγματική Κ είναι έξω από το διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 

 
 

5.3.4 Εκτίμηση ζωτικού χώρου (Home range) 
 
Υπάρχουν γενικά αρκετοί μέθοδοι υπολογισμού του ζωτικού χώρου (home range). Για τα 

δεδομένα μετακίνησης ατόμων  που συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της τηλεμετρίας , ψηφιοποιήθηκαν 
από γεωγραφικές πληροφορίες (QGIS Development Team,2014) και απεικονίστηκαν με την χρήση 
του λογισμικού Animove (Animove Team, 2008), ενώ χρησιμοποιήθηκε αρχικά η μέθοδος του 
ελάχιστου κυρτού πολύγωνου (MCP:The minimum convex polygon), που αποτελεί την πιο 
διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης ζωτικού χώρου. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε για να 
διευκολύνει την σύγκριση  των αποτελεσμάτων μας με παλαιότερες καθώς και νεότερες εργασίες 
όπου και γίνεται ευρεία χρήση της μεθόδου(Mohr 1947, Tinkle, McGregor et al. 1962, BEARDER and 
Martin 1980, Schoener 1981, Worton 1987). 

Το ελάχιστό κυρτό πολύγωνο κατασκευάζεται συνδέοντας τους εξωτερικούς εντοπισμούς και 
έπειτα υπολογίζεται η επιφάνεια του. Δεδομένων των συντεταγμένων γύρω από το πολύγωνο η 
επιφάνεια υπολογίζεται ακολούθως: 

 
 

Όπου (Χi,Yi) είναι το ith σημείο εξ ευωνύμων από ένα σύνολο σημείων ενός κυρτού πολυγώνου 
 

Η μέθοδος αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα. Τα θετικά της  είναι ότι 
είναι αρκετά απλή και εύκολη στον υπολογισμό της και  ευέλικτη στη δημιουργία σχήματος ενώ το 
κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η εκτιµούµενη επιφάνεια αυξάνει συνεχώς όσο 
περισσότερους εντοπισμούς έχουμε ακόμα και για σχετικά σταθερά χωρικά είδη (Worton 1987). Η 
πιθανότητα να ληφθεί ένας εντοπισμός εκτός του πολύγωνου είναι υπαρκτή, και ακόμα και αν πολλοί 
εντοπισμοί έχουν ληφθεί εξακολουθεί να είναι µια πεπερασμένη πιθανότητα, έτσι η εκτίμηση του 
ζωτικού χώρου είναι συνάρτηση του μεγέθους του δείγματος. Για να αποφύγουμε το μειονέκτημα 
αυτό θέτουμε ένα κριτήριο επιλογής των εντοπισμών ανάλογα µε τη συνεισφορά τους στην εκτίμηση 
(εξαλείφοντας τα ακραία δεδομένα – outliers που προσθέτουν μεγάλες επιφάνειες στο πολύγωνο) 
συνήθως επιλέγουμε το 95% των εντοπισμών (White and Garrott 1990).  

Μια διαφορετική προσέγγιση και εκτίμηση του ζωτικού χώρου είναι αυτή του διμεταβλητού 
κανονικού (BIN) η οποία επιλέχθηκε για τον υπολογισμό της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας 
(Silverman, 1986). Ο εκτιμητής Kernel που χρησιμοποιείται μπορεί να περιγράφει ως µια μειούμενη 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (Probability Density Function), που καλείται «Πυρήνας» (“Core 
area”), η οποία τοποθετείται πάνω σε κάθε σημείο των δεδομένων µας, ενώ η εκτίμηση προκύπτει 
προσθέτοντας τα n στοιχεία των δεδομένων. Έτσι όπου υπάρχει συσσώρευση πολλών σημείων, η 
εκτίμηση του Kernel έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από εκεί που υπάρχουν λίγα στοιχεία. Επειδή το 
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κάθε Kernel είναι µια πυκνότητα (density) η τελική εκτίμηση είναι και αυτή µια πραγματική 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) από μόνη της(Worton 1987). 

Αν ξεκινήσουμε και περιοριστούμε στην δι-μεταβλητή περίπτωση και υποθέσουμε ότι το: 
Χ1=[Χ1

(1), Χ1
(2)]; Χ2=[Χ2

(1),Χ2
(2)]; ….. Χn=[Χn

(1), Χn
(2)]  είναι ένα τυχαίο δείγμα n ανεξάρτητων σημείων από 

µια άγνωστη κατανομή χρήσης (Utilization Distribution, UD) µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 
f(x), που πρέπει να υπολογίσουμε, τότε ένας δι-μεταβλητός εκτιμητής Kernel του f(x) μπορεί να 
ορισθεί ακολούθως: 
 


2

1

1 n
i

h
i

x X
f K

nh h

    
  

 
Όπου το K είναι µια μονοκόρυφη συµµετρική δι-μεταβλητή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

(Probability density Function) και το h είναι µια παράμετρος ομαλοποίησης (smoothing parameter) 
που μπορεί να ορισθεί από τον χρήστη(Calhoun and Casby 1958).  

Η παράμετρος ομαλοποίησης ελέγχει το ποσό της διακύμανσης σε κάθε στοιχείο της εκτίμησης. 
Έτσι αν χρησιμοποιήσουμε μικρή τιμή του h τότε οι μικρολεπτομέρειες των δεδομένων μπορούν να 
παρατηρηθούν. Ενώ αν χρησιμοποιήσουμε μεγάλη τιμή του h τότε θα έχουμε εμφανή µόνο τα 
εξέχοντα χαρακτηριστικά των δεδομένων µας ενώ οι μικρολεπτομέρειες δε θα διακρίνονται. Οι 
μέθοδοι εκείνες που χρησιμοποιούν την ίδια παράμετρο ομαλοποίησης για όλο το επίπεδο (plane) 
λέγονται και εκτιμητές σταθερού Kernel (fixed Kernel methods). 

Η παράμετρος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την ad-hoc μέθοδο αναφοράς (Silverman 1986). 
 

h= 𝝈𝒏 𝟏/𝟔 
όπου: 

 
σ =0.5 (Var(x)+Var(y)) 

 
 

Ο υπολογισμός του ζωτικού χώρου υπολογίστηκε με τη χρήση του adehabitat στο στατιστικό 
πακέτο R (Calenge 2006).  

 
5.3.5 Μοντελοποίηση 
 
Μοντελοποίηση της επιλογής ενδιαιτήματος 

 
Στο τελευταίο στάδιο της συγκεκριμένης μελέτης τα δεδομένα από τους ραδιοεντοπισμούς του 

Νανόμπουφου και οι περιβαλλοντικοί  παράγοντες θα χρησιμοποιηθούν ώστε να παραχθεί μοντέλο 
που να μπορεί να περιγράψει την επιλογή ενδιαιτήματος διατροφής  του  είδους στο νοτιότερο 
ευρωπαϊκό σημείο της κατανομής του, την Κρήτη, στο αγροτικό οικοσύστημα της Μεσαράς. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες πρόβλεψης χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες βασισμένοι στη 
σημασία τους και την ελάχιστη κλίμακα και δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα χτισμένα στις 
δύο ομαδοποιήσεις δεικτών  πρόβλεψης  (μοντέλο ονομαστικής κλίμακας, μοντέλο τοπίου) (Πίνακας 
19).  

Για το χτίσιμο των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MaxEnt που χρησιμοποιεί την 
μηχανική εκμάθηση για την πρόβλεψη της κατανομής (Phillips, Anderson et al. 2006) και βασίστηκε  
σε μία βάση δεδομένων με περιβαλλοντικές συνδιακυμάνσεις για να μελετήσει την επιλογή 
ενδιαιτήματος κυνηγίου του Νανόμπουφου. Το MaxEnt βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα 
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παρουσίας για ένα σύνολο περιβαλλοντικών προγνωστικών για μια γεωγραφική περιοχή. Το 
αποτέλεσμα του μοντέλου είναι ένας χάρτης σε μορφή raster, χωρισμένος σε χωροψηφίδες , όπου 
για κάθε χωροψηφίδα έχει οριστεί μια πιθανότητα κατανομής (Phillips, Anderson et al. 2006), 
αποδίδοντας κατανομή πιθανότητας παρουσίας (Probability Distribution). 

Πριν την κατασκευή του μοντέλου έγινε η υπόθεση πως υπάρχει μια βέλτιστη αντιληπτική περιοχή 
επιλογής ενδιαιτήματος για τον Νανόμπουφο, δηλαδή ότι η έκταση του οικοτόπου που χρησιμοποιεί 
είναι σχετική με τις αποφάσεις του είδους όταν θελήσει να μετακινηθεί. Για να οριστεί αυτός ο 
βέλτιστος δείκτης τοπίου χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα τυπικής απόκλισης για μια σειρά από παράθυρα  
σε φθινοπωρινές εικόνες για τον NDVI (sdNDVIa) για διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Συνολικά 
χρησιμοποιήθηκαν 12 μεγέθη παραθύρων από 5x5 μέχρι και 27x27 εικονοστοιχείων. Το μοντέλο  
MaxEnt εφαρμόστηκε για κάθε έναν από τους δώδεκα δείκτες πρόβλεψης ξεχωριστά. 

 Το ποσοστό επιλογής ή διαφορετικά οι καμπύλες απόκρισης  για τα δώδεκα μεγέθη NDVISD 
παρουσιάζονται με μόνο ένα μέγιστο, ενώ για ένα μικρό μέρος του συνολικού παραθύρου το μέγιστο 
είναι λιγότερο εμφανές (π.χ. NDVI_SD5), αλλά για το μεγαλύτερο μέρος του ορίζεται αρκετά καλά 
(Εικόνα 48).  

 

 
Εικόνα 48 Καμπύλες απόκρισης a) Μέγιστη τιμή απόκρισης (Κορυφή) b) NDVISD για διαφορετικές κλίμακες. Φίλτρο τυπικής 
απόκλισης που εφαρμόστηκε πάνω στην περιοχή του παραθύρου μεγέθους 7-27 pixel. Η απόκριση παρουσιάζει μία κορυφή 
γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει μια σαφώς καθορισμένη προτίμηση προς ορισμένο χωρικό πλαίσιο. Η απόκριση 
μεγιστοποιείται σε παράθυρο μεγέθους 9x9. 

Οι υψηλές τιμές NDVI_SD στον άξονα του x (Εικόνα 48) αντιστοιχούν σε περιοχές που η ποσότητα 
της βιομάζας πάνω από το έδαφος αλλάζει απότομα π.χ. ελαιώνες, ανοιχτά πεδία η χωράφια 
κηπευτικών, ενώ οι ακραίες τιμές από την άλλη αντιπροσωπεύουν την πολύ υψηλή διαφορά μεταξύ 
κοντινών χωροψηφίδων, όπως γύρω από θερμοκήπια ή άλλες τεχνητές επιφάνειες που βρίσκονται 
στο εσωτερικό της αγροτικής πεδιάδας. Η επίτευξη της υψηλότερης βαθμολογίας στην καμπύλη 
απόκρισης, είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αντίθεσης μεταξύ των διαθέσιμων οικοτόπων. 

Τα προκαταρκτικά μοντέλα έδειξαν ότι μεγαλύτερη διακριτή επιλογή παρατηρήθηκε κατά τη 
χρήση της μεσαίας χωρικής κλίμακας και το sdNDVIa υπολογίστηκε για μέγεθος παραθύρου 9x9 όπου 
και παρήγαγε την υψηλότερη κορυφή (Εικόνα 48) σε σχετική απόκριση. Με άλλα λόγια η χωρική 
ετερογένεια που υπολογίζεται σε αυτήν την κλίμακα είναι η καλύτερη στο να εξηγεί την προτίμηση 
των ζώων, έτσι το sdNDVIa στο συγκεκριμένο μέγεθος παραθύρου χρησιμοποιήθηκε ως προβλεπτής 
σε επόμενο βήμα. Έπειτα από αυτή τη διαδικασία επιλογής μεγέθους παραθύρου κατασκευάστηκαν 
δύο μοντέλα ξεχωριστά από τις δύο ομάδες δεικτών πρόβλεψης.  

Το πρώτο μοντέλο ονομαστικής κλίμακας περιλάμβανε έξι μεταβλητές (Πινακας 19)  απευθείας 
από τις εικόνες ASTER VNIR  χρησιμοποιώντας την καλύτερη χωρική ανάλυση των 15m  από τον 
αισθητήρα ASTER. Το δεύτερο μοντέλο περιλάμβανε 11 μεταβλητές (Πινακας 19) βασισμένες στην 
ταξινόμηση τοπίου  που αποκτήθηκε από την επιτόπια εργασία πεδίου στην περιοχή μελέτης. Ο 
χάρτης κάλυψης γης δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό πληροφοριών τηλεπισκόπησης και 
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δεδομένων της εργασίας πεδίου ενώ πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή παραμετρικής 
ταξινόμησης μέσω του λογισμικού IDRISI selva (Eastman 2012). Οι μετρήσεις ποικιλομορφίας των 
οικοτόπων για τον χάρτη κάλυψης γης προήλθαν με τη βοήθεια του λογισμικού FRAGSTATS και με τη 
χρήση σταθερού μεγέθους παραθύρου  που υποθέσαμε ότι αντικατοπτρίζει  την κλίμακα που 
αντιλαμβάνονται καλύτερα οι Νανόμπουφοι και ανταποκρίνεται  καλύτερα σε σχέση με το 
περιβάλλον (McGarigal, Cushman et al. 2012). 

Η μεταβλητότητα του NDVI  χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο ονομαστικής κλίμακας (Jensen 2005), 
ενώ το ποσοστό του τύπου κάλυψης εδάφους (PLAND) και η ποικιλία των τύπων ενδιαιτημάτων 
εκτιμήθηκαν μέσω του Shannon (SDHI) (Tuomisto 2010). Ο  δείκτης συνάθροισης (AL) που μετρά το 
κατά πόσο είναι συμπαγείς οι τύποι κάλυψης γης  (He, DeZonia et al. 2000) στο μοντέλο κλίμακας 
τοπίου. Οι εκτιμητές πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται και στα δύο μοντέλα επαναδειγματήστηκαν 
για την ανάλυση των χωροψηφίδων των 15m με τη μέθοδο διγραμμικής αναδειγματοληψίας με τη 
χρήση του λογισμικού IDRISI selva (Eastman 2012). Η απόδοση του μοντέλου αξιολογήθηκε με 
στατιστικές μεθόδους ώστε να γίνει η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους παραθύρου για την 
εξαγωγή των βέλτιστων πληροφοριών. Ως καταλληλότερο, που συμπίπτει με την αντιληπτική 
εμβέλεια του Νανόμπουφου υποθέσαμε αυτό με την μεγαλύτερη τιμή του ακατέργαστου βαθμού 
(Higher raw score). 

Η έκταση της περιοχής μελέτης προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι δυνητικά διαθέσιμες 
θέσεις ορίστηκε η περιοχή των 2χλμ γύρω από την τελευταία παρατήρηση. Χρειάστηκε ένα δείγμα 
10.000 σημείων υποβάθρου ώστε να περιγράφουν πλήρως οι διαθέσιμοι πόροι της περιοχής 
μελέτης. Ο αριθμός αυτός θεωρήθηκε επαρκής και αντιπροσωπευτικός για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών δεδομένου του μικρού μεγέθους που καλύπτει η μελέτη. 

Για να ελεγχθεί πιο μοντέλο εν τέλει ανταποκρίνεται καλύτερα στην επιλεγμένη κλίμακα θα 
πρέπει οι ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν να παραμείνουν σταθερές ώστε να μας εξασφαλίσει την μεταξύ 
τους σύγκριση με το προεπιλεγμένο όριο προσέγγισης ορισμένο στο 0.0001. Περίπου οι μισές από 
τις επαναλήψεις και για τα δυο μοντέλα έληξαν πριν καν φτάσουν στο όριο των μέγιστων 
επαναλήψεων. Η κανονικοποιημένη παράμετρος λ ρυθμίστηκε επίσης σε προεπιλεγμένη τιμή (Elith, 
Phillips et al. 2011). Η περιοχή κάτω από την καμπύλη AUC που δημιουργήθηκε και ανήκει στην 
καμπύλη λειτουργικών χαρακτηριστικών ROC η οποία εκφράζει την επίδοση , χρησιμοποιήθηκε ως η 
βασική μέτρηση της σχετικής απόδοσης του μοντέλου (Fielding and Bell 1997). Οι μέσες τιμές της 
AUC έπειτα από δέκα διασταυρώσεις για το κάθε μοντέλο εξετάστηκαν για την στατιστική τους 
σημαντικότητα με τη δοκιμή Student’s t-test. 

Η AUC  είναι μια από τις πιο δημοφιλής μεθόδους για την αξιολόγηση μοντέλων με την 
προϋπόθεση όμως τα ανταγωνιστικά μοντέλα να φέρουν τις ίδιες παραμέτρους (Lobo, Jiménez-
Valverde et al. 2008) όπως έγινε και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με τους Phillips and 
Dudík (2008) τιμές AUC >0,75 υποδηλώνουν καλή ικανότητα πρόβλεψης του μοντέλου. Η μεταβλητή 
σημαντικότητα αξιολογήθηκε τόσο με τη χρήση του Jackknife όσο και με συνδυαστικές δοκιμές 
(Phillips, Anderson et al. 2006) ώστε να μπορούμε να ερευνήσουμε το κατά πόσο ένα συγκεκριμένο 
προγνωστικό βελτιώνει την επίδοση του μοντέλου η ακόμα το πόσο παραμένει σταθερό μετά από 
τυχαία αφαίρεση δεδομένων. 
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Πίνακας 19 Παράμετροι πρόβλεψης για κάθε μοντέλο 

 
 
 

5.4 Αποτελέσματα 
 

5.4.1 Ταξινόμηση της κάλυψης τοπίου στη Μεσαρά 
 

Από τα ζεύγη των συντελεστών συσχέτισης μεταξύ των δεικτών από την τηλεπισκόπηση και την 
φυτοκάλυψη διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης βλάστησης κανονικοποιημένης διαφοράς  (NDVI) έχει την 
καλύτερη συνεργασία με την κάλυψη του εδάφους (Πίνακας 20). 
 

Πίνακας 20 Συντελεστές συσχέτισης Pearson κατά ζεύγη μεταξύ VI και Φυτοκάλυψης 

 NDVI PVI PC3 PC2 PC1 Κάλυψη 
NDVI 1.00 0.87 0.5 0.92 0.68 0.64 

PVI 0.87 1.00 0.49 0.98 -0.25 0.5 

PC3 0.5 0.49 1.00 0.38 -0.16 0.41 

PC2 0.92 0.98 0.38 1.00 -0.41 0.53 

PC1 -0.68 -0.25 -0.16 -0.41 1.00 -0.51 

Κάλυψη 0.64 0.5 0.41 0.53 -0.51 1.00 
 
 

Το NDVI, PVI και το δεύτερο νεοφασματικό κανάλι της ανάλυσης κύριας συνιστώσας PC2 έχουν 
ουσιαστικά την ίδια ερμηνεία, καθώς καταγράφουν την ποσότητα της πράσινης βιομάζας του 
εδάφους με το πρώτο νεοφασματικό κανάλι ή αλλιώς PC1 να εκτιμά τη συνολική φωτεινότητα της 
εικόνας. Ο ατμοσφαιρικά διορθωμένος (λόγω της ευαισθησίας στις ατμοσφαιρικές μεταβολές) 
κατακόρυφος δείκτης βλάστησης  PVI  και το νεοφασματικό κανάλι PC2 εξηγούν περίπου τη μισή 
φυτοκάλυψη του εδάφους. Με την εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης ο δείκτης βλάστησης 
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κανονικοποιημένης διαφοράς  (NDVI) δείχνει γι’ ακόμη μία φορά πως εξηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό  
τη μεγαλύτερη διακύμανση της περιοχής που καλύπτεται από ελαιώνες (Εικόνα 49). Η κατανομή από 
την εφαρμογή bootstrap στις τιμές του συντελεστή προσδιορισμού r2 και για τα τρία γραμμικά 
μοντέλα που προέκυψαν δείχνει να είναι αξιόπιστη και σε φυσιολογικά πλαίσια με αρκετά χαμηλή 
μεροληψία (Πίνακας 21). Και για τις τρεις περιπτώσεις των VI παρατηρούνται παρόμοια όρια τυπικού 
σφάλματος, ενώ τα επίπεδα εμπιστοσύνης δείχνουν ένα μεγάλο εύρος τιμών που σημαίνει αυξημένη 
μεταβλητότητα στα δεδομένα. 
 
Πίνακας 21 Μέση τιμή συντελεστή προσδιορισμου( r2) απο το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης για τις τρεις 
περιπτώσεις των VI 

                                                                                              95% confidence interval 
 Mean r2 Standard error Lower bound Upper bound 

NDVI 0.436 0.0685 0.297 0.5627 

PVI 0.286 0.0646 0.152 0.409 

PC2 0.32 0.0684 0.1822 0.447 
 

 
 
Η ανάλυση της μονής διακύμανσης  (one -way ANOVA) και η δοκιμή ad-hoc Tuckey’s test έδειξαν 

ότι υπάρχει  στατιστική σημαντικότητα για τις τιμές των συντελεστών προσδιορισμού r2. 
 

Πίνακας 22 Εφαρμογή Ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA)  για τους ομαδοποιημένους μέσους 

 Df SS MS F value Pr(>F)  
Indices 2 11.9 5.95 1316 <2.2e-16 *** 

Residuals 2997 13.55 0.0045    
 

Παρόλα αυτά το μοντέλο είναι ικανό να εξηγήσει λιγότερο από το μισό των μεταβλητών της 
φυτοκάλυψης  στην καλύτερη  των περιπτώσεων. 
 

 
Εικόνα 49 Μοντέλο παλινδρόμησης φυτοκάλυψης σε σύγκριση με τον δείκτη βλάστησης κανονικοποιημένης διαφοράς 
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Ο παραγόμενος χάρτης κάλυψης εδάφους (Εικόνα 50), σχετίζεται με έναν σημαντικό αριθμό 
σφαλμάτων που συνδέεται και παρατηρείται μεταξύ των ανοιχτών πεδίων και των ελαιώνων. Τα 
υψηλά σφάλματα σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τους αμπελώνες (Πινακας 23). Περίπου το 1/3 
των προβλέψεων του μοντέλου που είναι στην κατηγορία των καλλιεργειών (CROPS) ανήκουν στην 
κατηγορία του ελαιώνα (OLIVE). Επομένως ο παραγόμενος χάρτης παρουσιάζει προκατάληψη προς 
την εμφάνιση καλλιεργειών από ότι ισχύει στην πραγματικότητα. Η συνολική ακρίβεια της 
παραγόμενης εικόνας είναι περίπου στο 60%, κάτω από το αποδεκτό όριο ώστε να διασφαλίζεται η 
συγκρισημότητα και γενικότερα στο να προκύπτουν ασφαλή συμπεράσματα μέσα από την ανάγνωσή 
του. Ο συντελεστής k του Kohen’s μας υποδεικνύει ότι ο παραγόμενος χάρτης είναι καλύτερος από 
την απλή κατάταξη με πιθανότητα (k=0,45). 

 
Εικόνα 50 Χάρτης εδάφους της Μεσαράς (Σύστημα αναφοράς UTM 35-N, WGS 84) 

 
 

Πίνακας 23 Συγκεντρωτικό σφαλμάτων χάρτη κάλυψης γης για την περιοχή της Μεσαράς 

 Ετήσιες 
καλλιέργειες 

Τεχνητά 
έργα 

Ελαιώνες Αμπελώνες Αρδευόμενα 
χωράφια 

Φρύγανα Σύνολο Προμήθεια 

Ετήσιες καλλιέργειες 44 2 30 4 17 0 97 0.55 
Τεχνητά έργα 1 7 0 0 1 0 9 0.22 

Ελαιώνες 6 1 93 10 10 0 120 0.23 
Αμπελώνες 5 0 4 20 5 1 35 0.43 

Αρδευόμενα χωράφια 1 0 0 0 4 0 5 0.20 
Οικισμοί 1 5 4 0 3 0 13 1 

Φρύγανα 7 0 2 0 1 11 21 0.48 

Σύνολο 65 15 133 34 41 12 300  

Παράλειψη 0.32 0.53 0.30 0.41 0.90 0.08  0.4 

 

Ετήσιες καλλιέργειες 

Τεχνητές κατασκευές 

Ελαιώνες 

Αμπελώνες 

Αρδευόμενα χωράφια 

Οικισμοί 

Φρύγανα 



102 
 

5.4.2 Χρονική ανεξαρτησία δεδομένων ραδιοτηλεμετρίας 
 

Αρχικά πριν προχωρήσουμε στην εκτίμηση του ζωτικού χώρου κυνηγίου και της επιλογής 
ενδιαιτήματος κυνηγίου για το είδος του Νανόμπουφου θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε τα δεδομένα 
μας ως προς την χρονική τους ανεξαρτησία, ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα της μελέτης  
γνωρίζοντας αν τα δεδομένα μας ανταποκρίνονται σωστά στα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Σε 
γενικές γραμμές διακρίνεται  πως υπάρχουν λιγότερες παρατηρήσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, 
της μη αναπαραγωγικής περιόδου, σε σύγκριση με τους ανοιξιάτικους που θεωρείται και η 
αναπαραγωγική περίοδος του είδους. Αυτό αυτομάτως υποδηλώνει πως δεν είναι δυνατή η 
σύγκριση μικρότερων χρονικών κλιμάκων, διότι θα υπάρχει μία προκατάληψη ως προς τους 
ανοιξιάτικους μήνες. Όπως και η μελέτη εποχιακής αλλαγής της επιλογής ενδιαιτήματος δεν είναι 
κατάλληλη λόγω των μη επαρκών δεδομένων από τις υπάρχουσες παρατηρήσεις, καθώς  και η 
ανάλυση του ζωτικού χώρου χειμώνα-άνοιξης ενέχει τον κίνδυνο να υποτιμηθεί η χειμερινή επιλογή 
και να υπερεκτιμηθεί η ανοιξιάτικη. Το μόνο άτομο που τα δεδομένα του είναι επαρκή και για τις 
δύο αυτές εποχές είναι ο Vales. 

Όλες οι παρατηρήσεις πάσχουν από μικρής κλίμακας ομαδοποίηση λόγω της άνισης διασποράς 
των παρατηρήσεων μέσα στη χρονιά. Για δύο άτομα παρατηρήθηκε ότι το K είναι έξω από το 
διάστημα 95% του bootstrap (Εικόνα 51). Παρόλα αυτά σε μεγάλο μέρος για το σύνολο των ατόμων 
η εκτίμηση K Ripley σταθεροποιείται και είναι εντός των ορίων εμπιστοσύνης δίνοντας μας τη 
δυνατότητα να εξάγουμε ασφαλή δεδομένα (Εικόνα 51). Τα υπόλοιπα άτομα έδειξαν πιο σταθερά 
και έρχονται σε συμφωνία με την υπόθεση  της χρονικής τυχαιότητας. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 50 Θεωρητική εναντι παρατηρούμενης εκτίμησης,  K Ripley συνάρτηση. Και οι δύο άξονες 
αντιπροσωπεύουν τον χρόνο. Η γκρίζα περιοχή αντιπροσωπέυει το διάστημα εμπιστοσύνης 95% του 
αναμενόμνενου Κ. Η μαύρη γραμμή που υπερβαίνει το διάστημα εμπιστοσύνης δείχνει συσσωμάτωση 
δεδομένων και αυτή κάτω από το διάστημα εμπιστοσύνης υποδυκνύει την χρονική διασπορά 
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5.4.3 Ζωτικός χώρος  (Home range) 
 

Κατά την περίοδο της ραδιοπαρακολούθησης έγιναν συνολικά 487 ραδιο-ανιχνεύσεις από τις 
οποίες προέκυψαν 279 ραδιοεντοπισμοί  (�̅�±sd= 25±9 ραδιοεντοπισμοί ανά Νανόμπουφο, εύρος= 
15-41). Από αυτούς το 68,8% να ανήκουν στην μη αναπαραγωγική περίοδο, ενώ σε ένα από τα άτομα 
η παρακολούθηση έγινε μόνο κατά την περίοδο της αναπαραγωγής. Ο μέσος χρόνος 
παρακολούθησης του κάθε ατόμου ήταν οι 4.7 μήνες (�̅�±sd= 143±78 ημέρες, εύρος= 16-280).   Από 
τους 14 Νανόμπουφους που ραδιοσημάνθηκαν για τους 11 δημιουργήθηκε ένα επαρκές μέγεθος 
δείγματος για την ανάλυση του ζωτικού χώρου (≥15 σημεία ανά άτομο) , ενώ πέντε άτομα παρήγαγαν 
ένα επαρκές σύνολο δεδομένων με 171 ραδιοεντοπισμούς (�̅�±sd= 34±5 ημέρες, εύρος= 30-41), όπου 
και είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια για την εκτίμηση της επιλογής ενδιαιτήματος (Downs 2008), 
εξαπλωμένα σε μία έκταση περίπου 5x5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η περίοδος παρακολούθησης 
για τα άτομα με τη μεγαλύτερη διάρκεια  κυμάνθηκε από 6-8 μήνες (�̅�±sd= 206±55 ημέρες, εύρος= 
130-280) και η ένταση δειγματοληψίας (0,15 μετακινήσεις/ημέρα). Από όλες τις παρατηρήσεις, μία 
βρέθηκε ασυνήθιστα μακριά περίπου 15 km  νότια από τις υπόλοιπες για το συγκεκριμένο άτομο , το 
οποίο εμφανιζόταν κοντά στην νότια ακτογραμμή με συνέπεια να μην το υπολογίσουμε κατά τη 
διαδικασία της  εκτίμησης του ζωτικού χώρου καθώς θα επηρέαζε και θα ωθούσε σε υπερεκτίμηση 
του αποτελέσματος, λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζουν οι μέθοδοι υπολογισμού του ζωτικού 
χώρου. 

Από τις παρατηρήσεις προέκυψε ότι όλα τα άτομα αμέσως μετά την έναρξη της δραστηριότητάς 
τους φεύγουν απευθείας από την ημερήσια κούρνια με κατεύθυνση τους ελαιώνες της γύρω 
περιοχής. Στη συνέχεια όμως παρουσιάζουν ένα στατικό μοτίβο κατά την αναζήτηση τροφής αφού 
εντοπίζονται να παραμένουν σε κοντινά σημεία κυρίως σε ελαιόδεντρα και σε κυπαρίσσια κατά τη 
διάρκεια σχεδόν όλης της νύχτας. Πιθανότατα χρησιμοποιώντας τα κλαδιά σαν καρτέρι για να 
εξαπολύσουν την επίθεσή τους όταν εμφανιστεί το  θήραμα. Το μέγεθος τους ζωτικού χώρου με τη 
μέθοδο του ελάχιστου κυρτού πολυγώνου (MCP) δείχνει να είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που 
προκύπτει μέσω της μεθόδου με τον εκτιμητή Kernel (KDE), αλλά χωρίς να παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (�̅�MCP100%=373ha, εύρος = 47-900 ha, ενώ �̅�KDE95%=969ha, εύρος= 152-1770 ha; 
Mann-Whitney test, U=1.04, P=0.29) (Εικόνα 52)(Πινακας 24). 

 

 
Αναλογικά η διαφορά στο μέγεθος του ζωτικού χώρου μεταξύ των ατόμων ήταν υψηλότερη όταν 

υπολογίστηκε με τη μέθοδο του ελάχιστου κυρτού πολυγώνου, αλλά η κατάταξη των ατόμων 
παρέμεινε ίδια για τα 10 από τα 11 από την άποψη έκτασης του ζωτικού χώρου, ανεξαρτήτως της 
μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε κάθε φορά. Βάσει των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε επίσης να 
υπάρχει σημαντική αλληλεπικάλυψη των περιοχών που χρησιμοποιήθηκαν ως ζωτικός χώρος για το 
κάθε πουλί ατομικά (MCP: �̅�±sd= 36.5±27.7%, KDE: �̅�±sd= 51.7±28.3%, εύρος= 0-100). Ενώ θεωρητικά 
προκύπτει ότι οι Νανόμπουφοι κυνηγούν σε μια κυκλική περιοχή γύρω από την ημερήσια κούρνια 
ακτίνας 400m με 2.4km (MCP: �̅�±sd= 1.1±0.9km, εύρος= 0.4-1.7km, KDE: �̅�±sd= 1.8±1.4km  εύρος= 
0.7-2.4km).  

Πίνακας 18 Στατιστικά στοιχεία και δεδομένα μετακίνησης για 5 άτομα Νανόμπουφου (Asio otus) 
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Εικόνα 51 Κατανομή  των μετακινήσεων του Νανόμπουφου. Ελάχιστου κυρτό  πολύγωνο (MCP) (a) κα 95%ι κατανομή 
χρήσης (UD) (b), εκτίμηση του Ζωτικού χώρου (Ζ.Χ). Το MCP υπολογίζεται χρησιμοποιώντας όλες τις παρατηρήσεις. Το UD 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την κατανομή 

 

 

5.4.4 Η επιλογή πόρων του Νανόμπουφου 
 
Επίδοση των μοντέλων 
 

Τα μοντέλα της ονομαστικής κλίμακας και της κλίμακας τοπίου βρέθηκαν να παρουσιάζουν 
παρόμοια καλή απόδοση (Εικόνα 53). Στην προκειμένη περίπτωση η ονομαστική κλίμακα δείχνει να  
αποδίδει ελαφρώς καλύτερα από το μοντέλο τοπίου κρίνοντας το αποτέλεσμα μέσω της μέσης τιμής 
AUC (Εικόνα 53), όσο και από τη διασταυρωμένη επικύρωση της μεταβλητότητας (cross-validation 
variability). Ωστόσο το one sided Student’s test δεν έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των μέσων τιμών της AUC (t=0.61, p= 0.275). Με την αβεβαιότητα όμως του μοντέλου 
κλίμακας τοπίου  να δείχνει ελαφρώς μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της ονομαστικής κλίμακας, 
αυτό  όμως  μπορεί να οφείλεται και στην αύξηση των προγνωστικών του μοντέλου  τοπίου, τα οποία 
ενδέχεται να αυξάνουν την αβεβαιότητα, γεγονός που θα διαλευκανθεί μέσω της ερμηνείας των 
τιμών ROC.  
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Εικόνα 53 Περιοχή κάτω από την καμπύλη Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του Δείκτη (ROC) για τα δεδομένα της 
ονομαστικής κλίμακας (a) και κλίμακας τοπίου (b). Το AUC μετρά τη σχετική απόδοση του μοντέλου. Ερμηνεύεται ως η 
πιθανότητα μιας τυχαίας θετικής περίπτωσης να κατατάσσεται υψηλότερα από την τυχαία τιμή του υποβάθρου. Οι τιμές 
άνω του 0.75 υποδεικνύουν ότι το μοντέλο προβλέπει καλύτερα από το τυχαίο. 

 

5.4.5 Η σημαντικότητα των μεταβλητών 
 
Στο μοντέλο της ονομαστικής κλίμακας η απόσταση από τις ημερήσιες κούρνιες και τα 

χαρακτηριστικά της βλάστησης, στην περίπτωσή μας  η φθινοπωρινή NDVI (aNDVIsd)   ετερογένεια, 
ήταν οι καλύτεροι δείκτες πρόγνωσης για την επιλογή ενδιαιτήματος του Νανόμπουφου. Αθροιστικά 
η συνεισφορά τους κυμάνθηκε  στο 90% της επεξήγησης του μοντέλου, ενώ αν προσθέσουμε και τον 
τρίτο εκτιμητή επεξηγείται  το 95% του μοντέλου (Πίνακας 25). Παραπλήσια αποτελέσματα 
προκύπτουν μετα και από την δοκιμή jackknife (Εικόνα 54a).  Μεγάλη πτώση της επεξηγηματικότητας 
παρουσιάστηκε μόνο όταν η μεταβλητή DISTconif αποκλείστηκε, επιβεβαιώνοντάς μας πως είναι η 
πιο σημαντική μεταβλητή του μοντέλου. 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, το μοντέλο τοπίου παρουσιάζει σχετική συνεισφορά 
περισσότερο κατανεμημένη. Ο σημαντικότερος δείκτης πρόγνωσης φαίνεται πως είναι ο 
PLAND_crop, που στην προκειμένη περίπτωση αντιπροσωπεύει τα ανοιχτά τοπία και προσφέρει στο 
μοντέλο το 40% της πρόγνωσης. Αθροιστικά ο παραπάνω δείκτης με το υψόμετρο (ELEV) και την 
ετερογένεια του ενδιαιτήματος (SHDI) εξηγούν το 73% της σχετικής συνεισφοράς του μοντέλου ενώ 
ακολουθούν άλλες μικρότερης σημασίας μεταβλητές  όπως τιμές από τις μεταβλητές PLAND. Η 
δοκιμή jackknife σε αυτή την περίπτωση δείχνει πως το ELEV τελικά είναι η μεταβλητή που έχει την 
περισσότερη χρήσιμη  πληροφορία για το μοντέλο και ακολουθεί  το PLAND_crop (Εικόνα 54b).  Ενώ 
παρατηρείται ότι η παράλειψη  κυρίως του ELEV μειώνει αρκετά την επεξηγηματικότητα όταν 
παραλειφθεί. 
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Πίνακας 19 Συμβολή των περιβαλλοντικών μεταβλητών στο μοντέλο Maxent. Η πρώτη εκτίμηση δείχνει την ομαλοποιημένη 
εισφορά της κάθε μεταβλητής και η δεύτερη εκτιμά τις τιμές των μεταβλητών για τα δεδομένα παρουσίας με υπόβαθρο την 
τυχαία μεταλλαγή  και την επαναξιολόγηση του μοντέλου ,οι τιμές είναι οι μέσοι έπειτα από  δέκα  επαναλήψεις των 
δοκιμών. Τα ονόματα των μεταβλητών έχουν παρουσιαστεί στον Πίνακα 18. Οι τύποι κάλυψης γης που χρησιμοποιούνται 
στο μοντέλο τοπίου είναι PLAND_crop (ποσοστό ετήσιων καλλιεργειών,, κυρίως σιτάρι), PLAND_vegf (ποσοστό 
αρδευόμενων καλλιεργειών), PLAND_ (ποσοστό κατοικημένων περιοχών χαμηλής έντασης), PLAND_artificial (ποσοστό 
κτισμάτων, θερμοκήπια και αποθήκες), PLAND_phrygana (ποσοστό φρυγανικών οικοσυστημάτων)  

 
 

 
Βάσει των παραπάνω οι εκτιμήσεις σχετικά με τη χωρική δομή κατατάσσονται σε υψηλότερη θέση 

από τις μεταβλητές που δεν σχετίζονται με αυτή. Μεταξύ των άλλων μετρήσεων τοπίου και της 
ποικιλότητας πρώτη θέση κατέχει ο SHDI (Δείκτης ποικιλότητας Shannon) που βρίσκεται υψηλότερα 
από άποψης συνεισφοράς στη λειτουργία του μοντέλου. Από την άλλη το LC (Ταξινόμηση κάλυψης 
γης)  φαίνεται να είναι  ένα φτωχό μέσο πρόβλεψης με χαμηλή συνεισφορά στο συνολικό μοντέλο. 
Από τα αποτελέσματα φαίνεται με μια πρώτη εκτίμηση ότι οι Νανόμπουφοι προτιμούν σχετικά 
ανοιχτές περιοχές, και αποφεύγουν τοπία που κυριαρχεί η ανθρώπινη παρουσία. 
 

 
Εικόνα 54 Jackknife test. Μοντέλο ονομαστικής κλίμακας (Αριστερά),  μοντέλο κλίμακας τοπίου (Δεξιά) 

 

 

Μεταβλητές
Σχετική συνεισφορά 

(%)
Μεταλλαγή βαρύτητας 

(%)
Ονομαστική κλίμακα
DIST_conif 69.9 62.1
ANDVI_sd 20.5 21.8
SNDVI 4.5 7.4
SNDVI_sd 3 5.3
DIST_roads 1.5 1.9
ANDVI 0.5 1
Κλίμακα τοπίου
PLAND_crop 44.2 23.8
ELEV 21.1 38.8
SHDI 7.8 13
PLAND_vine 7.1 6
PLAND_vf 6.5 2.2
PLAND_resi 4.9 4.2
LC 2.9 3.1
PLAND_olive 2.6 2
AI 2.3 2
PLAND_artificial 0.4 2.1
PLAND_phrigana 0.2 2.7
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5.4.6 Καμπύλες απόκρισης 

 
Οι καμπύλες απόκρισης δείχνουν την επιλογή πόρων του Νανόμπουφου κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και τη συμπεριφορά του κυνηγιού. Οι περισσότερες καμπύλες που δημιουργήθηκαν είναι 
μοναδικού μέγιστου και παρουσιάζουν μεγάλο βέλτιστο εύρος, ή φτάνουν σε μία επίπεδη 
ασύμπτωτη ευθεία. Επιπλέον  παρατηρείται να εμφανίζουν μία σαφής αρνητική συσχέτιση για 
ορισμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

  
 

 
Εικόνα 55 Καμπύλες απόκρισης για την ονομαστική κλίμακα. Οι καμπύλες είναι ίδιες τόσο για το πλήρες μοντέλο όσο και 
για μοντέλα που κατασκευάστηκαν με μία μόνο μεταβλητή χωριστά. Οι καμπύλες προσαρμογής  είναι δομημένες με ένα 
μόνο προγνωστικό για να γίνει πιο εύκολη η ερμηνεία τους. 

Σύμφωνα με το μοντέλο της ονομαστική κλίμακας ο Νανόμπουφος δείχνει να  έλκεται από τα 
τμήματα που συγκεντρώνουν περισσότερη «φυτοκάλυψη», που αντιπροσωπεύουν τις πιο 
ετερογενείς περιοχές. Σε γενικές γραμμές εκφράζουν θετική απόκριση προς τις περιοχές του 
πράσινου χρώματος και κυρίως εκεί που παρατηρείται μέγιστο στην τιμή της παραμέτρου NDVI και 
μοναδικού μεγίστου απόκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων βλάστησης  (sdNDVI) στο άμεσο 
περιβάλλον. Η βλάστηση (φυτική βιομάζα) κατά την εποχή του φθινοπώρου εκφράζει επι το 
πλείστων καλλιέργειες λαχανικών και αμπελώνες, ενώ οι υψηλές τιμές απόκλισης παρατηρούνται 
κατά μήκος των ορίων μεταξύ διαφορετικών τύπων βλάστησης. Η ετερογένεια της πρωτογενούς 
παραγωγικότητας προκύπτει πως είναι καλύτερος προγνωστικός παράγοντας  πρόβλεψης από την 
απλή «φυτοκάλυψη» στην παρούσα τοποθεσία. 

Το διευρυμένο σταθερά επίπεδο των καμπυλών απόκρισης που παρουσιάζονται στο ποσοστό των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων δηλώνει μεγάλη ανεκτικότητα στους ανοιχτούς οικοτόπους (Εικόνα 56), 
και συγχρόνως επισημαίνει ότι υπάρχει  αποφυγή των πολύ ανοιχτών εκτάσεων καθώς και των 
περιοχών με πολύ πυκνή βλάστηση. Ο Νανόμπουφος είναι πιθανό να επισκέπτεται περιοχές που 
καλύπτονται τουλάχιστον από ένα ποσοστό καλλιεργειών, όμως όσο είναι δυνατόν αποφεύγουν τις 
απέραντες εκτάσεις μονοκαλλιέργειας. Ομοίως η σχετική επιλογή ενδιαιτήματος προς την αναλογία 
των ελαιώνων  δείχνει να αυξάνεται μέχρι ένα βέλτιστο της τάξης του 75%. Οι δύο τύποι που μόλις 
περιγράφηκαν τυγχάνει να είναι οι συνηθέστεροι στην περιοχή μελέτης με πρώτο τον ελαιώνα ενώ 
παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ των αναλογιών τους, δηλαδή οι περισσότερες ανοιχτές 
περιοχές σημαίνουν λιγότεροι ελαιώνες. 
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Εικόνα 56 Καμπύλες προσαρμογής με προγνωστικά της κλίμακας τοπίου, δείχνει ότι κάθε περιβαλλοντική μεταβλητή 
επηρεάζει την πρόβλεψη του Maxent. Η μέση απόκριση (μαύρη γραμμή) και η τυπική απόκλιση από 10 επαναλήψεις του 
Maxent (γκρι χρώμα). Δεξιά οι δείκτες πρόβλεψης είναι λιγότερο η περισσότερο γραμμικές σχέσεις με την απόκριση των 
ζώων. Από την αριστερή πλευρά οι αποκρίσεις έχουν μια σαφώς καθορισμένη και ευρεία βέλτιστη. Οι καμπύλες 
προσαρμογής  είναι δομημένες με ένα μόνο προγνωστικό για να γίνει πιο εύκολη η ερμηνεία τους. 

 
Ο δείκτης Shannon καθώς και ο δείκτης συγκέντρωσης (AL) παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση, 

όμως λόγω της διαφορετικής τους ερμηνείας προς την επιλογή ενδιαιτήματος θεωρήθηκε ότι είναι 
σωστό να διατηρήσουμε και τους δύο στο μοντέλο. Οι Νανόμπουφοι παρουσιάζουν ένα  
συγκεκριμένο μοτίβο απόκρισης, υποδεικνύοντας πως αισθάνονται βολικά μέσα σε ένα ευρύ φάσμα 
ποικιλότητας του τοπίου, κυρίως για τις ενδιάμεσες τιμές του SHDI (Εικόνα 56). 
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Εικόνα 57 Καμπύλες απόκρισης τοπίου. Σε αντίθεση με το προηγούμενο γράφημα, αυτό το σετ από RC δείχνει την οριακή 
απόκριση των αποτελεσμάτων από την αστάθεια για κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος  παράλληλα και τις άλλες 
περιβαλλοντικές μεταβλητές με την μέση τιμή του δείγματός τους. Οι καμπύλες προσαρμογής  είναι δομημένες με ένα 
μόνο προγνωστικό για να γίνει πιο εύκολη η ερμηνεία τους. 

 
Από την άλλη πλευρά τα  επίπεδα συγκέντρωσης των εικονοστοιχείων της παραμέτρου  AL έχει 

ένα σαφές σταθερά αυξανόμενο βέλτιστο, περίπου μέχρι το 80% (Εικόνα 56). Στο συνολικό μοντέλο 
το SHDI εξηγεί όλη τη διακύμανση των δεδομένων και δεν αφήνει καμία πρόσθετη διαφοροποίηση 
που πρέπει να εξηγηθεί από την παράμετρο  AL. 

Γραμμική αρνητική απόκριση παρατηρείται ως προς το μέρος των ανθρώπινων τοπίων της 
περιοχής (τεχνητές κατασκευές και κατοικημένες περιοχές) καθώς και στα φρυγανικά 
οικοσυστήματα. Τα υψηλά ποσοστά από τέτοιου είδους τοπία είναι δυσμενή για τον Νανόμπουφο ο 
οποίος συμπεριφέρεται σαν τυπικό αγροτικό είδος. Όταν λάβουμε υπόψιν εξ ολοκλήρου το μοντέλο 
οι τρεις  τελευταίοι παράγοντες πρόβλεψης είναι συμπληρωματικοί μεταξύ τους  και σαν συνέπεια 
πλεονάζουν. Στην πραγματικότητα όταν έχουμε να εξετάσουμε ολόκληρο το μοντέλο η επίδραση της 
συσχέτισης γίνεται ορατή. 
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Ορατή είναι η μεταβολή του σχήματος και οι καμπύλες απόκρισης εφόσον οι μεταβλητές δεν 
παρουσιάζουν επεξηγηματική ισχύ (η διαφοροποίηση έχει ήδη εξηγηθεί από άλλες μεταβλητές), 
αλλά επίπεδη απόκριση στο τελικό μοντέλο Maxent. Αυτό συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται το σύνολο 
των προγνωστικών, όπου η καμπύλη μπορεί να αλλάξει λόγω συσχέτισης. Βασικό στοιχείο που 
προκύπτει είναι ότι ο Νανόμπουφος προτιμά σχετικά ανοιχτές περιοχές αποφεύγοντας παράλληλα 
τα τοπία που υπάρχει έντονο το ανθρώπινο στοιχείο. 

 
 
 

5.5 Σύνοψη αποτελεσμάτων 
 

 
Από τη μελέτη 11 ραδιοσημασμένων ατόμων Νανόμπουφου στη περιοχή της Μεσαράς στο 

κεντρικό ηράκλειο βρέθηκε πως ο μέσος ζωτικός χώρος που χρησιμοποιείται είναι τα 450 ha. Μετα 
την έναρξη της δραστηριότητας τους παρατηρείται να ακολουθούν πορεία απομάκρυνσης από την 
περιοχή που βρίσκεται η κούρνια, ενώ στη συνέχεια και όταν έχουν φτάσει στην περιοχή 
τροφοληψίας ακολουθούν ένα στατικό μοντέλο. Η απόσταση της κούρνιας από την περιοχή που 
επιλέγουν για να κυνηγήσουν βρίσκεται από 400m έως και 2,4km με μέση απόσταση το 1,5km. 

Ο ζωτικός τους χώρος βέβαια έχει άμεση εξάρτηση από την διαθεσιμότητα της τροφής και από 
την δυνατότητα εύρεσης ψηλών δέντρων που μπορούν αν χρησιμοποιήσουν ως κούρνιες 
ελαχιστοποιώντας το κόστος μετάβασης προς τις περιοχές κυνηγίου. Επίσης με βάση τα στοιχεία που 
προέκυψαν από τη μελέτη μας καταλήγουμε και σε ένα ακόμα λόγο διαφοροποίησης του ζωτικού 
χώρου που είναι ο τύπος βλάστησης, καθώς όπως γίνεται ξεκάθαρο μέσα από τις αναλύσεις 
αποφεύγονται περιοχές με εκτεταμένα ανοιχτά  χωράφια και μονοκαλλιέργειες. 

Η περιοχή κυνηγιού καταλήγουμε πως πρέπει να συγκεντρώνει  κάποια χαρακτηριστικά όπως η 
ετερογένεια του ενδιαιτήματος. Για τους Νανόμπουφους η παρουσία πράσινων τμημάτων φυσικής 
και ημι-φυσικής βλάστησης σε γεωργικό τοπίο βρέθηκε θετική. Από τα αγροτικά μωσαϊκά που 
υφίστανται στην περιοχή μελέτης μας, η μονοκαλλιέργεια ελιάς κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της 
περιοχής μελέτης. Ο Νανόμπουφος απαντά σε αυτές τις εκτάσεις, όμως σύμφωνα με  τα μοντέλα 
δείχνει ότι υπάρχει προτίμηση προς τις περιοχές που υπάρχει περιορισμός των μονοκαλλιεργειών, 
επιλέγοντας συνάμα ανοιχτές εκτάσεις όπου γειτνιάζουν διάφοροι τύποι κάλυψης γης δηλαδή 
περιοχές με μεγάλη ετερογένεια (υψηλές τιμές NDVI) και κυρίως ελαιώνες με ετήσιες καλλιέργειες 
κυρίως παραγωγής σιταριού, όπου και υπάρχουν  και υψηλές πυκνότητες θηραμάτων. 

Τα αποτελέσματα  επίσης έδειξαν πως οι Νανόμπουφοι περιορίζονται κυρίως σε περιοχές χαμηλού 
υψομέτρου ενώ δείχνουν προτίμηση στις ανοιχτές εκτάσεις και αποφεύγουν τοπία που κυριαρχεί το 
ανθρώπινο στοιχείο, όπως είναι τα θερμοκήπια και άλλες τεχνητές κατασκευές και οι οικισμοί. Επίσης 
χαρακτηριστικό είναι πως αποφεύγονται οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση ,επιλογή που επιβεβαιώνει 
την τακτική που ακολουθεί το είδος όταν κυνηγά ,η οποία και είναι η εφόρμηση από ψηλά εποπτικά 
σημεία, τα οποία απουσιάζουν από τα φρυγανικά οικοσυστήματα. 

Αυτό δεν  αποκλείει και το ενδεχόμενο Αυτή η προτίμηση πιθανόν να σχετίζεται με την αυξημένη 
διαθεσιμότητα τροφής στους ελαιώνες σε σύγκριση με τα φρύγανα  αλλά και στην απόσταση από 
πιθανές θέσεις κουρνιάσματος και γενικότερα των ψηλών δένδρων που χρησιμοποιούνται από το είδος 
ως κατάλληλες/εξέχουσες θέσεις κυνηγίου 

 
 
 
 
 



111 
 

Συμπεράσματα  
 

Τα βασικά συμπεράσματα του παρόντος κεφαλαίου είναι τα εξής: 

 

 Ο ζωτικός χώρος του Νανόμπουφου στην Κρήτη είναι 450ha 
 

 Αμέσως μετα την έναρξη της δραστηριότητας του διανύει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
μία απόσταση μέχρι την  περιοχή κυνηγίου όπου και αποκτά στατική συμπεριφορά 
 

 Η απόσταση κούρνιας και περιοχή κυνηγίου κυμαίνεται από 400m – 2,4km (Μέση 
απόσταση 1,5 km) 
 

 Ο ζωτικός χώρος μεταβάλλεται από την διαθεσιμότητα τροφής, τον τύπο οικοτόπου και την 
ύπαρξη θέσεων κουρνιάσματος 
 

 Επιλέγει ως περιοχή τροφοληψίας περιοχές όπου γειτνιάζουν διάφοροι τύποι κάλυψης γης 
(Ετερογενείς περιοχές) 
 

 Επιλέγει περιοχές χαμηλού υψομέτρου 
 

 Αποφεύγει τοπία που κυριαρχεί το ανθρώπινο στοιχείο, όπως είναι τα θερμοκήπια και άλλες 
τεχνητές κατασκευές , οικισμοί και φρυγανικά οικοσυστήματα 
 

 Επιλέγει για περιοχές τροφοληψίας αυτές που του δίνουν τη δυνατότητα χρήσης εποπτικών 
θέσεων κυνηγίου, δηλαδή  που ικανοποιούν  την τακτική θήρευσης που ακολουθεί 
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Κεφάλαιο 6ο 

 
Συζήτηση-συμπεράσματα 

 
Η τροφική οικολογία του Νανόμπουφου έχει εξεταστεί για διάφορες 

περιοχές ανά τον κόσμο και για μία σειρά από ποικιλία ενδιαιτημάτων 
(Marti 1974, Mikkola 1983, Cramb 1985, Holt 1997, Birrer 2009) καθώς 
και οι αναφορές που εμπεριέχονται στα άρθρα.  

Το είδος γενικά αναζητά την τροφή του σε αραιά δάση που 
αναμιγνύονται με αγροτικές καλλιέργειες και χορτολιβαδικές εκτάσεις 
(Galeotti, Tavecchia et al. 1997). Στην περιοχή της Μεσογείου οι 
Νανόμπουφοι κυνηγούν σε ένα μωσαϊκό οικοτόπων που κυριαρχείται 
από διάφορους τύπους χρήσεων γης, όπως καλλιέργειες αρδευόμενες 
και μη, οπωρώνες και αμπελώνες (Martinez and Zuberogoitia 2004, 
Yom-Tov, Leader et al. 2008, Escala, Alonso et al. 2009, Bartolommei, 
Mortelliti et al. 2012). Σε γενικές γραμμές η διατροφή συμβαδίζει με την 
χωροχρονική σύνθεση της κοινότητας των μικροθηλαστικών στην 
περιοχή της τροφοληψίας, αν και εδώ οι γνώμες διίστανται για το αν 
και κατά πόσο τα είδη θηραμάτων λαμβάνονται σύμφωνα με την 
διαθεσιμότητα η υφίσταται κάποιου είδους επιλογή από πλευράς 
θηρευτή (Rubolini, Pirovano et al. 2000, Tome 2003, Sergio, Marchesi et 
al. 2008). 

Για τις βόρειες και κεντρικές περιοχές της Ευρώπης ο Νανόμπουφος 
θεωρείται ένας εξειδικευμένος κυνηγός που τρέφεται με τα πιο 
άφθονα  κοινά είδη, σε αντίθεση με τη Νότια Ευρώπη όπου το είδος 
τρέφεται με περισσότερα είδη θηραμάτων (πουλιά, έντομα, 
νυχτερίδες) εκμεταλλευόμενο τις εποχιακές διακυμάνσεις με 

αποτέλεσμα να θεωρείται ως ένας ευκαιριακός η οπορτουνιστής κυνηγός (Bertolino, Ghiberti et al. 
2001, Garcia, Cervera et al. 2005, Cecere, Bombino et al. 2013). Η άποψη αυτή ενισχύεται από τις 
τιμές που παίρνει ο δείκτης του διατροφικού εύρους του θώκου (FNB), ο οποίος παρουσιάζει 
αρνητική συσχέτιση με τα κύρια είδη διατροφής (μικροθηλαστικά) και θετική συσχέτιση με την 
δευτερεύουσα πηγή τροφής όπως θεωρούνται τα πτηνά (Purger and Krsmanovic 1989, Galeotti, 
Tavecchia et al. 1997, Rubolini, Pirovano et al. 2000, Kafkaletou-Diez, Tsachalidis et al. 2008, Sergio, 
Marchesi et al. 2008, Yom-Tov, Leader et al. 2008, Escala, Alonso et al. 2009). 

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή και να προχωρήσουμε στα συμπεράσματα με 
γνώμονα το ότι  η μελέτη διεξάγεται στο νοτιότερο άκρο της κατανομής του είδους για την Ευρώπη, 
και πιο συγκεκριμένα στην πεδιάδα της Μεσαράς, όπου όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενο 
κεφάλαιο οι θερμοκρασίες είναι υψηλές σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ υπάρχει σχεδόν 
πλήρης απουσία χιονόπτωσης. Αυτό επιτρέπει στα μικροθηλαστικά να αναπτύσσουν την κύρια  
δραστηριότητά τους καθώς  και την αναπαραγωγή τους  καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Με αυτές 
τις συνθήκες η διαθεσιμότητα των θηραμάτων παραμένει σταθερή και σε συνδυασμό με τη δομή 
των γεωργικών εκτάσεων μας παρέχει μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα της διατροφικής επιλογής κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα που παρέχεται στον Νανόμπουφο.  

Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε πως το εύρος του διατροφικού θώκου αυξήθηκε κατά τους μήνες 
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος που συμπίπτει με την μετα-αναπαραγωγική περίοδο των μόνιμων 
στρουθιόμορφων ειδών της περιοχής μελέτης π.χ. Passeridae. Την περίοδο εκείνη τα νεαρά άτομα 
των συγκεκριμένων ειδών εντοπίζονται να δραστηριοποιούνται συνήθως σε μεγάλες ομάδες ενώ το 
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σούρουπο κοντά στην ώρα που κουρνιάζουν, ξεκινά η δραστηριότητα του Νανόμπουφου, που τα 
κάνει αρκετά  ευάλωτα στη θήρευση. Πρόκειται όπως αναφέραμε για νεαρά άτομα χωρίς μεγάλη 
εμπειρία προφύλαξης από τυχόν θηρευτές ιδίως τις ώρες χαμηλού φωτισμού. Η αύξηση του 
διατροφικού θώκου αυξάνεται ξανά στα τέλη του Φεβρουαρίου όπου οι θέσεις των 
στρουθιόμορφων και πάλι είναι προβλέψιμες από τον Νανόμπουφο λόγω τις στατικότητας που 
παρουσιάζουν αφού πρόκειται για την αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου άρα και την αρχή της 
εύρεσης φωλιάς. 

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν το προαναφερθέν πρότυπο του οπορτουνιστή κυνηγού, ενώ 
διαφαίνεται μια διατροφική διαφοροποίηση μεταξύ των νησιώτικων και των ηπειρωτικών περιοχών 
στην Ελλάδα όσο αφορά την ποσόστωση πουλιών στην διατροφή. Στην Κρήτη και στην Εύβοια το 
ποσοστό είναι 23,2% και 35,7% (Akriotis 1981) αντίστοιχα ενώ στην βόρειο Ελλάδα 4%-14% (Alivizatos 
and Goutner 1999, Kafkaletou-Diez, Tsachalidis et al. 2008). Αυτό το μοτίβο μπορεί να αποδοθεί στην 
ετερογένεια του μεσογειακού τοπίου που παρέχει μικρό-οικοτόπους κατάλληλους για μεγάλο 
πλήθος και ποικιλία θηραμάτων όπως μικροθηλαστικά, πουλιά και έντομα (Alivizatos and Goutner 
1999, Kafkaletou-Diez, Tsachalidis et al. 2008). 

Σε σύγκριση με άλλες μελέτες, αν και δεν μπορούμε να αναφερθούμε αυστηρά στις ίδιες χρονικές 
περιόδους, ο Νανόμπουφος φαίνεται ότι στην περιοχή της Κρήτης παρουσιάζει την υψηλότερη 
ποικιλότητα θηραμάτων στην δίαιτά του, ενώ ο μέσος δείκτης ομοιομορφίας (H’) και το εύρος του 
τροφικού θώκου (FNB) παρουσιάζουν την συνολική συμπεριφορά του στην διατροφή ευκαιριακή, 
αλλά με μία τάση εξειδίκευσης για συγκεκριμένους φθινοπωρινούς  και χειμερινούς μήνες.  Ωστόσο 
οι περισσότεροι δείκτες ποικιλότητας που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στις μελέτες της τροφικής 
οικολογίας δεν μπορούν αν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ των ειδών ούτε να ελέγξουν τις προτιμήσεις 
των πόρων αυτών που τις χρησιμοποιούν, αλλά εξετάζουν το θήραμα ως μια αναλογία εμφάνισης 
μέσα στο περιβάλλον (Feinsinger, Spears et al. 1981, Devictor, Clavel et al. 2010, Magurran 2013), 
πολλές από τις παρατηρούμενες τροφικές μεταβλητές (θηράματα) θα πρέπει να θεωρηθούν ως 
ένδειξη βέλτιστης αναζήτησης τροφής. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα των 
μικροθηλαστικών  όπως και την ανιχνευσιμότητά τους, ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τη 
χειμερινή δίαιτα του Νανόμπουφου (Goszczynski 1981, Aschwanden, Birrer et al. 2005). Στην μελέτη 
μας ο Σπιτοποντικός αποτελεί το κύριο είδος διατροφής του Νανόμπουφου, ενώ συνάμα ήταν το πιο 
άφθονο μικροθηλαστικό κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, την ίδια στιγμή όμως ο 
Νανόμπουφος δείχνει να επιλέγει εναλλακτικά θηράματα και όχι σύμφωνα με την αναλογία που 
απαντάται στη φύση. Αυτό σημαίνει πως άλλοι παράγοντες εκτός της αφθονίας ήταν πιο σημαντικοί 
για το παρατηρούμενο πρότυπο της χειμερινής διατροφής.  

Έχοντας, όπως αναφέραμε ξεκάθαρη εικόνα των τροφικών επιλογών που μας προσφέρουν οι 
ήπιες περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή βλέπουμε πως οι Νανόμπουφοι τρέφονται με τα είδη 
μικροθηλαστικών που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αφθονία στη φύση κατά τους πρώτους μήνες 
του φθινοπώρου δηλ. Σεπτέμβριος-Οκτώβριος. Η περίοδος αυτή συμπίπτει με το τέλος μίας μακράς 
ξηρής περιόδου διάρκειας πέντε μηνών περίπου, κατά την οποία οι ελαιώνες και οι αμπελώνες δεν 
παρουσιάζουν δευτερεύουσα χαμηλή βλάστηση ή αυτή αποτελείται από ξηρή βιομάζα  γεγονός που 
διευκολύνει τα νυχτόβια πουλιά στην θήρευση των εδαφόβιων μικροθηλαστικών, λόγω κακής 
κάλυψης που τους παρέχει η ανύπαρκτη βλάστηση, αλλά και λόγω του εντονότερου θορύβου που 
προκαλεί η μετακίνησή τους μέσα στην ξηρή φυτική βιομάζα. Άλλη ακραία κατάσταση συντελείται 
τον Φλεβάρη όταν μετά τις βροχοπτώσεις φθινοπώρου και χειμώνα η χαμηλή βλάστηση ανάμεσα 
στους ελαιώνες αναπτύσσεται σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που προσελκύει τα μικροθηλαστικά, 
από την άλλη όμως  τους παρέχει κάλυψη σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Σε αυτή την περίπτωση οι 
Νανόμπουφοι θα πρέπει να μετατοπιστούν (“diet shift”) και να εκμεταλλευτούν δευτερεύουσες 
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πηγές διατροφής όπως τα πουλιά (βάσει της ποσόστωσης των πουλιών στη διατροφή κατά το 
Φεβρουάριο). 

Κατά τους μήνες Οκτώβριο και Φεβρουάριο η πυκνότητα των μικροθηλαστικών μειώνεται και οι 
Νανόμπουφοι τρέφονται επιλεκτικά με είδη θηραμάτων όσο το δυνατόν πιο ενεργειακά ωφέλημα 
δηλαδή με μεγαλύτερη βιομάζα, όπως ο Δασοποντικός και ο Αρουραίος. Το μοτίβο αυτό γίνεται 
εντονότερο τον Ιανουάριο, ο οποίος ως μήνας παρουσιάζει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και την 
μικρότερη πυκνότητα μικροθηλαστικών στα ενδιαιτήματα αναζήτησης τροφής. Υπό αυτές τις 
συνθήκες η εξειδίκευση των πτηνών θα πρέπει να συνδέεται με τις ανάγκες για τροφή και τις 
ενεργειακές απαιτήσεις του πουλιού (Bontzorlos, Peris et al. 2009, Berger-Tal and Kotler 2010). 

Η ελκυστικότητα των ειδών θήρευσης εξαρτάται από τις ιδιότητες του κάθε είδους, με το μέγεθος 
να αποτελεί το πιο καθοριστικό παράγοντα. Η επιλογή του μεγέθους των θηραμάτων δεν έχει τύχει 
μεγάλης προσοχής από τις εργασίες που αφορούν την διατροφή του Νανόμπουφου, αλλά θα 
μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα εξήγησης της συμπεριφοράς του είδους σε σχέση με 
τις διατροφικές του συνήθειες και την επιλογή της δίαιτας του. Το εύρος του μεγέθους θηράματος 
σχετίζεται άμεσα με την μάζα σώματος των γλαυκών (Begon, Harper et al. 1987, Krebs 1989, 
Stephens, Brown et al. 2007)και τα είδη απλά προτιμούν εκείνο το θήραμα που μπορεί να συλληφθεί 
ευκολότερα  και ταυτόχρονα να παρέχει την βέλτιστη διατροφική ενέργεια (Genovart, Negre et al. 
2010, Embar, Raveh et al. 2014). Οι Νανόμπουφοι γενικά προτιμούν σπονδυλωτά με βάρος λιγότερο 
από 50 gr αλλά θηρεύουν και μεγαλύτερη λεία άλλα επιλεκτικά δηλαδή πιο αδύναμα ή νεαρά άτομα 
(Rubolini, Pirovano et al. 2000, Tome 2000, Birrer 2009). 

Στην παρούσα εργασία οι Νανόμπουφοι δείχνουν εξειδίκευση  σε συγκεκριμένα είδη θηραμάτων, 
αφού φαίνεται πως συγκεκριμένα είδη επιλέγονται αρκετά πιο συχνά από την διαθεσιμότητά τους 
στην φύση. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο με το είδος του Αρουραίου όπου συλλαμβάνονται κατά κύριο 
λόγο άτομα νεαρής ηλικίας και κατ’ επέκταση μικρότερου μεγέθους, πιθανότατα γιατί είναι πιο 
εύκολο να θηρευτούν από ότι τα ενήλικα άτομα που σε πλήρη ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης 
φτάνουν και ξεπερνούν σε βάρος τα 300 gr. Επιπλέον κάθε θήραμα Αρουραίου μπορεί να δώσει 
αρκετή ενέργεια τόση ώστε να μη ξαναχρειαστεί ένας Νανόμπουφος να θηρεύσει για την υπόλοιπη 
διάρκεια της νύχτας, πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί με κανένα άλλο είδος λείας της περιοχής. 
Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος ημερήσιος ρυθμός θανάτωσης λείας θεωρητικά 
για έναν Νανόμπουφο θα πρέπει να είναι μια έως τρεις φορές. Εάν ο στόχος είναι ένα άτομο 
Αρουραίου θα χρειαστεί μία επιτυχημένη εξόρμηση/σύλληψη θηράματος, με στόχο τον Δασοποντικό 
δύο, ενώ με τον κοινό Σπιτοποντικό τρεις. Με βάση την προβλεπόμενη αναλογία είναι προτιμότερο 
να εστιάσει τις προσπάθειές του στη  θήρευση Δασοποντικού η Αρουραίου, βάσει των παραπάνω 
διαπιστώσεων. 

Συμπερασματικά ο Νανόμπουφος αποτελεί έναν σημαντικό εξειδικευμένο θηρευτή 
μικροθηλαστικών  κατά την περίοδο της διαχείμασης στους μεσογειακούς αμπελώνες και ελαιώνες 
της Κρήτης. Το είδος αναζητά τροφή σε συμφωνία με τις τοπικές καιρικές συνθήκες και τις πρακτικές 
διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων που παράγουν ένα αγροπεριβαλλοντικό μωσαϊκό που 
καλύπτεται από ελαιώνες αναμεμιγμένους με καλλιέργειες κυρίως σιταριού, οι οποίες φιλοξενούν 
υψηλές πυκνότητες των κύριων ειδών διατροφής του Νανόμπουφου (Emin, Toxopeus et al. 2018). 
Εκτός από τις εποχιακές αλλαγές στην βλάστηση που κάνουν τα μικροθηλαστικά περισσότερο η 
λιγότερο ευάλωτα στη θήρευση, η μεταβλητή μάζα σώματος του θηράματος παρουσιάζει μεγάλη 
σημασία στο σύστημα θήραμα-θηρευτής. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει μέσα από την 
μελέτη μας είναι ότι κατά το μήνα Νοέμβριο η πυκνότητα του Σπιτοποντικού βρέθηκε σημαντικά 
υψηλότερη στους αμπελώνες, πράγμα που δεν αποτυπώνεται στην διατροφή του Νανόμπουφου. 
Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στην τεχνική κυνηγίου που ακολουθεί κατά την οποία χρησιμοποιεί 
υψηλά σημεία και περιμένει μέχρι να εμφανιστεί η λεία του «sit-and-wait» (Ross and Winterhalder 
2015) όπως επίσης και στην έλλειψη θέσεων κουρνιάσματος σε αυτόν τον τύπο αγροσυστήματος. 
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Η συμπεριφορά και τεχνική κυνηγίου που παρατηρείται στην παρούσα μελέτη για τον 
Νανόμπουφο συμφωνεί με τα ευρήματα άλλων ερευνητών (Wijnandts 1984, Galeotti, Tavecchia et 
al. 1997, Henrioux 2000) αν και η αρκετά πιο ενεργοβόρα τεχνική που βασίζεται σε πέταγμα αρκετά 
κοντά στο έδαφος 50-150 cm με  ελαφρά αερογλιστρήματα σαρώνοντας την περιοχή για θηράματα 
(Kenward 1982, Cramb 1985, Voous and Ad 1989) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί. 
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της μελέτης οι Νανόμπουφοι καταγράφηκαν σε 
αρκετές περιπτώσεις να πετούν πολύ κοντά στο έδαφος σε ανοιχτά πεδία λίγη ώρα μετά την 
αποχώρησή τους από την ημερήσια κούρνια όταν ακόμα υπήρχε λίγο φως, ενώ το ίδιο 
παρατηρήθηκε κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς όπου η φωτεινότητα ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με 
τις περιοχές που βρίσκονται μέσα στους ελαιώνες , μακριά από την ανθρώπινη παρουσία.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσω των ραδιοεντοπισμών παρατηρείται μεγάλη 
επικάλυψη του  ζωτικού χώρου κυνηγίου, πράγμα που  δείχνει την έλλειψη χωροκράτειας του είδους 
κατά την περίοδο της διαχείμασης. Αυτό πιθανόν αποτελεί υποπροϊόν της αγελαίας συμπεριφοράς 
που επιδεικνύει το είδος τη συγκεκριμένη περίοδο κατά την ημερήσια ανάπαυση στην κούρνια 
(Wijnandts 1984, Galeotti, Tavecchia et al. 1997). Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις κατά την διάρκεια 
της ραδιοπαρακολούθησης παρατηρήθηκε τα άτομα που ήταν ραδιοσημασμένα ταυτόχρονες 
χρονικές περιόδους να ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις, το οποίο πιθανότατα να 
υποδηλώνει μιας μικρής κλίμακας χωροκράτεια η οποία  είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. 

Τα ευρήματα της μελέτης μας δείχνουν να συμφωνούν με προγενέστερες μελέτες προς την 
αγελαία κοινωνική συμπεριφορά ανάμεσα σε άτομα του ίδιου είδους, ακόμα και σε συμπάτρια είδη  
όταν απαντώνται σε περιοχές πλούσιες σε τροφή.  Σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα υπερασπίζονται 
μόνο μια μικρή περιοχή γύρω από τις φωλιές, , συμπεριφορά που εκλείπει σε περιοχές που οι πόροι 
είναι περιορισμένοι (Glutz von Blotzheim and Bauer 1980, Weber, Aubry et al. 2002). 

Το μέσο μέγεθος του ζωτικού χώρου του Νανόμπουφου στην Κρήτη ήταν συγκρίσιμο με μεγέθη 
που έχουν αναφερθεί από άλλους συγγραφείς, ανεξάρτητα της περιόδου που εξετάστηκαν, δηλαδή 
διαχείμασης ή αναπαραγωγικής περιόδου (Wijnandts 1984, Galeotti, Tavecchia et al. 1997, Henrioux 
2000, Lovy and Riegert 2013). Στην πλειονότητά τους τα δεδομένα από τη μελέτη μας αποκτήθηκαν 
κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ κανένα από τα άτομα που παρακολουθήθηκαν δεν βρέθηκε να 
φωλιάζει, άρα η μελέτη μας θα πρέπει να θεωρηθεί καθαρά ότι εξετάζει την μη αναπαραγωγική 
περίοδο. 

Ο ζωτικός χώρος των ατόμων του Νανόμπουφου στην περιοχή της Μεσαράς βρέθηκε να είναι τα 
450 ha, οπότε η αναζήτηση τροφής θεωρητικά γίνεται σε μια ακτίνα περίπου 1,5 km από την περιοχή 
της ημερήσιας κούρνιας. Ο ζωτικός χώρος βέβαια εξαρτάται άμεσα με την διαθεσιμότητα της τροφής 
(Newton 2002), η υψηλότερη διαθεσιμότητα τροφής μπορεί να μειώσει το ζωτικό χώρο και 
αντίστροφα (Kenward 1982, Zabel, McKelvey et al. 1995, Marzluff, Kimsey et al. 1997) με το ίδιο να 
παρατηρείται και σε μελέτες που αφορούν ημερόβια αρπακτικά πουλιά (Marquiss and Newton 1982, 
Βabcock 1995). Σε αρκετές περιπτώσεις όμως η δομή της βλάστησης ίσως να είναι πιο σημαντική από 
την πυκνότητα των θηραμάτων (Aschwanden, Birrer et al. 2005). Γι αυτόν τον λόγο το είδος 
αποφεύγει τους ομοιόμορφους τύπους βλάστησης όπως εκτεταμένα ανοιχτά χωράφια και τεράστιες 
μονοκαλλιέργειες, δείχνοντας μεγαλύτερη προτίμηση σε επιφάνειες με ποικιλία τύπων βλάστησης  
κυρίως κοντά σε συνορεύοντες οικοτόπους (Sonnenberg and Powers 1976, Mikkola 1983, Craig, Craig 
et al. 1988, Marks, Evans et al. 1994, Galeotti, Tavecchia et al. 1997, Henrioux 2000). 

Όλα τα ζώα επιλέγουν ενδιαιτήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ικανότητα της 
επιβίωσής τους (Pyke 1984). Το αντιληπτικό πεδίο κάθε είδους καθορίζει την ακτίνα στην οποία 
πραγματοποιεί τις κινήσεις του, ενώ οι αποφάσεις του μπορεί να γίνουν προβλέψιμες και έχουν 
ισχυρή εφαρμογή σε μελέτες που συνδέονται με το τοπίο (Olden, Schooley et al. 2004). Οι μελέτες 
που αφορούν την επιλογή ενδιαιτήματος για το συγκεκριμένο είδος είναι περιορισμένες ενώ τα 
συμπεράσματα που εξάγουν και ο ορισμός της ακτίνας του πεδίου ο οποίος λαμβάνουν για την 
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πρόβλεψη των κινήσεων και της επιλογής ενδιαιτήματος διαφέρει από την συγκεκριμένη μελέτη. 
Στην συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκαν επιπλέον θέσεις εκτός της εκτιμώμενης προκειμένου να 
συμπεριληφθεί μια ευρύτερη περιοχή και επιπλέον διαθεσιμότητα πόρων. Χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα με γνώμονα την  προσέγγιση του καταλληλότερου μεγέθους παραθύρου στο οποίο οι 
πληροφορίες είναι σημαντικές για τον Νανόμπουφο. Το σκεπτικό του συμπεράσματος ήταν το 
γεγονός ότι οι τιμές της καμπύλης με την υψηλότερη απόκριση αντιστοιχούν σε ισχυρότερη επιλογή. 
Ως εκ τούτου η μεγιστοποίηση της απόκρισης αντιστοιχεί σε ορισμένο μέγεθος παραθύρου που 
σημαίνει καλύτερη πρόβλεψη της προτίμησης/επιλογής ενδιαιτήματος. Σε αντίθεση αντίστοιχες 
μελέτες που επικεντρώνονται στην δομή του τοπίου αντλούν δεδομένα από ένα αυθαίρετο 
καθορισμένο κύκλο (Martinez and Zuberogoitia 2004) ή βάσει της μέσης απόστασης πτήσης του 
είδους (Bartolommei, Mortelliti et al. 2012). Η κατανομή και το μέγεθος της επιφάνειας των 
οικοτόπων είναι εξαιρετικής σημασίας για τις μελέτες επιλογής ενδιαιτήματος του είδους, ενώ ο 
αριθμός και η έκταση των κατάλληλων βιοτοπικών επιφανειών ενδέχεται να καθορίσει την χρήση 
του χώρου και του ενδιαιτήματος (Henrioux 2000).  

Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν την σημασία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τοπίου. 
Αποδείχθηκε ότι οι περιοχές που είναι πλησιέστερες σε κωνοφόρα δέντρα και άλλα μεγάλα δέντρα 
(πιθανές ημερήσιες κούρνιες) ήταν πιθανότερο να επισκεφθούν οι Νανόμπουφοι  σε αντίθεση με 
περιοχές που βρίσκονται μακριά από αυτά. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι  Martinez & 
Zuberogoitia (2004) που έδειξαν ότι οι Νανόμπουφοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαμένουν 
σε μια περιοχή όταν το ποσοστό του δάσους αυξάνεται σε επίπεδο φωλεοποίησης/κουρνιάσματος 
και  ζωτικού χώρου δράσης. Ο Henrioux (2000) παρομοίως καταλήγει πως  το είδος αποφεύγει τα 
ανοιχτά πεδία και τους ομοιόμορφους οικοτόπους που απουσιάζουν τα δέντρα, ενώ σε αντίστοιχο 
συμπέρασμα καταλήγει και η μελέτη του Lovy & Riegert (2013) η οποία εντοπίζει ότι το είδος προτιμά 
περιοχές που συνορεύουν με δασώδεις εκτάσεις. Τέλος άλλη μια μελέτη που αφορά το είδος στην 
βόρειο Ιταλία, καταλήγει στο συμπέρασμα πως το είδος επιλέγει ανοιχτές περιοχές, προτιμώντας 
συμπλεγματικούς τύπους οικοτόπων με παρουσία συστάδων ώριμων δέντρων, ενώ χρησιμοποιεί σε 
μεγάλο βαθμό τους οικοτόνους μεταξύ των διαφόρων τύπων κάλυψης γης κατά τη διάρκεια του 
κυνηγίου (Galeotti, Tavecchia et al. 1997). Πιθανότατα η εξήγηση σε αυτό είναι ότι τα άτομα 
επιλέγουν περιοχές για διατροφή κοντά σε ενδιαιτήματα με μεγάλα δέντρα ώστε να ελαχιστοποιούν 
το κόστος μετάβασης από την ημερήσια κούρνια προς την περιοχή διατροφής, καθώς η πτήση 
αποτελεί σημαντικό μέρος του ενεργειακού προϋπολογισμού τους (Wijnandts 1984). Η επιλογή της 
ημερήσιας κούρνιας είναι λίγο πιο συνδυαστικό ζήτημα που  θα πρέπει να ικανοποιεί κατάλληλες 
συνθήκες θερμοκρασίας, φωτεινότητας και καμουφλαρίσματος. Η τοποθεσία που θα βρεθεί το 
κατάλληλο σημείο για ημερήσια κούρνια, συνήθως δεν χρησιμοποιείται, από άποψη 
καταλληλότητας (π.χ. μικρή αφθονία τροφής ) ως περιοχή διατροφής (Voous and Ad 1989, Galeotti, 
Tavecchia et al. 1997).  

Στην μελέτη μας βάσει των αποτελεσμάτων από την ραδιοτηλεμετρία τα άτομα που εξετάστηκαν 
διατηρούν τις ημερήσιες κούρνιες  σε σχετικά κοντινές αποστάσεις από τις περιοχές κυνηγίου, 
περίπου στα 0.5-3 km από τα σημεία τροφοληψίας σε αντίθεση με άλλες μελέτες όπου οι αποστάσεις 
είναι πολύ μεγαλύτερες. Ίσως εκεί να οφείλεται και η διαφορά στο μέγεθος του ζωτικού χώρου 
μεταξύ των εργασιών. Με την παραπάνω υπόθεση θα έπρεπε οι πιο φτωχές περιοχές σε θηράματα 
αλλά που εξυπηρετούν την τεχνική κυνηγίου με εφόρμηση από εξέχοντα σημεία (κλαδιά) να είναι 
πιθανότερο επιλέξιμες από τον Νανόμπουφο σε σχέση με μακρινές περιοχές αλλά πιο πλούσιες σε 
θηράματα. Ωστόσο για να τεκμηριωθεί η υπόθεση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει περαιτέρω 
έρευνα που θα επικεντρώνεται στην ανάλυση της αφθονίας και της χωρικής κατανομής των 
μικροθηλαστικών σε σχέση με τις πρακτικές διαχείρισης των αγροσυστημάτων της υπαίθρου. Η 
πυκνότητα του πληθυσμού των μικροθηλαστικών σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικές με τα 
δέντρα που χρησιμοποιούνται ως ημερήσιες κούρνιες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
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επιφάνειες πρόβλεψης για τη καλύτερη κατανόηση των κινήσεων των Νανόμπουφων και της 
επιλογής πόρων σε σαφή χωρικά μοντέλα (Manly, McDonald et al. 2007). Από τα μοντέλα προκύπτει 
πως οι Νανόμπουφοι στην παρούσα μελέτη επισκέφτηκαν κυρίως οικοτόπους με πολύ υψηλή 
πράσινη βιομάζα (βάση τιμών NDVI), όπου η τιμή της τυπικής απόκλισης της NDVI χρησιμοποιείται 
ως δείκτης ετερογένειας (Riera, Magnuson et al. 1998) τόσο στην έρευνα όσο και σε διάφορες 
διαχειριστικές εφαρμογές όπου έχει αποδειχθεί πολύ σημαντική παράμετρος.  

Πράγματι για τους Νανόμπουφους η παρουσία πράσινων τμημάτων φυσικής και ημι-φυσικής 
βλάστησης σε γεωργικό τοπίο ήταν θετική. Από τα αγροτικά μωσαϊκά που υφίστανται, η 
μονοκαλλιέργεια ελιάς κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης. Ο Νανόμπουφος απαντά 
σε αυτές τις εκτάσεις, όμως σύμφωνα με  τα μοντέλα δείχνει ότι υπάρχει προτίμηση προς τις περιοχές 
που υπάρχει περιορισμός των μονοκαλλιεργειών, επιλέγοντας συνάμα ανοιχτές εκτάσεις όπου 
γειτνιάζουν διάφοροι τύποι κάλυψης γης δηλαδή περιοχές με μεγάλη ετερογένεια (υψηλές τιμές 
NDVI) και κυρίως ελαιώνες με ετήσιες καλλιέργειες κυρίως παραγωγής σιταριού, όπου και υπάρχουν  
και υψηλές πυκνότητες θηραμάτων (Kontogeorgos 2011). 

 Ομοίως και το μοντέλο κλίμακας τοπίου επιβεβαιώνει ότι ο Νανόμπουφος είναι ένα είδος που 
προσαρμόζεται και εκμεταλλεύεται ένα ευρύ φάσμα ενδιαιτημάτων και συνθηκών, ενώ η διατροφή 
του μπορεί να περιοριστεί σε έναν μικρό αριθμό θηραμάτων (Sergio, Marchesi et al. 2008). Η ευρεία 
βέλτιστη επιλογή προς την αναλογία των καλλιεργειών υποδηλώνει ότι τα πουλιά παρουσιάζουν 
ανεκτικότητα στις εναλλαγές των ενδιαιτημάτων. Η διαφορά της σειράς των μεταβλητών μεταξύ των 
δύο μοντέλων κατόπιν της τυχαίας μετάθεσης που εφαρμόστηκε, έδειξε πως το μοντέλο τοπίου ήταν 
πιο ασταθές και οφείλεται στην συσχέτιση των μεταξύ του προγνωστικών. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
αναλογία των τύπων κάλυψης γης συσχετίζεται εγγενώς (αύξηση αναλογίας της μιας κατηγορίας 
οδηγεί σε μείωση ποσοστού άλλων κατηγοριών). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι Νανόμπουφοι 
περιορίζονται κυρίως σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου ενώ δείχνουν προτίμηση στις ανοιχτές 
εκτάσεις και αποφεύγουν τοπία που κυριαρχεί το ανθρώπινο στοιχείο, όπως είναι τα θερμοκήπια και 
άλλες τεχνητές κατασκευές και οι οικισμοί. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Henrioux (2000) ο 
Lovy & Riegert (2013), και Galeotti (1997) όπου διαπιστώνουν ότι αυτές οι περιοχές αποφεύγονται 
κατά τη νυχτερινή δραστηριότητα, ενώ ο  Henrioux (2000) υποστηρίζει πως τις αποφεύγουν ακόμα 
και ως ημερήσιες κούρνιες.  Άλλες μελέτες όμως έχουν αντίθετη άποψη και δείχνουν πως υπάρχει 
προτίμηση σε περιοχές κοντά σε οικισμούς και χωριά (Martinez and Zuberogoitia 2004).  

Η ισχυρή προτίμηση προς τα χαμηλότερα υψόμετρα ίσως να σχετίζεται με την προτίμηση των 
αγροτικών ειδών που κυριαρχούν και όχι στο ίδιο το υψόμετρο, όπου συνήθως η αύξησή του είναι 
πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη φρυγανικών οικοσυστημάτων με τα αγροτικά είδη να περιορίζονται σε 
μικρές εκτάσεις. Αυτή η προτίμηση πιθανόν να σχετίζεται και με την αυξημένη διαθεσιμότητα τροφής 
στους ελαιώνες σε σύγκριση με τα φρύγανα  αλλά και στην απόσταση από πιθανές θέσεις 
κουρνιάσματος και γενικότερα των ψηλών δένδρων που χρησιμοποιούνται από το είδος ως 
κατάλληλες/εξέχουσες θέσεις κυνηγίου. 

Η σχετική συμβολή των προγνωστικών μεταβλητών μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι 
η πλαισίωση του τοπιού είναι πιο σημαντική από τη διακριτότητα των τάξεων κάλυψης γης για την 
μελέτη επιλογής ενδιαιτήματος. Δεδομένα  μόνο από τύπους κάλυψης γης από απλές  επισκέψεις 
και παρατηρήσεις μπορεί να αποφέρουν μεροληπτικά αποτελέσματα. Επίσης τα πουλιά ως γνωστό 
μπορούν εύκολα να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πράγμα 
που πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα στις μελέτες ραδιοπαρακολούθησης που αφορούν τα 
χρονικά διαστήματα που χρησιμοποιούν τα πουλιά το κάθε ενδιαίτημα. Οι  μελλοντικές έρευνες θα 
πρέπει να εστιάσουν στη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του χώρου με δεδομένα όπως π.χ 
ο χρόνος που δαπανάται εντός του ενδιαιτήματος (Buskirk and Millspaugh 2006). Με δεδομένα 
υψηλής ακρίβειας ανάλυσης του χρόνου τα νέα μοντέλα θα μπορούσαν να βελτιώσουν αρκετά τις 
γνώσεις μας σχετικά με την προτίμηση των οικοτόπων (Börger, Dalziel et al. 2008). Σαν γενικότερο 
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συμπέρασμα μέσα από τη μελέτη της επιλογής ενδιαιτήματος προκύπτει πως τα πουλιά 
επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση του κόστους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, επιλέγοντας 
σημεία περισσότερο βολικά (π.χ. κοντά σε κούρνιες). Στη μελέτη αυτή έγινε κατανοητό ότι οι 
Νανόμπουφοι έλκονται από ετερογενείς περιοχές που είναι κοντά σε πιθανά μέρη κουρνιάσματος, 
ενώ μέχρι κάποιο βαθμό επιλέγουν ανοιχτές εκτάσεις.  

Με την αξιολόγηση της χειμερινής διατροφής  του Νανόμπουφου θα πρέπει να λαμβάνουμε 
υπόψιν τόσο την επιλογή των ενδιαιτημάτων όσο και τα πρότυπα εξειδίκευσης του μεγέθους της 
λείας. Αυτό θα βελτίωνε αρκετά την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γλαυκών, 
μικροθηλαστικών και της επιλογής ενδιαιτήματος και συνεπώς θα επέτρεπε την βελτίωση της χρήσης 
γης και των γεωργικών πρακτικών στα αγροτικά τοπία της Μεσογείου, που η σύνθεσή της είναι 
προϊόν της μακράς αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και φύσης (Rackham and Moody 1996). 
Σχετικές μελέτες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε βασικές πληροφορίες για βέλτιστο οικολογικό 
περιβάλλον προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η μοναδική ποικιλότητα. Θα πρέπει η διαχείριση να 
στοχεύει  στην βέλτιστη αύξηση της βιοποικιλότητας των γεωργικών εκτάσεων και να υιοθετήσει μια 
προσέγγιση ολιστική λαμβάνοντας υπόψιν αυτήν την χρονική και χωρική πολυπλοκότητα των 
συστημάτων και να προωθηθούν πρακτικές που να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των γεωργικών 
οικοσυστημάτων. Η διαχείριση της γεωργίας με ανάπτυξη της οργανικής και αποκατάσταση του 
τοπίου με λίγα αλλά υψηλά κωνοφόρα δέντρα (π.χ. κυπαρίσσια) θα ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό 
τον πληθυσμό του Νανόμπουφου. Η διαχείριση με βραχυπρόθεσμη παρακολούθηση της δυναμικής 
του πληθυσμού ενός βιοδείκτη όπως ο Νανόμπουφος, που αποτελεί ένα τυπικό αγροτικό είδος για 
την περιοχή μπορεί να δώσει μια καλή εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αγροπεριβαλλοντικής 
πολιτικής και να οδηγήσει σε περαιτέρω διαχειριστικά μέτρα. Σημαντική επίσης είναι και η 
περαιτέρω χρήση συστημάτων τηλεπισκόπησης μαζί με βελτιωμένες παρακολουθήσεις των ζώων με 
χρήση της GPS τεχνολογίας για την καλύτερη κατανόηση της επιλογής ενδιαιτήματος. Με αυτόν τον 
τρόπο θα κατανοήσουμε περισσότερο το περιβάλλον τις αλληλεπιδράσεις του με τα ζώα και τις 
επιπτώσεις της ανθρώπινης παρέμβασης στα οικοσυστήματα και το αγροτικό τοπίο της Μεσογείου. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



119 
 

Βιβλιογραφία  
 
 
Akriotis, T. (1981). Food ecology of five sympatric owls. Exeter University. 

 
Alivizatos, H. and V. Goutner (1999). "Winter diet of the Barn Owl (Tyto alba) and Long-eared Owl 
(Asio otus) in northeastern Greece: A comparison." Journal of Raptor Research 33(2): 160-163. 

 
Alivizatos, H., Goutner, V., Zogaris, S. (2005). "Contribution to the study of the diet of four owl 
species (Aves, Strigiformes) from mainland and island areas of Greece." Belgian Journal of Zoology 
135(2): 109. 
 
Aloise, G. and D. Scaravelli (1995). "Ecologia alimentare del Gufo comune Asio otus in un roost del 
basso mantovano." Avocetta 19: 110. 

 
Anderson, D. R., Burnham, K. P., White, G. C., Otis, D. L., (1983). "Density Estimation of Small-
Mammal Populations Using a Trapping Web and Distance Sampling Methods." Ecology 64(4): 674-
680. 
 
Andersson, M. and S. Erlinge (1977). "Influence of predation on rodent populations." Oikos: 591-597. 

 
Angell, T. (2015). The House of Owls, Yale University Press. 

 
Aschwanden, J., Birrer, S., Jenni, L. (2005). "Are ecological compensation areas attractive hunting 
sites for common kestrels (Falco tinnunculus) and long-eared owls (Asio otus)?" Journal of 
Ornithology 146(3): 279-286. 
 
Atauri, J. A. and J. V. de Lucio (2001). "The role of landscape structure in species richness distribution 
of birds, amphibians, reptiles and lepidopterans in Mediterranean landscapes." Landscape Ecology 
16(2): 147-159. 

 
Babcock, K. W. (1995). "Home Range and habitat use of breeding swainson's hawks in the 
Sacramento." J. Raptor Res 29(3): 193-197. 

 
Bairlein, F. (1999). Energy and nutrient utilization efficiencies in birds–a review. Proceedings of the 
22nd International Ornithological Congress, Durban. Bird-Life South Africa, Johannesburg, South 
Africa. 

 
Balčiauskienė, L., Jovaišas, A., Naruševičius, V., Petraška, A., Skuja, S. (2006). "Diet of Tawny Owl 
(Strix aluco) and Long-eared Owl (Asio otus) in Lithuania as found from pellets." Acta Zoologica 
Lituanica 16(1): 37-45. 
 
Bartolommei, P., Mortelliti, A., Pezzo, F., Puglisi, L. (2012). "Distribution of nocturnal birds 
(Strigiformes and Caprimulgidae) in relation to land-use types, extent and configuration in 
agricultural landscapes of Central Italy." Rendiconti Lincei: 1-9. 
 



120 
 

Barton, K. (2017). "MuMIn: Multi-Model Inference. R package version 1.40.0. ." http://CRAN.R-
project.org/package=MuMIn. 

 
Bate, D. (1905). On the mammals of Crete. Proc. Zool. Soc. London. 

 
Bates, D., Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., Walker, S.  (2014). "Fitting linear mixed-effects models 
using lme4." 
 
Bearder, S. t. and R. Martin (1980). The social organization of a nocturnal primate revealed by radio 
tracking. A handbook on biotelemetry and radio tracking, Elsevier: 633-648. 

 
Begon, M., Harper, J. L., Townsend, C. R. (1987). "Ecology: individuals, populations and communities. 
Blackwell Scientific Publications, Oxford. 876 pages. ISBN 0-632-01337-0 (hardback), 0-632-01339-7 
(paperback). Price£ 29.80 (hardback),£ 14.50 (paperback)."  3(2): 161-162. 
 
Bennett, A. F., Radford, J. Q., Haslem, A. (2006). "Properties of land mosaics: implications for nature 
conservation in agricultural environments." Biological Conservation 133(2): 250-264. 
 
Berger-Tal, O., Kotler, B.P. (2010). "State of emergency: behavior of gerbils is affected by the hunger 
state of their predators."  91(2): 593-600. 
 
Bertolino, S., Ghiberti, E., Perrone, A. (2001). "Feeding ecology of the long-eared owl (Asio otus) in 
northern Italy: is it a dietary specialist?" Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie 
79(12): 2192-2198. 
 
Birrer, S. (2009). "Synthesis of 312 studies on the diet of the Long-eared Owl Asio otus." Ardea 97(4): 
615-624. 

 
Bontzorlos, V. A., Peris, S. J., Vlachos, C. G., Bakaloudis, D. E.  (2009). "Barn Owl Tyto alba prey in 
Thessaly, and evaluation of Barn Owl diets throughout Greece." Ardea 97(4): 625-630. 
 
Börger, L., Dalziel, B. D., Fryxell, J. M (2008). "Are there general mechanisms of animal home range 
behaviour? A review and prospects for future research."  11(6): 637-650. 
 
Borruel, N., Campos, C. M., Giannoni, S. M., Borghi, C. E (1998). "Effect of herbivorous rodents 
(cavies and tuco-tucos) on a shrub community in the Monte Desert, Argentina." Journal of Arid 
Environments 39(1): 33-37. 
 
Brown, R., Ferguson, J., Lawrence, M., .Lees, D (1999). "Tracks and signs of the birds of Britain and 
Europe. Christopher Helm. A & C." Black. London. 
 
Busche, G. (2003). "Systematic surveys and random observations of Long-eared Owls Asio otus-
methodological study for population estimation of scarce breeding birds in western Schleswig-
Holstein." VOGELWELT-BERLIN- 124(3): 143-150. 

 
Buskirk, S. W. and Millspaugh W. M. (2006). "Metrics for studies of resource selection."  70(2): 358-
366. 

 



121 
 

Calenge, C. (2006). "The package “adehabitat” for the R software: a tool for the analysis of space and 
habitat use by animals." Ecological Modelling 197(3): 516-519. 

 
Calhoun, J. B. and Casby J. U. (1958). Calculation of home range and density of small mammals, US 
Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service. 

 
Campbell, W. (1994). "Know Your Owls (CD-ROM)." Axia Wildlife. 

 
Campbell, W. (1994). Know Your Owls (CD-ROM). Axia Wildlife. 

 
Canova, L. (1989). "Influence of snow cover on prey selection by Long-eared Owls Asio otus." Ethology 
Ecology & Evolution 1(4): 367-372. 

 
Cayuela, L., Golicher, JD., Rey, J. S., Benayas, JM. R. (2006). "Classification of a complex landscape 
using Dempster–Shafer theory of evidence." International Journal of Remote Sensing 27(10): 1951-
1971. 
 
Cecere, F. and Vicini G.  (2000). "Micrommals in the diet of the Long Eared  owl (Asio otus) at  the 
w.w.f.’s  oasi san Giuliano (Matera, south Italy) " Hystrix 11(2): 47-53. 

 
Cecere, J. G., Bombino, S., Santangeli, A. (2013). "Winter Diet of Long-eared Owl Asio otus in a 
Mediterranean Fragmented Farmland." Wilson Journal of Ornithology 125(3): 655-658. 
 
Corral, J., Cortés, JA., Gil, JM. (1979). "Contribucion al estudio de la alimentacion de Asio otus [Buho 
chico] en el sur de Espana." Donana. Acta Vertebrata. 
 
Craig, E. H., Craig, T. H., Powers, L. R. (1988). "Activity Patterns and Home-Range Use of Nesting 
Long-Eared Owls." Wilson Bulletin 100(2): 204-213. 
 
Cramb, S. Ed. (1985). The birds of the western Palearctic Handbook of the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa, Oxford Univ. Press. 

 
Crocker, D., Hart, ADM., Gurney, J., McCoy, C. (2002). "P Project P N0908: Methods for estimating 
daily food intake of wild birds and mammals: Final report." York (UK): FERA. 
 
Davis, S., Heywood, VH, Hamilton, AC. (1994). Vol. 1: Europe, Africa, South West Asia and the Middle 
East, [Gland]: WWF [etc.]. 
 
Del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, DA., de Juana, E. (2014). Handbook of the birds of the 
world alive. Lynx Edicions, Barcelona. 
 
Devictor, V., Clavel, J., Julliard, R., Lavergne, S., Mouillot, D., Thuiller, W., Venail, P., Villeger, S., 
Mouquet, N. (2010). "Defining and measuring ecological specialization."  47(1): 15-25. 
 
Dieterlen, F. (1962). "Geburt und Geburtshilfe bei der Stachelmaus, Acomys cahirinus." Ethology 19(2): 
191-222. 

 



122 
 

Dobrynina, I. (1994). "Seasonal movements of Owls [Strigiformes] in the Baltic Region based on ringing 
data." THE RING 16(1-2). 

 
Downs, J. A. (2008). Network analysis of animal space-use patterns, ProQuest. 

 
Dunning Jr, J. B. (1992). CRC handbook of avian body masses, CRC press. 

 
Eastman, J. R. (2012). "IDRISI Selva manual." 

 
Elith, J., Phillips, S. J, Hastie, T., Dudík, M., Chee, Y. E., Yates, C. J. (2011). "A statistical explanation of 
MaxEnt for ecologists."  17(1): 43-57. 
 
Embar, K., Raveh, A., Hoffmann, I., Kotler, B. (2014). "Predator facilitation or interference: a game of 
vipers and owls."  174(4): 1301-1309. 
 
Emin, D., Toxopeus, AG., Groena, Ir TA., Kontogeorgos, I., Georgopoulou, E., Xirouchakis, S. (2018). 
"Home range and habitat selection of Long-eared Owls (Asio otus) in Mediterranean agricultural 
landscapes (Crete, Greece)."  11(3): 204-218. 
 
Escala, C., Alonso, D., Mazuelas, D., Mendiburu, A., Vilches, A., Arizaga, J.  (2009). "Winter diet of 
Long-eared Owls Asio otus in the Ebro valley (NE Iberia)." Revista Catalana d’Ornitologia 25: 49-53. 
 
Fahrig, L. (2003). "Effects of habitat fragmentation on biodiversity." Annual review of ecology, 
evolution, and systematics: 487-515. 

 
Fairley, J. (1967). "Food of Long-eared Owls in north-east Ireland." Br. Birds 60: 130-135. 

 
Feinsinger, P., Spears, E ., Poole, R. (1981). "A simple measure of niche breadth."  62(1): 27-32. 
 
Fielding, A. H. and Bell J. F. (1997). "A review of methods for the assessment of prediction errors in 
conservation presence/absence models."  24(1): 38-49. 

 
Fuchs, R. and J. Hošek (2002). Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy: 1985-1989 (aktualizace 2000-
2002), Česká společnost ornitologická. 

 
Galeotti, P., Tavecchia, G., Bonetti, A. (1997). "Home range and habitat use of Long-eared owls in 
open farmland (Po Plain, Northern Italy) in relation to prey availability." J. Wildl. Res 2(2): 137-145. 
 
Garcia, A. M., Cervera, F., Rodriguez, A. (2005). "Bat predation by Long-eared Owls in Mediterranean 
and temperate regions of Southern Europe." Journal of Raptor Research 39(4): 445-453. 
 
Genovart, M., Negre, N., Tavecchia, G., Bistuer, A., Parpal, L., Oro, D. (2010). "The young, the weak 
and the sick: evidence of natural selection by predation."  5(3): e9774. 
 
Glue, D. E. (1977). "Breeding biology of Long-eared Owls." British Birds 70(8): 318-331. 

 



123 
 

Glutz von Blotzheim, N. and Bauer K. M. (1980). "Asio otus." Handbuch der Vogel Metteleuropas,: pp. 
386–421  

 
Goszczynski, J. (1981). "Comparative analysis of food of owls in agrocenoses." Ekol. Pol. 29(3): 431-
439. 

 
Goutner, V., Alivizatos, H., Zogaris, S. (2005). "Contribution to the study of the diet of four owl 
species (Aves, Strigiformes) from mainland and island areas of Greece." Belgian Journal of Zoology 
135(2): 109-118. 
 
Graber, R. R. (1962). "Food and oxygen consumption in three species of owls (Strigidae)." The condor 
64(6): 473-487. 

 
Grant, W. E. and French N. R. (1980). "Evaluation of the role of small mammals in grassland 
ecosystems: a modelling approach." Ecological Modelling 8: 15-37. 

 
Greenwood, J. J. (1996). "Basic techniques." Ecological census techniques: a handbook: 11-110. 

 
Gumell, J. and Flowerdew J. R. (1990). "Live trapping small mammals, a practical guide." The mammal 
society. 

 
Hackett, S. J., Kimball, R., Reddy, S., Bowie, R., Braun, E., Braun, M., Chojnowski, J., Cox, W A., Han, 
K.L., 
Harshman, J. (2008). "A phylogenomic study of birds reveals their evolutionary history." Science 
320(5884): 1763-1768. 
 
Hagemeijer, W. J., Blair, M. J., van Turnhout, C. (1997). The EBCC atlas of European breeding birds: 
their distribution and abundance, Poyser London. 
 
Hagen, Y. (1965). "The food, population fluctuations and ecology of the Long-eared Owl." Asio Otus 
(L.)) in Norway. Meddelelser fra Statens Viltundersokelser. Papers of The Norwegian State Game 
Research Institute 2. 

 
Haslem, A. and Bennett A. F. (2008). "Birds in agricultural mosaics: the influence of landscape pattern 
and countryside heterogeneity." Ecological Applications 18(1): 185-196. 

 
He, H. S., DeZonia, B. E., Mladenoff, D. J. (2000). "An aggregation index (AI) to quantify spatial 
patterns of landscapes."  15(7): 591-601. 
 
Henrioux, F. (2000). "Home range and habitat use by the Long-eared Owl in northwestern 
Switzerland." Journal of Raptor Research 34(2): 93-101. 

 
Henrioux, F. (2002). "Nest-site selection of the Long-eared Owl Asio otus in northwestern 
Switzerland." Bird Study 49: 250-257. 

 



124 
 

Hirzel, A. and Guisan, A. (2002). "Which is the optimal sampling strategy for habitat suitability 
modelling."  157(2-3): 331-341. 

 
Holt, D., Berkley, R., Deppe, C., Enriquez R., PL., Olsen, PD., Petersen, JL., Rangel S., JL., Segars, KP., 
Wood, KL 
del Hoyo, J. (1999). "Handbook of the birds of the world. Vol. 5: Barn owls to hummingbirds." 
Handbook of the birds of the world. Vol. 5: Barn owls to hummingbirds. 
 
Holt, D. W. (1997). "The Long-eared Owl (Asio otus) and forest management: A review of the 
literature." Journal of Raptor Research 31(2): 175-186. 

 
Jensen, J. R. (2005). Introductory digital image processing 3rd edition. Upper saddle river: Prentice 
hall. 

 
Juvonen, A. (1976). ""Sarvipollon (Asio otus) pesimabiologiasta ja esiintymisesta Outokummussa 
vuosina 1969-1976."." Siipirikko 3: 13-18. 

 
Kabourakis, E. (1996). Prototyping and dissemination of ecological olive production systems. A 
methodology for designing and a first step towards validation and dissemination of prototype 
ecological olive production systems (EOPS) in Crete, [sn]. 

 
Kafkaletou-Diez, A., Tsachalidis, E. P., Poirazidis, K. (2008). "Seasonal variation in the diet of the long-
eared owl (Asio otus) in a northeastern agricultural area of Greece." Journal of Biological Research-
Thessaloniki 10: 181-189. 
 
Kallander, H. (1977). "Food of the Long-eared Owl Asio otus in Sweden." Ornis Fennica 54(2): 79-84. 

 
Karydas, C. G., et al. (2009). "Quantification and site-specification of the support practice factor when 
mapping soil erosion risk associated with olive plantations in the Mediterranean island of Crete." 
Environmental Monitoring and Assessment 149(1-4): 19-28. 

 
Kendall, W. L., Nichols, J. D.,Hines, J. E. (1997). "Estimating temporary emigration using capture–
recapture data with Pollock’s robust design." Ecology 78(2): 563-578. 
 
Kenward, R. E. (1982). "Goshawk hunting behaviour, and range size as a function of food and habitat 
availability." The Journal of Animal Ecology: 69-80. 

 
Klemola, T., Norrdahl, K., Korpimäki, E. (2000). "Do delayed effects of overgrazing explain population 
cycles in voles?" Oikos 90(3): 509-516. 
 
Konig, C. and Weick F. (2008). Owls of the world. London, Christopher Helm. 

 
König, C., Weick, F., Becking, J.H. (1999). Owls: a guide to the owls of the world, Christopher Helm 
Publishers, Incorporated. 
 
Kontogeorgos, I. (2011) The feeding ecology of the Long-eared Owl Asio otus in Crete. MSc thesis,  

Department of Biology, University of Crete, Heraklion, Greece. 



125 
 

 
Konishi, M. (1973). "How the owl tracks its prey: experiments with trained barn owls reveal how their 
acute sense of hearing enables them to catch prey in the dark." American Scientist 61(4): 414-424. 

 
Konishi, M. (1973). "Locatable and nonlocatable acoustic signals for barn owls." American Naturalist: 
775-785. 

 
Korpimäki, E. (1992). "Diet composition, prey choice, and breeding success of long-eared owls: effects 
of multiannual fluctuations in food abundance." Canadian Journal of Zoology 70(12): 2373-2381. 

 
Korpimaki, E. and Norrdahl  K. (1991). "Numerical and Functional-Responses of Kestrels, Short-Eared 
Owls, and Long-Eared Owls to Vole Densities." Ecology 72(3): 814-826. 

 
Krebs, C. J. (1989). Ecological methodology, Harper & Row New York. 

 
Krebs, C. J. (1999). Ecological methodology, Benjamin/Cummings Menlo Park, California. 

 
Kuzniak, S. (1996). "Atlas ptakow legowych Leszna w latach 1990-1993." Prace Zakładu Biologii i 
Ekologii Ptaków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 6. 

 
Lawrence, M. J. and Brown  R. W. (1973). "Mammals of Britain." 

 
Lindenmayer, D., Hobbs, R. J., Montague-Drake, R., Alexandra, J., Bennett, A., Burgman, M., Cale, P., 
Calhoun, A., Cramer, V., Cullen, P. (2008). "A checklist for ecological management of landscapes for 
conservation." Ecology Letters 11(1): 78-91. 
 
Liu, N. F., Zhao, W., Shao, M. Q., Song, S. (2008). "Diets of little owls and long-eared owls in 
Northwestern China." Animal Biology 58(2): 211-219. 
 
Lobo, J. M., Jiménez-Valverde, A., Real, R.  (2008). "AUC: a misleading measure of the performance 
of predictive distribution models."  17(2): 145-151. 
 
Lovy, M. and Riegert J. (2013). "Home Range and Land Use of Urban Long-Eared Owls." Condor 115(3): 
551-557. 

 
Magurran, A. E. (2013). Measuring biological diversity, John Wiley & Sons. 

 
Malavasi, D., Marchesini, R., Tralongo, S., Ferrari, R. (1995). "L ‘alimentazione del Gufo comune Asio 
otus nella bassa pianura bolognese: primi risultati." Avocetta 19: 116. 
 
Manly, B., McDonald, L., Thomas, D. L., McDonald, T. L., Erickson, W. P. (2007). Resource selection by 
animals: statistical design and analysis for field studies, Springer Science & Business Media. 
 
Marks, J., Evans, DL., Holt, DW. (1994). Long-eared Owl (Asio otus). Poole A & Gill F (eds.) The Birds 
of North America, No. 133. The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia. 
 



126 
 

Marquiss, M. and Newton I. (1982). "A radio-tracking study of the ranging behaviour and dispersion 
of European Sparrowhawks Accipiter nisus." The Journal of Animal Ecology: 111-133. 

 
Marti, C. D. (1974). "Feeding ecology of four sympatric owls." The condor 76(1): 45-61. 

 
Marti, C. D. (1976). "A review of prey selection by the Long-eared Owl." The condor 78(3): 331-336. 

 
Martinez, J. A. and Zuberogoitia I. (2004). "Habitat preferences for Long-eared Owls Asio otus and 
Little Owls Athene noctua in semi-arid environments at three spatial scales." Bird Study 51: 163-169. 

 
Marzluff, J. M., Kimsey, B. A., Schueck, L. S., McFadzen, M. E., Vekasy, M. S., Bednarz, J. C., (1997). 
"The influence of habitat, prey abundance, sex, and breeding success on the ranging behavior of 
Prairie Falcons." Condor: 567-584. 
 
May, R. M. (1975). "Patterns of species abundance and diversity." Ecology and evolution of 
communities: 81-120. 

 
McGarigal, K., Cushman, S. A., Ene, E. (2012). "FRAGSTATS v4: spatial pattern analysis program for 
categorical and continuous maps." 
 
Michalonek, D., Busse, W., Lasecki, R. (2005). "Age structure of the long-eared owl (Asio otus) 
migration at Bukowo-Kopañ station (southern baltic coast) in autumns 1996-2003." The Ring." THE 
RING 27(2): 145-157. 
 
Mikkola, H. (1983). Owls of Europe, T & A. D. Poyser Ltd. 

 
Mohr, C. (1947). "Table of equivalent populations of North American small mammals."  37(1): 223-
249. 

 
Newton, I. (2002). Ecology and conservation of owls, Csiro Publishing. 

 
Nilsson, I. N. (1981). "Seasonal changes in food of the long-eared owl in southern Sweden." Ornis 
Scandinavica: 216-223. 

 
Olden, J. D., Schooley, R. L., Monroe, J. B., Poff, N L.  (2004). "Context-dependent perceptual ranges 
and their relevance to animal movements in landscapes."  73(6): 1190-1194. 
 
Payne, R. S. (1962). "How the barn owl locates prey by hearing." Living Bird 1: 151-159. 

 
Petrovici, M., Molnar, P. Sandor, A. D. (2013). "Trophic niche overlap of two sympatric owl species 
(Asio otus Linnaeus, 1758 and Tyto alba Scopoli, 1769) in the North-Western part of Romania." 
North-Western Journal of Zoology 9: 131602. 
 
Phillips, S. J., Anderson, P., Schapire, R.  (2006). "Maximum entropy modeling of species geographic 
distributions."  190(3-4): 231-259. 
 



127 
 

Pianka, E. R. (1974). "Niche overlap and diffuse competition." Proceedings of the National Academy 
of Sciences 71(5): 2141-2145. 

 
Pielou, E. C. (1969). "An introduction to mathematical ecology." An introduction to mathematical 
ecology. 

 
Purger, J. and Krsmanovic  L. (1989). "A diet  of the Long-eared Owl Asio otus L. 1758 in west Backa 
(Vojvodina, Yucoslavia)." Arh. biology nauka 41(1-2): 93-102. 

 
Pyke, G. H. (1984). "Optimal foraging theory: a critical review." Annual Review of Ecology and 
Systematics 15(1): 523-575. 

 
Pyke, G. H., Pulliam, H. R., Charnov, E. L.  (1977). "Optimal foraging: a selective review of theory and 
tests."  52(2): 137-154. 
 
Rackham, O. and Moody J. (1996). The making of the Cretan landscape, Manchester University Press. 

 
Reichman, O. and Seabloom, E. (2002). "The role of pocket gophers as subterranean ecosystem 
engineers." Trends in Ecology & Evolution 17(1): 44-49. 

 
Ricklefs, R. E., Konarzewski, M., Daan, S. (1996). "The relationship between basal metabolic rate and 
daily energy expenditure in birds and mammals."  147(6): 1047-1071. 
 
Riera, J. L., Magnuson, J., Castle, J., MacKenzie, M.  (1998). "Analysis of large-scale spatial 
heterogeneity in vegetation indices among North American landscapes."  1(3): 268-282. 
 
Ross, C. T. and Winterhalder B. J. (2015). "Sit-and-wait versus active-search hunting: A behavioral 
ecological model of optimal search mode."  387: 76-87. 

 
Rubolini, D., Pirovano, A., Borghi, S. (2003). "Influence of seasonality, temperature and rainfall on 
the winter diet of the long-eared owl, Asio otus." FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 52(1): 67-76. 
 
Rubolini, D., Pirovano, A., Brambilla, S., Ferrari, N. (2000). "Winter diet of urban roosting Long-eared 
Owls Asio otus in northern Italy: the importance of the Brown Rat Rattus norvegicus." Bird Study 47: 
242-244. 
 
San-Segundo, C. (1988). "Notas sobre la alimentación del búho chico (Asio otus) en Ávila." Ardeola 
35(1): 150-155. 

 
Sanchez-Zapata, J. A., Navarro, J., Carrete, M., Botella, F., Gavrilov, A., Sklyarenko, S., Donazar, J. A., 
Ceballos, O. 
Hiraldo, F. (2003). "Diet of three sympatric owls in steppe habitats of eastern Kazakhstan." Journal of 
Raptor Research 37(3): 256-258. 
 
Sarris, A., Maniadakis, M., Lazaridou, O., Kalogrias, V., Bariotakis, M., Pirintsos, S. (2005). "Studying 
land use patterns in Crete Island, Greece, through a time sequence of landsat images and mapping 
vegetation patterns." WSEAS Transactions on Environment and Development 1(2): 272-279. 



128 
 

 
Saurola, P. (2002). "Natal dispersal distances of Finnish owls: results from ringing." Ecology and 
conservation of owls: 42-55. 

 
Schoener, T. W. (1981). "An empirically based estimate of home range."  20(3): 281-325. 

 
Scott, D. (1997). The Long-eared Owl. London, The Zoological Society of London. 

 
Seckin, S. and Coscun  Y. (2006). "Mammalian Remains in the Pellets of Long-eared Owls (Asio otus) in 
Diyarbakir Province " Turk J Zool 30: 271-278. 

 
Sergio, F., Marchesi, L., Pedrini, P. (2008). "Density, diet and productivity of Long-eared Owls Asio 
otus in the Italian Alps: the importance of Microtus voles." Bird Study 55: 321-328. 
 
Sibley, C. G. and Ahlquist J. E. (1990). Phylogeny and classification of birds: a study in molecular 
evolution, Yale University Press. 

 
Silverman, B. W. (1986). Density estimation for statistics and data analysis, CRC press. 

 
Smeenk, C. (1972). "ökologische Vergleiche zwischen Waldkauz Strix aluco und Waldohreule Asio 
otus." Ardea 60(1-2): 1-71. 

 
Smith, F. A., Lyons, S., Ernest, S., Jones, K., Kaufman, D., Dayan, T., Marquet, P., Brown, J., Haskell, J., 
(2003). "Body mass of late Quaternary mammals." Ecology 84(12): 3403-3403. 
 
Sokolov, L. V. (2011). "Modern telemetry: New possibilities in ornithology." Biology Bulletin 38(9): 885-
904. 

 
Solomon, M. (1949). "The natural control of animal populations." The Journal of Animal Ecology: 1-35. 

 
Sonnenberg, E. L. and Powers, L. R. (1976). "Notes on the food habits of Long-eared Owls (Asio otus) 
in southwestern Idaho."  57(3): 63-64. 

 
Stephens, D., Brown, JS., Ydenberg, RC. (2007). "Foraging: Behavior and Ecology.,(The University of 
Chicago Press: Chicago.)." 
 
Strickland, M. D. and McDonald  L. L. (2006). "Introduction to the special section on resource 
selection."  70(2): 321-323. 

 
Sutherland, W. J. (2006). Ecological census techniques: a handbook, Cambridge University Press. 

 
Taylor, I. (2004). Barn owls: predator-prey relationships and conservation, Cambridge University Press. 

 



129 
 

Thorpe, W. and Griffin D. (1962). "The lack of ultrasonic components in the flight noise of owls 
compared with other birds." Ibis 104(2): 256-257. 

 
Tinkle, D. W., McGregor, D., Dana, S. (1962). "Home range ecology of Uta stansburiana stejnegeri."  
43(2): 223-229. 
 
Tome, D. (1994). "Diet Composition of the Long-Eared Owl in Central Slovenia - Seasonal-Variation in 
Prey Use." Journal of Raptor Research 28(4): 253-258. 

 
Tome, D. (2000). "Estimating individual weight of prey items for calculation of the biomass in the diet 
of long-eared owl (Asio otus): is it worth of extra effort?" Folia Zoologica 49(3): 205-210. 

 
Tome, D. (2003). "Nest site selection and predation driven despotic distribution of breeding long-
eared owls Asio otus." Journal of Avian Biology 34(2): 150-154. 

 
Tome, D. (2009). "Changes in the Diet of Long-Eared Owl Asio Otus: Seasonal Patterns of Dependence 
on Vole Abundance." Ardeola 56(1): 49-56. 

 
Torres, L. G., Barragán, P.,  José M., López-Granados, F., Jurado-Expósito, Montserrat, Fernández-
Escobar, R. (2008). "Automatic assessment of agro-environmental indicators from remotely sensed 
images of tree orchards and its evaluation using olive plantations." Computers and Electronics in 
Agriculture 61(2): 179-191. 
 
Tulis, F., Balaz, M. Obuch, J. Sotnar, K. (2015). "Responses of the long-eared owl Asio otus diet and 
the numbers of wintering individuals to changing abundance of the common vole Microtus arvalis." 
Biologia 70(5): 667-673. 
 
Tuomisto, H. (2010). "A diversity of beta diversities: straightening up a concept gone awry. Part 1. 
Defining beta diversity as a function of alpha and gamma diversity."  33(1): 2-22. 

 
van Manen, W. (2001). "Invloed van weersomstandigheden op gedrag en jaagsucces 
vanoverwinterende Ransuilen Asia atus." 

 
Vardavas, I., Papamastorakis, J., Fountoulakis, A., Manousakis, M. (1997). "Water resources in the 
desertification-threatened Messara Valley of Crete: estimation of potential lake evaporation." 
Ecological Modelling 102(2): 363-374. 
 
Vézina, A. F. (1985). "Empirical relationships between predator and prey size among terrestrial 
vertebrate predators."  67(4): 555-565. 

 
Village, A. (1981). "The Diet and Breeding of Long-Eared Owls in Relation to Vole Numbers." Bird Study 
28(Nov): 215-224. 

 
Villard, M. A., Trzcinski, K., Merriam, G. (1999). "Fragmentation effects on forest birds: relative 
influence of woodland cover and configuration on landscape occupancy." Conservation Biology 
13(4): 774-783. 
 



130 
 

Vogiatzakis, I. N., Pungetti, G., Mannion, A. (2008). Mediterranean island landscapes: natural and 
cultural approaches, Springer Science & Business Media. 
 
Voous, K. and Ad  C. (1989). Owls of the northern hemisphere. 

 
Washington, H. (1984). "Diversity, biotic and similarity indices: a review with special relevance to 
aquatic ecosystems." Water Research 18(6): 653-694. 

 
Weber, J. M., Aubry, S., Ferrari, N., Fischer, C., Feller, N. L., Meia, J. S., Meyer, S. (2002). "Population 
changes of different predators during a water vole cycle in a central European mountainous habitat." 
Ecography 25(1): 95-101. 
 
Weick, F. (2007). Owls (Strigiformes): annotated and illustrated checklist, Springer Science & Business 
Media. 

 
White, G. C. and Garrott R. A. (1990). Analysis of wildlife radio-tracking data, Elsevier. 

 
Wijnandts, H. (1984). "Ecological Energetics of the Long-Eared Owl (Asio-Otus)." Ardea 72(1): 1-92. 

 
Willott, J. F. (2001). Handbook of mouse auditory research: from behavior to molecular biology, CRC 
Press. 

 
Wink, M., El-Sayed, A. A., Sauer-Gurth, H., Gonzalez, J. (2009). "Molecular phylogeny of owls 
(Strigiformes) inferred from DNA sequences of the mitochondrial cytochrome b and the nuclear 
RAG-1 gene." Ardea 97(4): 581-591. 
 
Worton, B. (1987). "A review of models of home range for animal movement."  38(3-4): 277-298. 

 
Yalden, D. (1985). "Dietary separation of owls in the Peak District." Bird Study 32(2): 122-131. 

 
Yom-Tov, Y., Leader, Z., Motro, U. (2008). "Diet of the Long-eared Owl in the Northern and Central 
Negev Desert, Israel." Wilson Journal of Ornithology 120(3): 641-645. 
 
Zabel, C. J., McKelvey, K.,  Ward Jr, J. (1995). "Influence of primary prey on home-range size and 
habitat-use patterns of northern spotted owls (Strix occidentalis caurina)." Canadian Journal of 
Zoology 73(3): 433-439. 
 
Zar, J. H. New Jersey (1996). "Biostatistical analysis 3rd edn." 

 
Zhang, Y., Zhang, Z., Liu, J. (2003). "Burrowing rodents as ecosystem engineers: the ecology and 
management of plateau zokors Myospalax fontanierii in alpine meadow ecosystems on the Tibetan 
Plateau." Mammal Review 33(3-4): 284-294. 
 
Zimmermann, K. (1953). "Das Gesamtbild der Säuger-Fauna Kretas." Z. Säugetierk 67: 1-72. 

 



131 
 

Zumeta, J. B. and Heinze G. M. Ageing and sexing, Long-eared owl (Asio otus) (PDF). Laboratorio Virtual 
Ibercaja   

 
Καρανδεινός, Μ., (2007). Ποσοτικές οικολογικές μεθόδοι, απο τη θεωρία στην πράξη. Ηράκλειο 
Κρήτης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 

 
Όντριας, Ι. (1967). Η πανίς των θηλαστικών της Ελλάδος. Αθήνα, Εκδόσεις Πολύγραφου Σ. Ν. 
Κλουκίνα. 

 
Τσαντίλης, Δ., (2014). Κρήτη, μία ήπειρος σ' ένα νησί, Μ.Φ.Ι.Κ.-Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


