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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
  Κυριευµένος από την “µελαγχολία του τοκετού “ µε το τέλος της παρούσας εργασίας 

καλούµαι να συντάξω τον πρόλογο της. Για άλλη µια φορά συνειδητοποίησα µετά το 

τέλος µιας διατριβής ότι οι απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν στην αρχή, δεν είναι 

ικανά να κάνουν την υπέρβαση, όπως ενδόµυχα θα ήθελα. Έχοντας ως εφόδιο όµως 

την εµπειρία πια, είµαι έτοιµος να επαναδιατυπώσω τα ερωτήµατα και να ελπίζω ξανά 

ότι θα τα καταφέρω.              

   Η εργασία αυτή (που χρηµατοδοτήθηκε από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας µέσω του προγράµµατος “Κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά προγράµµατα, 

Ελλάδα-Γιουγκοσλαβίας“ και του Ιδρύµατος Σ. Νιάρχος µέσω του  “Προγράµµατος 

συνεργασίας µεταξύ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Peabody”) ολοκληρώθηκε από τον υποφαινόµενο. Χωρίς όµως την βοήθεια 

µερικών ανθρώπων δεν θα ήταν δυνατή η διεκπεραίωσή της και για αυτό το λιγότερο 

που µπορώ να πράξω είναι να τους ευχαριστήσω. Πιο συγκεκριµένα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον πρώτο εξεταστή της εργασίας κ. Μ. Μυλωνά για την επίβλεψη του 

συγκεκριµένου θέµατος. Η δυσκολία και η επιφύλαξη µε την οποία µου ανέθεσε το 

παρόν θέµα, παρεξηγήθηκε αρχικά  από την µεριά µου. Συνειδητοποιώντας όµως, την 

παρούσα πραγµατικότητα της Ελληνικής ορνιθολογικής επιστηµονικής κοινότητας, στην 

θέση του το ίδιο θα έπραττα.  Πέρα από την ανάθεση και την επίβλεψη της διατριβής, θα 

ήθελα να τον ευχαριστήσω και για την µετάδοση της βιογεωγραφικής “οπτικής” της 

λειτουργίας των συστηµάτων, που θα αποτελεί εφόδιο για το µέλλον. Τον δεύτερο 

εξεταστή και καθηγητή του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Τ. 

Ακριώτη, εκτός από την συµβουλή του στην διατριβή αυτή, τον ευχαριστώ για την 

ευρύτερη συµβουλή του στην διαµόρφωση της “όποίας” επιστηµονικής µου οντότητας. Ο 

τρόπος σκέψης του, έχει αποτελέσει και θα αποτελεί πηγή έµπνευσης για µένα. Την 

Milica Ivovic, που ανέλαβε να συνεχίσει την εκπαίδευσή µου ως δακτυλιωτής και που 

πρώτη οραµατίστηκε την Γαύδο ως διεθνή παρατηρητήριο πουλιών. Χωρίς την 

συµβουλή της οποίας τίποτα δε θα ήταν εφικτό. Τον Thord Fransson τον ευχαριστώ όχι 

µόνο για την συµβουλή του στην ανεύρεση της απαραίτητης βιβλιογραφίας, αλλά και για 

τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µας, τις ώρες που δουλέψαµε µαζί στο πεδίο, αλλά και 

που µου µετάδωσε την σηµασία του σωστού πειραµατικού σχεδιασµού. 

    Θα ήταν παράβλεψη µου να µην ευχαριστήσω και όλους του συναδέλφους και το 

προσωπικό του ΜΦΙΚ που µε βοήθησαν όποτε το είχα ανάγκη. Ιδιαίτερα τους 

ανθρώπους µε τους οποίους µοιράστηκα τον ίδιο χώρο εργασίας. Τον πάντα ρεαλιστή  
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Σταύρο Ξηρουχάκη που πάντα αφιέρωνε χρόνο για τις απορίες µου και έβρισκε εφικτές 

λύσεις σε πρακτικά ζητήµατα. Το Μιχάλη ∆ρετάκη, για το ενδιαφέρον που έδειξε για την 

δουλειά µου όπως και για την προσπάθεια του να απαλλαγώ από την εξάρτηση της 

νικοτίνης. Τον Στέλιο και τον ∆ηµήτρη που πάντα µου παραχωρούσαν χώρο και χρόνο 

στα διαλείµµατα µου. Τον Μανόλη Νικολακάκη και Μίνα Τρικάλη που πάντα µε 

βοηθούσαν όταν τους το ζητούσα. Τέλος όλους τους ανθρώπους που δουλέψαµε µαζί 

στην Γαύδο κατά την συλλογή των δεδοµένων κατά τα έτη 2002 µε 2004.     

    Τέλος δεν πρέπει να λησµονήσω τα πρόσωπα που µε βοήθησαν να οµορφύνω και να 

διευκολύνω την παραµονή µου στο νησί. Να ευχαριστήσω όσους και όσες µε ανέχτηκαν 

και να ζητήσω συγνώµη για την εσωστρέφεια µου που κρύβεται πίσω από το 

“κοινωνικό” µου επικάλυµµα και δεν επέτρεψε σε κάποιους ανθρώπους να µε 

πλησιάσουν όσο θα ήθελαν.       

   Χωρίς την παρουσία αυτών που αρέσκονται να αποκαλούνται µε τα υποκοριστικά 

τους, άτοµα που γνώριζα από πριν και που γνώρισα εδώ ….”δεν θα την 

πάλευα”……όπως λένε…Ευχαριστώ και τους ανθρώπους που µε την έγνοια και την 

σκέψη τους έκαναν το Αιγαίο που µας χώριζε να µοιάζει µε δύο σταγόνες νερού.      
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 
    Τα µεταναστευτικά είδη πουλιών που διανύουν µεγάλες αποστάσεις, έχουν να 

αντιµετωπίσουν δύο µεγάλα οικολογικά φράγµατα, την έρηµο της Σαχάρας και την 

θάλασσα της Μεσογείου. Κατά την ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο, η Γαύδος 

αποτελεί την πρώτη στεριά που αντικρίζουν τα µεταναστευτικά πουλιά, µετά τις ακτές 

της Αφρικής.     

    Για τρία συναπτά έτη στο νησί της Γαύδου µελετήθηκε η µετανάστευση του γένους 

Sylvia (τρία είδη) κατά την ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο. Πιο συγκεκριµένα  

εξετάστηκε η φαινολογία της µετανάστευσης του γένους και η φυσιολογική κατάσταση 

των πουλιών κατά την άφιξή τους στη Γαύδο. Επίσης µελετήθηκε η οικολογία 

µεταναστευτικών σταθµών (stopover ecology), ο προσανατολισµός µετανάστευσης 

(migration orientation) των υπό εξέταση ειδών στη Γαύδο, και τέλος εξετάστηκε η 

απόκριση των µεταναστευτικών πουλιών στην διεύθυνση των ανέµων όσον αφορά την 

απόφαση προσγείωσης στη Γαύδο.  

    Το µέγιστο της µεταναστευτικής ροής του γένους τοποθετείται στο τελευταίο 

δεκαήµερο του Απριλίου, ενώ τα πρώτα άτοµα κάνουν την εµφάνισή τους στην Γαύδο 

κατά το δεύτερο πενθήµερο του Απριλίου. Τα άτοµα του γένους κατά την αύξηση τους 

στη Γαύδο έχουν χρησιµοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος του υποδερµικού λίπους, που 

αποτελεί το βασικό ενεργειακό νόµισµα της µετανάστευσης. Έκτος από την καύση του 

λιπώδη ιστού, τα πουλιά που χρησιµοποιούν τη Γαύδο ως ενδιάµεσο µεταναστευτικό 

σταθµό, πιθανότατα χρησιµοποιούν και µεγάλο µέρος µυϊκού ιστού. Ο µέσος ελάχιστος 

χρόνος παραµονής του γένους στη Γαύδο υπολογίστηκε 3 µε 4 ηµέρες ενώ όλα τα υπό 

εξέταση είδη εµφανίζουν θετικό ρυθµό ενεργειακού ανεφοδιασµού κατά την παραµονή 

τους στο νησί. Η κατεύθυνση των υπό εξέταση ειδών ήταν βορειοδυτική. Τέλος φαίνεται 

ότι η απόφαση για την προσγείωση σε ένα µεταναστευτικό σταθµό επηρεάζεται από τη 

διεύθυνση των ανέµων.  
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ABSTRACT 
 
        Long distance migrating birds face two big ecological barriers, the Sahara desert 

and the Mediterranean sea during their biannual journey to and from their breeding and 

wintering sites. Gavdos, a small island south of Crete, is the first land the migrating birds 

reach after the African coast during the spring migrating period.     

    Stopover ecology of the genus Sylvia in Gavdos was studied for tree consecutive 

years (2002-2004) during the spring migration period. Migration phenology, the overall 

arrival condition of the birds as well as the orientation of migration were also studied. 

Further more, the importance of the wind direction on the stopover decision in Gavdos 

was also elaborated.  

    The mean timing of migration of the genus showed a little variation between years.  

The maximum migration intensity was recorded in the last ten days of April, while the 

passage lasted throughout the mist-netting period, namely, the first week of April until 

the 20 of May. The fat fuel reserves of the birds at first capture were depleted, and it also 

seems likely that a big proportion of the protein reserves were a burnted too during the 

flight across the Mediterranean Sea. The minimum average stopover for the species 

studied varied from 3 to 4 days, while all the species expressed a positive fuel deposition 

rate during their stopover. The orientation of migration varied from 297 ο to 313ο, 

depending on the species. Finally, the wind direction proved to be an important factor 

influencing the stopover decision of birds in Gavdos. 
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Κεφάλαιο 1                                                                                                                   Εισαγωγή  

1.1. Συστηµατική του γένους 
 
     Οι Τσιροβάκοι (γένος Sylvia) αποτελούν γένος µιας µεγάλης οικογένειας 

εντοµοφάγων στουθιοµόρφων του ‘Παλιού Κόσµου’, τα Sylviidae. Κατά το παρελθόν 

η οικογένεια αυτή είχε οριστεί µε ποικίλους τρόπους ανάλογα µε τον εκάστοτε 

συστηµατικό. Παραδοσιακά, το γένος Sylvia θεωρούνταν πλησιέστερο µε γένη όπως 

Regulus, Phylloscopus, Acrocephalus, Locucstella, Cettia κ.τ.λ. Η οικογένεια αρχικά 

χαρακτηρίστηκε µε βάση γενικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά όπως: λεπτό και 

αιχµηρό ράµφος, φτερά στη βάση του ράµφους που µοιάζουν µε κοντές και σκληρές 

τρίχες, νεοσσούς γυµνούς ή µερικώς καλυµµένους χνουδοειδές φτέρωµα, νεαρά 

άτοµα µε φτέρωµα χωρίς στίγµατα (σε αντίθεση µε τα  Muscicapidae) και παρόµοιο 

µε το φτέρωµα του πρώτου χειµώνα (fist-winter plumage), δέκα πρωτεύοντα (µερικές 

οικογένειες έχουν µόνο εννιά), φολιδωτό ταρσό1, και απουσία ή µικρό φυλετικό 

διµορφισµό (Haffer 1991). Φυσικά πολλοί από τους παραπάνω χαρακτήρες είναι 

πλησιοµορφικοί και έχουν διατηρηθεί από κοινούς προγόνους µε άλλες οικογένειες 

και δεν αποτελούν διαγνωστικά στοιχεία των Sylviidae. Άλλοι χαρακτήρες όπως το 

λεπτό και αιχµηρό ράµφος και φτερά που µοιάζουν µε κοντές και σκληρές τρίχες 

στην βάση του ράµφους είναι αποτέλεσµα σύγκλησης και δράση της φυσικής 

επιλογής σε όλα τα εντοµοφάγα στρουθιόµορφα (Shirihai et al. 2001). Σύµφωνα µε 

τους Shirihai et al. (2001) δεν υπάρχουν αυτοµορφικοί χαρακτήρες που να 

διαφοροποιούν ούτε την οικογένεια  Sylviidae αλλά ούτε το γένος Sylvia. 

   Οι σύγχρονες φυλογενετικές µελέτες (Sibley & Ahlquist 1990, Heilbig 1996, 

Sheldon & Gill 1996)  παρουσιάζουν µε αρκετή σαφήνεια ότι: 1) τα  Sylviidae δεν 

παρουσιάζουν στενή σύνδεση µε τους Μυγοχάφτες του ‘Παλιού Κόσµου’ 

(Muscicapidae),  2) τα είδη του γένους Sylvia παρουσιάζουν µεγαλύτερη σχέση µε τα 

είδη της οικογένειας Timaliidae2 παρά µε είδη των τυπικών γενών της οικογένειας 

Sylviidae όπως Phylloscopus και Acrocephalus.  Πιο συγκεκριµένα, οι Sibley & 

Ahlquist (1990) αναφέρουν ότι µε βάση τα είδη που συµπεριέλαβαν στην µελέτη 

τους, το αδερφό είδος του γένους Sylvia είναι το Βόρειο Αµερικανικό είδος  Chamaea 

faciata, ισχυρισµός που επιβεβαιώθηκε και από µελέτη mt-DNA.  

 

1.2 Φυλογένεση του γένους 
    ∆ύο σχετικά πρόσφατες γενετικές µελέτες που εξετάζουν τη φυλογένεση των 

Τσιροβάκων δίνουν µια καλή εικόνα για τη σχέση των ειδών του γένους. Η πρώτη 

                                                           
1 Με τον όρο ταρσό εννοείται το ταρσοµεταταρσίο,  
2 Οικογένεια της Βόρεια Αµερικής.  
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Κεφάλαιο 1                                                                                                                   Εισαγωγή  

είναι βασισµένη σε DNA-DNA υβριδοποίηση (Blondel et al. 1996) και η άλλη 

χρησιµοποιεί µιτοχονδριακό DNA-sequencing (Shirihai et al  2001).  

Με βάση τη φυλογένεση του γένους διακρίνεται µια κύρια διχοτόµος που 

περιλαµβάνει το Sylvia borin και το Sylvia atricapilla. Το µήκος του κλάδου στον 

οποίο τοποθετούνται το Sylvia borin και το Sylvia atricapilla  υποδεικνύει ότι 

αποχωρίσθηκαν από τον κοινό πρόγονο αρκετά εκατοµµύρια χρόνια πριν και από 

τότε έχουν ακολουθήσει ξεχωριστά εξελεγκτικά µονοπάτια. Η γενετική τους 

απόσταση είναι τόσο µεγάλη που απέχουν περισσότερο από ότι απέχουν µεταξύ 

τους τα υπογένη του γένους Sylvia.  

  Ο άλλος κλάδος συµπεριλαµβάνει όλα τα άλλα είδη του γένους. Ο κλάδος αυτός 

περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία ειδών, από καθαρά Μεσογειακά είδη µέχρι Ασιατικά 

και Αφρικανικά.  

   Η ηλικία του γένους, υπολογίζεται ότι είναι διπλάσια από αυτή της οµάδας των 

Acrocephalus και Hippolais (Heilbig & Seibold 1999). To πώς αυτό µεταφράζεται σε 

απόλυτη ηλικία αποτελεί θέµα διαφωνιών µεταξύ των ερευνητών. Οι Blondel et al. 

(1996) χρονολογούν τη διάσπαση του γένους Sylvia (των  S. borin και S. atricapilla, 

από τα άλλα είδη του γένους) στα 12-13 εκ. χρόνια, ενώ οι Heilbig & Seibold  (1999) 

ακόµα νωρίτερα στα 13-16 εκ. χρόνια. Ο διαχωρισµό των υπογενών υπολογίζεται 

στα 8-12 εκ. χρόνια πριν, ενώ όσον αφορά την οµάδα των Μεσογειακών ειδών 

(συµπεριλαµβανοµένου και του S. communis) υπολογίζεται στα 5,5.-8,5 εκ. χρόνια 

πριν. Ο διαχωρισµός της Μεσογειακής οµάδας συµπίπτει χρονικά µε την κρίση 

αλατότητας της Μεσογείου.  

   Οι παγετώδείς περίοδοι του Πλειστοκαίνου  δεν φαίνεται να είναι υπεύθυνες για 

περαιτέρω διαχωρισµό του γένους, καθώς σχεδόν όλα τα είδη του γένους είναι 

γηραιότερα από το Πλειστόκαινο. Μόνο τα πιο πρόσφατα διαχωριστικά γεγονότα 

φαίνεται να έχουν λάβει χώρα κατά το Πλειστόκαινο όπως µεταξύ των S. 

melanocephala- S. monus και µεταξύ των S. cantillas- S. ailbistriata- S. moltonii. 

Φυσικά η ειδογένεση δεν είναι µια στατική διαδικασία, και αναµένεται ότι κάποια 

υποείδη βρίσκονται σε στάδια αποχωρισµού όπως κάποιες οµάδες στην οµάδα του 

S.cantillans (Shirihai et al  2001). 

 

1.3 Εξάπλωση αναπαραγωγής. 
 
   Όπως µπορεί να φανεί και από τον χάρτη εξάπλωσης του γένους (Σχήµα 1) η 

περιοχή µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα ειδών είναι η Μεσογειακή λεκάνη. Παρά το 

γεγονός αυτό δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι αποτελεί και την περιοχή της 

εξελετικής τους προέλευσης. Για τον προσδιορισµό των πιθανών περιοχών 
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προέλευσης των ειδών του γένους, απαραίτητη είναι η χρήση της φυλογένεσής του. 

Καθώς ο πρώτος κλάδος διαχωρίζει τα S. borin και S. atricapilla, είδη µε ευρεία 

κατανοµή στη ∆υτική Παλαιαρκτική, από τα υπόλοιπα είδη  που η κατανοµή τους 

φτάνει από την τροπική Αφρική ως την κεντρική Ασία είναι δύσκολο να υποδειχτεί 

κάποια περιοχή ως περιοχή προέλευσης του κοινού πρόγονου του γένους (Shirihai 

et al  2001). 

   Παρόλα αυτά δευτερεύοντα κέντρα διαχωρισµού είναι δυνατόν να εντοπιστούν.   

∆ιακρίνεται ένα σύµπλεγµα ειδών της ∆υτικοκεντρικής Ασίας αποτελούµενα από το 

υπερείδος S.curruca και την οµάδα S.hortensis-S.leucomelana. Η επέκταση της 

κατανοµής του συµπλέγµατος προς τις παρυφές της ∆υτικής Παλαιαρκτικής 

(S.curruca και S.hortensis) και την Αφρική (S. leucomelana και S. lugens ) θεωρείται 

σχετικά πρόσφατη και το σύµπλεγµα έχει το κέντρο βάρους του κάπου γύρω από την 

Αραβική χερσόνησο και το βόρειο τµήµα της ∆υτικοκεντρικής Ασίας.  

   Το σύµπλεγµα των τυπικών Μεσογειακών ειδών (υπογένος Melizophilus) σχεδόν 

σίγουρα εξελίχθηκε γύρω από τη Μεσογειακή λεκάνη. Στην ευρύτερη περιοχή της 

Μεσογειακής λεκάνης έχουν καταγραφεί πολλά επεισόδια υψοµετρικών αλλαγών της 

στάθµης της θάλασσας, διαβαθµίσεων της θερµοκρασίας µε τις ανάλογες επιπτώσεις 

στη βλάστηση της περιοχής. Τα επεισόδια αυτά οδήγησαν σε αλλεπάλληλους 

πληθυσµιακούς διαχωρισµούς, σε ήδη σχετικά αποµονωµένα καταφύγια. (Suc 1984, 

Blondel & Aronson 1999). Πολλά τάξα στην οµάδα αυτή έχουν περιορισµένη 

κατανοµή στοιχείο που είτε υποδεικνύει ειδικές ενδιαιτηµατικές ανάγκες ή/και 

µειωµένη ικανότητα διασποράς. Άλλες πάλι οµάδες έχουν ευρεία κατανοµή και 

παρουσιάζουν µορφολογικές και γενετικές διαφοροποιήσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

περιοχή της Μεσογείου αποτελεί και σήµερα ενεργή περιοχή διαφοροποίησης για το 

γένος, που µπορεί να οδηγήσεί σε περαιτέρω ειδογένεση στο µέλλον.  

   Μέχρι πέντε είδη του γένους αναπαράγονται συµπάτρια στην περιοχή της ∆υτικής 

Μεσογείου. Προς την Ανατολή διακρίνονται άλλα δύο κέντρα ποικιλότητας µε 

τέσσερα συµπάτρια είδη στην κεντρική Μεσόγειο και τρία στην ανατολική (Blondel 

1996). Η παρουσία του S. mystacea στην Νοτιοδυτική Ασία και στην ∆υτικό-κεντρική 

Ασία υποδεικνύει µετέπειτα εποικισµό των παραπάνω περιοχών καθώς το είδος είναι 

µέλος µιας οµάδας ειδών που έχουν προέλευση την Ανατολική Μεσόγειο (Shirihai et 

al  2001). 

    Μόνο τέσσερα είδη (S. subcaeruleum, S. layardi, S. boehmi, S. lugens) 

αναπαράγονται νοτία της Σαχάρας µε το S. leucomelana να αναπαράγεται 

περιστασιακά κατά την έκταση της Ερυθράς Θάλασσας. Τα τέσσερα παραπάνω είδη 

προέρχονται από δύο ξεχωριστά γεγονότα εποικισµού. Τα S. subcaeruleum, S. 

layardi και. boehmi είναι συγγενικά µεταξύ τους και πιθανώς εξελίχθηκαν από ένα 

 3



Κεφάλαιο 1                                                                                                                   Εισαγωγή  

κοινό  προγονικό υπο-Σαχαρινό είδος. Τα τέσσερα αυτά είδη είναι σχετικά κοινά και ο 

διαχωρισµός τους από τον κοινό πρόγονο υπολογίζεται στα 5 εκ. χρόνια πριν. 

Παρόλα αυτά το S. lugens είναι συγγενικό µε το S.buryi και τα άλλα είδη της οµάδας 

S.hortensis-S.leucomelana. Ο κοινός τους πρόγονος πιθανολογείται ότι εισέβαλε 

στην Ανατολική Αφρική από την ∆υτική Ασία µέσω της Αραβικής χερσονήσου 

(Shirihai et al  2001).  

   Είδη µε σχετικά µικρή κατανοµή (S. sarda, S. balearica, S. deserticola, S. ruppelli, 

S. melanothorax, S. buryi ) είναι όλα µικρής ηλικίας έχοντας διαφοροποιηθεί µέσα 

στα τελευταία πέντε εκ. χρόνια. Στο άλλο άκρο, όσο αφορά την κατανοµή, βρίσκονται 

τέσσερα είδη µε πολύ µεγάλη κατανοµή. Η επιτυχία τους έγκειται στην µετα- 

Παγετώδη εισβολή σε Βόρεια γεωγραφικά ύψη στην Παλαιοαρκτική. Είναι 

ενδιαφέρον να σηµειώσει κανείς ότι τρία από τέσσερα είδη µε µεγάλη κατανοµή, είναι 

είδη πολύ µεγάλης ηλικίας. Ίσως η επιβίωση τους µέχρι τις µέρες µας οφείλεται στην 

ικανότητά τους να επαναποικούν τα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη µετά από τις 

Παγετώδεις περιόδους.  

     Πιο συγκεκριµένα η κατανοµή των περιοχών αναπαραγωγής των Sylvia borin, S. 

communis και S. atricapilla, είδη για τα οποία γίνεται η µεγαλύτερη αναφορά στην 

παρούσα εργασία, φαίνεται στην Σχήµα Π.2-7 του Παράρτηµατος. Σκίτσα των τρίων 

υπό εξέταση ειδών παρατίθενται επίσης  στο παράρτηµα (Σχήµα Π.1). 

    Η κατανοµή του Κηποτσιροβάκου (Sylvia borin) εκτίνεται σχεδόν αποκλειστικά 

στην ∆υτική Παλαιαρκτική. Από τα δυτικά η κατανοµή του εκτείνεται από το Ηνωµένο 

Βασίλειο (µε εξαίρεση τα υψίπεδα τις Σκωτίας) και τη χερσόνησο της Σκανδιναβίας. 

Το Βόρειο όριο της κατανοµής του αποτελεί η Βόρεια Νορβηγία (Ν 70Ο). Το Νότιο 

όριο είναι η Βόρια και Κεντρική Ιβηρική χερσόνησο, η Γαλλία, η Νότια Ιταλία και η 

Βαλκανική. Στον Ελλαδικό χώρο περιορίζεται στη Μακεδονία (Hardinos & Akriotis 

1999). Προς τα ανατολικά η εξάπλωσή του φτάνει από τη Βόρια Τουρκία, τον 

Καύκασο, την ορεινή Αρµενία και το Αζερµπανιστάν, µέχρι το Βορειοδυτικό Ιράν.  

    Ο Θαµνοτσιροβάκος (S. communis) έχει ευρύτερη κατανοµή, που εκτείνεται και 

στην Κεντρική Παλαιαρκτική. Στα δυτικά η κατανοµή του εκτείνεται από το Ηνωµένο 

Βασίλειο, την Ιβηρική χερσόνησο και την Βορειοδυτική Αφρική (όρος Άτλας και 

παράκτια Αλγερία). Νότια κατανοµή αποτελεί η Βόρια Μεσογειακή λεκάνη 

συµπεριλαµβανοµένης της Κορσικής και της Κρήτης, όλης της Τουρκίας, του Ισραήλ, 

της Βόριας Ιορδανίας, του Καύκασου και του Νότιου Ιράν. Στα Βόρια αναπαράγεται 

µέχρι την Κεντρική Σκανδιναβική χερσόνησο µέχρι τα Ουράλια όρη. Στην Ασία η 

Βόρια κατανοµή επεκτείνεται κατά µήκος των νοτίων ορίων της ζώνης της τάιγκας 

µέχρι τα ανατολικά της λίµνης της Βαϊκάλης. Το νότιο όριο του είδους στην Ασία είναι 

κατά µήκος του βορίου ορίου της ζώνης της Στέπας, µέχρι τα βόρια της Κασπίας και 
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της Αράνιας Θάλασσας. Τέλος η κατανοµή του Μαυροσκούφη  (S. atricapilla) 

συµπίπτει κατά πολύ µε αυτή του Θαµνοτσιροβάκου.                          

       

 
Εικόνα 2.  Κατανοµή αναπαραγωγής των ειδών του γένους. Η διαβάθµιση των χρωµάτων 
αντιστοιχεί στον αριθµό των ειδών που είναι συµπάτρια. Με παστέλ απεικονίζονται οι 
περιοχές που αναπαράγεται ένα είδος ενώ µε το πιο σκούρο χρώµα περιοχές µε οχτώ 
συµπάτρια είδη.     
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1.4. Οικολογικός διαχωρισµός σε επίπεδο γένους 

 
   Το γένος Phylloscopus είναι συµπάτρια µε κάποια είδη Sylvia στα βόρεια εύκρατα 

δάση άλλα κατά κανόνα τα είδη του γένους Phylloscopus είναι µικρότερου µεγέθους 

και κατ’ επέκταση και τα θηράµατα τους. Το γένος που παρουσιάζει τις περισσότερες 

οικολογικές οµοιότητες µε µερικά είδη Sylvia είναι το Hippolais, γένος που έχει 

µάλιστα και παρόµοια εξάπλωση µε τα είδη αυτά ως προς τη ∆υτική Παλαιαρκτική. 

Όσο αφορά στα Acrocephallus αυτά δείχνουν να έχουν διαφορετικές ενδιαιτηµατικές 

προτιµήσεις από τα περισσότερα είδη Sylvia και έτσι δεν εντοπίζεται ιδιαίτερος 

ανταγωνισµός. Από τα άλλα σχετικά κοντινά γένη όπως τα Regulus  και Parus 

διαφέρουν αρκετά τόσο µορφολογικά όσο και οικολογικά ώστε δεν εντοπίζεται 

κάποιος ιδιαίτερος ανταγωνισµός.  

 
 

1.5. Οικολογικός διαχωρισµός στο επίπεδο του είδους 
 
   Τα είδη του γένους καταλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος ενδιαιτηµάτων από  

ερηµικούς θανµότοπους (desert scrub) µέχρι τα εύκρατα δάση.  Κανένα όµως από τα 

είδη δεν αναπαράγεται σε κωνοφόρα δάση παρά το γεγονός ότι ορισµένα είδη 

φωλιάζουν σε φυλλοβόλα δάση. Η µεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών συναντάται στα 

Μεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα και ιδιαίτερα στα Μακυ και στις µεταβατικές 

ζώνες των Μεσογειακών δασών.  Στην περιοχή της ∆υτικής Μεσογείου 7 είδη του 

γένους είναι συµπάτρια σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής, ενώ πέντε από αυτά 

εντοπίζονται και συντοπικά. Με δεδοµένο τις µορφολογικές οµοιότητες, αναµένουµε 

την ύπαρξη οικολογικής διαφοροποίησης και διαειδικό ανταγωνισµό στα συντοπικά 

είδη του γένους. Τα φαινόµενα αυτά έχουν µελετηθεί σε µεγάλο βαθµό (Cody & 

Walter 1976, Cody 1978, Blondel 1985). Συνοπτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι τα 

συντοπικά είδη είναι οικολογικά διαφοροποιηµένα ως προς το ύψος στο οποίο 

θηρεύουν, µερικώς στις διαιτητικές τους προτιµήσεις, και στη χρήση των 

µικροενδιατηµάτων. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω διαφοροποιήσεις αναφέρονται στις 

‘µέσες τιµές’ και υπάρχει οικολογική αλληλοεπικάλυψη, ιδιαίτερα στα Μεσογειακού 

τύπου οικοσυστήµατα. Κατά τον Blondel  (1985) η αλληλοεπικάλυψη αυτή οφείλεται 

τουλάχιστον, εν µέρει, στην ισχυρή και πολύχρονη επίδραση του ανθρώπου στα 

συστήµατα αυτά.   

   Τα είδη του γένους, στα νησιά της Μεσογείου παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις όσον 

αφορά στη ενδιαιτηµατικές τους προτιµήσεις σε σχέση µε πληθυσµούς στην 
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ενδοχώρα (Blondel 1985). Έτσι βλέπουµε τα είδη του γένους να εντοπίζονται σε 

χαµηλότερη και πιο πυκνή βλάστηση, να χρησιµοποιούν µεγαλύτερη ποκιλία 

ενδιαιτηµάτων, να εµφανίζονται µε µεγαλύτερη πυκνότητα και µε µεγαλύτερη 

διαειδική αλληλοεπικάλυψη.  Πολλά είδη της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (S. 

leucomelana, S.buyri) είναι στενά συνδεµένα µε  την ακακία (Acacia sp. ). 
  

1.6. Οικολογία και εξάπλωση διαχείµασης 
   Οι κύριες περιοχές διαχείµασης του γένους είναι η Μεσογειακή λεκάνη, η ζώνη του 

Σαχέλ νότια της Σαχάρας, και τροπικές σαβάνες και δάση σε µεγάλο υψόµετρο στην 

Αφρική. Σχετικά µεγάλοι πληθυσµοί πέντε ειδών (S. curruca, S. althea, S. minula, S. 

nana, και S. crassirostris) διαχειµάζουν στην Ινδική χερσόνησο. Στη Μεσογειακή 

λεκάνη διαχειµάζουν άτοµα ηµι-µεταναστευτικών πληθυσµών (συνήθως των ειδών S. 

articapilla, S. melanocephala και S.undata) που µέρος του πληθυσµού τους 

µεταναστεύει και το υπόλοιπο παραµένει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  Έκτος 

από τα άτοµα του S. atricapilla του παραµένουν στη Μεσόγειο όλο το χρόνο, 

διαχειµάζουν  και άτοµα  που µεταναστεύουν από την Βόρεια Ευρώπη.  

   Στη Μεσόγειο τα είδη που τρέφονται µε αρθρόποδα (κυρίως έντοµα) από τα 

χαµηλότερα επίπεδα της βλάστησης (S.undata, S. sarda, S. balearica, S. 

melanocephala) είναι πιο µόνιµα από τα συντοπικά είδη (S. cantillans, S. hortensis) 

που χρησιµοποιούν τα υψηλότερα στρώµατα της βλάστησης για την ανεύρεση της 

τροφής τους. Αυτό συµβαίνει καθώς η εποχιακή διακύµανση της αφθονίας των 

εντόµων είναι πιο έντονη στα πάνω στρώµατα της βλάστησης από ότι είναι κοντά 

στο έδαφος (Blondel 1969). Έτσι τα είδη που χρησιµοποιούν το πάνω στρώµα της 

βλάστησης αναγκάζονται να µεταναστεύουν .Τα S. atricapilla που επίσης θηρεύουν 

στα πάνω στρώµατα της βλάστησης κατά τη διάρκεια του χειµώνα δείχνουν αλλαγή 

των διατροφικών τους προτιµήσεων και τρέφονται µε καρπούς και φρούτα. Η 

διατροφική τους αυτή ιδιαιτερότητα, κάνει τη Μεσόγειο ιδιαίτερα κατάλληλη για 

διαχείµαση καθώς τρέφονται τόσο από την άγρια αλλά και την καλλιεργούµενη ελιά. 

   Προς µεγάλη έκπληξη, αξιόλογοι πληθυσµοί ειδών του γένους φαίνεται να 

διαχειµάζουν και σε οάσεις τις Κεντρικής Σαχάρας (Brehme et al. 1994). Οι γνώσεις 

όσον αφορά την οικολογία του γένους στην υπο-Σαχάρια Αφρική είναι περιορισµένες.  

    

1.7. Μετανάστευση  
   Μέσα στο γένος αλλά και µέσα σε κάποια είδη µπορούµε να δούµε πληθυσµούς µε 

διαφοροποιηµένες στρατηγικές µετανάστευσης.  Το γεγονός ότι µέσα στο ίδιο είδος 

εντοπίζονται άτοµα που δεν µεταναστεύουν καθόλου µέχρι άτοµα που είναι 
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µετανάστες µεγάλης απόστασης, υποδηλώνει ότι η προσαρµογή της µετανάστευσης 

είναι ευέλικτη και επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από εξελικτικές πιέσεις (Berthold 

1991).   

  Τα τελευταία δύο εκατοµµύρια χρόνια οι πληθυσµοί των ειδών του γένους Sylvia 

έχουν αναγκαστεί να προσαρµόσουν τη µεταναστευτική τους συµπεριφορά σύµφωνα 

µε τις σηµαντικές οικολογικές αλλαγές. Κατά τη διάρκεια κάθε µεσοπαγετώδους 

περιόδου πολλά είδη επεκτείνανε την εξάπλωσή τους προς τον Βορά και την 

Ανατολή, µε αποτέλεσµα να αναγκάζονται  να µεταναστεύουν µεγάλες αποστάσεις 

για την ανεύρεση κατάλληλων περιοχών για διαχείµαση.   

   Το γεγονός ότι οι πιο ανατολικοί πληθυσµοί των  S. tricapilla, S. borin, και S. 

communis µεταναστεύουν προς την Αφρική και δεν προσπαθούν να βρουν 

κατάλληλες περιοχές διαχείµασης στην Ινδία ενισχύουν δύο υποθέσεις. Πρώτον ότι 

τα είδη είναι σχετικά συντηρητικά ως προς τις διαδροµές µετανάστευσης και είναι 

δύσκολο να ιδρυθούν νέας περιοχές διαχείµασης, και δεύτερον ότι τα παραπάνω 

είδη έχουν εξαπλωθεί από καταφύγια στην Αφρική µετά την τελευταία µεγάλη 

Παγετώδη περίοδο. Από την άλλη το S. curruca διαχειµάζει και στην Αφρική αλλά και 

στην Ινδική χερσόνησο. Που υποδηλώνει ότι πληθυσµοί του είδους επέζησαν και 

στην Ινδική χερσόνησο κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο.   

    Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι πληθυσµοί που επεκτάθηκαν προς Βορά και 

την Ανατολή κατά τις µεσοπαγετώδες περιόδους αύξησαν την απόσταση 

µετανάστευσής τους. Οι πληθυσµοί όµως Νοτιότερων περιοχών όπως η Μεσόγειος 

και κάποιων Ατλαντικών νησιών προοδευτικά είχαν λιγότερους λόγους να 

µεταναστεύουν καθώς είχαν να αντιµετωπίσουν πιο σταθερές κλιµατολογικές 

συνθήκες καθόλο το χρόνο. Αυτό οδήγησε στην εξέλιξη µερικώς µεταναστευτικών 

πληθυσµών, τυπικό φαινόµενο για την Μεσογειακή λεκάνη, οπού κάποια άτοµα 

µεταναστεύον ενώ κάποια όχι. Τόσο το ποσοστό των µη µεταναστευτικών ατόµων 

όσο και η µέση απόσταση µετανάστευσης µπορούν να µεταβληθούν σε σχετικά 

µικρό χρονικό διάστηµα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των S.atricapilla που 

κατά τη δεκαετία του 1960 ήταν σπάνια κατά τη διάρκεια του χειµώνα στο Ηνωµένο 

Βασίλειο ενώ από τη δεκαετία του 1980 αποτελεί ένα κοινό είδος (Berthold et al 

1992).  

 
1.8. Σκοπός της Μελέτης  
 
   Ο αριθµός των εργασιών για τη µετανάστευση των πουλιών, που έχουν 

πραγµατοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο είναι 

σχετικά λιγοστές (Vaghan 1960, Bateson & Nisbet 1961, Casement 1966, Ristow et 
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al. 1986, Fransson et al. 2005). Οι εργασίες µάλιστα που ασχολούνται µε την 

ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο στην Ελλάδα είναι ακόµα πιο λίγες (Lynes 1909, 

Suffer 1919, Casement 1966, Akriotis 1998). Η έλλειψη συστηµατικών εργασιών 

πάνω στο αντικείµενο της µετανάστευσης στον Ελλαδικό χώρο δηµιουργεί ένα 

µεγάλο κενό γνώσεων. Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιείται µια προσπάθεια 

αποσαφήνισης 5 βασικών ερωτηµάτων.  

•  Υπάρχει κάποιο πρότυπο στα µορφοµετρικά χαρακτηριστικά των υπό 

εξέταση ειδών που µπορούν να αποκαλύψουν κάποια πληροφορία για τα 

πουλιά που χρησιµοποιούν τη Γαύδο σαν  µεταναστευτικό σταθµό; 

•   Ποια η φαινολογία της µετανάστευσης του γένους Sylvia κατά την 

ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο; 

•    Ποια  η φυσιολογική κατάσταση των ειδών του γένους κατά την άφιξή τους 

στη Γαύδο; 

•    Ποια η οικολογία των µεταναστευτικών σταθµών (stopover ecology) του 

γένους;  

•    Ποιος ο προσανατολισµός µετανάστευσης (migration orientation) των υπό 

εξέταση ειδών στην Γαύδο; 

•     Ποια η απόκριση των µεταναστευτικών πουλιών στη διεύθυνση των 

ανέµων σε σχέση µε την απόφαση προσγείωσης στην Γαύδο;       

Αν και κατά την τριετή δειγµατοληψία στην Γαύδο συλλήφθηκαν 5 είδη του γένους 

(Sylvia borin, S. communis, S.atricapilla, S. ruepelli S. cantillans ), η απάντηση στα 

πέντε παραπάνω ερωτήµατα γίνεται µε βάση δεδοµένα για το Κηποτσιροβάκο (S. 

borin) το Θαµνοτσιροβάκο (S. communis) και το Μαυροσκούφη (S.atricapilla) που 

αποτελούσαν και τα πιο πολυάριθµα είδη του γένους στη Γαύδο.   
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2.1. Γεωµορφολογία     
 
   Η Γαύδος αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, καθώς και το νοτιότερο νησί της 

Ευρώπης. Ανήκει στην επαρχία Σελίνου και απέχει περίπου 40Km (21me) από τη 

Χώρα Σφακίων του Νοµού Χανίων µε γεωγραφικές συντεταγµένες 25ο
 
05΄ Ανατολικά 

και 34ο
 
50΄ Βόρια. Απέχει από την ακτή της Κυρηναϊκής µόλις 250Km, από τις ακτές της 

Μικράς Ασίας 400Km και από την Πελοπόννησο περίπου 200Km. Έχει έκταση 

περίπου 32Km2, µέγιστο µήκος 10Km και µέγιστο πλάτος 5Km και έχει σχήµα 

τραπεζίου. Το µεγαλύτερο υψόµετρο είναι 386m στο νοτιοδυτικό τµήµα του νησιού το 

οποίο είναι απόκρηµνο και µε µεγάλη κλίση. Αντίθετα η βόρεια παραλία είναι πιο οµαλή 

και αµµώδης.  

   Μέχρι το ύψος των 200m το γεωλογικό υπόστρωµα της Γαύδου αποτελείται από 

µειοκαινικούς ασβεστόλιθους του Τριτογενούς µε κλίση 25ο
 
από δύση προς ανατολή. 

Νεογενείς θαλάσσιες αποθέσεις επικάθονται κυρίως στο βορειοδυτικό τµήµα 

αποτελούµενες από αργίλους, µάργες, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή και ασβεστολίθους. 

Μεταµορφωµένα πετρώµατα βρίσκονται στο ανατολικό τµήµα, µεταξύ Σαρακήνικου 

και Καραβέ (Αναπλιώτης, 1967). 

 

2.2. Κλίµα  
  
   Το κλίµα της Γαύδου χαρακτηρίζεται από µακράς διάρκειας ξηρή περίοδο (γύρω 

στους 6-8 µήνες) και υγρό ήπιο χειµώνα (Bergmeier et al., 1997). Η κοντινότερη 

περιοχή για την οποία υπάρχει οµβροθερµικό διάγραµµα είναι η Παλιόχωρα (Σχ. 

2.1). Η µέση ετήσια βροχόπτωση είναι λιγότερη από 400mm. Το καλοκαίρι 

επικρατούν βόρειοι άνεµοι, ενώ την άνοιξη δυτικοί νοτιοδυτικοί.  

 

 
           Σχήµα. 2.1. Οµβροθερµικό διάγραµµα για την περιοχή της Παλιόχωρας 
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2.3. Πλεονεκτήµατα της Γαύδου ως περιοχή µελέτης της µετανάστευσης 
των πουλιών  
 
     Η Γαύδος αποτελεί άριστη τοποθεσία για τη µελέτη της µετανάστευσης, και 

ιδιαίτερα για την ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο. Απέχοντας, όπως έχει 

αναφερθεί, 250Km από τις ακτές της Κυρηναϊκής και 800Km από τo ∆έλτα του 

Νείλου αποτελεί την πρώτη και την τελευταία χέρσο για τα πουλιά κατά τη 

µετανάστευση τους πάνω από τη Μεσόγειο, κατά την ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή 

περίοδο αντίστοιχα. Ένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτηµα της Γαύδου ως τοποθεσία 

µελέτης της µετανάστευσης αποτελεί το γεγονός του µικρού αριθµού των 

φωλεαζόντων στουθιοµόρφων (Parrot et al. In press). Η απουσία φωλεαζόντων 

ειδών, εξαλείφει την πιθανότητα εσφαλµένης διάκρισης µεταξύ  ντόπιων και 

µεταναστευτικών πουλιών, που θα αλλοίωναν τα αποτελέσµατα µιας µελέτης για τη 

µετανάστευσης.        

 

2.4. Περιγραφή περιοχής δειγµατοληψίας και µέθοδος σύλληψης. 
 
     Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε και για τα τρία έτη της µελέτης (2002, 2003 

και 2004) στην περιοχή Καστρί (N 34o 50’ 05’’, E 24o 05’ 09’’). Για τη σύλληψη των 

πουλιών χρησιµοποιήθηκαν δίχτυα παραλλαγής (mist nets). Το συνολικό µήκος 

διχτυών που χρησιµοποιήθηκε καθ ‘ έτος ήταν περίπου 300m τα όποια κάλυπταν µια 

ευρύτερη περιοχή 2ha.  Πιο συγκεκριµένα το έτος 2002 το µήκος των διχτυών ήταν 

276m, το έτος 2003 ήταν 348m και το έτος 2004 ήταν 346m. Οι συγκεκριµένες θέσεις 

των διχτών ήταν σταθερές καθ’ όλη τη δειγµατοληπτική περίοδο και η θέση της 

πλειοψηφίας των διχτυών δεν άλλαζε από έτος σε έτος. Η περιοχή δειγµατοληψίας 

καλυπτόταν κατά 80% από ετήσιες καλλιέργειες (σιτηρά και κουκιά). Τα δίχτυα 

παραλλαγής τοποθετούνταν στα όρια των καλλιεργειών και φυτοφρακτών και 

καλλιεργούµενων δέντρων. Οι φυτοφράχτες αποτελούνταν αποκλειστικά από 

σχίνους  (Pistacia lendiscus) ενώ τα λιγοστά δένδρα που υπήρχαν στην περιοχή 

ήταν συκιές (Ficus carica).  

     Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από τις 7 Απριλίου µέχρι τις 18 

Μαΐου στο έτος 2002, από τις 23 Απριλίου µέχρι τις 10 Μαΐου στο 2003 και το έτος 

2004 από τις 7 Απριλίου µέχρι τις 5 Μαΐου. Τα µορφοµετρικα δεδοµένα, το βάρος, ο 

δείκτης λιπώδους και θωρακικού ιστού, καταγράφτηκαν από τους Milica Ivovic, 

Marko Rackovic, Juan Carlos Fernández Ordónez, Marton Ferenc, Antun Zuljenic, 

Boris Hardi, Voislan Vasic, Χρήστο Μπαρµπούτη και Νίκο Κατσιµάνη. Βοήθεια στην 

συλλογή των πουλιών από τα δίχτυα παραλλαγής, προσφέρθηκε από φοιτητές του 

τµήµατος Βιολογικού, Πανεπιστηµίου Κρήτης και από ερευνητές του Μουσείου 
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Φυσικής ιστορίας Κρήτης.  Το βάρος καταγραφόταν µε την βοήθεια ζυγαριάς τύπου 

“Pesola” 50g µε τυπικό σφάλµα 0.1g.       
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 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

    Το µέγεθος των ατόµων ενός είδους καθορίζεται από µια πλειάδα παραγόντων µε 

τους πιο καθοριστικούς το γενετικό υλικό των γονέων και την ενεργειακή 

διαθεσιµότητα κατά την διάρκεια της ανάπτυξης (Alatalo & Lundberg 1986, Thessing 

1999). Το σωµατικό µέγεθος καθορίζει κατά πολύ την αρµοστικότητα  (fitness) ενός 

ζώου και οι Brown et al. (1993) προτείνουν την ύπαρξη ενός βέλτιστου µεγέθους για, 

τα πουλιά, τα θηλαστικά και τα ψάρια, που διαµορφώνεται από την “ενεργειακή” 

διαθεσιµότητα. Εν τούτοις, το βέλτιστo µέγεθος αναφέρεται σε κατάσταση απουσίας 

ανταγωνισµού, κατάσταση σπάνια στη φύση. Συνεπώς µε το βέλτιστο µέγεθος 

αναφερόµαστε στο µέγεθος που ένα είδος αναµένεται να έχει σε σχέση µε την 

απουσία άλλων ειδών και οφείλετε στην σχέση κόστους οφέλους (tradeoff) µεταξύ 

των αντίρροπων δυνάµεων επιλογής που επιδρούν στα διαφορετικά µέρη του 

σώµατος, ή που επιδρούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων ζωής ενός 

οργανισµού (Roff 1981, Brown et al. 1993).   

 
Μέγεθος και σχήµα φτερούγας. 
 

    ∆εδοµένου ότι η πτήση είναι εξαιρετικά σηµαντική για τα πουλιά, και ιδιαίτερα στα 

µεταναστευτικά είδη, θεωρείται ότι το µήκος και το σχήµα των φτερούγων αποτελεί 

γνώρισµα που επηρεάζει την επιβίωση, και ως εκ τούτου, βρίσκεται κάτω από την 

έντονη επίδραση της φυσικής επιλογής (Hall et al. 2004).  

    Οι πιο οξύληκτες φτερούγες είναι πιο αποτελεσµατικές σε πτήσεις µεγάλων 

αποστάσεων καθώς συµβάλλουν στη µείωση των τριβών µε τον αέρα (Rayner 1988, 

Hedenström & Møller 1992, Pennycuick et al. 1994). Από την άλλη  οι κοντύτερες και 

στρογγυλευµένες φτερούγες αυξάνουν την επιβίωση µε τη βελτίωση της δυνατότητας 

αποφυγής θηρευτών καθώς βελτιώνουν την ικανότητα και τον χρόνο απογείωσης 

αλλά και την ικανότητα ελιγµών κατά την πτήση (Norberg 1995, Kullberg et al. 1996, 

1998, Swaddle & Lockwood 1998).   

   Συνοψίζοντας λοιπόν, πληθυσµοί ή µεταναστευτικά είδη που διανύουν µεγάλες 

αποστάσεις έχουν πιο οξύληκτες και µακρύτερες φτερούγες από µη µεταναστευτικά 

είδη ή είδη/πληθυσµοί που διανύουν µικρότερες µεταναστευτικές αποστάσεις (Pérez-

Tris & Tellería, 2001, Burns 2003). Από την άλλη, νεαρά άτοµα µεταναστευτικών 

ειδών, που έχουν µικρότερη εµπειρία στην αποφυγή θηρευτών, εµφανίζουν 

κοντύτερες και πιο στρογγυλοποιηµένες φτερούγες από ότι τα ενήλικα άτοµα του 

είδος του (Alatalo et al. 1983, Mulvihill & Chandler 1990) παρόλου που αυτό είναι 

πού ενεργοβόρο για την µετανάστευση 
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Μέγεθος ουράς. 
    Σε αντίθεση µε τις φτερούγες των πουλιών, η ουρά τους, δεν συµµετέχει σε τόσο 

µεγάλο βαθµό στον έλεγχο της πτήσης και ιδιαιτέρως σε κατάσταση σταθερού 

ανέµου. Ο ρόλος της ουράς προσδιορίζεται κυρίως ως βοηθητικός. Χρησιµεύει 

κυρίως στην επικοινωνία ή στην ισορροπία σε άλλου είδους κινήσεις (Leisler & 

Winkler, 2003). Σε µελέτη των  Thomas & Balmford (1995) φάνηκε ότι το µήκος της 

ουράς δεν διαφέρει σε µεταναστευτικά είδη µεγάλων και µικρών αποστάσεων 

αντίστοιχα. Σε αντίθεση όµως µε τους παραπάνω ερευνητές, οι Leisler & Winkler, 

(2003) υποστηρίζουν ότι το µήκος της ουράς είναι µικρότερο σε είδη των γενών 

Sylvia, Acrocephalus και Anthus που µεταναστεύουν σε µεγάλες αποστάσεις σε 

σύγκριση µε συγγενικά τους είδη που µεταναστεύουν σε µικρές αποστάσεις.        

 
Μορφοµετρικά κρανίου  
    Η καλά αναπτυγµένη άνω σιαγώνα και των µυών που σχετίζονται µε αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα την αυξηµένη ικανότητα ραµφίσµατος (ως τρόπου τροφοληψίας, 

Beecher 1978). Ικανότητα σηµαντική για τα είδη που τρέφονται µε καρπούς, καθώς 

µε το ράµφισµα αντισταθµίζεται η περιορισµένη ικανότητα ανοίγµατος του ράµφους 

(Zweers et al. 1994, Rey & Gutiérrez 1996). Μια  άλλη προσαρµογή του κρανίου 

στην καρποφαγία είναι η πεπλάτυνσή του, για την υποστήριξη πλατύτερου ράµφους 

(Beecher 1978). Οι Leisler & Winkler, (2003) υποστηρίζουν την ύπαρξη αρνητικής 

σχέσης µεταξύ της απόστασης µετανάστευσης και του ύψους του κρανίου στα είδη 

του γένους Sylvia. Η σχέση αυτή πιθανώς να οφείλεται στην στροφή  των ειδών 

αυτών στην καρποφαγία, κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης (Shirihai et al. 2001, 

Bairlein 2002) ή/και για λόγους αεροδυναµικής.  

 

3.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
3.2.1 Επιλογή δεδοµένων µορφοµετρίας  
 
   Τα µορφοµετρικά δεδοµένα (µήκος Φτερού, µήκος 3ου Πρωτεύοντος, µήκος Ουράς, 

µήκος Ταρσού, µήκος Ράµφος, πλάτους Ράµφους και ύψους Ράµφους) 

καταγράφηκαν σύµφωνα µε τον  Svensson (1992). Για την ανάλυση των 

µορφωµετρικών δεδοµένων χρησιµοποιηθήκαν δεδοµένα από το 2002, 2003 και 

2004.  

   Στην ανάλυση των µορφοµετρικών δεδοµένων, για την αποφυγή τυχών 

σφαλµάτων, θεωρήθηκε σκόπιµο η χρήση µόνο των δεδοµένων που προερχόταν 

από τους πιο έµπειρους καταγραφείς (δακτυλιωτές) και πιο συγκεκριµένα από τους 

Milica Ivovic, Marko Rackovic και Juan Carlos Fernández Ordónez. Όλες οι 
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µεταβλητές της µορφοµετρίας  συγκρίθηκαν µεταξύ των καταγραφέων µε One-way 

ΑΝOVA, για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν διαφορές από δακτυλιωτή σε δακτυλιωτή. 

Στην τελική ανάλυση χρησηµοποιήθηκαν οι µετρήσεις των τριών πιο πάνω 

καταγραφέων, που δεν διέφεραν στατιστικά  σηµαντικά µεταξύ τους. Συνεπώς η 

ανάλυση έγινε σε 518 άτοµα Κηποτσιροβάκων, 128 άτοµα Θαµνοτσιροβάκων και 52 

άτοµα Μααυρισκούφιδών.  

   

3.2.2 Εξέταση ετήσιων διαφοροποιήσεων  
 
   Η εξέταση για ετήσιες διαφορές µεταξύ των µορφοµετρικών  µεταβλητών 

πραγµατοποιήθηκε µε one-way ANOVA.      

   Η οµοιογένεια των διασπορών (homogeneity of variances) η οποία αποτελεί 

προϋπόθεση για την ANOVA ελέγχθηκε  a posteriori µε τη δοκιµασία Levene 

(p=0.05, Zar 1999). Η one-way ANOVA συνοδεύτηκε από δοκιµασία πολλαπλών 

συγκρίσεων (multiple comparisons test). Η δοκιµασία αυτή “συµπληρώνει” τη 

ANOVA καθώς εξετάζει ανάµεσα σε ποια επίπεδα της µεταβλητής υπάρχει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά. Το πρόβληµα των πολλαπλών συγκρίσεων έχει 

αναφερθεί στη στατιστική βιβλιογραφία, χωρίς όµως να έχει αποσαφηνιστεί πια 

δοκιµασία υπερτερεί. Μεταξύ των πιο κοινώς αποδεκτών και ευρέως 

χρησιµοποιηµένων µεθόδων είναι η δοκιµασία Tukey και η δοκιµασία Newman-

Kuels. Η δοκιµασία Newman-Kuels έχει την τάση να εντοπίζει περσότερες 

στατιστικές διαφορές από τη δοκιµασία Tukey’s. Υπάρχουν συγγραφείς (Einot & 

Gabriel 1975, Ramsey, 1978) που επικρίνουν τη δοκιµασία Newman-Kuels, 

ισχυριζόµενοι ότι εντοπίζει εσφαλµένα στατιστικά σηµαντικές διαφορές, µε 

πιθανότητα µεγαλύτερη από την πιθανότητα σφάλµατός τύπου α. Άλλοι συγγραφείς 

(π.χ. Miller, 1981) προτείνουν τη Newman-Kuels ως καταλληλότερη δοκιµασία 

συγκρινόµενη µε την Tukey, καθώς η δεύτερη είναι ιδιαίτερα συντηρητική. Για την 

παρούσα ανάλυση καθώς και για τις υπόλοιπες αναλύσεις πολλαπλών συγκρίσεων 

της εργασίας αυτής, επιλέγεται η  δοκιµασία Newman-Kuels. 

 

3.2.3 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis, 
PCA) και συσχέτιση µεταβλητών. 
 
   Ο στόχος της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA), είναι ο προσδιορισµός του 

κατάλληλου συνδυασµού µεταβλητών, από ένα σύνολο πολυµεταβλητών 

δεδοµένων, που εξηγεί το µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης (Folwer et. al. 1998). 

Έτσι η Ανάλυση των Κυρίων Συνιστωσών ελαττώνει τις διαστάσεις ενός απλού 

συνόλου δεδοµένων, παράγοντας µικρότερο αριθµό µεταβλητών (principal 

components). Κάθε νέα συνιστώσα (component) κατασκευάζεται µε τέτοιο τρόπο 
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ώστε να µην συσχετίζεται µε την προηγούµενη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

διακύµανση  (variance) του δείγµατος µπορεί να αποδοθεί από λίγες συνιστώσες, µε 

αποτέλεσµα τα δεδοµένα που περιέχουν πολλές µεταβλητές να αποδίδονται πολύ 

ικανοποιητικά σε γράφηµα δύο ή τριών διαστάσεων.        

   Στην ανάλυση των µορφοµετρικών µεταβλητών εφαρµόστηκε ο λογαριθµικός 

µετασχηµατισµός τους (log(1+x)), καθώς σύµφωνα µε πολλούς συγγραφείς 

βελτιώνεται ακρίβεια της ανάλυσης (Fasham 1977, Angel & Fasham 1975, 

Williamson 1961). 

 

3.2.4 Επεξήγηση µεταβλητών. 
 
    Για λόγους εξοικονόµησης χώρου, στους πίνακες και τα σχήµατα του παρόντος 

κεφαλαίου όπως και στα κεφάλαια που ακολουθούν ο Κηποτσιροβάκος θα 

αναφέρεται ως SYL BOR, ο Θαµνοτσιροβάκος ως SYL COM και ο Μαυροσκούφης 

ως SYL ATR.  

 

3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.3.1. Επιλογή δεδοµένων. 
 
    Η ανάλυση διασποράς των µορφοµετρικών µεταβλητών (One way ANOVA, SYL 

BOR˙ F=10.4, df=1082, P<0.001, SYL COM˙ F=5.9, df=234, P<0.001, SYL ATR˙ 
F=1.3, df=77, P>0.05) µεταξύ των τριών επιλεγµένων δακτυλιωτών, αποκάλυψε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις µετρήσεις τους για τον Κηποτσιροβάκο και τον 

Θαµνοτσιροβάκο. Οι µετρήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για τις περεταίρω αναλύσεις 

φαίνονται στον Πίνακα 3.3.1. και προέκυψαν από ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων 

µε δοκιµασία Newman-Kuels.  
 
Πίνακα 3.3.1.  
Είδος Μ.Φτερούγας Μ.3ουΠρωτ. Μ.Ουράς Μ.Ταρσού S D W 

SYL BOR MI, MR MI, MR  + + M.I. MI 
MI, 

MR 

SYL COM JC, MR MI, MR + + J.C., M.R. 
MI, 

MR 

MI, 

MR 

SYL ATR + + + + + + + 

MI: M. Ivivic, MR: M. Racovic, JC:   J. C. Fernández Ordónez, +: και οι τρεις καταγραφείς. S: 
Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος του ράµφους W: Πλάτος 
ράµφους. 
 
3.3.2. Μορφοµετρικοί παράµετροι και ετήσιες διαφοροποιήσεις. 
 
    Η εξέταση της ύπαρξης ετήσιων διαφοροποιήσεων (One-way ANOVA,  F=12.6, 

df=514, P<0.05) στον Κηποτσιροβάκο αποκάλυψε διαφορές µόνο για τις µετρήσεις 
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του ταρσού για τα έτη 2002 και 2004. Ποιο συγκεκριµένα το µέσο µήκος του ταρσού 

για το έτος 2004 ήταν 20,3mm (µε µέγιστη τιµή 21.7mm, ελάχιστη τιµή 18.2mm  και 

τυπική απόκλιση 0.60), για το έτος 2003 το µέσο µήκος ήταν 20.3 (µε µέγιστη τιµή 

21.5mm, ελάχιστη τιµή 19.1mm  και τυπική απόκλιση 0.77) και για το 2004 η µέση 

τιµή του µήκους του ταρσού ήταν 20.4mm (µε µέγιστη τιµή 22.2mm, ελάχιστη τιµή 

17.5mm  και τυπική απόκλιση 0.67). 

   Στον Πίνακα 3.3.2 φαίνονται οι µέσες, οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές καθώς και η 

τυπική απόκληση και το τυπικό σφάλµα αυτών, όπως και το δείγµα στο οποίο έχουν 

βασιστεί.  

Πίνακας 3.3.2. Περιγραφική στατιστική των µορφοµετρικών µεταβλητών του SYL BOR.  
 
  N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std.  
Er. 

Μ.Φτερούγας 550 80.4 74.0 86.5 1.9 0.08 
Μ.3ουΠρωτ 650 61.2 56.0 67.0 1.8 0.07 
Μ.Ουράς 524 56.8 49.5 63.0 2.1 0.09 
Μ.Ταρσού 521 20.4 17.5 22.2 0.6 0.03 

S 339 15.8 14.1 18.2 0.7 0.04 
D 339 3.9 3.4 4.8 0.2 0.01 
W 518 5.1 3.9 6.9 0.5 0.02 

                      S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
    Στην περίπτωση του Θαµνοτσιροβάκου δεν εντοπίστηκαν ετήσιες 

διαφοροποιήσεις (One-way ANOVA, F=1.3, df=48, P>0.05) στις µορφοµετρικές 

µεταβλητές. ∆ιαφοροποιήσεις δεν εντοπίστηκαν ούτε µεταξύ των ηλικιακών κλάσεων 

(One-way ANOVA,  F=1.3, df=48, P>0.05) αλλά ούτε µεταξύ των φύλων (Οne-way 

ANOVA,  F=0.8, df=50, P>0.05). 

      Από το σύνολο των ατόµων που επιλέχτηκαν για τις µορφοµετρικές αναλύσεις 

του Θαµνοτσιροβάκου 161 άτοµα που διάνυαν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της 

ζωής τους (ηλικιακή κλάση 5) και 51 άτοµα που διάνυαν το τρίτο ηµερολογιακό έτος 

της ζωής  (ηλικιακή κλάση 6). Τα 103 άτοµα ήταν αρσενικά ενώ τα θηλυκά ήταν 99. 

Τα αρσενικά άτοµα της ηλικιακής κλάσης 5 ήταν 75 και τα αρσενικά άτοµα της 

ηλικιακής κλάσης 6 ήταν 24, ενώ τα θηλυκά άτοµα της ηλικιακής κλάσης 5 και 6 ήταν 

55 και 23 αντίστοιχα. Στον Πίνακα Π.1-7 του παραρτήµατος παρατίθενται η 

περιγραφική στατιστική του Θαµνοτσιροβάκου ανά ηλικιακή κλάση και φύλο.  

   Στον Πίνακα 3.3.3 φαίνονται οι µέσες, οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές καθώς και η 

τυπική απόκληση και το τυπικό σφάλµα αυτών, όπως και το δείγµα στο οποίο έχουν 

βασιστεί. 
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Πίνακας 3.3.3. Περιγραφική στατιστική των µορφοµετρικών µεταβλητών του SYL COM.  
 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 103 73.6 70.0 78.0 2.0 0.20 
Μ.3ουΠρωτ 167 55.9 52.0 63.0 1.9 0.15 
Μ.Ουράς 174 63.1 54.0 71.0 2.5 0.19 
Μ.Ταρσού 172 21.3 19.4 23.0 0.7 0.05 

S 99 14.6 12.7 16.1 0.7 0.07 
D 128 3.7 3.3 4.7 0.2 0.02 
W 128 4.6 3.5 5.9 0.5 0.04 

                  S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος του 
                  ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
    Η εξέταση των µορφοµετρικών µεταβλητών για την ύπαρξη ετήσιων 

διαφοροποιήσεων (One-way ANOVA,  F=1.1, df=51, P> 0.05) στον Μαυροσκούφη 

δεν εµφάνισε διαφορές. ∆ιαφοροποιήσεις δεν εντοπίστηκαν ούτε µεταξύ των 

ηλικιακών κλάσεων (One-way ANOVA,  F=0.9, df=71, P> 0.05) αλλά ούτε µεταξύ των 

φύλων (Οne-way ANOVA,  F=1.2, df=37, P> 0.05). 

   Από το σύνολο των ατόµων που επιλέχτηκαν για τις µορφοµετρικές αναλύσεις του 

Μαυροσκούφη 23 ήταν άτοµα που διάνυαν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής 

τους (ηλικιακή κλάση 5) και 11 άτοµα που διάνυαν το τρίτο ηµερολογιακό έτος της 

ζωής τους (ηλικιακή κλάση 6). Τα 29 άτοµα ήταν αρσενικά ενώ τα θηλυκά ήταν 27. 

Τα αρσενικά άτοµα της ηλικιακής κλάσης 5 ήταν 14 και τα αρσενικά άτοµα της 

ηλικιακής κλάσης 6 ήταν 4, ενώ τα θηλυκά άτοµα της ηλικιακής κλάσης 5 και 6 ήταν 9 

και 8 αντίστοιχα.  

     Στον Πίνακα 3.3.4 φαίνονται οι µέσες, οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές καθώς και 

η τυπική απόκληση και το τυπικό σφάλµα αυτών, όπως και το δείγµα στο οποίο 

έχουν βασιστεί. 
 
Πίνακας 3.3.4. Περιγραφική στατιστική των µορφοµετρικών µεταβλητών του SYL ATR. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 51 73.8 70.0 79.0 2.0 0.28 
Μ.3ουΠρωτ 52 56.9 52.0 67.0 2.2 0.31 
Μ.Ουράς 51 61.1 57.0 67.0 2.3 0.33 
Μ.Ταρσού 51 20.7 19.3 21.9 0.7 0.09 

S 50 15.5 14.5 17.1 0.7 0.10 
D 50 3.7 3.3 4.5 0.2 0.03 
W 50 4.8 4.0 6.3 0.5 0.06 

 
 
3.3.3. Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis, 
PCA). 
 
    Από τον πίνακα των ιδιοτιµών (Πίνακας 3.3.5.) των µορφοµετρικών του 

Κηποτσιροβάκου, φαίνεται ότι οι τρεις πρώτες Κυρίες Συνιστώσες εξηγούν το 72.34% 

της µεταβλητότητας.   
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Πίνακας 3.3.5. Ιδιοτιµές των τριών κυρίων συνιστωσών για το SYL BOR  

 

Κύρια 
Συνιστώσα Ιδιοτιµή Συνολική  

Μεταβλητότητα (%)  
Αθροιστική  
Ιδιοτιµή 

Αθροιστική  
Μεταβλητότητα (%) 

1 2.77 39.59 2.77 39.59 
2 1.28 18.29 4.05 57.88 
3 1.01 14.46 5.06 72.34 

    Ο πρώτος παράγοντας του πίνακα ιδιοδιανυσµάτων (Πίνακας 3.3.6) φαίνεται να 

εκφράζει το “γενικό” µέγεθος καθώς οι µεταβλητές µε µεγαλύτερη σπουδαιότητα  

(τιµή πάνω από 0,70) είναι το µήκος φτερούγας, το µήκος του 3ου πρωτεύοντος και 

το µήκος της ουράς. Ο δεύτερος και ο τρίτος παράγοντας φαίνεται να εκφράζουν το 

σχήµα και το µέγεθος του ράµφους. 
 
Πίνακας 3.3.6. Τιµές ιδιοδιανυσµάτων των µορφοµετρικών µεταβλητών του SYL BOR. 

    Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 
Μ.Φτερούγας 0.92 -0.07         -0.10 
Μ.3ουΠρωτ 0.93            0.01         -0.15 
Μ.Ουράς 0.84 -0.04         -0.18 
Μ.Ταρσού 0.33 -0.56          0.02 

S 0.25 -0.16          0.90 
D          -0.08 -0.77          0.08 
W -0.43          -0.57         -0.36 

            S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D:Ύψος του ράµφους  
            W: Πλάτος ράµφους. 
 
    Η γραφική αποτύπωση της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Σχήµα 3.3.1.) του 

Κηποτσιροβάκου ως προς τους δύο πρώτους παράγοντες δεν αποκαλύπτουν 

κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο. 
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Σχήµα 3.3.1. Γραφική αναπαράσταση της Α.Κ.Σ. ως προς τον Παράγοντα 1 και Παράγοντα 
2 για τον SYL BOR. 
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Από τον πίνακα των ιδιοτιµών (Πίνακας 3.3.7.) των µορφοµετρικών του 

Θαµνοτσιροβάκου, φαίνεται ότι οι τρεις πρώτες Κυρίες Συνιστώσες εξηγούν το 

71,45% της µεταβλητότητας.   
 
 
Πίνακας 3.3.7. Ιδιοτιµές των τριών κυρίων συνιστωσών για το SYL COM. 

 

Κύρια 
Συνιστώσα Ιδιοτιµή Συνολική  

Μεταβλητότητα (%)  
Αθροιστική  
Ιδιοτιµή 

Αθροιστική  
Μεταβλητότητα (%) 

1 2.57 36.73 2.57 36.73 
2 1.36 19.47 3.93 56.19 
3 1.07 15.26 5.00 71.45 

    Ο πρώτος παράγοντας του πίνακα ιδιοδιανυσµάτων (Πίνακας 3.3.8) φαίνεται να 

εκφράζει το “γενικό” µέγεθος καθώς οι µεταβλητές µε µεγαλύτερη σπουδαιότητα  

(τιµή πάνω από 0,70) είναι το µήκος φτερούγας, το µήκος του 3ου πρωτεύοντος και 

το µήκος της ουράς. Ο δεύτερος και ο τρίτος παράγοντας φαίνεται να εκφράζουν  το 

σχήµα και το µέγεθος του ράµφους καθώς οι µεταβλητές µε µεγαλύτερη 

σπουδαιότητα είναι το µήκος και πλάτος ράµφους αντίστοιχα.  
 
Πίνακας 3.3.8. Τιµές ιδιοδιανυσµάτων των µορφοµετρικών µεταβλητών του SYL COM. 

           Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 
Μ.Φτερούγας 0.89 0.06 0.18 
Μ.3ουΠρωτ 0.87 0.35 0.14 
Μ.Ουράς 0.75 0.26 0.04 
Μ.Ταρσού 0.48 -0.62 0.13 

S 0.20 -0.74 0.15 
D 0.33 -0.46 -0.57 
W 0.27 0.17 -0.81 

            S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D:Ύψος του ράµφους  
            W: Πλάτος ράµφους. 
 
    Όπως και στην περίπτωση του Κηποτσιροβάκου και για τον Θαµνοτσιροβάκο η 

γραφική αποτύπωση της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Σχήµα 3.3.2.) ως προς 

τους δύο πρώτους παράγοντες δεν αποκαλύπτουν κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο. 
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Σχήµα 3.3.2. Γραφική αναπαράσταση της Α.Κ.Σ. ως προς τον Παράγοντα 1 και Παράγοντα 
2 για τον SYL COM 
 
    Από τον πίνακα των ιδιοτιµών (Πίνακας 3.3.9) των µορφοµετρικών του 

Μαυροσκούφη, φαίνεται ότι οι τρεις πρώτες Κυρίες Συνιστώσες εξηγούν το 72,34% 

της µεταβλητότητας.   
 
Πίνακας 3.3.9. Ιδιοτιµές των τριών κυρίων συνιστωσών για το SYL ATR 

 

Κύρια 
Συνιστώσα Ιδιοτιµή Συνολική  

Μεταβλητότητα (%)  
Αθροιστική  
Ιδιοτιµή 

Αθροιστική  
Μεταβλητότητα (%) 

1 2.77 39.59 2.77 39.59 
2 1.28 18.29 4.05 57.88 
3 1.01 14.46 5.06 72.34 

 
    Ο πρώτος παράγοντας του πίνακα ιδιοδιανυσµάτων (Πίνακας 3.3.10) φαίνεται να 

εκφράζει το “γενικό” µέγεθος καθώς οι µεταβλητές µε µεγαλύτερη σπουδαιότητα  

(τιµή πάνω από 0,70) είναι το µήκος φτερούγας, το µήκος του 3ου πρωτεύοντος και 

το µήκος της ουράς. Η µεταβλητή µε την µεγαλύτερη σπουδαιότητα στον Παράγοντα 

2 είναι το µήκος του ταρσού, ενώ την µεγαλύτερη σπουδαιότητα στον Παράγοντα 3 

έχει  το µήκος του ράµφους.  
  
Πίνακας 3.3.10. Τιµές ιδιοδιανυσµάτων των µορφοµετρικών µεταβλητών του SYL ATR. 

           Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 
Μ.Φτερού -0.90 0.10 -0.19 
Μ.3ουΠρωτ -0.89 -0.01 -0.06 
Μ.Ουράς -0.78 -0.17 0.15 
Μ.Ταρσού -0.20 0.70 -0.46 

S -0.03 0.55 0.61 
D 0.29 0.63 -0.42 
W -0.12 0.63 0.47 

            S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D:Ύψος του ράµφους  
            W: Πλάτος ράµφους. 
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   Όπως και στην περίπτωση του Κηποτσιροβάκου και του Θαµνοτσιροβάκου η 

γραφική αποτύπωση της Ανάλυσης Κυρίων Συνιστωσών (Σχήµα 3.3.3.) ως προς 

τους δύο πρώτους παράγοντες δεν αποκαλύπτουν κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο, για 

τον Μαυροσκούφη. 
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Σχήµα 3.3.3. Γραφική αναπαράσταση της Α.Κ.Σ. ως προς τον Παράγοντα 1 και Παράγοντα 
2 για τον SYL ATR 
 
 
 
 
3.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
    Οι µέσες τιµές των µορφοµετρικών του Κηποστιροβάκου εµπίπτουν µέσα στα όρια 

που αναφέρονται στην βιβλιογραφία (Flint & Stewart 1983, Morgan & Shirihai 1997, 

Grattarola et al. 1999, Shirihai et al. 2001, Waldenström et al. 2004). Μεγάλη 

οµοιότητα φαίνεται να παρουσιάζεται, στο µήκος της φτερούγας, µεταξύ των ατόµων 

που µετρήθηκαν στη Γαύδο (80.4mm, sd.=1.9, N=550), µε άτοµα µεταναστευτικών 

Κηποτσιροβάκων στο Capri της Ιταλίας (80.9mm, sd. 2.1, N=1282˙ Pettersson 1990) 

και στο νησί Gotland της Σουηδίας (80.1mm, sd.=1.8, N=761˙Fransson et al 1995). 

Το γεγονός αυτό όµως δεν µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι τα άτοµα της Γαύδου 

ανήκουν στον ίδιο πληθυσµό µε αυτά που µεταναστεύουν µέσω της Ιταλίας ή ότι 

έχουν τελικό προορισµό την Σουηδία. Η δυσκολία εξαγωγής συµπερασµάτων για την 

προέλευσή τους οφείλεται αφενός στο γεγονός της απουσίας πρωτογενών στοιχείων 

ώστε να εξεταστεί στατιστικά αν διαφέρουν ή όχι και αφετέρου στο ότι η γεωγραφική 

διαβάθµιση των µορφοµετρικών του είδους είναι ασθενής και υπάρχουν επικαλύψεις 

µεταξύ των δύο υποειδών και πόσο µάλλον µεταξύ των φυλών (Cramp 1992, Shirihai 

et al. 2001). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η µέγιστη τιµή του µήκους της 

φτερούγας που παρατηρήθηκε στη Γαύδο (86.5mm, N=1), η οποία είναι η 
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µεγαλύτερη που έχει αναφερθεί, µε την αµέσως µικρότερη µέτρηση να έχει 

καταγραφεί στην Σουηδία (86,0mm˙ Fransson et al 1995). Το γεγονός αυτό και µε 

δεδοµένο ότι το µήκος φτερούγας αυξάνει από τον Νότο προς τον Βορά (Klein et al. 

1973), υποδεικνύει ότι τα άτοµα Κηποτσιροβάκου µε πολύ µεγάλο µήκος φτερούγας 

που περνάνε από τη Γαύδο, πιθανόν να ανήκουν σε πληθυσµούς που 

αναπαράγονται σε περιοχές βοριότερα ή ανατολικότερα από τη Σκανδιναβία, π.χ. 

Σιβηρία. ∆εδοµένου όµως ότι ο µέσος όρος του µήκους φτερούγας είναι παρόµοιος 

µε αυτό των πουλιών της κεντρικής Ευρώπης το µεγαλύτερο ποσοστό των πουλιών 

δεν κατευθύνονται προς τα άκρα της εξάπλωσης του είδους. Οι ετήσιες διαφορές 

που εντοπίστηκαν στο µήκος του ταρσού δεν έχουν κάποια οικολογική εξήγηση και 

πιθανόν να οφείλονται στην ιδιαίτερη δυσκολία της µέτρησης.      

    Αντίστοιχα µε το Κηποτσιροβάκο έτσι και για τον Θαµνοτσιροβάκο και τον 

Μαυροσκούφη οι τιµές των µορφοµετικών εµπίπτουν µέσα στα όρια που 

αναφέρονται στην βιβλιογραφία (Flint & Steward 1983, Pettersson et al. 1990, Cramp 

1992, Fransson et al 1995, Morgan & Shirihai 1997, Waldenström et al. 2004). Όσον 

αφορά στο µήκος φτερούγας του Θαµνοτσιροβάκου φαίνεται να βρίσκεται εντός του 

άνω ορίου των γνωστών µηκών για το είδος. Ο Μαυροσκούφης από την άλλη 

φαίνεται να βρίσκεται εντός του κάτω ορίου των µηκών του είδους του. Όπως έχει 

αναφερθεί, δεν εντοπίστηκαν διαφορές στις µορφολογικές µεταβλητές τόσο ανάµεσα 

στις ηλικιακές κλάσεις όσο και µεταξύ των φύλων. Αυτό µάλλον οφείλεται στο ότι τα 

άτοµα των Θαµνοτσιροβάκων και Μαυροσκούφηδων που διέρχονται από τη Γαύδο, 

ανήκουν σε πολλούς πληθυσµούς που καλύπτουν µεγάλο εύρος της εξάπλωσης 

τους, γεγονός που καθιστά τον εντοπισµό διαφορών δύσκολο. Η δυσκολία της 

διάκρισης σαφώς διαφοροποιηµένων οµάδων, και στα τρία είδη, µε βάση τη 

µορφοµετρία, είναι εµφανής και µε την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών.  

   Εξετάζοντας το µήκος του 3ου πρωτεύοντος του Κηποτσιροβάκου από όλη σχεδόν 

την µεσογειακή λεκάνη (Σχήµα 3.4.2) διαπιστώνεται ότι αυτό, ελαττώνεται από τα 

δυτικά προς τα ανατολικά  (Σχήµα 3.4.1˙ F=23.45, R2=0.60, P<0.001). Λαµβάνοντας 

υπόψη ότι ο Κηποτσιροβάκος αρχίζει την ανοιξιάτικη µετανάστευση από την ίδια 

ευρύτερη περιοχή (Υπο-Σαχάρια Αφρική) και µε τελικό προορισµό τις περιοχές 

αναπαραγωγής που καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος, η βαθµιαία αύξηση του µήκους 

του  3ου πρωτεύοντος φαίνεται να οφείλεται στις διαφορετικές αποστάσεις που έχουν 

να διανύσουν για τις περιοχές αναπαραγωγής. Έτσι τα άτοµα που περνάνε από την 

δυτική Μεσόγειο και κατευθύνονται προς το δυτικό όριο της κατανοµής τους, έχουν 

να καλύψουν µικρότερη απόσταση από τα άτοµα που περνάνε από την ανατολική 

µεσόγειο και κατευθύνονται προς το ανατολικό όριο της κατανοµής τους που φτάνει 

στο Βορειοδυτικό Ιράν. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 
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µήκος φτερούγας των ανατολικότερων περιοχών είναι συνήθως µεγαλύτερες στις 

περιοχές αναπαραγωγής (Klein et al. 1973).      

    Η σχετική αφθονία σύλληψης του Κηποτσιροβάκου στην Μεσογειακή λεκάνη, από 

την άλλη, δεν εµφανίζει καµία γραµµική σχέση µε το γεωγραφικό µήκος (F=1.28, 

R2=0.07, P>0.05) και φαίνεται να είναι σχετικά ισοκατανεµηµένη. Υπάρχουν 

συγκριτικές µελέτες µεταξύ κεντρική και δυτικής Μεσογείου που δείχνουν ότι κάποια 

είδη είναι πιο πολυπληθή  κατά την ανοιξιάτικη µετανάστευση στην κεντρική 

Μεσόγειο (π.χ. Hippolais icterina και Phylloscopus siibilatrix), ενώ άλλα (π.χ. 

Hippolais polyglotta και Phylloscopus bonelli) στην δυτική (Pilastro et. al. 1998). Το 

ίδιο δεν φαίνεται να συµβαίνει και για το Κηποτσιροβάκο. Η ισοκατανοµή της σχετικής 

αφθονίας στην Μεσογειακή λεκάνη κατά την εαρινή µετανάστευση όπως και η 

γραµµική συσχέτιση του 3ου πρωτεύοντος µε το γεωγραφικό µήκος υποδεικνύουν ότι 

ο Κηποτσιροβάκος δεν χρησιµοποιεί συγκεκριµένους διαδρόµους καθώς το µήκος 

του φτερού του αυξάνει από τους δυτικούς προς τους ανατολικούς πληθυσµούς Klein 

et al (1973). Φαίνεται λοιπόν, ότι η µετανάστευση σε εύρη µέτωπο (wide front 

migration) δεν ισχύει µόνο για την δυτική και κεντρική Μεσόγειο, όπως έχει προταθεί 

από τους  Grattarola et al. (1999) άλλα και στην ανατολική.  
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           Σχήµα 3.4.2. Αποτύπωση των περιοχών  που συµπεριληφθήκαν στην ανάλυση.    
            Τροποποιηµένος χάρτης από τους Grattarola, et al.1999  
 
Πίνακας 3.4.1. Μήκος 3ο Πρωτεύον του SYLBOR κατά την εαρινή µετανάστευση στην 
Μεσογειακή λεκάνη 

Τοπων. 3ο Πρωτεύον 
(mm) 

Σχετική 
αφθονία (%)

Σ. µάζα
(g) 

Γεω.  
Μήκος 

Γεω.  
Μήκος Χώρα 

Aig 60,1  8,96 17,2 42,33 ΟΝ   3,17 ΟE Ισπανία 
Air 60,7 20,40 16,1 39,78 ΟΝ   4,30 ΟE Ισπανία 

Ban 59 12,98 16,1 40,55 ΟΝ   0,68 ΟE Ισπανία 
Bri 61,2  6,94 18,2 43,93 ΟΝ 12,83 ΟE Ιταλία 

Cae 61,2 16,91 17,2 40,53 ΟΝ   8,15 ΟE Ιταλία 
Cap 61,2 21,26 16,6 43,03 ΟΝ   9,82 ΟE Ιταλία 
Car 60,9 15,82 16,3 40,55 ΟΝ 14,22 ΟE Ιταλία 
Col 60  2,81 16,8 39,87 ΟΝ   0,68 ΟE Ισπανία 
Cor - 9,79 17,2 43,02 ΟΝ   9,40 ΟE Γαλλία 
Eli 61,1 9,12 17,4 39,18 ΟΝ   9,15 ΟE Ιταλία 
Gia 61,9 22,39 15,6 42,25 ΟΝ 11,03 ΟE Ιταλία 
Gib 59,4 11,37 16,5 36,12 ΟΝ 5,60 Ο W Ισπανία 
Ker 59,8 21,69 17,6 35,13 ΟΝ 2,33 Ο W Μαρόκο 
Mal 61,5 32,10 17,4 36,35 ΟΝ 14,33 ΟE Μάλτα 
Mon 61,4 22,81 16,6 42,32 ΟΝ 10,32 ΟE Ιταλία 
Pie 61,4 17,79 17,3 39,15 ΟΝ   8,23 ΟE Ιταλία 
Ven 61,8 19,44 15,9 40,78 ΟΝ 13,42 ΟE Ιταλία 
Gau 61,2 16,68 15,2 34,83 ΟΝ 24,08 ΟE Ελλάδα 
Sam -  7,47 18,5 36,03 ΟΝ 10,50 ΟE Τυνησία 
Cyp 61,8 - 13,9 35,00 ΟΝ 33,00 ΟE Κύπρος 

      Πηγή: Pettersson, et al. 1990, Grattarola, et al.1999, Shirihai et al. 2001, Waldenström et    
     al. 2004 
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4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
   

    Η φαινολογία της µετανάστευσης καθορίζεται κατά κύριο λόγο από γενετικά 

καθορισµένους ετησίους ενδογενείς ρυθµούς (Gwinner 1990). Το πότε τα πουλιά 

παίρνουν το µήνυµα για την έναρξη της µεταναστευτικής τους πορείας και η 

συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης, καθορίζουν τη στρατηγική 

της µετανάστευσης κάθε πληθυσµού ή ατόµου (Fransson 1995). H στρατηγική της 

µετανάστευσης και οι καιρικές συνθήκες που συναντούν καθοδόν καθορίζουν από 

την άλλη το πότε τα µεταναστευτικά πουλιά θα εµφανιστούν στους µεταναστευτικούς 

σταθµούς. Όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν µόνο διαφοροποιήσεις στη φαινολογία 

µεταξύ των ειδών και των πληθυσµών αλλά και µεταξύ των φύλων και των ηλικιακών 

κλάσεων.  

  

Φυλετικές διαφορές στην φαινολογία  
 
   Οι κύριες θεωρίες που έχουν προταθεί για την εξήγηση της εξέλιξης της 

ασύγχρονης άφιξης των αρσενικών και των θηλυκών ατόµων κατά τη µετανάστευση 

βασίζονται, στη σωµατική διαφοροποίηση, την κοινωνική ιεραρχία, την επικρατειακή 

συµπεριφορά του ενός φύλου έναντι του άλλου και τις στρατηγικές πτερόρροιας. 

   Το µεγαλόσωµο φύλο µπορεί να ανταπεξέλθει µε µεγαλύτερη ευκολία σε δυσχερείς 

καιρικές συνθήκες (Ketterson & Nolan 1983) και εποµένως έχει τη δυνατότητα να 

προσεγγίσει τις περιοχές αναπαραγωγής νωρίτερα αλλά και να τις εγκαταλείψει 

αργότερα. Το κυρίαρχο φύλο σε κάποια είδη, διαχειµάζει σε βορειότερες περιοχές 

έναντι του υποδεέστερου και συνεπώς φτάνει στις περιοχές αναπαραγωγής 

νωρίτερα (Gauthrex 1982). Σε κάποια είδη υπάρχει µεγάλος ενδοφυλετικός 

ανταγωνισµός για τις θέσεις φωλιάσµατος ή και για την ανεύρεση συντρόφου (Myers 

1981), γεγονός που ευνοεί τη γρήγορη άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής. Τέλος η 

καθυστερηµένη πτερόρροια ενός φύλου, µπορεί να καθυστερήσει τη µετανάστευση 

µε αποτέλεσµα την καθυστερηµένη αναχώρηση προς τις περιοχές διαχείµασης 

(Smallwood 1988, Chandler & Mulvihill 1990).  

    Οι δύο πρώτες θεωρίες µπορούν να εκφραστούν και για τις δύο εποχές 

µετανάστευσης ενώ η τρίτη και η τέταρτη αναφέρονται σε διαφορές στη φυσιολογία 

της µετανάστευσης που παρουσιάζονται στην ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή 

µετανάστευση αντίστοιχα. Οι υποθέσεις αυτές δεν είναι ανεξάρτητες και δεν 

αποκλείουν η µια την άλλη και ο συνδυασµός παραγόντων µπορεί να επηρεάσει τις 

παρατηρούµενες διαφορές κατά τη µετανάστευση.  
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Ηλικιακές διαφορές στη φαινολογία  
 
   Λιγότερο µελετηµένη, αλλά πιθανώς συνηθισµένο φαινόµενο για πολλά 

Παλαιοαρκτικά στρουθιόµορφα (Lawn 1998), είναι η διαφοροποίηση στη φαινολογία 

µετανάστευσης µεταξύ των ηλικιακών κλάσεων. Ο Jakobsson (1988) έδειξε ότι τα 

ενήλικα άτοµα ενός πληθυσµού Θαµνοφυλλοσκόπου (Phylloscopus trochilus) στη 

Σουηδία, επέστρεφαν νωρίτερα στην περιοχή αναπαραγωγής από ότι τα ανήλικα 

άτοµα. Παρόµοια πρότυπα έχουν καταγραφεί στο Θαµνοτσιροβάκο (Sylvia 

communis, Boddy 1992) και στο Μαυροµηγοχάυτη (Ficedula hypoleuca, Lundberg & 

Altalo 1992)  ενώ ο Hill (1998) ισχυρίζεται ότι πιθανώς να είναι χαρακτηριστικό 

φαινόµενο για όλα τα στρουθιόµορφα της Βόρια Αµερικής. 

    Η ηλικιακή διαφοροποίηση της φαινολογίας οφείλεται κατά το Merom, (2000) στο 

ότι τα ενήλικα άτοµα διαθέτουν την εµπειρία προηγούµενων µεταναστευτικών 

µετακινήσεων, γεγονός που τα καθιστά περισσότερο αποτελεσµατικά στην ανεύρεση 

του δρόµου τους, προς τις περιοχές αναπαραγωγής σε αντίθεση µε τα ανήλικα 

άτοµα. Άλλος λόγος που ίσως υποκινεί την ασύγχρονη µετανάστευση είναι η 

αποφυγή του ανταγωνισµού µεταξύ των ηλικιακών κλάσεων στους µεταναστευτικούς 

σταθµούς (Merom, 2000).       

            

 

4.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
4.2.1. Συλλογή και επιλογή δεδοµένων  
 
  Η µελέτη της φαινολογίας πραγµατοποιήθηκε χάρις σε στοιχεία που συλλέχθηκαν 

από  τα µέσα του Απριλίου µέχρι τα  µέσα Μαΐου κατά τα έτη 2002, 2003 και 2004, 

ενώ η τοποθεσία που χρησιµοποιήθηκε για την συλλογή των δεδοµένων ήταν η ίδια 

και για τα τρία έτη. Πιο συγκριµένα το 2002 η συλλογή των δεδοµένων 

πραγµατοποιήθηκε από 7 Απριλίου µέχρι τις 18 Μαΐου, το 2003 από 23 Απριλίου 

µέχρι 10 Μαΐου και το έτος 2004 από τις 7 Απριλίου µέχρι τις 5 Μαΐου.  

 

4.2.2. Οµαδοποίηση των δεδοµένων. 
 
    Οι ηµεροµηνίες σύλληψης οµαδοποιηθήκαν σε πενθήµερα, (pendates) σύµφωνα 

µε τον Berthold (1979). To πρώτο πενθήµερο αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα από 

7 µέχρι 11 Απριλίου, το δεύτερο από 12 µέχρι 16 Απριλίου, µέχρι το ένατο 

πενθήµερο που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα από 17 µέχρι 20 Μαΐου. Τα 
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διαγράµµατα φαινολογίας παρουσιάζονται και µε απόλυτες ηµεροµηνίες και µε βάση 

τα πενθήµερα.             

    

4.2.3. Ηµερησία και εποχική τάση της Μετανάστευσης 
 
   Η εξέταση της ύπαρξης εποχιακής τάσης που σχετίζεται µε το µήκος της 

φτερούγας, πραγµατοποιήθηκε µε Γραµµική Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή το µήκος φτερούγας και ανεξάρτητη την ηµεροµηνία σύλληψης (Robson et 

al. 2001). 

   Για να εξεταστεί αν το µέσο µήκος των φτερούγων µεταβάλλεται, ανάλογα µε την 

ώρα σύλληψης, και ποια η σχέση που τα διέπει, εφαρµόστηκε Πολλαπλή 

Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή το µήκος των φτερούγων και εξαρτηµένες 

την ώρα σύλληψης (σε ώρες µετά την ανατολή του ήλιου), το τετράγωνό της και τον 

κύβο της. Η εισαγωγή των µεταβλητών στο µοντέλο, πραγµατοποιήθηκε µε την 

προοδευτική βηµατική εισαγωγή (forward stepwise input), µε κριτήριο εισαγωγής στο 

µοντέλο το επίπεδο σηµαντικότητας p<0.05 και κριτήριο εξαγωγής το επίπεδο 

σηµαντικότητας p>0.1. Τα παραπάνω όρια σηµαντικότητας µειώνουν την πιθανότητα 

σφάλµατος τύπου II (Soderstrom & Part 2000, Shochat et al. 2001, Berg 2002, 

Suarez et al. 2003). Η “ικανότητα” πρόβλεψης του µοντέλου ελέγχεται µέσω του R2.     

 

 
4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.3.1.Φαινολογία Μετανάστευσης 
 
   Η µέση ηµεροµηνία εµφάνισης του Κηποτσιροβάκου στη Γαύδο, διέφερε λίγο από 

χρόνο σε χρόνο (Πίνακας 4.3.1, Σχήµα 4.3.7). Για το έτος 2002, η πρώτη σύλληψη 

Κηπουτσιροβάκου πραγµατοποιήθηκε στις 14 Απριλίου (Σχήµα 4.3.1) ή διαφορετικά 

κατά τη διάρκεια του δεύτερου πενθήµερου (12-16 Απριλίου, Σχήµα 4.3.4). Η µέση 

ηµεροµηνία µετανάστευσης ήταν η 3η Μαΐου (έκτο πενθήµερο, 2 -6 Μαΐου) µε 

ηµεροµηνία µέγιστης σύλληψης την 11 Μαΐου (έβδοµο πενθήµερου, 7 -11 Μαΐου). 

Αντίστοιχα για τα έτη 2003 και 2004 η πρώτη σύλληψη πραγµατοποιήθηκε στις 23 

και 17 Απριλίου ή διαφορετικά κατά τη διάρκεια του τέταρτου και τρίτου πενθήµερου. 

Η µέση ηµεροµηνία µετανάστευσης ήταν η  3 Μαΐου και η 27 Απριλίου (κατά τη 

διάρκεια του έκτου και πέµπτου πενθήµερου) ενώ το µέγιστο της µετανάστευσης 

παρατηρήθηκε στις 8 και 4 Μαΐου (έβδοµο και έκτο πενθήµερου αντίστοιχα).     

    Όσον αφορά στη µέση ηµεροµηνία εµφάνισης του Θαµνοτσιροβάκου στη Γαύδο, 

υπάρχει µεγαλύτερη ετήσια διαφοροποίηση από  αυτήν του Κηποτσιροβάκου  

(Πίνακας 4.3.2, Σχήµα 4.3.14). Για το έτος 2002, η πρώτη σύλληψη 
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Θαµνοτσιροβάκου πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου (Σχήµα 4.3.8) ή διαφορετικά 

κατά τη διάρκεια του πρώτου πενθήµερου (7-11 Απριλίου, Σχήµα 4.3.11). Η µέση 

ηµεροµηνία µετανάστευσης ήταν η 29η Απριλίου (πέµπτο πενθήµερο: 27 Απριλίου-

01 Μαΐου) µε ηµεροµηνία µέγιστης σύλληψης τη 14η Απριλίου (δεύτερο πενθήµερο: 7 

12-16 Απριλίου). Αντίστοιχα για τα έτη 2003 και 2004 η πρώτη σύλληψη 

πραγµατοποιήθηκε στις 23 και 7 Απριλίου ή διαφορετικά κατά τη διάρκεια του 

τέταρτου και πρώτου πενθήµερου. Η µέση ηµεροµηνία µετανάστευσης ήταν η  1η 

Μαΐου και η 21η Απριλίου (κατά τη διάρκεια του πέµπτου και τρίτου πενθήµερου) ενώ 

το µέγιστο της µετανάστευσης παρατηρήθηκε στις 29 και 20 Απριλίου (πέµπτο και 

τρίτο πενθήµερο αντίστοιχα).     

   Τέλος η µέση ηµεροµηνία εµφάνισης του Μαυροσκούφη στη Γαύδο, παρουσίασε 

και αυτή µικρή ετήσια διαφοροποίηση (Πίνακας 4.3.3, Σχήµα 4.3.21). Για το έτος 

2002, η πρώτη σύλληψη Μαυροσκούφη πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου (Σχήµα 

4.3.18) ή διαφορετικά κατά τη διάρκεια του πρώτου πενθήµερου Σχήµα 4.3.4). Η 

µέση ηµεροµηνία µετανάστευσης ήταν η 1 Μαΐου (πέµπτο πενθήµερο) µε 

ηµεροµηνία µέγιστης σύλληψης την 9 Μαΐου (έβδοµο πενθήµερο). Αντίστοιχα για τα 

έτη 2003 και 2004 η πρώτη σύλληψη πραγµατοποιήθηκε στις 26 και 7 Απριλίου. Η 

µέση ηµεροµηνία µετανάστευσης ήταν η  1 Μαΐου και η 16 Απριλίου ενώ το µέγιστο 

της µετανάστευσης παρατηρήθηκε στις 1 Μαΐου και 7 Απριλίου αντίστοιχα. 
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              Σχήµα 4.3.1. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL BOR για το έτος 2002. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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              Σχήµα 4.3.2. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL BOR για το έτος 2003. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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              Σχήµα 4.3.3. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL BOR για το έτος 2004. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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Σχήµα 4.3.4. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL BOR  ανά πενθήµερο 
για το έτος 2002.  

Σχήµα 4.3.5. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL BOR  ανά πενθήµερο 
για το έτος 2003.  
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   Σχήµα 4.3.6. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL BOR ανά πενθήµερο 

                         για το το  έτος 2004. 
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   Σχήµα 4.3.7. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL BOR  ανά πενθήµερο 

                        για το  έτη 2002, 2003 και 2004.  
 
 
Πίνακας 4.3.1. Συνοπτικός πίνακας της φαινολογλίας του SYL BOR.  

 

 Ηµεροµηνία σε απόλυτη τιµή Ηµεροµηνία σε πενθήµερα 

Έτος 1η σύλληψη Μέση Ηµερ/νια 
Μετανάστ. 

Μέγιστο 
σύλληψης 1η  σύλληψη Μέση  Ηµερ/νια  

Μετανάστ. 
Μέγιστο 
σύλληψης 

2002 14.04.02 03.05.02 11.05.02 12 Απρ-16 Απρ 02 Μαι -06 Μαι 07 Μαι -11 Μαι 
2003 23.04.03 03.05.03 08.05.03 22 Απρ-26. Απρ 02 Μια-06 Μαι 12 Μαι-16 Μαι 
2004 17.04.04 27.04.04 04.05.04 17 Απρ-21 Απρ 27 Απρ-01 Μαι 02 Μαι-06 Μαι 
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              Σχήµα 4.3.8. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL COM για το έτος 2002. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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            Σχήµα 4.3.9. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL COM για το έτος 2003. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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            Σχήµα 4.3.10. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL COM για το έτος 2004 Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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Σχήµα 4.3.11. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL COM  ανά πενθήµερο
 για το έτος 2002.  

Σχήµα 4.3.12. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL COM  ανά πενθήµερο  
για το έτος 2003.  
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                 Σχήµα 4.3.13. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL COM ανά πενθήµερο 
                    για το  έτος 2004. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2004
2003
2004

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Φαινολογία του SYL COM 

 
                 Σχήµα 4.3.14. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL COM  ανά πενθήµερο 
                    για το  έτη 2002, 2003 και 2004. 

 
 

Πίνακας 4.3.2. Συνοπτικός πίνακας της φαινολογλίας του SYL COM.  

 

 Ηµεροµηνία σε απόλυτη τιµή Ηµεροµηνία σε πενθήµερα 

Έτος 1η σύλληψη Μέση Ηµερ/νια 
Μετανάστ. 

Μέγιστο 
σύλληψης 1η  σύλληψη Μέση  Ηµερ/νια 

 Μετανάστ. 
Μέγιστο 
σύλληψης 

2002 09.04.02 29.04.02 14.04.02 07 Απρ-11 Απρ 27 Απρ-01 Μαι 12 Απρ-16 Απρ 
2003 23.04.03 01.05.03 29.04.03 22 Απρ-26 Απρ 27 Απρ-01 Μαι 27 Απρ-01 Μαι 
2004 07.04.04 21.04.04 20.04.04 07 Απρ-11 Απρ 17 Απρ-21Απρ 17 Απρ-21 Απρ 
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              Σχήµα 4.3.15. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL ATR για το έτος 2002. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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            Σχήµα 4.3.16. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL ATR για το έτος 2003. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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              Σχήµα 4.3.17. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL ATR για το έτος 2004. Οι ράβδοι µε πλάγιες γραµµές συµβολίζονται οι µέρες στις οποίες 
                πραγατοποιηθήκαν  δακτυλιώσεις, ενώ οι λευκοί ράβδοι συµβολίζουν µέρες που οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγµατοποιηθούν      
                δειγµατοληψίες.  
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Σχήµα 4.3.18. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL ATR  ανά πενθήµερο 
για το έτος 2002.  

Σχήµα 4.3.19. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL ATR  ανά πενθήµερο  
για το έτος 2003.  
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                    Σχήµα 4.3.20. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL ATR ανά πενθήµερο 
                       για το  έτος 2004. 
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                 Σχήµα 4.3.21. ∆ιάγραµµα φαινολογίας του SYL ATR  ανά πενθήµερο 
                    για το  έτη 2002, 2003 και 2004. 

 
 

Πίνακας 4.3.3. Συνοπτικός πίνακας της φαινολογλίας του SYL ATR.  

 

 Ηµεροµηνία σε απόλυτη τιµή Ηµεροµηνία σε  πενθήµερα 

Έτος 1η σύλληψη Μέση  Ηµερ/νια 
Μετανάστ. 

Μέγιστο 
σύλληψης 1η  σύλληψη Μέση  Ηµερ/νια 

 Μετανάστ. 
Μέγιστο 
σύλληψης 

2002 09.04.02 01.05.02 09.05.02 07 Απρ-11 Απρ 27 Απρ-01 Μαι 07 Μια-11 Μαι 
2003 26.04.03 01.05.03 01.05.03 22 Απρ-26 Απρ 27 Απρ-01 Μαι 27 Απρ-01 Μαι 
2004 07.04.04 16.04.04 07.04.04 07 Απρ-11 Απρ 12 Απρ-16Απρ 07 Απρ-11 Απρ 

 
4.3.2. Μήκος φτερού και χρόνος µετανάστευσης.  
 
    Η Γραµµική Παλινδρόµηση (Σχήµα 4.3.22-24) µε εξαρτηµένη µεταβλητή το 

µήκος του 3ου πρωτεύοντος του Κηποτσιροβάκου και ανεξάρτητη την 

ηµεροµηνία σύλληψης, δείχνει ότι για τα έτη 2002 και 2004, το µήκος 
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φτερούγας των πουλιών µειώνεται µε την πάροδο των ηµερών. Το ίδιο 

πρότυπο εµφανίζεται και κατά το έτος 2003, χωρίς όµως η σχέση να είναι 

στατιστικά σηµαντική (Πίνακας 4.3.4). Πιο συγκεκριµένα κατά το έτος 2002 

εµφανίζεται µια µείωση 0,108mm ανά ηµέρα, ενώ κατά το έτος 2004 η 

αντίστοιχη µείωσης είναι 0,082mm ανά ηµέρα.  
 

Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYLBOR για το έτος  2002
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Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYLBOR για το έτος  2003
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Σχήµα 4.3.22. Γραµµική παλινδρόµηση του 3ου 

πρωτεύοντος  του SYL BOR για το 2002 

 

Σχήµα 4.3.23. Γραµµική παλινδρόµηση του 3ου 

πρωτεύοντος  του SYL BOR για το 2003 

 

Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYLBOR για το έτος  2004
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Πίνακας 4.3.4. Κλίσεις γραµµικών παλιν-
δροµήσεων µε εξαρτηµένη µεταβλητή το 3ο 

πρωτεύον, και ανεξάρτητη την ηµεροµηνία. 

         *:  P<0.05 , **: P< 0.01, ***: P< 0.001  
 

Έτος 3ο Πρωτεύον N 
2002 -0,108*** 419 
2003     -0,049 33 
2004     -0,082** 233 

Σχήµα 4.3.24. Γραµµική παλινδρόµηση του 3ου 

πρωτεύοντος  του SYL BOR για το 2004. 
 

 
  Όσον αφορά στο Θαµνοτσιροβάκο και στο Μαυροσκούφη (Σχήµα 4.3.25-30) δεν 

εµφάνισαν καµία στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του µήκους του φτερού και της 

ηµεροµηνίας σύλληψης (Πίνακας 4.3.5-6).  
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Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYL COM για το έτος  2002
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Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYL COM για το έτος  2003

y = -0,1408x + 5369,4
R2 = 0,0954

40

45

50

55

60

65

70

06.4.03

10.4.03

14.4.03

18.4.03

22.4.03

26.4.03

30.4.03

04.5.03

08.5.03

12.5.03

16.5.03

20.5.03

 
Σχήµα 4.3.25.  
 

Σχήµα 4.3.26.  
 

Μήκος 3ου πρωτεύοντος ανά πεντάδα 
του SYL COM, 2004
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Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYL ΑΤΡ για το έτος  2002

y = -0,0333x + 1299,9
R2 = 0,044
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Σχήµα 4.3.27.. 
 

Σχήµα 4.3.28.  

Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYL ΑΤΡ για το έτος  2003
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Μήκος 3ου πρωτεύοντος του 
SYL ΑΤΡ για το έτος  2004

y = 0,0145x - 495,22
R2 = 0,0091
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Σχήµα 4.3.29.  
 

Σχήµα 4.3.30.  
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Πίνακας 4.3.5. Κλίσεις γραµµικών παλιν-
δροµήσεων µε εξαρτηµένη µεταβλητή το 3ο 

πρωτεύον, και ανεξάρτητη την ηµεροµηνία 

        *:  P<0.05 , **: P< 0.01, ***: P< 0.001 

Έτος 3ο Πρωτεύον N 
2002 -0.024 159 
2003 -0.141 18 
2004 -0.06 85 

Πίνακας 4.3.6. Κλίσεις γραµµικών παλιν-
δροµήσεων µε εξαρτηµένη µεταβλητή το 3ο 

πρωτεύον, και ανεξάρτητη την ηµεροµηνία. 

 *:  P<0.05 , **: P< 0.01, ***: P< 0.001  

Έτος 3ο Πρωτεύον N 
2002 -0.033 29 
2003 2.159 4 
2004 0.014 12 

 
 

    Η Πολλαπλή Βηµατική Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη µεταβολή  του 

µήκος της φτερούγας και ανεξάρτητες την ώρα σύλληψης (σε ώρες µετά την ανατολή 

του ηλίου) το τετράγωνο και το κύβο της ώρας σύλληψης (R2= 0.009, F1,524=4.6  

p<0.05) έδειξε ότι στην περίπτωση του Κηποτσιροβάκου το µήκος του φτερού 

µειώνεται γραµµικά µε την πάροδο της ώρας και µε ρυθµό 0,05mm/h. Όσον αφορά 

στο Θαµνοτσιροβάκο και το Μαυροσκούφη δεν υπάρχει καµία στατιστικά σηµαντική 

σχέση µεταξύ του µήκους φτερούγας και της ώρας σύλληψης.   
 
4.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
    Η µέση ηµεροµηνία µετανάστευσης παρουσίασε µια µικρή διακύµανση για τα τρία 

είδη και για τα τρία έτη. Πιθανότατα όµως, να µην καλύπτεται όλη η διάρκεια της 

µετανάστευσης. Για το Μαυροσκούφη το πιο πιθανό είναι να καλύπτεται µόνο το 

τέλος της µεταναστευτικής περιόδου, σε αντίθεση µε τον Κηποτσιροβάκο όπου 

φαίνεται να καλύπτεται πλήρως η  µεταναστευτική του περίοδος. Για την περίπτωση 

του Θαµνοτσιροβάκου πιθανολογείται ότι καλύπτεται το µεγαλύτερο µέρος της 

ανοιξιάτικης µετανάστευσής του. Όσον αφορά στα όποια συµπεράσµατα εκφραστούν 

για το έτος 2002, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε επιφύλαξη καθώς η 

δειγµατοληπτική περίοδος ήταν µικρή.    

    Η ηµεροµηνία µέσης µετανάστευσης του Κηποτσιροβάκου και του 

Θαµνοτσιροβάκου στη Γαύδο δεν διαφέρουν πολύ από τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες 

που έχουν βρεθεί για το Capri της Ιταλίας (Κηποτσιροβάκος: 15 Μαΐου, 

Θαµνοτσιροβάκος 9 Μαΐου). Το γεγονός της παρόµοιας φαινολογίας µετανάστευσης 

του Κηποτσιροβάκου στη Γαύδο και την Ιταλία επιβεβαιώνει την υπόθεση της 

µετανάστευσης του είδους σε ευρύ µέτωπο, που προτάθηκε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο.             

    Η στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ του µήκος του 3ου 

πρωτεύοντος του Κηποτσιροβάκου και της ηµεροµηνίας σύλληψης, φανερώθηκε για 

τα έτη 2002 και 2004. Η τάση αυτή φαίνεται να ισχύει γενικότερα για την περίπτωση 

του Κηποτσιροβάκου στη Γαύδο. Επαναλαµβάνοντας τη γραµµική παλινδρόµηση για 

το σύνολο των δεδοµένων αφού αφαιρεθεί η διαφορά µεταξύ των ετών ως προς την 

ηµεροµηνία πρώτης σύλληψης (ορίζοντας ως ηµεροµηνία µε αριθµό ένα την 
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ηµεροµηνία πρώτης σύλληψης για κάθε έτος), βλέπουµε ότι η αρνητική συσχέτιση 

(β=-0.095, Ν=685, p>0.01) εξακολουθεί να ισχύει και για το σύνολο των δεδοµένων. 

Οι ενδοειδικές διαφορές στη φαινολογία της µετανάστευσης οφείλονται κυρίως σε 

διαφορετικά πρότυπα µετανάστευσης που ακουλουθούν τα δύο φύλα ή οι ηλικιακές 

κλάσεις (Ketterson & Nolan 1983, Kjellén 1994, Izhaki & Maitav 1998).  

     Η έλλειψη όµως  φυλετικής διαφοροποίησης και µορφολογικών διαφοροποιήσεων 

µεταξύ των ηλικιακών κλάσεων στον Κηποτσιροβάκο καθιστά δύσκολο τον 

προσδιορισµό του παράγοντα που καθορίζει την τάση µείωσης του 3ου πρωτεύοντος. 

Ένας άλλος πιθανός παράγοντας, εκτός της διαφοροποίησης των φύλων και των 

ηλικιακών κλάσεων, που ίσως συµβάλλει στην τάση αυτή είναι το γεγονός ότι 

ενδεχοµένως η Γαύδος αποτελεί πέρασµα για διαφορετικούς πληθυσµούς 

Κηποτσιροβάκου µε ελαφρώς διαφοροποιηµένα µορφοµετρικά χαρακτηριστικά και 

χρόνους µετανάστευσης. Λαµβάνοντας όµως υπόψη ότι οι πληθυσµοί που 

κατευθύνονται στα πιο βόρεια και ανατολικά όρια της εξάπλωσης τους 

µεταναστεύουν αργότερα (Shirihai et al. 2001) η αρνητική συσχέτιση του 3ου 

πρωτεύοντος και ηµεροµηνία µετανάστευσης, πιθανότητα οφείλεται στην ασύγχρονη 

άφιξη των φύλων ή/και των ηλικιακών κλάσεων. Μείωση του µήκους φτερού του 

Κηποτσιροβάκου µε την εξέλιξη της µεταναστευτικής περιόδου έχει καταγραφεί και 

για την Ιταλία (Spina et al. 1993).    

        Στην περίπτωση του Θαµνοτσιροβάκου παρατηρήθηκε επίσης αρνητική 

συσχέτιση µεταξύ του µήκος του 3ου πρωτεύοντος και της ηµεροµηνίας σύλληψης και 

για τρία έτη, χωρίς αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική. Η τάση αυτή, τουλάχιστον για 

τα έτη 2002 και 2004, φαίνεται να οφείλεται στην ασύγχρονη άφιξη µεταξύ των 

θηλυκών και αρσενικών ατόµων. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 4.4.1. τα αρσενικά 

άτοµα εµφανίζονται νωρίτερα στη Γαύδο από ότι τα θηλυκά και η αναλογία των δύο 

φύλων αντιστρέφεται στο τέλος της µεταναστευτικής περιόδου. Τέλος, ο 

Μαυροσκούφης δεν παρουσιάζει κάποιο στατιστικά σηµαντικό πρότυπο στη 

φαινολογία της µετανάστευσης του. 
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Σχήµα 4.4.1. Φυλετική αναλογία του SYL COM ανά πενθήµερο, για τα έτη 2002, 2003 και 2004. 
Το πρώτο πενθήµερο αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα  από 7 µέχρι 11 Απριλίου. 
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    Η στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση του µήκους φτερούγας µε την ώρα 

σύλληψης, που παρατηρήθηκε µόνο στην περίπτωση του Κηποτσιροβάκου είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το µήκος της φτερούγας επηρεάζει τόσο την 

αποτελεσµατικότητα όσο και την ταχύτητα της πτήσης (Rayner 1990). Φαίνεται 

λοιπόν λογικό ότι τα άτοµα µε µεγαλύτερο µήκος φτερούγας και συνεπώς µεγαλύτερη 

ταχύτητα πτήσης, να προπορεύονται των ατόµων µε µικρότερες φτερούγες. Έτσι 

παρατηρείται µια συνεχής ροή Κηποτσιροβάκων, στο νησί και οι αφίξεις δεν 

περιορίζονται µόνο τις βραδινές ή πρωινές ώρες.    

    Αυτό που γίνεται φανερό και από τις τρεις χρονιές της µελέτης είναι ότι η εµφάνιση 

του Κηποτσιροβάκου και του Θαµνοτσιροβάκου στη Γαύδο είναι σχεδόν κοινή. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει το γεγονός ότι η αύξηση των αριθµών 

συλλήψεων του Κηποτσιροβάκου σχεδόν πάντα συνοδεύεται από ταυτόχρονη 

µείωση στον αριθµό σύλληψης του Θαµνοτσιροβάκου (Σχήµα 4.4.2-4).  
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Σχήµα 4.4.2.  
 
     Συµφωνά µε τους Weindler et al. (2000) τα στουθιόµορφα της οικογένειας 

Sylvidae ανταγωνίζονται ισχυρά κατά την φθινοπωρινή µετανάστευση στις 

ενδιάµεσες περιοχές µετανάστευσης. Πιθανόν αυτή να είναι και η αιτία της αρνητικής 

συσχέτισης της αφθονίας του Κηποτσιροβάκου και του Θαµνοτσιροβάου στη Γαύδο 

κατά την ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο. Μια άλλη πιθανή αίτια για την για την 

αρνητική συσχέτιση της αφθονίας των δύο ειδών είναι  η προέλευση τους από 

διαφορετικές περιοχές.  
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Φαινολογία του SYL BOR σε σχέση µε το SYL COM γιατ ο 2003
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Σχήµα 4.4.3.  
 

Φαινολογία του SYL BOR σε σχέση µε το SYL COM  για το 2004

0

10

20

30

40

50

60

07.4.04
08.4.04
09.4.04
10.4.04
11.4.04
12.4.04
13.4.04
14.4.04
15.4.04
16.4.04
17.4.04
18.4.04
19.4.04
20.4.04
21.4.04
22.4.04
23.4.04
24.4.04
25.4.04
26.4.04
27.4.04
28.4.04
29.4.04
30.4.04
01.5.04
02.5.04
03.5.04
04.5.04
05.5.04
06.5.04
07.5.04
08.5.04
09.5.04
10.5.04
11.5.04
12.5.04
13.5.04
14.5.04
15.5.04
16.5.04
17.5.04
18.5.04

SYL BOR
SYL COM

 
Σχήµα 4.4.4.  
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5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

    Η εποχιακή µετακίνηση  µεταξύ  των περιοχών αναπαραγωγής και διαχείµασης 

είναι ιδιαίτερα ενεργειακά δαπανηρή για τα πουλιά (Alerstam 1990, Butler & Woakes 

1990). Με εξαίρεση τα είδη πουλιών που έχουν την ικανότητα να τρέφονται 

αποτελεσµατικά κατά τη διάρκεια της πτήσης (χελιδώνια, γλαρόνια), τα υπόλοιπα 

είδη πρέπει να συσσωρεύουν µεγάλα ενεργειακά αποθέµατα πριν την έναρξη του 

µεταναστευτικού τους ταξιδιού (Bairlein 2002).  

 

Οικολογικά φράγµατα και ανοιξιάτικη µετανάστευση  
    Τα είδη που διαχειµάζουν στην υπο-Σαχάρια Αφρική πρέπει να διασχίσουν δύο 

µεγάλα οικολογικά φράγµατα, τη Μεσόγειο θάλασσα και την έρηµο της Σαχάρας, για 

να φτάσουν στις περιοχές αναπαραγωγής. Πολλά είδη εγκαταλείπουν τις περιοχές 

διαχείµασης µε µικρά ή µεσαία ενεργειακά αποθέµατα (Pearson 1971, 1980) και 

εναποθέτουν µεγάλα ενεργειακά αποθέµατα στα όρια των οικολογικών φραγµάτων 

(Fry et al. 1970). Το αν τα πουλιά διασχίζουν την έρηµο µε µια συνεχόµενη πτήση ή 

µε διακοπτόµενες πτήσεις που συµπεριλαµβάνουν στάσεις κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας, δεν είναι σαφές (Rubolini et. al. 2002). Για κάποια είδη πουλιών υπάρχουν οι 

ενδείξεις ότι εφαρµόζουν και τους δύο τρόπους (Moreau 1972, Biebach 1990).  

 

Προετοιµασία για µετανάστευση και οι καύσεις κατά τη διάρκειά της    
    Τα πουλιά υπόκεινται σε ουσιώδεις φυσιολογικές µεταβολές στην προετοιµασία 

τους για τη µετανάστευση (Redfern et al. 2004). Ο λιπώδης ιστός είναι το πιο 

αποδοτικό ενεργειακό νόµισµα για την πτήση (Pennycuick 1998) και µεγάλες 

ποσότητες υποδερµικού λίπους εναποτίθενται πριν την έναρξη της µετανάστευσης. 

Αρχικά οι παρατηρούµενες διαφορές στη σωµατική µάζα των πουλιών, τόσο κατά 

την προετοιµασία της µετανάστευσης όσο και κατά τη διάρκειά της, θεωρούνταν ότι 

οφείλονται αποκλειστικά στον υποδερµικό λιπώδη ιστό (Connell et al. 1960, Odum et 

al. 1964, Hicks 1967,  Blem 1980). Μεταβολές όµως, πραγµατοποιούνται και σε άλλα 

όργανα κατά την προετοιµασία της µετανάστευσης, όπως η µείωση της µάζας του  

πεπτικού συστήµατος (Jehl 1997, Piersma & Lindstrom 1997, Piersma 1998, 

Piersma & Gill 1998, Piersma et al. 1999). Καθώς αυξάνεται η σωµατική µάζα κατά 

την προετοιµασία για τη µετανάστευση, όπως έχει αναφερθεί, δηµιουργείται η ανάγκη 

µεγαλύτερης ωστικής δύναµης από τους θωρακικούς µύες (Pennycuick 1998). Η 

επιπλέον ωστική δύναµη επιτυγχάνεται µε την αύξηση της µάζας των θωρακικών 

µυών (Fry et al 1972, Kendall et al 1973, Marsh 1984, Driedzic et al 1993, Lindstrom 

& Piersma 1993, Cantos et al 1994). Έκτος από την επιπλέον ώθηση που προσφέρει 

η επιπρόσθετη θωρακική µάζα, χρησιµοποιείτε και για τις καύσεις της πτήσης. Οι 
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καύσεις των θωρακικών µυών αρχίζουν όταν µεγάλο µέρος των αποθεµάτων του 

λιπώδη ιστού έχουν καταναλωθεί (Klaassen et al 1997, Pennycuick 1998). Η καύση 

πρωτεϊνών κατά τη µετανάστευση, είτε αποτελούν θωρακικό ιστό, πεπτικό σύστηµα, 

ή µυϊκό ιστό των ποδιών (Biebach & Bauchinger 2003), είναι απαραίτητη για τη 

διευκόλυνση της µεταβολικής µετατροπής του λιπώδη ιστού σε ενέργεια (Redfern 

2004).   
 

Η σηµαντικότητα της χωρικής και χρονικής κατανοµής των ενεργειακών 
αποθεµάτων  
 
    Οι γενικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες τα µεταναστευτικά πουλιά συσσωρεύουν 

ενεργειακά αποθέµατα πριν και κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης, αλλά και ο 

µεταβολισµός της ενέργειας αυτής είναι σε γενικές γραµµές γνωστές (Butler & 

Woakes 1990, Bairlein 2002). Παρόλα αυτά οι γνώσεις µας για τη χωρική και χρονική 

κατανοµή τόσο της εναπόθεσης ενεργειακών αποθεµάτων όσο και του µεταβολισµού 

τους, σε επίπεδο ειδών και ειδικά για την ανοιξιάτικη περίοδο  είναι περιορισµένες 

(Moreau 1969, Langslow 1976, Bibby & Green 1981, Rodriguez 1985, Piersma 1988, 

Bairlein 1991). Τέτοιου είδους πληροφορίες όµως είναι απαραίτητες για να είναι 

δυνατή η εξακρίβωση των στρατηγικών µετανάστευσης σε επίπεδο ειδών (Bibby & 

Green 1981,  Bairlein 1991, Rubolini et. al. 2002).     

          

5.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

5.2.1  Ετήσια και εποχιακή σύγκριση σωµατικής µάζας, δείκτη λιπώδους 
ιστού και θωρακικών µυών.  
 
    Για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ της σωµατικής µάζας, του δείκτη 

λιπώδους ιστού και του δείκτη θωρακικού µυϊκού ιστού στα τρία διαφορετικά έτη για 

το Κηποτσιροβάκο και το Θαµνοτσιροβάκο εφαρµόστηκε One-way ANOVA, ενώ για 

το Μαυροσκούφη που το δείγµα ήταν µικρότερο εφαρµόστηκε µη παραµετρική 

ANOVA για ανεξάρτητα δείγµατα. Όπου εφαρµόστηκε παραµετρική ανάλυση 

διασποράς και υπήρχε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, αυτές εντοπίστηκαν                 

µε δοκιµασία Newman-Keuls σε Post-hoc ανάλυση.        

   Η εξέταση της ύπαρξης εποχιακής τάσης στην σωµατική µάζα, τον λιπώδη ιστό και 

τον θωρακικό µυϊκό ιστό, πραγµατοποιήθηκε µε Γραµµική Παλινδρόµηση µε 

εξαρτηµένη µεταβλητή τα παραπάνω µεγέθη και ανεξάρτητη τα πενθήµερα 

σύλληψης (Robson et al. 2001).  
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5.2.2. Υπολογισµός του ενεργειακού αποθέµατος του λιπώδους ιστού  
(fat load).    
 
    Η σωµατική µάζα του πουλιού χωρίς τη συνεισφορά του λιπώδους ιστού, για το 

σκοπό της παρούσας εργασίας, ορίζεται ως “µυϊκή µάζα” (fat free body mass), και 

υπολογίστηκε κατά τους Ellegren & Fransson (1992). Τα πουλιά χωρίστηκαν σε 

κατηγορίες µε βάση το κοινό µήκος της φτερούγας τους,  και ο προσδιορισµός του 

δείκτη λιπώδους ιστού (fat score) πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τον Kaiser (1993). 

Ο δείκτης λιπώδους ιστού υπολογίζεται από ζωντανά δείγµατα µε βάση το ορατό 

υποδερµικό λίπος και παίρνει 9 διαβαθµίσεις οι οποίες παρατίθενται στο Σχήµα Π.7 

του παραρτήµατος. Έτσι για τον Κηποτσιροβάκο δηµιουργηθήκαν δεκατέσσερις 

κατηγορίες, για το Θαµνοτσιροβάκο οχτώ και για το Μαυροσκούφη πέντε. Στον 

περεταίρω υπολογισµό χρησιµοποιηθήκαν µόνο οι κατηγορίες που αποτελούνταν 

από τουλάχιστον δέκα άτοµα, µε εξαίρεση τις κατηγορίες του Μαυροσκούφη, όπου 

λόγου µικρού δείγµατος, ο ελάχιστος αριθµός ατόµων ανά κατηγορία ορίστηκαν τα 

εφτά άτοµα. Για κάθε κατηγορία, η σωµατική µάζα συσχετίστηκε µε τα αποθέµατα 

λιπώδους ιστού µε Γραµµική Παλινδρόµηση. Η σωµατική µάζα που αντιστοιχεί σε 

µηδενικά αποθέµατα λιπώδους ιστού για κάθε κατηγορία, χρησιµοποιείται ως 

εκτιµήτρια της µυϊκής µάζας. Στη συνέχεια όλες οι εκτιµήτριες της “µυϊκής µάζας”, 

συσχετίζονται µε το µήκος της φτερούγας µε µια δεύτερη Γραµµική Παλινδρόµηση, 

που δίνει την αριθµητική σχέση µεταξύ µήκους φτερούγας και µυϊκής µάζας. Το 

ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους ιστού υπολογίζεται από τον τύπο: 

Ενερ. Απ. (% σωµ. µάζα) = (Σωµ. µάζα –  Μυϊκή µάζα) /  (Σωµ. µάζα) * 100 
 

5.2.3. Γενικό Γραµµικό Μοντέλο (GLM – General Linear Model) για το 
ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους ιστού (fat load).    
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    Για τον προσδιορισµό των µεταβλητών που σχετίζονται µε το ενεργειακό απόθεµα 

του λιπώδους ιστού κατά την άφιξη των πουλιών εφαρµόστηκε Γενικό Γραµµικό 

Μοντέλο (GLM). Τα συγκεκριµένα µοντέλα παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

καθώς δρουν απευθείας στα δεδοµένα, είναι ευέλικτα και επιτρέπουν το συνδυασµό 

συνεχών και διακριτών µεταβλητών. Απώτερος σκοπός δεν ήταν τόσο η πρόβλεψη, 

όσο η δηµιουργία µοντέλου το οποίο, περιλαµβάνοντας σχετικά λίγες ανεξάρτητες 

µεταβλητές, να ερµηνεύει όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό της διακύµανσης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. Τα Γενικά Γραµµικά Μοντέλα προϋποθέτουν την 

κανονικότητα της εξαρτηµένης µεταβλητής. Ο έλεγχος της κανονικότητας (normality) 

της εξαρτηµένης µεταβλητής πραγµατοποιήθηκε µε τον υπολογισµό της ασσυµετρίας 

(skewness) και της κύρτωσης (kurtosis). Σε συνθήκες κανονικής κατανοµής οι τιµές 

των παραπάνω είναι πολύ κοντά στο 0 (Mateu 1997, Zar 1999). Επίσης, για τον 

έλεγχο της κανονικότητας δηµιουργήθηκε γράφηµα της κατανοµής για την 
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επιβεβαίωση των συµπερασµάτων από τον υπολογισµό της ασσυµετρίας και της 

κύρτωσης. 

    Επειδή η αλληλοσυσχέτιση µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών (multicolinearity) 

επηρεάζει την αξιοπιστία του µοντέλου, καθώς οι µεταβλητές δεν είναι ανεξάρτητες 

µεταξύ τους, εφαρµόστηκε η ανάλυση συσχέτισης Sperman µε σκοπό την εξαίρεση 

µιας µεταβλητής από κάθε ζευγάρι µε συσχέτιση >0.5 (p=0.05, Zar 1999). Η 

εισαγωγή των µεταβλητών στο µοντέλο, πραγµατοποιήθηκε µε την προοδευτική  

βηµατική εισαγωγή (forward stepwise input),  µε κριτήριο εισαγωγής στο µοντέλο το 

επίπεδο σηµαντικότητας p<0.05 και κριτήριο εξαγωγής το επίπεδο σηµαντικότητας 

p>0.1. Τα παραπάνω όρια σηµαντικότητας µειώνουν την πιθανότητα σφάλµατος 

τύπου II (Soderstrom & Part 2000, Shochat et al. 2001, Berg 2002, Suarez et al. 

2003). Η “ικανότητα” του µοντέλου ελέγχεται µέσω του προσαρµοσµένου R2 

(adjusted R2). Για τον έλεγχο της “ικανότητας“ του µοντέλου προτιµάτε το 

προσαρµοσµένο R2, έναντι του R2. Το R2 δείχνει το ποσοστό της διακύµανσης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής που ερµηνεύεται από το µοντέλο και αποτελεί µέτρο της 

ικανότητας πρόβλεψης. Προτιµάτε το προσαρµοσµένο R2, έναντι του R2, καθώς αυτό 

θεωρείται ότι αποτελεί πιο αξιόπιστο µέτρο της πραγµατικής σχέσης µεταξύ δυο 

µεταβλητών και δεν αυξάνει πάντα καθώς προστίθενται µεταβλητές στο µοντέλο 

όπως συµβαίνει µε το R2. Απεναντίας µειώνεται όταν το “κέρδος” από την εισαγωγή 

της νέας µεταβλητής είναι µικρό (Nur et al. 1999). 

     Μετά την επιλογή των µεταβλητών του µοντέλου, αναπαρίστανται γραφικά οι τιµές 

των “υπολειµµάτων” του µοντέλου (residuals, περιπτώσεις που αντιστοιχούν στο 

ποσοστό που δεν “ερµηνεύει” το µοντέλο) µε τις προβλεπόµενες τιµές για να 

ελεγχθούν οι πιθανές παραβιάσεις των υποθέσεων (assumptions) των Γενικών 

Γραµµικών Μοντέλων (Moreira et al. 2003). 

     Όπως αναφέρθηκε ως εξαρτηµένη µεταβλητή επιλέχθηκε το ενεργειακό φορτίο 

του λιπώδους ιστού, ενώ ως ανεξάρτητες επιλέχθηκαν οι ακόλουθες: 

 

• Έτος. Η µεταβλητή έτος είναι κατηγορική µεταβλητή και στην παρούσα 

εργασία παίρνει τις τιµές 2002, 2003 και 2004. 

•  Πενθήµερο. Η µεταβλητή αυτή αποτελεί οµαδοποίηση της ηµεροµηνίας 

ανά πέντε ηµέρες, και αποτελεί διακριτή µεταβλητή. Το πρώτο πενθήµερο 

αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα από 7 µέχρι 11 Απριλίου, και η µεταβλητή  

παίρνει την τιµή από 1 µέχρι την τιµή 7.     

• Ώρα. Η µεταβλητή αυτή αναφέρεται στις ώρες λήψης των δεδοµένων, 

µετριέται σε ώρες µετά την ανατολή του ηλίου και είναι διακριτή. Παίρνει 

τιµές από 0 µέχρι 13. 
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• Μήκος φτερούγας. Αποτελεί µέτρο µεγέθους του ατόµου και είναι συνεχής. 

Για τον Κηποτσιροβάκο παίρνει τιµές από 74mm µέχρι 86.5mm, για το 

Θαµνοτσιροβάκο από 70mm µέχρι 78mm και για το Μαυροσκούφη από 

70mm µέχρι 79mm. 

• Ηλικία. Η µεταβλητή αυτή είναι κατηγορική και στην παρούσα εργασία 

περιλαµβάνει 3 κατηγορίες. Την κατηγορία 4 που σε άτοµα που διανύουν το 

πρώτο ηµερολογιακό έτος. Τη κατηγορία 5 που αναφέρεται σε άτοµα που 

διανύουν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους και την κατηγορία 6 

που διανύουν το τρίτο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους. Η µεταβλητή 

Ηλικία χρησιµοποιήθηκε µόνο στα Μοντέλα του Θαµνοτσιροβάκου και του 

Μαυροσκούφη, καθώς δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός της ηλικίας κατά 

την ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο στο Κηποτσιροβάκο (Svensson 

1992). 

• Φύλο. Κατηγορική µεταβλητή. Η µεταβλητή αυτή χρησιµοποιήθηκε µόνο 

στο µοντέλου του Μαυροκούφη  καθώς ο προσδιορισµός του φύλου του 

Κηποτσιροβάκου είναι αδύνατος ενώ ο προσδιορισµός του φύλου στο 

Θαµνοτσιροβάκο κατά τη ανοιξιάτικη µετανάστευση είναι δύσκολή και έτσι 

σε πολλές περιπτώσεις η µίτρα των δεδοµένων µένει µε πολλά κενά .        

• Οι µεταβλητές ∆είκτης Λιπώδους Ιστού, ∆είκτης Θωρακικού Μυϊκού 
Ιστού, και Σωµατική Μάζα δεν χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο καθώς 

παρουσίαζαν  συσχέτιση µεγαλύτερη από 0,5 µε την εξαρτηµένη µεταβλητή 

µε βάση την ανάλυση συσχέτισης Sperman.  
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5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
5.3.1. Σωµατική µάζα, δείκτες λιπώδους ιστού και θωρακικού µυϊκού 
ιστού του Κηποτσιροβάκου.  
 
    Η σωµατική µάζα του Κηποτσιροβάκου δεν διέφερε (One way ANOVA, F=0, df=2, 

P >0.05) µεταξύ των τριών ετών και η κατανοµή της φαίνεται στον Σχήµα 5.3.1. Η 

µέση τιµή της σωµατικής µάζας του είδους και για τα τρία έτη ήταν 15.20g, µε µέγιστη 

τιµή τα 21.50g και ελάχιστη την 9.75g (Πίνακας 5.3.1). Στατιστικές σηµαντικές 

διαφορές παρουσίασαν όµως, ο δείκτης λιπώδους ιστού (One way ANOVA, F=30.0, 

df=2, P <0.001) και ο δείκτης θωρακικού µυϊκού ιστού (One way ANOVA, F=29.8, 

df=2, P <0.001), µεταξύ των ετών. Η µέγιστη τιµή του δείκτη λιπώδους ιστού, είναι η 

τιµή 5 για τα έτη 2002 και 2003 και 7 για το 2004. Η ελάχιστη τιµή του ίδιου δείκτη  και 

για τα τρία έτη την τιµή 0. Αντίστοιχα για τον δείκτη θωρακικού µυϊκού ιστού η µέγιστη 

τιµή είναι η τιµή 3 και για τα τρία έτη, µε ελάχιστη τιµή το 0, επίσης και για τα τρία έτη. 

Η  κατανοµή και οι διαφορές που παρουσιάζουν στα έτη οι δείκτες, φαίνονται στα 

Σχήµατα 5.3.2-4.  
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Σχήµα 5.3.1 Ιστόγραµµα σωµατικής µάζας 
του SYL BOR, για τα τρία έτη. 
 

Σχήµα 5.3.2 Ιστόγραµµα δεικτών του 
λιπώδους ιστού του SYL BOR για τα τρία έτη.
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Πίνακας 5.3.1. Μέση, µέγιστη και ελάχιστη 
ιµή της σωµατικής µάζας του SYL BOR. τ 

Έτος µ max min N 
  15.2 21.5 9.75 876 

2002 15.2 21.5 9.75 422 
2003 15.1 21.2 12.0 96 
2004 15.1 20.75 10.75 358 

Σχήµα 5.3.3 Ιστόγραµµα δεικτών του θωρα- 
κικού µυϊκού ιστού του SYL BOR για τα τρία έτη. 
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Σχήµα 5.3.4. Ιστογράµµατα των δεικτών λιπώδους ιστού και θωρακικού µυϊκού ιστού του 
SYL BOR κατ’ έτος και  ετήσιες διαφορές. (Newman-Keuls test: 2002,2003≠2004)  
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5.3.2. Σωµατική µάζα, δείκτες λιπώδους ιστού και θωρακικού µυϊκού 
ιστού του Θαµνοτσιροβάκου.  
 
    Η σωµατική µάζα του Θαµνοτσιροβάκου δεν διέφερε (One way ANOVA, F=2.8, 

df=2, P >0.05) µεταξύ των τριών ετών και η κατανοµή της φαίνεται στον Σχήµα 5.3.5. 

Η µέση τιµή της σωµατικής µάζας του είδους και για τα τρία έτη ήταν 13.6g, µε 

µέγιστη τιµή τα 25.5g και ελάχιστη τη 10.2g (Πίνακας 5.3.2). Σε αντίθεση µε τη 

σωµατική µάζα, ο δείκτης λιπώδους ιστού (One way ANOVA, F=4, df=2, P <0.05) και 

ο δείκτης θωρακικού µυϊκού ιστού (One way ANOVA, F=10.7, df=2, P <0.001) 

εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ετών. Η µέγιστη τιµή του 

δείκτη λιπώδους ιστού, είναι η τιµή 6 για το έτος 2004 και 7 για τα έτη 2002 και 2004, 

µε ελάχιστη τιµή και για τα τρία έτη την τιµή 0. Αντίστοιχα για το δείκτη θωρακικού 

µυϊκού ιστού η µέγιστη τιµή είναι η τιµή 3 και για τα τρία έτη, µε ελάχιστη τιµή το 0. Η 

κατανοµή και οι διαφορές που παρουσιάζουν στα έτη φαίνεται στα Σχήµατα 5.3.6-8. 
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Σχήµα 5.3.5 Ιστόγραµµα σωµατικής µάζας 
του SYL COM, για τα τρία έτη. 
 

Σχήµα 5.3.6 Ιστόγραµµα δεικτών του 
λιπώδους ιστού του SYL COM για τα τρία 
έτη. 
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Πίνακας 5.3.2. Μέση, µέγιστη και ελάχιστη 
τιµή της σωµατικής µάζας του SYL COM. 
 

Έτος Μ max min N 
  13,6 25,5 10,2 345 

2002 13,75 19,8 10,2 155 
2003 13,9 18,0 10,5 55 
2004 13,4 25,5 10,75 135 

Σχήµα 5.3.7 Ιστόγραµµα δεικτών του θωρα- 
κικού µυϊκού ιστού του SYL COM για τα  τρία έτη. 
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Σχήµα 5.3.8. Ιστογράµµατα των δεικτών λιπώδους ιστού και θωρακικού µυϊκού ιστού του 
SYL COM κατ’ έτος και  ετήσιες διαφορές. (Newman-Keuls test: δείκτης λιπώδους ιστού, 
2002,2003≠2004: δείκτης θωρακικού µυϊκού ιστού,  2002≠2003≠2004.  
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5.3.3. Σωµατική µάζα, δείκτες λιπώδους ιστού και θωρακικού µυϊκού 
ιστού του Μαυροσκούφη. 
 
    Η σωµατική µάζα του Μαυροσκούφη διαφέρει στατιστικά (Mann-Whitney U test, 

χ2= 9.3, df=2, P< 0.01) µεταξύ των τριών ετών και η κατανοµή της παρουσιάζεται στα  

Σχήµατα 5.3.9-12. Η µέση τιµή της σωµατικής µάζας του είδους ήταν 16.1, 14.9 και 

17g για τα έτη 2002, 2003 και 2004. Οι µέγιστες τιµές της σωµατικής µάζας ήταν 

20.8g 16.5g  και 22.6g ενώ οι ελάχιστες ήταν 12.8g, 13.75 g και 13.1g (Πίνακας 

5.3.3).   

  Στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ετών εµφανίζει επίσης, ο δείκτης 

λιπώδους ιστού (Mann-Whitney U test, χ2= 12.2, df=2, P< 0.05) και ο δείκτης 

θωρακικού µυϊκού ιστού (Mann-Whitney U test, χ2= 8.6, df=2, P< 0.05). Η µέγιστη 

τιµή του δείκτη λιπώδους ιστού είναι 5, 3 και 6 για τα έτη 2002, 2003 και 2004, ενώ η 

ελάχιστη τιµή είναι η τιµή 0 για το 2002 και 2003 και η τιµή 1 για το 2004. Όσον 

αφορά στο δείκτη θωρακικού µυϊκού ιστού η µέγιστη τιµή είναι 3, για τα έτη 2002 και 

2003 ενώ για το έτος 2004 η µέγιστη τιµή του δείκτη είναι η 2. Αντίστοιχα η ελάχιστη 

τιµή του δείκτη για τα έτη 2002 και 2003 είναι 0 ενώ για το έτος 2004 είναι 1. Η 

συνολική κατανοµή, οι κατά έτος διαφορές και οι κατανοµές τους φαίνονται στους 

Πίνακες 5.3.9-13. 
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Σχήµα 5.3.9 Ιστόγραµµα σωµατικής µάζας 
του SYL ATR, για τα τρία έτη. 
 

Σχήµα 5.3.10 Ιστόγραµµα δεικτών του 
λιπώδους ιστού του SYL ATR για τα τρία έτη. 
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 Πίνακας 5.3.3. Μέση, µέγιστη και ελάχιστη 
τιµή της σωµατικής µάζας του SYL ATR. 

Έτος µ max min N 
  16,4 22,6 12,8 69 

2002 16,1 20,8 12,8 31 
2003 14,9 16,5 13,75 8 
2004 17,0 22,6 13,1 30 

Σχήµα 5.3.11 Ιστόγραµµα δεικτών του θωρα- 
κικού µυϊκού ιστού του SYL ATR για τα τρία έτη. 
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Σωµατική µάζα του SYL ATR για το 
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Σωµατική µάζα του SYL ATR για το 
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Σχήµα 5.3.12. Ιστογράµµατα σωµατικής µάζας και δείκτη λιπώδους ιστού του SYL ATR κατ’ 
έτος και  ετήσιες διαφορές. (Newman-Keuls test: δείκτης λιπώδους ιστού, 2002,2003≠2004) 
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Σχήµα 5.3.13. Ιστογράµµατα δείκτη θωρακικού µυϊκού ιστού του SYL ATR κατ’ έτος και  
ετήσιες διαφορές.(Newman-Keuls test: δείκτης θωρακικού µυϊκού ιστού 2002≠2004). 
 

 

5.3.3. Εποχιακά πρότυπα, της σωµατικής µάζας, του λιπώδους ιστού 
και του θωρακικού µυϊκού ιστού.  
 
    Από τις γραµµικές παλινδροµήσεις της σωµατικής µάζας του Κηποτσιροβάκου ως 

προς την ηµεροµηνία, κατηγοριοποιηµένη σε πενθήµερα, προκύπτει ότι το 2002 και 

το 2004 η σωµατική µάζα µειώνεται κατά 0.19 και 0.15g αντίστοιχα κάθε πέντε µέρες. 

Σε αντίθεση µε τα δύο παραπάνω έτη, το 2003 η σωµατική µάζα αυξάνεται κατά 

0.55g ανά πενθήµερο (Πίνακας 5.3.4).  

   Η ανάλυση για το λιπώδη ιστό είχε στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα µόνο για το 

έτος 2003. Επειδή η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το δείκτη λιπώδους ιστού, δεν 

είναι δυνατή η ποσοτική εκτίµηση της µεταβολής του λιπώδους ιστού µε την διέλευση 

των ηµερών. Παρόλα αυτά διακρίνεται µια  αύξηση στον λιπώδη ιστό µε την διέλευση 

της µεταναστευτικής περιόδου (Πίνακας 5.3.4).       

   Παρόµοιο πρότυπο µε το λιπώδη ιστό παρουσιάζει και ο θωρακικός µυϊκός ιστός. 

Σύµφωνα µε τις αναλύσεις λοιπόν, ο όγκος του µυϊκού ιστού αυξάνεται κατά τη 

διέλευση των ηµερών για τα έτη 2003 και 2004, χωρίς να είναι δυνατή και πάλι να 

εκφραστεί η µεταβολή σε γραµµάρια αύξησης (Πίνακας 5.3.4). Για το έτος 2002, η 

ανάλυση δεν έδειξε κανένα στατιστικά σηµαντικό πρότυπο.   
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Πίνακας 5.3.4. Κλίσεις Γραµµικών Παλινδροµήσεων µε εξαρτηµένες µεταβλητές τη 
σωµατική µάζα, το δείκτη λιπώδους ιστού, τον δείκτη θωρακικού µυϊκού  ιστού του SYL BOR, 
και ανεξάρτητη τα πενθήµερα.  
 

Έτος  Σ. Μάζα N ∆. λίπους  N ∆. Μυών N 
2002  -0,19*** 422 -0,02 431    -0,03 431 
2003   0,55*** 101    0,22** 103 0,19** 103 
2004  -0,15* 363 0,04 378  0,21*** 378 

       *: P<0.05 , ** :P< 0.01, *** :P< 0.001  
 
    Για το Θαµνοτσιροβάκο, στατιστικά σηµαντικό πρότυπο για τη σωµατική µάζα 

παρουσιάζεται για το έτος 2003, µε αύξηση σχεδόν ενός γραµµαρίου ανά πενθήµερο. 

Ο λιπώδης ιστός για τα έτη 2002 και 2003 παρουσιάζουν αύξηση µε το πέρας της 

µεταναστευτικής περιόδου, ενώ για το 2004 δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικό 

πρότυπο. Ο θωρακικός µυϊκός ιστός, αυξάνεται µε διέλευση των ηµερών για το 2002 

και 2004, ενώ παρουσιάζει ελάχιστη  µείωση  για το έτος 2002 (Πίνακας 5.3.5). 

 

Πίνακας 5.3.5. Κλίσεις Γραµµικών Παλινδροµήσεων µε εξαρτηµένες µεταβλητές την 
σωµατική µάζα, τον δείκτη λιπώδους ιστού, τον δείκτη θωρακικού µυϊκού  ιστού του SYL 
COM, και ανεξάρτητη τα πενθήµερα.  

Έτος  Σ. Μάζα N ∆. λίπους  N ∆. Μυών N 
2002 -0,16 135  0,14* 137   0,24*** 137 
2003 0,99*** 55     0,81*** 59   0,41*** 59 
2004 0,01 155 0,01 162  -0,01* 162 

       *: P<0.05 , ** :P< 0.01, *** :P< 0.001 
 
Τέλος ο Μαυροσκούφης δεν παρουσιάζει κανένα πρότυπο σε σχέση µε την διέλευση 

της µεταναστευτικής περιόδου, ως προς τις τρεις παραπάνω εξαρτηµένες µεταβλητές 
(Πίνακας 5.3.6). 

 
Πίνακας 5.3.6. Κλίσεις Γραµµικών Παλινδροµήσεων µε εξαρτηµένες µεταβλητές την 
σωµατική µάζα, τον δείκτη λιπώδους ιστού, τον δείκτη θωρακικού µυϊκού  ιστού του SYL 
ATR, και ανεξάρτητη τα πενθήµερα.  

Έτος  Σ. Μάζα N ∆. λίπους  N ∆. Μυών N 
2002  0,11 29 0,22 29  0,27 30 
2003 -0,36 31      -0,28 32 -0,18 32 
2004 -0,30 8 -0,22 8  0,04 8 

       *: P<0.05 , ** :P< 0.01, *** :P< 0.001 
 
5.3.4.  Ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους ιστού 
   
    Η Γραµµική Παλινδρόµηση της ώρας σύλληψης των πουλιών µε τη σωµατική µάζα 

(SYL BOR: F=1.59, P> 0.05˙ SYL COM: F=1.71, P>0.05˙ SYL ATR: F= 0.06, 

P>0.05) δεν εµφάνισε κάποια σχέση µεταβολής της µάζας µε τη διέλευση της ώρας. 

Η παρατήρηση αυτή είναι σηµαντική, καθώς ο υπολογισµός του ενεργειακού 

αποθέµατος του λιπώδους ιστού έχει ως αρχική υπόθεση, ότι η διακύµανση της 

σωµατικής µάζας ενός είδους συγκεκριµένου µεγέθους (µήκος φτερούγας), οφείλεται 

στη ποσότητα λιπώδους ιστού (Ellegren & Fransson 1992).    
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   Ο υπολογισµός της “µυϊκής µάζας” (fat free body mass) των τριών ειδών φαίνεται 

στα Σχήµατα 5.3.14-16 και η “µυϊκή µάζα” ανά µήκος φτερούγας στον Πίνακα 5.3.8. 
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"Μυϊκή µάζα" του SYL COM
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Σχήµατα 5.3.14.  Σχήµατα 5.3.15.  
"Μυϊκή µάζα" του SYL ATR
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Σχήµατα 5.3.16.   
 

    Στον Πίνακα 5.3.8. παρουσιάζονται οι τιµές της “µυϊκής µάζας” για όλα τα µήκη 

φτερών των πουλιών που συλλήφθηκαν. Η  “µυϊκή µάζα” των ατόµων, που δεν 

ανήκουν σε κάποια οµάδα κοινού µήκος φτερούγας, υπολογίστηκε από την 

αριθµητική σχέση που προκύπτει από την παλινδρόµηση (Πίνακας 5.3.7).  
 
Πίνακας 5.3.7. Αριθµητική σχέση  “µυϊκής µάζας” και  
µήκος φτερούγας για τα τρία είδη. 
Είδος Αρθ. Σχέση  R2 

Κηποτσιροβάκος Y= 0,2522x - 6,177** 0,67
Θαµνοτσιροβάκος Y= 0,3667x - 15,037** 0,84
Μαυροσκούφης Y = 0,5435x - 26,310* 0,98
 *, P<0.05 ˙ **, P< 0.01 
 
    Έτσι λοιπόν, η “µυϊκή µάζα” κυµαίνεται από 12.7 µέχρι 15.8g για το Κηπο-

τσιροβάκο, από 9.9 µέχρι 15.0g για το Θαµνοτσιροβάκο και από 12.4 µέχρι 16.3g για 

το Μαυροσκούφη. Αντίστοιχα ο ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας ανά mm 

µεταβολής του µήκους του φτερούγας είναι 0.252 g/mm για το Κηποτσιροβάκο, 0,366 

g/mm για το Θαµνοτσιροβάκο και 0.543 g/mm  για το Μαυροσκούφη.  
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Πίνακας 5.3.8: “Μυϊκή”  µάζα ανά µέγεθος φτερούγας, για τα τρία υπό εξέταση είδη. 
Μυϊκή  µάζα Μήκος φτερούγας  

(mm) Θαµνοτσιροβάκος Μαυροσκούφης Κηποτσιροβάκος 
68 9,9   
69 10,3   
70 10,6   
71 11,0 12,4  
72 11,4 12,9  
73 11,7 13,4  
74 12,1 13,9 12,7 
75 12,5 14,3 12,9 
76 12,8 14,8 13,2 
77 13,2 15,3 13,4 
78 13,6 15,8 13,6 
79 13,9 16,3 13,9 
80 14,3  14,1 
81 14,7  14,4 
82 15,0  14,6 
83   14,9 
84   15,1 
85   15,3 
86   15,6 
87   15,8 

 
    Η κατανοµή του ενεργειακού αποθέµατος του λιπώδους ιστού  (fat load) φαίνεται 

στα Σχήµατα 5.3.17-19. Τα υψηλότερα ενεργειακά αποθέµατα λιπώδους ιστού 

εµφάνισε άτοµο Μαυροσκύφη, µε απόθεµα 43% της “µυϊκής µάζας” του. Για το 

Θαµνοτσιροβάκο το µεγαλύτερο ενεργειακό απόθεµα που εντοπίστηκε ήταν 40% της 

“µυϊκής µάζας”  του, ενώ τέλος για το Κηποτσιροβάκο το µέγιστο ενεργειακό απόθεµα 

ήταν 34%  της “µυϊκής µάζας”. Το ποσοστό των ατόµων µε ενεργειακό απόθεµα του 

λιπώδους ιστού λιγότερο από 10% της “µυϊκής µάζας” είναι 0.63 % για τον 

Κηποτσιροβάκο, 0.37% για το Θαµνοτσιροβάκο και 0.38% για το Μαυροσκούφη. 

Ενεργειακό απόθεµα λιπώδους ιστού 
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Ενεργειακό απόθεµα λιπώδους ιστού 
του SYL ATR
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                                  Σχήµα 5.3.19  
 
5.3.5.  Γενικό Γραµµικό Μοντέλο (GLM – General Linear Model) για το 
ενεργειακό απόθεµα  του λιπώδους ιστού (fat load).    
 
    Τα Γενικά Γραµµικά Μοντέλα που δηµιουργήθηκαν  για το ενεργειακό απόθεµα του 

λιπώδους ιστού είχαν από κακή ως καλή ικανότητα “ερµηνείας” της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (µε βάση το adj. R2). Τα µοντέλα αυτά περιλαµβάνουν 2 εώς 3 

ανεξάρτητες µεταβλητές και ερµηνεύουν από 3 έως 34% της διακύµανσης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. Το επίπεδο των ονοµαστικών µεταβλητών που λείπει από 

τους πίνακες των µοντέλων είναι αυτό που χρησιµοποιήθηκε για τις συγκρίσεις. 

Στους Πίνακες 5.3.9-11 αναφέρονται οι µεταβλητές του µοντέλου (και τα επίπεδα 

αυτών), οι συντελεστές b (και το τυπικό σφάλµα), το επίπεδο σηµαντικότητας p για 

κάθε µεταβλητή, και το beta (“συνεισφορά” κάθε µεταβλητής και επιπέδου στο 

µοντέλο για την εξαρτηµένη µεταβλητή) και το τυπικό σφάλµα αυτού. Στο κάτω µέρος 

του κάθε πίνακα σηµειώνεται το R2 του µοντέλου. Οι µεταβλητές παρουσιάζονται µε 

την σειρά εισαγωγής στο Μοντέλο .Πιο συγκεκριµένα: 

 
 
Πίνακας 5.3.9.Τo Γενικά Γραµµικό Μοντέλα για το ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους  
ιστού του SYL BOR..  
Μεταβλητή Επίπεδο Συν. b b Std.Err P Beta Beta Std.Err. 
Σταθερά  0,513 0,164 ***   
Έτος 2002 0,000 0,006  -0,003 0,059 
 2003 0,024 0,010 ** 0,145 0,059 
Μ.Φτερούγας  -0,006 0,002 ** -0,119 0,043 
               Συν. Μοντέλο για SYL BOR: F3, 522=6,95***, adj. R2=3% 
*:P<0.05, **: P< 0.01, ***: P< 0.001  
 
    Το µοντέλο του Κηποτσιροβάκου (Πίνακας 5.3.9) περιλαµβάνει 2 µεταβλητές 

(έτος, µήκος φτερούγας) και ερµηνεύει το 3% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (F3,522=6.95, p<0.001). Η µεταβλητή Έτος έχει το µεγαλύτερο “ειδικό 

βάρος” στο µοντέλο. Το ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους ιστού φαίνεται να 

εµφανίζει ετήσιες µεταβολές ενώ εµφανίζει µικρή µείωση µε την αύξηση του µήκους 

της φτερούγας.   
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Πίνακας 5.3.10.Τo Γενικό Γραµµικό Μοντέλο για το ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους  
ιστού του SYL COM.  
Μεταβλητή Επίπεδο Συν. b b Std.Er. p Beta Beta Std.Err. 
Σταθερά  1,634 0,222 ***   
Μ.Φτερούγας  -0,020 0,003 *** -0,408 0,062
Έτος 2002 -0,015 0,011  -0,109 0,080
 2003 0,059 0,017 *** 0,284 0,082
Πενθήµερο  -0,008 0,003 * -0,156 0,066
               Συν. Μοντέλο για SYL COM: F4, 220=14,77***, adj. R2=21% 
*:P<0.05, **: P< 0.01, ***: P< 0.001  
 
    Το µοντέλο του Θαµοτσιροβάκου (Πίνακας 5.3.10) περιλαµβάνει 3 µεταβλητές 

(µήκος φτερούγας έτος, πενθήµερο) και ερµηνεύει το 21% της διακύµανσης της 

εξαρτηµένης µεταβλητής (F4,220=14.77, p<0.001). Η µεταβλητή Έτος και Μήκος 

φτερούγας έχουν το µεγαλύτερο “ειδικό βάρος” στο µοντέλο. Το ενεργειακό απόθεµα 

του λιπώδους ιστού φαίνεται να εµφανίζει ετήσιες µεταβολές ενώ µικρή µείωση 

παρουσιάζεται µε την αύξηση του µήκους της φτερούγας. Μικρή µείωση του 

ενεργειακού αποθέµατος, εµφανίζεται τέλος, όσο προχωράει η µεταναστευτική 

περίοδος.  
 
Πίνακας 5.3.11.Τo Γενικό Γραµµικό Μοντέλο για το ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους 
 ιστού του SYL ATR.  
Μεταβλητή Επίπεδο Συν. b b Std.Err P Beta Beta Std.Err. 
Σταθερά  2,534 0,749 **   
Μ.Φτερούγας  -0,033 0,010 * -0,428 0,132 
Ηλικία 4 -0,078 0,024 ** -0,432 0,134 
 5 0,021 0,023  0,120 0,133 
               Συν. Μοντέλο για SYL ATR: F3, 34=8,20***, adj. R2=34% 
*:P<0.05, **: P< 0.01, ***: P< 0.001  
 
    Το µοντέλο του Μαυροσκούφη (Πίνακας 5.3.11) περιλαµβάνει 2 µεταβλητές (µήκος 

φτερούγας, ηλικία) και ερµηνεύει το 34% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (F3,34=8.20, p<0.001). Η µεταβλητή Ηλικία έχει το µεγαλύτερο “ειδικό 

βάρος” στο µοντέλο. Το ενεργειακό απόθεµα του λιπώδους ιστού φαίνεται να είναι  

µικρότερη σε άτοµα σε άτοµα που γεννήθηκαν πέρυσι ή οποιαδήποτε προηγούµενη 

χρονιά από ότι σε άτοµα άλλης ηλικιακής κλάσης, ενώ µικρή µείωση παρουσιάζεται 

µε την αύξηση του µήκους του φτερούγας.  
 
 
5.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
    Η µέση τιµή της σωµατικής µάζας του Κηποστιροβάκου εµπίπτει στο κάτω όριο 

της κατανοµής, όπως αυτή αναφέρεται για τη Μεσογειακή λεκάνη στην ανοιξιάτικη 

µεταναστευτική περίοδο (Bairlen 1991, Grattarola et al. 1999, Shirihai et al. 2001). Η 

µέση τιµή της σωµατικής µάζας στη Γαύδο (15.2g, sd.=1.48, N=886), είναι η αµέσως 
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µικρότερη τιµή που έχει καταγραφεί µετά από την Κύπρο, όπου η µέση σωµατική 

µάζα του Κηποτσιροβάκου είναι 13.9g (Moreau 1969). Το ίδιο συµβαίνει και µε την 

ελάχιστη τιµή της σωµατικής µάζας, όπου η µικρότερη τιµή έχει καταγραφεί στην 

Κύπρο (8.5g, Moreau 1969) και η αµέσως µεγαλύτερη τιµή είναι της Γαύδου µε 

9.75g.   

    Αντίστοιχα, για το Θαµνοτσιροβάκο και το Μαυροσκούφη η µέση τιµή της 

σωµατικής τους µάζας βρίσκεται µέσα στα όρια που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

(Moreau 1969, Pettersson et al. 1990, Cramp 1992, Morgan & Shirihai 1997, Gustin 

et al. 1999, Izhaki & Maitav 1998, Shirihai et al. 2001). Όσον αφορά στο  

Θαµνοτσιροβάκο και στο Μαυροσκούφη η µέση τιµή της σωµατικής τους µάζας είναι 

οµοικατανεµηµένη κατά την ανοιξιάτικη µετανάστευση στη Μεσογειακή λεκάνη, χωρίς 

κάποια περιοχή να παρουσιάζει ιδιαιτέρα µεγάλες ή µικρές τιµές.  

     Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γραµµική σχέση που εµφανίζει η µέση σωµατική µάζα 

του Κηποτσιροβάκου µε το γεωγραφικό µήκος (Σχήµα 5.4.1˙ F=6.3, R2=0.26, 

P<0.05). Για τη συσχέτιση αυτή χρησιµοποιηθήκαν στοιχεία από όλη την Μεσογειακή 

λεκάνη (Πίνακας 3.4.1, Σχήµα 3.4.1).  
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                        Σχήµα 5.4.1. Γραµµική συσχέτιση σωµατικής µάζας του 
                           SYL BOR µε το γεωγραφικό µήκος.   
 

    Φαίνεται λοιπόν ότι η µέση µάζα των πουλιών ελαττώνεται από την τις δυτικές 

ακτές τις Αφρικής και τα παράλια της Ισπανίας προς τα ανατολικά παράλια της 

Αφρικής και τα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τα 

πουλιά της ανατολικής Μεσογείου έχουν καταναλώσεις το µεγαλύτερο µέρος των 

ενεργειακών τους αποθεµάτων σε αντίθεση µε τους πληθυσµούς που µεταναστεύουν 

δια µέσω της δυτικής Σαχάρας (Bairlen 1991).  

 70



Κεφάλαιο 5                                                                   Η Φυσιολογική κατάσταση των πουλιών                    
                                                                                     κατά την άφιξη τους στη Γαύδο 

   Οι Κηποτσιροβάκοι που µεταναστεύουν µέσω της δυτικής Μεσογείου φαίνεται ότι 

καταφέρνουν να ανεφοδιάζονται ενεργειακά, αµέσως µετά το τέλος της ερήµου 

(Smith 1979), εκµεταλλευόµενοι την αυξηµένη διαθεσιµότητα τροφής µετά τις 

χειµερινές βροχές της βόρειας Αφρικής (Wood 1982, Bairlein 1991). Η 

διαφοροποίηση της σωµατικής µάζας από τα ∆υτικά στα Ανατολικά οφείλεται και στο 

γεγονός ότι στην ανατολική Σαχάρα οι οάσεις είναι πολύ λιγότερες από αυτές στη 

δυτική και κεντρική Σαχάρα. Επίσης η ζώνη µε κατάλληλα ενδιαιτήµατα 

(Μεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα) για ενεργειακό ανεφοδιασµό είναι πιο στενή 

στις ανατολικές ακτές της Αφρικής από ότι στις δυτικές ακτές (Bairlen 1991).   

   Η Γραµµική Παλινδρόµηση της σωµατικής µάζας µε το πενθήµερο σύλληψης, για 

τον Κηποτσιροβάκο έδειξε ότι η µάζα των πουλιών µειώνεται µε την πάροδο της 

µεταναστευτικής περιόδου στη Γαύδο. Στατιστικά σηµαντική πτωτική σχέση 

παρουσιάστηκε µόνο για τα έτη 2002 και 2004. Λαµβάνοντας όµως, υπόψη ότι η 

δειγµατοληπτική περίοδος του 2002 ήταν πολύ µικρή σε χρονική διάρκεια για να 

αποκαλύψει µια τέτοια σχέση, ίσως να µην είναι παρακινδυνευµένο να ισχυριστεί 

κανείς ότι γενικότερα ισχύει η αρνητική σχέση της σωµατικής µάζας και της 

ηµεροµηνίας σύλληψης για τη Γαύδο.  

     Παρόµοια πτωτική σχέση έχει παρατηρηθεί µε τη σωµατικής µάζα ή/και τη µάζα 

του λιπώδη ιστού και σε άλλα είδη κατά την ανοιξιάτικη µετανάστευση (Yong & 

Moore 1997, Izhaki & Maitav 1998, Robson et al. 2001). Η σχέση λοιπόν αυτή 

µπορεί να οφείλεται στο γεγονός τα πρώτα άτοµα που εµφανίζονται στη Γαύδο να 

ανήκουν σε πληθυσµούς που αναπαράγονται στις πιο βόρειες και ανατολικές 

περιοχές της κατανοµής τους. Συνεπώς, η µεγαλύτερη σωµατική µάζα, σε σχέση µε 

τα άτοµα που καταφτάνουν αργότερα στη Γαύδο, να αντικατοπτρίζει τη µεγαλύτερη 

απόσταση που αποµένει για την άφιξή τους στις περιοχές αναπαραγωγής (Sandberg 

1996). 

    Το πενθήµερο σύλληψης, παρόλο που εµφανίζει στατιστικά σηµαντική σχέση µε 

την σωµατική µάζα άφιξης στη Γαύδο, δεν φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στο 

ενεργειακό απόθεµα του Κηποτσιροβάκου κατά την άφιξή του. Το Γενικό Γραµµικό 

Μοντέλο έδειξε ότι το έτος είναι ο παράγοντας που καθορίζει σε µεγαλύτερο βαθµό 

το ενεργειακό απόθεµα των ατόµων κατά την άφιξή τους. Βλέπουµε λοιπόν ότι η 

φυσιολογική κατάσταση των πουλιών όταν φτάνουν στη Γαύδο εξαρτάται, από 

κάποιους παράγοντες που εµφανίζουν ετήσια µεταβλητότητα. Τέτοιοι παράγοντες θα 

µπορούσε να είναι οι  καιρικές συνθήκες πάνω από τη Μεσόγειο ή τη Σαχάρα που θα 

µπορούσαν να επηρεάσουν άµεσα τη δαπανωµένη ενέργεια της πτήσης τους 

(Pennycuick 1989) και κατ’ επέκταση το ενεργειακό απόθεµα άφιξης.  Μια  ακόµα 

αίτια θα µπορούσε να είναι η διαθεσιµότητα τροφής στις περιοχές διαχείµασης ή 
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στους σταθµούς µετανάστευσης πριν από τη Γαύδο, που πιθανόν να παρουσιάζουν 

ετησία διακύµανση για παρόµοιούς λόγους. Ο παράγοντας έτος φαίνεται να είναι 

ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη σωµατική µάζα του Κηποτσιροβάκου 

σε µεταναστευτικούς σταθµούς και για τη φθινοπωρινή µετανάστευση (Schaub & 

Jenni 2000).  

    Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ενεργειακή κατάσταση του 

Κηποτσιροβάκου, σύµφωνα µε το  Γενικό Γραµµικό Μοντέλο είναι το µήκος της 

φτερούγας. Τα άτοµα µε µεγαλύτερο µήκος φτερούγας έχουν ελαφρώς µικρότερο 

ενεργειακό απόθεµα κατά την άφιξή τους. Άτοµα µεγαλύτερου µήκος φτερούγας 

εµφανίζουν καλύτερη ικανότητα πτήσης από ότι τα άτοµα µε µικρή φτερούγα, και 

καταναλώνουν µικρότερα ποσά ενέργειας για την κάλυψη της ίδιας απόστασης 

(Norberg 1996). Συνεπώς τα άτοµα µε µεγαλύτερο µήκος φτερούγας εµφανίζουν 

µικρότερα ενεργειακά αποθέµατα κατά την άφιξή τους στη Γαύδο καθώς από την µια 

χρειάζονται µικρότερα ποσά ενέργειας για την κάλυψη µεγάλων αποστάσεων, από 

ότι τα άτοµα µε µικρά µήκη φτερούγας και από την άλλη έχουν εφοδιαστεί µε 

λιγότερα ενεργειακά αποθέµατα στον προηγούµενο από τη Γαύδο µεταναστευτικό 

σταθµό (Yong  & Moore 1994) καθώς η διατήρηση µεγάλων ποσών ενέργειας τα 

καθιστά πιο ευάλωτα σε θήρευση (Lima 1986, Ydenberg et al. 2002).            

   Συµφωνά µε το Γενικό Γραµµικό Μοντέλο, το ενεργειακό απόθεµα του 

Θαµνοτσιροβάκου εξαρτάται και αυτό, όπως και στην περίπτωση του 

Κηποτσιροβάκου από το έτος. Άλλος παράγοντας που παίζει ρόλο είναι το 

πενθήµερο σύλληψης. Ο λόγος για τον οποίο το ενεργειακό απόθεµα µειώνεται µε 

την πάροδο της µεταναστευτικής περιόδου πιθανότατα να είναι ο ίδιος που 

συσχετίζει γραµµικά την σωµατική µάζα του Κηποτσιροβάκο µε το πενθήµερο 

σύλληψης.  

    Τέλος οι παράγοντες που επηρεάζουν το ενεργειακό απόθεµα της άφιξης του 

Μαυροσκούφη είναι το µήκος της φτερούγας όπως και στον Κηποτσιροβάκο αλλά και 

η ηλικιακή κλάση. Τα της ηλικιακής κλάση 4, έχουν µικρότερο ενεργειακό απόθεµα 

από ότι τα άτοµα της ηλικιακής κλάσης 5. Αν ληφθεί υπόψη ότι η ηλικιακή κλάση 4, 

συµπεριλαµβάνει κυρίως άτοµα που γεννήθηκαν την άµεσος προηγούµενη χρονιά 

και είναι µικρότερα σε ηλικία από αυτά της ηλικιακής κλάσης 5, η διαφορά στο 

ενεργειακό απόθεµα πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι τα µεγαλύτερα σε 

ηλικία άτοµα έχουν την εµπειρία άλλης µιας µετανάστευσης και είναι πιο 

αποτελεσµατικά στην εναπόθεση ενεργειακών αποθεµάτων πριν τη Γαύδο άλλα και  

εν γένει  πιο αποτελεσµατικοί µετανάστες (Jones et al. 2002).  

     Η φυσιολογική κατάσταση και των τριών ειδών, κατά την άφιξή τους στη Γαύδο, 

µπορεί να χαρακτηριστεί από  µέτρια ως κακή. Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός 
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ότι το ποσοστό των Κηποτσιροβάκων µε δείκτη λιπώδους ιστούς κάτω από την τιµή 

3 είναι  85%. Το αντίστοιχο ποσοστό για το Θαµνοτσιροβάκο και το Μαυροσκούφη 

είναι 77 και 70%. Το ποσοστό των Κηποτσιροβάκων µε δείκτη θωρακικού µυϊκού 

ιστού κάτω από την τιµή 1 είναι 57%, ενώ για το Θαµνοτσιροβάκο και τον 

Μαυροσκύφη είναι 30 και 41% αντίστοιχα. Εξετάζοντας τη φυσιολογική κατάσταση 

και µε βάση το ενεργειακό απόθεµα του λιπώδη ιστού βγαίνει η ίδια εικόνα. Το 21% 

των Κηποτσιροβάκων έχουν σωµατική µάζα ίση ή µικρότερη από  την “µυϊκή µάζα” 

(lean body mass)  όπως αυτή υπολογιστικέ για τη Γαύδο σύµφωνα µε τους Ellegren 

& Fransson (1992). Για το Θαµνοτσιροβάκο και το Μαυροσκούφη το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 15 και 33.3% αντίστοιχα.  

         Συγκρίνοντας την “µυϊκή µάζα” των τριών ειδών που υπολογίστηκε στη Γαύδο, 

µε αυτήν των Ellegren & Fransson (Πίνακας 5.4.1, 1992), για τα ίδια είδη, στην 

Σουηδία διαπιστώνονται διαφορές τις τάξης των 3.1g στην περίπτωση του 

Θαµνοτσιροβάκου. Οι διαφορές που εντοπίζονται είναι αξιοπρόσεκτες καθώς τα 3.1g 

για το Θαµνοτσιροβάκο αποτελεί το 23% της σωµατικής του µάζας.    

   Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα πουλιά που 

χρησιµοποιούν τη Γαύδο ως µεταναστευτικό σταθµό, µεταβολίζουν µεγάλο ποσό 

πρωτεϊνών κατά την πτήση τους πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα και την Έρηµο 

της Σαχάρας. Η ένδειξη αυτή  εξάλλου υποστηρίζεται και από το µεγάλο ποσοστό 

ατόµων µε αρνητικό ενεργειακό απόθεµα (Σχήµα 5.317-19) που υποδηλώνει ότι είναι 

αποστεωµένα (Robson et al. 2001).    

      
Πίνακας 5.3.8. «Μυϊκή»  µάζα ανά µέγεθος φτερούγας, για τα τρία υπό εξέταση είδη 
στη Σουηδία. Πηγή:Ellegren  & Fransson  (1992). 
Μήκος φτερούγας  
(mm) Θαµνοτσιροβάκος Μαυροσκούφης Κηποτσιροβάκος 

68 13,0   
69 13,1   
70 13,2   
71 13,3 14,2  
72 13,4 14,5  
73 13,5 14,9  
74 13,6 15,2  
75 13,7 15,5 13,8 
76 13,8 15,8 14,2 
77  16,1 14,5 
78  16,5 14,9 
79  16,8 15,2 
80  17,1 15,6 
81  17,4 15,9 
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6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

    Η διαδικασία της µετανάστευσης σε µερικά είδη πουλιών περιλαµβάνει µικρά 

χρονικά διαστήµατα πτήσης, που διακόπτονται από µακρύτερους σε χρονική 

διάρκεια, περιόδους παραµονής σε ενδιαµέσους µεταναστευτικούς σταθµούς 

(Robson et. al. 2001). Κατά την παραµονή των πουλιών, στους µεταναστευτικούς 

σταθµούς, καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση τροφής, καθώς 

αυτό θα τους επιτρέψει να εναποθέσουν ενέργεια για τη συνέχεια του ταξιδιού τους 

(Dierchke et. al. 2003). 

    Όσον αφορά στην εαρινή µεταναστευτική περίοδο, αλλά πιθανότατα και κατά τη 

φθινοπωρινή, όπου οι πρόωρες αφίξεις στις περιοχές αναπαραγωγής επιδιώκονται 

για την εξασφάλιση ποιοτικών επικρατειών (Møller  1994, Currie et al.  2000, Morris 

& Glasgow 2001),ο ρυθµός εναπόθεσης ενέργειας είναι σηµαντικό στοιχείο της 

µετανάστευσης, καθώς καθορίζει κατά πολύ την ταχύτητά1 της (Alerstam & Lindsrtöm 

1990). 

 

 Τρόποι ενεργειακή απόθεσης. 
    
  Ο πιο σηµαντικός και ο πιο συνηθισµένος τρόπος αύξησης του ενεργειακού 

αποθέµατος στα πουλιά είναι η “υπερφαγία” (hyperfhagia, Bairlein  2002). Ρυθµοί 

κατανάλωσης τροφής 20 µε 30% πάνω από το επίπεδο «διατήρησης» 

παρατηρούνται συχνά στη φύση (Biebach 1996). Σε ελεγχόµενες πειραµατικές 

συνθήκες ο ρυθµός αυτός µπορεί να φτάσει στο 300 µε 500%, που αντιστοιχεί µε τον 

δεκαπλασιασµό του βασικού µεταβολικού ρυθµού (Lindsrtöm & Kvist 1995, Kvist & 

Lindsrtöm 2000, 2001). Τα µεταναστευτικά είδη επιτυγχάνουν την “υπερφαγία” είτε µε 

την αύξηση του ρυθµού µε τον οποίο τρέφονται ή µε το να τρέφονται για µεγαλύτερα 

χρονικά διαστήµατα είτε και τα δύο (Zwarts et. al. 1990, Kvist & Lindsrtöm 2000). 
    Μελέτες στο Κηποτσιροβάκο (Sylvia borin), έχουν δείξει ότι µικρές αλλαγές στο 

είδος της τροφής που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης µπορεί να 

επηρεάσει  τον ρυθµό εναπόθεσης ενέργειας (Bairlein & Simons 1995). Η στροφή 

πολλών ειδών στη “φρουτοφαγία” κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης είχε αρχικά 

ερµηνευτεί ως απόκριση στην αφθονία των εντόµων και των καρπών, αλλά είναι 

πλέον γνωστό ότι δεν αποτελεί απόκριση αλλά εποχιακή διατροφική προτίµηση 

(Bairlein  2002). Ένας άλλος µηχανισµός που έχει προταθεί για την αύξηση του 

ενεργειακού αποθέµατος είναι η αύξηση της αφοµοίωσης της τροφής (Bairlein 1985) 
                                                           
1 Με τον όρο ταχύτητα µετανάστευσης (σε km/d) ορίζεται η ταχύτητα µε την οποία διανύεται το 
σύνολο της µεταναστευτικής απόστασης από τον τόπο διαχείµασης στον τόπο 
αναπαραγωγής και αντίστροφα, και στον υπολογισµό της λαµβάνεται υπόψη και ο χρόνος 
παραµονής στους σταθµούς µετανάστευσης (Alerstam & Lindsrtöm 1990,  Alerstam 2003).   
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άλλα τα διαθέσιµα στοιχεία για την υπόθεση αυτή είναι αντιφατικά (Beibach 1996, 

Karasov 1996).    

 

Περιορισµοί στην ενεργειακή απόθεσης. 
 
    Ο µεγαλύτερος περιοριστικός παράγοντας της ενεργειακής εναπόθεσης φαίνεται 

να είναι η διαθεσιµότητα της τροφής. Ο διαφορετικός ρυθµός µεταβολής του 

ενεργειακού αποθέµατος πουλιών του ίδιου είδους σε διαφορετικές περιοχές κατά 

την ίδια περίοδο έχει αποδοθεί στην εποχική και χωρική διαθεσιµότητα της τροφής 

(Schaub & Jenni 2000, Rguibi-Idrissi et al. 2003).       
    Σε περιπτώσεις αφθονίας τροφής, η δυνατότητα χώνευσης, αποτελεί πια τον 

περιοριστικό παράγοντα της ενεργειακής εναπόθεσης (Diamond et al. 1986, Klassen 

et al. 1997, Karasov & Pinshow 2000), Σε αυτή την περίπτωση, το άνω όριο του 

ρυθµού αφοµοίωσης της τροφής καθορίζει τελικά, το ρυθµό εναπόθεσης της 

ενέργειας. Τέλος άλλοι λόγοι που περιορίζουν τον ρυθµό ενεργειακής εναπόθεσης, 

είναι ο αριθµός των µεταναστευτικών ατόµων σε ένα µεταναστευτικό σταθµό 

(Hansson & Petrsson 1989, Moore & Yong 1991), οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των ατόµων (Rappole & Warner 1976, Lindsrtöm et al. 1990) και το επίπεδο 

πτερόρροιας στο οποίο βρίσκονται (Schaub & Jenni 2000).  

     

Σηµασία του ρυθµού εναπόθεσης ενέργειας  
 
    Όπως έχει αναφερθεί ο ρυθµός εναπόθεσης ενέργειας επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 

τη ταχύτητα µετανάστευσης πολλών ειδών (Alerstam & Lindsrtöm 1990, Hedensrtöm 

& Alerstam 1998). Κατ’ επέκταση αυτού, ο ρυθµός ενεργειακής απόθεσης 

συσχετίζεται µε την ηµεροµηνία άφιξης στις περιοχές αναπαραγωγής (Alerstam & 

Lindsrtöm 1990), την κάλυψη επικρατειών τόσο στις περιοχές αναπαραγωγής (Marra 

et al. 1998) όσο και στις περιοχές διαχείµασης (Price 1981), αλλά αντανακλά και την 

ικανότητα αφοµοίωσης των ενεργειακών πόρων ενός µεταναστευτικού σταθµού 

(Prop & Deerenberg 1991, Nolet & Drent 1998). Συνεπώς ο ρυθµός εναπόθεσης 

ενέργειας και η παρατηρούµενη διακύµανση  µεταξύ των ατόµων, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί ως ένας δείκτης της αρµοστικότητας των µεταναστευτικών ειδών.   

 

 

 

 

 

 

6.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
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6.2.1 Μεταβολή σωµατικής µάζας, ρυθµός µεταβολής του ενεργειακού 
αποθέµατος και χρόνος παραµονής. 
 
    Η µεταβολή της σωµατικής µάζας, κατά τη διάρκεια παραµονής στον 

µεταναστευτικό σταθµό, υπολογίστηκε µε την αφαίρεση της σωµατικής µάζας του 

ατόµου στην τελευταία σύλληψη από την σωµατική µάζα του ατόµου στην πρώτη 

σύλληψη (Loria &  Moore 1990). Στην περίπτωση επανασύλληψης πάνω από µια 

φορά λαµβάνονταν υπόψη µόνο η µέτρηση της τελευταίας σύλληψης. 

     Ο ρυθµό µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος (Fuel deposition rate, FDR), 

εκφράζεται σύµφωνα µε τους Alestram & Lindström (1990) ως η διαφορά της 

σωµατικής µάζας µεταξύ δύο µετρήσεων διαιρεµένη µε τη “µυϊκή µάζα”  (fat free body 

mass) και µε το 100.     

    Η ελάχιστη διάρκεια παραµονής, στον µεταναστευτικό σταθµό, υπολογίστικε από 

την αφαίρεση της ηµεροµηνίας επανασύλληψης από την ηµεροµηνία σύλληψης 

(Cherry 1982, Loria & Moor 1990, Winker et al. 1992). Όπως και στον υπολογισµό 

της µεταβολής της σωµατικής µάζας, δεν λήφθηκαν υπόψη οι ενδιάµεσες συλλήψεις.  
 
6.2.2 Εξέταση ετήσιων διαφοροποιήσεων  
 
    Η εξέταση της ύπαρξης ετήσιων διαφοροποιήσεων τόσο στο χρόνο παραµονής 

όσο και στο  ρυθµό µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος πραγµατοποιήθηκε µε 

µη παραµετρική Kruskal-Wallis ANOVA , µε επίπεδο σηµαντικότητας p=0.05 (Zar 

1999). 
 

 6.2.3 Εξέταση επίδρασης του χειρισµού των πουλιών στον ρυθµό 
µεταβολής της µάζας.  
 
    Για να εξεταστεί αν διαφέρει ο ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας και ο 

ρυθµός µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος (FDR) των ατόµων που 

ξαναπιάνονται µια φορά από τον ρυθµό αυτών που ξαναπιάνονται πάνω από δύο 

φορές εφαρµόστηκε δοκιµασία Mann-Witney µε επίπεδο σηµαντικότητας p=0.05, 

(Loria & Moore 1990). Ενώ µε δοκιµασία Wilcoxon Matched Pairs, εξετάστηκε αν η 

σωµατική µάζα των ατόµων που επανασυλλαµβάνονται µετά από µια µέρα έχει 

µειωθεί. Για να εξεταστεί αν η ενεργειακή κατάσταση των πουλιών που 

ξαναπιάνονται διαφέρουν από αυτή των πουλιών που δεν ξαναπιάνονται 

εφαρµόστηκε δοκιµασία Mann-Witney µε επίπεδο σηµαντικότητας p=0.05 (Zar 1999). 
 
 
6.2.4 Μοντέλο µεταβολής της σωµατικής µάζας.  
 
    Για την εξέταση της µεταβολής της σωµατικής µάζας χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο 

των  Schaub & Jenni (2000). Στο µοντέλο αυτό λαµβάνεται υπόψη ότι η σωµατική 
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µάζα των πουλιών, ακολουθεί αυξητική µεταβολή από την ανατολή µέχρι την δύση 

και πτωτική µεταβολή από την δύση στην ανατολή (Kontogiannis 1967, Klein et al. 

1971, Lehikoinen 1987). Συνεπώς η διαφορά της σωµατικής µάζας που προκύπτει 

από µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί  σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας δίνουν 

λανθασµένο ρυθµό µεταβολής. Έτσι από κάθε σύλληψη (c) και επανασύλληψη (r) 
καταγράφηκε η σωµατική µάζα  [bm(c) και bm(r)], η ηµεροµηνία [d(c) και d(r)] και η 

ώρα [t(c) και t(r)]. Αν a είναι η µεταβολή της σωµατικής µάζας σε διάστηµα d (g h–1) 

και   b η µεταβολή σε µία µέρα (g day–1) τότε: ∆m(r)–∆m(c)=a •[(διάρκεια ηµέρας) –

t(c)] +b •[d(r)–d(c)] – a •[(διάρκεια ηµέρας) –t(r)]  Οπότε: ∆m(r)– ∆m(c)= a • [t(r)–
t(c)] + b • [d(r)–d(c)]  και η σχέση µπορεί εκφραστεί ως:  

∆(σωµατική µάζα) =a • ∆ (ώρα)+ b •∆ (ηµεροµηνία) 
      Συνεπώς ο ρυθµός µεταβολής της µάζας (b) κατά το διάστηµα παραµονής στον 

µεταναστευτικό σταθµό, όπως και ο ρυθµός µεταβολής της µάζας κατά το διάστηµα 

της ηµέρας (a) υπολογίζονται από ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης µε 

ανεξάρτητες µεταβλητές τις d, t bm  c και  r. Το µοντέλο σχεδιάστηκε µε απουσία 

σταθεράς καθώς η διαφορά στην σωµατική µάζα θα είναι µηδέν όταν συµπίπτει η 

σύλληψη και η επανασύλληψη.   

   Για να εξεταστεί αν η µεταβολή της µάζας ακολουθηθεί γραµµική ή  τετραγωνική 

σχέση ο παραπάνω τύπος µπορεί να πάρει την µορφή: ∆(σωµατική µάζα) =a • ∆ 
(ώρα)+ a’ • ∆ (ώρα)2+ b •∆ (ηµεροµηνία) 
     Στο παρακάτω γράφηµα (Σχήµα 6.2.1) φαίνεται η λογική του µοντέλου. Με 

έντονές τελείες δείχνεται ένα άτοµο που έχει συλλυφθεί το πρωί της πρώτης µέρας 

και έχει επανασυλληφθεί µετά από τρεις, ενώ το γραµµοσκιασµένο µέρος του 

γραφήµατος αναπαριστά την νύχτα.      

Σω
µα

τι
κή

 
µά

ζα
 

Ανατολή             ∆ύση 

Σχήµα 6.2.1. Σχηµατική αναπαράσταση
 
 
 
 

 

    Ώρα

 

 Μοντέλο µεταβολής της σωµατικής µάζας 
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6.2.5. Γενικό Γραµµικό Μοντέλο (GLM – General Linear Model) για τον 
χρόνο παραµονής στη Γαύδο. 
 
    Γενικό Γραµµικό Μοντέλο (GLM) εφαρµόστηκε για τον προσδιορισµό των 

µεταβλητών που σχετίζονται µε το χρόνο παραµονής στη Γαύδο. Ο έλεγχος της 

κανονικότητας και της αλληλοσυσχέτισης µεταξύ των εξαρτηµένων µεταβλητών 

καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των µεταβλητών στο µοντέλο περιγράφονται στο § 

5.2.3. Οι ανεξάρτητες µεταβλητές που επιλέχθηκαν για το Μοντέλο είναι οι 

ακόλουθες: 

 

• Έτος. Η µεταβλητή έτος είναι κατηγορική µεταβλητή και στην παρούσα 

εργασία παίρνει τις τιµές 2002, 2003 και 2004. 

•  Πενθήµερο πρώτης σύλληψης. Η µεταβλητή αυτή αποτελεί 

οµαδοποίησης της ηµεροµηνίας ανά πέντε ηµέρες, και αποτελεί διακριτή 

µεταβλητή. Η πεντάδα µε τον αριθµό 1 αναφέρεται στο διάστηµα από 7 

µέχρι 11 Απριλίου, και παίρνει την τιµή από 1 µέχρι την τιµή 7.     

• Ενεργειακό απόθεµα πρώτης σύλληψης. Η µεταβλητή αυτή αναφέρεται 

στο ενεργειακό απόθεµα των πουλιών και υπολογίζεται ως τη διαφορά της 

σωµατικής µάζας διαιρεµένη µε τη “µυϊκή µάζα”  (fat free body mass) και µε 

το 100. Είναι συνεχής και παίρνει τιµές -0.258 από έως 0.290 

• Ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας. Αναφέρεται ως η διαφορά 

σωµατικής µάζας µεταξύ της πρώτης σύλληψης και της επανασύλληψης. 

Είναι συνεχής και παίρνει τιµές -1.500 από έως 0.652 
 
 
 
6.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
6.3.1 Ρυθµός  µεταβολής της σωµατικής µάζας και ελάχιστος µέσος 
χρόνος παραµονής. 
 
     Τόσο ο ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας (Kruskal-Wallis test: H=5,74 

p>0.05) όσο και ο ρυθµός µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος (FDR, Kruskal-

Wallis ANOVA˙ Η=2,30 p>0.05) του Κηποτσιροβάκου  δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικές ετήσιες διαφοροποιήσεις. Ο µέσος ρυθµός µεταβολής της σωµατικής 

µάζας ήταν 0.10 g/d, µε µέγιστη τιµή τα 0.90 g/d. Έκτος από τα άτοµα που η 

σωµατική τους µάζα αυξανόταν κατά την παραµονή τους στη Γαύδο παρατηρήθηκαν 

και άτοµα µε µείωση, µε µέγιστο ρυθµό µείωση τα 1.50  g/d. Ο µέσος ρυθµό 

µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος (FDR) αντίστοιχα ήταν 0.8 % της “µυϊκής 

µάζας” ανά ηµέρα παραµονής, µε µέγιστο ρυθµό το 6.3 %/d και µέγιστο ρυθµό 

µείωσης το 1.2 %/d. Το ποσοστό επανασύλληψης  του Κηποτσιροβάκου και για τρία 
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έτη ήταν 8% σε σύνολο 897 ατόµων, ενώ ο µέσος ελάχιστος χρόνος παραµονής του 

Κήποτσιροβάκου στη Γαύδο ήταν 3 ηµέρες ενώ ο µέγιστος ελάχιστός χρόνος ήταν 11 

ηµέρες.    

  Η δοκιµασία Mann-Whitney U έδειξε ότι (z= -2.85, p<0.01) το ενεργειακό απόθεµα 

των Κηποτσιροβάκων που ξαναπιάνονται  είναι µικρότερο από αυτό των ατόµων που  

δεν ξαναπιάνονται.  
 

Πίνακας 6.3.1. Μεταβολή σωµατικής 
µάζας του SYL BOR 
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Σχήµα 6.3.1  

 Χρόνος 
παραµονής FDR  Ρυθµός µετα. 

σωµατ.µάζας 
Aver. 3 d 0,008 0,10 g/d 
Max. 11 d 0,063 0,90 g/d 
Min.    -0,105 -1,50  g/d 
Μed. 3 d 0,012 0,17  g/d 

Ποσοστό επανασύλληψης: 8%  

 
   Όπως και στο Κηποτσιροβάκο έτσι και στο Θαµνοτσιροβάκο δεν παρουσιάστηκαν 

ετήσιες διαφοροποιήσεις στον ρυθµό µεταβολής της σωµατικής µάζας (Kruskal-

Wallis test: H=1,55 p>0.05) και στο ρυθµός µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος 

(FDR, Kruskal-Wallis ANOVA: H=1.53, p>0.05). Ο µέσος ρυθµό µεταβολής της 

σωµατικής µάζας του Θαµνοτσιροβάκου ήταν 0.20 g/d, µε µέγιστη τιµή τα 1.40 g/d. 

Όπως και στο Κηποτσιροβάκο έτσι και στο Θαµνοτσιροβάκο εκτός από τα άτοµα που 

η σωµατική τους µάζα αυξανόταν κατά την παραµονή τους στη Γαύδο 

παρατηρήθηκαν και άτοµα µε µείωση, µε µέγιστό ρυθµό µείωση τα 3,78 g/d. Ο µέσος 

ρυθµό µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος (FDR) αντίστοιχα ήταν 2.9% της 

“µυϊκής µάζας” ανά ηµέρα παραµονής, µε µέγιστο ρυθµό το 13.2 %/d και µέγιστο 

ρυθµό µείωσης το 11.8 %/d. Το ποσοστό επανασύλληψης  του Θαµνοτσιροβάκου 

και για τρία έτη ήταν 7 σε σύνολο των 369 ατόµων, ενώ ο µέσος ελάχιστος χρόνος 

παραµονής του, στη Γαύδο ήταν 4 ηµέρες ενώ ο µέγιστος ελάχιστός χρόνος ήταν 18 

ηµέρες.    

    Σε αντίθεση µε το ότι συµβαίνει στο Κηποτσιροβάκο το ενεργειακό απόθεµα των 

Θαµνοτσιροβάκων που επανασυλλαµβάνονται δεν διαφέρουν (δοκιµασία Mann-

Whitney U, z=0.12, p>0.05)  από αυτά που συλλαµβάνονται µόνο µια φορά.   
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Πίνακας 6.3.2. Μεταβολή σωµατικής
 µάζας του SYL COM
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Σχήµα 6.3.2 
 

 

 Χρόνος  
παραµονής FDR  Ρυθµός µετα. 

σωµατ. µάζας 
Aver. 4 d 0,029 0,20 g/d 
Max. 18 d 0,132 1,40 g/d 
Min.  -0,118 -3,78 g/d 
Μed. 2 d 0,033 0,30 g/d 

Ποσοστό επανασύλληψης: 7 % 

     

  Ετήσιες διαφοροποιήσεις δεν παρουσιαστήκαν ούτε για το Μαυροσκούφη όσο 

αφορά το ρυθµό µεταβολής της σωµατικής µάζας (Kruskal-Wallis ANOVA˙ H=0.35 

p>0.05) και το ρυθµό µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος (Mann-Whitney U˙ 
z=0.70, p>0.05).   

    Ο µέσος ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας του Μαυροσκούφη ήταν 0.20 

g/d, µε µέγιστη τιµή τα 1.00 g/d. Όπως και στα παραπάνω είδη, έτσι και στο 

Μαυροσκούφη έκτος από τα άτοµα που η σωµατική τους µάζα αυξανόταν κατά την 

παραµονή τους στη Γαύδο παρατηρήθηκαν και άτοµα µε µείωση, µε µέγιστο ρυθµό 

µείωσης τα 0.86 g/d. Ο µέσος ρυθµός µεταβολής του ενεργειακού αποθέµατος (FDR) 

αντίστοιχα ήταν 0.6 % της “µυϊκής µάζας” ανά ηµέρα παραµονής, µε µέγιστο ρυθµό 

το 9 %/d και µέγιστο ρυθµό µείωσης το 7.5 %/d. Το ποσοστό επανασύλληψης του 

Μαυροσκούφη και για τα τρία έτη ήταν 7 %  σε σύνολο των 72 ατόµων, ενώ ο µέσος 

ελάχιστος χρόνος παραµονής του, στη Γαύδο ήταν 4 ηµέρες ενώ ο µέγιστος χρόνος 

ήταν 12 ηµέρες.    

  Το ενεργειακό απόθεµα των Μαυροσκούφηδων που επανασυλλαµβάνονται, όπως 

συµβαίνει και µε το Θαµνοτσιροβάκο, δεν διαφέρει (δοκιµασία Mann-Whitney U˙ 
z=0.13, p>0.05) από αυτό των ατόµων που συλλαµβάνονται µόνο µια φόρα. 
 

Πίνακας 6.3.3. Μεταβολή σωµατικής
 µάζας του SYL ATR
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Σχήµα 6.3.3  

 Χρόνος  
παραµονής FDR  Ρυθµός µετα. 

σωµατ. µάζας 
Aver. 4 d 0,006 0,20 g/d 
Max. 12 d 0,090 1,00 g/d 
Min.  -0,075     -0,86 g/d 
Μed. 3 d 0,010 0,23 g/d 

Ποσοστό επανασύλληψης: 7 %  
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6.2.2 Μοντέλο µεταβολής της σωµατικής µάζας.  
 
  Η Πολλαπλή Βηµατική Παλινδρόµηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή τη µεταβολή της 

σωµατικής µάζας και ανεξάρτητες τη διαφορά της ώρας και της ηµέρας από τη στιγµή 

της σύλληψης και της επανασύλληψης  όπως και το τετράγωνο της ώρας (R2= 0.46, 

F2,59=25,8, p<0.001) έδειξε ότι για το Κηποτσιροβάκο η σωµατική µάζα µεταβάλλεται 

κατά 0.05 g/h  και 0.29 g/d. 

   Αντίστοιχα η Πολλαπλή Βηµατική Παλινδρόµηση του Θαµνοτσιροβάκου έδειξε (R2= 

0.21, F1,32, p<0.01) ότι η σωµατική µάζα µεταβάλλεται κατά  0.20 g/d ενώ η ωριαία 

µεταβολή της σωµατικής µάζας δεν ήταν στατιστικά σηµαντική και δεν µπήκε στο 

µοντέλο. Τέλος η Πολλαπλή Βηµατική Παλινδρόµηση του Μαυροσκούφη έδειξε (R2= 

0.21, F2,9= 8.7, p<0,01) ότι η σωµατική µάζα µεταβάλλεται κατά 0.14 g/h  και 0.30 

g/d. 
 

6.2.3. Γενικό Γραµµικό Μοντέλο (GLM – General Linear Model) για τον 
χρόνο παραµονής στη Γαύδο. 
 
    Τo Γενικό Γραµµικό Μοντέλο που δηµιουργήθηκε για το χρόνο παραµονής του 

Κηποτσιροβάκου στη Γαύδο, παρουσίασε ικανοποιητική δυνατότητα “ερµηνείας” της 

εξαρτηµένης µεταβλητής (µε βάση το adj. R2). Τo µοντέλο αυτό περιλαµβάνει µια 

ανεξάρτητη µεταβλητή που ερµηνεύει 14% της διακύµανσης της εξαρτηµένης 

µεταβλητής. Στον Πίνακα 6.3.4 αναφέρεται η µεταβλητή του µοντέλου, ο συντελεστές 

b (και το τυπικό σφάλµα), το επίπεδο σηµαντικότητας p , και το beta (“συνεισφορά” 

κάθε µεταβλητής και επιπέδου στο µοντέλο για την εξαρτηµένη µεταβλητή) και το 

τυπικό σφάλµα αυτού. Στο κάτω µέρος του πίνακα σηµειώνεται το R2 του µοντέλου. 

Η µόνη µεταβλητή που επηρεάζει το χρόνο παραµονής και που εισάγεται στο 

µοντέλο, είναι ο ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας του Κηποτσιροβάκου στη 

Γαύδο.     
Πίνακας 6.2.4Τo Γενικό Γραµµικό Μοντέλο για τον χρόνο παραµονής του SYL BOR.  
Μεταβλητή Επίπεδο Συν. b b Std.Err P Beta Beta Std.Err. 
Σταθερά - 3.858 0,393  - - 
Ρυθ. Μεταβολής µάζας - 2,25 0,78 ** 0,399 0,138 

Συν. Μοντέλο για SYLBOR: F1,44=8.32**, adj. R2=14% 
*: P<0.05, **: P< 0.01, ***, P< 0.001  
 

    Τα Γενικά Γραµµικά Μοντέλα που δηµιουργήθηκαν για το χρόνο παραµονής του 

Θαµνοτσιροβάκου και του Μαυροσκούφη δεν κατάφεραν να εισάγουν καµία 

εξαρτηµένη µεταβλητή στο µοντέλο και συνεπώς αδυνατούν να εκφράσουν 

οποιαδήποτε σχέση µεταξύ της εξαρτηµένης και των ανεξάρτητων µεταβλητών.  

 

 
 

 83



Κεφάλαιο 6                                                                                       Οικολογία µεταναστευτικού             
                                                                                                         σταθµού 

6.2.4. Μεταβολή της σωµατικής µάζας κατά την πρώτη µέρα παραµονής.  
 
Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει µείωση της σωµατικής µάζας µετά την πρώτη ηµέρα 

παραµονής των πουλιών στη Γαύδο εφαρµόστηκε όπως έχει αναφερθεί δοκιµασία 

Wilcoxon Matched Pairs µεταξύ των µαζών της πρώτης σύλληψης και των 

επανασυλλήψεων της επόµενης ηµέρας. Έτσι για το Κηποτσιροβάκο, όπως φαίνεται 

και από το Σχήµα 6.3.4. διαπιστώνεται µια µικρή πτώση της σωµατικής µάζας χωρίς 

να είναι αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική (Τ=48.0, z=0,68 p>0.05). Σε αντίθεση µε 

το Κηποτσιροβάκο, η µέση µάζα του Θαµντοσιροβάκου (Τ=17.0, z=1,07 p>0.05) και 

του Μαυροσκούφη (Τ=6.5, z=1,6 p>0.05) εµφανίζουν µικρή αύξηση χωρίς όµως η 

µεταβολή αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.3.4. ∆ιάγραµα Box & Whisker των   
µέσων σωµατικών µαζών του SYL BOR κατά 
την πρώτη σύλληψη και την επόµενη ηµέρα.

 
Σχήµα 6.3.5. ∆ιάγραµα Box & Whisker των   
µέσων σωµατικών µαζών του SYL COM κατά 
την πρώτη σύλληψη και την επόµενη ηµέρα. 
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Σχήµα 6.3.6. ∆ιάγραµα Box & Whisker των   
µέσων σωµατικών µαζών του SYL BOR κατά  
την πρώτη σύλληψη και την επόµενη ηµέρα. 
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6.2.5. Επίδραση του χειρισµού στον ρυθµό µεταβολής της µάζας. 
 
    Όπως έχει αναφερθεί, η επίδραση του χειρισµού των πουλιών από τους 

δακτυλιωτές στο ρυθµό µεταβολής της σωµατικής µάζας εξετάζεται µε δοκιµασία 

Mann-Whitney U µεταξύ των ατόµων που επανασυλλαµβάνονται µία φορά και αυτών 

που επανασυλλαµβάνονται πάνω από µια φορά. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι ο ρυθµός 

µεταβολής της σωµατικής µάζας δεν διαφέρει µεταξύ των ατόµων που 

έπανασυλλαµβάνονται µια ή περισσότερες φορές και στα τρία είδη (SYL BOR: z= 

0.05, p>0.05˙ SYL COM: z= 0.8, p>0.05˙  SYL ATR: z= 0.21, p>0.05).   
  

6.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

   Η µέση ταχύτητα µετανάστευσης για την ανοιξιάτικη περίοδο έχει υπολογιστεί ως 

129 Km/d για το Θαµνοτσιροβάκο και 163 Km/d για το Κηποτσιροβάκο (Fransson 

1995). Για να καταφέρει ο µέσος Θαµνοτσιροβάκος και ο µέσος Κηποτσιροβάκος να 

διατηρήσουν αυτή τη ταχύτητα, ο χρόνος παραµονής σε κάθε µεταναστευτικό 

σταθµό, µετά από µια νύχτα πτήσης, θα πρέπει να είναι της τάξης των 3 ηµερών για 

το Θαµνοτσιροβάκο και κάτι περισσότερο από 2 ήµερες για το Κηποτσιροβάκο 

(Fransson, προσωπική επικοινωνία). Οι ηµέρες µέσης ελάχιστης παραµονής στη 

Γαύδο έχουν υπολογιστεί ως 4 για το Θαµνοτσιροβάκο και 3 για το Κηποτσιροβάκο. 

Η ελαφρώς µακρύτερη περίοδος παραµονής πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

πουλιά έχουν καταβολήσει µυϊκό ιστό κατά τη διάρκεια της πτήσης τους και 

εποµένως περισσότερος χρόνος είναι απαραίτητος για την αναπλήρωση της 

απώλειας αυτής.     

    Στην περίπτωση των πουλιών που χρησιµοποιούν ένα µεταναστευτικό σταθµό για 

ενεργειακό  ανεφοδιασµό, ο χρόνος παραµονής τους σ’ αυτόν θα εξαρτάται από την 

ενεργειακή κατάστασή τους κατά την άφιξή τους και το ρυθµό ανεφοδιασµού που θα 

επιτύχουν κατά την παραµονή τους (Bairlen 1985, Biebach et al. 1986, Moore & 

Kerlinger 1987, Safriel & Lavee 1988). Στην περίπτωση του Κηποτσιροβάκου το 

γενικό γραµµικό µοντέλο δείχνει ότι ο χρόνος παραµονής στη Γαύδο εξαρτάται από 

το ρυθµό µεταβολής της µάζας κατά τη διάρκεια της παραµονής.  

    Συµφωνά λοιπόν µε τους Alerstam & Hedenström (1998) τα άτοµα που 

ακολουθούν στρατηγική ελαχιστοποίησης του χρόνου (time minimization strategy) 

στη µετανάστευσή τους εγκαταλείπουν έναν µεταναστευτικό σταθµό όταν η τιµή της 

στιγµιαίας ταχύτητας µετανάστευσης πέφτει κάτω από το όριο της µέσης 

αναµενοµένης ταχύτητας (για περισσότερες λεπτοµέρειες Alerstam & Hedenström 

1990, 1998). Ο χρόνος παραµονής σε έναν µεταναστευτικό σταθµό, κατά τη 

µετανάστευση µε ελαχιστοποίηση χρόνου, εξαρτάται από το ρυθµό εναπόθεσης 

ενέργειας. Στην στη στρατηγική ελαχιστοποίησης ενέργειας (energy minimization 
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strategy), από την άλλη, τα πουλιά προσαρµόζουν τα ενεργειακά τους αποθέµατα 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενεργειακές δαπάνες κατά τη µετανάστευση. Στην 

στρατηγική αυτή, το ενεργειακό απόθεµα πριν την αναχώρηση εξαρτάται µόνο από 

την ενεργειακή κατάσταση άφιξης στο σταθµό και ο χρόνος παραµονής δεν παίζει 

κάποιο ρόλο. Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν, τη θεωρία βέλτιστης µετανάστευσης των 

Alerstam & Hedenström (1998), θα µπορούσε να ειπωθεί, ότι αφού ο χρόνος 

παραµονής εξαρτάται αποκλειστικά από το ρυθµό µεταβολής του βάρους και είναι 

ανεξάρτητος από την ενεργειακή κατάσταση της άφιξης στη Γαύδο, ο 

Κηποτσιροβάκος ακολουθεί στρατηγική ελαχιστοποίησης χρόνου κατά τη 

µετανάστευσή του.    

    Τα άτοµα µε µικρότερο ενεργειακό απόθεµα έδειξαν µεγαλύτερη πιθανότητα 

επανασύλληψης στο Κηποτσιροβάκο. Παρόµοια σχέση επανασύλληψης και 

ενεργειακού αποθέµατος έχει εµφανιστεί σε πουλιά που ετοιµάζονται να διασχίσουν 

τη Βαλτική Θάλασσα κατά τη φθινοπωρινή µετανάστευση (Petersson, Hasselquist 

1985) και για πουλιά που σταθµεύουν σε οάσεις (Bairlen 1985a, Biebach et al. 

1986). Στο Θαµνοτσιροβάκο και στο Μαυροσκούφη δεν παρατηρήθηκε κάποια τέτοια 

σχέση, γεγονός που είναι συνηθισµένο για την ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο 

(Safriel & Lavee 1988, Lavee & Safriel 1989). 

    Παρά το γεγονός ότι τα άτοµα Κηποτσιροβάκου που παρέµειναν στη Γαύδο για 

ανεφοδιασµό είχαν µικρότερη σωµατική µάζα από αυτά που την εγκατέλειψαν το ίδιο 

βράδυ της άφιξης τους, δεν είναι ορθό να διατυπωθεί ότι όλα τα άτοµα µε χαµηλή 

µάζα και κατ’ επέκταση µικρό ενεργειακό απόθεµα παραµένουν στους σταθµούς 

µετανάστευσης. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το γραµµικό µοντέλο έδειξε ότι ο 

χρόνος παραµονής είναι ανεξάρτητος από την ενεργειακή κατάσταση άφιξης, τα 

πουλιά που µόλις έχουν διασχίσει ένα µεγάλο οικολογικό φράγµα (στην παρούσα 

περίπτωση τη Σαχάρα και τη Μεσόγειος) έχουν την ευκαιρία πιο συχνών στάσεων 

(Loria & Moore 1990). Επιπλέον η παραµονή σε ένα σταθµό µετανάστευσης 

εµπερικλείει και κάποιο κόστος (Lehikoinen 1986) µε τη λογική ότι µεγαλώνει το 

ενεργειακό κόστος κίνησης µε την αύξηση της σωµατικής µάζας (Pennycuich 1975) 

και αυξάνεται και η πιθανότητα θήρευσης από αρπακτικά (Kullberg, et al. 1996, 

Dierschke 2003). Τέλος ένα άτοµο µε µικρό ενεργειακό απόθεµα µπορεί να ωφελείται 

µε το να παραλείψει να παραµείνει στη Γαύδο αφού η γρήγορη άφιξή του στις 

περιοχές αναπαραγωγής αυξάνει την αναπαραγωγική επιτυχία (Potti 1998). 

     Σύµφωνα µε την πολλαπλή βηµατική παλινδρόµηση η µεταβολή της σωµατικής 

µάζας του Κηποτσιροβάκου είναι 0.29 g/d. Με µέσο ελάχιστο χρόνο παραµονής στη 

Γαύδο τις 3 ηµέρες, µέση σωµατική µάζα πρώτης σύλληψης τα 14.7g και γνωστό 

ρυθµό µεταβολής µάζας (0.29 g/d) εκτιµάται ότι η µάζα των Κηποτσιροβάκων θα 

είναι της τάξης των 15.6g όταν θα εγκαταλείψουν τη Γαύδο. Η µέση µάζα των ατόµων 
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που δεν επανασυλλαµβάνονται και θεωρητικά εγκαταλείπουν το νησί το ίδιο βράδυ 

(άτοµα που έχουν συλληφθεί µια φορά) είναι 15.2g.  

    Με την ίδια λογική η τελική σωµατική µάζα των ατόµων Θαµνοτσιροβάκου κατά 

την αποχώρηση, είναι 14g µε µέση µάζα των ατόµων που δεν παραµένουν στο νησί 

τα 13.2g. Για το Μαυροσκούφη η τελική µάζα των επανασυλληφθέντων ατόµων είναι 

16.3g ενώ η σωµατική µάζα των ατόµων που δεν διαµένουν στο νησί είναι 16.1g.  

Όπως φαίνεται και από τα ιστογράµµατα των ενεργειακών αποθεµάτων (Σχήµα 

6.4.1) τα πουλιά που παραµένουν στη Γαύδο την εγκαταλείπουν αφού αποκτήσουν 

παρόµοια µάζα\ ενεργειακό απόθεµα, µε αυτό των πουλιών που συνεχίζουν την 

µετανάστευσή τους χωρίς καµία διανυκτέρευση στο νησί.       
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µα 6.4.1. Στην αριστερή στήλη παρατίθενται τα ιστογράµµατα του ενεργειακού 
θέµατος των πουλιών µετά την  παραµονή τους στη Γαύδο. Στα δεξιά παρατίθονται τα 
ράµµατα του ενεργειακού φορτίου των πουλίων που δεν παραµένουν στο νησί.  
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    Η µείωση της σωµατικής µάζας που παρατηρήθηκε (αν και µη στατιστικά 

σηµαντική) στην περίπτωση του Κηποτσιροβάκου, δεν είναι ασυνήθιστη στη φύση 

άλλα έχει καταγραφεί και σε άλλες µελέτες (Langslow 1976, Rappole &  Warner 

1976, Loria & Moore1990, Yong & Moore 1997). H µεταβολή αυτή στην σωµατική 

µάζα µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα νεοαφιχθέντα άτοµα βρίσκονται σε 

χαµηλή κατάσταση Zuguneruhe2 και για τον λόγο αυτό δεν έχουν την ικανότητα 

“υπερφαγίας” (Langslow 1976) ή στο γεγονός ότι τα µεταναστευτικά πουλιά έχουν 

την ανάγκη της συλλογής πληροφοριών για τη διασπορά και την κατανοµή των 

πόρων πριν να είναι δυνατή η αποδοτική εκµετάλλευσή τους (Orians 1981). Μια άλλη 

πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να είναι ότι δεδοµένου του ότι η µεταφορά µεγάλης 

ποσότητας λίπους για µεγάλο χρονικό διάστηµα είναι επικίνδυνη (Lima 1986, 

Ydenberg et al. 2002, Lank et al. 2003) είναι προτιµότερο πρώτα να ανιχνευτούν 

πλούσιοι πόροι τροφής πριν την έναρξη της εναπόθεσης ενέργειας.    

     Αντίθετα από το Κηποτσιροβάκο, ο Θαµνοτσιροβάκος και ο Μαυροσκούφης 

παρουσίασαν άµεση αύξηση της σωµατικής µάζας (µη στατιστικά σηµαντική) µετά 

από την άφιξή τους. Οι  Cherry (1982) και Kêdzior  (2002) αποδίδουν τη θετική αυτή 

µεταβολή της µάζας στο γεγονός ότι τα είδη που µελετούσαν δεν εµφανίζουν 

επικρατειακή συµπεριφορά  κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης.    

    Όπως έχει αναφερθεί υπήρχαν άτοµα και των τριών υπό εξέταση ειδών που η  

σωµατική τους µάζας ελαττώθηκε κατά τη διάρκεια παραµονής τους στη Γαύδο 

(29.8% των επανασυλληφθέντων Κηποτσηρωβάκων, 13.8% των Θαµνοτσιροβάκων 

και 37.5% των Μαυροσκούφιδων). Η µείωση της µάζας µπορεί να οφείλεται στο 

χειρισµό των πουλιών από τους ερευνητές (Nisbet & Medway 1972), στην κακή 

φυσιολογική κατάσταση των πουλιών µετά από µεταναστευτική πτήση µεγάλης 
                                                           
2 Η µεταναστευτική ανησυχία (Zugunruhe) εµφανίζεται σε έγκλειστα πουλιά κατά την περίοδο 
της µετανάστευσης και αποτελεί απόκριση στην ανικανότητα τους να µεταναστεύσουν λόγω 
του εγκλεισµού τους. Όπως παροµοιάζετε και από τον Berthold (1996),  το  Zugunruhe είναι η 
µετανάστευση σε ένα σταθερό σηµείο.  
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απόστασης (Carpenter et al. 1993), στον ενδοειδικό και διαειδικό ανταγωνισµό 

µεταξύ των πουλιών στη Γαύδο (Rappole & Warner 1976, Moore & Yong 1991) ή 

στην µη αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πόρων λόγω απειρίας στη περιοχή  

(Orians 1981).       

     Η σύλληψη και ο χειρισµός των πουλιών  µπορεί να επιφέρει stress (Rogers & 

Odum 1966). Εν τούτοις, τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας δεν υποδεικνύει 

κάποια σχέση µεταξύ της µείωσης του σωµατικού βάρους και του χειρισµού των 

πουλιών από τους ερευνητές. Το γεγονός µάλιστα ότι η σωµατική µάζα των ατόµων 

που εµφάνισαν πτωτικό ρυθµό µεταβολής δεν διέφερε από αυτή των ατόµων που 

εµφάνισαν αυξητικό ρυθµό (Mann-Whitney U,  SYL BOR: z= -1,38 p>0.05˙  SYL 

COM: z=-1,03, p>0.05˙ SYL ATR: z=-1.63, p> 0.05) υποδεικνύει ότι η 

προαναφερθείσα µείωση δεν οφείλεται ούτε στην κατάσταση των πουλιών κατά την 

άφιξη τους.    

     Η µελέτη της οικολογίας των ενδιάµεσων µεταναστευτικών σταθµών, έχει και 

σαφείς διαχειριστικές προεκτάσεις. Τα παρυδάτια πουλιά εµφανίζουν πολύ σαφείς 

ενδιαιτηµατικές προτιµήσεις και είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι σηµαντικοί 

µεταναστευτικοί σταθµοί (Myers et al. 1987). Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συµβεί στα 

µεταναστευτικά στρουθιόµορφα. Στα στρουθιόµορφα οι υπάρχουσες γνώσεις για 

τους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα ενός σταθµού είναι λίγες και δεν 

γνωρίζουµε πως µεταβάλλονται οι παράγοντες αυτοί για κάθε είδος  (Moore & Yong 

1991, Dunn 2000).  

   Ένας απλός τρόπος προσδιορισµού της ποιότητας ενός µεταναστευτικού σταθµού 

είναι  η διαπίστωση αν τα πουλιά που τον χρησιµοποιούν αυξάνουν βάρος ή (Dunn 

2000, 2001) αν εµφανίζουν θετικό ρυθµού εναπόθεσης ενεργειακού αποθέµατος 

(Lindström 2003).  

    Όσον αφορά στη Γαύδο δεν είναι πολύ εύκολο να χαρακτηριστεί σαν ποιητικά 

καλός ή όχι µεταναστευτικός σταθµός. Από την µία υπάρχει το γεγονός ότι ο µέσος 

ρυθµός ενεργειακής απόθεσης και ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας είναι 

θετικός. Η έλλειψη όµως στοιχείων για µεταναστευτικούς σταθµούς στην Μεσόγειο 

κατά την ανοιξιάτικη µετανάστευση δεν µας δίνει την δυνατότητα να συγκρίνουµε 

ούτε την µεταβολή του βάρους αλλά ούτε τον ρυθµό εναπόθεσης ενέργειας µε 

άλλους σταθµούς για να ανακτηθεί µια καλή εικόνα. Από την άλλη στη Γαύδο 

παρατηρείται ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων που η σωµατική τους µάζα µειώνεται. 

Όπως έχει ειπωθεί η µείωση αυτή δεν οφείλεται στην ούτε στον χειρισµό των 

πουλιών από του ερευνητές, αλλά πιθανότατα ούτε στην φυσιολογική τους 

κατάσταση κατά την άφιξή τους. Ο λόγος που  δεν επιτρέπει την αύξηση του βάρους 

στα άτοµα αυτά θα µπορούσε να είναι ο ανταγωνισµός για την διαθέσηµη τροφή. 
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Στην περίπτωση της ορθότητας της θεωρίας αυτής η Γαύδος δεν µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως “ποιοτικός” µεταναστευτικός για το σύνολο των ατόµων.              
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7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Ο τρόπος µε τον οποίο τα πουλιά καταφέρνουν να βρουν το δρόµο τους κατά τη 

µετανάστευση αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα µυστήρια της ορνιθολογίας. Είναι 

γνωστό ότι κάποια είδη πουλιών επιστρέφουν στις ίδιες περιοχές τόσο κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο όσο και κατά τη διαχείµαση (Moreau, 1969) µερικά µάλιστα 

χρησιµοποιούν και τους ίδιους µεταναστευτικούς σταθµούς (Meron et al., 2000). Με 

τον όρο “προσανατολισµό” ορίζεται η ικανότητα των πουλιών να προσδιορίζουν και  

να διατηρούν µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

   Πειράµατα προσανατολισµού τόσο σε άγρια όσο και σε εκτρεφόµενα πουλιά έχουν 

δείξει ότι χρησιµοποιούν γεωµαγνητικές πληροφορίες αλλά και τη θέση των 

ουράνιων σωµάτων για τον καθορισµό της κατεύθυνσής τους κατά τη µετανάστευση 

(Wiltschko & Wiltschko 1995a).  

Η χρήση των ουράνιων σωµάτων για τον προσανατολισµό  
 
Στη χρήση του ήλιου ως σηµείου αναφοράς για τον καθορισµό του 

προσανατολισµού, απαραίτητος είναι ο συνυπολογισµός της ώρας, που 

εξασφαλίζεται από τον κιρκαδικό ρυθµό των πουλιών (Schimidi-Kaening, 1990). Το 

στοιχείο που φαίνεται να παίζει το σηµαντικότερο ρόλο είναι το αζιµούθιο του ήλιου 

και όχι το ύψος του (Schimidi-Kaening et. al. 1990). Σηµαντικό στοιχείο 

προσανατολισµού αποτελεί και το πρότυπο του πολωµένου φωτός, που είναι 

ιδιαίτερα εµφανές στον ουράνιο θόλο κατά την ανατολή και δύση του ηλίου (Moore 

1987, Helbig 1991).  H χρήση της “ηλιακής πυξίδας”, όπως αναφέρεται η χρήση του 

ήλιου για τον προσανατολισµό,   είναι πολύπλοκη καθώς τα πουλιά δεν γεννιούνται 

µε την ικανότητα αυτή αλλά την µαθαίνουν κατά τους πρώτους µήνες της ζωής τους, 

και παράλληλα πρέπει να τροποποιούν την “πυξίδα” τους µε την εποχιακή αλλαγή 

της τροχιάς του ήλιου (Schimidi-Kaening et. al. 1990).  

    Πολλά είδη µεταναστευτικών πουλιών πραγµατοποιούν τις µετακινήσεις τους κατά 

τη διάρκεια της νύχτας και λογικό είναι, να χρησιµοποιούν τα αστέρια για τον 

προσανατολισµό τους. Το σύστηµα του προσανατολισµού µε τη χρήση των άστρων 

στηρίζεται στην αξονική περιστροφή των άστρων, και η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται 

κατά τους πρώτους µήνες της ζωής τους µέσω της παρατήρησης (Elmen 1970). 

Συγκεκριµένα ο Elmen ισχυρίζεται ότι τα πουλιά χρησιµοποιούν τον Πολικό αστέρα 

και τα αστρικά συστήµατα πλησίον του, χωρίς να είναι απαραίτητο να συµµετέχει 

στην διαδικασία προσανατολισµού ο κιρκάδιος ρυθµός. 
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Η χρήση του γεωµαγνητικού πεδίου για τον προσανατολισµό.  
     
   H “µαγνητική πυξίδα” αποτελεί θεωρητικά το πιο απλό και σταθερό σύστηµα 

προσανατολισµού καθώς δεν εµφανίζει ηµερήσιες ή εποχιακές µεταβολές. Τα πουλιά 

δεν χρησιµοποιούν την πολικότητα του µαγνητικού πεδίου ή τη βαθµιαία µεταβολή 

της έντασης του πεδίου από τους πόλους προς τον ισηµερινό αλλά τον άξονα των 

µαγνητικών κυµάτων. Συνεπώς δεν έχουν τη δυνατότητα διάκρισης βορά-νότου, 

άλλα έχουν την αίσθηση ότι πλησιάζουν ή αποµακρύνονται από τους πόλους ή τον 

ισηµερινό αντίστοιχα καθώς αλλάζει ο άξονας του πεδίου (Wiltschko & Wiltschko 

1995a). Η χρήση της  “µαγνητικής πυξίδας”, δεν περιορίζεται µόνο στα πουλιά, αλλά 

εµφανίζεται και σε άλλα σπονδυλωτά (Philips 1968, Light et al. 1993)  

    Ο οριζόντιος άξονα του µαγνητικού πεδίου στο µαγνητικό ισηµερινό και ο κάθετος 

άξονας του πεδίου στους πόλους (Σχήµα 7.1.1) καθιστά τη “µαγνητική πυξίδα” 

προβληµατική κοντά στους πόλους και τον ισηµερινό, καθώς και στις δύο  

περιπτώσεις είναι αδύνατος ο προσανατολισµός. Συνεπώς, µεταναστευτικά είδη που 

διανύουν µεγάλες αποστάσεις κατά τον ετήσιο κύκλο τους, όπως ο Κηποτσιροβάκος, 

είναι αναγκαίο να µεταβάλλουν, το “µεταναστευτικό τους πρόγραµµα” όταν 

διασχίσουν το µαγνητικό ισηµερινό. Έτσι ενώ πριν τον ισηµερινό µετακινούνταν προς 

αυτόν, όταν βρεθούν υπό την επίδραση οριζόντιου προς την επιφάνεια τη γης 

µαγνητικό πεδίου, πρέπει να συνεχίσουν τη µετανάστευση τους, πετώντας προς τους 

πόλους.   
 

 
                        Σχήµα 7.1.1. Η κίνηση των πουλιών µε βάση τη διεύθυνση  
                          του µαγνητικού πεδίου.   
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οριζόντιο µαγνητικό πεδίου, προκαλεί σηµαντικές ηθολογικές αλλαγές (Wiltschko & 

Wiltschko 1992). 

      Ηθολογικές και φυσιολογικές µελέτες υποδεικνύουν την ύπαρξη δύο κύριων αλλά 

ανεξάρτητων µηχανισµών που ανιχνεύουν διαφορετικές παραµέτρους του 

γεωµαγνητικού πεδίου (Wiltschko & Wiltschko 1995a, 2002 Munro et al. 1997. 

Lohman & Johnson 2000). Όσον αφορά στη θέση του µηχανισµού αυτή φαίνεται να 

τοποθετείται στα µάτια των πουλιών και µάλιστα στο αριστερό µάτι (Wiltschko et al. 

2002b). 

Ο συνδυασµός τρόπων προσανατολισµού και η βαθµονόµηση τους.  
 
    Όταν τα πουλιά εγκαθιδρύουν  κατεύθυνση  µετανάστευσης για πρώτη φορά στη 

ζωή τους, χρησιµοποιούν το συνδυασµό γεωµαγνητικών στοιχείων  και την θέση των 

ουράνιων σωµάτων (Weindler et al. 1996, 1998) για τον προσανατολισµό τους.  

Στη νεαρή φάση της ζωής τους και πριν τη πρώτη µετανάστευση τους, η χρήση των 

ουράνιων σωµάτων για τον προσανατολισµό φαίνεται να παίζει µεγαλύτερο ρόλο 

(Able & Able 1990b 1993, Prinz & Wiltscko 1992). Η βαθµονόµηση της ”µαγνητικής 

πυξίδας”  πριν τη πρώτη µετανάστευση (Weindler & Leipa 1999) καθιστά δυνατή τη 

συµπληρωµατική χρήση των διαφορετικών τρόπων προσανατολισµού, γεγονός που 

είναι ιδιαιτέρα σηµαντικό για πληθυσµούς πουλιών που προέρχονται από περιοχές 

µε µικρή κλίση του µαγνητικού πεδίου (µεγάλα γεωγραφικά ύψη, Able & Able 1999). 

      Κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης, η εναλλαγή της παρουσίας ή της 

διαθεσιµότητας των στοιχείων προσανατολισµού, δηµιουργεί διαφωνίες µεταξύ των 

διαφορετικών τρόπων προσανατολισµού (Mouheim 2004). Η εναλλαγή της 

παρουσίας ή της διαθεσιµότητας των στοιχείων προσανατολισµού µπορεί να είναι η 

εµφάνιση νέων  αστεριών, αλλαγές στην κίνηση του ήλιου στον ορίζοντα, η µη 

ορατότητα των ουράνιων σωµάτων λόγω καιρού ή ώρα της ηµέρας, και η αλλαγή της 

διεύθυνσης του µαγνητικού πεδίου. Η πλειοψηφία  των πειραµάτων που έχουν γίνει 

σε πουλιά που βρίσκονται σε µετανάστευση δείχνουν ότι σε περίπτωση 

διαφορετικών µνηµάτων προσανατολισµού, η “µαγνητική πυξίδα “ είναι αυτή που 

λαµβάνεται υπόψη (Ǻkesson 1994, Wiltscko et al. 1998c Wiltscko & Wiltscko 1999a). 

Ο προσανατολισµός σε ενήλικα και ανήλικα πουλιά.  
 
    ∆εν είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε τι βαθµό διαφέρει το σύστηµα προσανατολισµού 

των ανηλίκων και των ενήλικων πουλιών. Θεωρείται ότι τα άπειρα πουλιά, κατά την 

πρώτη τους µετανάστευση, βασίζονται σε γενετικά καθορισµένες  πληροφορίες που 

µεταφράζονται ως ένα σταθερό αριθµό πτήσεων προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, 
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µε τη διάρκεια και το µήκος των πτήσεων να καθορίζονται από τον κιρκάδιο ενδογενή 

ρυθµό (Berhold 1991, 1996, Gwinner 1996). 

   Ο Rabøl (1978) πρότεινε, ότι τα ανήλικα πουλιά χρησιµοποιούν ένα σύστηµα 

πλοήγησης που τους βοηθά να βρίσκουν ένα συγκεκριµένο µέρος, στις περιοχές 

διαχείµασης. Το µοντέλο αυτό (clock and compass model), εµπεριέχει την πλοήγηση 

προς µια συγκεκριµένη περιοχή στόχο και τη διόρθωση της πορείας τους αν έχουν 

παρεκκλίνει πολύ από αυτή. Νεότερα δεδοµένα δείχνουν ότι τα ανήλικα πουλιά 

βασίζονται σε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που δίνει ένα τέτοιο µοντέλο 

(Thorup et al. 2000, Thorup & Rabøl 2001). Επί πλέον, έχει αποδειχτεί ότι 

χρησιµοποιούν στοιχεία του  γεωµαγνητικού πεδίου, για την αλλαγή της κατεύθυνσής 

τους (Beck & Wiltscko 1988) και υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ίδια στοιχεία παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στις αποφάσεις συσσώρευσης ενεργειακών αποθεµάτων (Fransson 

et al. 2001, Kullberg et al. 2003).  

   Σε αντίθεση µε τα ανήλικα πουλιά, τα ενήλικα έχοντας την εµπειρία προηγούµενων 

µεταναστεύσεων,  µπορούν να βασιστούν και σε γεωγραφικές πληροφορίες που 

πιθανώς έχουν αποτυπώσει σε προγενέστερες µετακινήσεις τους για την ανεύρεση, 

ενδιάµεσων µεταναστευτικών σταθµών, περιοχών διαχείµασης και αναπαραγωγής 

(map-and compass concept, Berthold 2003).                         

 
7.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

7.2.1 Η περιοχή µελέτης.  
 
   Τα πειράµατα προσανατολισµού διεξήχθησαν στην τοποθεσία Καστρί της Γαύδου 

(N 34o 50’ 05’’, E 24o 05’ 09’’) από 24 Απριλίου µέχρι 12 Μαΐου του 2003. Η 

γεωγραφική θέση της Γαύδου και ο µεγάλος αριθµός των πουλιών που την 

χρησιµοποιεί ως µεταναστευτικό σταθµό (Swann & Baillie 1979) την καθιστούν 

κατάλληλη τοποθεσία για τη διεξαγωγή των πειραµάτων.  Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο αριθµός των πειραµάτων που έχουν διεξαχθεί κατά την ανοιξιάτικη 

µεταναστατευτική περίοδο είναι ελάχιστος, ενώ η πλειοψηφία τους 

πραγµατοποιήθηκε σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη.     

7.2.2 Τα υπό µελέτη είδη. 
 
    Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που 

πραγµατοποιηθήκαν σε δύο είδη, στο Κηποτσιροβάκο (Sylvia borin) και το 

Θαµνοτσιροβάκο (Sylvia communis), και µόνο κατά το έτος 2003. Συνολικά 

χρησιµοποιήθηκαν  19 άτοµα Κηποτσιροβάκων και 14 άτοµα Θαµνοτστιροβάκων  
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   Η αναγνώριση των ειδών και ο προσδιορισµός της ηλικίας έγινε σύµφωνα µε τον 

Svensson (1992), ενώ ο προσδιορισµός των αποθεµάτων λιπώδους ιστού 

πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τον Kaiser (1993).  
 

7.2.3 Πειραµατικός εξοπλισµός και πειραµατική διαδικασία  
 
   Για τα πειράµατα προσανατολισµού χρησιµοποιήθηκαν τροποποιηµένοι κώνοι του 

Elmen (Elmen & Elmen, 1966), µε διάµετρο 300 mm και ύψος 150 mm (Σχήµα 7.2.1). 

Όταν τα πουλιά είναι τοποθετηµένα στο κέντρο του κώνου έχουν οπτικό πεδίο 160Ο 

του ουράνιου θόλου. Όλος ο πειραµατικός εξοπλισµός είναι  κατασκευασµένος από 

µη µαγνητικά υλικά, και η κορυφή του καλύπτεται από λεπτό πλαστικό πλέγµα  που 

επιτρέπει όµως την όραση µέσα από αυτό.    

 
Σχήµα 7.2.1Τροποποιηµένος κώνος προσανατολισµού του  Emlen. 

 

  Ο προσανατολισµός των πουλιών υπολογίζεται από την δραστηριότητα και την 

κινητικότητα των πουλιών και πιο συγκεκριµένα, από τα αποτυπώµατα που αφήνουν 

µε το ράµφος και τα νύχια τους. Εσωτερικά του κώνου, για κάθε πείραµα, 

τοποθετείται χάρτινος κώνος ίδιων διαστάσεων, στον οποίο έχει εφαρµοστεί 

αντιγραφικό χαρτί (carbon paper). Για τα ίδια πειράµατα µέχρι το πρόσφατο 

παρελθόν, χρησιµοποιούνταν  διορθωτικό χαρτί (tipp-ex papper), ενώ τα τελευταία 

πέντε χρόνια πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν αυτόµατους ηλεκτρονικούς  

καταγραφείς. Η χρήση αντιγραφικού χαρτιού για τη διεξαγωγή των πειραµάτων 

πραγµατοποιείται πρώτη φορά σε αυτή τη µελέτη και εµφανίζεται πλεονεκτική έναντι 

των δύο προαναφερόµενων µεθόδων καθώς έχει λεπτοµερέστερα αποτελέσµατα 

από το διορθωτικό χαρτί και είναι και οικονοµικότερη από τους αυτόµατους 

ηλεκτρονικούς καταγραφείς.  

   Μετά από το πέρας του κάθε πειράµατος, διάρκειας 30 λεπτών της ώρας, οι 

χάρτινοι κώνοι ανοιχτήκαν και χωρίστηκαν σε 16 τοµείς µε τόξο 22,5ο (Ǻkesson et al. 
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1995) . Η καταµέτρηση των αποτυπωµάτων έγινε µηχανικά σε κάθε τοµέα. Έχοντας 

ως υπόθεση ότι τα αποτυπώµατα που προκαλούνται από το ράµφος, υποδεικνύουν 

καλύτερα τον προσανατολισµό των πουλιών, ο αριθµός τους, σε κάθε τοµέα,  

πολλαπλασιάζετε επί τρία.   

   Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε εξωτερικό χώρο, και τα πουλιά 

τοποθετούνταν σε πλαστικούς κλωβούς για 2 µε 5 ώρες µέχρι την έναρξη των 

πειραµάτων (Nievergelt et al 1999). Κατά την αιχµαλωσία, τα πουλιά είχαν στην 

διάθεση τους ζωντανή τροφή και νερό εµπλουτισµένο µε βιταµίνες (Mourtisen & 

Larsen, 1998). Όλα τα πειράµατα έλαβαν χώρα κατά τις µεσηµβρινές και 

απογευµατινές ώρες.  

 7.2.4. Ανάλυση δεδοµένων και στατιστική επεξεργασία. 
 
   Ως ανενεργά, θεωρήθηκαν τα άτοµα που το σύνολο των αποτυπωµάτων που 

άφηναν στον χάρτινο κώνο δεν ξεπερνούσε το  40 (Nievergelt et al 1999), και κατά 

συνέπεια εξαιρούνταν από την υπόλοιπη ανάλυση. Για το κάθε άτοµο υπολογίστηκε 

η µέση κατεύθυνση προτίµησης µε ανυσµατική άθροιση (γωνιά µέσου ανύσµατος µ, 
µήκος ανύσµατος r), ενώ η στατιστική σηµαντικότητα της µέσης διεύθυνση 

υπολογίστηκε µε τη δοκιµασία Reyleigh (Batschelet, 1981). Η µέση κατεύθυνση κάθε 

είδους υπολογίστηκε µε ανυσµατική πρόσθεση των ατόµων που ο  

προσανατολισµός τους ήταν στατιστικά σηµαντικός. Για να διαπιστωθεί αν τα 

διαφορετικά φύλα και οι διαφορετικές ηλικιακές κλάσεις παρουσιάζουν διαφορές στην 

ικανότητα προσανατολισµού εφαρµόστηκε  Mann-Whitney U Test  (Zar, 1999). 

  Η στατιστική επεξεργασία πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια των προγραµµάτων 

Oriana 2, και Statistica 6.0.       

   

 
7.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
7.3.2. Αποτελέσµατα πειραµάτων  
 
    Σε σύνολο 33 πειραµάτων που έγιναν σε Κηποτσιροβάκους (Sylvia borin) και 

Θαµνοτσιροβάκους (Sylvia communis), 8 άτοµα ήταν ανενεργά και 1 δεν παρουσίασε 

στατιστικά σηµαντικό προσανατολισµό (Πίνακας 7.3.1). 

Πίνακας 7.3.1.                           
 

Είδος No πειραµ. Ανενεργά Μη Προσα
SYL BOR 14 5 0 
SYL COM 10 3 1 
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7.3.2. Προσανατολισµός Κηποτσιροβάκου. 
 
    Η κατεύθυνση προτίµησης για το κάθε άτοµο του είδους προκύπτει, όπως έχει 

προαναφερθεί, από ανυσµατική πρόσθεση, ενώ η στατιστική σηµαντικότητα του 

προσανατολισµού από την δοκιµασία Rayleigh (Πίνακας 7.3.2). Το µήκος του µέσου 

ανύσµατος (r) όπως και η συγκέντρωση του ανύσµατος υποδηλώνουν την 

συγκέντρωση των αποτυπωµάτων σε κάθε πείραµα και κατ’ επέκταση την ικανότητα 

προσανατολισµού του κάθε ατόµου.  

 
Πίνακας 7.3.2. Αποτελέσµατα κυκλικής στατιστικής ανάλυσης για το Κηποτσιροβάκο. 

Μέσο 
άνυσµα (µ) 

Μήκος µέσου 
ανύσµατος (r) Συγκέντρωση Κυκ. Var Κυκ. 

St. DeV 
Rayleigh 
Test (Z) 

Rayleigh 
Test (p) 

272,156° 0,229 0,47 0,771 98,389° 8,909 >0.001 
284,692° 0,264 0,547 0,736 93,531° 4,038 0,018 
296,091° 0,361 0,774 0,639 81,804° 7,944 >0.001 
309,481° 0,403 0,881 0,597 77,204° 59,396 >0.001 
307,275° 0,398 0,867 0,602 77,779° 60,814 >0.001 
303,847° 0,411 0,902 0,589 76,361° 45,028 >0.001 
305,766° 0,324 0,686 0,676 85,986° 12,83 >0.001 
320,493° 0,395 0,86 0,605 78,095° 23,09 >0.001 
294,426° 0,27 0,561 0,73 92,697° 4,014 0,018 

 
 

    Ο γενικός προσανατολισµός ανά είδος προκύπτει από το ανυσµατικό άθροισµα 

των επί µέρος προσανατολισµών των ατόµων του κάθε είδους. Έτσι ο 

προσανατολισµός του Κηποστιροβάκου για το 2003 είναι  297.074° µε µήκος µέσου 

ανύσµατος 0.968  (Πίνακας 7.3.3, Σχήµα 7.3.1) όπου οι 00 αντιστοιχούν στον Βορά. 
 

 
Πίνακας 7.3.3: Αποτελέσµατα κυκλικής στατιστικής 

                             ανάλυσης για τον προσανατολισµό  του SYL BOR. 
Μέσο άνυσµα (µ) 297,074° 
Μήκος µέσου ανύσµατος (r) 0,968 
Συγκέντρωση 11,314 
Κυκλική ∆ιασπορά 0,032 
Κυκλική τυπική απόκλιση 14,715° 
Rayleigh Test (Z) 9,362 
Rayleigh Test (p) >0.001 

 

 
 

. 
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                          Σχήµα7.3.1. Προσανατολισµός του SYL BOR . 
 

    Για να εξεταστεί αν το απόθεµα λιπώδους ιστού επηρεάζει την ικανότητα 

προσανατολισµού (Sandberg 1994) εφαρµόστηκε  Mann-Whitney U Test. Η εξέταση  

(z= 0.51, p= 0.60) έδειξε ότι στην περίπτωση της Γαύδου η ικανότητα 

προσανατολισµού δεν επηρεάζεται από  το απόθεµα λίπους.    

 

7.3.3. Προσανατολισµός Θαµνοτσιροβάκου. 
 
    Όπως και για το Κηποτσιροβάκο υπολογιστικέ ο προσανατολισµός, το µήκος του 

µέσου ανύσµατός (r), η στατιστική σηµαντικότητα του προσανατολισµού και η 

συγκέντρωση του ανύσµατος για κάθε άτοµο Θαµνοτσιροβάκου (Πινακας 7.3.4).  

 
 
Πίνακας 7.3.4: Αποτελέσµατα κυκλικής στατιστικής ανάλυσης για το SYL COM.  

Μέσο 
άνυσµα (µ) 

Μήκος µέσου 
ανύσµατος (r) Συγκέντρωση Κυκ. Var Κυκ. 

St. DeV 
Rayleigh 
Test (Z) 

Rayleigh 
Test (p) 

347,474° 0,504 1,164 0,496 67,052° 28,982 >0.001 
335,478° 0,515 1,197 0,485 65,986° 14,865 >0.001 
322,752° 0,506 1,169 0,494 66,9° 31,976 >0.001 
304,489° 0,498 1,146 0,502 67,628° 16,387 >0.001 
282,18° 0,228 0,469 0,772 98,496° 2,083 0,124 

313,911° 0,321 0,679 0,679 86,32° 21,391 >0.001 
269,761° 0,225 0,462 0,775 98,967° 5,922 0,003 

 
 
    Ο γενικός προσανατολισµός του Θαµνοτσιροβάκου είναι  313.387° µε µήκος 

µέσου ανύσµατος 0.917  (Πίνακας 7.3.5, Σχήµα 7.3.2), όπου οι 00 αντιστοιχούν στον 

Βορά.  
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Πίνακας 7.3.5: Αποτελέσµατα κυκλικής στατιστικής 
                             ανάλυσης για τον προσανατολισµό  του SYL COM  

Μέσο άνυσµα (µ) 313,387° 
Μήκος µέσου ανύσµατος (r) 0,917 
Συγκέντρωση 3,885 
Κυκλική ∆ιασπορά 0,083 
Κυκλική τυπική απόκλιση 23,877° 
Rayleigh Test (Z) 5,884 
Rayleigh Test (p) >0.001 

 

 

Προσανατολισµός των SYL COM
0

90

180

270

 
                    Σχήµα 7.3.2. Προσανατολισµός του SYL COM. 

 

    Με Mann-Whitney U Test  φαίνεται ότι και στην περίπτωση του Θαµνοτσιροβάκου 

στη Γαύδου η ικανότητα προσανατολισµού δεν επηρεάζεται από  το απόθεµα λίπους 

(z= 0.6 p> 0.05), από την ηλικία (z= 0.01 p> 0.05) ή από το φύλο (z= -1.85, p> 0.05).  
 
7.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
    Τόσο οι Κηποτσιροβάκοι όσο και Θανορτσιροβάκοι παρουσίασαν στατιστικά 

σηµαντικό προσανατολισµό αλλά και µεγάλη ικανότητα προσανατολισµό. Ο σκοπός 

της µελέτης δεν ήταν η διευκρίνιση και ο προσδιορισµός του µηχανισµού 

προσανατολισµού που χρησιµοποιούν τα δύο παραπάνω είδη αφού αυτός έχει 

προσδιοριστεί (Wiltschko & Wiltschko1996, Rappl et al 2000).  

   Εκτός από τον προσδιορισµό της κατεύθυνσης προτίµησης που έδειξαν τα δύο 

είδη, που είναι σηµαντική ως πληροφορία, η παρούσα µελέτη αποδεικνύει ότι τα δύο 

αυτά είδη έχουν την ικανότητα προσανατολισµού σχεδόν όλες  τις ώρες της ηµέρες. 

Η πλειοψηφία των πειράµατα προσανατολισµού σε νυχτερινούς µετανάστες, όπως ο 
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Θαµνοτσιροβάκος και ο Κηποτσιροβάκος έχουν πραγµαντοποιηθεί µε την δύση  του 

ήλιου (Sandberg et al. 1991, Schneider 1994). Τα πειράµατα πραγµατοποιούνται 

στην δύση καθώς αντιστοιχεί µε την ώρα στην οποία τα πουλιά αρχίζουν τη 

µετανάστευση τους (Drury & Nisbet 1964, Casement 1966, Parslow 1968, 

Gauthreaux 1971, Alerstam 1976, Richardson 1978), άλλα και γιατί έχει προταθεί ότι 

χρειάζονται την θέση του δύοντος ηλιού ή /και την θέση των άστρων για την 

βαθµονόµηση της “µαγνητικής τους πυξίδας” (Moore 1987, Able& Able 1995, 

Weindler et al 1997).       

    Σε παρόµοια πειράµατα προσανατολισµού (Σχήµα 7.4.1., Pettersson et al. 1990) 

στο Κηποτσιροβάκο και το Θαµνοτσιροβάκο στην Ιταλία η µέση κατεύθυνση τους 

ήταν 318ο και  315ο αντίστοιχα.  Αν ληφθεί υπόψη ότι το νησί του Capri όπου έγιναν 

τα πειράµατα βρίσκεται περίπου 7.5Ο δυτικότερα της Γαύδου, συµπεραίνεται ότι ο 

προσανατολισµός των δύο ειδών είναι εξαιρετικά παρόµοιος στις δύο περιοχές.   

     

     
Σχήµα 7.4.1 Αποτελέσµατα προσανατολισµού του Κηποτσιροβάκου και Θαµνοτσιροβάκου 
στο Capri της Ιταλίας. Πηγή: Pettersson et al. 1990 

SYL BOR SYL COM 

a = 3180

 r = 0.32 
a = 3150

 r = 0.39

 
 
     Με τα αποτελέσµατα των πειραµάτων προσανατολισµού µπορούµε να 

υπολογίσουµε προς ποια περιοχή κατευθύνονται τα πουλιά, όταν εγκαταλείπουν τη 

Γαύδο. Η θεωρητική απόσταση που διανύουν τα δύο υπό εξέταση είδη, σε συνθήκες 

άπνοιας  (Pennycuick 1989),  υπολογιστήκαν από τους  Pilastro & Spina (1997) για 

έναν µεταναστευτικό σταθµό στη Ιταλία 301km για το Κηποτσιροβάκο και   398 km 

για το  Θαµνοτσιροβάκο. Θεωρώντας ότι τα πουλιά ακολουθούν προσεγγιστικά µια 

ευθεία γραµµή κατά την πτήση τους πάνω από την θάλασσα (Berthold 1996) και 

χρησιµοποιώντας λοιπόν τον προσανατολισµό των δύο ειδών στη Γαύδο και την 

θεωρητική απόσταση που µπορούν τα είδη να διανύσουν προκύπτουν τα Σχήµατα 

7.4.2-3.  
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Σχήµα 7.4.2. Κατεύθυνση του SYL BOR και 
απόσταση που διανύει µετά τη Γαύδο.  

Σχήµα 7.4.3. Κατεύθυνση του SYL COM και 
απόσταση που διανύει µετά τη Γαύδο. 

 

   Φαίνεται λοιπόν, ότι ο Κηποτσιροβάκος κατευθύνεται προς την Ιταλία ενώ ο 

Θαµνοτσιροβάκος πιθανότητα ακολουθεί την πορεία προς τα Ιόνια νησιά. Η 

κατεύθυνση του Κηποτσιροβάκου προς την Ιταλία υποστηρίζεται µερικώς και από 

επανασύλληψη ενός ατόµου του είδους που είχε δακτυλιωθεί στα Αντικύθηρα και 

ξαναπιάστηκε στην Ιταλία (Μαρία ∆ηµάκη, προσωπική επικοινωνία) κατά την 

φθινοπωρινή µεταναστευτική περίοδο. Το κατά πόσο ανταποκρίνεται η πορεία αυτή 

στην πραγµατικότητα δεν είναι γνωστό και πρέπει να επαληθευτεί από επαναλήψεις 

δακτυλιωµένων πουλιών ή από µελέτες της µετανάστευσης µε Radar.      
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8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Το µεταναστευτικό ταξίδι των πουλιών από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής 

και τις περιοχές διαχείµασης πραγµατοποιείται δύο φορές στον ετήσιο κύκλο των 

περισσότερων πουλιών. Οι σηµαντικότεροι επιλεκτικοί παράγοντες, που καθορίζουν 

την έκβαση της µετανάστευσης είναι η εξοικονόµηση ενέργειας και χρόνου αλλά και η 

ασφάλεια (Alerstam & Lindström 1990). Παρόλα αυτά, διάφορες εργασίες (Lack 

1960, Richardson 1978, 1990),  προτείνουν ότι κλιµατικοί παράγοντες επηρεάζουν τη 

φαινολογία της µετανάστευσης. 

    Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις ως προς ποια από τις επιµέρους καιρικές 

µεταβλητές παίζει σηµαντικό ρόλο στη µετανάστευση. Η ανάλυση της 

µεταναστευτικής δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπόψη µεµονωµένες καιρικές 

µεταβλητές, συνήθως, δεν οδηγεί στην έκφραση γενικών  προτύπων απόκρισης της 

µεταναστευτικής ροής στα καιρικά φαινόµενα (Curtis 1969). Το γεγονός αυτό, 

οφείλεται,  πρωτίστως στο ότι οι καιρικές µεταβλητές δεν είναι  ανεξάρτητες µεταξύ 

τους (Curtis 1969, Richardson 1978, 1990). 

Άνεµος και µετανάστευση  
 
    Πάρα τη δυσκολία σύνδεσης µεµονωµένων καιρικών µεταβλητών και της 

µεταναστευτικής ροής, είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι τα µεταναστευτικά πουλιά 

επηρεάζονται από τη διέλευση καιρικών µετώπων και ιδιαίτερα από τους ανέµους 

(Lack 1960, Able 1974, Alerstam 1979a, Richardson 1978, 1990, Zehnder et al. 

2001). Ο άνεµος είναι πιθανότατα η σηµαντικότερη καιρική µεταβλητή που επηρεάζει 

τη µετανάστευση (Evans 1966; Alerstam 1979b) και συµφωνά µε τον Alerstam 

(1990)  ο άνεµος και τα κατακρηµνίσµατα είναι αρκετά για την ερµηνεία της έντασης 

της µεταναστευτικής ροής. 

    Σε γενικές γραµµές η ένταση της µεταναστευτικής ροής είναι µέγιστη µε ούριους 

άνεµους µικρής έντασης. Μέτρια ένταση ροής, έχουµε µε πλάγιους ανέµους και 

αντίθετους µικρής έντασης, ενώ η µεταναστευτική ροή είναι ελάχιστη µε ισχυρούς 

αντίθετους ανέµους (Richardson 1978). Το πρότυπο αυτό είναι κατανοητό αν ληφθεί 

υπόψη  ότι ο άνεµος µπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό το ενεργειακό κόστος 

της µετανάστευσης (Richardson 1990). Εάν τα πουλιά, διατηρούν µια σταθερή 

ταχύτητα στον αέρα, ο άνεµος επιδρά στη σχετική τους ταχύτητα και συνεπώς και 

στη διάρκεια πτήσης. Εάν από την άλλη, τα πουλά διατηρούν σταθερή σχετική 

ταχύτητα ο άνεµος επιδρά στην ενέργεια που καταναλώνουν (Pennycuick 1978). Η 

ενδιάµεση κατάσταση φαίνεται να είναι αυτή που επικρατεί στην πραγµατικότητα 
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(Bloch & Bruderer 1982). Σε κάθε περίπτωση, ο ούριος άνεµος µειώνει το ενεργειακό 

κόστος της µετανάστευσης, το οποίο είναι σηµαντικό για περισσότερα είδη πουλιών, 

αν όχι για όλα (Richardson 1978). 

    Οι ούριοι άνεµοι αναµένεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για τα πουλιά που 

µεταναστεύουν χρησιµοποιώντας πτήσεις µεγάλων αποστάσεων πάνω από 

αφιλόξενα ενδιαιτήµατα. Ενεργειακές αναλύσεις υποδεικνύουν ότι κάποια είδη δεν θα 

µπορούσαν να ολοκληρώσουν την πτήση τους πάνω από ωκεανούς ή ερήµους 

χωρίς τη βοήθεια ούριων ανέµων (Wood 1982, Stoddard et al. 1983, Piersma & 

Jukema 1990,  Butler et al. 1997  αλλά βλέπε και  Hedenström & Weber 1999 ).  

   Παρόλα αυτά υπάρχουν µελέτες που αναφέρουν ελάχιστες ή καθόλου επιπτώσεις 

των καιρικών φαινόµενων στη χρονική φαινολογία κατά την ανοιξιάτικη 

µεταναστευτική περίοδο (Hebrard 1971, Cochran 1987).  Μια πιθανή εξήγηση, 

αποτελεί το γεγονός ότι την άνοιξη τα πουλιά πιθανόν να βρίσκονται υπό τη πίεση 

χρόνου για να φτάσουν στις περιοχές αναπαραγωγής και συνεπώς είναι διατιθέµενα 

να διακινδυνεύσουν καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια για τη πτήση τους 

(Alerstam & Lindström 1990).     

 

Άνεµος και η απόφαση αναχώρησης από έναν µεταναστευτικό σταθµό. 
 
    Είναι  γνωστό ότι η µεταναστευτική δραστηριότητα είναι υψηλή κατά τη διάρκεια 

των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών (Richardson 1990), αλλά το πώς, και σύµφωνα µε  

ποιους  κανόνες, τα πουλιά επιλέγουν τις ευνοϊκότερες για αυτά συνθήκες, για την 

αναχώρηση δεν είναι πλήρως κατανοητό (Åkesson & Hedenström 2000).   

   Σε θεωρητικές µελέτες οι Weber et al. (1998) υποστηρίζουν ότι  τα µεταναστευτικά 

πουλιά αµέσως µετά την άφιξή τους σε έναν µεταναστευτικό σταθµό, δεν λαµβάνουν 

υπόψη τους την κατάσταση των ανέµων.  Το κύριο µέληµα τους είναι ο ενεργειακός 

ανεφοδιασµός, και µόνο µετά από την διέλευση κάποιων ηµερών, 6 µε 8 σύµφωνα 

µε τους υπολογισµούς τους, είναι έτοιµα  να αναχωρήσουν µε την εµφάνιση ούριων 

ανέµων. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα "χρονικό παράθυρο αναχώρησης" όταν πρέπει 

τα πουλιά να δώσουν προσοχή στους ανέµους. Εάν κανένας ευνοϊκός άνεµος 

εµφανιστεί κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατος, τα πουλιά θα πρέπει να 

αναχωρήσουν τις αµέσως επόµενες µέρες ανεξαρτήτως των ανέµων που 

επικρατούν. Η θεωρεία των Weber et al. (1998) υποστηρίζεται και από εµπειρικά 

δεδοµένα, που έχουν αντληθεί από ραδιοπαρακολούθηση µεταναστευτικών πουλιών 

(Åkesson  & Hedenström 2000). 

 

 

 109



Κεφάλαιο 8                                                                        Μετανάστευση και διεύθυνση ανέµου 
 
 
Άνεµος και η απόφαση προσγείωσης σε έναν µεταναστευτικό σταθµό.  
  
   Ο αριθµός των εργασιών που ασχολούνται µε την επίδραση των καιρικών 

φαινόµενων και ειδικότερα των ανέµων, στην απόφαση για προσγείωση σε ένα 

µεταναστευτικό σταθµό είναι περιορισµένος. Οι  Pyle et al. (1993) για την περιοχή 

της Καλιφορνίας, συµπέραναν ότι η διεύθυνση και η ένταση των επικρατούντων 

ανέµων συσχετίζονται ισχυρά µε τον αριθµό άφιξης πουλιών στην περιοχή µελέτης 

τους. Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγει και µελέτη για τη δυτική Μεσόγειο 

(Barriocanal  et al. 2002). Οι αντίθετοι άνεµοι προς τη µεταναστευτική πορεία είναι 

αυτοί που σχετίζονται µε το µεγάλο αριθµό αφίξεων σε µεταναστευτικούς σταθµούς.     
 
8.2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

    Για την εξέταση της επίδρασης της διεύθυνσης των ανέµων στην απόφαση 

προσγείωσης των µεταναστευτικών πουλιών στη Γαύδο, χρησιµοποιηθήκαν 

δεδοµένα από τέσσερα είδη στρουθιοµόρφων. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν κατά τα έτη 

2002, 2003 και 2004.    

Η επιλογή των ειδών έγινε µε βάση την αφθονία σύλληψης τους και µε βάση το 

παρόµοιο πρότυπο µετανάστευσής τους (νυχτερινή µετανάστευση, µικρή περίοδος 

παραµονής σε µεταναστευτικούς σταθµούς (Shirihai et al. 2001, Zehnder & Karlsson  

2001). Η επίδραση της διεύθυνσης των ανέµων εξετάστηκε στα τέσσερα είδη 

χωριστά αλλά και στο σύνολο των εντοµοφάγων στρουθιοµόρφων. Συνολικά και τις 

τρεις χρονιές παγιδεύτηκαν και δακτυλιώθηκαν  770 Κηποτσιροβάκοι, (Sylvia borin) 

360 Θαµνοτσιροβάκοι (Sylvia communis), 50 Μαυροσκούφηδες  (Sylvia atricapilla) 

και 494 Μαυροµυγοχάφτηδες (Ficedula hypoleuca).  

Για την εξέταση της επίδρασης της διεύθυνσης των ανέµων χρησιµοποιήθηκαν οι 

µέρες µε τον µέγιστο αριθµό πουλιών που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη (Barriocanal 

et al. 2001). Ως µέρες µέγιστων συλλήψεων θεωρήθηκαν οι µέρες που 

δακτυλιώθηκαν πάνω από το 10% της ετήσιας σύλληψης για κάθε είδος (Barriocanal 

et al. 2001).      
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Β   

• Γ 

•      ∆    

        •      Ε    

        • 

Σχήµα 8.2.1. Σηµεία υπολογισµού της διεύθυνσης του ανέµου.  

 

Τα µετεωρολογικά στοιχεία αντλήθηκαν µέσω των αρχικών ανά εξάωρο 

δεδοµένων του προγνωστικού προγράµµατος Bolam του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών και αφορούν τέσσερα σηµεία νότια της Γαύδου (Σηµεία Β-Ε) και κοντά στις 

Αφρικανικές ακτές και ένα σηµείο ακριβώς νότια της Γαύδο (Σηµείο Α, Σχήµα 8.2.1). 

Για τα τέσσερα σηµεία στα νότια της Γαύδου η διεύθυνση του ανέµου αναφέρεται στις 

00:00 ώρα  Ελλάδος κατά την οποία θεωρούµε ότι τα µεταναστευτικά πουλιά είναι εν 

πτήση καθώς τα στρουθιόµορφα αρχίζουν τη µετανάστευσή τους µετά τη δύση του 

ηλίου (Moore 1987, Åkesson et al. 1996, Bolshakov & Bulyuk 1999, Zehnder et al. 

2001) . Αντίθετα στο σηµείο κοντά στη Γαύδο η διεύθυνση του ανέµου αναφέρεται για 

τις 06:00 τοπική ώρα οπότε και θεωρούµε ότι τα πουλιά µόλις προσεγγίζουν το νησί 

καθώς για την διάσχιση της µεσογείου απαιτείται 4-6 ώρες (Fransson, προσωπική 

επικοινωνία).     

   Για να εξεταστεί αν στις µέρες µέγιστης σύλληψης η διεύθυνση των άνεµων ήταν 

τυχαία ή όχι  εφαρµόστηκε η δοκιµασία οµοιοµορφίας Rayleigh (Batschelet, 1981).  Η 

στατιστική δοκιµασία πραγµατοποιήθηκε µε  βοήθεια του προγράµµατος Oriana 2. 

 
 
8.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

    Οι άνεµοι παρουσίαζαν συγκεκριµένη διεύθυνση για τις µέρες µέγιστης σύλληψης, 

σε κάποιο από πέντε επιλεγµένα σηµεία για το Κηποτσιροβάκο, (Sylvia borin), το 

Μαυροσκούφη  (Sylvia atricapilla) και το Μαυροµυγοχάφτη (Πίνακας 8.3.1). Αντίθετα 

κάτι τέτοιο δεν αποδείχτηκε για το Θαµνοτσιροβάκο (Sylvia communis). Όπως 
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φαίνεται και από τα ιστογράµµατα µέσης διεύθυνσης ανέµων (Σχήµα 8.3.1-4) τις 

µέρες υψηλής σύλληψης επικρατούν άνεµοι συγκεκριµένης διεύθυνσης και µάλιστα 

αντίθετες προς τη γενική µεταναστευτική πορεία των πουλιών, βορειοδυτικοί έως 

βορειοανατολικοί .  

 

Πίνακας 8.3.1.   

Είδος Σηµείο 
Ηµέρες 
Μέγιστης 
Σύλληψης 

Μέσο 
άνυσµα 

(µ) 

Μήκος 
µέσου 

ανύσµατος 
(r) 

Κυκ. 
St. DeV 

Rayleigh 
Test (Z) 

Rayleigh
Test (p) 

Sylvia borin Β 11 55,783° 0.81 37,21° 7.215 0.0002 
Sylvia borin ∆ 11 334,33° 0.531 64,501° 3.097 0.041 
Sylvia borin Ε 11 132,457° 0.767 20,868° 6.471 0.0005 

Sylvia atricapilla Ε 11 320,182° 0.544 63,225° 3.255 0.035 
Ficedula hypoleuca Α 9 350,783° 0.738 44,648° 4.904 0.004 
Ficedula hypoleuca Β 9 37,837° 0.616 28,202° 3.415 0.028 
Ficedula hypoleuca ∆ 9 340,164° 0.659 52,285° 3.914 0.015 
Ficedula hypoleuca Ε 9 321,266° 0.72 46,459° 4.663 0.006 
Συν.Εντοµοφάγων Α 6 350,783° 0.738 44,648° 4.904 0.004 
Συν.Εντοµοφάγων  Β 6 37,837° 0.616 28,202° 3.415 0.028 
Συν.Εντοµοφάγων ∆ 6 340,164° 0.659 52,285° 3.914 0.015 
Συν.Εντοµοφάγων Ε 6 321,266° 0.72 46,459° 4.663 0.006 

 

 
Σχήµα 8.3.1. Ιστογράµµατα µέσης διεύθυνσης ανέµων κατά τις ηµέρες µέγιστης 
σύλληψης για το Κηποτσιροβάκο  (Sylvia borin). 
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Σχήµα 8.3.2. Ιστογράµµατα µέσης διεύθυνσης ανέµων κατά τις ηµέρες µέγιστης 
σύλληψης για το Μαυροσκούφη (Sylvia atricapilla). 

 
 
 

 
Σχήµα 8.3.3. Ιστογράµµατα µέσης διεύθυνσης ανέµων κατά τις ηµέρες µέγιστης 
σύλληψης για το Μαυροµυγοχάφτη (Ficedula hypoleuca). 
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Σχήµα 8.3.3. Ιστογράµµατα µέσης διεύθυνσης ανέµων κατά τις ηµέρες µέγιστης 
σύλληψης για το σύνολο των εντοµοφάγων στροθυοµόρφων.  

 
 
8.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
    Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της διεύθυνσης των ανέµων και της 

µεταναστευτικής ροής, υποδεικνύουν ότι στην περιοχή της Γαύδου και της 

Ανατολικής Μεσογείου κατ’ επέκταση, η απόφαση για την προσγείωση σε έναν 

µεταναστευτικό σταθµό πιθανότητα επηρεάζεται και από τη διεύθυνση των ανέµων.     

   Την προηγούµενη νύχτα των ηµέρων υψηλής σύλληψης για τα υπό εξέταση είδη 

επικρατούσαν άνεµοι συγκεκριµένης διεύθυνσης και µάλιστα αντίθετα προς τη  

γενική µεταναστευτική πορεία των πουλιών, βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί. Τα 

πουλιά που περνούν από τη Γαύδο αφού έχουν διασχίσει την έρηµό της Σαχάρας 

έχουν να αντιµετωπίσουν άλλο ένα οικολογικό φράγµα, τη Μεσόγειο θάλασσα στην 

οποία οι περιοχές για στάση είναι σπάνιες (Liechti & Bruderer 1998). Συνεπώς, τα 

πουλιά βρίσκονται σε άσχηµη φυσιολογική κατάσταση και η ενεργειακή επιβάρυνση 

των αντίθετων ανέµων πιθανώς να µην τους αφήνει περιθώρια για τη συνέχιση της 

πτήσης τους.   

  Η Γαύδος λοιπόν, όταν επικρατούν αντίθετοι προς τη µεταναστευτική πορεία άνεµοι 

αποτελεί κατάλληλο µέρος για ξεκούραση και ενεργειακό ανεφοδιασµό, ώστε να 

συνεχίσουν την µεταναστευτική τους πορεία όταν θα τους το επιτρέψουν οι ευνοϊκές 

καιρικές συνθήκες (Alerstam & Lindström 1990). Παρόµοιο πρότυπο έχει περιγράφει 

και για τη Καλιφορνία  (Pyle et al. 1993), αλλά και για τη ∆υτική Μεσόγειο 
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(Barriocanal  et al. 2002) όπου οι άνεµοι που υποχρέωναν τα πουλιά να 

προσγειωθούν ήταν βόρειοι, βορειοδυτικοί. 

     ΟΙ Weber et al. (1998) πρότειναν ένα µοντέλο ανάλυσης για την απόφαση 

προσγείωσης σε µεταναστευτικό σταθµό όπου ο άνεµος κατηγοριοποιείται ως  

απουσία ανέµου και ούριος άνεµος. Παρόλα αυτά το µοντέλο δεν κατάφερε να δώσει 

ικανοποιητικές εξηγήσεις για τις διαφορές στις προβλεπόµενες και παρατηρώµενες  

τιµές στο πεδίο. ∆ιακρίνεται λοιπόν ότι περαιτέρω αναλύσεις και πειράµατα είναι 

αναγκαία για τη διευκρίνηση  του µοντέλου µε το οποίο τα πουλιά παίρνουν την 

απόφαση να προσγειωθούν σε ένα σταθµό και ποια η συµβολή των ανέµων σε αυτή.     
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9. Γενικά Συµπεράσµατα  
 
9.1 Μορφοµετρία. 
  

• Οι µέσες τιµές των µορφοµετρικών µεταβλητών του Θαµνοτσιροβάκου και του 

Μαυροσκούφη εµπίπτουν µέσα στα όρια που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 
• Οι µέσες τιµές των µορφοµετρικών του Κηποστιροβάκου εµπίπτουν µέσα στα 

όρια που αναφέρονται στη βιβλιογραφία αλλά η µέγιστη τιµή για το µήκος της 

φτερούγας είναι η µεγαλύτερη που έχει καταγραφεί για το είδος. Ο ακραίες 

τιµές που καταγράφηκαν για το µήκος φτερούγας υποδεικνύουν ότι από τη 

Γαύδο περνάνε και  άτοµα πληθυσµών που αναπαράγονται στο βόριο και 

ανατολικό άκρο της κατανοµής του είδους. 
• Υπάρχουν ενδείξεις, ότι η µετανάστευση σε ευρύ µέτωπο (wide front 

migration) για τον Κηποτσιροβάκο δεν ισχύει µόνο για την δυτική και κεντρική 

Μεσόγειο, άλλα και για την ανατολική. 

 
9.2 Φαινολογία µετανάστευσης. 
 

• Το µήκος του 3ου  πρωτεύοντος των ατόµων του Κηποτσιροβάκου και του 

Θαµνοτσιροβάκου  µειώνεται µε τη πάροδο της µεταναστευτικής περιόδου. Οι 

λόγοι για τους οποίους συµβαίνει αυτό δεν είναι ξεκάθαροι για την περίπτωση 

του Κηποτσιροβάκου αλλά στην περίπτωση του Θαµντοτσιροβάκου φαίνεται 

να συµβαίνει λόγω της γρηγορότερης άφιξης των αρσενικών έναντι των 

Θηλυκών  
•  Σε ηµερήσια βάση, το µήκος του φτερού του Κηποτσιροβάκο µειώνεται µε 

την διέλευση της ώρας.  
•  Η αύξηση στον αριθµό σύλληψης του Κηποτσιροβάκου και συνεπώς στον 

αριθµό άφιξης του είδους στη Γαύδο συνδεεταί µε ταυτόχρονη µείωση στον 

αριθµό σύλληψης του Θαµνοτσιροβάκου.  
 
9.3 Φυσιολογική κατάσταση των πουλιών κατά την άφιξή τους στη 
Γαύδο. 
 

• Η µέση τιµή της σωµατικής µάζας του Θαµνοτσιροβάκου και του 

Μαυροσκούφη εµπίπτουν στα όρια της κατανοµής της σωµατικής µάζας, 

όπως αυτή αναφέρεται για την Μεσογειακή λεκάνη κατά την ανοιξιάτικη 

µεταναστευτική περίοδο 
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• Η µέση τιµή της σωµατικής µάζας του Κηποστιροβάκου εµπίπτει στο κάτω 

άκρο της κατανοµής της σωµατικής µάζας, όπως αυτή αναφέρεται για τη 

Μεσογειακή λεκάνη κατά την ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο. 
• Παρατηρείται σταδιακή µείωση της µέσης τιµής της σωµατικής µάζας του 

Κηποστιροβάκου από τη δυτική προς την ανατολική Μεσόγειο την 

ανοιξιάτικη µεταναστευτική περίοδο. 
• Η σωµατικής µάζα του Κηποτσιροβάκου µειώνεται µε τη πάροδο της 

µεταναστευτικής περιόδου. 

• Το ενεργειακό απόθεµα του Κηποτσιροβάκου κατά την άφιξη στη Γαύδο 

παρουσίαζει ετήσια µεταβλητότητα και καθορίζεται από το µήκος του 

φτερού.  

• Το ενεργειακό απόθεµα του Θαµνοτσιροβάκου κατά την άφιξη στη Γαύδο 

παρουσίαζει ετήσια µεταβλητότητα και καθορίζεται από το µήκος του 

φτερού και το πενθήµερο της άφιξης του. 

• Το ενεργειακό απόθεµα του Θαµνοτσιροβάκου κατά την άφιξη στη Γαύδο 

καθορίζεται από το µήκος του φτερού και την ηλικία των ατόµων. 

• Οι ενδείξεις από τη σωµατική µάζα, το λιπώδη ιστό και το θωρακικό µυϊκό 

ιστό και για τα τρία είδη υποδεικνύουν ότι έχουν µεταβολίσει µεγάλο 

ποσοστό πρωτεϊνών  κατά τη µετανάστευση τους πάνω από τη Μεσόγειο.  

 

    9.4 Οικολογία µεταναστευτικών σταθµών. 
• Οι ηµέρες µέσης ελάχιστης παραµονής στη Γαύδο για τον Κηποτσιροβάκο 

είναι  3, για το  Θαµνοτσιροβάκο και Μαυροσκούφη 4. Οι ηµέρες µέσης 

ελάχιστης παραµονής και για τα τρία είδη είναι ελαφρώς περισσότερες από 

ότι θα αναµένονταν από την µέση ταχύτητα µετανάστευσης των ειδών.  

• Και τα τρία είδη αυξάνουν τη σωµατική τους µάζα κατά την παραµονή τους 

στο νησί της Γαύδου, µε τον Κηποτσιοβάκο να παρουσιάζει µέσο ηµερήσιο 

ρυθµό µεταβολής της σωµατικής µάζας 0.10 g/d. Ο µέσος ηµερήσιος 

ρυθµός µεταβολής της σωµατικής µάζας  για το Θαµνοτσιροβάκο και τον 

Μαυροσκούφη είναι    0.20 g/d. 

• Τα άτοµα Κηποτσιροβάκου που χρησιµοποιούν τη Γαύδο ως 

µεταναστευτικό σταθµό φαίνεται να ακολουθούν στρατηγική 

ελαχιστοποίηση χρόνου (time minimizing strategy)  κατά τη µετανάστευση 

τους και ο χρόνος παραµονής τους στο νησί εξαρτάται µόνο από το ρυθµό 

εναπόθεσης ενέργειας. 
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• Τα άτοµα και των τριών ειδών φαίνεται να εγκαταλείπουν τη Γαύδο όταν 

αποκτούν παρόµοια ενεργειακό απόθεµα µε τα άτοµα του είδους τους που 

δεν παραµένουν στο νησί. 

   

    9.5  Προσανατολισµός µετανάστευσης. 
 
• Ο Κηποτσιροβάκος και ο Θαµνοτσιροβάκος φαίνεται να έχουν την 

ικανότητα να προσανατολίζονται καθόλη τη διάρκεια της ηµέρας χωρίς να  

χρειάζονται τη θέση του δύοντος ηλίου ή /και τη θέση των άστρων. 

• Ο προσανατολισµός µετανάστευσης του Κηποστιροβάκου είναι  297.074°, 

µε τις 0° να αντιστοιχούν στον Βορά, και µε µήκος µέσου ανύσµατος 0.968.  
• Ο προσανατολισµός µετανάστευσης του Θαµνοτσιροβάκου είναι  313.387°, 

µε τις 0° να αντιστοιχούν στον Βορά, και µε µήκος µέσου ανύσµατος 0.917.   
• Ο Κηποστιροβάκος φαίνεται να κατευθύνεται προς την Ιταλία µετά την 

αναχώρηση του από τη Γαύδο.  
• Ο Θαµνοτσιροβάκος φαίνεται να κατευθύνεται προς τα νησιά του Ιουνίου 

πελάγους  µετά την αναχώρηση του από τη Γαύδο.  
 
9.6 Απόκριση των πουλιών στη διεύθυνση των ανέµων όσον αφορά 
στην απόφαση προσγείωσης στη Γαύδο. 
 

• Η απόφαση για τη προσγείωση σε έναν µεταναστευτικό σταθµό επηρεάζεται 

και από τη διεύθυνση των ανέµων. Στην περίπτωση της Γαύδο η αντίθετη 

διεύθυνση στη γενικότερη µεταναστευτική πορεία αυξάνει τα άτοµα που 

προσγειώνονται στη Γαύδο.   
 

9.7 Η Γαύδος ως µεταναστευτικός σταθµός και προτάσεις για περαιτέρω 
έρευνα.  

 
    Η συµβουλή της Γαύδου ως σταθµό για τη µελέτη της µετανάστευσης είναι 

αναµφισβήτητα µεγάλη. Το γεγονός ότι αποτελεί την πρώτη στεριά µετά τις 

Αφρικανικές ακτές είναι αυτό που της προσδίδει το ιδιαίτερο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον σε θέµατα µετανάστευσης. Ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη στρατηγική 

µετανάστευσης που ακολουθεί το κάθε είδος ή ο κάθε πληθυσµός είναι σίγουρο ότι  

τα άτοµα που σταθµεύουν στο νησί έχουν διασχίσει τουλάχιστον την Μεσόγειο, αν 

όχι και την έρηµο της Σαχάρας χωρίς την δυνατότητα ενεργειακού ανεφοδιασµού. Το 

αν όµως η Γαύδος αποτελεί σηµαντικό σταθµό, ανάκτησης ενεργειακών 
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αποθεµάτων, για τα µεταναστευτικά είδη αποτελεί ένα διαφορετικό ερώτηµα, η 

απάντηση του οποίου δεν είναι ιδιαίτερα σαφής. Όπως έχει αναφερθεί και στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6) ο µέσος ρυθµός ενεργειακής απόθεσης και ρυθµός 

µεταβολής της σωµατικής µάζας είναι θετικός στην Γαύδο. Συνεπώς βλέπουµε ότι για 

το µέσο άτοµο των υπό εξέταση ειδών είναι κατάλληλο για να αναπληρώσει µέρος 

της ενέργειας η οποία έχει καταναλωθεί κατά τη πτήση, ώστε να είναι σε θέση να 

συνεχίσει την µεταναστευτική του πορεία. Το γεγονός όµως της έλλειψης  στοιχείων 

από άλλους σταθµούς της Μεσογείου δεν µας δίνει την δυνατότητα της σύγκρισης.                

    Ένα στοιχείο όµως που µας υποδεικνύει ότι ίσως η Γαύδος δεν είναι η πλέον 

κατάλληλη για ενεργειακό ανεφοδιασµό είναι το γεγονός του µεγάλου ποσοστού των 

ατόµων που παρουσιάζουν ελάττωση της σωµατικής τους µάζας. Γιατί συµβαίνει 

αυτό δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί µε σιγουριά. Η επίδραση του χειρισµού των 

ερευνητών και η φυσιολογική κατάσταση κατά την άφιξη των πουλιών εξετάστηκαν 

ως πιθανοί λόγοι πτώση της σωµατικής µάζας. Με βάση όµως τα αποτελέσµατα της 

παρούσας εργασίας κανένας από τους δύο παραπάνω λόγους δεν φαίνεται να 

προκαλούν την µείωση του βάρους και ως µόνη πιθανή απάντηση µένει η 

περίπτωση του ανταγωνισµού. Έχοντας συνδέσει την διεύθυνση των ανέµων µε την 

αφθονία των πουλιών στην Γαύδο (Κεφαλαίο 8) µπορούµε να υποθέσουµε ότι 

ηµέρες µε αντίθετη µε την γενική µεταναστευτική πορεία, διεύθυνση ανέµων 

αναγκάζει µεγάλο αριθµό πουλιών να προσγειωθεί στο νησί. Συνεπώς είναι πολύ 

πιθανό κατά την διάρκεια τέτοιων ηµερών η πυκνότητα των πουλιών να είναι πιο 

µεγάλη από αυτή που θα επέτρεπε όλα τα άτοµα να αυξάνουν το βάρος τους κατά τη 

παραµονή τους. Το θέµα του ανταγωνισµού των µεταναστευτικών ειδών κατά τη 

διάρκεια της παραµονής τους σε µεταναστευτικούς σταθµούς είναι ένα πολύ 

ενδιαφέρων θέµα για µελλοντική µελέτη. Η εξερεύνηση όµως αυτού του ζητήµατος, 

απαιτεί έναν πιο εξεζητηµένο πειραµατικό σχεδιασµό ο οποίος ήταν αδύνατος να 

γίνει στα πλαίσια της εργασίας αυτής.    

     Το γεγονός όµως της µείωσης των ενεργειακών αποθεµάτων, από ένα µεγάλο 

ποσοστό πουλιών,  κατά την παραµονής τους στην Γαύδο, ανάγει και το ερώτηµα 

της χρήσης της Γαύδου από τα υπό εξέταση είδη.  Αποτελεί η Γαύδος απλά ένας 

σταθµός όπου τα πουλιά σταθµεύουν για να αποφύγουν δυσχερείς για αυτά καιρικές 

συνθήκες, για να µετακινηθούν µετέπειτα στη Κρήτη ή κάποιο άλλο µέρος όπου θα 

αναπληρώσουν τις ενεργειακές τους απώλειας; Η απάντηση µάλλον βρίσκεται στην 

φυσιολογική κατάσταση των ατόµων κατά την άφιξη τους. Στην περίπτωση του 

Κηποτσιροβάκου το ποσοστό των ατόµων που έχουν µηδενικά ενεργειακά 

αποθέµατα κατά την άφιξή τους πλησιάζει το 50% (Κεφάλαιο  5), ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τα δύο υπόλοιπα είδη είναι αρκετά πιο µικρό. Η διαφορά στο ποσοστό 
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των ισχνών πουλιών µεταξύ των τριών υπό εξέταση ειδών ίσως εξηγεί και τις 

διαφορές στο σύνολο των ατόµων που συλλαµβάνονται τη Γαύδο (Κεφάλαιο 4). Στην 

περίπτωση του Κηποτσιροβάκου λοιπόν, η Γαύδος φαίνεται να αποτελεί αναγκαστικό 

σταθµό, στον όποιο έχουν την πρόθεση να ανακάµψουν σωµατικά για να συνεχίσουν 

τη µετανάστευσή τους. Στην υπόθεση αυτή συνηγορεί και η µικρή απόσταση µεταξύ 

της Γαύδου και της Κρήτης. Για τον Θαµνοτσιροβάκο και Μαυροσκούφη η κατάσταση 

είναι µάλλον πιο αβέβαιη µε πιθανόν µόνο τα πιο ισχνά άτοµα να αναγκάζονται να  

σταθµεύσουν στη Γαύδο για να ανακτήσουν ενέργεια. Ίσως η ποσοτικοποίηση της 

µυϊκής µάζας των πουλιών, είτε µε την θανάτωση ενός αριθµό πουλιών είτε µε την 

ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών, και η σύγκριση της µε περιοχές όπως η Κυρηναϊκή 

και της Κρήτης µας έδινε πιο σαφείς απαντήσεις.   

         

   

 122



Able K. P. & Able M. A. (1995) Manipulation of polarized skylights calibrate 
magnetic orientation in a migratory bird. J. Comp. Physiol. A 177, 351-356. 

Able, K. P. & Able, M. A. (1990b) Ontogeny of migratory orientation in Savannah 
sparrow, Passerculus sandwichensis : calibration of the magnetic compass. 
Anim. Behav. 39, 905-913. 

Able, K. P. & Able, M.A. (1993) Daytime calibration of magnetic orientation in a 
migratory bird requires a view of sky-light polarization. Nature 364, 523-525. 

Able, K. P. & Able, M.A. (1999)  Evidence of calibration of magnetic migration 
orientation in Savannah sparrows reared in field. Proc. R. Soc. Lond. B 266, 
1477-1481. 

Able, K. P. (1974) Environmental influences on the orientation of free-flying 
nocturnal bird migrants. Anim. Behav. 22, 224–238. 

Åkesson, S. & Hedenström A. (2000) Wind selectivity of migratory flight 
departures in birds. Behavioral Ecol. Sociobiol. 47,140–144. 

Ǻkesson, S. (1994) Comparative orientation experiments with different species 
of passerine long-distance migrants: effect of magnetic field manipulation. 
Anim. Behav. 48, 1379-1393. 

Ǻkesson S., Ottosson U. & Sanberg R. (1995) Bird orientation:Displacement 
Experiments with Young Autumn Migrating Wheatears, Onanthe onanthe, 
along the Artic Coast of Russia. Proc. R. Soc. Lond. B. 262, 189-195 

Åkesson, S., Alerstam, T. &  Hedenström, A. (1996). Flight initiation of 
nocturnal passerine migrants in relation to celestial orientation conditions at 
twilight.  J. Avian Biol. 27, 95–102  

Ǻkesson, S., Morin, J.,  Mouheim, R. & Ottosson, U. (2001) Avian Orientation 
at steep angles of inclination: experiments with migratory white-crowned 
sparrows at the magnetic North Pole. Proc. R. Soc. Lond. B 268, 1907-1913. 

Akriotis, T. (1998) Post-breeding migration of Reed and Great reed Warblers 
breeding in southeast Greece. Bird Study 45, 344-352.  

Alatalo, R. V. & Lundberg, A. (1986) Heritability and selection on tarsus length 
in the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca). Evolution 40,  574-583. 

Alatalo, R. V., Gustafsson L., & Lundberg, A. (1983). Why do young passerine 
birds have shorter wings than older birds? Ibis 126,410-415. 

Alerstam T, Lindström Å. (1990) Optimal Bird Migration :The Relative 
Importance of Time, Energy And Safety. In: Bird Migration: Physiology and 
Ecophysiology  (ed E. Gwinner), pp.331-352  Springer-Verlag: Berlin. 

Alerstam T, Hedenström Å. (1998) The development of bird migration theory. J. 
Avian Biol. 29, 343–369. 

Alerstam T. (1976) Nocturnal migration of thrushes (Turdus spp.) in southern 
Sweden. Oikos 27, 457-475. 

Alerstam, T. (1979a) Wind as a selective agent in bird migration. Ornis Scand. 
10, 76–93. 

Alerstam, T. (1979b) Optimal use of wind by migrating birds: combined drift and 
overcompensation. J. theor. Biol. 79, 341–353. 

Alerstam, T. (1990) Bird Migration. – Cambridge University Press, Cambridge. 
Alerstam, T. (2003) Bird migration speed.Ιn Avian migration. (eds.Berthold, P., 

Gwinner, E. & Sonnenschein, E.), pp.307-320 Berlin, Heidelberg: Springer. 
Angel, M. V. & Fasham, M. J. R. (1975) Analysis of the vertical and geographic 

distributions of the abundant species of planktonic ostracods in the northeast 
Atlantic. J. Mar. Biol. Assoc. 55, 709 – 737. 

Bairlein F. (2002) How to get fat: nutritional mechanisms of seasonal fat 
accumulatio in migratory songbirds. Naturwissenschaften. 89, 1–10. 

Bairlein F., Simons D (1995) Nutritional adaptations in migrating birds. Isr. J. 
Zoology 41, 357-367.  

Bairlein, F. (1985) Body weights and fat deposition of Palaearctic passerine 
migrants in the central Sahara. Oecologia 66, 141-146.  



Bairlein, F. (1985) Efficiency of food utilization during fat deposition in the long-
distance migratory garden warbler, Sylvia borin. Oecologia 68,118-125. 

Bairlein, F. (1991) Body mass of garden warblers (Sylvia borin) on migration : a 
review of field data Die Vogelwarte 36, 48-61. 

Bairlein, F. (2002) How to get fat: nutritional mechanisms of seasonal fat 
accumulatio in migratory songbirds. Naturwissenschaften 89, 1–10.       

Barriocanal, C., Montserrat,  D. & Robson, D. (2002)  Influences of wind flow 
on stopover decisions: the case of the reed warbler Acrocephalus 
scirpaceusin the Western Mediterranean. Int. J. Biometeorol. 46,192–196. 

Bateson, P.P.G. & Nisbet, I.C.T. (1961) Atymn migration in Greece. Ibis 103, 
503-516. 

Batschelet, E. (1981). Circular Statistics in Biology. London: Academic Press. 
Beck, W. & Wiltscko W. (1988) in Mouheim R.  (2004) Magnetic Orientation in 

Migratory birds. Phd thesis. Department of Ecology-Animal Ecology, Lund 
University. Sweden. 

Beecher WJ. (1979) Feeding adaptations and evolution in the starlings. In Avian 
migration (eds P. Berthold, E Gwinner & E. Sonnenschein). Berlin, Hedelberg, 
New York: Springer Verlag.  

Bergmeier E., Jahn R. & Jagel A., 1997. Flora and vegetation of Gavdos 
(Greece), the southernmost European island. I. Vascular flora and 
chorological relations. Candollea. 52, 305-358. 

Berthold, P. (1979)  Proposal for the standardization of the presentation of data 
of annual events, especially migration data. Auspicium, 5 (Suppl.), 49-57. 

Berthold P. (1996) Control of bird migration. London, Chapman & Hall. 
Berthold P. Helbig, A. J., Mohr, G. & Querner, U. (1992) Rapid microevolution 

of migratory behaviour in a wild bird species. Nature 360, 668-670 
Berthold, P. (1991) Genetic control of migratory behaviour in birds. Tree 6, 254-

257. 
Berthold, P. (1996) Control of bird migration .London: Chapman & Hall. 
Berthold, P. (2003) Bird migration- A General Survey. Oxford: Oxford University 

Press.  
Bibby, C. J. & Green, R. E. (1981). Autumn migration strategies of Reed and 

Sedge Warblers. Ornis Scand. 12, 1-12. 
Biebach, H. & Bauchinger, U. (2003) Energetics Savings by Organ Adustment 

During Long Migratory Flights in Garden Warblers (Sylvia borin). .Ιn Avian 
migration. (eds.Berthold, P., Gwinner, E. & Sonnenschein, E.), pp. 269-280 
Berlin, Heidelberg: Springer. 

Biebach, H. (1996) Energetics of winter and migratory fattening. In: Carey, C. 
(Ed.). Avian energetics and nutritional ecology. Champan and Hall, pp. 280–
323. 

Biebach, H. 1990. Strategies of trans-Sahara migrants. – In: Gwinner, E. (ed.). 
Bird Migration: Physiology and Ecophysiology. Springer, Berlin, pp. 352–367. 

Biebach, H., Friedrich. W. & Heine, G. (1986) Interaction of body mass, fat, 
foaraging and stopover period in Trans-Sahara migrating passerine birds. 
Oecologia 69, 370-379. 

Blem, C.R. (1980) The energetics of migration. Animal Migration, Orientation, 
and Navigation (ed. S.A. Gauthreaux), pp. 174–224. Academic Press, 
Orlando, FL. 

Bloch, R. & Bruderer, B. (1982) The air speed of migrating birds and its 
relationship to wind. Behav. Ecol. Sociobiol. 11, 19-24. 

Blondel, J. & Aronson, J. (1999) Biology and Wildlife of the Mediterranean 
Region. (ed Blondel, J) Oxford University Press: Oxford– New York 

Blondel, J. (1985) Habitat selection in island versus mainland birds In Cody, M.L. 
(ed.) Habitat selection in birds: 477-516. London  



Blondel, J., Catzeflis, F., & Perret P. (1996) Molecular phylogeny and the 
historical biogeography of the warblers of the genus Sylvia (Aves). J. Evol. 
Biol. 9, 871-891 

Boddy, M. (1992) Timing of Witethroat Sylvia communis arrival, breeding and 
moult at a coastal site in Lincolshire. Ring. & Mig. 13: 65-72. 

Bolshakov, C. V. & Bulyuk, V. N. (1999) Time of nocturnal flight initiation (take-
off activity) in the European robin Erithacus rubecula during spring migration: 
direct observations between sunset and sunrise.  Avian Ecol. Behav. 2, 51–
74. 

Brehme, S., Hahnke, H., Mieike, M., Helbig, A. J. & Ehmig, G. (1994) Bieträge 
zur Wintervogeiwelt Algeriens mit ernährugsökologischen Beobachtungen 
speziell an Sylviiden. Vogelwelt 115, 227-241 

Brown, J. H., Marquet, P. A. & Taper, M. L. (1993) Evolution of body size: 
consequences of an energetic definition of fitness. Am. Nat. 142, 573-584. 

Burns, J. G. (2003) Relationship of Calidris sandpiper wing shape with relative 
fuel load and total migration distance. Auk. 120(3), 827-853. 

Butler, P.J. & Woakes, A.J. (1990) The physiology of bird flight. Bird Migration: 
Physiology and Ecophysiology (ed. E. Gwinner), pp. 300–318. Springer-
Verlag, Berlin. 

Butler, R., Williams T., Warnock, N. & Bishop, M. (1997) Wind assistance: a 
requirement for migrating shorebirds? Auk 114, 456–466. 

Cantos, F.J., Alonso-Gomez, A.L. & Delgado, M.J. (1994) Seasonal changes 
in fat and protein reserves of the Black-headed Gull, Larus ridibundus, in 
relation to migration. Comparative Biochemistry and Physiology A 108, 117-
122. 

Carpenter, E L., Hixon, M. A., Beuchat, C. A., Russell R. W. & Paton, D.C. 
(1993) Biphasic mass gain in migrant hummingbirds: body composition 
changes, torpor, and ecological significance. Ecology 74,1173-1182. 

Casement, M. B. (1966) Migration across the Meditterranean observed by radar. 
Ibis 108, 461-491. 

Casement, M.B. (1966) Migration across the Mediterranean Observed by Radar. 
Ibis 108, 463-491. 

Chandler, C.R. & R.S. Mulvihill. (1990) Interpreting differential timing of capture 
of sex classes during spring migration. Journal of Field Ornithology 61,85-89. 

Cherry, J. D. (1982) Fat deposition and length of stopover of migrant White-
crowned sparrows. Auk 99,  725-732. 

Cochran, W. (1987) Orientation and other migratory behaviours of a Swainson’s 
thrush followed for 1500 km. Anim. Behav. 35: 927–929. 

Cody, M.L & Walter, H. (1976) Habitat selection and interspecific interactions 
among Mediterranean sylviid warblers. Oikos 27, 210-238 

Cody, M.L. (1978) Habitat selection and intraspecific territoriality among sylviid 
warblers in England and Sweden. Ecol. Mongr. 48, 351-396.   

Connell, C.E., Odum, E.P. & Kale, H. (1960) Fat-free weights of birds. Auk 77, 
1– 9. 

Cramp, S. (Ed.). (1992). Handbook of the birds of Europe, the Middle East and 
North Africa, vol. VI. Oxford: Oxford University Press. 

Currie, D., Thompson, D.B.A. & Burke, T. (2000) Patterns of territory 
settlement and consequences for breeding success in the Northern Wheatear  
(Oenanthe oenanthe) stopping over on an offshore  island during spring 
migration. Vogelwarte 40, 271-278. 

Curtis, S.G. (1969) Spring migration and weather at Madison, Wisconsin. Wilson 
Bull. 81, 253-264. 

Diamond, J. M., W. H. Karasov, D. Phan, & F. L. Carpenter. (1986) 
Hummingbird digestive physiology, a determinant of foraging bout frequency. 
Nature 320,  62-63. 



Dierchke V., Delingat J. & Schaljohann, H. (2003) Time allocation in migrating 
Northern Wheaters (Oenanthe oenathe) during stopover: is refuelling limited 
by food availability or metabolically? J. Ornithol.144, 33-44. 

Dierschke. V. (2003) Predation hazard during migratory stopover: are light or 
heavy birds under risk? J. Avian Biol. 34: 24-29.  

Driedzic, W., Crow, H.L., Hicklin, P.W. & Sephton, D.H. (1993) Adaptations in 
pectoralis muscle, heart mass, and energy metabolism during premigratory 
fattening in Semipalmated Sandpipers (Calidris pusilla). C. J. Zool. 71, 1602-
1608. 

Drury, W. H. & Nisbet, I. C. T. (1964) Radar studies of orientation of songbird 
migrants in southeastern New England. Bird-Banding 35, 69-119. 

Dunn, E. H. (2000) Temporal and spatial patterns in daily mass gain of magnolia 
warblers during migratory stopover. Auk 117,12–21 

Dunn, E. H. (2001) Mass change during migration stopover: a comparison of 
species groups and sites. J. Field Ornithol. 72,419–432. 

Einot, Ι. & Gabriel, Κ. R. (1975)  A survey of the powers of several methods of 
multiple comparisons. J. Amer. Statist. Assoc. 70, 574-583.  

Ellegren, H. & Fransson, T. (1992) Fat loads and estimated flight range in four 
Sylvia species analyzed during autumn migration at Gotland, south-east 
Sweden. Ring. & Migr. 13, 1-12. 

Elmen S.T. (1970) Celestial rotation: its important in the development of 
migratory orientation. Science 170, 1198-1201. 

Emlen, S.T. & Emlen, J.T. (1966) Atechique for recording migratory orientation 
of captivity birds. Auk 83,  361-367. 

Evans, P. (1966) Migration and orientation of passerine night migrants in 
northeast England. J .Zool. (Lond) 150, 319–369. 

Fasham, M. J. R. (1977) A comparison of nonmetric multidimensional scaling, 
principal components and reciprocal averaging for the ordination of simulated 
coenoclines, and coenoplanes. Ecology 58, 551 – 561. 

Flint, P. R.,  & Steward, P.F. (1983)The birds of Cyprus. Buo Check-list     No.6. 
(2th Edition) Tring. 

Flower, J., Cohen, L. & Jarvis, P.  (1998) Practical statistics for field Biology.  
(2nd Edition) West Sussex, UK : Willey & Sons. 

Fransson, T (1995) Timing and speed of migration in North and West European 
population of Sylvia warbles. J. Avian Biol. 26,  39-48. 

Fransson, T., Jakobsson, S., Johansson, P., Kullberg, C., Lind, J. & Vallin A. 
(2001) Magnetic cues trigger extensive refuelling. Nature 414, 35-36. 

Fransson, T., Mellroth, Fransson, T. (1995) Fågelflyttningen i Sundre, Gotland, 
vårarna 1977-1992 – en sammanställing av ringmärkingsdata. Gotland 

Fry, C. H., Ash, J. S., Ferguson-Lees, I. J. (1970) Spring weights of some 
Palaearctic migrants at Lake Chad. Idis 112, 58-82. 

Fry, C.H., Ferguson-Lees, I.J. & Dowsett, R.J. (1972) Flight muscle 
hypertrophy and ecological variation of Yellow Wagtail Motacilla flava races at 
Lake Chad. J. Zool. 167, 293- 306. 

Gauthreaux, S. A. JR. (1971) A radar and direct visual study of passerine spring 
migration in southern Louisiana. Auk 88, 343-365. 

Gauthreaux, S. A., JR. (1982). The ecology and evolution of avian migration 
systems. Pp. 93-168, in D. S. Farner, J. R. King, and K. C. Parkes, eds. Avian 
biology. Vol. VI. Academic Press, New York, New York. 

Grattarola, A. Spina, F. & Pilastro, A. (1999) Spring migration of the Garden 
Warbler (Sylvia borin) across the Mediterranean Sea. J. Ornithol. 140, 419-
430. 

Gustin, M., Pizzari, T. & Capizzi, D. (1999) Relationship between biometry and 
migration time among Blackcaps (Sylvia atricapilla) in central Italy. 
Vogelwarte 40, 88-97.  



Gwinner, E. (1990) Circannual Rythms in Bird Migration: Control of Temporal 
Patterns and Interactions with Photoperiod. In Bird Migration: Physiology and 
Ecophysiology (ed. E. Gwinner), pp. 256-268. Berlin: Springer-Verlag. 

Gwinner, E. (1996) Circadian and circannual programmes in avian migration. J. 
Exp. Biol. 199, 39-48 

Haffer, J. (1991) In Shirihai, H., Gargallo, G. & Heibig, A. J. (2001) Sylvia 
warblers: Indentification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia (ed. 
Kirwan, G. M. & Svensson L.) London. 

Hall, K. S. S., Ryttman, H., Fransson, T. & Stolt, B-O.(2004) Stabilising 
selection on wing length in reed warblers Acrocephalus scirpaceus. J. Avian 
Biol. 35, 7 -12. 

Hansson, H. & Petrsson, J. (1989) Competition and fat deposition in goldcrests 
(Regulus regulus) at a migration stop-over site. Vogelwarte 35, 21-31. 

Hebrard, J. L. (1971) The nightly initiation of passerine migration in spring: a 
direct visual study. Ibis 113, 8–18. 

Hedensrtöm Α. & Alerstam Τ. (1998) Optimal fuel loads in migratory birds: 
distinguishing between time and energy minimization. J. the. Biol. 189, 227-
234.  

Hedenström, A. & Weber, T. (1999) Gone with the wind? A comment on Butler 
et al. (1997). Auk 116, 560–562 

Hedenström, A.,  & Møller, A. P. (1992) Morphological adaptations to song flight 
in passerine birds: A comparative study. Proc. R. Soc. Lond. B 247,183–187. 

Heilbig, A. J.  & Seibold, I. (1999) Molecular phylogeny of Palearctic-African 
Acrocephalus and Hippolais warblers (Aves: Sylviidae). Mol. Phylogen. Evol. 
11, 246-260. 

Heilbig, A. J. (1996) Genetic base and evolutionary change of migratory 
direction in Palearctic  warblers (Aves: Sylviidae). J. Exp. Biol. 199, 49-55 

Helbig, A. J. (1991) Dusk orientation of migratory European robins, Erithracus 
rubecula: the role of sun-related directional information. Anim. Behav. 41, 
313-322.  

Hicks, D.L. (1967) Adipose tissue composition and cell size in fall migratory 
thrushes (Turdidae). Condor 69, 387– 399. 

Hill, G.E. (1989) Late spring arrival and dull nuptial plumage: aggression 
avoidance by yearling males? Anim.  Behav. 37, 665-673. 

Izhaki, I. & Maitav A. (1998) Blackcaps Sylvia atricapilla stopping over at desert 
edge: inter- and intra-sexual differences in spring and autumn migration. Ibis 
140, 234-243. 

Jakobsson, S.  (1988) Τerritorial fidelity of Willow Warbler Phylloscopus trochilus 
males and success in competition over territories. Behav. Ecol. Sociobiol. 22, 
79-84. 

Jehl, J.R., Jr. (1997) Cyclical changes in body composition in the annual cycle 
and migration of the Eared Grebe Podiceps nigricollis. J. Avian Biol. 28, 132-
142. 

Jones, J., Francis, C. M., Drew, M., Fuller, S., & Michelle W. S. NG. (2002) 
Age-related differences in body mass and rates of mass gain of passerines 
during autumn migratory stopover. 104,49–58. 

Karasov W. H. & Pinshow, B. (2000). Test for physiological limitation to nutrient 
assimilation in a long-distance passerine migrant at a spring stopover site. 
Physiol. Biochem. Zool. 73, 335–343. 

Karasov, W.H. 1996. Digestive plasticity in avian energetics and feeding 
ecology. In: Carey, C. (ed) Avian energetics and nutritional ecology. pp. 61-
84.New York; Chapman and Hall 

Kêdzior, K. (2002) Stop-over of migrant Blackcaps (Sylvia atricapilla) on autumn 
passage through the Polish Baltic coast. Ring 24, 31-47. 



Keisser, A. (1993)  A new multy- category classification of subcutaneous fat 
deposits of songbirds. Journal of Field Ornithology. 64, 346-255. 

Kendall, M.D., Ward, P. & Bacchus, S. (1973) A protein reserve in the 
pectoralis major flight muscle of Quelea quelea. Ibis 115, 600-601. 

Ketterson & Nolan (1983) The evolution of differential bird migration. Pp. 357-
402, in R. F. Johnston, ed. Current ornithology. Vol. 1. Plenum Press, New 
York, New York. 

Ketterson, E.D. & Nolan, V. (1983) The evolution of differential migration. Cur. 
Ornithology 1, 357-402.  

Kjellén, N. (1994) Diffences in age and sex ratio among migrating and wintering 
raptors in southern Sweeden. Auk 111, 274-284. 

Klaassen, M., Lindström, Å. and Zijlstra, R. (1997). Composition of fuel stores 
and digestive limitations to fuel deposition rate in the long-distance migratory 
thrush nightingale, Luscinia luscinia. Physiol. Zool. 70,125 –133. 

Klein H, Berthold P, Gwinner E (1971) Vergleichende Untersuchung 
tageszeitlicher Aktivitätsmuster und tageszeitlichen 
Körpergewichtsänderungen gekäfigter und freilebender Grasmücken (Sylvia). 
Oecologia 8, 218–222. 

Klein, H., Berthold, P. & Gwinner, E. (1973) Der Zug europäischer Garten- und   
Kontogiannis J.E. (1967) Day and night changes in body weight of the white-

throated sparrow, Zonotrichia  albicollis. Auk   84, 390–395. 
Kullberg, C. Fransson, T. & S. Jakobsson, (1996) Impaired predator evasion in 

fat blackcaps (Sylvia atricapilla) Proc. R. Soc. Lond. B 263: 1671-1675. 
Kullberg, C.,  Lind, J.,  Fransson, T.,  Jakobsson, S. & Vallin A. (2003) 

Magnetic cues and time of season affect fuel deposition in migratory thrush 
nightingales (Luscinia luscinia). Proc. R. Soc. Lond. B 270, 373-378. 

Kullberg, C., Fransson, T. & Jakobsson, S. (1996) Impaired predator evasion 
in fat blackcaps. Proc. R. Soc. Lond. B 263, 1671–1675. 

Kullberg, C., Jakobsson, S. & Fransson, T. (1998) Predator-induced take-off  
strategy in great tits (Parus major). Proc. R. Soc. Lond. B 265, 1659–1664. 

Kvist A. & Lindström Å. (2001) Basal metabolic rate in migratory waders: intra-
individual, intraspecific, interspecific and seasonal variation. Funct. Ecol. 
15,465–473. 

Kvist, A. & Lindsrtöm Å, (2000) Maximum daily energy intake: it take time to lift 
the metabolic ceiling, Physiol. Biochem. Zool. 73, 30-36. 

Lack, D. (1960) The influence of weather on passerine migration. A Review.  Auk 
77, 171–209. 

Langslow, D. L. (1976) Weights of Blackcaps on migration. Ring. & Migr. 1, 78-
91. 

Lank, D. B., R. W. Butler, J. Ireland & R. C. Ydenberg.(2003) Effects of 
predation danger on migration strategies of sandpipers. Oikos  103, 303-319 

Lavee, D. & Safriel, UN. (1989) The dilemma of cross-desert migrants-stpop 
over or skip a small oasis? J. Arid Environ. 36, 36-51.  

Lawn M.R. (1998) Arrival patterns of male Willow Warblers Phylloscopus 
trochilus in relation to age, territory density and pairing success. Ring. & Migr. 
19, 31-38. 

Lehikoinen E (1987) Seasonality of the daily weight cycle in wintering 
passerines and its  consequences. Ornis. Scand. 18, 216– 226. 

Leisler, B. & Winkler, H. (2003) Morphological consequences of Migration in 
Passerines. In Avian migration (eds P. Berthold, E Gwinner & E. 
Sonnenschein), pp 175-186  . Berlin, Hedelberg, New York: Springer Verlag.     

Liechti, F. & Bruderer, B. (1998) The relevance of wind for optimal migration 
theory. J. Avian Biol. 29,561–568. 



Light p., Salmon M. & Lohoman K.J. (1993) Geomagnetic orientation of 
loggerheadead sea turtles: evidence of an inclination compass. J. Exp. Biol. 
182, 1-10. 

Lima, S. L. (1986) Predation risk and unpredictable feeding conditions: 
determinants of body mass in birds . Ecology 67, 377-385 

Lindsrtöm Å,  & Kvist, A. (1995) Maximum energy intake rate is propotional to 
basal metabolic rate in passerine birds. Proc. R. Lond. B 261, 337-343 

Lindsrtöm Å, Hasselquist D, Bensch S, Grahn, M. (1990) Asymmetry contests 
over resources for survival and migration: a field experiment with bluethroats. 
Anim.Behav. 40, 453-461.  

Lindstrom, A. & Piersma, T. (1993) Mass changes in migrating birds: the 
evidence for fat and protein storage re-examined. Ibis 135, 70-78. 

Lindström, Å. (2003) Fuel deposition rates in migrating birds: causes, 
constraints and consequences. .Ιn Avian migration. (eds.Berthold, P., 
Gwinner, E. & Sonnenschein, E.), pp.307-320, Berlin, Heidelberg: Springer. 

Lohman, K. J.  & Johnson, S. (2000)The neurobiology of  magnetoreception in 
vertebrates animals. Trends Neurosci. 23, 153-159.  

Loria, D. E. & Moore, F. R.. (1990). Energy demands of migration on Red-eyed 
Vireos,  Vireo olivaceus. Behav.  Ecol. 1,24–35. 

Lundberg, A. & Alatano, R.V. (1992) The Pied Flycatcher. T & .A.D. Polyser, 
London.   

Lynes H.R. N. (1909) Observations on the migration of birds in the 
Mediterranean. Br. Birds 3, 99-104. 

Marra, PP. Hobson KA. Holmes RT. (1998) Linking winter and summer events 
by using using stable-carbon isotopes. Science 282, 1884-1886. 

Marsh, R.L. (1984) Adaptation of the Gray Catbird Dumetella carolinensis to 
long-distance migration: flight muscle hypertrophy associated with elevated 
body mass. Auk 100, 170-179. 

Mateu, J. (1997) Methods of assessing and achieving normality applied to              
environmental data. Env. Management 21, 767-777. 

Merom, K. (2000) Philopatry to stopover site and body condition of transient 
Reed Warblers during autumn migration through Israel. Condor. 102, 441-444 

Merom, K., Yom-Tov, Y., McClery, R.. (2000) Philopatry to stopover site and 
body condition of transient Reed Waebles during Autumn migration through 
Israel. Condor 102, 441-444. 

Miller, G.R. Jr.  (1981) Simultaneous Statistical Interference (2th Edition)New 
York: McGray-Hill. 

Møller, A.P. (1994) phenotype-dependent arrival time and its consequences in a 
migratory bird. Behav. Ecol. Sociobiol. 35, 115-122. 

Klein, H., Berthold, P., Gwinner, E. (1973) Der Zug europäischer Garten- und 
Mönschgrasmücken (Sylvia borin und S. atricapilla). Vogelwarte 27, 73 – 134. 

Moore F. R., & W. Yong. (1991). Evidence of food based competition among 
passerine migrants during stopover. Behav. Ecol. Sociobiol. 28,  85–90. 

Moore FR, & Kerlinger, P. (1987) Stopover and fat deposition by North 
American wood warblers (Parulinae) following spring migration over the golf 
of Mexico. Oecologia 74, 47-54. 

Moore, F. R. (1987) Sunset and the orientation behaviour of migrating birds. Biol. 
Rev. 62, 65-86. 

Moore, FD. & Yong W. (1991) Evidence of food-based competition among 
passerines migrants during stopover. Behav. Ecol. Sociobiol. 28, 85-90 

Moreau, R. E. (1969) The recurrence in winter quarters (Ortstreue) of trans-
Saharan migrants. Bird Study 16, 108-110. 

Moreau, R. E. (1972) The Palaearctic-African Bird Migration Systems. Academic 
Press, London. 



Moreau, R.E. (1969) Comparative weights of some trans-Saharan migrants at 
intermediate points. Ibis 103, 373-421. 

Moreira, F. Delgado A., Ferreira, S. Borralho, R. Oliveira, N. Inacio, M. 
Morgan, I. & Shirihai, H. (1997) Passerines and passerine migration in Eilat. 

IBCE. 
Morris, S.R. & Glasgow, J.L. (2001) comparison of spring and fall migration of 

American Redstars on Appledore Island, Maine. Wilson Bull. 113, 202-210. 
Mouheim, R.  (2004) Magnetic Orientation in Migratory birds. Phd thesis. 

Department of Ecology-Animal Ecology, Lund University. Sweden.   
Mouritsen, H. & O.N. Larsen (1998) Migrating young Pied Flycatchers Ficedula 

hypoleuca do not compensate for geographical displacments. J. Exp. Biol. 
201, 2927-2934.  

Mulvlhill, R. S., & Chandler, C. R. (1990) The relationship between wing shape 
and differential migration in the Dark-eyed Junco. Auk 107,490-499. 

Munro, U., Munro, J. A., &  Phillips, J. B. (1997). Evidence for a magnetite-
based navigational ‘map’ in birds. Naturwissenschaften 84, 26-28. 

Myers, J. P., R. I. G. Morrison, P. Z. Antas, B. A. Harrington, T. E. Lovejoy, M. 
Sallaberry, S. E. Senner, & A. Tarak. (1987). Conservation strategy for 
migratory species. Am. Sci. 75,19–26. 

Myers, J.P. 1981. A test of three hypotheses for latitudinal segregation of the 
sexes in wintering birds. Can. J. Zool. 59, 1527–1534. 

Nievergelt, F.Liechati & B Bruderer. (1999) Clock-shift experiments with 
migratory yellow-Faced Honeyeaters. Lichenostomus chrysops 
(Meliphagidae), an Australian day-migating bird. J.  Exp. Biol. 202, 2225-2231 

Nisbet, I. C. & Medway, L.(1972) Dispersion, population ecology and migration 
of Eastern Great Reed Warblers Acrocephalus orientalis wintering in 
Malaysia. Ibis 114, 451-494. 

Nolet, B. & Drent, R. (1998) Bewick’s swans refuelling on pondweed tubers in 
Dvina Bay (White Sea) during their spring migration first comes, first served. 
J. Avian Biol. 29, 574-581. 

Norberg, U. M. (1995) How a long tail and changes in mass and wing shape 
affect the costs for flight in animals. Funct. Ecol. 9, 48–54. 

Norberg, U. M. (1996) Energetics of flight. In: Carey, C. (Ed.) pp. 199-249. Avian 
energetics and nutritional ecology. Champan and Hall, New York 

Nowakowski, J. J. (2002)Variation of morphometric parameters within the Savi’s 
Warbler (Locustella luscinioides) population in Eastern Poland. Ring 24, 49-
67. 

Nur, N., Jones, S. & G. Geupel (1999) A statistical guide to data analysis of 
avian monitoring programs. U.S Department of the Interior, Fish and Wildlife 
Service, BTP-R6001-1999, Washington, D.C, pp. 61. 

Odum, E.P., Rogers, D.T. & Hicks, D.L. (1964) Homeostasis of the nonfat 
components of migrating birds. Science 143,1037–1039. 

Parrot, J., Dretakis, M., Coghlan, S. & J. Gooders. (in press). The birds of 
Crete.BOU Checklist No.?. B.O.U., Tring. 

Parslow J. L. F. (1968) The migration of passerine night migrants across the 
English Channel studied by radar. Ibis 111, 48-79. 

Pearson, D. J. (1971) Weights of some Palaearctic migrants in southern 
Uganda. Ibis, 113, 173-184. 

Pearson, D. J. (1980) Northward spring passage of Palaearctic passerines 
across Tsavo. Scopus 4, 25-28. 

Pennycuick, C. J. (1978) Fifteen testable predictions about bird flight. Oikos 30, 
165-176.  

Pennycuick, C. J., Fuller M. R., Oar, J. J., & Kirkpatrick, S. J. (1994) Falcon 
versus grouse: Flight adaptations of a predator and its prey. J. Avian Biol. 25, 
39–49. 



Pennycuick, C.J. (1998) Computer simulation of fat and muscle burn in long-
distance bird migration. J. Theor. Biol. 191, 47-61. 

Pennycuick, C.J.(1989) Bird flight performance. Oxford University Press, Oxford  
Pérez-Tris, J. & Tellería, L. J. (2001) Age-related variation in wing shape of 

migratory and sedentary Blackcaps Sylvia atricapilla J. Avian Biol. 32, 207-
213. 

Pettersson, J., Hjort, C., Gezelius, L. & Johansson, J. (1990) Spring migration 
of Birds on Capri. Special report. Ottenby Bird Observatory 

Philips, J.B. (1968) Two magnetoreceptor pathways in an migratory salamander. 
Science 233, 765-767. 

Piersma, T. & Gill, R.E., Jr. (1998) Guts don’t fly: small digestive organs in 
obese Bar-tailed Godwits. Auk 115, 196-203. 

Piersma, T. & Jukema, J. (1990) Budgeting the flight of a long-distance migrant: 
changes in nutrient reserve levels of bar-tailed godwits at successive spring 
staging sites. Ardea 78, 315–337. 

Piersma, T. & Lindstrom, A. (1997) Rapid reversible changes in organ size as a 
component of adaptive behaviour. Tree 12, 134-138. 

Piersma, T. (1988) Hink, stap of sprong? Reisberkingen van arctische steltopers 
door voedselken, vetopbouw en viliegsnelheid. Limos 60, 185-194. 

 Piersma, T. (1998) Phenotypic flexibility during migration: optimization of organ 
size contingent on the risks and rewards of fueling and flight? J. Avian Biol 
29, 511-520. 

Piersma, T., Gudmundsson, G.A. & Lilliendahl, K. (1999) Rapid changes in 
the size of different functional organ and muscle groups during refueling in a 
long-distance migrating shorebird. Physiol. Biochem. Zool.  72, 405-415. 

Pilastro A., Macchio, S., Massi, A., Montemaggiori, A. & Spina, F. (1998) 
Spring migratory routes of eight trans-Saharan passerines through the central 
and Western Mediterranean: results from a net-work of insular and costal 
ringing sites. Ibis 140, 591-589. 

Pilastro, A., & Spina, F. (1997) Ecological and morphological correlates of 
residual fat reserves in passerine migrants at their spring arrival in southern 
Europe. J. Avian Biol. 28, 309-318. 

Potti. J. (1998) Arrival time from spring migration in male Pied Flycatchers: 
Individual consistency and familial resembance. Condor. 100, 702-708 

Prinz, K. & Wiltscko W. (1992) Migratory orientation of pied flycatchers: 
interaction of stellar and magnetic information during ontogeny. Anim. Behav. 
44, 216-260. 

Prop J. & Deerenberg C. (1991) Spring staging in Brent geese, Branta bernicla: 
feeding constraits and the impact of diet on the accumulation of body 
reserves. Oecologia 87, 19-28.   

Pyle P, Nur. N., Henderson, P. & DeSante, D. (1993) The effects of weather 
and lunar cycle on nocturnal migration of landbirds at southeast Farallon 
island, California. Condor 95, 343–361. 

Rabøl, J. (1978) One-direction orientation versus goal area navigation in 
migratory birds. Oikos 30, 216-233. 

Ramsey P.H. (1978) Power differences between pairwise multiple comparison. J. 
Amer. Statist. Assoc .73, 479-485. 

Rappl, R., Wiltshko, R., Weindler, P., Berthold P. & Wiltscho, W. (2000) 
Orientation Behavior of Garden Warblers (Sylvia borin) Under Monochromatic 
Light of Various Wavelengths. Auk 117, 256-260. 

Rappole, J. H., & D. W. Warner. (1976). Relationships between behavior, 
physiology and weather in avian transients at a migration stopover site. 
Oecologia 26, 193-212. 

Rayner, J. M. V. (1988) Form and function in avian flight. Curr. Ornithol 5,1–66. 



Rayner, J.M.V. (1990) The mechanics of Flight and Bird Migration Performance. 
. In Bird Migration: Physiology and Ecophysiology (ed. E. Gwinner), pp. 283-
299. Berlin: Springer-Verlag. 

Redfern, C. P.F., Topp, V. J. & Jones, P. (2004) Fat and pectoral muscle in 
migrating Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus. Ring. & Migr. 22, 
24-34. 

Rey, PJ. & Gutiérrez,  JE. (1996) Pecking of olives by frugivorus birds: a shift in 
feeding behaviour to overcome gape limitation. J. Avian. Biol. 27, 327-333 

Rguibi-Idrissi, H.. Julliard, R & Bairlein, F. (2003) Variation in the stopover 
duration of Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus in Morocco: effects of 
season, age and site. Ibis 145 , 650–656. 

Richardson, W. J. (1978). Timing and amount of bird migration in relation to 
weather: a review.    Oikos 30, 224-272. 

Richardson, W. J. (1990). Timing and amount of bird migration in relation to 
weather: updated  review. In: Bird migration: Physiology and Ecophysiology 
(Gwinner, E., ed.), pp. 78-101. Berlin: Springer-Verlag. 

Ristow, D. Wink, C. & Wink, M. (1986) Assessment of Mediterranean autumn 
migration by prey analysis of Eleonora’s falcon. Proc.1st Conf. on Birds 
wintering Region, Aulla Feb.1984. Suppl. alle Ric. Biol. della Selvaggina 10, 
1986, 285-295.     

Robson D., Barriocanal, C. & Villena, O. (2001) The spring stopover of the 
Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in northeast Spain. Ring. & Migr. 20, 
233-238. 

Rodriguez, M. (1985) Weights and fat accumulation of Blackcaps Sylvia 
atricapilla during migration through southern Spain. Ring. & Migr. 6, 33-38  

Roff, D. (1981) On being the right size. Am. Nat. 118, 405-422. 
Rogers D. T. JR., & Odum. E. P. (1966). A study of autumnal postmigrant 

weights and vernal fattening of North American migrants in the tropics. Wilson 
Bull. 78,415-433. 

Rubolini, D.,  Pastor, A. G., Pilastro, A. & Spina, F. (2002) Ecological barriers 
shaping fuel stores in barn swallows Hirundo rustica following the central and 
western Mediterranean flyways. J. Avian Biol. 33, 15–22. 

Safriel UN. & Lavee D. (1988) Weight changes of cross-desert migrants at an 
oasis- do energetic considerations alone determine the length of stopover? 
Oecologia 76, 611-619 

Sandberg, R. (1994) Interaction of body condition and magnetic orientation in 
authumn migrationg robins, Erithacus rubecula. An. Behav. 47, 679-686 

Sandberg, R. (1996) Fat reserves of migrating passerines at arrival on the 
breeding grounds in Swedish Lapland. Ibis 138, 514-524 

Schaub, M. & Jenni L. (2000) Fuel deposition of three passerine bird species 
the migrating route. Oecologia 122, 306-317 

Schaub, M. & Jenni, L. (2000) Body mass of six long-distance migrant passerine 
species along the autumn migration route. J. Ornithol. 141, 441–460. 

Schimidi-Kaening, K (1990) The sun compass. Experientia 46,336-342. 
Schimidi-Kaening, K., Ganzhorn, J. U. & Ranvaud, R. (1990) The sun 

compass . In: Orientation in birds (ed P. Berthold), pp.1-15  Basel: Birkhäuser 
Verlag.  

Schneider, T., Thalau, H.- P.,. Semm, P. & Wiltschko W. (1994) Melatonin is 
crucial for the migratory orientation of Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca 
pallas). J. Exp. Biol. 194, 255-262. 

Sheldon, I. & Gill, F. B. (1996) In Shirihai, H., Gargallo, G. & Heibig, A. J. 
(2001) Sylvia warblers: Indentification, taxonomy and phylogeny of the genus 
Sylvia (ed. Kirwan, G. M. & Svensson Lars) London. 



Shirihai H. & Gargallo G. & A.J. Helbig & A. Harris & D. Cottridge (2001) 
Sylvia warblers. Identification, taxonomy and phylogeny of the genus Sylvia. 
London: Helm. 

Sibley, C.G.,  & Ahlquist, J. E. (1990) Phylogeny and Classification of birds. A 
study in Molecular Evolution. New Haven & London.  

Silva, J. & F. Rego (2003). Effects of prescribed fire on vegetation structure and 
breeding birds in young Pinus pinaster stands of northern Portugal. Forest. 
Ecol.  Manag. 184, 225-237. 

Smallwood, J. A. (1988) A mechanism of sexual segregation by habitat in 
American Kestrels (Falco sparverius) wintering in south-central Florida. Auk 
105,36–46. 

Spina, F. Massi, A. Montemaggiori, A., Baccetti, N. (1993) Spring migration 
across central Mediterranean: general results from the “Progetto PiccoleIslo”. 
Vogelwarte. 37, 1-94. 

Suc, J.P. (1984) Origin and evolution of the Mediterranean vegetation and 
climate in Europe. Nature 307, 427-432.  

Suffer, C. (1919) Notes on the migration of birds over the Mediterranean sea. Br. 
Birds 13, 173-181 

Svensson, L. (1992) Identification guide to European passerines, (4th Edition) 
Stockholm: Naturhistoriska Riksmuseet. 

Swaddle, J. P., &  Lockwood, R. (1998) Morphological adaptations to predation 
risk in passerines. J. Avian Biol. 29,172–176. 

Swann, R.L. & Baillie S.R. (1979) The suspension of moult by trans-Saharan 
migration in Crete. Bird Study 26: 55-58 . 

Thessing, A. (1999) Growth and heritability of size traits of willow tit Parus 
montanus nestlings -a supplementary feeding experiment. Ornis Fennica 76,  
107-114. 

Thomas, ALR & Balmford, A. (1995) How natural selection shapes birds tail. 
Am. Nat. 146, 848-868. 

Thorup, K. & Rabøl J. (2001) The orientation system and migration pattern of 
long-distance migrants: conflict between model predictions and observed 
patterns. J. Avian Biol. 32, 111-119. 

Thorup, K. & Rabøl, J. & Madsen J.H. (2000) Can clock and comp[ass explain 
the distribution of ringing recoveries of pied flycatcher? Anim. Behave. 60, 3-
8.  

Vaghan, R. (1960) Notes on autumn migration in Greece and Crete. Ibis 102, 87-
92. 

Waldenström J. Ottonson, U. & Hass F. (2004) Morphometrical data from 30 
bird species on spring migration in northern Tunisia. Ornis Svecica. 14, 129-
133.  

Weber, T., Alerstam, T. & Hedenström, A. (1998) Stopover decisions under 
wind influence. J. Avian Biol. 29, 552–560. 

Weindler & Leipa  (1999) in Mouheim R.  (2004) Magnetic Orientation in 
Migratory birds. Phd thesis. Department of Ecology-Animal Ecology, Lund 
University. Sweden.   

 Weindler, P., Baumetz, M. & Wiltschko, W.(1997) The direction of celestial 
rotation influences the development of stellar orientation in young Warblers 
(Sylvia robin). J. Exp.Biol. 200, 2107-2113. 

Weindler, P., Böhme F., V. & Wiltschko (1998) The role of day time cues in the 
development of magnetic orientation in an night migrant bird. Behav. 
Ecol.Sociobiol. 42, 297-300. 

Weindler, P., Jűttner, I. & Ormerd, S.J. (2000) Migration strategies  of sylviid 
wardlers: chance patterns community dynamics? J. Avian Biol. 31, 20-30.   

Weindler, P., Wiltschko, R. & Wiltschko, W. (1996) Magnetic information 
effects the stellar orientation of young birds migrants. Nature 383: 158-160  



Williamson, M. H. (1961) A method for studying the relation of plankton 
vegetations to hydrography. Bull. Mar. Ecol. 5, 224 – 229. 

Wiltschko, R. & Wiltschko W. (1999) in Mouheim R.  (2004) Magnetic 
Orientation in Migratory birds. Phd thesis. Department of Ecology-Animal 
Ecology, Lund University. Sweden.   

Wiltschko, W. & Wiltschko, R. (1992) Migratory orientation: magnetic compass 
orientation of Garden Warblers, Sylvia borin, after a simulated crossing of the 
magnetic equator. Ethology 91, 70-74.  

Wiltschko, W. & Wiltschko, R. (1995a) Magnetic orientation in Animals. Berlin, 
Heideberg, New York: Springer Verlag. 

Wiltschko, W. & Wiltschko, R. (1996) Magnetic orientation in birds. J. Exp. Biol. 
199,29-38. 

Wiltschko, W. & Wiltschko, R. (2002) Magnetic orientation in birds and its 
physiological basis. Naturwissenschaften 87, 36-40. 

Wiltschko, W., Traud, J., Güntürkün, O., Prior, H. & Wiltschko, R. (2002b) 
Lateralization of magnetic compass orientaion in an migratory bird. Nature. 
419, 467-470.  

Wiltschko, W., Weindler, P. &  Wiltschko R. (1998c) Interaction of magnetic 
and celestial cues in the migratory orientation of passerines. J. Avian Biol. 29, 
606-617. 

Winker, K., Warner, D. W. & Weisbrod, A. R. (1992) Daily mass gains among 
woodland migrants at an inland stopover site. Auk 109, 853–862. 

Wood, B. (1982)The trans-Saharan spring migration of Yellow wagtails (Motacilla 
flava) J. Zool., Lond. 197, 267-283. 

Ydenberg R. C, R.W. Butler, D. Lank, (2002) Trade-offs, condition dependence 
and stopover site selection by migrating sandpipers. J. Avian Biol. 33, 47-55 

Yong, W. & Moore, F. R. (1994) Flight morphology, energetic condition, and the 
stopover biology of migrating Thrushes. Auk 111, 683-692 

Yong, W. & Moore, F. R. (1997). Spring stopover of intercontinental migratory  
thrushes along the northern coast of the Gulf of Mexico. Auk 114, 263–278. 

Zar, H. J. (1999) Biostatistical Analysis (4th edition). New Jersey: Prentice Hall 
Zehnder, S., Åkesson, S., Liechti, F. & Bruderer, B. (2001) Nocturnal autumn 

bird migration at Falsterbo, Sweden.  J. Avian Biol. 32, 239–248. 
Zwarts, L., Ens B. J., Kersten, M. & T. Piersma. (1990) Prenuptial moult, 

departure mass and estimation of flight range of waders leaving the Banc 
d'Arguin, Mauritania in spring. Ardea 78, 339-364. 

Zweers, GA. Berkhoundt, H., Vanden Berge, JC. (1994) Behavioral 
mechanisms of avian feeding. Adv. Comp. Environ. Physiol. 18, 241-279 

 
Αναπλιώτης, Κ. (1967) Το Νεογενές της Νήσου Γαύδου. Πρακτικά Ακαδηµίας 

Αθηνών, 42,135-146.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 0



 

Γένος Sylvia 
Υπογένος Silvia, Scopoli 1768  
    S. atricapilla 
 
Υπογένος Epilais, Kaup 1829  
    S. borin 

 
Υπογένος Parisoma, Swainson 1832 
    S. subcaeruleum 
    S. layardi 
    S. boehmi 
 
Υπογένος Adophoneus, Kaup 1829   
    S. nisoria 
 
Υπογένος Curruca, Bechstein 1802 
    S. [curruca] 
       S. [curruca] curruca 
       S. [curruca] minula 
       S. [curruca] althaea 
       S. [curruca] margelanica 
   S. [hortensis] 
       S. [hortensis] hortensis 
       S. [hortensis] crassirostris 
S. leucomelaena 
S. buryi 
S. lugens 
 
Υπογένος Melizophilus, Leach 1816 
S. communis 
S. [nana] 
   S. [nana] nana 
   S. [nana] deserti 
S. conspicillata 
S. deserticola 
S. undata 
S. [sarda] 
    S. [sarda] sarda 
    S. [sarda] balearica 
S. cantillans 
S. melanocephala 
S. mystacea 
S. rueppelli 
S. melanothorax 
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Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin)  

 

 
Θαµνοτσιροβάκος (Sylvia communis). Αρσενικό.

 
Θαµνοτσιροβάκος (Sylvia communis). Θυλικό. 

 

 
Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla). Αρσενικό. 

 
 
Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla). Αρσενικό. 

 
Σχήµα Π.1. Τα τρία υπό εξέταση είδη  
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Σχήµα Π.2. Χάρτης εξάπλωσης του Μαυροσκούφη (Sylvia atricapilla). Το κίτρινο χρώµα 
αντιστοιχεί στις περιοχές αναπαραγωγής, το µπλε στις περιοχές διαχείµασης και το πράσινο 
στις περιοχές όπου αποτελούν και περιοχές αναπαραγωγής και διαχείµασης ταυτόχρονα. 1: 
S. a. heineken, 2: S. a. gularis,  3: S. a.  paulucci, 4: S. a. dammholzi.  Πηγή: Shirihai et al. 
2001.    
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Σχήµα Π.3. Χάρτης διαχείµασης του Μαυροσκούφη (Sylvia atricapilla). Πηγή: Shirihai et al. 
2001.    
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Σχήµα Π.4. Χάρτης εξάπλωσης του Κηποτσιροβάκου (Sylvia borin). 1: S. b. borin,  
2: S. b.woodwardi. Πηγή: Shirihai et al 2001. 
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Σχήµα Π.5. Χάρτης διαχείµασης του Κηποτσιροβάκου (Sylvia borin). Πηγή: Shirihai et al. 
2001. 
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Σχήµα Π.6. Χάρτης εξάπλωσης του Θαµνοτσιροβάκου (Sylvia communis). 1: S. c. 
communis, 2: S. c. volgensis, 3: S. c. bicterops 4: S. c rubicola  Πηγή: Shirihai et al 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
Σχήµα Π.7. Χάρτης διαχείµασης του Θαµνοτσιροβάκου (Sylvia communis). Πηγή: 
 Shirihai et al. 2001. 
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Πίνακας Π.1. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των SYL COM που  
γεννήθηκαν πρόπερσι  ή οποιαδήποτε προηγούµενη χρονιά. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 21 74.0 71.0 78.0 1.9 0.41 
Μ.3ουΠρωτ 35 56.4 52.0 60.0 1.9 0.32 
Μ.Ουράς 31 63.5 60.0 68.0 2.3 0.42 
Μ.Ταρσού 33 21.3 20.3 22.6 0.6 0.10 

S 20 14.8 13.8 15.9 0.7 0.15 
D 30 3.7 3.4 4.7 0.3 0.05 
W 30 4.5 3.8 5.2 0.4 0.07 

                       S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
Πίνακας Π.2. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των SYL COM  που 
διανύουν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους.  

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 75 73.3 70.0 78.0 2.0 0.24 
Μ.3ουΠρωτ 100 55.5 52.0 60.0 1.6 0.16 
Μ.Ουράς 122 63.0 54.0 71.0 2.6 0.23 
Μ.Ταρσού 119 21.2 19.4 22.6 0.7 0.06 

S 71 14.5 12.7 16.1 0.6 0.07 
D 79 3.7 3.3 4.7 0.2 0.02 
W 79 4.6 3.5 5.9 0.5 0.05 

                     S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
Πίνακας Π.3. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των αρσενικών SYL 
COM. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 52 73.8 70.0 78.0 2.0 0.27 
Μ.3ουΠρωτ 60 56.2 53.0 60.0 1.6 0.21 
Μ.Ουράς 75 63.6 56.0 71.0 2.6 0.30 
Μ.Ταρσού 75 21.2 19.9 22.6 0.6 0.07 

S 49 14.6 13.5 16.1 0.6 0.08 
D 48 3.7 3.4 4.1 0.2 0.02 
W 48 4.6 3.7 5.7 0.4 0.06 

                    S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
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Πίνακας Π.4. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των θηλυκών  SYL 
COM. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 34 73.6 70.0 78.0 2.2 0.37 
Μ.3ουΠρωτ 63 55.4 52.0 60.0 1.8 0.23 
Μ.Ουράς 62 62.8 54.0 67.0 2.5 0.32 
Μ.Ταρσού 60 21.3 19.4 23.0 0.7 0.09 

S 33 14.7 13.7 16.0 0.7 0.12 
D 47 3.7 3.4 4.7 0.3 0.04 
W 47 4.6 3.8 5.9 0.5 0.07 

                     S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                       του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
 
Πίνακας Π.5. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των αρσενικών SYL 
COM που γεννήθηκαν πρόπερσι  ή οποιαδήποτε προηγούµενη χρονιά. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 42 73.6 70.0 78.0 2.0 0.31 
Μ.3ουΠρωτ 42 55.8 53.0 60.0 1.5 0.23 
Μ.Ουράς 59 63.6 56.0 71.0 2.6 0.34 
Μ.Ταρσού 58 21.2 19.9 22.6 0.6 0.08 

S 40 14.5 13.5 16.1 0.6 0.09 
D 33 3.7 3.4 3.9 0.1 0.02 
W 33 4.6 3.7 5.4 0.4 0.07 

                     S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                      του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
 
Πίνακας Π.6. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των αρσενικών SYL 
COM που διανύουν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 8 74,3 72,0 77,0 1,7 0,59 
Μ.3ουΠρωτ 15 57,1 55,0 60,0 1,6 0,42 
Μ.Ουράς 13 63,8 60,0 68,0 2,5 0,69 
Μ.Ταρσού 14 21,3 20,3 22,6 0,6 0,16 

S 7 14,8 13,8 15,4 0,6 0,22 
D 13 3,7 3,4 4,1 0,2 0,06 
W 13 4,5 4,1 5,2 0,3 0,09 

                      S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
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Πίνακας Π.7. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των θηλυκών SYL 
COM που γεννήθηκαν πρόπερσι  ή οποιαδήποτε προηγούµενη χρονιά. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 20 73.5 70.0 78.0 2.2 0.50 
Μ.3ουΠρωτ 31 55.2 52.0 58.0 1.5 0.26 
Μ.Ουράς 37 62.6 54.0 67.0 2.6 0.42 
Μ.Ταρσού 35 21.2 19.4 22.6 0.7 0.12 

S 19 14.7 13.7 16.0 0.7 0.16 
D 23 3.7 3.4 4.7 0.2 0.05 
W 23 4.7 3.9 5.9 0.5 0.11 

                      S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
   
 
Πίνακας Π.8. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των θηλυκών SYL 
COM που διανύουν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 8 74.3 72.0 77.0 1.7 0.59 
Μ.3ουΠρωτ 15 57.1 55.0 60.0 1.6 0.42 
Μ.Ουράς 13 63.8 60.0 68.0 2.5 0.69 
Μ.Ταρσού 14 21.3 20.3 22.6 0.6 0.16 

S 7 14.8 13.8 15.4 0.6 0.22 
D 13 3.7 3.4 4.1 0.2 0.06 
W 13 4.5 4.1 5.2 0.3 0.09 

                      S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
Πίνακας Π.9. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των SYL ATR  που  
γεννήθηκαν πρόπερσι  ή οποιαδήποτε προηγούµενη χρονιά. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 21 73.5 70.0 77.0 2.1 0.45 
Μ.3ουΠρωτ 21 56.7 52.0 60.5 1.9 0.41 
Μ.Ουράς 21 61.2 57.0 67.0 2.8 0.62 
Μ.Ταρσού 21 20.6 19.3 21.8 0.8 0.17 

S 21 15.5 14.5 17.1 0.7 0.15 
D 20 3.6 3.3 4.5 0.3 0.06 
W 20 4.7 4.2 5.4 0.3 0.07 

                       S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                       του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
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Πίνακας Π.10. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των SYL ATR  που 
διανύουν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους.  

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 10 73.4 72.0 76.0 1.2 0.39 
Μ.3ουΠρωτ 11 57.2 54.0 67.0 3.4 1.03 
Μ.Ουράς 10 60.9 59.0 63.0 1.4 0.43 
Μ.Ταρσού 10 20.8 19.3 21.4 0.6 0.20 

S 9 15.3 14.6 16.6 0.7 0.22 
D 10 3.7 3.3 4.1 0.3 0.09 
W 10 4.7 4.0 5.1 0.3 0.10 

 
 
 
 
Πίνακας Π.11. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των αρσενικών 
SYL ATR  . 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 25 74.5 71.0 79.0 1.7 0.34 
Μ.3ουΠρωτ 25 57.1 54.0 61.0 1.8 0.35 
Μ.Ουράς 25 61.4 58.0 67.0 2.4 0.49 
Μ.Ταρσού 25 20.7 19.3 21.8 0.6 0.13 

S 25 15.4 14.5 16.6 0.6 0.12 
D 24 3.6 3.3 4.0 0.2 0.05 
W 24 4.8 4.2 6.3 0.5 0.10 

                    S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                     του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
 
Πίνακας Π.12. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των θηλυκών  SYL 
ATR. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 25 73.1 70.0 78.0 2.1 0.43 
Μ.3ουΠρωτ 26 56.6 52.0 67.0 2.6 0.52 
Μ.Ουράς 25 60.7 57.0 65.0 2.3 0.46 
Μ.Ταρσού 25 20.7 19.3 21.9 0.7 0.14 

S 24 15.7 14.6 17.1 0.8 0.16 
D 25 3.7 3.3 4.5 0.2 0.05 
W 25 4.9 4.0 5.8 0.4 0.09 

                       S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                       του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
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Πίνακας Π.13. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των αρσενικών 
SYL ATR  που γεννήθηκαν πρόπερσι  ή οποιαδήποτε προηγούµενη χρονιά. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 13 74.5 71.0 77.0 1.4 0.4 
Μ.3ουΠρωτ 13 57.5 55.0 60.5 1.5 0.4 
Μ.Ουράς 13 61.9 58.0 67.0 2.8 0.8 
Μ.Ταρσού 13 20.6 19.3 21.8 0.8 0.2 

S 13 15.5 14.5 16.6 0.7 0.2 
D 12 3.6 3.3 4.0 0.2 0.1 
W 12 4.7 4.2 5.3 0.3 0.1 

                     S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                      του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
Πίνακας Π.14. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των αρσενικών 
SYL ATR  που διανύουν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 4 74 72.5 76.0 1.5 0.77 
Μ.3ουΠρωτ 4 56 54.0 57.0 1.3 0.63 
Μ.Ουράς 4 61 59.0 63.0 1.7 0.85 
Μ.Ταρσού 4 21 20.2 21.4 0.5 0.25 

S 4 15 14.6 15.5 0.4 0.22 
D 4 4 3.3 4.0 0.3 0.16 
W 4 5 4.6 5.1 0.2 0.11 

                      S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                      του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
 
Πίνακας Π.15. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των θηλυκών SYL 
ATR  που γεννήθηκαν πρόπερσι  ή οποιαδήποτε προηγούµενη χρονιά. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 8 71.9 70.0 76.0 1.9 0.67 
Μ.3ουΠρωτ 8 55.4 52.0 57.0 1.7 0.60 
Μ.Ουράς 8 60.0 57.0 63.0 2.6 0.91 
Μ.Ταρσού 8 20.6 19.4 21.6 0.8 0.28 

S 8 15.5 14.6 17.1 0.8 0.28 
D 8 3.7 3.5 4.5 0.3 0.12 
W 8 4.7 4.3 5.4 0.3 0.11 

                      S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                      του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
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Πίνακας Π.16. Περιγραφική στατιστική των µορφωµετρικών µεταβλητών των θηλυκών SYL 
ATR  που διανύουν το δεύτερο ηµερολογιακό έτος της ζωής τους. 

 
 N Μέσο Min Max Std. 

Dev. 
Std. 
Er. 

Μ.Φτερούγας 7 73.2 72.0 74.5 1.0 0.38 
Μ.3ουΠρωτ 8 58.1 55.0 67.0 3.8 1.33 
Μ.Ουράς 7 60.4 59.0 62.0 1.3 0.48 
Μ.Ταρσού 7 20.6 19.3 21.3 0.7 0.26 

S 6 15.5 14.7 16.6 0.8 0.34 
D 7 3.7 3.3 4.1 0.3 0.10 
W 7 4.6 4.0 5.0 0.4 0.13 

                       S: Μήκος από το άκρο του ράµφους µέχρι την βάση του. D: Ύψος  
                       του ράµφους W: Πλάτος ράµφους. 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήµα Π.7. Σκίτσο αναπαράσταση του δείκτη λιπώδους ιστού κατά Kaiser 1993. 
Τροποποιηµένα σκίτσα των De Beer et al. 2001.     
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(SYL BOR, A139617, Funnel Exp.)
N

E

S

W

6 observations

(SYL BOR,  A138880, Funnel Exp.)
N

E

S

W

observations

 
Σχήµα Π.8. Ατοµικά πειράµατα προσανατολισµού Κηποτσιροβάκου και 
Θανουτσιροβάκου. 
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Σχήµα Π.8. (Συνέχεια). Ατοµικά πειράµατα προσανατολισµού 
Κηποτσιροβάκου και Θανουτσιροβάκου 
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                                                                                         Ταξιδιάρικα πουλιά τ’ αγέρα 
                                                                                   πότες θα µας πάρετε και µας 
                                                                                  πέρα στου Αιγαίου τα νησιά 

                                                                                          στου πελάγου τις ατέλειωτες  
                                                                                                                  αµµούδες 

                             
Αργύρης Μπακιρτζής  
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