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Περίλθψθ 
 

Υτθν παροφςα εργαςία γίνεται μια προςπάκεια κατανόθςθσ τθσ τροφικισ οικολογίασ του 

Οανόμπουφου (Asio otus) τθν περίοδο του χειμϊνα. Φο ςυγκεκριμζνο είδοσ καταγράφτθκε 

ωσ φωλιάηων ςτθν περιοχι του Θρακλείου για πρϊτθ φορά το 1996 και ζκτοτε εξαπλϊκθκε 

ςχεδόν ςε ολόκλθρο το νθςί. Θ μελζτθ επικεντρϊκθκε ςτθν ςυλλογι και ανάλυςθ εμετικϊν 

ςυμπικτων (pellets) από χειμερινζσ κοφρνιεσ του είδουσ ςτθν περιοχι τθσ Ξεςαράσ και 

ςτθν παρακολοφκθςθ ραδιοςθμαςμζνων ατόμων με ςτόχο των εντοπιςμό των περιοχϊν 

τροφολθψίασ. Φα αποτελζςματα δείχνουν ότι ο Οανόμπουφοσ τρζφεται κυρίωσ με 

μικροκθλαςτικά (90%) και λιγότερο με πουλιά (8%) ενϊ οι καλλιζργειεσ και οι ζντονα 

αγροτικζσ περιοχζσ με μεγάλθ πυκνότθτα τρωκτικϊν αποτελοφν τον βιότοπο αναηιτθςθσ 

τροφισ. Ειδικότερα το είδοσ προτιμά περιοχζσ με χαμθλι βλάςτθςθ και διάςπαρτα δζντρα 

(ελαιϊνεσ) όπου κυνθγά ςε μικρι ςχετικά απόςταςθ από τισ κζςεισ κουρνιάςματοσ (800m-3 

km). Βαςικζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με άλλα νυχτόβια αρπακτικά τα οποία είναι ζντονα 

ανκρωπόφιλα (π.χ. κοινι κουκουβάγια, τυτϊ) είναι ότι ο Οανόμπουφοσ προτιμά αμιγι 

αγροςυςτιματα με ςυςτάδεσ ψθλϊν δζντρων ςτα οποία κουρνιάηει και φωλιάηει. Επιπλζον 

παρουςιάηει ζντονθ αγελαία ςυμπεριφορά αφοφ ςτθν περιοχι μελζτθσ βρζκθκε κοφρνια 

(μεμονωμζνο δζντρο) που φιλοξενοφςε ςτακερά 11- 45 άτομα κακόλθ τθν διάρκεια του 

χειμϊνα (Ρκτϊβριο-Φεβρουάριο). Ξε βάςθ τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία το νοφμερο αυτό 

είναι το υψθλότερο που ζχει καταγραφεί ςτθν Ευρϊπθ.  

 

 

Abstract 

In this study we focus on the foraging and feeding ecology of the Long-eared owl (Asio otus) 

in the Mesara plain (central Crete) during winter. Diet composition was investigated by 

analyzing pellets collected in a roost while diet specialization by comparing proportion 

frequencies of prey species detected in the pellets and their availability in the study area. 

The daily food intake rate of the owls was examined by feeding experiments of captive kept 

individuals and pellet abundance collected from the study roost. Foraging behavior was 

pursued by field observations and tracking radio-tagged individuals. The species feeds 

primarily on small mammals (90%), specializing on certain rodent species (i.e Apodemus 

spp.). Its foraging habitat comprises of agrosystems with low vegetation cover with 

scattered trees (mainly olive groves) and a high population density of rodents. The foraging 

radius ranges from 800m to 3000m distance form the roosts. The key difference, in 

comparison with other nocturnal predators, the Long-eared owl selects tall trees for roosting 

and nesting and is highly gregarious during the winter period. More specifically the study 

roost consisting of a singe tree hosted 11-45 individuals throughout the winter (October-

February) which is the highest number reported in the literature for Europe. 
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1.1Νυχτόβια αρπακτικά (Γλαφκεσ) 

1.1.1 Γενικά χαρακτθριςτικά  
 

Ξε τον όρο γλαφκεσ εννοοφμε κατά βάςθ  νυκτόβια  αρπακτικά πουλιά τα 

οποία  διακζτουν εξαιρετικι ακοι και όραςθ. Tα μάτια τουσ είναι αρκετά 

μεγάλα και βρίςκονται ςτο μπροςτινό μζροσ του κρανίου τουσ, το φτζρωμά τουσ 

είναι πυκνό και μαλακό με ιδιαιτερότθτεσ ςτθν απόλθξθ των πρωτευόντων 

φτερϊν το οποίο τουσ επιτρζπει ακόρυβο πζταγμα. Υυνικωσ ςυλλαμβάνουν τθ 

λεία τουσ με ενζδρα και αιφνιδιαςτικι επίκεςθ. Για φϊλιαςμα χρθςιμοποιοφν 

παλιζσ φωλιζσ κορακοειδϊν κοιλότθτεσ βράχων και δζντρων, ενϊ ςπανιότερα 

φωλιάηουν ςτο ζδαφοσ. Εκτόσ τθσ αναπαραγωγικισ περιόδου οριςμζνα είδθ 

παρουςιάηουν αγελαία ςυμπεριφορά και ςυχνάηουν πολλά μαηί ςε κοφρνιεσ 

(κυρίωσ δζντρα ςε δυςδιάκριτα ςθμεία) κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Υε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ κυνθγοφν και τθν θμζρα ειδικά κατά τθν 

αναπαραγωγικι περίοδο και τθν μετανάςτευςθ όταν οι ενεργειακζσ απαιτιςεισ 

είναι υψθλζσ (Mikolla, 1983). Υτθν  πλειοψθφία τουσ  δεν είναι  μεταναςτευτικά 

είδθ,  ωςτόςο άτομα από βόρειουσ πλθκυςμοφσ  μετακινοφνται ςε νοτιότερεσ 

περιοχζσ τθν περίοδο του χειμϊνα. Φα κθλυκά ςυνικωσ  είναι λίγο μεγαλφτερα 

από τα αρςενικά ενϊ τα  αυγά τουσ είναι ςυνικωσ λευκά και ςτρογγυλά (Cramb, 

1985). 

1.1.2 υςτθματικι κατάταξθ γλαυκϊν 
 

  Ανικουν  ςτθν τάξθ των Strigiformes και  χωρίηονται ςε δφο οικογζνειεσ 

(Monroe C.G., 1990; del Hoyo J., 1999; Weick, 2006) Tytonidae και Strigidae. Θ     

οικογζνεια των  Tytonidae χωρίηεται ςε δφο υποοικογζνειεσ και δυο γζνθ ςε 

αντίκεςθ με τθν οικογζνεια των Strigidae όπου τα πράγματα είναι πιο 

περίπλοκα κακϊσ χωρίηονται ςε τρείσ υποοικογζνειεσ οι οποίεσ υποδιαιροφνται 

περαιτζρω ςε  ζξι φυλζσ (tribes). Αναλυτικότερα παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα (Wink, 2009)  (Σίνακασ 1).  
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Πίνακασ 1 Χποδιαιρζςεισ γλαυκϊν (Strigiformes) (Wink, 2009) 

 
    

1.1.3 τοιχεία οικοφυςιολογίασ 
 

Όραση  Κςωσ το πιο εντυπωςιακό πράγμα που μποροφμε να παρατθριςουμε 

ςε μια γλαφκα  είναι τα μάτια τθσ. Ξεγάλα και ςτραμμζνα προσ τα εμπρόσ, 

αντιςτοιχοφν ςτο 1 -5% του βάρουσ του ςϊματοσ τουσ ποικίλθ ανάλογα με το 

κάκε είδοσ (Campbell, 1994) . Αυτι θ προςαρμογι των ματιϊν τουσ δίνει τθν 

ικανότθτα να ζχουν ζνα ευρφ φάςμα κακϊσ και μια διοπτρικι όραςθ (να βλζπει 

το ίδιο αντικείμενο και με τα δυο μάτια τθν ίδια ςτιγμι) ζτςι ϊςτε να 

αντιλαμβάνεται και τισ τρείσ διαςτάςεισ (φψοσ, πλάτοσ, βάκοσ) όπωσ και ο 

άνκρωποσ και με αυτόν τον τρόπο καταφζρνουν να ζχουν μια πολφ καλι  

αντίλθψθ τθσ απόςταςθσ κάνοντάσ ζτςι  αρκετά πιο αποτελεςματικι τθν 

κιρευςθ. Φο οπτικό πεδίο μίασ γλαφκασ είναι 110ο μοίρεσ ενϊ θ διοπτρικι 

όραςθ είναι 70ο μοίρεσ. Υυγκριτικά ο άνκρωποσ διακζτει οπτικό πεδίο 180ο 

μοιρϊν και διοπτρικι όραςθ 140ο μοιρϊν (Campbell, 1994) ενϊ ζχουν τθν 

δυνατότθτα να περιςτρζψουν το κεφάλι τουσ  κατά 270ο μοίρεσ (Campbell, 

1994; Mikolla, 1983) κακϊσ ζχουν  ζνα πολφ ευζλικτο λαιμό και αρκετά μακρφ 

που δεν είναι εφκολα αντιλθπτόσ λόγω του πυκνοφ φτερϊματοσ και αυχζνα που 

διακζτει 14 ςπονδφλουσ, τουσ διπλάςιουσ από τον άνκρωπο (Campbell, 1994). 

Άλλθ μία προςαρμογι ςτθν όραςθ ίςωσ και θ πιο ςθμαντικι είναι θ ικανότθτά 

τουσ να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του χαμθλοφ φωτιςμοφ τθν ϊρα που 

αναηθτοφν τροφι.  

Αυτό εξθγείται από τθ δομι ςτο κζντρο του αμφιβλθςτροειδοφσ ο οποίοσ 

ςτα νυκτόβια αρπακτικά αποτελείται από περιςςότερα ραβδία παρά κωνία. Φα 

ραβδία του αμφιβλθςτροειδοφσ τα οποία  απουςιάηουν από τα υπόλοιπα 

πουλιά δίνουν τθν δυνατότθτα όραςθσ  ςε χαμθλό φωτιςμό με μία όμωσ ατελι 

ικανότθτα αντίλθψθσ των χρωμάτων και των λεπτομερειϊν (Mikolla, 1983). 

 

Ακοή Εφάμιλλθ τθσ όραςθσ είναι και θ αίςκθςθ τθσ ακοισ ςτισ γλαφκεσ και 

μποροφμε να ποφμε πωσ είναι άλλθ μία προςαρμογι ϊςτε να ανταπεξζρκουν 

ςτισ ςυνκικεσ του χαμθλοφ φωτιςμοφ. 
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Φο εςωτερικό του αυτιοφ είναι αρκετά μεγάλο και με πάρα πολλοφσ 

νευρϊνεσ ςε ςχζςθ με άλλα πουλιά ςτο μζγεκόσ τουσ. Για παράδειγμα μια Tyto 

alba διακζτει 95.000 νευρϊνεσ δθλαδι τουσ τριπλάςιουσ από ζνα κορακοειδζσ.  

(Konishi, 1970) 

Θ περιοχζσ των ςυχνοτιτων που αντιλαμβάνονται είναι από 500-10KHz 

(Konishi, 1973). 

Φο ςχιμα και το άνοιγμα του αυτιοφ ποικίλει ανάλογα με το είδοσ τθσ 

γλαφκασ, ενϊ για κάλυψθ διακζτουν ζνα ςχθματιςμό που ονομάηεται βλζφαρο. 

Φα είδθ τθσ οικογζνειασ Tytonidae ζχουν ςτρογγυλεμζνα ανοίγματα ςε ςχζςθ με 

αυτά τθσ οικογζνειασ των Strigidae τθσ οποίασ το ςχιμα ποικίλει (Mikolla, 1983). 

Φα ανοίγματα των αυτιϊν  που διακζτουν  είναι πάντα αςφμμετρα (δθλαδι το 

ζνα αυτί ψθλότερα από το άλλο) (Payne, 1962), ιδίωσ τα αυςτθρά νυκτόβια 

είδθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίςθσ διακζτουν ζνα ςχιμα προςϊπου που είναι ςαν δίςκοσ και 

λειτουργεί ωσ πιάτο ραντάρ κακοδθγϊντασ τουσ ιχουσ ςτα ανοίγματα των 

αυτιϊν ενϊ ζχουν τθ δυνατότθτα να τροποποιιςουν το ςχιμα του προςϊπου 

με τθν βοικεια ειδικϊν μυϊν. Θ αςυμμετρία ςθμαίνει πωσ ο ιχοσ που 

προζρχεται από κάτω γίνεται αντιλθπτόσ πρϊτα ςτο ζνα αυτί και μετά ςτο άλλο 

με μία χρονικι διαφορά τθσ τάξεωσ των 0,00003 δευτερολζπτων θ οποία είναι 

επαρκισ  για να γίνει αντιλθπτι θ κατεφκυνςθ του ιχου. Ρ ιχοσ επίςθσ κα είναι 

δυνατότεροσ ςτο αυτί που είναι πιο κοντά ςτθν προζλευςι του, τουλάχιςτον για 

ιχουσ ιςοδφναμουσ ι και με μικρότερο μικοσ κφματοσ από το πλάτοσ του 

κεφαλιοφ (Konishi, 1973). 

Αυτζσ οι ικανότθτεσ τουσ δίνουν τθν δυνατότθτα να εντοπίηουν  τουσ 

ανεπαίςκθτουσ ιχουσ που προκαλοφν τα κθράματα  κατά τθν κίνθςι τουσ 

ανάμεςα ςε φυλλοςτρωμνζσ, ςτο χϊμα ακόμα και ςτο χιόνι. Εντοπίηουν τθν 

κατεφκυνςθ με τθ βοικεια τθσ αςυμμετρίασ ζπειτα κάνουν τθν εφόρμθςθ προσ 

το κιραμα ενϊ ζχουν και τθν ικανότθτα τθν ϊρα τθσ πτιςθσ να κάνουν 

διορκωτικζσ κινιςεισ ςε περίπτωςθ που το κιραμα κινθκεί  (Mikolla, 1983). 

 

Εικόνα 1 Αςφμμετρα ανοίγματα 
αυτιϊν ςτθν γλαφκα (Mikolla, 
1983) 
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Πτήση  Θ μοναδικι προςαρμογι που ζχουν οι γλαφκεσ ςτα φτερά τουσ  είναι 

τα κρόςςια που διακζτουν  ςτο χείλοσ των πρωτευόντων φτερϊν (Campbell, 

1994; Mikolla, 1983). Υε ςφγκριςθ με άλλα πουλιά ο αζρασ που κυλάει πάνω ςτθ 

επιφάνεια του φτεροφ δθμιουργεί δίνεσ κάνοντασ ζναν διάχυτο κόρυβο. Φο 

κατάλλθλα διαμορφωμζνο φτερό των γλαυκϊν διαιρεί τισ δίνεσ δθμιουργϊντασ 

τισ λεγόμενεσ μικροδίνεσ. Ξε αυτόν τον τρόπο καταπολεμά αποτελεςματικά τον 

κόρυβο που περνά επιφανειακά του φτεροφ κάνοντασ το πζταγμα ακόρυβο 

(Campbell, 1994). 
Επίςθσ διακζτουν και μία βελοφδινθ δομι φτερϊματοσ κάτω από τα 

πρωτεφοντα φτερά και ςτα ποδιά όπωσ ςτθν παρακάτω εικόνα θ οποία ζχει τθν 

δυνατότθτα να απορροφά τισ ςυχνότθτεσ του ιχου. Υυνοπτικά όλα αυτά που 

διαδραματίηουν κακοριςτικό ρόλο και επιτρζπουν  το ακόρυβο πζταγμα 

ςυνοψίηονται ςτθν αμζςωσ επόμενθ εικόνα. 

 

 
Εικόνα 2 λα τα χαρακτθριςτικά που ςυνκζτουν το ακόρυβο πζταγμα(www.owlpages.com) 
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1.2 Νανόμπουφοσ (Asio otus) 

1.2.1 Μορφομετρία-φυλετικόσ διμορφιςμόσ  

 

Υτο ςυγκεκριμζνο είδοσ τα κθλυκά είναι ςυνικωσ μεγαλφτερα ςε 

διαςτάςεισ ςϊματοσ και βάρουσ από τα αρςενικά. 

Φο ςυνολικό μικοσ ςϊματοσ ςτα αρςενικά κυμαίνεται από 350-375mm (μ.ο. 

362mm) με  άνοιγμα φτερϊν 276-309mm (μ.ο. 295mm) ενϊ το βάροσ 

κυμαίνεται από 200-360gr (μ.ο. 288gr) 

Αντίςτοιχα ςτα κθλυκά το ςυνολικό μικοσ ςϊματοσ κυμαίνεται από 371-

401mm  (μ.ο. 380mm με  άνοιγμα φτερϊν 282-320mm (μ.ο. 299mm). Ενϊ το 

βάροσ κυμαίνεται από 280-390gr (μ.ο. 327gr) (Mikolla, 1983; Cramb, 1985). Φα 

κθλυκά ςυνθκίηουν να ζχουν πιο ανοιχτό καςτανό χρϊμα φτερϊματοσ και 

αρκετά πιο πυκνό χνοφδι ςτα πόδια, ενϊ τα αρςενικά ζχουν πιο κακαρό λευκό 

χρϊμα προςϊπου.   

 

 

Εικόνα 3 Οανόμπουφοσ (Asio otus) αριςτερά αρςενικό, δεξιά κθλυκό (Blasco-Zumeta) 

1.2.2 υςτθματικι  και κατανομι 

 

Φο υπό εξζταςθ είδοσ είναι ζνα κακαρά νυκτόβιο αρπακτικό πτθνό, ανικει 

ςτθν οικογζνεια Strigidae και ςτθν φυλι Asionini (Wink, 2009)  

Είναι μζροσ τθσ  πανίδασ του ολαρκτικοφ και απαντάται ςε βόρεια, εφκρατα 

και μεςογειακά ςτεπικά κλίματα. Θεωρείται ζνα είδοσ με ευρεία   κατανομι και 
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εκτείνεται από τθν βόρεια Αμερικι μζχρι τθν Ευραςία και τθν Αφρικι (Mikolla, 

1983). Ζχει τζςςερα αναγνωριςμζνα υποείδθ το A. o. otus το οποίο βρίςκεται 

ςτθν περιοχι τθσ Ευραςίασ, το A. ο. wilsonianus που απαντάται ςτθν βόρειο 

ανατολικι Αμερικι (Mikolla, 1983) και το A. o. Tuftsi ςτθν βορειοδυτικι 

Αμερικι, τζλοσ  το A. o. Canariensis απαντάται μόνο ςτα Μανάρια νθςιά και ζχει 

μικρότερο μζγεκοσ. 

 

 

Εικόνα 4  Ματανομι Οανόμπουφου(Asio otus) πράςινθ ςκίαςθ, κατανομι Asio abyssinicus όπου 
παλιότερα κεωρείτο υποείδοσ κόκκινθ ςκίαςθ (Mikolla, 1983) 

1.2.3 Βιολογία αναπαραγωγισ 
 

Ζνασ Οανόμπουφοσ μπορεί να αναπαραχκεί από το δεφτερο ζτοσ τθσ ηωισ 

του (Cramb, 1985). Θ αναπαραγωγικι του περίοδοσ κυμαίνεται από τα τζλθ 

Φεβρουαρίου  ωσ και τισ αρχζσ του Ξαρτίου (Glue, 1977).  Φα αυγά είναι λευκά 

ελαφρϊσ ελλειπτικά  και λεία με διαςτάςεισ 40 × 32 mm (36–45 × 30–34), 

n = 100 (Cramp, 1998; Witherby, 1943) και εκκολάπτονται μζςα ςε 2 θμζρεσ 

(Cramb, 1985). Φο μζγεκοσ τθσ ωοτοκίασ κυμαίνεται από 1-6 αυγά (Cramp, 1998) 

ενϊ θ περίοδοσ τθσ επϊαςθσ διαρκεί 25-30 θμζρεσ (Ξ.Ρ.=28 θμζρεσ)  (Glue, 

1977; Scott, 1997; Village, 1981; Cramb, 1985). Φα κθλυκά επωάηουν κατά κφριο 

λόγο τα αυγά, ενϊ τα αρςενικά περιςταςιακά  για μικρά χρονικά διαςτιματα 

(Glue, 1977). Θ βαςικι αςχολία του αρςενικοφ είναι να  τροφοδοτεί το κθλυκό 

κατά τθν επϊαςθ με 2-4 κθράματα θμερθςίωσ (Wijnands, 1984).  

Φα αυγά  εκκολάπτονται αςφγχρονα ςε ςυνάρτθςθ με τθν διακεςιμότθτα 

τροφισ και είναι πολφ πικανόν ο πρϊτοσ νεοςςόσ να μθν επιβιϊςει. Φο τάιςμα 

των νεοςςϊν τθν πρϊτθ εβδομάδα γίνεται από το κθλυκό, κατά τθν διάρκεια 
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τθσ οποίασ το αρςενικό φζρνει 2-8 κθράματα ανά νφχτα ενϊ θ ςυχνότθτα αυτι 

μπορεί να αυξθκεί ςτα 20-24 κθράματα (Cramb, 1985). 

 

 

Εικόνα 5 Φροφοδοςία νεοςςϊν από τα ενιλικα άτομα(www.owlpages.com) 

Ξετά τθν περίοδο τθσ εκκόλαψθσ τα νεαρά άτομα παραμζνουν ςτθν φωλιά 

για 21-24 μζρεσ και ςποραδικά μπορεί να φτάςουν και τισ 27. Από το ςτάδιο 

αυτό και μετά  αρχίηουν να μετακινοφνται ςε γειτονικά δζντρα  θ ακόμα και ςτο 

ζδαφοσ πάντα όμωσ καλυμμζνα, ενϊ ςυνθκίηουν να κάνουν αιςκθτι τθν 

παρουςία τουσ με καλζςματα για τροφι τα οποία μοιάηουν με ιχο τριξίματοσ 

πόρτασ (Mikolla, 1983; Scott, 1997). Θ φτζρωςθ τουσ ολοκλθρϊνεται 28-35 

μζρεσ μετά τθν εκκόλαψθ (Scott, 1997) αλλά ςυνεχίηουν να εξαρτϊνται από 

τουσ γονείσ τουσ για 60-70 μζρεσ ςυνολικά (Mikolla, 1983; Cramb, 1985). Υε 

θλικία   25 θμερϊν οι νεοςςοί εγκαταλείπονται μόνοι ςτθν φωλιά, και θ 

τροφοδοςία γίνεται και από τουσ δφο γονείσ, οι οποίοι ενδζχεται να κυνθγοφν 

και τθν θμζρα λόγω των ενεργειακϊν απαιτιςεων των νεαρϊν  (Mikolla, 1983). 

  

1.2.4  Επιλογι ενδιαιτιματοσ  

 

Ρι Οανόμπουφοι διαχειμάηουν  και αναπαράγονται ςε περιοχζσ που 

ςυνδυάηουν χαμθλι βλάςτθςθ, καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ και το υγρό ςτοιχείο 

(ρυάκια) ςε ςυνδυαςμό με ψθλά δζντρα  (Glue, 1977; Holt, 1997). Ματά τθν 

χειμερινι περίοδο βρίςκονται ςε δζντρα αρκετά πυκνά και ψθλά όπου ςυνικωσ 

απαντϊνται πολλά μαηί κακϊσ είναι χαρακτθριςτικό τουσ να παρουςιάηουν μία 

αγελαία ςυμπεριφορά ςε περιοχζσ με μεγάλο πλθκυςμό. Ξια εκτίμθςθ ςτθν 

Φιλανδία αναφζρει πωσ το 80% του πλθκυςμοφ παρουςιάηει νομαδικότθτα 

(Juvonen, 1976).    

Ματά τθν αναπαραγωγικι περίοδο χρθςιμοποιοφν κυρίωσ δζντρα ςτθν 

πλειοψθφία τουσ κωνοφόρα με το μζςο φψοσ φωλιάσ τα 7,5m, ενϊ ςπάνια 
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φωλιάηουν ςτο ζδαφοσ ςε περιοχζσ με χαμθλι διακεςιμότθτα κζςεων 

φωλιάςματοσ  (Glue, 1977). Υυνθκζςτερεσ φωλιζσ είναι αυτζσ τθσ καρακάξασ θ 

άλλων κορακοειδϊν οι οποίεσ τουσ προςφζρουν μεγαλφτερθ κάλυψθ.  

 (Glue, 1977). Φωλιάηουν ςε  χαμθλό κυρίωσ  υψόμετρο (<150m) αν και ςε 

βόρειεσ χϊρεσ π.χ. Υκωτία ζχουν βρεκεί φωλιζσ ςτα 450 μζτρα (Scott, 1997).  

1.2.5 Μετανάςτευςθ-μετακινιςεισ-διαςπορά 
 

Ρ Οανόμπουφοσ είναι μερικϊσ «μεταναςτευτικό» είδοσ αφοφ βόρειοι 

πλθκυςμοί διαχειμάηουν ςε πιο νότια εφκρατα κλίματα (Mikolla, 1983; Cramb, 

1985; Scott, 1997), ειδικά κατά τθν διάρκεια ςφοδρϊν και παρατεταμζνων 

χειμϊνων (Mikolla, 1983). ταν όμωσ υπάρχει τροφικι επάρκεια ςε μία περιοχι  

μποροφν να διαχειμάςουν ξεπερνϊντασ τισ αντιξοότθτεσ του ψυχροφ κλίματοσ 

(Mikolla, 1983; Cramb, 1985; Scott, 1993). Θ φκινοπωρινι μετανάςτευςθ  ξεκινά 

τον Υεπτζμβριο (Mikolla, 1983) ι ςτισ αρχζσ Ρκτωβρίου (Michalonek, 2005) με 

μζγιςτθ μεταναςτευτικι ροι  να ςθμειϊνεται ςτο πρϊτο δεκαπενκιμερο του 

Οοζμβριου και να εξαςκενεί κατά τον Δεκζμβριο (Mikolla, 1983; Michalonek, 

2005). Θ πορεία που ακολουκοφν οι ςκανδιναβικοί πλθκυςμοί είναι κυρίωσ  

νότια και δυτικι (Cramb, 1985; Mikolla, 1983; Dobrynina, 1994) και 

νοτιοανατολικι (Dobrynina, 1994). Αντίςτοιχα θ ανοιξιάτικθ μετανάςτευςθ με 

προοριςμό τθν περιοχι αναπαραγωγισ ξεκινά τζλοσ Ξαρτίου ςθμειϊνοντασ 

μζγιςτο τον Απρίλθ μζχρι τισ αρχζσ του Ξάθ και επεκτείνεται με μικρότερθ 

ζνταςθ για μία μακρά περίοδο (Mikolla, 1983). Ρι ελάχιςτεσ αποςτάςεισ που 

διανφουν κυμαίνονται από 40-247km και οι μζγιςτεσ από 1630-1759km 

(Mikolla, 1983; Saurola, 2002).  

1.2.6 κοπόσ και ςτόχοι τθσ εργαςίασ 
 

Υτθν παροφςα εργαςία γίνεται μια προςπάκεια κατανόθςθσ τθσ τροφικισ 

οικολογίασ του Οανόμπουφου (Asio otus) τθν περίοδο του χειμϊνα. Φο 

ςυγκεκριμζνο είδοσ καταγράφτθκε ωσ φωλιάηων ςτθν περιοχι του Θρακλείου 

για πρϊτθ φορά το 1996 και ζκτοτε εξαπλϊκθκε ςχεδόν ςε ολόκλθρο το νθςί. Θ 

μελζτθ επικεντρϊκθκε ςτθν ςυλλογι και ανάλυςθ εμετικϊν ςυμπικτων (pellets) 

από μία ενεργι από το 1997  χειμερινι κοφρνια του είδουσ ςτθν περιοχι  τθσ 

Ξεςαράσ και ςτθν παρακολοφκθςθ ραδιοςθμαςμζνων ατόμων με ςτόχο των 

εντοπιςμό των περιοχϊν τροφολθψίασ. Φα βαςικά ερωτιματα που εςτιάςτθκαν 

ιταν τα εξισ: α)Ξε ποια είδθ τρζφεται ο Οανόμπουφοσ; β)Σοιά είναι θ 

ςυνειςφορά των ειδϊν διατροφισ  ςτθν δίαιτα του; γ)Σόςα κθράματα 
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υπάρχουν ανά ζμεςμα; δ)Σοιά είναι θ μζγιςτθ απόςταςθ κυνθγίου από τθν 

χειμερινι κοφρνια;  

Επίςθσ ςτόχοσ μασ ιταν να εκτιμθκεί θ κθρευτικι πίεςθ του Οανόμπουφου 

ςτουσ πλθκυςμοφσ των μικροκθλαςτικϊν και θ ςυνειςφορά του είδουσ ςτον 

ζλεγχο των πλθκυςμϊν τουσ ςε μεςογειακά αγροςυςτιματα. Απϊτεροσ ςτόχοσ 

είναι θ διατιρθςθ του είδουσ και θ διαχείριςθ του  για  προγράμματα 

βιολογικισ καταπολζμθςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΣΗ 
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2.1. Περιοχι μελζτθσ 
 

Θ Μριτθ είναι το πζμπτο μεγαλφτερο νθςί τθσ Ξεςογείου με εμβαδόν 

8261km2. Φο κλίμα τθσ Μριτθσ παρουςιάηει διαφοροποιιςεισ και ςυντελείται 

από μικροκλίματα λόγο του ανάγλυφου τθσ με τουσ αρκετοφσ ορεινοφσ όγκουσ, 

ςυντελϊντασ γενικότερα ζνα κακαρό μεςογειακό κλίμα. Υε γενικζσ γραμμζσ 

υπάρχει  αφξθςθ τθσ ξθραςίασ και τθσ κερμοκραςιακισ διαφοράσ  από τα 

δυτικά ςτα ανατολικά  και από τα βόρειεσ προσ  νότιεσ κατευκφνςεισ.  

Θ χλωρίδα τθσ άρχιςε να μελετάται από τον 16ο αιϊνα και περιλαμβάνει 

γφρω ςτα 1600 είδθ από τα οποία τα 200 είναι ενδθμικά (Vogiatzakis, 2008). 

Αποτελεί ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα μζρθ παγκοςμίωσ ωσ προσ τθν 

βιοποικιλότθτα (Davis, 1994). 

Φο νθςί καλφπτεται από βλάςτθςθ μεςογειακοφ τφπου  όπωσ, μακί, 

φρφγανα, ςτζπα και δάςθ κωνοφόρων κακϊσ και ςε εξειδικευμζνεσ μορφζσ 

βλάςτθςθσ όπωσ είδθ φυτϊν που απαντοφν ςτα βράχια, υγροτόπουσ, ακτζσ, 

ψθλά βουνά και καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ (Vogiatzakis, 2008). Ρι καλλιζργειεσ 

είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά κομμάτια τθσ οικονομίασ τθσ και γι αυτό τον 

λόγω καταλαμβάνουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ζκταςθσ τθσ. 

     

 

 

Εικόνα 6 Χάρτθσ βλάςτθςθσ τθσ Μριτθσ (Ξ.Φ.Ι.Μ.) 

Θ πεδιάδα τθσ Ξεςαράσ (ετυμολογικά:  μζςα από τα όρθ), που αποτελεί και 

τθν περιοχι μελζτθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι  θ μεγαλφτερθ πεδιάδα 

τθσ Μριτθσ, μικουσ 60 χιλιομζτρων και πλάτουσ  5-8 χιλιομζτρων. Είναι ζνα  

πολφ εφφορο μζροσ και λόγο αυτοφ είναι πολφ ανεπτυγμζνθ θ πρωτογενισ 

παραγωγι  και  ανζκακεν  αποτελοφςε τον κυριότερο ςιτοβολϊνα τθσ Μριτθσ.      
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Φο κλίμα τθσ γενικά είναι κερμό με χαμθλι βροχόπτωςθ, το καλοκαίρι 

παρουςιάηει χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ενϊ ο χειμϊνασ είναι αρκετά ιπιοσ λόγω 

τθσ προςταςίασ που προςφζρουν τα Αςτεροφςια όρθ που βρίςκονται ςτα νότια 

πλευρά τθσ.   

Αναλυτικότερα  το κομμάτι τθσ  τροφικισ οικολογίασ τθσ ραδιοτθλεμετρίασ 

κακϊσ και τα πειράματα με τισ παγιδεφςεισ μικροκθλαςτικϊν   πιραν  μζροσ  

ςτο χωρίο Αμπελοφηοσ όπου και βρίςκεται θ χειμερινι κοφρνια του είδουσ (35° 

3'46.48"Β, 24°56'12.91"Α). Φο κλίμα τθσ περιοχισ είναι τυπικό κλίμα που 

επικρατεί ςτον κάμπο τθσ Ξεςςαράσ  με ιπιο χειμϊνα και χαμθλι βροχόπτωςθ 

όπωσ βλζπουμε και από το ςχετικό ομβροκερμικό διάγραμμα μίασ πολφ 

κοντινισ περιοχισ από το ςυγκεκριμζνο χωρίο όπου και υπάρχει 

μετεωρολογικόσ ςτακμόσ 

 

Ομβροθερμικό διάγραμμα περιοχή Πόμπιας (Μεζαρά)
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Εικόνα 7 Ρμβροκερμικό διάγραμμα περιοχι Σόμπιασ (Ξεςαρά) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

ΣΡΟΦΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
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3.1 Ειςαγωγι 

 

Θ  ςφνκεςθ τθσ δίαιτασ  του  Οανόμπουφου είναι ςε γενικζσ γραμμζσ  

εφκολο να μελετθκεί αφοφ ζνα μζροσ από τα κθράματα που καταναλϊνει 

μζνουν άπεπτα και τα αποβάλλει  ωσ ςφμπθκτο ζμεςμα (pellet), ζνα  

ςχθματιςμό από άπεπτα υλικά, όπωσ οςτά και τρίχεσ. Φο μζςο διάςτθμα μεταξφ 

τθσ τροφολθψίασ και τθσ ρίψθσ του εμζςματοσ είναι οι 18 ϊρεσ με το χρονικό 

διάςτθμα να ποικίλει από 10-22 ϊρεσ (Mikolla, 1983). Ξε τθν ςυλλογι των 

ςφμπθκτων  εμεςμάτων και με τθν ανάλυςθ τουσ μποροφμε εφκολα και 

αξιόπιςτα να διαπιςτϊςουμε ποια είναι τα βαςικά είδθ που ςυνκζτουν τθν 

διατροφι του. Υε όλεσ τισ περιοχζσ τθσ κατανομισ του είδουσ τα πιο ςθμαντικά 

είδθ ςτθν διατροφι του είναι μικροκθλαςτικά (Birrer, 2009; Mikolla, 1983) διότι 

τείνουν να παρουςιάηουν τθν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα εφρεςθσ ςτα εμζςματα. Ρ 

Οανόμπουφοσ από πολλοφσ κατατάςςεται ωσ ζνασ κυνθγόσ οπορτουνιςτικοφ 

χαρακτιρα (Bertolino, 2001) ενϊ  από άλλουσ αναφζρεται ωσ εξειδικευμζνοσ  

κθρευτισ  ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα είδθ γλαυκϊν (Marti, 1976).  

 

3.1.1 Σροφικι οικολογία  
 

Θ τροφικι οικολογία του είδουσ είναι αρκετά καλά μελετθμζνθ ςτθ Βόρεια 

και Μεντρικι Ευρϊπθ και τθν Αμερικι.  Δεν μποροφμε όμωσ να ποφμε το ίδιο και 

για τθ Οότια Ευρϊπθ όπου παρατθροφμε μικρό πλικοσ εργαςιϊν (Alivizatos, 

1999; Rubolini, 2003; Alivizatos, 2005) 

Από μία ςφνκεςθ εργαςιϊν, ςε παγκόςμια κλίμακα, που ζχουν προθγθκεί, 

ςυμπεραςματικά προκφπτει πωσ 447 είδθ κθραμάτων ζχουν βρεκεί  κατά τισ 

αναλφςεισ των εμεςμάτων από τα οποία τα 180 είδθ είναι μικροκθλαςτικά, 191 

πουλιά, 15 ερπετά, 7 αμφίβια και 1 ψάρι (Birrer, 2009) 

Φα μικροκθλαςτικά ζχουν εξζχουςα κζςθ ςτο διατροφολόγιο με 93,5% 

εμφάνιςθ ςυχνότθτασ ςτα εμζςματα, ακολουκϊντασ τα πουλιά με ζνα μικρό 

ποςοςτό τθσ τάξθσ του 6,2% που εναλλάςςεται εποχιακά. Άλλεσ ηωικζσ ομάδεσ 

όπωσ ερπετά, αμφίβια και ζντομα βρίςκονται ςε πολφ μικρά ποςοςτά 

παρουςίασ που φτάνουν  το 0,3% τθσ  διατροφισ του (Birrer, 2009). Ρ αρικμόσ 

των  ειδϊν που αποτελοφν τθ δίαιτα του είδουσ μεταβάλλεται ςε ςχζςθ με τθν 

γεωγραφικι κατανομι των πλθκυςμϊν του. Για παράδειγμα ςτθ Μεντρικι 

Ευρϊπθ θ δίαιτα του περιλαμβάνει 195 είδθ ςτθ Οότια Ευρϊπθ 168 ςτθ 

Οοτιοανατολικι Ευρϊπθ 103 ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ 59 και ςτθ Βρετανία 74 είδθ, 

ςε επίπεδο θπείρων ζχουμε  πρϊτθ τθ Βόρειο Αμερικι με αρικμό κθρεφςιμων  

ειδϊν 133 ενϊ ακολουκεί θ Αφρικι με 59 είδθ και τζλοσ θ Αςία με 45 είδθ 

(Birrer, 2009). Εάν  από όλα αυτά τα είδθ ξεχωρίςουμε κάποια, από άποψθ 



  
 

 16 
 

ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ, κα είναι τθσ υποοικογζνειασ των Arvicolinae (Marti, 

1976; Mikolla, 1983; Cramb, 1985; Bertolino, 2001; Birrer, 2009)  (Σίνακασ 2). 

 
Πίνακασ 2 Δίαιτα του Οανόμπουφου ςτισ περιοχζσ κατανομισ του (Υφνκεςθ 312 εργαςιϊν) 

 
 

Φο βάροσ των ειδϊν διατροφισ του είδουσ κυμαίνεται κυρίωσ από 20-50gr 

(Εικόνα 8), ενϊ κθράματα  μεγαλφτερου βάρουσ ςπανίηουν πικανόν λόγω 

δυςκολιϊν ςφλλθψθσ. Φο μεγαλφτερο ποςοςτό μεγάλων κθραμάτων αφορά 

ανιλικα άτομα (Birrer, 2009).  

 

Εικόνα 8 Σαγκόςμιοσ πίνακασ βάρουσ κθραμάτων από πουλιά και κθλαςτικά για τον 
Οανόμπουφο (Birrer, 2009) 

 

 

 

3.1.2 Δίαιτα του είδουσ 
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Ρι αντιδράςεισ των κθρευτϊν ςτθν διακφμανςθ τθσ αφκονίασ των 

κθραμάτων μπορεί να είναι αρικμθτικζσ ι ςυναρτθςιακζσ (Solomon, 1949). Ρι 

αρικμθτικζσ αντιδράςεισ προκαλοφν αλλαγζσ ςτον ρυκμό γεννιςεων, ςτθν 

κνθςιμότθτα και ςτθν μετανάςτευςθ (Andersson, 1977), ενϊ θ ικανότθτα να 

αλλάηουν τθν κφρια πθγι τροφισ με μία εναλλακτικι ζχει να κάνει με τθν 

ςυναρτθςιακι αντίδραςθ (Andersson, 1977; Korpimaki E., 1991). 

Φα μικροκθλαςτικά διαδραματίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν διατροφι  

του Οανόμπουφου και οι αυξομειϊςεισ των  πλθκυςμϊν τουσ ζχουν ιςχυρό 

αντίκτυπο ςτο είδοσ. Αυτό που ζχει διαπιςτωκεί  ςε πολλζσ μελζτεσ ςτθν Βόρειο 

και Μεντρικι Ευρϊπθ, είναι,  πωσ θ πυκνότθτα και θ παραγωγικότθτα είναι 

παράλλθλθ με τουσ κφκλουσ αφκονίασ των κφριων κθραμάτων (Village, 1981; 

Korpimaki E., 1991). Φο ίδιο παρατθρείται και ςτθ Φαινοςκανδία όπου το είδοσ 

διαχειμάηει μόνο αν τα Microtus sp. είναι ςε αφκονία.  Αντικζτωσ  δεν μπορεί να 

επιβιϊςει με τθν εκμετάλλευςθ των δευτερογενϊν πθγϊν τροφισ όπωσ τα 

πουλιά (Mikolla, 1983). Φο ίδιο ιςχφει και για τθν αναπαραγωγικι περίοδο όπου 

το είδοσ αναπαράγεται μόνο και όταν θ τροφι είναι άφκονθ (Juvonen, 1976).  

Υε μία μελζτθ 10 ετϊν  διαπιςτϊκθκε πωσ θ παραγωγικότθτα κυμαινόταν 

από 0.4-3.8 νεοςςοφσ, ζχοντασ κάκε χρόνο κετικι ςυςχζτιςθ με τθν ανοιξιάτικθ 

πυκνότθτα των Microtus sp. (Korpimaki E., 1991). Φθν  ςτενι ςφνδεςθ αυτι 

μποροφμε να τθ διαπιςτϊςουμε επίςθσ με ζνα παράδειγμα ςτθν Ιςπανία που   

ζπειτα από κατάρρευςθ του πλθκυςμοφ των ποντικιϊν αυξικθκε δραματικά το 

φαινόμενο τθσ εφρεςθσ νεκρϊν Οανόμπουφων (Smeenk, 1972).  

 

 

Εικόνα 9  Θ μεταβολι τθσ πυκνότθτασ των ηευγαριϊν Οανόμπουφων (Asio otus) αριςτερά ςε ςχζςθ 
με τθν εκτιμϊμενθ μεταβολι των πλθκυςμϊν των κφριων μικροκθλαςτικϊν δεξιά (1977-1987)  
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3.2 Τλικά και μζκοδοι 
 

Θ ςυλλογι των δεδομζνων ζγινε με ςυςτθματικζσ εβδομαδιαίεσ 

δειγματολθψίεσ τον Αφγουςτο του 2008 και τθν περίοδο Υεπτζμβριοσ 2009 

μζχρι και Φεβρουάριοσ 2010. Υυνολικά για τθ δίαιτα του είδουσ αναλφκθκαν  

418 ςφμπθκτα εμζςματα. Επίςθσ από τον Δεκζμβριο του 2009 μζχρι τον Απρίλιο 

του 2010 ζγιναν ςυλλιψεισ μικροκθλαςτικϊν (1200 παγιδονφχτεσ) για τθν 

εκτίμθςθ τθσ διακεςιμότθτα τροφισ του είδουσ ςε τυπικά αγροςυςτιματα τθσ 

περιοχισ μελζτθσ. Φθν περίοδο 24/01/2010-19/04/2010 ραδιοςθμάνκθκαν  

τζςςερα άτομα και παρακολουκικθκαν οι μετακινιςεισ τουσ και οι μζκοδοι 

κυνθγίου.  Φζλοσ ζγιναν πειράματα τεχνικισ παροχισ τροφισ ςε εφτά άτομα 

που διατθρικθκαν 20-35 θμζρεσ το κακζνα ςε  ςυνκικεσ αιχμαλωςίασ με ςτόχο 

τθν εκτίμθςθ των θμεριςιων τροφικϊν αναγκϊν του είδουσ.  

3.2.1 υλλογι και ανάλυςθ των εμεςμάτων  
 

Θ ςυλλογι των ςφμπθκτων εμεςμάτων ξεκίνθςε τον μινα Αφγουςτο του 

2008 και εντατικοποιικθκε ςτισ αρχζσ Υεπτζμβριου 2009 με τζλοσ Φεβρουαρίου 

του 2010 όπου και τα ςυγκεκριμζνα πουλιά εγκατζλειψαν τθ χειμερινι τουσ 

κοφρνια. Ρι δειγματολθψίεσ γίνονταν εντατικά 3-4 φορζσ τον μινα με ςυλλογι 

εμετικϊν ςυμπικτων. Φα εμζςματα ςυλλζγονταν και αποκθκεφονταν ξεχωριςτά, 

βάςθ πρωτοκόλλου (θμερομθνία, ϊρα, κωδικόσ κοφρνιασ) 

Φα εμζςματα ξθραίνονταν   ςε φοφρνο για 20 περίπου λεπτά ϊςτε να 

χάςουν τθν  υγραςία τουσ, και ςτθν ςυνζχεια ηυγίηονταν και γίνονταν μετριςεισ 

των διαςτάςεων τουσ (μικοσ, διάμετροσ). 

 

 

Εικόνα 10 Ξετριςεισ των διαςτάςεων του ςφμπθκτου εμζςματοσ 
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Σριν τθν  ανάλυςθ-αναγνϊριςθ  τουσ ζπρεπε να γίνει ο διαχωριςμόσ των 

τριχϊν από τα οςτά. Εδϊ υπάρχουν δφο τεχνικζσ που μποροφμε  να 

ακολουκιςουμε, θ μία είναι θ «ςτεγνι» όπου με λαβίδα και πινζλο 

ξεκακαρίηουμε τισ τρίχεσ από τα οςτά ενϊ θ δεφτερθ είναι θ «υγρι» ςτθν οποία 

τοποκετοφμε το ζμεςμα ςε  νερό και ζπειτα ενϊ μαλακϊςει ξεδιαλφνουμε τα 

οςτά από τισ τρίχεσ. Υτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία χρθςιμοποιικθκε θ «υγρι» 

μζκοδοσ. Υε πολφ λίγα εμζςματα και ςυγκεκριμζνα  ςε αυτά που περιείχαν 

πουλιά ςτο ζμεςμα χρθςιμοποιικθκε θ «ςτεγνι» μζκοδοσ ϊςτε να μθν 

αλλοιωκεί το χρϊμα των φτερϊν και δεν είναι εφικτι θ αναγνϊριςι τουσ.  Ματά 

τθν διάρκεια του διαχωριςμοφ τα οςτά τοποκετοφνταν ςε τριβλία. 

 

 

Εικόνα 11 Υφμπθκτο ζμεςμα κακαριςμζνο από τρίχεσ 

 

Αφότου θ διαδικαςία κακαριςμοφ τελείωνε γινόταν αναγνϊριςθ των 

κθραμάτων που περιζχονταν ςτο ζμεςμα ςε επίπεδο είδουσ με τθ βοικεια μίασ 

ςειράσ από κλείδεσ και ςχετικοφσ οδθγοφσ (Α. Υαραντίδθ 2010) (Brown, 1992) 

και τα αποτελζςματα    καταχωρικθκαν ςε βάςθ δεδομζνων. 

Φα δεδομζνα των αναλφςεων χωρίςτθκαν ςε τρείσ κατθγορίεσ με τθν πρϊτθ 

να περιλαμβάνει τα ςυγκεντρωτικά δεδομζνα, θ  δεφτερθ περιελάμβανε 

δεδομζνα  ανά μθνιαία δειγματολθψία και θ τρίτθ ανά εποχι (καλοκαίρι, 

φκινόπωρο, χειμϊνασ)  . 

Υτθν ςυνζχεια ζγινε θ ποςοτικι εκτίμθςθ των κθραμάτων και θ ςυνειςφορά 

των ηωικϊν ομάδων (κθλαςτικά, πουλιά, ζντομα)  ςτθν δίαιτα του είδουσ ανα 

ποςοςτιαία αναλογία (%) τόςο για τθν παρουςία ατόμων όςο και για τθν 

βιομάηα. Φο ίδιο ζγινε και για τα είδθ τθσ κάκε ηωικισ  ομάδασ ξεχωριςτά, 

κακϊσ και για τισ μθνιαίεσ και εποχιακζσ διακυμάνςεισ εφαρμόηοντασ δοκιμζσ 

ομοιογζνειασ (G-test). Θ επεξεργαςία ζγινε  με το ςτατιςτικό λογιςμικό πακζτο 

ανοιχτοφ κϊδικα R.  
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Εικόνα 12 Υχεδιάγραμμα ανάλυςθσ  

 

Φο επόμενο βιμα ιταν να χρθςιμοποιιςουμε δείκτεσ ποικιλότθτασ που 

ενςωματϊνουν  τόςο τον πλοφτο των ειδϊν όςο και τθν ιςοδιανομι ςε μία 

μοναδικι τιμι. Ρι πιο ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοι δείκτεσ είναι του Simpson και 

του Shannon-Wiener. Ρ δείκτθσ του Simpson (C) ουςιαςτικά μασ δίνει τθν  

πικανότθτα, αν επιλζξουμε τυχαία δφο άτομα από ζναν πλθκυςμό να ανικουνε 

ςτο ίδιο είδοσ. Αν θ πικανότθτα είναι μεγάλθ τότε τα δφο άτομα ανικουν ςτο 

ίδιο είδοσ  και ςυνεπϊσ θ ποικιλότθτα του δείγματοσ είναι μικρι. 

Ρ δείκτθσ αυτόσ δίνεται από τθν  παρακάτω ςχζςθ: 

    
 

   

 

 
που pi είναι θ ςχετικι βιομάηα (αφκονία) του είδουσ i, που προκφπτει από 

τθν ςχζςθ:  

                                                     Pi=ni/N,      i=1,2,3…….S 

που ni είναι ο αρικμόσ των ατόμων του είδουσ i και N είναι ο ςυνολικόσ 

αρικμόσ των ατόμων των S ειδϊν. Ρι τιμζσ του δείκτθ κυμαίνονται από 0-1.  

Ρ επόμενοσ δείκτθσ του Shannon (H’) αποτελεί μία μζτρθςθ του μζςου βακμοφ 

τθσ αβεβαιότθτασ ςτθν πρόβλεψι του ςε πιο είδοσ κα ανικει ζνα άτομο 

επιλεγμζνο τυχαία από ζνα ςφνολο S ειδϊν και N ατόμων. Ρι βαςικζσ ιδιότθτεσ 

του δείκτθ είναι όταν ιςοφται με μθδζν υπάρχει μόνο ζνα είδοσ ςτο δείγμα και  

 λαμβάνει τθν μζγιςτθ τιμι του μόνο όταν όλα τα S είδθ αναπαριςτϊνται από 

τον ίδιο αρικμό ατόμων τουτζςτιν μία ομοιόμορφθ κατανομι των αφκονιϊν. 

υπολογίηεται από τθν παρακάτω ςχζςθ: 
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που pi είναι θ αναλογία τθσ βιομάηασ (θ τθσ αφκονίασ) του είδουσ ςε μία 

κοινότθτα a.  

Για να υπολογίςουμε το εφροσ του τροφικοφ κϊκου χρθςιμοποιιςαμε τθν 

αντίςτροφθ μορφι του δείκτθ Simpson ο οποίοσ γενικότερα είναι γνωςτόσ ωσ 

δείκτθσ του Levins (FNB, Food niche breadth). Ρ δείκτθσ λαμβάνει μζγιςτθ τιμι 

όταν ίςοσ αρικμόσ ατόμων εμφανίηεται ςε κάκε ηωικι ομάδα, ζτςι ϊςτε τα είδθ 

να μθ διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ. Φθν ελάχιςτθ τιμι τθν λαμβάνει όταν όλα 

τα άτομα ανικουν ςτθν ίδια ηωικι ομάδα ι ςτο ίδιο είδοσ (ελάχιςτο εφροσ 

τροφικοφ κϊκου, μζγιςτι εξειδίκευςθ). Ρι τιμζσ κυμαίνονται από 0 ζωσ n, όπου 

n είναι ο αρικμόσ τάξεων των ηωικϊν ομάδων (taxa) και υπολογίηεται από τθν 

ςχζςθ 

  

       

 

   

 

 
που pij είναι το ποςοςτό τθσ λείασ I ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου j (από 

τα είδθ S τθσ κοινότθτασ) ςτθν  ηωικι ομάδα  i. Ρ δείκτθσ αυτόσ περιλαμβάνει 

τόςο τθν αφκονία ειδϊν (αρικμόσ ειδϊν ςτθν διατροφι) όςο και τθν ομογζνεια 

(ομοιομορφία των ειδϊν κιρευςθσ ςτθν διατροφι) με τιμζσ 1-Ο (Marti, 1987). 

Για καλφτερθ κατανόθςθ των τιμϊν του διατροφικοφ εφρουσ και θ ζκφραςθ 

τουσ ςε μία κλίμακα τιμϊν από το 0 ζωσ το 1 μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε 

τθν εξισ ςχζςθ:  

 

FNBA=FNBJ-1/(n-1) 

 
που FNBA είναι θ τυποποιθμζνθ τιμι του εφρουσ τθσ λείασ με βάςθ τθν 

ςχζςθ Levins και FNBJ είναι θ τιμι του διατροφικοφ εφρουσ προκφπτει ξανά από 

τον δείκτθ Levins (Colwell, 1971). Άλλοσ ζνασ δείκτθσ που χρθςιμοποιικθκε ιταν  

τθσ τροφικισ  επικάλυψθσ του Pianka (Ρ) του οποίου θ ςχζςθ δίνεται από τθν 

εξίςωςθ  

                               

 

                             Ρjk   =         
   /          

 
 
    

 
που Ρjk θ επικάλυψθ τθσ λείασ μεταξφ του είδουσ k και του είδουσ j, το pij   

είναι το ποςοςτό του i τφπου κθράματοσ ςε μία δίαιτα που αντιπροςωπεφει μία 

εποχι και το j το ποςοςτό του ίδιου τφπου κθράματοσ για μία διαφορετικι 

εποχι. Ρ δείκτθσ κυμαίνεται από με τιμζσ από 0-1 όπου 0 εμφανίηεται όταν δεν 
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υπάρχει κακόλου επικάλυψθ και 1 όταν υπάρχει πλιρθσ επικάλυψθ. λοι οι 

παραπάνω δείκτεσ υπολογίςτθκαν από το λογιςμικό biodiversity Pro. 

3.2.2 Αφκονία & διακεςιμότθτα τροφισ 
 

Ζχοντασ ωσ γνϊμονα ότι θ κφρια πθγι τροφισ είναι τα μικροκθλαςτικά 

κεωρικθκε αναγκαίο να γίνει εκτίμθςθ τθσ διακεςιμότθτασ τουσ ςε τυπικά 

αγροςυςτιματα) τθσ περιοχισ μελζτθσ (ελαιϊνα, αμπελϊνα, κερμοκιπια και 

ςφγκριςθ με τθν ςυχνότθτα παρουςίασ τουσ, ςτα εμετικά ςφμπθκτα   

(παρατθρθκείςα vs. αναμενόμενθσ).  

Υυνολικά χρθςιμοποιιςαμε 100 μεταλλικζσ παγίδεσ ςφλλθψθσ (live 

trapping) οι οποίεσ  τοποκετικθκαν επί τζςςερισ ςυνεχόμενεσ  νφχτεσ τθν 

περίοδο Ιανουάριο – Ξάρτιο. Ρι  παγίδεσ  αποτελοφνται  από  δυο µζρθ,  ζνα  

διάδρομο  που περιλαμβάνει τθν πόρτα και το µθχανιςµό τθσ ςκανδάλθσ και 

ζνα κουτί (nest box). ταν το ηϊο φτάςει ςτο τζλοσ του διαδρόµου ενεργοποιεί 

τθ ςκανδάλθ που κλίνει το πορτάκι ςτθν είςοδο του διαδρόµου, ςτο κουτί 

τοποκετείται δόλωµα ενϊ ζχει τθν ικανότθτα  για να διατθρεί μία βιϊςιμθ 

κερμοκραςία και να τα προςτατεφει ςε περίπτωςθ βροχόπτωςθσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ αιχμαλωςίασ τουσ. Φο μόνο που πρζπει να τθρθκεί αυςτθρά ςε 

τζτοιου είδουσ παγιδεφςεισ είναι θ υπερκζρμανςθ τθσ παγίδασ και γι αυτό τον 

λόγο τα ηϊα κα πρζπει να απελευκερϊνονται πολφ γριγορα μετά τθν ανατολι 

του θλίου. Φο δόλωμα που χρθςιμοποιικθκε κατά τισ δειγματολθψίεσ ιταν 

μίγμα φυςτικοβοφτθρου με βρϊμθ το οποίο τοποκετοφνταν ςε ζνα κομμάτι 

λαδόκολλασ που ζπαιρνε τθν μορφι μπάλασ διατθρϊντασ τθν μυρωδιά που 

κάνει τθν παγίδα ελκυςτικότερθ, ενϊ επιπροςκζτωσ  ακριβϊσ μπροςτά από τθν 

είςοδο τθσ παγίδασ τοποκετικθκε μία πολφ μικρι δόςθ φυςτικοβοφτθρου για 

να ελκφονται περιςςότερο τα ηϊα.  Θ   διάταξθ των παγίδων ζγινε ςε 

παραλλθλόγραμμεσ ςειρζσ ϊςτε να ςχθματίηεται ζνα παγιδευτικό πλεγμα 

(trapping web)και ιταν θ πιο ενδεδειγμζνθ για τθν περιοχι μελζτθσ. Υτα  

παγιδευτικά  πλζγµατα  οι  παγίδεσ  τοποκετοφνται ςυνικωσ ςτισ κορυφζσ  ενόσ 

κανάβου και οι αποςτάςεισ  τθσ µιασ παγίδασ από  τισ γειτονικζσ τθσ εξαρτϊνται 

από το ενδιαίτθμα (π.χ. 5m είναι αρκετά για χορτολιβαδικά , 10-15m για 

δαςικζσ εκτάςεισ φυλλοβόλων ι κωνοφόρων και 20 m για καλλιεργοφμενεσ 

εκτάςεισ) (Gumell, 1990).   

Θ τοποκζτθςθ γινόταν  αργά  το  απόγευµα λίγο πριν  από  τθ  δφςθ  του  

θλίου  και  ελζγχονταν  νωρίσ  το  πρωί.  Ματά  τον  πρωινό ζλεγχο  

καταγράφονταν  το  είδοσ,  το  φφλο, θ αναπαραγωγικι  κατάςταςθ  και  θ  

θλικία (νεαρό – ενιλικο)  των  ςυλλθφκζντων ατόµων. Ξετά το πζρασ τθσ 

διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ τα ηϊα ηυγίηονταν (±0.5 g) και ςθμαδεφονταν µε 

ψαλίδιςµα τθσ γοφνασ.  
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Υτθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χρθςιμοποιιςαμε τθν  μζκοδο του 

Schnabel που ενδείκνυται για κλειςτοφσ πλθκυςμοφσ και είναι μία επζκταςθ τθσ 

γνωςτισ μεκόδου Petersen ςτθν οποία μαρκάρεισ το δείγμα τθν πρϊτθ φορά 

και ζπειτα το απελευκερϊνεισ. Φο μαρκάριςμα γίνεται ςε κάκε δειγματολθψία 

για τα ηϊα που δεν ζχουν μαρκαριςτεί ποτζ, ενϊ ζχουμε δφο τφπουσ ηϊων τα 

μαρκαριςμζνα και τα αμαρκάριςτα δίνοντασ τθν εκτίμθςθ του πλθκυςμοφ (N) 

από τθν παρακάτω ςχζςθ: 

 

   

 

   

  
     

 

   

   

 

που το S είναι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δειγμάτων, Ct ο αρικμόσ των ηϊων 

που πιάςτθκαν, Rt ο αρικμόσ των επαναςυλλιψεων και  Mt το ςφνολο των 

μαρκαριςμζνων ηϊων. Θ διακφμανςθ του πλθκυςμοφ (1/Ο) ορίηεται από τον 

τφπο 

    
              

 2/      
  ] 

S-2 

Φο τυπικό ςφάλμα του (1/Ο) να δίνεται από τθν ςχζςθ  

 

 
          

 
 

      
  

 

 

Μαι θ τυπικι απόκλιςθ από τθν ςχζςθ 

 

1/    ta S.E. 

3.2.3 Ενεργειακζσ απαιτιςεισ  

 

Ρ μόνοσ τρόποσ για τθν κατανόθςθ των κακθμερινϊν αναγκϊν 

τροφολθψίασ τουσ ιταν να αιχμαλωτιςτοφν κάποια άτομα και να ταΐηονται 

ελεγχόμενα. Αυτό επετεφχκθ  με τθν βοικεια διχτυϊν παραλλαγισ και ζπειτα 
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από μία διαδικαςία παρακολοφκθςθσ ϊςτε να βρεκοφν τα μονοπάτια που 

ακολουκοφςαν κατά τθν εγκατάλειψθ τθσ κοφρνιασ μετά τθ δφςθ του θλίου. 

Υχεδόν 15-20 λεπτά ζπειτα από τθν ϊρα δφςθσ του θλίου ςτθν περιοχι τα 

πουλιά αρχίηουν να εγκαταλείπουν το δζντρο το οποίο κουρνιάηουν ςε 

αναηιτθςθ τροφισ. Σάγια τακτικι που ακολουκοφν κατά τθν αποχϊρθςθ είναι 

χαμθλζσ πτιςεισ μζχρι το πλθςιζςτερο δζντρο. Για τον λόγο αυτό τοποκετιςαμε 

δίχτυα παραλλαγισ ανάμεςα από τθν κοφρνια και γειτονικϊν δζντρων. Ξετά 

τθν ςφλλθψθ και δακτυλίωςθ των πουλιϊν πάρκθκαν μορφομετρικά δεδομζνα 

(ταρςό, φτερό, βάροσ) και δείγματα αίματοσ. 

Φα πουλιά ςτθν ςυνζχεια μεταφζρονταν ςε ειδικά διαμορφωμζνα κλουβιά 

όπου τουσ παρζχονταν ςε κακθμερινι βάςθ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε 

τροφι(εργαςτθριακά ποντίκια τα οποία είχαν ηυγιςτεί ςε ηυγαριά ακριβείασ). 

Ζπειτα 20 λεπτά περίπου μετά τθ δφςθ του θλίου (που ςυμπίπτει με τθν ϊρα 

αποχϊρθςθσ των πουλιϊν από τθν κοφρνια) ηυγίηονταν ενϊ παράλλθλα 

ςυλλζγονταν τα εμζςματα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ, οι βαςικζσ μετριςεισ όπωσ 

θ διακφμανςθ του κακθμερινοφ βάρουσ των πουλιϊν , θ εκτίμθςθ του χρόνου 

αποβολισ του εμζςματοσ , ο αρικμόσ των ςφμπθκτων εμεςμάτων ανά θμζρα, ο 

αρικμόσ ποντικιϊν που δίνονταν για κατανάλωςθ μαηί με τα ατομικά τουσ βάρθ, 

ο αρικμόσ που καταναλϊκθκε τθν προθγοφμενθ νφχτα,  κακϊσ και τα 

γραμμάρια κακθμερινισ κατανάλωςθσ όπου και  καταχωρικθκαν ςε 

πρωτόκολλο.  

3.2.4 Ζωτικόσ χϊροσ-περιοχζσ τροφολθψίασ  

 

Για να βρεκεί ο ηωτικόσ χϊροσ που χρθςιμοποιοφν χρειάςτθκε να γίνει 

ραδιοςιμανςθ  μερικϊν ατόμων και παρακολοφκθςθ τισ ϊρεσ που 

δραςτθριοποιοφνται. 

Υυγκεκριμζνα  τοποκετικθκαν ςε τζςςερα πουλιά  πομποί ουράσ βάροσ 3.7 

γραμμαρίων (Biotrack Ltd.).  

 
Εικόνα 13 Ταδιοςθμαςμζνο άτομο 
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Ρ ραδιοεντοπιςμόσ τουσ γινόταν πρϊτα με  μία μαγνθτικι κεραία 

πολλαπλισ κατεφκυνςθσ  αυτοκινιτου, και ςτθν ςυνζχεια με κατευκυντικι  

κεραίασ  yagi τριϊν ελαςτικϊν  ςτοιχείων και  δζκτθ ςυχνοτιτων  (R-1000 

Telecom-Specialists) 

 

 
Εικόνα 14 Δζκτθσ κεραίασ R-1000 (αριςτερά), κεραία yagi τριϊν ςτοιχείων (κζντρο), κεντρικι 
μαγνθτικι κεραία αυτοκινιτου (δεξιά) 

Νόγω του μικροφ δείγματοσ τα αποτελζςματα ομαδοποιικθκαν για όλα τα 

άτομα κατά τθν  περίοδο παρακολοφκθςθσ. Θ αναηιτθςθ των πουλιϊν γίνονταν 

ςε τρείσ βάρδιεσ 7μμ-12πμ, 12πμ-3πμ, 3πμ-6πμ και ο ραδιοεντοπιςμόσ τουσ 

κάκε 15-20 λεπτά εφαρμόηοντασ δφο τεχνικζσ. 

Θ πρϊτθ ιταν με τθν χριςθ GPS και πυξίδασ  για τθν εκτίμθςθ του 

ςτίγματοσ τθσ κζςθσ του παρατθρθτι και του αηιμοφκιου τθσ κατεφκυνςθσ του 

ςιματοσ από τουλάχιςτον δφο ςθμεία (τριγωνιςμόσ). Φα δεδομζνα 

επεξεργάηονταν με το πρόγραμμα LOAS για να πάρουμε τθν εκτίμθςθ τθσ κζςθσ 

του πουλιοφ. Ρ δεφτεροσ και πιο απλόσ τρόποσ ιταν να ακολουκοφμε ςτακερά 

το ςιμα ϊςτε να ζχουμε οπτικι επαφι με το ραδιοςθμαςμζνο άτομο (homing). 

Υε αυτιν τθν περίπτωςθ το μόνο που χρειάςτθκε ιταν να πάρουμε γεωγραφικό 

ςτίγμα και να εκτιμιςουμε τθν απόςταςι μασ από το πουλί. Θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων και θ εκτίμθςθ του ηωτικοφ χϊρου (25%,50%,75%,95%) των πουλιϊν 

ζγινε  με το λογιςμικό Calhome εφαρμόηοντασ τζςςερισ μεκόδουσ δθλαδι: 

 

 ελάχιζηου κυρηού πολύγωνου/ minimum convex polygon (MCP) 
 διμεηαβληηόυ κανονικού/ bivariate normal (BIN) 

 αρμονικοφ μζςου/ harmonic mean (HMN)  

 προςαρμοςτικοφ πυρινα/ adaptive kernel (ADK) 
 

θ χαρτογράφθςθ και θ χωρικι  απεικόνιςι τουσ ςε γεωγραφικό ςφςτθμα 

πλθροφοριϊν  ζγινε με το λογιςμικό Arcgis 9.1.  
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3.3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

3.3.1 Σροφικι οικολογία-δίαιτα 
 

Από τα   418 ςφμπθκτα εμζςματα που ςυλλζχκθκαν  ςυμπεριλαμβανομζνου 

και των  υπολειμμάτων  βρζκθκαν 999 κθράματα (prey items) και 19 είδθ (prey 

species) (Σίνακασ 3). Θ διατροφι ουςιαςτικά ςτθρίηεται ςε 5 είδθ, το 

M.musculus με ςυχνότθτα 69% καταλαμβάνοντασ το 36% τθσ ςυνολικισ 

βιομάηασ, το R.rattus με 7% ςυχνότθτα και 46,1%  τθσ ςυνολικισ βιομάηασ, το 

Apodemus sp. με 8,8% ςυχνότθτα και 6,5%  τθσ ςυνολικι βιομάηα, το Acomys 

minous με 2,4% ςυχνότθτα και 4,65% τθσ ςυνολικισ βιομάηασ και τα ςπουργίτια 

Passer sp. με 4,6% ςυχνότθτα και 2,4% τθσ ςυνολικισ βιομάηασ (Εικόνα 16,17). 

Φα υπόλοιπα είδθ τα οποία καταγράφθκαν κθρεφονται ευκαιριακά και δεν 

αποτελοφν κφρια τροφι για το είδοσ. 

Πίνακασ 3 Υυγκεντρωτικά αποτελζςματα μετριςεων εμετικϊν  ςφμπθκτων Οανόμπουφου  

 

 

Σαρακάτω παρουςιάηονται αναλυτικά τα ποςοςτά που παρουςιάηουν οι 

κφριεσ διατροφικζσ ομάδεσ και θ κακεμία ξεχωριςτά ςε εποχιακι και μθνιαία 

διακφμανςθ ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου. 



  
 

 27 
 

 

Εικόνα 15 Σοςοςτά παρουςίασ ατόμων (αριςτερά) και βιομάηασ (δεξιά) για κάκε ηωικι ομάδα ςτα 

ςφμπθκτα εμζςματα (Υεπτζμβριοσ-Φεβρουάριοσ). 

 

Εδϊ παρατθροφμε πωσ ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό και ςτισ δφο κατθγορίεσ 

το κατζχουν τα κθλαςτικά που ςε αρικμό παρουςίασ ατόμων αγγίηουν το 90% 

ενϊ για τθ βιομάηα το υπερβαίνει. Ζνα αρκετά υπολογίςιμο ποςοςτό κατζχουν 

τα πουλιά ενϊ τα ζντομα εμφανίηονται ςε ζνα πολφ μικρό ποςοςτό ςχεδόν 

αμελθτζο ςτθν ςυνολικι δίαιτα του είδουσ.  

Υε επίπεδο ειδϊν το Mus musculus είναι το βαςικό είδοσ που ανιχνεφτθκε 

ςτα εμζςματα με ποςοςτό παρουςίασ 69% ενϊ τα  υπόλοιπα κθλαςτικά δεν  

ξεπζραςαν το 10%. Φα πουλιά με κυρίαρχο είδοσ τα ςπουργίτια (3,1%) 

καταλαμβάνουν το 11,5% των εμεςμάτων. Αντίςτοιχα ςε ποςοςτό βιομάηασ 

κυριαρχοφν επίςθσ τα κθλαςτικά αλλά με βαςικό είδοσ το R.rattus (44%) (Εικόνα 

16-17). 

Από τα 871 κθράματα κθλαςτικϊν το είδοσ M.musculus κυριαρχεί ςε 

παρουςία ατόμων (78,5%) αλλά το R.rattus καταλαμβάνει το 52,2% τθσ 

βιομάηασ των κθλαςτικϊν   ςτθ δίαιτα του είδουσ (Εικόνα 18).  

Αντίςτοιχα  για τα πουλιά ςε ςφνολο 115 κθραμάτων δεν παρατθρικθκαν 

τόςο μεγάλεσ αποκλείςεισ αφοφ τα ςπουργίτια κυριαρχοφν    τόςο ςε παρουςία 

ατόμων όςο και βιομάηασ (Εικόνα 19). 

Φζλοσ όςο αφορά τα ζντομα που ανιχνεφτθκαν ςε 13 κθράματα, θ ακρίδα 

A.aegyptium ιταν το βαςικό είδοσ (Εικόνα 20).  
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Εικόνα 16 Υυχνότθτα εμφάνιςθσ κθρευμζνων ατόμων ςτα εμζςματα 

 

 

 
Εικόνα 17 Σοςοςτό βιομάηασ που καταλαμβάνει κάκε κθρεφςιμο είδοσ ςτθν δίαιτα του 
Οανόμπουφου 
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Εικόνα 18 Υυχνότθτα εμφάνιςθσ ατόμων (αριςτερά) και ποςοςτά βιομάηασ (δεξιά) που 
καταλαμβάνουν τα είδθ για τθν ομάδα των μικροκθλαςτικϊν 

 

 

 

Εικόνα 19 Υυχνότθτα εμφάνιςθσ ατόμων (δεξιά) και ποςοςτά βιομάηασ (αριςτερά) που 
καταλαμβάνουν τα είδθ για τθν ομάδα των πουλιϊν 
 

 

 

Εικόνα 20 Υυχνότθτα εμφάνιςθσ ατόμων (δεξιά) και ποςοςτά βιομάηασ (αριςτερά) που 
καταλαμβάνουν τα είδθ για τθν ομάδα των εντόμων 
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Εξετάηοντασ τισ εποχιακζσ διακυμάνςεισ τθσ δίαιτασ του είδουσ 

παρατθροφμε πωσ τα μικροκθλαςτικά ζχουν πάντα υψθλά ποςοςτά (αφκονία 

κθραμάτων και βιομάηασ) με μοναδικι εξαίρεςθ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του Υεπτεμβρίου όπου παρατθρείται μία αφξθςθ τθσ 

παρουςίασ των πουλιϊν  (Εικόνα 21,22). Ειδικότερα θ ςυμμετοχι των πουλιϊν 

ςτθν δίαιτα του είδουσ τουσ μινεσ Ιοφλιο, Αφγουςτο, Υεπτζμβριο είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικι (Σίνακασ 4). Επίςθσ απομονϊνοντασ τα μικροκθλαςτικά 

ςε μθνιαία βάςθ παρατθριςαμε ςτατιςτικζσ διαφορζσ τόςο ςτθν παρουςία όςο  

και ςτθν βιομάηα των ειδϊν διατροφισ με το M.musculus και το R.rattus να 

κυριαρχοφν αντίςτοιχα (Εικόνα 23,24) (Σίνακασ 5).  

Αντίκετα οι εποχιακζσ διακυμάνςεισ τθσ ςυμμετοχισ των πουλιϊν ςτθν 

δίαιτα του Οανόμπουφου είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ μόνο όςο αφορά τθν 

βιομάηα των ειδϊν διατροφισ. Σιο ςυγκεκριμζνα  τα  κοινά ςπουργίτια 

κυριαρχοφν ςτθν δίαιτα του είδουσ τουσ χειμερινοφσ μινεσ, ενϊ το ποςοςτό 

παρουςίασ του είδουσ ςτα κθράματα ςχεδόν διπλαςιάηεται τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ . (Εικόνα 25,26 & Σίνακασ 6). 

Εξετάηοντασ τα δεδομζνα μασ ανά εποχι τα μικροκθλαςτικά κυριαρχοφν, με 

ςτακερι παρουςία του M.musculus και εποχιακζσ διακυμάνςεισ με αυξθςθ του 

R.rattus το καλοκαίρι και του Apodemus sp. το χειμϊνα  αντίςτοιχα. μοια ςε 

επίπεδο βιομάηασ το R.rattus παραμζνει ςτακερό όλεσ τισ εποχζσ, ενϊ 

ςθμαντικι είναι θ αφξθςθ του Apodemus sp.  το χειμϊνα. 

Ρμοίωσ για τα πουλιά τα ςπουργίτια παρουςιάηουν υψθλό ποςοςτό 

παρουςίασ και βιομάηασ όλεσ τισ εποχζσ με ςυμμετοχι(διείςδυςθ) άλλων 

ςτρουκιόμορφων ειδϊν τα οποία διαχειμάηουν ςτθν περιοχι μελζτθσ ι περνοφν 

κατά τθν μετανάςτευςθ.   

 

 

 
Εικόνα 21 Ξθνιαία ςυνολικά ποςοςτά εμφάνιςθσ  για όλεσ τισ ηωικζσ ομάδεσ (Υυχνότθτα Ατόμων) 
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Εικόνα 22 Ξθνιαία ςυνολικά ποςοςτά εμφάνιςθσ  για όλεσ τισ ηωικζσ ομάδεσ (Βιομάηα) 

 

 
Πίνακασ 4 Υτατιςτικόσ ζλεγχοσ G-test για τισ αναλογίεσ κθραμάτων και τθσ βιομάηασ τουσ για όλεσ τισ 
ηωικζσ ομάδεσ μθνιαία 

 

 

 

 

Εικόνα 23 Ξθνιαία ποςοςτά για τθν ομάδα των μικροκθλαςτικϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου 
(Υυχνότθτα Ατόμων) 
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Εικόνα 24 Ξθνιαία ποςοςτά για τθν ομάδα των μικροκθλαςτικϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου 
(Βιομάηα) 

 

 

Πίνακασ 5 Υτατιςτικόσ ζλεγχοσ G-test για τισ αναλογίεσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ ατόμων των 
κθλαςτικϊν και τθσ βιομάηασ τουσ 

 
 

. 
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Εικόνα 25 Ξθνιαία ποςοςτά για τθν ομάδα των πουλιϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου (Υυχνότθτα 
Ατόμων) 

 

 

 

Εικόνα 26 Ξθνιαία ποςοςτά για τθν ομάδα των πουλιϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου (Βιομάηα) 
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Πίνακασ 6 Υτατιςτικόσ ζλεγχοσ G-test για τισ αναλογίεσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ ατόμων των πουλιϊν 
και τθσ βιομάηασ τουσ μθνιαία 

 

  
 

 

 

Εικόνα 27 Εποχιακά ςυνολικά ποςοςτά εμφάνιςθσ  για όλεσ τισ ηωικζσ ομάδεσ (Υυχνότθτα ατόμων) 

 

Εικόνα 28 Εποχιακά ςυνολικά ποςοςτά εμφάνιςθσ  για όλεσ τισ ηωικζσ ομάδεσ (Βιομάηα) 
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Πίνακασ 7 Υτατιςτικόσ ζλεγχοσ G-test για τισ αναλογίεσ κθραμάτων και τθσ βιομάηασ τουσ για όλεσ τισ 
ηωικζσ ομάδεσ εποχιακά 

 

 

 

Εικόνα 29 Εποχιακά ποςοςτά για τθν ομάδα των μικροκθλαςτικϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου 
(Υυχνότθτα Ατόμων) 
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Εικόνα 30 Εποχιακά ποςοςτά για τθν ομάδα των μικροκθλαςτικϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου 
(βιομάηα) 

 

 

Πίνακασ 8 Υτατιςτικόσ ζλεγχοσ G-test για τισ αναλογίεσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ ατόμων των 
μικροκθλαςτικϊν και τθσ βιομάηασ τουσ εποχιακά 
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Εικόνα 31 Εποχιακά ποςοςτά για τθν ομάδα των πουλιϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου (Υυχνότθτα 
Ατόμων) 

 

 

 

Εικόνα 32 Εποχιακά ποςοςτά για τθν ομάδα των πουλιϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου (βιομάηα) 
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Πίνακασ 9  Υτατιςτικόσ ζλεγχοσ G-test για τισ αναλογίεσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ ατόμων των πουλιϊν 
και τθσ βιομάηασ τουσ εποχιακά 

 

 

Ρμαδοποιϊντασ τουσ μινεσ αναφορικά με τθν  δίαιτα του είδουσ 

διακρίνουμε τρείσ περιόδουσ με τροφολθπτικζσ ομοιότθτεσ: 1) Ιοφλιοσ- 

Υεπτζμβριοσ, 2) Ρκτϊβριοσ-Φεβρουάριοσ 3) Ιανουάριοσ (Εικόνα 33). 

Εξετάηοντασ τουσ δείκτεσ ποικιλότθτασ Simpson παρατθροφμε πωσ οι 

καλοκαιρινοί μινεσ παρουςιάηουν τθν μικρότερθ τροφικι εξειδίκευςθ με 

ςυμμετοχι πολλϊν ειδϊν διατροφισ (Σίνακασ 10). Αντίςτοιχα ο δείκτθσ 

ομοιογζνειασ του Shannon μασ δείχνει πωσ ςτθν ίδια περίοδο ζχουμε τθν πιο 

ομοιόμορφθ κατανομι κθρεφςιμων ειδϊν (Σίνακασ 11). μοια όπωσ ιταν 

αναμενόμενο οι καλοκαιρινοί μινεσ παρουςιάηουν το μεγαλφτερο διατροφικό 

εφροσ (FNB) (Σίνακασ 12,13). Φζλοσ, χρθςιμοποιϊντασ  τον δείκτθ του Pianka  (ο 

οποίοσ υπολογίηει τθν επικάλυψθ ςτθ ςφνκεςθ τθσ δίαιτασ) παρατθροφμε ότι το 

καλοκαίρι ζχει τθν μικρότερθ επικάλυψθ με τισ υπόλοιπεσ εποχζσ ενϊ αντίκετα 

ο χειμϊνασ και το φκινόπωρο είναι ςχεδόν ταυτόςθμεσ (Σίνακασ 14). 

 

 

 

Εικόνα 33  Cluster Analysis για τθν δίαιτα του Οανόμπουφου μθνιαία 
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Πίνακασ 10  Αποτελζςματα δείκτθ ποικιλότθτασ τροφισ Simpson 

 

 

 
Πίνακασ 11 Αποτελζςματα ομοιομορφίασ ςτθν κατανομι των κθρεφςιμων ειδϊν του Shannon-
Wiener 

 
 

 

Πίνακασ 12  Αποτελζςματα διατροφικοφ εφρουσ  των κθρεφςιμων ειδϊν του Shannon-Wiener 
μθνιαία 

 
 

 
Πίνακασ 13  Αποτελζςματα διατροφικοφ εφρουσ  των κθρεφςιμων ειδϊν του Shannon-Wiener 
εποχιακά 

 
 

 

Πίνακασ 14 Αποτελζςματα δείκτθ αλλθλοεπικάλυψθσ τροφισ του Pianka 
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3.3.2 Διακεςιμότθτα τροφισ  
 

Από τισ παγιδεφςεισ που ζγιναν ςτθν περιοχι τθσ Mεςαράσ ςτα τρία 

κυρίαρχα οικοςυςτιματα και ςφμφωνα με τθν μζκοδο Schnabel θ μεγαλφτερθ 

πυκνότθτα μικροκθλαςτικϊν  εμφανίηεται ςτουσ αμπελϊνεσ και ςτουσ ελαιϊνεσ 

(Σίνακασ 15). 

Πίνακασ 15 Υυνολικζσ ςυλλιψεισ και επαναςυλλιψεισ ειδϊν μικροκθλαςτικϊν ανά 
αγροοικοςφςτθμα 

 
 

Για τθν ακρίβεια ςε μία ζκταςθ 0,0314 Km2 (3,1ha) ςυλλιφκθκαν 146 

μικροκθλαςτικά ςε αμπελϊνεσ με ςυχνότθτα παρουςίασ ειδϊν  77,5% 

M.musculus, 18,9% Apodemus sp., 1,7% R.rattus και A.minous. Αντίςτοιχα ς ε 

ίδια ζκταςθ καλυμμζνθ με ελαιϊνεσ ςυλλιφκθκαν  97 μικροκθλαςτικά με 

αντίςτοιχα ποςοςτά 72,4% M.musculus, 18,8% R.rattus και 8,7% Apodemus sp.. 

τζλοσ ςε δειγματολθπτικζσ επιφάνειεσ ίςθσ ζκταςθσ ςυλλιφκθκαν 56 

μικροκθλαςτικά με ςυχνότθτα παρουςίασ 69% M.musculus και 31% R.rattus. Ρ 

πλθκυςμόσ των μικροκθλαςτικϊν υπολογίςτθκε ςε 50-150 άτομα ανάλογα το 

βιότοπο ι εκτιμικθκε ςε πυκνότθτα ανα Km2 (Σίνακασ 16). 

 
Πίνακασ 16 Εκτίμθςθ πλθκυςμοφ μικροκθλαςτικϊν  με χριςθ μοντζλων Schumacher και Schabel 
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      Ξε βάςθ τα ποςοςτά ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ των μικροκθλαςτικϊν που 

ςυλλιφκθκαν για κάκε είδοσ  από όλα τα οικοςυςτιματα και ςφγκριςθ τουσ με 

τθ ςυχνότθτα παρουςίασ τουσ ςτα εμετικά ςφμπθκτα παρατθροφμε πωσ το 

είδοσ επιλζγει ςυγκεκριμζνθ λεία (Εικόνα 34). Δθλαδι ενϊ ςτθν δίαιτα του 

κυριαρχοφν τα μικροκθλαςτικά  ο νανόμπουφοσ δείχνει από αυτά να  επιλζγει 

ςυγκεκριμζνα είδθ τα οποία δεν είναι τα  πιο κοινά ςτθν περιοχι. Εκτόσ από το 

είδοσ M.musculus που ςυναντάμε με τθν ίδια ςυχνότθτα ςτθ φφςθ και ςτα 

εμζςματα, παρατθρείται μία ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ για τα είδθ  

R.rattus και Apodemus sp. (Σίνακασ 17). 

 

 

 

 
Εικόνα 34 Αντιπαράκεςθ ποςοςτϊν ευρζςεων μικροκθλαςτικϊν από ςυλλιψεων ςτθ φφςθ και 
ευρζςεων ςε εμζςματα  
 

 

Πίνακασ 17 Υτατιςτικι υποςτιριξθ αποτελεςμάτων από ςυλλιψεισ ςτθ φφςθ και ευρζςεων ςε 
εμζςματα 

 

 

3.3.3 Δυναμικι & χαρακτθριςτικά  κοφρνιασ 

 

ςο αναφορά τθν επιλογι θμεριςιασ κοφρνιασ χρθςιμοποιοφν ζνα δζντρο 

Pinus brutia που βρίςκεται ςτα όρια καλλιεργοφμενθσ περιοχισ. Ζχουν 
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εντοπιςτεί επίςθσ και άλλα δφο δζντρα τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τον ίδιο 

ςκοπό μία αρκετά πυκνι ελιά και ζνα κυπαρίςςι όμωσ με όχι τόςο μεγάλο 

αρικμό πουλιϊν. Φο βαςικό δζντρο κοφρνια που χρθςιμοποιοφν αρχίηει να 

δζχεται νανόμπουφουσ από τον Αφγουςτο, ςυνικωσ ανϊριμα άτομα, όχι πολλά 

ςε αρικμό, γφρω ςτα 10 ενϊ με το πζρασ του καιροφ ο αρικμόσ τουσ αυξάνεται 

ςταδιακά φτάνοντασ ςε ζνα μζγιςτο αρικμό κατά τα τζλθ του Οοεμβρίου και τισ 

αρχζσ του Δεκεμβρίου (40-45 άτομα). Αυτόσ ο αρικμόσ  παραμζνει ςτακερόσ 

μζχρι και τισ αρχζσ Ιανουαρίου. Ξετά τθν πρϊτθ εβδομάδα του Ιανουαρίου και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ 8 του μινα  αρχίηει και θ αναηιτθςθ ςυντρόφου, με 

καλζςματα από τα αρςενικά αρχικά, Από τθν περίοδο αυτι και ζπειτα ο αρικμόσ 

των ατόμων ςτο δζντρο αρχίηει να ελαττϊνεται (Εικόνα 35) και μζχρι τισ αρχζσ 

του Ξαρτίου όπου ο αρικμόσ ζχει μθδενιςτεί ι ζχει ςυρρικνωκεί κατά πολφ   

περίπου ςε 2-3 άτομα τα οποία πικανόν δεν είναι ςε αναπαραγωγικι θλικία. 

Θ κακθμερινι τουσ δραςτθριότθτα βάςθ των δεδομζνων που ςυλλεχτικαν 

ξεκινά μζςα ςε ζνα εφροσ 15-25 λεπτϊν ζπειτα από τθν ϊρα δφςθσ του θλίου με 

τα ίδια αποτελζςματα να παρουςιάηουν και υπόλοιπεσ εργαςίεσ (Mikolla, 1983; 

Wijnands, 1984; Cramb, 1985). 

Υχεδόν μία ϊρα  πριν τθν αναχϊρθςθ τουσ ςυνθκίηεται να ρίπτουν ζνα 

ζμεςμα, πικανότατα με τθν τροφι που ζχουν ςυλλζξει 40-45 λεπτά πριν τθν 

ανατολι του θλίου περίπου, όπου είναι και θ ϊρα που επιςτρζφουν  ςτθν 

θμεριςια κοφρνια τουσ (Mikolla, 1983; Cramb, 1985; Wijnands, 1984) δθλαδι 

12-15 ϊρεσ μετά τθν τροφολθψία.  

 

 
Εικόνα 35 Διακφμανςθ  αρικμοφ ατόμων του Οανόμπουφου (Asio otus) ςτθν κοφρνια κατά τουσ 
χειμερινοφσ μινεσ 
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3.3.3 Ζωτικόσ χϊροσ-περιοχζσ κυνθγίου 

Φα αποτελζςματα που ςυλλζξαμε από τθν ραδιοτθλεμετρία ςτα 

ραδιοςθμαςμζνα  άτομα του Οανόμπουφου αποτυπϊνονται με ςαφινεια ςτουσ 

παρακάτω χάρτεσ με τθν βοικεια του λογιςμικοφ Arcgis 9.1 (Εικόνεσ 36,37) ο 

μζγιςτοσ και ο ελάχιςτοσ ηωτικόσ χϊροσ δράςθσ που χρθςιμοποιοφν κακϊσ και 

οι μετακινιςεισ που πραγματοποίθςαν ςε μία χρονικι περίοδο 4 μθνϊν  

 

 

Εικόνα 36 Ταδιοεντοπιςμοί Οανόμπουφου ςτον κάμπο τθσ Ξεςαράσ 

 

Φα αποτελζςματα των ραδιοεντοπιςμϊν δείχνουν πωσ το είδοσ αποφεφγει 

τισ ζντονεσ μετακινιςεισ αφοφ θ μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθν κοφρνια ςε 

αναηιτθςθ τροφισ ιταν τα 3,5Km ενϊ θ πλειοψθφία των ραδιοεντοπιςμϊν 

κυμάνκθκε από 800-1000m από αυτιν, καλφπτοντασ μία ζκταςθ 57,6Ha 

(Σίνακασ 18). Αντίκετα από  το ςφνολο των ραδιοεντοπιςμϊν, ο ηωτικόσ χϊροσ 

(home range) του είδουσ υπολογίςτθκε ςτα 1279Ha(Σίνακασ 18). Ρι περιοχζσ 

όπου το είδοσ αναηθτοφςε τθν τροφι του ιταν ςτθν ςυντριπτικι τουσ 

πλειοψθφία ςε κερμοκιπια και ελαιϊνεσ (99% των ραδιοεντοπιςμϊν) (Εικόνα 

37). 

 



  
 

 44 
 

 

Εικόνα 37 Σεριοχζσ τροφολθψίασ του Οανόμπουφου ςτον κάμπο τθσ Ξεςαράσ 

 

Πίνακασ 18 Αποτελζςματα μεκόδων εκτίμθςθσ ηωτικοφ χϊρου 
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3.3.4 Ενεργειακζσ απαιτιςεισ  
 

Από τα πειράματα τεχνθτισ παροχισ τροφισ παρατθριςαμε πωσ το είδοσ 

ςε κατάςταςθ ακινθςίασ χρειάηεται 25,5 γρ./θμζρα για να διατθριςει ςτακερό 

το βάροσ του. Αυτό ιταν εφικτό με τθν κατανάλωςθ ενόσ περίπου 

εργαςτθριακοφ ποντικιοφ (M.musculus) θμερθςίωσ (                    

,r=0,7,P< 0,01) 

 

 

Εικόνα 38 Γραμμικι παλινδρόμθςθ (διακφμανςθσ βάρουσ-γραμμάρια κατανάλωςθσ τροφισ) 

 

Ενϊ θ αναλογία εμζςματοσ προσ κιραμα ιταν 1:1.08, δθλαδι για κάκε 

ποντίκι που καταναλϊνεται παράγεται ζνα εμετικό ςφμπθκτο το οποίο περιζχει 

το 92,6% τθσ άπεπτθσ τροφισ. Ξε βάςθ τα γραμμάρια κατανάλωςθσ που 

χρειάηεται για να διατθριςει το βάροσ ςε κατάςταςθ θρεμίασ (BMR:basic 

metabolic rate) που είναι 25,5gr  και με τον αρικμό των πουλιϊν που 

χρθςιμοποιοφν τθν κοφρνια μθνιαία μποροφμε να υπολογίςουμε τθν κθρευτικι 

πίεςθ που αςκεί ο πλθκυςμόσ των Οανόμπουφων ςτθν περιοχι. Φα 

ςυγκεκριμζνα πουλιά που πιραν μζροσ ςτο πείραμα ταΐηονταν με ηωντανά 

εργαςτθριακά ποντίκια M.musculus τα οποία δίνουν 8,29Kj/gr (Wijnands, 1984). 

Άρα τα 25,5gr/θμζρα που καταναλϊνει ο νανόμπουφοσ ςε κατάςταςθ ακινθςίασ 

ςε μία μζςθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ  150 αναλογοφν ςε 211,395Kj/θμζρα. 

ταν τα πουλιά βρίςκονται ςτθν φφςθ, θ μζςθ διάρκεια πτθτικισ 

δραςτθριότθτασ ανά θμζρα είναι 2,5hr, ςτισ οποίεσ ςπαταλά 148,4Kj (Wijnands, 

1984). Αν από τα  211,395Kj/θμζρα αφαιρζςουμε 2,5 ϊρεσ κουρνιάςματοσ 

δθλαδι 21,97Kj και προςκζςουμε τα 148,4Kj που απατοφνται για τθν πτιςθ 
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καταλιγουμε πωσ οι ενεργειακζσ απαιτιςεισ του είδουσ  ανζρχονται ςτα 

337,825Kj θμερθςίωσ. 

Επίςθσ από αλλομετρικζσ εξιςϊςεισ που υπολογίηουν τθν ςχζςθ μεταξφ  

βάρουσ (gr) και θμεριςιασ κατανάλωςθσ ενζργειασ (KJ) για τθν ομάδα των 

νυκτόβιων αρπακτικϊν (Log10(DEE)=Log10 a + b + (Log βάροσ πουλιοφ), DEE: 

Μακθμερινι κατανάλωςθ ενζργειασ (Daily Energy Expenditure), Log10 a: 0,6768, 

b: 0,7723) παίρνουμε ταυτόςθμα αποτελζςματα (337,854KJ). Υυνεπϊσ  

μποροφμε να δεχτοφμε τα αποτελζςματα από τα πειραματικά δεδομζνα ωσ 

αξιόπιςτα και να τα χρθςιμοποιιςουμε ςτθν εκτίμθςθ τθσ θμεριςιασ 

κατανάλωςθσ τροφισ (Crocker, 2002): 

 

θμεριςια κατανάλωςθ τροφισ  

(gr)=
                                    

                
  

  
                                      

   

και βάςει τθσ τιμισ τθσ ενζργειασ που δίνει θ ομάδα των μικροκθλαςτικϊν που 

είναι 21,7Kj/gr, ςτεγνό βάροσ, τθσ υγραςίασ που είναι 68,8% (Crocker, 2002) και 

το ποςοςτό τθσ αφομοιωτικισ ικανότθτασ των γλαυκϊν που ιςοφται με 77% 

(Bairlein, 1999) καταλιγουμε πωσ θ απαιτοφμενθ ενζργεια αντιςτοιχεί ςε 

63,18gr τροφισ. 

Ζχοντασ το ποςοςτά βιομάηασ μθνιαία για τα μικροκθλαςτικά ςτθν δίαιτα 

του Οανόμπουφου (Σίνακασ 19) και τον αρικμό των ατόμων που χρθςιμοποιοφν 

τθν κοφρνια (Εικόνα 35) θ κθρευτικι πίεςθ του είδουσ  ςτον πλθκυςμό των  

μικροκθλαςτικϊν τθσ περιοχισ ανζρχεται  κατ’ ελάχιςτον ςε 7360 

μικροκθλαςτικά. (Σίνακασ 20).   

 

 
Πίνακασ 19 Σοςοςτά βιομάηασ των μικροκθλαςτικϊν ςτθν δίαιτα του Οανόμπουφου 
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Πίνακασ 20 Θθρευτικι πίεςθ που αςκείται για τα είδθ μικροκθλαςτικϊν τουσ χειμερινοφσ μινεσ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΤΖΗΣΗΗ 
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4.1 υηιτθςθ 
 

Υτθν παροφςα εργαςία μελετιςαμε τθν τροφικι οικολογία του 

Οανόμπουφου  για τθν  περιοχι τθσ Ξεςαράσ όπου τυγχάνει να είναι το 

νοτιότερο άκρο τθσ Ευρωπαϊκισ κατανομισ του είδουσ και ζνα από τα νοτιότερα  

παγκοςμίωσ (Ιςραιλ) (Leader, 2008),  

Επίςθσ μελετιςαμε μία κζςθ κουρνιάςματοσ που φιλοξενεί ζνασ από τουσ 

μεγαλφτερουσ αρικμοφσ ατόμων παγκοςμίωσ ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα 

βιβλιογραφία ζχουν βρεκεί 45 άτομα ςτο Zabol ςτο νοτιοανατολικό  Ιράν 

(Khaleghizadeh, 2009) και τα 76 άτομα ςτο Ξιλάνο αλλά ςε διαφορετικά δζντρα  

ςε απόςταςθ 150 μζτρων  (Pirovano, 2000). 

Επίςθσ ςτθν περιοχι τθσ Ξεςαράσ καταγράφτθκε από τισ πιο πρϊιμεσ 

καταγεγραμμζνεσ θμερομθνίεσ καλζςματοσ (8/01/2009)μαηί, με τθν περιοχι του 

Groningen 7θ Ιανουαρίου του 1971 ςτθν βορειοανατολικι Ρλλανδία (Wijnands, 

1984).    

 

4.1.1 Χαρακτθριςτικά εμετικϊν ςυμπικτων  
 

Από τισ μετριςεισ μασ προζκυψε πωσ τα εμετικά ςφμπθκτα του είδουσ 

ζχουν διαςτάςεισ κατά μζςο όρο για το μικοσ 34,6±2,4mm και για το πλάτοσ 

21,14±0,8mm, και βάροσ 1,55gr, ςχετικά μικρά ςυγκρινόμενοσ με τισ υπόλοιπεσ 

περιοχζσ τισ Ευρϊπθσ. Αντίκετα ο αρικμόσ κθραμάτων ανά ζμεςμα (1,97κθρ/εμες) 

είναι από τουσ υψθλότερουσ που αναφζρονται ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία 

(Σίνακασ 21). Σροφανϊσ οι διαφορζσ ςυςχετίηονται με τον αρικμό και το βάροσ 

των ειδϊν λείασ που κθρεφονται ςε κάκε περιοχι. Για παράδειγμα ο 

Khaleghizadeh, (2009) ςφλλεξε εμζςματα με μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ και βάροσ 

αλλά με μικρότερο αρικμό κθραμάτων ανά ζμεςμα (1,03) όπου το 50% των 

διατροφικϊν ειδϊν ξεπερνοφςε τα 150γρ. (Σίνακασ 21). 
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Πίνακασ 21 Υυγκεντρωτικά αποτελζςματα διαςτάςεων των ςφμπθκτων εμεςμάτων ανά περιοχι 

 

 

4.1.2 Σροφικι οικολογία-δίαιτα 
 

Θ κφρια τροφι του είδουσ είναι τα μικροκθλαςτικά (Birrer, 2009; Mikolla, 

1983; Cramp, 1998), πράγμα που παρατθρείται και ςτθν περιοχι μελζτθσ. Υε 

όλεσ τισ περιοχζσ κατανομισ του είδουσ και ειδικά τθν περίοδο του χειμϊνα τα 

μικροκθλαςτικά κατζχουν το 90%-98%, τθσ δίαιτάσ του ενϊ τα πουλιά και τα 

ζντομα ζνα πολφ μικρό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 2%-10% (Σίνακασ 22). Ωςτόςο ςε 

μεςογειακζσ χϊρεσ (Ελλάδα, Ιςραιλ, Ιταλία) επιβεβαιϊνεται θ ςυχνότθτα 

εμφάνιςθσ των μικροκθλαςτικϊν είναι ςαφϊσ μικρότερθ αφοφ κυμαίνεται από 

61,6%-89% με τισ πιο ακραίεσ τιμζσ για τθν ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ να είναι 

ςτθν περιοχι τθσ Εφβοιασ (61,6%)  κακϊσ και ςτο Negev του Ιςραιλ (71,3%). 

Ρι  μεςογειακζσ  περιοχζσ πικανόν  διατθροφν μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ 

από ςτρουκιόμορφα τοπικά ι χρονικά (π.χ. μετανάςτευςθ) και το είδοσ 

ςτρζφεται ςε δευτερεφουςεσ τροφικζσ πθγζσ με μικρότερο κόςτοσ κιρευςθσ 

(π.χ. ανιλικα άτομα μετά τθν πτζρωςθ). (Σίνακασ 22).  

Άρα ςαν γενικό ςυμπζραςμα μποροφμε να καταλιξουμε πωσ θ δίαιτα του 

Οανόμπουφου παρουςιάηει πλαςτικότθτα ανάλογα τθν περιοχι διαχείμαςθσ, 

και ωσ προσ τισ κφριεσ τροφικζσ πθγζσ ανάλογα τθν διακεςιμότθτα τροφισ και 

τθν ευκολία ςφλλθψθσ των ειδϊν λείασ.  
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Πίνακασ 22 Σοςοςτά ανά περιοχι των κφριων ηωικϊν ομάδων που ςυνκζτουν τθν δίαιτα του 

Οανόμπουφου 

 

 

Εικόνα 39 Γραφικι απεικόνιςθ τθσ ςφνκεςθσ τθσ διατροφισ του Οανόμπουφου ςτον Ευρωπαϊκό 
χϊρο. 

 

Επικεντρϊνοντασ το ενδιαφζρον μασ ςε δφο ηωικζσ ομάδεσ αξιοπρόςεκτο 

είναι το υψθλό ποςοςτό που ςυγκεντρϊνει το είδοσ R.rattus μζςα ςτθν ομάδα 

των μικροκθλαςτικϊν  με 28,6% και 20,9% για Ιοφλιο-Αφγουςτο και Υεπτζμβριο. 

Αντίςτοιχα, το ίδιο ςυμβαίνει και για  τα Passer sp. με 80% και 42,9% για Ιοφλιο-

Αφγουςτο και Υεπτζμβριο αντίςτοιχα για τθν ομάδα των  πουλιϊν, ςε ςφγκριςθ 
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πάντα με τουσ υπόλοιπουσ μινεσ (Εικόνα 21,22). Αυτό προφανϊσ ςυμβαίνει 

διότι αυτι θ περίοδοσ ςυμπίπτει με τθν παρουςία ανθλίκων ατόμων ςτθν 

περιοχι για  το είδοσ R.rattus που αποτελοφν εφκολθ λεία για το είδοσ. μοια 

τθν ίδια περίοδο ζχουμε αγελαία ςυμπεριφορά ςε κζςθ κουρνιάςματοσ για  το 

είδοσ Passer sp. που επίςθσ  αποτελοφν  εφκολθ λεία για τουσ κθρευτζσ τουσ. Υε 

όμοια αποτελζςματα ζχουν καταλιξει μελζτεσ δίαιτασ του είδουσ ςε 

μεςογειακζσ περιοχζσ  (Pirovano, 2000). Αντίκετα ςτουσ φκινοπωρινοφσ μινεσ 

επικεντρϊνεται ςτα μικροκθλαςτικά και ςυγκεκριμζνα ςτο M.musculus το οποίο 

και αν δεν αποτελεί ςυμφζρουςα ενεργειακι λφςθ διαδραματίηει ςθμαντικό 

ρόλο λόγο τθσ αφκονίασ του ςτθν περιοχι (Εικόνεσ 20,21). Φο είδοσ M.musculus 

όπου είναι το μικρότερο ςε μζγεκοσ καταλαμβάνει ποςοςτό 85,7% για τον 

Ρκτϊβριο και 83,4% για τον Οοζμβριο με τον αρικμό τθσ βιομάηασ να είναι 

47,1% και 41,9% αντίςτοιχα (Εικόνα 23,24). Φα νοφμερα αυτά και θ αναλογία 

κθράματοσ ανά ζμεςμα, μασ υποδθλϊνουν πωσ το είδοσ M.musculus δεν 

αποτελεί ςυμφζρουςα ενεργειακά λφςθ, κακϊσ για να καλυφκοφν οι 

απαιτιςεισ χρειάηονται περιςςότερα κθράματα άρα και περιςςότερθ ςπατάλθ 

χρόνου και ενζργειασ με μικρζσ απολαβζσ, όταν για τουσ μινεσ αυτοφσ ζνα 

ποςοςτό 7,9% του R.rattus μεταφράηεται ςε 49,8% τθσ ςυνολικισ βιομάηασ. 

Αυτό επίςθσ απεικονίηεται και ςτον μεγάλο αρικμό κθραμάτων ανά ζμεςμα που 

ξεπερνά τον μζςο όρο (1,97).,  και φτάνει τα 2,32. Φθν περίοδο αυτι λοιπόν 

μποροφμε να ιςχυριςτοφμε πωσ λόγω ζλλειψθσ ςυμφζρουςασ από ενεργειακι 

άποψθ τροφισ το είδοσ ςτρζφεται ςε όποιο είδοσ είναι διακζςιμο. μοια τθν 

ίδια περίοδο ζχουμε πρωτοφανι αφξθςθ των εντόμων ςτθν δίαιτα 

του(Anacridium aegyptium)  ςε ποςοςτό 5,04% των κθραμάτων του.  

Αντίςτοιχα  τουσ χειμερινοφσ μινεσ θ ςφνκεςθ τθσ δίαιτασ διαφοροποιείται. 

Φο κοινό M.musculus μειϊνεται κατά 8%-10% από τα ποςοςτά που είχε τθν 

προθγοφμενθ περίοδο, ενϊ εμφανίηονται με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα το A. 

minous και τα Apodemus sp.  τα οποία ςχεδόν διπλαςιάηονται. Φο ςθμαντικό 

ςτοιχείο από αυτό το αποτζλεςμα είναι πωσ  νανόμπουφοσ για ακόμθ μία φορά 

δείχνει να επιλζγει είδθ με μεγαλφτερθ βιομάηα και ενεργειακό όφελοσ από τα 

M.musculus όποτε βρει ευκαιρία. Αυτό μασ αποδεικνφει πωσ, όποτε είναι 

δυνατόν επιλζγει ςυμφζρουςεσ τροφικζσ πθγζσ, άρα μασ δίνει ζνα ςτοιχείο τθσ 

επιλογισ του ωσ προσ τθν κιρευςθ.  

ςο αφορά τα πουλιά ςτθ δίαιτά του, αποτελοφν δευτερεφουςα λφςθ εκτόσ 

από τα Passer sp. τα οποία καταλαμβάνουν ςτακερά ποςοςτά κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια του χειμϊνα. Για τα υπόλοιπα παρατθρείται εποχικότθτα, με 

μεταναςτευτικά και διαχειμάηοντα είδθ (π.χ E.rubecula, P.major, F.coelebs και 

Phylloscopus sp.). ςο για τα ζντομα κυρίωσ προτιμοφν  ακρίδεσ του είδουσ 

Anacridium aegyptium κακϊσ και κολεόπτερα που ζχουν νυχτερινι 

δραςτθριότθτα όπωσ τα Copris hispanus, Pentodon bidens και Typhaeus fossor. 
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Εν κατακλείδι το είδοσ τρζφεται με ότι είναι διακζςιμο ςτθν περιοχι 

(αφκονία λείασ) και επιλζγει ςυγκεκριμζνα είδθ από τθ βιοκοινότθτα των 

μικροκθλαςτικϊν τθσ περιοχισ κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα. 

4.1.3 Σροφικοί δείκτεσ & εποχιακι διακφμανςθ δίαιτασ 
 

Ξία επιπλζον παράμετροσ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων είναι θ χριςθ 

των οικολογικϊν δεικτϊν. Υτοιχεία όπωσ ποικιλότθτα, κατανομι, διατροφικό 

εφροσ και επικάλυψθ τροφικϊν επιλογϊν κα μασ βοθκιςει να ςχθματίςουμε 

μία εικόνα για τθν εποχιακι διαφοροποίθςθ τθσ δίαιτασ του είδουσ και τθν 

επιλογι λείασ. 

 Ρ δείκτθσ ποικιλότθτασ του Simpson,ομαδοποιεί τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 

μαηί με τον Υεπτζμβριο παρουςιάηοντασ υψθλζσ τιμζσ (Σίνακασ 10). Aντίκετα οι 

υπόλοιποι μινεσ με εξαίρεςθ τον Ιανουάριο παρουςιάηουν  αρκετά μικρότερεσ 

τιμζσ με αποκορφφωμα τουσ μινεσ Ρκτϊβριο και Οοζμβριο όπου το είδοσ 

τρζφεται ςχεδόν αποκλειςτικά με M.musculus. Ρ δείκτθσ του Shannon (Σίνακασ 

11) που ζχει τθν ιδιότθτα να υπολογίηει τθν  ομοιομορφία τθσ κατανομισ των 

κθρεφςιμων ειδϊν μασ δείχνει πωσ οι καλοκαιρινοί μινεσ 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του  Υεπτεμβρίου παρουςιάηουν τθν μεγαλφτερθ 

ομοιογζνεια τθσ δίαιτασ του είδουσ. Αντίκετα  οι μινεσ Ρκτϊβριοσ και 

Οοζμβριοσ παρουςιάηουν τα μικρότερα νοφμερα όπωσ αναμενόταν αφοφ θ 

διατροφι του είδουσ ςτθρίηεται ςτοM.musculus. Μαι οι δφο δείκτεσ 

επιβεβαιϊνουν τθν διατροφικι  πλαςτικότθτα του είδουσ τθν περίοδο του 

χειμϊνα.  

 ςο αφορά τον δείκτθ του Levin (Σίνακασ 12,13) φαίνεται πωσ το 

καλοκαίρι παρουςιάηει το μεγαλφτερο διατροφικό εφροσ (FNBsta) ενϊ 

ακολουκοφν το φκινόπωρο και ο χειμϊνασ. Ρ δείκτθσ αυτόσ όμωσ μασ παρζχει 

και μία εξίςου ςθμαντικι πλθροφορία που είναι θ εξειδίκευςθ τθσ τροφισ. Ζτςι 

τουσ μινεσ με τισ μικρότερεσ τιμζσ ζχουμε τθν μζγιςτθ εξειδίκευςθ δίαιτασ (π.χ 

Ρκτϊβριο, Οοζμβριο). Υφμφωνα με τον δείκτθ του Pianka (Σίνακασ 14) που 

υπολογίηει τθν επικάλυψθ τθσ δίαιτασ παρατθροφμε, πωσ  το καλοκαίρι 

διαχωρίηεται από τισ άλλεσ δφο όπου τα μικροκθλαςτικά μονοπωλοφν τθν 

διατροφι του Οανόμπουφου. 

 

4.1.4 Σροφικι εξειδίκευςθ 
 

Αρκετοί ερευνθτζσ που ζχουν αςχολθκεί με το ςυγκεκριμζνο είδοσ (Escala, 

2009; Bertolino, 2001; Garcia, 2005; Marks, 1984) παρουςιάηουν τον 
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Οανόμπουφο ςαν ζνα οπορτουνιςτι κυνθγό. Ξε αυτό το ςυμπζραςμα όμωσ δεν 

ςυμφωνοφν όλοι αφοφ υπάρχει και θ άλλθ πλευρά που διατυπϊνει ξεκάκαρα 

πωσ πρόκειται για ζναν επιλεκτικό κθρευτι ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ γλαφκεσ 

(Marti, 1976; Andrews, 1990).  

Για να δϊςουμε απαντιςεισ ςε αυτό το ερϊτθμα επικεντρωκικαμε ςτθν 

κφρια τροφι του είδουσ που δεν είναι άλλθ από τα μικροκθλαςτικά. Φα 

αποτελζςματα που πιραμε από τισ δειγματολθψίεσ μικροκθλαςτικϊν για τα  

τρία κφρια αγροοικοςυςτιματα που κυριαρχοφν  ςτθν περιοχι τθσ Ξεςαράσ 

καταλιξαμε πωσ ανάμεςα ςτα είδθ κιρευςθσ γίνεται επιλογι (Εικόνα 34).  

Tα πειράματα που πιραν μζροσ ςτα ειδικά διαμορφωμζνα κλουβιά, 

αποτελοφν μία ιςχυρι εξιγθςθ για αυτζσ τισ επιλογζσ. Αρχικό μζλθμά μασ ιταν 

να μάκουμε πόςθ τροφι χρειάηεται ζνα άτομο για να επιβιϊςει ςε ςυνκικεσ 

ακινθςίασ (κουρνιάςματοσ). Φα αποτελζςματα ζδειξαν ότι για να διατθριςει ζνα 

πουλί το βάροσ του χρειάηεται 25,5gr τθν μζρα (Εικόνα 38). Άρα ςφμφωνα με τα 

μζςα βάρθ των μικροκθλαςτικϊν διαπιςτϊνουμε απλά ότι ζνα M.musculus που 

ηυγίηει γφρω ςτα 17gr δεν καλφπτει τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ του είδουσ ςε 

κακεςτϊσ ακινθςίασ. Ρ λόγοσ αυτόσ το κάνει να ςτρζφεται ςε άλλα κθράματα 

όπωσ, το Apodemus sp. με 23,75gr το A.minous με 62,5gr και το R.rattus με 

212,5gr (MacDonald, 1993). Ζπειτα με βάςθ κεωρθτικά  μοντζλα (Crocker, 2002; 

Bairlein, 1999; Wijnands, 1984) και τα δεδομζνα τθσ παροφςασ εργαςίασ τθν 

παρατθροφμε πωσ εκτόσ αναπαραγωγικισ περιόδου θ ενζργεια που απαιτείται 

κακθμερινά είναι περίπου 337,584KJ δθλαδι 63,18gr τροφισ. Δθλαδι ο 

νανόμπουφοσ χρειάηεται 3,7 άτομα M.musculus ι 2.5 άτομα Apodemus 

sp.,πικανόν με βάςθ το ενεργειακό όφελοσ του δεφτερου  μποροφμε να 

εξθγιςουμε τθν επιλεκτικι του κιρευςθ. Υυμπεραςματικά  ο νανόμπουφοσ 

παρουςιάηει εποχικότθτα ςτθν διατροφι του αλλά είναι ζνασ επιλεκτικόσ 

κθρευτισ ωσ προσ το ενεργειακό όφελοσ τθσ κθρευόμενθσ τροφισ τθν περίοδο 

του χειμϊνα. 

Ξε τα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ελεγχόμενθ παροχι τροφισ 

ςτα κλουβιά, δθλαδι τθν κακθμερινι ενεργειακι απαίτθςθ   και με τθν εντατικι 

παρακολοφκθςθ του πλθκυςμοφ των ατόμων  που χρθςιμοποιοφν για χειμερινι 

κοφρνια το ςυγκεκριμζνο δζντρο ζγινε εκτίμθςθ τθσ κθρευτικισ πίεςθσ που 

αςκείται από αυτόν τον πλθκυςμό του Οανόμπουφου ςτα μικροκθλαςτικά τθσ 

περιοχισ τθσ Ξεςαράσ. Υτθν Εικόνα 35 παρουςιάηεται θ διακφμανςθ του 

αρικμοφ των πουλιϊν  για κάκε μινα με ζνα εφροσ 10-45 άτομα για τουσ 

αντίςτοιχουσ μινεσ (Υεπτζμβριοσ-Φεβρουάριοσ) ενϊ ςτον Σίνακα 20 θ 

κθρευτικι πίεςθ που αςκείται μθνιαία. Φο μζγεκοσ τθσ πίεςθσ φτάνει ςτα 7360 

ποντίκια κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ πράγμα που κακιςτά το Οανόμπουφο 

διαχειριςτικά ωσ ζνα είδοσ μεγίςτθσ ςθμαςίασ για τθν περιοχι λόγω του 

μεγάλου πλθκυςμοφ τρωκτικϊν που απαντϊνται όπωσ βλζπουμε ςτον  (Σίνακα 

16) όπου τα νοφμερα αντιςτοιχοφν για μία ζκταςθ 34.000m2. 
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4.1.6 Ζωτικόσ χϊροσ και τροφολθπτικζσ περιοχζσ 
 

Ωσ είδοσ ο νανόμπουφοσ δεν διακρίνεται για τισ ζντονεσ μετακινιςεισ του. 

Μακθμερινά για τθν εφρεςθ τθσ τροφισ του διανφει αρκετά μικρζσ αποςτάςεισ 

ενϊ ο χρόνοσ δραςτθριότθτασ (πετάγματοσ) αντιςτοιχεί ςε 2,5 ϊρεσ ςυνολικά 

κατά τισ ϊρεσ  δραςτθριότθτάσ του (15-20 λεπτά μετά τθν  ϊρα δφςθσ του θλίου 

ζωσ και 40-45 λεπτά πριν τθν ανατολι) (Wijnands, 1984). Ξζςα ςε αυτζσ τισ 2,5 

ϊρεσ ςφμφωνα πάντα με τα αποτελζςματα μασ περιορίηεται ςε πετάγματα από 

δζντρο ςε δζντρο, ενϊ θ ακτίνα τθσ απόςταςθσ που διανφει ςυνικωσ δεν 

ξεπερνά τα 800-1000m από τθν θμεριςια κοφρνια που χρθςιμοποιεί. Υε πολφ 

λίγεσ περιπτϊςεισ θ απόςταςθ που διανφει μπορεί να φτάςει τα 3,5Km από το 

ςθμείο εκκίνθςθσ του (Εικόνα 36). Φο 95% των μετακινιςεων του απαντάται ςε 

ζνα χϊρο των 1279ha, ενϊ ο πυρινασ που κινείται ςε κακθμερινι βάςθ είναι 

μία ζκταςθ τθσ τάξθσ των 57,6ha ςφμφωνα με τθν μζκοδο adaptive kernel ςε μθ 

αναπαραγωγικι κατάςταςθ. Σαρόμοια αποτελζςματα ζχουν δείξει και άλλεσ 

αντίςτοιχεσ εργαςίεσ όπου ο ςυνολικόσ χϊροσ που κινοφνται κυμαίνεται για το 

95% ςτα 980ha (Henrioux, 2000) και ςτα 1136- 2560ha (Wijnands, 1984). 

Ρ χϊροσ που δραςτθριοποιείται περιβάλλεται από ελαιϊνεσ και από 

κερμοκιπια και όχι από ανοιχτζσ εκτάςεισ καλλιζργειασ αμπελϊνα (Εικόνα 37). 

Ρ πικανότεροσ λόγοσ που ςτρζφεται ςε αυτοφ του τφπου καλλιζργειεσ ζχει να 

κάνει με τθν μζκοδο κυνθγίου και όχι με τθν αφκονία τροφισ, αφοφ μποροφμε 

να δοφμε ςτον Σίνακα 16  πωσ και οι δφο περιοχζσ είναι αρκετά πλοφςιεσ ςε 

αρικμό μικροκθλαςτικϊν. Θ βαςικι τακτικι που ακολουκεί κατά τθ κιρευςθ 

είναι θ αναμονι ςε χαμθλά δζντρα ι ςτφλουσ  (Mikolla, 1983) που υπάρχουν ςε 

αφκονία ςε περιοχζσ με κερμοκιπια και θ εφόρμθςθ ςε ανφποπτο χρόνο προσ 

το κιραμα. Ξε βάςθ νζα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν μζκοδο τθσ 

τθλεμετρίασ τθν περίοδο του 2011 ςτθν ίδια περιοχι ζχει παρατθρθκεί ότι κατά 

τθν περίοδο που κυνθγοφν ζχουν ζντονεσ μετακινιςεισ από δζντρο ςε δζντρο ςε 

πολφ μικρζσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ μζχρι να βρεκεί θ κατάλλθλθ ςτιγμι για 

εφόρμθςθ. Ρ χρόνοσ αυτόσ εκτιμάται ςτα 30 λεπτά χωρίσ όμωσ ακόμθ να 

μποροφμε να μιλάμε με ςιγουριά. 
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4.1.7 φνοψθ 

 

Υυγκεντρϊνοντασ τα πιο ουςιαςτικά αποτελζςματα μποροφμε να 

καταλιξουμε ότι ο Οανόμπουφοσ ςαν είδοσ βαςίηει τθν διατροφι του ςε 

μικροκθλαςτικά και χρθςιμοποιεί ωσ δευτερεφουςα πθγι τα πουλιά. Για τθν 

ηωικι ομάδα των μικροκθλαςτικϊν  οι επιλογζσ του είδουσ γίνονται με βάςθ το 

ενεργειακό όφελοσ που του προςφζρει το κάκε είδοσ-κιραμα. Για τθ 

δευτερεφουςα πθγι τροφισ τα πουλιά, θ επιλογι κιρευςθσ γίνεται εποχιακά,  

με βάςθ τθν αφκονία τθσ λείασ. 

Ματά  τθ διάρκεια του κυνθγιοφ θ μετακινιςεισ που παρουςιάηουν είναι τθσ 

τάξθσ των 800-1000m από το ςθμείο εκκίνθςθσ και ςπάνια φτάνουν και ςτα 

3,5Km. Φα βαςικά ενδιαιτιματα που χρθςιμοποιεί είναι οι ελαιϊνεσ και τα 

κερμοκιπια και θ επιλογι τουσ δείχνει να ςυςχετίηεται με τθν μζκοδο κυνθγίου.  

Ρι θμεριςιεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ του είδουσ τθν περίοδο του χειμϊνα  

εκτιμικθκαν ςε 337,854KJ ι 63,18 γραμμάρια τροφισ που μεταφράηονται 

τουλάχιςτον ςε 7360 μικροκθλαςτικά. Θ κθρευτικι πίεςθ που αςκεί το είδοσ 

ςτα μικροκθλαςτικά τθσ περιοχισ το κακιςτοφν ωσ είδοσ υψίςτθσ οικολογικισ 

αξίασ και διαχειριςτικισ ςθμαςίασ εάν αναλογιςτοφμε τθν πυκνότθτα των 

κθλαςτικϊν ςτα αγροςυςτιματα τθσ περιοχισ.    
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