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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Πιθανώς τα πουλιά είναι η μοναδική ταξινομική ομάδα ζώων που επιλέγει μόνο 

συγκεκριμένους τύπους ενδιαιτήματος για αναπαραγωγή, τροφή ή διαχείμαση. Η επιλογή του 

κατάλληλου ενδιαιτήματος γίνεται κυρίως με βάση τα δομικά χαρακτηριστικά της 

βλάστησης, τις δυνατότητες εύρεσης τροφής και δημιουργίας φωλιάς και την παρουσία 

άλλων ειδών. Η παρουσία στο ίδιο ενδιαίτημα μορφολογικά παρόμοιων ειδών μπορεί να 

εξηγηθεί με βάση δύο υποθέσεις. Η πρώτη υποστηρίζει την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού 

για χώρο και η δεύτερη τη διαφοροποίηση των οικολογικών θώκων ως αποτέλεσμα μικρών 

μορφολογικών και φυσιολογικών διαφορών που οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους 

εκμετάλλευσης του ενδιαιτήματος. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν αναφερθεί για διάφορα είδη 

του γένους Sylvia. 

Εκτός από το κατάλληλο ενδιαίτημα σημαντικό κομμάτι της ζωής των πουλιών είναι 

και το τραγούδι τους. Πρόκειται για εκτενείς, πολύπλοκους ήχους που παράγονται από τα 

αρσενικά πουλιά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Σκοπός του τραγουδιού 

είναι η υπεράσπιση της επικράτειας και η προσέλκυση θηλυκών ατόμων. Από το 

σονόγραμμα (γραφική παράσταση της συχνότητας του ήχου σε συνάρτηση με το χρόνο) ενός 

τραγουδιού μπορούν να υπολογιστούν διάφορες παράμετροι, οι οποίες στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των χαρακτηριστικών των τραγουδιών τόσο ανάμεσα σε 

άτομα του ίδιου είδους, όσο και σε άτομα διαφορετικών ειδών.  

Φαινόμενο που παρατηρείται συχνά είναι η γεωγραφική ποικιλότητα στο τραγούδι 

ενός είδους και η ύπαρξη διαλέκτων, η οποία είναι δυνατό να οφείλεται στη μη ακριβή 

εκμάθηση του τραγουδιού των νεαρών ατόμων ή στο διαφορετικό τύπο βλάστησης. 

Αντίστοιχα λόγω ομοιοτήτων του ενδιαιτήματος συμπάτρια είδη έχουν ομοιότητες και στο 

τραγούδι τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο  διαειδικό ανταγωνισμό, αφού όταν ένα 

είδος βλέπει ένα συμπάτριο και ανταγωνιστικό να εισβάλλει στην περιοχή επικράτειας του 

μπορεί να μιμηθεί το τραγούδι του για να την υπερασπιστεί. Τα τραγούδια τέλος των 

μεταναστευτικών ειδών είναι πιο πολύπλοκα, αφού όσο μεγαλύτερο είναι το ρεπερτόριο ενός 

αρσενικού τόσο ευκολότερα προσελκύει ένα θηλυκό άτομο, γεγονός πολύ σημαντικό στον 

πιο περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο για αναπαραγωγή των πουλιών αυτών. 

Ανάμεσα στα είδη του γένους Sylvia, το S. melanocephala είναι ένα πολύ κοινό και 

ευρέως διαδεδομένο επιδημητικό είδος στη Μεσόγειο, ενώ το S. rueppelli είναι καλοκαιρινός 

επισκέπτης με σποραδική κατανομή στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα δύο είδη επιλέγουν 

παρόμοια ενδιαιτήματα για αναπαραγωγή και συχνά εμφανίζονται συμπάτρια σε περιοχές με 

μακκία βλάστηση.  
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Στόχοι της εργασίας ήταν η καταγραφή των κατανομών και πυκνοτήτων των S. 

melanocephala και S. rueppelli σε κοινές περιοχές αναπαραγωγής τους,, η μελέτη του 

ενδιαιτήματος προτίμησης του κάθε είδους, η σύγκριση αυτών για να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους όταν είναι συμπάτρια, ο έλεγχος για εμφάνιση 

γεωγραφικής ποικιλότητας του τραγουδιού του κάθε είδους, η σύγκριση του τραγουδιού τους  

για διαφοροποίηση ανάμεσα σε ένα επιδημητικό και σε έαν μεταναστευτικό είδος, καθώς και 

από περιοχή σε περιοχή για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύγκλιση των χαρακτηριστικών τους 

που υποδηλώνει ύπαρξη ανταγωνισμού. 

Επιλέχθηκαν για μελέτη δύο περιοχές της Ν. Ελλάδας, τα Αστερούσια όρη στην 

Κρήτη (επτά σταθμοί)  και το όρος Υμηττός στην Αττική (ένας σταθμός), οι οποίες 

εμφάνιζαν τη χαρακτηριστική μακκία βλάστηση που επιλέγουν τα δύο είδη και περιλαμβάνει 

κατά κύριο λόγο θάμνους Q. coccifera, P. lentiscus και C. vilosa. Kατά την περίοδο από 12 

Απριλίου έως 26 Μαίου 2009 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 117 δειγματοληψίες με 

καταγραφές του αριθμού των ζευγαριών των S. melanocephala και S. rueppelli και των 

χαρακτηριστικών του ενδιαιτήματος, καθώς και ηχογράφηση τραγουδιών. Σχεδιάστηκαν  στη 

συνέχεια χάρτες κατανομής τους στα Αστερούσια και στον Υμηττό, υπολογιστηκαν οι 

πυκνότητες των ειδών, κατασκευάστηκαν ιστογράμματα πυκνοτήτων και επεξεργάστηκαν οι 

ηχογραφήσεις. Με σταστιστική επεξεργασία ελέγχθηκε κατά πόσο οι πυκνότητες είναι 

ανεξάρτητες των χαρακτηριστικών της βλάστησης και του είδους και συκρίθηκαν τα 

χαρακτηριστικά των τραγουδιών ως προς την περιοχή για κάθε είδος χωριστά και μεταξύ των 

ειδών όταν εμφανίζονται συμπάτρια. 
Τις δύο μεγαλύτερες πυκνότητες παρουσιάζει το S. melanocephala σε δύο σταθμούς 

από τους οποίους απουσιάζει το S. rueppelli. Την τρίτη μεγαλύτερη πυκνότητα εμφανίζει το 

S. rueppelli σε εκείνον, απ’ όπου απουσιάζει το S. melanocephala. Στους υπόλοιπους 

σταθμούς όπου τα δύο είδη είναι συμπάτρια, οι πυκνότητες τους είναι αρκετά μικρότερες από 

τις παραπάνω, αλλά περίπου ίδιες, Το S. melanocephala σε σχέση με το S. rueppelli 

προτιμάει χαμηλότερο υψόμετρο, μικρότερες κλίσεις εδάφους, υψηλότερη βλάστηση και 

πυκνότερους θάμνους. Οι προτιμητέοι θάμνοι για φώλιασμα είναι το C. villosa για το S. 

melanocepaphala και το Q. coccifera για το S. rueppelli.  

Το επιδημητικό S. melanocephala σχηματίζει επικράτειες κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου νωρίτερα από το μεταναστευτικό S. rueppelli, γεγονός που 

πιθανότητα καθορίζει τη μετέπειτα κατανομή τους. Τα δύο είδη συναντώνται είτε 

αλλοπάτρια είτε συμπάτρια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χώρου που υπάρχει σε μια 

περιοχή και το χώρο που έχει καταλάβει αρχικά το S. melanocephala. Τις μεγαλύτερες 

πυκνότητες τις εμφανίζουν τα είδη όταν είναι αλλοπάτρια, ενώ είναι μικρότερες, αλλά 

παρόμοιες όταν είναι συμπάτρια. Οι πυκνότητες είναι μεγάλες λόγω των διάσπαρτων 

ιδανικών ενδιαιτημάτων τους που ίσως τα είδη τις αντιλαμβάνονται ως «νησιά». Φαίνεται να 
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μην υπάρχει έντονη πιστότητα των ειδών σε συγκεκριμένη περιοχή και βλάστηση από έτος 

σε έτος. Η διαφοροποίηση του κατάλληλου ενδιαιτήματος ανάμεσα στα είδη είναι ένας 

τρόπος μείωσης του μεταξύ τους ανταγωνισμού όταν είναι συμπάτρια. 

Καμία διαφορά των χαρακτηριστικών του τραγουδιού δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα 

στις περιοχές μελέτης τόσο για το S. melanocephala όσο και για το S. Rueppelli που σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει γεωγραφική ποικιλότητα στο τραγούδι τους. Το S. melanocephala έχει 

υψηλότερη συχνότητα με τη μέγιστη ένταση, μεγαλύτερη μέση διάρκεια νοτών, μικρότερη 

μέση διάρκεια παύσεων ανάμεσα στις νότες, λιγότερες διαφορετικές νότες ανά τραγούδι και 

μικρότερη ποικιλότητα σε νότες από το S. rueppelli. Το τραγούδι του S. rueppelli έχει 

μεγαλύτερο ρεπερτόριο από νότες και είναι πολυπλοκότερο από αυτό του S. melanocephala, 

όπως αναμένεται για μεταναστευτικά είδη που έχουν λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για 

αναπαραγωγή. Ομοιότητες των χαρακτηριστικών του τραγουδιού παρατηρούνται εκεί όπου 

τα είδη είναι συμπάτρια. Η σύγκλιση αυτή του τραγουδιού οφείλεται περισσότερο στην 

ομοιότητα των ενδιαιτημάτων τους παρά στην ύπαρξη ανταγωνισμού. 
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ABSTRACT 
 

The birds are probably the only taxonomic group of animals that chooses only 

specific types of habitat for breeding, foraging and wintering. Habitat selection is based on 

structural characteristics of vegetation, foraging and nesting possibilties and presence of other 

species. The presence at the same habitat of morphologically similar species can be explained 

according to two hypotheses. The first supports the existence of competition of space and the 

second the differentiation of niches as a result of small morphological and physiological 

differents that leads to different ways of habitat exploitation. Both cases have been referred 

for several species of the genus Sylvia. 

Apart from habitat selection another important part of birds’ life is their songs. They 

are long complicated sounds that are produced from male birds during the breeding period. 

Aim of the song is the defence of birds’ territories and the attraction of females. From 

sonograms (graphs of sound frequency in relation to time) of songs various parameters can be 

calculated, which can be used to compare song characteristics, not only among individuals of 

the same species but also among different species. An incident frequently occurring is the 

geographical variation of a species song and the existence of dialects, probably due to wrong 

learning of songs from young birds or due to different type of vegetation. Respectively 

because of habitat similarities, sympatric species can have song similarities. This can be also 

due to interspecific competition, because when a species sees a sympatric competitor to 

intrude to its territory area, it can imitate its song in order to defend it. Finally the songs of 

migrating birds are more complicated, because in this way males can attract easily more 

females, a fact that it is very important for their more restricted time available for breeding.   

Among Sylvia species, S. melanocephala is a very common and widely distributed 

resident of Mediterranean basin, while S. rueppelli is a summer visitor with sporadic 

distribution in Eastern Mediterranean. Both species prefer similar breeding habitats and often 

occur sympatic in regions with maquis vegetation. 

Aims of this project were to compare distributions and densities of S. melanocephala 

and S. rueppelli in common breeding areas, to study the habitat requirements of both species, 

to detect possible competition between them when they are sympatric, to check if there is 

geographical variation of their songs, to contrast a resident’s and a visitor’s song and to find 

similarities among songs of sympatric species. 

Two areas of Southern Greece were choosen for study, Asterousia Mountain in Crete 

(seven stations) and Ymittos Mountain in Attica (one station), which have the typical maquis 

vegetation that both species prefer and it includes mostly shrubs of Q. coccifera, P. lentiscus 

and C. vilosa. During the period from 12 of April until 29 of May 2009 totally 117 samplings 
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of number of pairs, vegetation characteristics and songs recordings were carried out. 

Distribution maps for Asterousia and Ymittos and densities histograms were drawn, while 

recordings were analyzed. Statistical analysis was done to check densities independence from 

vegetation characteristics and species and to compare song characteristics among regions for 

each species and also among species when they are sympatric. 
The two highest densitiew occurs for S. melanocephala in two stations where at the 

same time S. rueppelli is absent. The third highest density occurs for S. rueppelli in one 

station from where S. melanocephala is absent. At the rest of the stations where the two 

species are sympatric, their densities are lower but almost similar. S. melanocephala in 

relation to S. rueppelli prefers lower altitude and slope, taller vegetation and denser shrubs. 

The most preferred shrubs for breeding are C. vilosa for S. melanocephala and Q. coccifera 

for S. rueppelli.  

The resident S. melanocephala makes territories during the breeding period earlier 

than the summer visitor S. rueppelli, a fact that probably determines their later distribution. 

The species are either allopatric or sympatric, depending on the availability of space that 

exists in a region and on the space that S. melanocephala has used at the beginning. Highest 

densities are appearing when species are allopatric, while they are lower when species are 

sympatic. Densities are large because of the interspersed optimal habitats, which species 

perceive like “islands”. It seems that there is not obvious region fidelity of species for specific 

vegetation and from year to year. The differentiation of habitat selection between the species 

is a way to reduce their competition when they are sympatric. 

Comparing songs there is not difference of song characteristics among regions for 

both species, meaning that there is no geographical variation of their songs.  S. 

melanocephala has highest frequency with the highest peak, longer mean duration of song 

elements, shorter mean duration of pauses among song elements, fewer elements per song 

and smaller diversity of song elements. The song of S. rueppelli has more variation of 

element songs and it is more complicatied, as expected for migratory species that have less 

available time for breeding. Song characteristics similarities appear where the species are 

sympatric and it is mostly due to habitat similarities than due to species competition. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

υπό την επίβλεψη του κ. Μ. Μυλωνά. Αφορμή για τη επιλογή του συγκεκριμένου θέματος 

υπήρξε η πραγματοποίηση στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος μιας 

εργαστηριακής άσκησης (rotation) με αντικείμενο τη μελέτη του τραγουδιού του S. 

melanocephala (μαυροτσιροβάκος) και της διαφοροποίησής του ανάλογα με τον τύπο του 

ενδιαιτήματος υπό την καθοδήγηση του Ν. Κατσιμάνη.  

 Ενώ το S. melanocephala έχει ευρεία κατανομή και μεγάλο πληθυσμό στην Κρήτη, 

δε συμβαίνει το ίδιο με το S. rueppelli (αιγαιοτσιροβάκος) που είναι ένα είδος με 

περιορισμένες περιοχές εξάπλωσης στην Ελλάδα (χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει και 

περιορισμένες πυκνότητες πληθυσμού). Επιλέγει παρόμοιου τύπου ενδιαιτήματα με το S. 

melanocephala, είναι σε αντίθεση μεταναστευτικό και ελάχιστα μελετημένο, γεγονός που 

υπήρξε το δεύτερο ερέθισμα για την εργασία αυτή. Αν και υπάρχουν κάποια αδημοσίευτα 

στοιχεία για τον πληθυσμό του S. rueppelli στην Κρήτη από τον Μ. Δρετάκη, προτάθηκε από 

αυτόν να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη. Παράλληλα λόγω αναφορών του Ν. Προμπονά 

για την εμφάνιση του είδους στον Υμηττό, επιλέχθηκε να μελετηθεί κι αυτή η περιοχή.  

Έτσι συνδυάστηκαν δύο αντικείμενα προς έρευνα, το ενδιαίτημα που επιλέγουν τα 

δύο είδη τσιροβάκων σε δύο περιοχές της Ελλάδας και το τραγούδι τους, το οποίο αν και 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των πουλιών είναι ελάχιστα έως καθόλου μελετημένο στη 

χώρα μας. Η σύγκριση του ενδιαιτήματος και του τραγουδιού ανάμεσα στα δύο είδη μπορεί 

να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ 

τους όταν αυτά συνυπάρχουν σε ίδιες περιοχές.  

Η οργάνωση του θέματος και η καθοδήγηση της εργασίας πεδίου στην Κρήτη έγινε 

από τον Μ. Δρετάκη, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πολύ σημαντική ήταν και η βοήθεια 

του Ν. Προμπονά στην υπόδειξη της περιοχής του Υμηττού που αποτέλεσε μέρος του πεδίου 

έρευνας.  Τα ταξίδια στα πλαίσια της εργασίας πεδίου, καθώς και η παραμονή μου τα 

τελευταία τρία χρόνια στην Κρήτη, δε θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς τη χρηματοδότηση 

από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ζ. Σούτσου. Επίσης ευχαριστώ τον Μ. Νικολακάκη για τη 

σχεδίαση των χαρτών και τη Μ. Τρικάλη για τη βοήθεια στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Η επιλογή του κατάλληλου ενδιαιτήματος 

 Αναφέρεται από τον Cody (1985) ότι πιθανώς τα πουλιά είναι η μοναδική ταξινομική 

ομάδα ζώων που επιλέγει μόνο συγκεκριμένους τύπους ενδιαιτήματος για αναπαραγωγή, 

τροφή ή διαχείμαση. Η εξέλιξη  αυτής της επιλογής καθορίζεται και καθορίζει τη 

μορφολογία, τη συμπεριφορά, την ικανότητα εύρεσης τροφής και την ικανότητα 

φωλιάσματος των πουλιών. Η επιλογή του κατάλληλου ενδιαιτήματος γίνεται κυρίως με 

βάση τα δομικά χαρακτηριστικά της βλάστησης, τις δυνατότητες εύρεσης τροφής και 

δημιουργίας φωλιάς και την παρουσία άλλων ειδών.  Μάλιστα ειδικά χαρακτηριστικά του 

ενδιαιτήματος είναι υπεύθυνα για τις φυσιολογικές διαφορές μεταξύ συγγενικών ειδών. 

Βέβαια σε μεταναστευτικά είδη η ύπαρξη συγκεκριμένων μορφολογικών χαρακτηριστικών 

με βάση τον τύπο του ενδιαιτήματος δεν αποτελεί πλεονέκτημα, αφού συνήθως οι περιοχές 

διαχείμασης και αναπαραγωγής τους δεν είναι εντελώς όμοιες (Cody, 1985).  

Πιο συγκεκριμένα, οικολογικά παρόμοια είδη συχνά διαφοροποιούνται ως προς το 

ενδιαίτημα, κυρίως εάν είναι συγγενικά. Εάν ανήκουν σε διαφορετικά γένη παρουσιάζουν 

επικάλυψη ενδιαιτημάτων, ειδικότερα εάν διαφέρουν σε μέγεθος ή άλλα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά. Αρκετές φορές μέσα στο ίδιο γένος ένα είδος είναι ευρέως κατανεμημένο 

και τα υπόλοιπα περιορισμένα. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του ενδιαιτήματος παίζει και η 

ύπαρξη ανταγωνισμού. Ακόμα κι αν κάποιο ενδιαίτημα είναι κατάλληλο, η παρουσία άλλων 

ειδών μπορεί να μειώσει σημαντικά τη δυνατότητα εύρεσης τροφής και χώρου για φώλιασμα 

και να το μετατρέψει σε ακατάλληλο. Εκτός όμως από το διαειδικό ανταγωνισμό, υπάρχει και 

η περίπτωση του ενδοειδικού ανταγωνισμού, ειδικά σε περιπτώσεις αυξημένου πληθυσμού, 

που και πάλι μπορεί να οδηγήσει πολλά άτομα σε επιλογή ενδιατημάτων λιγότερο 

κατάλληλων. Γενικά ο ενδοειδικός ανταγωνισμός τείνει να διευρύνει το φάσμα των 

ενδιαιτημάτων ενός είδους, ενώ ο διαειδικός να το περιορίσει (Cody, 1985). 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ενδιαίτημα για να επιλεχθεί από κάποιο 

είδος εξαρτώνται από μια σειρά κριτηρίων, τα οποία ακολουθούν κάποια σειρά ιεράρχησης. 

Αυτά είναι διάφοροι φυσιολογικοί μηχανισμοί αντίληψης, οι αισθητηριακές ικανότητες και οι 

ικανότητες εκμάθησης και απόκτησης εμπειριών των νεαρών ατόμων (Klopfer & Ganzhorn, 

1985). 

 

1.1.1 Παρουσία συγγενικών ειδών στο ίδιο ενδιαίτημα 

 Η παρουσία στο ίδιο ενδιαίτημα μορφολογικά παρόμοιων ειδών μπορεί να εξηγηθεί 

με βάση δύο υποθέσεις. Η πρώτη υποστηρίζει την ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού για χώρο 

με ακραίο αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και η δεύτερη τη διαφοροποίηση των οικολογικών 
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θώκων ως αποτέλεσμα μικρών μορφολογικών και φυσιολογικών διαφορών, όπως στο 

μέγεθος και στη συμπεριφορά, που οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους εκμετάλλευσης του 

ενδιαιτήματος (Martin & Thibault, 1996). 

 Στην περίπτωση των ειδών του γένους Sylvia οι Martin & Thibault (1996) προτείνουν 

ότι οι διαφορές στη χρησιμοποίηση του ενδιαιτήματος εξηγούν τη συνύπαρξη διαφόρων 

ειδών του ίδιου γένους στο ίδιο ενδιαίτημα. Μεσογειακά είδη που ζουν στον ίδιο ενδιαίτημα 

φαίνεται να έχουν οικολογική διαφοροποίηση παρά ανταγωνισμό για χώρο. Αντίθετα ο Cody 

(1985) θεωρεί ότι υπάρχουν διαειδικές αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε ανταγωνισμό για 

δημιουργία επικρατειών (interspecific territoriality). Έτσι διαειδικές αλληλεπιδράσεις 

παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα είδη του γένους Sylvia στη Βρετανία, τη Σουηδία, στη Βόρεια 

Σκανδιναβία και στη Σαρδηνία. Έλλειψη ανταγωνισμού φαίνεται να υπάρχει στο Μαρόκο και 

στα Κανάρια νησιά. Στο Μαρόκο η ηλικία των βιοκοινοτήτων των πουλιών είναι μεγαλύτερη 

λόγω της απουσίας παγετώνων κατά το παρελθόν, με αποτέλεσμα τα είδη να έχουν 

συνεξελιχθεί για περισσότερο καιρό και να έχουν προσαρμοστεί στην παρουσία άλλων ειδών. 

Στα Κανάρια νησιά, όπως συμβαίνει και σε πολλά μικρά νησιά, ο αριθμός των ειδών είναι 

κατά πολύ μικρότερος από τις ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με τον Blondel (1985) στα 

νησιά, εξαιτίας του μικρού μεγέθους τους και της μειωμένης ποικιλότητας, υπάρχουν μικρά 

σε μέγεθος και λιγότερα σε αριθμό είδη, τα οποία όμως έχουν μεγαλύτερους πληθυσμούς, 

παρουσιάζουν διευρυμένους οικολογικούς θώκους και αλλαγές στη συμπεριφορά 

επικράτειας, όπως αυξημένη επικάλυψη, που οδηγούν κατά συνέπεια σε μειωμένο 

ανταγωνισμό. 

 

1.1.2 Διαφοροποίηση ενδιαιτήματος συμπάτριων ειδών 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι διαφορές στην επιλογή ενδιαιτήματος ανάμεσα 

σε οικολογικά παρόμοια είδη θα μπορούσαν να είναι το αποτέλεσμα ανταγωνισμού στο 

παρελθόν, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται στο παρόν ανταγωνισμός και διαειδικές 

αλληλεπιδράσεις (Connell, 1980). Είτε είναι αποτέλεσμα προσαρμογής σε ανταγωνισμό κατά 

το παρελθόν, είτε είναι συνέπεια μορφολογικών και φυσιολογικών διαφορών των ειδών, 

υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που συμπάτρια είδη δε ταυτίζονται πλήρως ως προς το 

ενδιαίτημά τους κι έτσι δεν παρατηρείται ανταγωνισμός μεταξύ τους. 

Αν και τα είδη πέρουλων της Β. Αμερικής Wilsonia pusilla και Dendroica petechia 

χρησιμοποιούν παρόμοια ενδιαιτήματα για αναζήτηση τροφής, ανάμεσά τους δε φαίνεται να 

υπάρχει ένδειξη για αλλαγή του τρόπου θήρευσης (π.χ. επιλογή διαφορετικού μεγέθους 

θάμνων) ή αποκλεισμό (π.χ. αλλαγή τύπου τροφής) όταν είναι συμπάτρια (Ruth & Stanley, 

2002).  Τα είδη Emberiza citrinella (χρυσοτσίχλονο) και E. hortulana (βλαχοτσίχλονο) όταν 

είναι συμπάτρια παρουσιάζουν οικολογική διαφοροποίηση όχι ως προς την τροφή, αλλά τον 

τύπο βλάστησης που επιλέγουν και τα χαρακτηριστικά των περιοχών φωλιάσματος, όπως τη 
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δυσκολία εντοπισμού της φωλιάς, την οπτική επαφή με το περιβάλλοντα χώρο και τις 

μικροκλιματικές συνθήκες που επικρατούν μέσα σε αυτή (Dale & Manceau, 2003).  

Η συνύπαρξη των ειδών Anthus trivialis (δεντροκελάδα) και A. pratensis 

(λιβαδοκελάδα) στο ίδιο ενδιαίτημα οφείλεται στην απουσία επικάλυψης των επικρατειών 

τους και στα διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτών, όπως το μέγεθος της επικράτειας, το ύψος 

και η πυκνότητα της βλάστησης και το ποσοστό του υγρού εδάφους (Kumstatova et al., 

2004). Ακόμα κι αν υπάρχει επικάλυψη επικράτειας των ειδών S. atricapilla (μαυροσκούφης) 

και S. melanocephala (μαυροτσιροβάκος), αυτά διαφέρουν ως προς το ύψος και την 

πυκνότητα της βλάστησης των επικρατειών και των περιοχών φωλιάσματός τους (Schaefer & 

Barkow, 2004). 

 

1.2 Γενικά στοιχεία για το τραγούδι 

 Οι ζωικοί οργανισμοί διαθέτουν διάφορα αισθητήρια όργανα για να αντιλαμβάνονται 

τι συμβαίνει στο περιβάλλον στο οποίο ζουν και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η όραση 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα πουλιά στη μεταξύ τους επικοινωνία, όμως υπάρχουν 

περιπτώσεις που αυτή δυσχεραίνεται, όπως όταν υπάρχει ελλιπής φωτισμός ή όταν η 

βλάστηση είναι πυκνή. Έτσι εξίσου σημαντική είναι η ακοή και η παραγωγή ήχων από τα 

πουλιά. Ο ήχος έχει πολλά πλεονεκτήματα: μπορεί να διαχυθεί προς όλες τις κατευθύνσεις, 

να διαπεράσει αντικείμενα και να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Παράγεται μόνο όταν 

χρειάζεται από τα πουλιά και μεταφέρει πολλές πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι η παραγωγή του είναι δαπανηρή από πλευράς ενέργειας 

(Catchpole & Slater, 1995). 

 Τα πουλιά παράγουν μια ποικιλία ήχων που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα 

καλέσματα (calls) και τα τραγούδια (songs). Τα καλέσματα είναι βραχείς, απλοί ήχοι που 

παράγονται και από τα δύο φύλα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και υπηρετούν ένα 

συγκεκριμένο σκοπό που καλύπτει τις περισσότερες πλευρές της καθημερινής κοινωνικής 

τους συμπεριφοράς, όπως να καλέσουν συναγερμό όταν νιώσουν ότι απειλούνται, να 

δηλώσουν ότι πετούν, να επικοινωνήσουν με το ταίρι τους ή τα μικρά τους. Τα τραγούδια 

είναι εκτενείς, πολύπλοκοι ήχοι που παράγονται από τα αρσενικά πουλιά κατά τη διάρκεια 

της αναπαραγωγικής περιόδου. Κάθε άτομο ενός πληθυσμού έχει τη δική του 

χαρακτηριστική εκδοχή του τραγουδιού του είδους του. Επίσης πολλά είδη έχουν ένα 

ρεπερτόριο από διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού. Σκοπός του τραγουδιού είναι η 

υπεράσπιση της επικράτειας και η προσέλκυση θηλυκών ατόμων. Φαίνεται ότι όσο 

μεγαλύτερο ρεπερτόριο έχει ένα αρσενικό, τόσο μεγαλύτερη επικράτεια δείχνει ότι έχει και 

τόσο πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει ένα θηλυκό. Όταν ένα αρσενικό τραγουδάει 

περισσότερα από ένα τραγούδια απομακρύνει τους ανταγωνιστές του και προσελκύει τα 
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θηλυκά, γιατί δίνει την εντύπωση της ύπαρξης περισσότερων αρσενικών στην περιοχή 

(Brook & Birkhead, 1991).  

 

1.2.1 Δομή και χαρακτηριστικά του τραγουδιού 

 Κάθε τραγούδι αποτελείται από φράσεις (phrases), καθεμία από τις οποίες 

αποτελείται από μια σειρά από μονάδες, τις συλλαβές (syllables) που όλες μαζί απαρτίζουν 

ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Οι συλλαβές μπορεί να είναι απλές ή πολύπλοκες, οπότε στην 

τελευταία περίπτωση αποτελούνται από τα απλούστερα στοιχεία του τραγουδιού, τις νότες 

(elements ή notes). Το τραγούδι, οι συλλαβές και οι νότες μπορούν να προσδιοριστούν από 

το χρονικό διάστημα που τα χωρίζει. Το διάστημα ανάμεσα στα τραγούδια είναι το 

μεγαλύτερο, ενώ ανάμεσα στις νότες το μικρότερο (Catchpole & Slater, 1995). Η γραφική 

παράσταση της συχνότητας του ήχου σε kHz σε συνάρτηση με το χρόνο σε δευτερόλεπτα 

(seconds) ονομάζεται σονόγραμμα (sonogram) και φαίνεται στην εικόνα 1.1.  

 

 
Εικόνα 1.1: Σονόγραμμα που δείχνει τα μέρη από τα οποία αποτελείται το τραγούδι                              

(πηγή: Catchpole & Slater, 1995) 

  

Από το σονόγραμμα ενός τραγουδιού μπορούν να υπολογιστούν διάφορες 

παράμετροι, οι οποίες στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση των 

χαρακτηριστικών των τραγουδιών τόσο ανάμεσα σε άτομα του ίδιου είδους όσο και σε άτομα 

διαφορετικών ειδών. Παράμετροι που έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με αναφορές των Shy 

(1983), Wiley (1991), Badyaev & Leaf (1997), Irwin (2000), Doutrelant et al. (2001), Hylton 

& Godard (2001), Blumstein & Turner (2005) και Dongen & Mulder (2006) είναι: η ελάχιστη 

και μέγιστη συχνότητα, το εύρος μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης συχνότητας, η συχνότητα με 
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τη μέγιστη ένταση, οι νότες και οι συλλαβές ανά τραγούδι και ανά δευτερόλεπτο, η διάρκεια 

του τραγουδιού, των συλλαβών, των νοτών και των παύσεων, ο αριθμός των διαφορετικών 

νοτών ανά τραγούδι. Στην εικόνα 1.2 απεικονίζονται μερικές από τις παραπάνω 

παραμέτρους. 

 

 
Εικόνα 1.2: Σονόγραμμα όπου απεικονίζονται κάποιες παράμετροι ενός τραγουδιού: HF = highest 

frequency, INT = internote interval, RAN = frequency range, LF = lowest frequency, NTLEN = 

note length και  SYLLABLE (πηγή: Badyaev & Leaf, 1997) 

 

1.2.2 Διαφοροποίηση τραγουδιού μέσα στο είδος 

Το τραγούδι δεν κληρονομείται γενετικά αλλά μαθαίνεται από τους γονείς ή τα 

γειτονικά άτομα κι έτσι περνάει από γενιά σε γενιά με ένα είδος πολιτιστικής μετάδοσης 

(cultural transmission) (Brook & Birkhead, 1991). Φαινόμενο που παρατηρείται συχνά είναι 

η γεωγραφική ποικιλότητα στο τραγούδι και η ύπαρξη διαλέκτων, η οποία είναι δυνατό να 

οφείλεται στη μη ακριβή εκμάθηση του τραγουδιού και στη συσσώρευση αλλαγών σε 

διαφορετικές περιοχές. Εξαιτίας των σημαντικών λειτουργιών του τραγουδιού στη ζωή ενός 

πουλιού, η γεωγραφική ποικιλότητα θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει την πληθυσμιακή 

γενετική απόκλιση και να οδηγήσει σε ειδογένεση, ευνοώντας το ζευγάρωμα των ατόμων της 

ίδιας διαλέκτου και αποθαρρύνοντας την ανάμιξη ατόμων με διαφορετικές διαλέκτους (Koetz 

et al., 2007).  

Επίσης η γεωγραφική ποικιλότητα μπορεί να οφείλεται στον τύπο βλάστησης, με 

αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού να ποικίλλουν εξαιτίας των διαφορετικών 

ακουστικών ιδιοτήτων των ενδιαιτημάτων, όπου ένα είδος απαντάται. Σύμφωνα με τον 

Morton (1975) και την υπόθεση της ‘‘Ακουστικής Προσαρμογής’’ (‘‘Acoustic Adaptation 

Hypothesis’’) τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού ενός είδους διαφοροποιούνται ανάλογα με 

τη δομή του ενδιαιτήματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη μετάδοσή του σε αυτό. 

Δύο είναι τα βασικά προβλήματα στη μετάδοση του ήχου, η εξασθένιση (attenuation) και η 

υποβάθμιση (degradation). Ως εξασθένιση ορίζεται η σταδιακή μείωση της έντασης του ήχου 
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καθώς αυξάνει η απόσταση μετάδοσης (η συχνότητα του ήχου επηρεάζει τη μετάδοση) και 

ως υποβάθμιση το σύνολο των αλλαγών στη δομή που συσσωρεύει ο ήχος σε κάποια 

απόσταση από την πηγή (μεταβολές στη συχνότητα λόγω διασποράς ή διάθλασης από 

εμπόδια και χρονικές μεταβολές λόγω αντήχησης).  

Συγκεκριμένα οι υψηλές συχνότητες τείνουν να έχουν μεγαλύτερη εξασθένιση, λόγω 

του ότι απορροφούνται περισσότερο από την ατμόσφαιρα και μεγαλύτερη υποβάθμιση, λόγω 

διασποράς και αντανακλάσεων. Οι γρήγορα παραγόμενοι ήχοι υποβαθμίζονται περισσότερο, 

γιατί παραμορφώνονται από τη συσσώρευση αντηχήσεων. Το πυκνό φύλλωμα αυξάνει την 

εξασθένιση του ήχου, γιατί απορροφά μέρος αυτού και παράλληλα προκαλεί την υποβάθμισή 

του, λόγω αντανακλάσεων από τα φύλλα (Boncoraglio & Saino, 2007). Έτσι σύμφωνα με την 

παραπάνω υπόθεση προβλέπεται ότι τραγούδια με χαμηλές συχνότητες και μεγάλα 

διαστήματα (παύσεις) ανάμεσα στις νότες υπάρχουν σε ενδιαιτήματα με πυκνή βλάστηση, 

ενώ τραγούδια με υψηλές συχνότητες και βραχύτερα μεσοδιαστήματα σε ενδιαιτήματα με 

αραιή βλάστηση. 

 Άλλες μελέτες επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή, ενώ άλλες την απορρίπτουν. Μια 

από τις πρώτες έρευνες είναι των Hunter & Krebs (1979), οι οποίοι βρήκαν ότι τα τραγούδια 

του Parus major  (καλόγερος) εμφανίζουν χαμηλότερες συχνότητες και λιγότερες νότες ανά 

φράση στις δασικές περιοχές. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Badyaev & Leaf (1997) για 

διάφορα είδη των γενών Phylloscopus (φυλλοσκόποι) και Hippolais (στριτσίδες) που 

εμφανίζουν χαμηλότερες συχνότητες και μεγαλύτερα διαστήματα ανάμεσα στις νότες στα 

τραγούδια τους στις κλειστές περιοχές. Αντίθετα οι Hylton & Godard (2001) δε βρήκαν 

καμία διαφορά στα  παραπάνω χαρακτηριστικά του τραγουδιού ανάμεσα σε δασικές και 

ανοιχτές περιοχές για το είδος Passerina cyanea (μπλε τσιχλόνι). Τέλος η μετα-ανάλυση των 

Boncoraglio & Saino (2007) για ένα σύνολο αναφορών για τα έτη 1975-2006 συμπεραίνει ότι 

η δομή και τα χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος μόνο αδύναμα προβλέπουν τις ακουστικές 

ιδιότητες του τραγουδιού ενός πουλιού. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο Morton υποθέτει 

με απόλυτο τρόπο ότι τα πουλιά επιδιώκουν να μεγιστοποιούν τη μετάδοση του τραγουδιού 

τους και να ελαχιστοποιούν την εξασθένιση και υποβάθμισή του, ενώ αγνοεί το βασικό ρόλο 

του ενεργειακού κόστους του τραγουδιού που είναι μεγαλύτερο για την παραγωγή χαμηλών 

συχνοτήτων και την επίδραση των θηρευτών από το άκουσμα του τραγουδιού.  

 Στην περίπτωση πάντως που οι διάλεκτοι σχετίζονται με τον τύπο βλάστησης των 

ενδιαιτημάτων, πιστεύεται ότι τα θηλυκά άτομα επιλέγουν εκείνα τα αρσενικά που είναι 

καλύτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Έτσι συμπεραίνεται ότι 

πληθυσμοί με διαφορετικά ενδιαιτήματα είναι και γενετικά διαφορετικοί, ότι υπάρχει 

μειωμένη μεταφορά γονιδίων ανάμεσα στους πληθυσμούς αυτούς και ότι τα θηλυκά 

επιλέγουν αρσενικά που τραγουδούν τη διάλεκτο του πληθυσμού στον οποίο ανήκουν (Brook 

& Birkhead, 1991). 
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Τέλος η γεωγραφική ποικιλότητα μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, 

όπως είναι οι διάφορες επιλεκτικές πιέσεις (για παράδειγμα οι κοινωνικοί παράγοντες), η 

δομή της βιοκοινωνίας, οι περιορισμοί στην κίνηση, το μέγεθος του σώματος, η 

διαθεσιμότητα των πόρων και οι στοχαστικοί παράγοντες (αρχή του ιδρυτή, απομόνωση) 

(Doutrelant et al., 2001).  

 

1.2.3 Διαφοροποίηση ή σύγκλιση τραγουδιού μέσα στο γένος 

 Tα χαρακτηριστικά των τραγουδιών δύο διαφορετικών ειδών του ίδιου γένους 

διαφέρουν εξαιτίας διαφορών τόσο στο μέγεθος του σώματός τους όσο και στο τύπο 

βλάστησης που επικρατεί στα ενδιαιτήματα που επιλέγουν.  Βέβαια η ιστορία της εξέλιξης 

των ειδών καθώς και ο βαθμός συγγένειάς τους παίζουν, αν όχι τον πρωταρχικό, εξίσου 

σημαντικό ρόλο στην παραπάνω διαφοροποίηση (Wiley, 1991). 

 Όμως έχει βρεθεί συμπάτρια είδη να παρουσιάζουν ομοιότητες στο τραγούδι τους 

λόγω ομοιοτήτων του ενδιαιτήματός τους (Cody & Walter, 1976). Όπως είναι δυνατόν το 

τραγούδι δύο ατόμων του ίδιου είδους να διαφέρει λόγω του διαφορετικού τύπου βλάστησης 

των ενδιαιτημάτων τους, έτσι και το τραγούδι δύο διαφορετικών ειδών του ίδιου γένους όταν 

είναι συμπάτρια σε περιοχές με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά βλάστησης, είναι δυνατόν να 

μοιάζει ως προς τις συχνότητες και τα μεσοδιαστήματα σύμφωνα με την υπόθεση του 

Morton. 

Παράλληλα έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις σύγκλισης τραγουδιών λόγω 

διαειδικού ανταγωνισμού (Gorissen et al., 2006). Το τραγούδι εκτός από απαραίτητο στην 

επικοινωνία των ατόμων του ίδιου είδους, είναι χρήσιμο και για τη διαειδική αναγνώριση, 

ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη χρόνου και ενέργειας σε διαμάχες και υβριδισμούς. Όταν οι 

διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε συμπάτρια είδη οδηγεί σε 

μια ανάγκη για διαειδική επικοινωνία που επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από φωνητικά σήματα. 

Πουλιά που καταλαμβάνουν επικράτειες κοντά σε συγγενικά είδη μπορούν να μάθουν να 

αναγνωρίζουν και να αντιδρούν στα φωνητικά σήματα των εισβαλλόμενων ανταγωνιστών 

τους (Catchpole, 1978). Μάλιστα όταν ένα είδος βλέπει ένα συμπάτριο και ανταγωνιστικό να 

εισβάλλει στην περιοχή επικράτειας του μπορεί να μιμηθεί το τραγούδι του αντιπάλου για να 

την υπερασπιστεί. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως τα πουλιά πρώτα δίνουν σημασία στα 

φωνητικά σήματα του ίδιου είδους, οπότε απομακρύνονται ευκολότερα όταν νιώσουν ότι 

απειλούνται από άτομο του είδους τους παρά από άτομο διαφορετικού είδους (Baylis, 1982). 

Για παράδειγμα οι Gorissen et al. (2006) μελέτησαν τα συγγενικά, συμπάτρια και 

ανταγωνιζόμενα (κυρίως για τροφή και φώλιασμα) είδη P. major και P. caeruleus 

(γαλαζοπαπαδίτσα) και βρήκαν ότι το πρώτο μπορεί να μιμείται το τραγούδι του δεύτερου 

λόγω του διαειδικού ανταγωνισμού και συνεπώς αυτό το φαινόμενο να οδηγεί  στη σύγκλιση 

των τραγουδιών τους.      
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 Τέλος διαφοροποίηση φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα σε μεταναστευτικά και μη είδη. 

Γενικότερα τα μεταναστευτικά πουλιά βρίσκονται κάτω από εντονότερη αναπαραγωγική 

επιλεκτική πίεση, επειδή περνούν λιγότερο χρόνο στις αναπαραγωγικές περιοχές και συνεπώς 

έχουν λιγότερο χρόνο για δημιουργία επικρατειών, ζευγάρωμα και αναπαραγωγή (Catchpole, 

1982). Έτσι τα τραγούδια τους είναι πιο πολύπλοκα με μεγαλύτερο ρεπερτόριο (Read & 

Weary, 1992), αφού όσο μεγαλύτερο είναι το ρεπερτόριο ενός αρσενικού τόσο ευκολότερα 

προσελκύει ένα θηλυκό άτομο. Μεταναστευτικοί πληθυσμοί του S. atricapilla μελετήθηκαν 

από τους Collins et al. (2009) και διαπιστώθηκε ότι έχουν μεγαλύτερο μέγεθος τραγουδιού 

(ένδειξη μεγαλύτερης πολυπλοκότητας) από μη μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Ανάλογα 

μπορούν να συγκριθούν και να εξαχθούν παρόμοια αποτελέσματα ανάμεσα σε δύο είδη, από 

τα οποία το ένα μεταναστευτικό και το άλλο όχι.  

 

1.3 Γενικά στοιχεία για το γένος Sylvia (τσιροβάκοι) 

 Το γένος Sylvia της οικογένειας Sylviidae και της τάξης Passeriformes 

αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από 17 συνολικά είδη. Είναι μικρά εντομοφάγα πουλιά, 

τυπικά των πυκνών μεσογειακών θαμνοτόπων, με κάποια από αυτά να επεκτείνονται και σε 

δασώδεις περιοχές. Συνήθως βρίσκονται κρυμμένα στη βλάστηση και είναι περισσότερο 

ευδιάκριτα κυρίως την άνοιξη κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Τότε τα αρσενικά άτομα 

πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τη βλάστηση για επίδειξη προς τα θηλυκά. Ευτυχώς 

έχουν χαρακτηριστική φωνή δηλώνοντας έτσι την παρουσία τους ακόμα και όταν δεν είναι 

ορατά. Το κελάηδημά τους συνήθως είναι γρήγορο, ανόμοιο, με τιτιβίσματα και χρειάζεται 

μεγάλη πείρα προκειμένου να διακριθούν τα είδη μεταξύ τους (Mullarney et al., 2007). 

 Οι μορφολογικές ομοιότητες των ειδών του γένους έχουν θεωρηθεί υπεύθυνες για τις 

παρόμοιες ως προς το ενδιαίτημα απαιτήσεις τους, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 

διαειδικό ανταγωνισμό. Έρευνες των Cody (1978), Blondel (1985) και Martin & Thibault 

(1996) έδειξαν ότι ανάμεσα σε συμπάτρια είδη υπάρχει κάποιας μορφής διαφοροποίηση των 

οικολογικών τους θώκων, που αφορά κυρίως το είδος και ύψος της βλάστησης, την κάλυψη 

του εδάφους και το είδος της τροφής. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική επικάλυψη 

των οικολογικών θώκων των συμπάτριων ειδών, ιδιαίτερα σε περιοχές της Μεσογείου. Λόγω 

της μεγάλης επίδρασης του ανθρώπου στα μεσογειακά οικοσυστήματα έχει μειωθεί η 

πολυπλοκότητα των ενδιαιτημάτων και κατ’ επέκταση των οικολογικών θώκων (Shirihai et 

al., 2001). Παράδειγμα διαειδικού ανταγωνισμού ως προς το ενδιαίτημα είναι οι 

παρατηρήσεις του Garcia (1981). Όταν το S. atricapilla φτάνει νωρίτερα από το S. borin 

(μεταναστευτικά είδη) στις προτιμόμενες συγχρόνως και για τα δύο είδη περιοχές 

αναπαραγωγής, το τελευταίο είναι ανταγωνιστικά κατώτερο και δεν εξαπλώνεται τόσο στην 

περιοχή όσο απουσία του πρώτου. Στην εικόνα 1.3 απεικονίζονται οι προτιμήσεις των ειδών 

Sylvia της Μεσογείου ως προς το ύψος και τον τύπο βλάστησης. 
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Εικόνα 1.3: Προτιμήσεις ενδιαιτήματος των Μεσογειακών ειδών Sylvia  

(πηγή: Shirihai et al., 2001) 

  

Αν και παρόμοια, τα τραγούδια έχουν ειδικά για το κάθε είδος του γένους 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται κυρίως με το μέγεθος του σώματος και τη δομή των  

ενδιαιτημάτων. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος είδη τραγουδούν σε μικρότερες συχνότητες, 

γεγονός που σχετίζεται με τον κατασκευή και το μέγεθος των φωνητικών τους χορδών 

(Bertelli & Tubaro, 2002). Είδη που ζουν σε ενδιαιτήματα με πυκνότερη βλάστηση 

τραγουδούν επίσης σε μικρότερες συχνότητες, εξαιτίας της καλύτερης μετάδοσης του ήχου, 

σε αντίθεση με την αραιή βλάστηση όπου επιλέγονται μεγαλύτερες συχνότητες. Επίσης στην 

πυκνή βλάστηση τα τραγούδια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί ο κίνδυνος θήρευσης είναι 

πολύ μικρότερος σε σχέση με την αραιή βλάστηση, όπου εκεί τα τραγούδια είναι 

αναγκαστικά μικρότερα για να μειωθεί η περίπτωση εντοπισμού από θηρευτές (Shirihai et al., 

2001). Βέβαια συμπάτρια είδη είναι δυνατόν να παρουσιάζουν ομοιότητες στο τραγούδι, 

λόγω της ομοιότητας του ενδιαιτήματός τους, όπως έχει αναφερθεί σε μεσογειακά είδη (Cody 

& Walter, 1976).   
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1.3.1 Sylvia melanocephala (Μαυροτσιροβάκος) 

 Πρόκειτα για το πιο συνηθισμένο είδος του γένους Sylvia στη Μεσόγειο (εικόνα 1.4) 

και πιθανώς το πιο πολυάριθμο είδος στην Κρήτη που απαντάται σχεδόν παντού. Προτιμάει 

πυκνούς θαμνώνες με φρύγανα ή μακκί, αλλά επεκτείνεται και σε ένα ευρύ φάσμα τύπων 

ενδιαιτήματος από χαμηλά ανοιχτά φρύγανα, όλους τους τύπους μακκί και ανοιχτά δάση με 

θαμνώδη υποόροφο μέχρι καλλιεργημένες εκτάσεις με ελιές, εσπεριδοειδή, αμπέλια, 

αστικούς κήπους και πάρκα. Είναι ιδιαίτερα άφθονο σε ανομοιογενές, καλά ανεπτυγμένο 

μακκί με διασκορπισμένα δέντρα (Shirihai et al., 2001).  

 

 
Εικόνα 1.4: Μαυροτσιροβάκος - Sylvia melanocephala (πηγή: Α. Σακούλης) 

 

Στην Κρήτη μάλιστα απαντάται σε φρύγανα, μακκί και καλλιέργειες από το επίπεδο 

της θάλασσας μέχρι υψόμετρο 2000 m και συγκεκριμένα σε θάμνους Berberis cretica 

(γλυκαγκαθιά) και Astragalus (αστράγαλοι) πάνω από το δασοόριο σε υψόμετρο 1700-2000 

m. Το άριστο ενδιαίτημά του είναι ανοιχτό μακκί με Quercus coccifera (πρίνος)/Pistacia 

lentiscus (σχίνος) σε βραχώδεις περιοχές. Σε πυκνά φρύγανα κυρίως συνδέεται με 

Calycotome vilosa (ασπάλαθος) που είναι πιθανώς ο περισσότερο προτιμητέος θάμνος για 

φώλιασμα (Dretakis & Coghlan, υπό ετοιμασία).  

Το τραγούδι των αρσενικών ατόμων ξεκινάει Ιανουάριο-Φεβρουάριο, κορυφώνεται 

τον Απρίλιο, μειώνεται σημαντικά μετά τον Μάιο και είναι πολύ ήσυχο Ιούλιο-Αύγουστο. 

Είναι ένα μουσικό, ευχάριστο, φλύαρο κελάηδημα, κυρίως αποτελούμενο από ‘‘τρ-τρ’’ 

νότες, ελεύθερα διάσπαρτο από μικρά σφυρίγματα. Συνήθως ξεκινά με μακρόσυρτο, οξύτονο 

(διαπεραστικό) σφύριγμα που ακολουθείται από θορυβώδες κροτάλισμα (τρίξιμο) 

εναλλασσόμενο με καθαρότερες νότες. Διαθέτει μεγάλο ρεπερτόριο από νότες, αλλά μικρό 

ρεπερτόριο από τραγούδια. Στην Ισπανία έχει καταγραφεί μέση διάρκεια τραγουδιού 3,8 sec 

(1,4-8,1 με n=24) και μέση διάρκεια παύσεων 4,0 sec (2,0-5,1 με n=18)  (Shirihai et al., 

2001). 
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1.3.2 Sylvia rueppelli (Αιγαιοτσιροβάκος) 

 Είναι ένα από τα λίγα ενδημικά μεσογειακά είδη (εικόνα 1.5), με κατανομή καθαρά 

προς τα ανατολικά της Μεσογείου. Στην Ελλάδα εμφανίζεται στα ανατολικά της Στερεάς 

Ελλάδας και της Πελοποννήσου και στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο 

και τις Κυκλάδες έχει σχετικά μικρή εξάπλωση, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 

παρατηρείται σε μεγάλες πυκνότητες (Handrinos & Akriotis, 1997). Προτιμάει κυρίως 

πυκνούς θαμνώνες με μακκί σε βραχώδεις πλαγιές. Το άριστο ενδιαίτημά του περιλαμβάνει 

θάμνους Q. coccifera, P. lentiscus και C. vilosa από το επίπεδο της θάλασσας έως υψόμετρο 

1000 m. Και σε αυτό το είδος οι θάμνοι C. vilosa πιθανώς επιλέγονται περισσότερο για 

φώλιασμα (Dretakis & Coghlan, υπό ετοιμασία).  

 

 
Εικόνα 1.5: Αιγαιοτσιροβάκος - Sylvia rueppelli (πηγή: Φ. Κατσιγιάννης) 

 

Αποτελεί καλοκαιρινό επισκέπτη της  χώρας μας από την εσωτερική 

βορειοανατολική Αφρική (Σουδάν, Τσαντ) και είναι από τα πρώτα μεταναστευτικά πουλιά 

που φτάνουν την άνοιξη. Τα πρώτα άτομα έρχονται αρχές Μαρτίου (τα αρσενικά φτάνουν 

συνήθως 10 ημέρες νωρίτερα από τα θηλυκά) και μέχρι το τέλος του μήνα τα αρσενικά έχουν 

καθορίσει τις επικράτειές τους.  Αρχίζουν να εγκαταλείπουν την Ελλάδα από τα τέλη 

Αυγούστου με τα τελευταία άτομα να έχουν φύγει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου (Handrinos & 

Akriotis, 1997). 

Έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το S. rueppelli μετακινείται σε πιο 

απόκρημνες πλαγιές ή σε μεγαλύτερο υψόμετρο όταν το S. melanocephala είναι κοινό. 

Ωστόσο το τελευταίο είναι σπάνιο όταν το S. rueppelli είναι κοινό (Handrinos & Akriotis, 

1997). Τα παραπάνω υποδηλώνουν κάποιου είδους ανταγωνισμό ως προς το όμοιο σχεδόν 

ενδιαίτημα, και μάλιστα κατά την αναπαραγωγική περίοδο, όταν  τα αρσενικά άτομα του S. 

rueppelli φτάνουν και αρχίζουν να ορίζουν επικράτειες ταυτόχρονα με τα ήδη υπάρχοντα S. 

melanocephala. 
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Το τραγούδι των αρσενικών ατόμων ξεκινά τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου κατά 

τη διάρκεια της μετανάστευσης και κορυφώνεται τον Απρίλιο αμέσως μετά την άφιξη στις 

αναπαραγόμενες περιοχές. Είναι ένα γρήγορο, μικρό, φλύαρο κελάηδημα κυρίως 

αποτελούμενο από ‘‘τκ’’ ή ‘‘τρ’’ νότες και απλούς καθαρούς τόνους. Μοιάζει πολύ με το 

τραγούδι του S. melanocephala και είναι δύσκολο να διαχωριστούν μεταξύ τους. Το τραγούδι 

του S. rueppelli έχει όμως λιγότερα σφυρίγματα και μικρότερη διάρκεια και είναι λιγότερο 

τραχύ και περισσότερο μελωδικό. Στην Τουρκία έχει καταγραφεί μέση διάρκεια τραγουδιού 

1,8 sec (0,8-6,2 με n=21) και μέση διάρκεια παύσεων 4,2 sec (2,1-8,2 με n=14)  (Shirihai et 

al., 2001). 

 

1.4 Στόχοι της εργασίας 

 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τόσο για την επιλογή του κατάλληλου ενδιαιτήματος 

όσο και για το τραγούδι η εργασία αυτή έχει τους εξής στόχους: 

1. καταγραφή κατανομών και πυκνοτήτων των S. melanocephala και S. rueppelli  σε κοινές 

περιοχές αναπαραγωγής τους 

2. μελέτη του ενδιαιτήματος προτίμησης του κάθε είδους  

3. σύγκριση ενδιαιτήματος των δύο ειδών για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανταγωνισμός 

μεταξύ τους όταν είναι συμπάτρια 

4. εμφάνιση ή όχι γεωγραφικής ποικιλότητας του τραγουδιού του κάθε είδους 

5. σύγκριση του τραγουδιού των δύο ειδών και έλεγχος για διαφοροποίηση ανάμεσα στο 

επιδημητικό S. melanocephala και στο μεταναστευτικό S. rueppelli  

6. σύγκριση του τραγουδιού των δύο ειδών ανά περιοχή για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 

σύγκλιση των χαρακτηριστικών τους που υποδηλώνει ύπαρξη ανταγωνισμού. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2.1 Οι περιοχές μελέτης 

Επιλέχθηκαν για μελέτη δύο περιοχές της Ν. Ελλάδας, τα Αστερούσια όρη στην 

Κρήτη και το όρος Υμηττός στην Αττική, λόγω αναφορών ότι το S. rueppelli μεταναστεύει 

κάθε χρόνο σε αυτές κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Επίσης σε αυτές τις περιοχές το 

ενδιαίτημα είναι εξίσου κατάλληλο και για το S. melanocephala. Οι δειγματοληψίες 

πραγματοποιήθηκαν σε επτά σταθμούς στα Αστερούσια (Τσούτσουρας, Κόφινας, Άγιος 

Ιωάννης, Τρυπητή, Λέντας, Μιαμού και Καλοί Λιμένες) και σε έναν στον Υμηττό, οι οποίοι 

εμφάνιζαν τη χαρακτηριστική μακκία βλάστηση που επιλέγουν τα δύο είδη και περιλαμβάνει 

κατά κύριο λόγο θάμνους Q. coccifera, P. lentiscus και C. vilosa. Άλλη είδη της βλάστησης 

των περιοχών δειγματοληψίας ήταν τα Olea europaea (ελιά), Pinus brutia (τραχεία πεύκη) 

και Ceratonia siliquα (χαρουπιά), τα οποία ως δενδρώδη εμφάνιζαν υπόροφο με τους 

παραπάνω θάμνους. Ως δενδρώδες απαντήθηκε επίσης το Q. coccifera και ως θάμνος το O. 

europaea. Στις εικόνες 2.1 και 2.2 απεικονίζονται τα Αστερούσια όρη στην Κρήτη και ο 

Υμηττός στην Αττική, καθώς και οι σταθμοί των περιοχών μελέτης. 

 

 

 
Εικόνα 2.1: Τα Αστερούσια όρη στην Κρήτη και οι σταθμοί μελέτης (πηγή: Google Maps) 
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Εικόνα 2:2 Ο Υμηττός στην Αττική και ο σταθμός μελέτης (πηγή: Google Maps) 

 

2.2 Εργασία στο πεδίο – Δειγματοληψίες 

Kατά την περίοδο από 12 Απριλίου έως 26 Μαίου 2009 πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά 117 δειγματοληψίες στις περιοχές μελέτης, 96 στα Αστερούσια και 21 στον 

Υμηττό. Στον πίνακα 2.1 αναγράφεται ο αριθμός δειγματοληψιών σε κάθε ένα σταθμό των 

περιοχών μελέτης. Ουσιαστικά το πόσες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν καθορίστηκε 

από το πόσες καταγραφές του αριθμού των ζευγαριών των S. melanocephala και S. rueppelli 

έγιναν. Επίσης σε κάθε δειγματοληψία έγινε καταγραφή των χαρακτηριστικών του 

ενδιαιτήματος, καθώς και ηχογράφηση τραγουδιών, όπου ήταν αυτό εφικτό. 

 

Πίνακας 2.1: Αριθμός δειγματοληψιών ανά σταθμό μελέτης 

Σταθμός μελέτης Δειγματοληψίες

Τσούτσουρας 16 

Κόφινας 17 

Άγιος Ιωάννης 19 

Τρυπητή 18 

Λέντας 10 

Μιαμού 6 

Καλοί Λιμένες 10 

Υμηττός 21 

Άθροισμα 117 
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2.2.1 Καταγραφή αριθμού ζευγαριών 

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των σημειακών μετρήσεων (point counts), κατά την 

οποία καταμετρούνταν σε ένα κύκλο ακτίνας 25 m και για διάρκεια περίπου 10 min ο 

αριθμός των αρσενικών ατόμων των S. melanocephala ή/και S. rueppelli που παρατηρούνταν 

ή τραγουδούσαν, ο οποίος αντιστοιχούσε και στον αριθμό ζευγαριών των αντίστοιχων ειδών 

(Bibby at al., 1998) (εικόνα 2.3). Κάθε σημειακή μέτρηση επιλεγόταν τυχαία σε κάθε σταθμό 

μελέτης και έπρεπε να απέχει περίπου 200 m από τις υπόλοιπες. Οι καταμετρήσεις γίνονταν 

νωρίς το πρωί, από τις 07:00 μέχρι τις 11:00, όταν η δραστηριότητα των πουλιών ήταν πιο 

έντονη. Επίσης καταγράφονταν σε πρωτόκολλο (βλ. παράρτημα) οι συνθήκες κατά τη 

διάρκεια των μετρήσεων: ημερομηνία, ώρα, περιοχή, δειγματοληψία, στίγμα GPS και 

καιρικές συνθήκες (Katsimanis et al., 2006).   

 

 
Εικόνα 2.3: Σχεδιάγραμμα της μεθόδου των σημειακών μετρήσεων  

(πηγή: Wunderle, 1994 in Katsimanis et al., 2006) 

 

2.2.2 Καταγραφή χαρακτηριστικών ενδιαιτήματος 

Σε κάθε δειγματοληψία καταγράφονταν στο πρωτόκολλο τα εξής χαρακτηριστικά για το 

ενδιαίτημα (Dufour-Dror, 2002 και Katsimanis et al., 2006): 

 τοπογραφικά χαρακτηριστικά:  

• υψόμετρο 

• κλίση εδάφους  

• έκθεση 

  χαρακτηριστικά της δομής της βλάστησης:  

• ολική κάλυψη 

• ύψος βλάστησης με κλάσεις: 0-1,5 m, 1,5-3 m, 3-5 m, 5-10 m, >10 m 

• κάλυψη για κάθε κλάση ύψους βλάστησης: 0-50%, 50-90%, >90% 

• κυρίαρχο είδος βλάστησης για κάθε κλάση ύψους 

 άλλα χαρακτηριστικά του τόπου δειγματοληψίας (πέτρες, κρεμνά, νερό κ.ά.). 
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2.2.3 Εξοπλισμός και διαδικασία ηχογράφησης 

Για τις ηχογραφήσεις χρησιμοποιήθηκαν ειδικό μικρόφωνο για ηχογράφηση στο 

πεδίο (προενισχυτής και πυκνωτική κάψα) και εγγραφέας που απεικονίζονται στην εικόνα 2.4 

και οι προδιαγραφές τους αναγράφονται στον πίνακα 2.2. Ο εγγραφέας ρυθμίστηκε να 

ηχογραφεί σε κβαντισμό 16 bit και σε συχνότητα 44 Κhz και η αποθήκευση των αρχείων 

ήχου γινόταν σε ασυμπίεστη μορφή wav, ώστε να είναι στην μέγιστη ποιότητα για ανάλυση. 

 

 
Εικόνα 2.4: Το μικρόφωνο αποτελούμενο από προενισχυτή και πυκνωτική κάψα και ο εγγραφέας 

(πηγές: www.akg.com, www.fostex.com) 

 

Πίνακας 2.2: Τα μοντέλα και οι προδιαγραφές του μικροφώνου και του εγγραφέα 

Συσκευή Μοντέλο Περιγραφή 

C 480 B ULS 

(AKG) 

Προενισχυτής (σώμα) πυκνωτικού μικροφώνου με 

μεταβαλλόμενη ευαισθησία. Λειτουργεί με 48 Volt. 

Μικρόφωνο 
CK 69 ULS 

(AKG) 

Πυκνωτική κάψα μικροφώνου με μεταβαλλόμενο πολικό 

διάγραμμα (midi gun – maxi gun) που συνεργάζεται με 

τον προενισχυτή C 480 B ULS. Καμπύλη απόκρισης 20 

HZ-18000 Hz ± 2 dB και με ευαισθησία ρυθμιζόμενη στα 

8,5-27-54 mv/PA. Συνοδεύεται από 2 διαφορετικού 

μήκους αντιανέμια (windscreens) ανάλογα με την 

εφαρμογή (midi – maxi). 

Εγγραφέας 
FR-2LΕ 

(FOSTEX) 

Ψηφιακός εγγραφέας 2 καναλιών σε Compact flash card, 

με κβαντισμό 16-24 bit σε 44,1-96 KHz. Είναι φορητή με 

βάρος 0,800 Kg. Διαθέτει 2 εισόδους XLR για σήμα mic-

line και παρέχει τροφοδοσία Phantom 48 Volt. Διαθέτει 

σύνδεση USB-2, έξοδο ακουστικών και ενσωματωμένο 

μεγάφωνο. 
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Όταν σε κάποια δειγματοληψία τραγουδούσε κάποιο άτομο γινόταν εγγραφή από 

απόσταση όσο το δυνατόν κοντύτερα (ποτέ πάνω από 10-15m) και από σημείο που να μη 

φυσάει πολύ, όσο ήταν δυνατό. Από κάθε άτομο ηχογραφούνταν περισσότερα από ένα 

τραγούδια και θεωρούνταν ικανοποιητικός αριθμός τα 5, ώστε να επιλεγούν κατά την 

επεξεργασία τους τα καλύτερα από αυτά.  Στη συνέχεια καταγράφονταν στο πρωτόκολλο ο 

τύπος της βλάστησης (ανοιχτός ή κλειστός), η απόσταση κατά εκτίμηση του μικροφώνου από 

κάθε άτομο, το όνομα των αρχείων αποθήκευσης στον εγγραφέα, ο αριθμός των τραγουδιών 

που ηχογραφήθηκαν από κάθε άτομο, τυχόν ανταπόκριση συμπάτριου είδους και η ύπαρξη 

θορύβου κυρίως άνεμος. Έτσι σε 41 δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν και ισάριθμες 

ηχογραφήσεις ατόμων S. melanocephala ή S. rueppelli. 

 

2.3 Επεξεργασία των δεδομένων 

 Αρχικά κατασκευάστηκαν χάρτες κατανομής των δύο ειδών στα Αστερούσια και 

στον Υμηττό με βάση την παρουσία ή απουσία τους σε κάθε σταθμό μελέτης. Αυτό έγινε 

χρησιμοποιώντας τα στίγματα των δειγματοληψιών στο πρόγραμμα Google Earth 5.2. Στην 

περίπτωση των Αστερουσίων κατασκευάστηκε επιπλέον χάρτης κατανομής σε σχέση με τη 

βλάστηση, ενώ στην περίπτωση του Υμηττού σε σχέση με το υψόμετρο.  

 Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι πυκνότητες των ειδών, δηλαδή ο αριθμός των 

ζευγαριών ανά 10 εκτάρια (ζεύγη/10 ha) ανά σταθμό και περιοχή, όπου τα Αστερούσια 

χωρίστηκαν σε τρεις επιμέρους περιοχές: Ανατολικά (Τσούτσουρας), Κεντρικά (Κόφινας, 

Άγιος Ιωάννης) και Δυτικά (Τρυπητή, Λέντας, Μιαμού, Καλοί Λιμένες). Ο διαχωρισμός 

έγινε με βάση την τοπογραφία της περιοχής, αφού στα Κεντρικά Αστερούσια υπάρχει ο 

κύριος ορεινός όγκος με την υψηλότερη κορυφή του Κόφινα, ενώ στα Ανατολικά και Δυτικά 

Αστερούσια το υψόμετρο είναι πολύ χαμηλότερο και οι κλίσεις ομαλότερες. Οι πυκνότητες 

των ειδών υπολογίστηκαν επίσης ανά υψόμετρο, κλίση, ύψος βλάστησης, ολική κάλυψη, 

κάλυψη για κάθε κλάση ύψους βλάστησης και κυρίαρχο είδος μακκίας βλάστησης, εφόσον 

περιλαμβάνει τους προτιμητέους θάμνους για φώλιασμα (βλ. παράρτημα) και τα αντίστοιχα 

ιστογράμματα κατασκευάστηκαν. 

  Τέλος έγινε επεξεργασία των ηχογραφήσεων με το πρόγραμμα Avisoft-SASLab Pro 

4.53 (Sound Analysis and Synthesis Laboratory, Avisoft Bioacoustics). Το πρόγραμμα αυτό 

εμφανίζει κάθε αρχείο ήχου με τη μορφή σονογράμματος. Στις εικόνες 2.5 και 2.6 

απεικονίζονται δύο χαρακτηριστικά σονογράμματα των δύο ειδών από το σταθμό της 

Τρυπητής όπως χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

28 
 



 
Εικόνα 2.5: Σονόγραμμα του S. melanocephala από την Τρυπητή (δειγματοληψία 82) 

 

 
Εικόνα 2.6: Σόνογραμμα του S. rueppelli από την Τρυπητή (δειγματοληψία 86) 

 

Επιλέχθηκαν οι εξής παράμετροι για την ανάλυση των σονογραμμάτων: FFT length 

128, frame size 100%, window hamming με frequency bandwidth 448 Hz και frequency 

resolution 345 Hz, overlap 50% και temporal bandwidth 2,233 ms. Από κάθε ηχογράφηση 

επιλέγονταν τα κατάλληλα τραγούδια, όσα δηλαδή ήταν ευδιάκριτα, χωρίς πολύ θόρυβο και 

αρκετά μεγάλα (πάνω από 1 sec) και επεξεργάζονταν περαιτέρω με αφαίρεση των 

συχνοτήτων που αντιστοιχούσαν σε θόρυβο (-60 dB clipping), ο οποίος οφειλόταν κυρίως σε 

αέρα.  Έτσι υπολογίζονταν τα παρακάτω χαρακτηριστικά κάθε τραγουδιού: 

• η ελάχιστη συχνότητα (min frequency) σε Hz 

• η μέγιστη συχνότητα (max frequency) σε Hz 

• το εύρος μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης συχνότητας (bandwindth) σε Hz 

• η συχνότητα με τη μέγιστη ένταση (peak frequency) σε Hz 

• η μέση διάρκεια νοτών (element length) σε seconds 

• η μέση διάρκεια παύσεων ανάμεσα στις νότες (element interval) σε seconds 

• η διάρκεια του τραγουδιού (duration) σε seconds 

• οι νότες ανά τραγούδι (element number) 

• οι νότες ανά δευτερόλεπτο (element rate)           

• οι διαφορετικές νότες ανά τραγούδι (element types) 

• η ποικιλότητα σε νότες (element diversity) 

Οι νότες ανά δευτερόλεπτο υπολογίζονται διαιρώντας τις νότες ανά τραγούδι με τη 

διάρκεια του τραγουδιού (element rate = element number / duration) και εκφράζουν έμμεσα 

τις παύσεις ανάμεσα στις νότες. Δηλαδή όσο περισσότερες είναι οι νότες ανά δευτερόλεπτο 

τόσο μικρότερη είναι η μέση διάρκεια παύσεων, άρα και τόσο πιο γρήγορα παράγονται ήχοι. 

Η ποικιλότητα σε νότες υπολογίζεται διαιρώντας το πόσες διαφορετικές νότες υπάρχουν στο 

τραγούδι με τον αριθμό των συνολικών νοτών σε αυτό (element diversity = element types / 

element number) και αποτελεί μέτρο του βαθμού πολυπλοκότητας του τραγουδιού. Για κάθε 
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άτομο χρησιμοποιήθηκαν από 4 έως 10 τραγούδια, ανάλογα με το πόσα καταγράφηκαν και 

πόσα ήταν κατάλληλα για επεξεργασία και εξήχθησαν οι μέσοι όροι των παραπάνω 

παραμέτρων (βλ. παράρτημα). Συνολικά 30 ηχογραφήσεις επεξεργάστηκαν, 16 άτομα S. 

melanocephala και 14 άτομα S. rueppelli. 

 

2.4 Στατιστική επεξεργασία 

 Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία χ2 για να διαπιστωθεί εάν οι πυκνότητες των δύο 

ειδών είναι ανεξάρτητες ή όχι ως προς το υψόμετρο, την κλίση, το ύψος βλάστησης, την 

ολική κάλυψη, την κάλυψη για κάθε κλάση ύψους βλάστησης και το κυρίαρχο είδος μακκίας 

βλάστησης. Αυτό έγινε κατασκευάζοντας πίνακες συνάφειας (contingency tables) και στις 

περιπτώσεις που η ανεξαρτησία (μηδενική υπόθεση) απορρίφθηκε, χρησιμοποιήθηκαν 

πίνακες υποδιαίρεσης (subdividing tables) για να διαπιστωθεί ποια ή ποιες από τα επιμέρους 

παραμέτρους των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι υπεύθυνες. Επίσης και πάλι με τη 

δοκιμασία  χ2 ελέγχθηκε με goodness of fit κατά πόσο οι πυκνότητες του ενός είδους είναι 

ανεξάρτητες από τις πυκνότητες του άλλου για κάθε μία παράμετρο ξεχωριστά. (Zar, 1999).  

 Τα χαρακτηριστικά των τραγουδιών ελέγθηκαν τόσο ως προς την περιοχή για κάθε 

είδος χωριστά όσο και μεταξύ των ειδών. Αρχικά συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά των 

τραγουδιών των ατόμων του ίδιου είδους ανά περιοχή με one-way ANOVA, αφού πρώτα 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος κανονικότητας με Kolmogorov-Smirnov test και ομοιογένειας 

διασπορών με Levene’s test. Στην περίπτωση που δεν ίσχυε κάποια από τις δύο αυτές 

προϋποθέσεις η σύγκριση έγινε με το μη-παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis ANOVA, αφού 

πρώτα αποκλείστηκε και η περίπτωση του μετασχηματισμού των δεδομένων. Έπειτα 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση ανάμεσα στα άτομα των δύο ειδών τόσο συνολικά, όσο και ανά 

περιοχή. Έτσι χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test για δύο ανεξάρτητα δείγματα και το μη-

παραμετρικό τεστ Mann-Whitney στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνταν οι προϋποθέσεις 

της κανονικότητας και της ομοιογένειας των διασπορών, ακόμα και μετά από 

μετασχηματισμό των δεδομένων (Zar, 1999). Δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανάμεσα στις 

περιοχές με κλειστό και ανοιχτό τύπο βλάστησης, λόγω του περιορισμένου αριθμού 

δειγματοληψιών στις περιοχές με πυκνή βλάστηση. Οι στατιστικές αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό λογισμικό SPSS 17.0. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 Χάρτες κατανομής 

Στον πίνακα 3.1 αναγράφονται η παρουσία και η απουσία των S. melanocephala και 

S. rueppelli στους σταθμούς μελέτης και στις εικόνες 3.1. και 3.2 απεικονίζονται με 

χρωματισμένα πολύγωνα οι σταθμοί στον Υμηττό και στα Αστερούσια αντίστοιχα, στους 

οποίους παρατηρήθηκαν και τα δύο είδη (πράσινο), μόνο το S. melanocephala (γαλάζιο) και 

μόνο το S. rueppelli (ροζ). Στον Άγιο Ιωάννη ενώ εμφανίζονται και τα δύο είδη, αυτά 

καταλαμβάνουν δύο ξεχωριστά μέρη του σταθμού. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον 

Υμηττό, με τη διαφορά ότι ανάμεσα στα δύο μέρη του σταθμού καθένα από τα οποία 

καταλαμβάνεται από ένα από τα δύο είδη, υπάρχει και ένα τμήμα όπου εμφανίζονται 

ταυτόχρονα και τα δύο μαζί.  

 

Πίνακας 3.1: Παρουσία (+) και απουσία (-) των ειδών στους σταθμούς 

Σταθμός S. melanocephala S. rueppelli

Τσούτσουρας + - 

Κόφινας - + 

Άγιος Ιωάννης + + 

Τρυπητή + + 

Λέντας + + 

Μιαμού + - 

Καλοί Λιμένες + + 

Υμηττός + + 

 

 

 
Εικόνα 3.1: Κατανομή των S. melanocephala (γαλάζιο), S. rueppelli (ροζ)  

και των δύο μαζί (πράσινο) στον Υμηττό (πηγή: Google Maps) 
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Σε κάθε σταθμό μελέτης επικρατούσε ένα συγκεκριμένο είδος βλάστησης, είτε ίδιο 

είτε διαφορετικό στον υπόροφο και στον όροφο, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.2. Η 

παρουσία των ειδών σε συνδυασμό με τη βλάστηση στα Αστερούσια όρη απεικονίζεται στην 

εικόνα 3.4. Στον Υμηττό λόγω της ύπαρξης ενός μόνο σταθμού με κυρίαρχο το θάμνο Q. 

coccifera, η παρουσία των ειδών συνδυάστηκε με το υψόμετρο (εικόνα 3.3).  

 

Πίνακας 3.2: Κυρίαρχο είδος βλάστησης ανά σταθμό μελέτης 

Κυρίαρχο είδος βλάστησης
Σταθμός 

υπόροφος όροφος 

Τσούτσουρας O. europea O. europea 

Κόφινας Q. coccifera 
P. brutia,  

Q. coccifera 

Άγιος Ιωάννης P. lentiscus O. europea 

Τρυπητή O. europea O. europea 

Λέντας C. vilosa O. europea 

Μιαμού C. vilosa Q. coccifera 

Καλοί Λιμένες P. lentiscus O. europea 

Υμηττός Q. coccifera - 

 

 

 
Εικόνα 3.3: Κατανομή των ειδών στον Υμηττό σε σχέση με το υψόμετρο 
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 Ε
ικόνα 3.4: Κ

ατανομή τω
ν ειδώ

ν στα Α
στερούσια όρη σε σχέση με το κυρίαρχο είδος βλάστησης (στο σταθμό τω

ν Κ
αλώ

ν Λ
ιμένω

ν επικρατεί το P. lentiscus) 
(πηγή χάρτη βλάστησης: D

retakis &
 T

siourlis, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 



3.2 Ιστογράμματα πυκνοτήτων 

Στις εικόνες 3.5-3.14 απεικονίζονται οι πυκνότητες των ειδών ανά σταθμό και 

περιοχή μελέτης, υψόμετρο, κλίση, ύψος βλάστησης, ολική κάλυψη, κάλυψη για κάθε κλάση 

ύψους βλάστησης και κυρίαρχο είδος μακκίας βλάστησης. Στην περίπτωση της κάλυψης της 

βλάστησης ανά κλάση ύψους κατασκευάστηκε μόνο ένα ιστόγραμμα για ύψος >1,5 m, γιατί 

καταγράφηκε μικρή βλάστηση στις κλάσεις 1,5-3 m και 3-5 m και καθόλου στις κλάσεις 5-10 

m και >10 m. Επίσης προστέθηκε η κλάση 1,5-5 m, αφού αντιπροσωπεύει συνολικά τη 

δενδρώδη βλάστηση πάνω από τον υπόροφο των θάμνων ύψους <1,5 m.  

 

 

 
Εικόνα 3.5: Πυκνότητες ειδών ανά σταθμό μελέτης 

 

 
Εικόνα 3.6: Πυκνότητες ειδών ανά περιοχή μελέτης 
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Εικόνα 3.7: Πυκνότητες ειδών ανά υψόμετρο 

 

 
Εικόνα 3.8: Πυκνότητες ειδών ανά κλίση εδάφους 

 

 
Εικόνα 3.9: Πυκνότητες ειδών ανά ύψος βλάστησης 
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Εικόνα 3.10: Πυκνότητες ειδών ανά ολική κάλυψη βλάστησης 

 

 
Εικόνα 3.11: Πυκνότητες ειδών ανά κάλυψη βλάστησης ύψους <1,5 m 

 

 
Εικόνα 3.12: Πυκνότητες ειδών ανά κάλυψη βλάστησης ύψους >1,5 m 
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Εικόνα 3.13: Πυκνότητες ειδών ανά κάλυψη βλάστησης ύψους 1,5-5 m 

 

 
Εικόνα 3.14: Πυκνότητες ειδών ανά κυρίαρχο είδος μακκίας βλάστησης 

 

 

3.2.1 Σύγκριση πυκνοτήτων με βάση το ενδιαίτημα 

Οι πυκνότητες των ειδών σύμφωνα με τη δοκιμασία χ2 που εφαρμόστηκε στα 

contingency tables δεν είναι ανεξάρτητες και διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την 

περιοχή μελέτης, το υψόμετρο, την κλίση, το ύψος βλάστησης, την ολική κάλυψη, την 

κάλυψη ύψους <1,5 m και κλάσης 3-5 m και το κυρίαρχο είδος μακκίας βλάστησης, αφού σε 

όλες τις περιπτώσεις ισχύει το επίπεδο σημαντικότητας p<0,05 (πίνακας 3.3). 
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Πίνακας 3.3: Τιμές ν (βαθμοί ελευθερίας) και χ2 των contingency tables. Το * δηλώνει p<0,05. 

Contingency tables ν χ2 

Περιοχή μελέτης 3 56,431* 
Υψόμετρο 1 12,306* 
Κλίση εδάφους 4 24,888* 
Ύψος βλάστησης 2 14,210* 
Ολική κάλυψη βλάστησης 2 14,316* 
Κάλυψη βλάστησης ύψους <1,5 m 2 6,543* 
Κάλυψη βλάστησης ύψους >1,5 m 2 14,097* 
Κάλυψη βλάστησης ύψους 1,5-5 m 1 0,022 
Κάλυψη βλάστησης ύψους 3-5 m 1 7,439* 
Κυρίαρχο είδος μακκίας βλάστησης 3 30,324* 

 

 

Συνεπώς κατασκευάστηκαν και subdividing tables, οπότε σύμφωνα με τον πίνακα 3.4 

οι πυκνότητες είναι ανεξάρτητες και δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (με επίπεδο 

σημαντικότητας p<0,05) ανάμεσα: στον Υμηττό και τα Κεντρικά Αστερούσια, στον Υμηττό 

και τα Δυτικά Αστερούσια, στις κλίσεις 0 και 10, στις κλίσεις 20, 30 και 40, στις κλάσεις 

ύψους 0-1,5 m και 1,5-3 m, στην ολική κάλυψη 0-50% και 50-90%, στην κάλυψη 0-50% και 

50-90% για ύψος <1,5 m και στα κυρίαρχα είδη C. vilosa, P. lentiscus και O. europea.  

 

 

Πίνακας 3.4: Τιμές χ2 των subdividing tables με ν=1. Το * δηλώνει p<0,05. 

περιοχή Κ. Αστερούσια Δ. 
Αστερούσια 

Υμηττός 

Α. Αστερούσια 54,724* 20,720* 35,915* 
Κ. Αστερούσια  11,126* 3,837 
Δ. Αστερούσια   2,561 

κλίση εδάφους 10 20 30 40 
0 0,014 7,253* 12,408* 11,233* 

10  7,313* 12,273* 11,102* 
20   0,600 0,206 
30    0,137 

ύψος βλάστησης 1,5-3 m 3-5 m 
0-1,5 m 0,007 14,626* 
1,5-3 m  11,683* 

ολική κάλυψη βλάστησης 50-90% >90% 
0-50% 0,227 11,026* 

50-90%  9,932* 
κάλυψη βλάστησης ύψους <1,5 m 50-90% >90% 

0-50% 1,624 9,633* 
50-90%  9,308* 

κυρίαρχο είδος μακκίας 
βλάστησης Q. coccifera P. lentiscus 

O. 
europea 

C. vilosa 20,594* 0,437 1,153 
Q. coccifera  12,612* 21,424* 
P. lentiscus   2,345 
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3.2.2 Σύγκριση πυκνοτήτων ανάμεσα στα είδη 

Σύμφωνα με το κριτήριο goodness of fit, στο οποίο έγινε διόρθωση κατά Yates 

(εφόσον ισχύει ν=1), oι πυκνότητες του S. melanocephala διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 

(με επίπεδο σημαντικότητας p<0,05) από αυτές του S. rueppelli στα Ανατολικά και Κεντρικά 

Αστερούσια,στις δύο κλάσεις του υψομέτρου, στις κλίσεις εδάφους ≤20, στην κλάση ύψους 

βλάστησης 3-5 m, στην ολική κάλυψη >90%, στην κάλυψη >90% για ύψος <1,5 m, στην 

κάλυψη 0-50% για ύψος 3-5 m και στα κυρίαρχο είδη C. vilosa, Q. coccifera και O. europea 

(πίνακας 3.5).  

 

Πίνακας 3.5: Τιμές χ2 του goodness of fit με ν=1. Το * δηλώνει p<0,05. 

 περιοχή χ2 
Ανατολικά Αστερούσια 45,767* 
Κεντρικά Αστερούσια 9,296* 
Δυτικά Αστερούσια 1,614 

Υμηττός 0,382 
υψόμετρο χ2 

<400 m 4,414* 
>400 m 6,370* 

κλίση εδάφους χ2 
0 9,549* 

10 9,170* 
20 0,606 
30 3,638 
40 2,547 

ύψος βλάστησης χ2 
0-1,5 m 1,325 
1,5-3 m 1,419 
3-5 m 9,752* 

ολική κάλυψη βλάστησης χ2 
0-50% 0,104 

50-90% 0,005 
>90% 21,432* 

Κάλυψη βλάστησης ύψους <1,5 m χ2 
0-50% 0,872 

50-90% 0,899 
>90% 10,073* 

κάλυψη βλάστησης ύψους >1,5 m χ2 
1,5-3 m: 0-50% 3,248 
3-5 m: 0-50% 12,570* 
3-5 m: 50-90% 0,905 

κάλυψη βλάστησης ύψους  1,5-5 m χ2 
1,5-5 m: 0-50% 0,808 

1,5-5 m: 50-90% 0,407 
κυρίαρχο είδος μακκίας βλάστησης χ2 

C. vilosa 9,000* 
Q. coccifera 9,744* 
P. lentiscus 2,521 
O. europea 9,573* 
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3.3.1 Σύγκριση τραγουδιού ατόμων του ίδιου είδους 

Από τη σύγκριση των τραγουδιών των ατόμων του ίδιου είδους προέκυψαν τα 

αποτελέσματα των πινάκων 3.6 και 3.7. Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά (με επίπεδο 

σημαντικότητας p<0,05) δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα στις περιοχές που συγκρίθηκαν: 

Υμηττός, Ανατολικά, Κεντρικά και Δυτικά Αστερούσια για το S. melanocephala και 

Υμηττός, Κεντρικά και Δυτικά Αστερούσια για το S. rueppelli.  

 

 

Πίνακας 3.6: Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των χαρακτηριστικών του τραγουδιού του 

S. melanocephala ανά περιοχή και οι τιμές των ελέγχων ANOVA (ν=15) και K-W ANOVA (ν=3) 

Χαρακτηριστικά 
τραγουδιού Υμηττός Ανατολικά 

Αστερούσια 
Κεντρικά 
Αστερούσια 

Δυτικά 
Αστερούσια 

ANOVA και 
Κ-W ANOVA p 

Min frequency 2200±114 2217±255 2161±490 2367±68 H=1,452 0,693
Max frequency 6240±149 6369±159 6541±33 6485±316 F=0,880 0,973
Peak frequency 4177±42 4318±132 4479±47 4295±131 F=2,124 0,445
Bandwidth 4040±36 4147±397 4380±456 4118±307 F=0,297 0,987
Element length 0,026±0,002 0,025±0,005 0,018±0,004 0,024±0,002 F=1,348 0,052
Element interval 0,044±0,002 0,040±0,006 0,050±0,000 0,043±0,001 F=2,541 0,233
Duration 2,024±0,517 2,289±0,431 1,494±0,385 2,326±0,415 F=1,658 0,156
Element number 30±7 34±5 21±5 34±6 F=1,869 0,209
Element rate 14,798±0,087 15,334±1,767 14,185±0,031 14,838±0,347 H=4,472 0,702
Element types 5±0 5±0 4±1 5±1 H=5,535 0,137
Element diversity 0,172±0,026 0,154±0,018 0,204±0,006 0,162±0,015 H=5,012 0,171

 

 

Πίνακας 3.7: Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των χαρακτηριστικών του  

τραγουδιού του S. rueppelli ανά περιοχή και οι τιμές του ελέγχου ANOVA (ν=13) 

Χαρακτηριστικά 
τραγουδιού Υμηττός Κεντρικά 

Αστερούσια 
Δυτικά 

Αστερούσια ANOVA p 

Min frequency 1999±120 2181±518 2126±27 F=0,181 0,837
Max frequency 6184±114 6274±652 6287±472 F=0,028 0,973
Peak frequency 3797±28 4040±304 3821±296 F=0,887 0,445
Bandwidth 4185±79 4092±1021 4161±467 F=0,013 0,987
Element length 0,021±0,001 0,016±0,004 0,020±0,001 F=4,167 0,052
Element interval 0,047±0,007 0,056±0,008 0,057±0,002 F=1,717 0,233
Duration 1,553±0,486 1,676±0,517 2,524±0,641 F=2,297 0,156
Element number 24±9 25±6 36±9 F=1,869 0,209
Element rate 15,399±1,691 14,965±2,090 14,357±0,484 F=0,209 0,815
Element types 5±1 6±1 7±1 F=1,314 0,316
Element diversity 0,229±0,043 0,260±0,039 0,202±0,009 F=2,174 0,170
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3.3.2 Σύγκριση τραγουδιού ανάμεσα στα είδη 

Από τον πίνακα 3.8 φαίνεται ότι τα τραγούδια των δύο ειδών διαφέρουν ως προς τη 

συχνότητα με τη μέγιστη ένταση, τη μέση διάρκεια νοτών, τη μέση διάρκεια παύσεων, τον 

αριθμό διαφορετικών νοτών ανά τραγούδι και την ποικιλότητα σε νότες. 

 

 

Πίνακας 3.8: Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των χαρακτηριστικών του τραγουδιού 

των δύο ειδών και οι τιμές του ελέγχου t-test (ν=28) και M-W test. Το * δηλώνει p<0,05. 

Χαρακτηριστικά 
τραγουδιού S. melanocephala S. rueppelli t-test και 

M-W test p 

Min frequency 2241±250 2113±366 t=1,127 0,269 
Max frequency 6406±207 6252±503 t=1,125 0,270 
Peak frequency 4316±138 3908±278 t=5,197 0,000* 
Bandwidth 4163±335 4138±731 t=0,123 0,903 
Element length 0,023±0,005 0,018±0,004 t=3,195 0,003* 
Element interval 0,043±0,005 0,054±0,008 t=-4,394 0,000* 
Duration 2,099±0,504 1,883±0,673 t=1,005 0,324 
Element number 31±7 28±9,209 t=1,065 0,296 
Element rate 14,894±1,116 14,915±1,702 t=-0,040 0,968 
Element types 5±1 6±1 z=-2,189 0,029* 
Element diversity 0,169±0,024 0,235±0,042 z=-3,993 0,000* 

 

 

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού ανάμεσα σε περιοχές όπου τα δύο 

είδη είναι συμπάτρια προκύπτουν τα αποτελέσματα των πινάκων 3.9-3.11. Οι διαφορές των 

δύο ειδών γενικά και όταν είναι συμπάτρια συνοψίζονται στον πίνακα 3.12. 

 

 

Πίνακας 3.9: Οι μέσες τιμές των χαρακτηριστικών του τραγουδιού των δύο ειδών  

στον Άγιο Ιωάννη και οι τιμές του ελέγχου t-test (ν=2). Το * δηλώνει p<0,05. 

Χαρακτηριστικά 
τραγουδιού S. melanocephala S. rueppelli t-test p 

Min frequency 2161 1402 t=1,341 0,312 
Max frequency 6541 5951 t=15,243 0,004* 
Peak frequency 4380 4549 t=-0,321 0,778 
Bandwidth 4479 3912 t=10,331 0,09* 
Element length 0,018 0,015 t=0,512 0,659 
Element interval 0,050 0,055 t=-8,000 0,015* 
Duration 1,494 1,795 t=0,677 0,568 
Element number 21 30 t=-1,559 0,259 
Element rate 14,185 16,800 t=-74,238 0,001* 
Element types 4 6 t=-1,732 0,225 
Element diversity 0,204 0,215 t=-1,782 0,217 
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Πίνακας 3.10: Οι μέσες τιμές των χαρακτηριστικών του τραγουδιού των δύο ειδών  

στην Τρυπητή και οι τιμές του ελέγχου t-test (ν=3). Το * δηλώνει p<0,05. 

Χαρακτηριστικά 
τραγουδιού S. melanocephala S. rueppelli t-test p 

Min frequency 2468 2126 t=11,640 0,001* 
Max frequency 6648 6287 t=0,685 0,543 
Peak frequency 4180 4161 t=0,037 0,973 
Bandwidth 4352 3821 t=1,603 0,207 
Element length 0,025 0,020 t=8,497 0,003* 
Element interval 0,044 0,057 t=-6,939 0,006* 
Duration 2,628 2,524 t=0,145 0,894 
Element number 38 36 t=0,216 0,843 
Element rate 14,736 14,357 t=0,701 0,534 
Element types 7 7 t=0,001 1,000 
Element diversity 0,172 0,202 t=-3,038 0,056 

 

 

Πίνακας 3.11: Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των χαρακτηριστικών του τραγουδιού 

των δύο ειδών στον Υμηττό και οι τιμές του ελέγχου t-test (ν=5). Το * δηλώνει p<0,05. 

Χαρακτηριστικά 
τραγουδιού S. melanocephala S. rueppelli t-test  p 

Min frequency 2200±114 1999±120 t=2,241 0,075 
Max frequency 6240±149 6184±114 t=0,561 0,599 
Peak frequency 4177±42 3797±28 t=14,573 0,000* 
Bandwidth 4040±36 4185±79 t=-2,929 0,033* 
Element length 0,026±0,026 0,021±0,001 t=3,449 0,018* 
Element interval 0,044±0,002 0,047±0,007 t=-0,598 0,576 
Duration 2,024±0,517 1,553±0,486 t=1,237 0,271 
Element number 30±7 24±9 t=0,853 0,433 
Element rate 14,798±0,087 15,399±1,691 t=-0,600 0,574 
Element types 5±0 5±1 t=-0,598 0,576 
Element diversity 0,172±0,027 0,229±0,043 t=-1,963 0,107 

 

 

Πίνακας 3.12: Τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού που διαφέρουν ανάμεσα στα δύο είδη 

Γενικά Άγιος Ιωάννης Τρυπητή Υμηττός 

peak frequency 

element length 

element interval 

element types 

element diversity 

max frequency 

peak frequency 

element interval 

element rate 

min frequency 

element length 

element interval 

peak frequency 

bandwidth 

element length 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

4.1.1 Κατανομή των ειδών στα Αστερούσια 

 Για το έτος 2009 σύμφωνα με τα αποτελέσματα το S. melanocephala απουσίαζε μόνο 

από το σταθμό του Κόφινα, ενώ το S. rueppelli από τους σταθμούς του Τσούτσουρα και της 

Μιαμού. Σύμφωνα με τους Dretakis & Tsiourlis (1997) κατά τη διάρκεια του χειμώνα το 

επιδημητικό S. melanocephala μετακινείται από τις περιοχές αναπαραγωγής στην πεδιάδα της 

Μεσσαράς, βόρεια των Αστερουσίων. Με την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου αρχίζει 

να δημιουργεί επικράτειες και να επεκτείνεται νότια προς τα Αστερούσια, ανάλογα με την 

απόσταση που πρέπει να διανύσει και το ύψος των βουνών που συναντά. Παράλληλα το 

μεταναστευτικό S. rueppelli ερχόμενο από τις περιοχές διαχείμασής του στην Αφρική, 

δημιουργεί επικράτειες σε περιοχές των Αστερουσίων όπου μπορεί να βρει ικανοποιητικό 

χώρο.  

Υποθέτουμε λοιπόν  ότι εκείνη τη χρονιά το S. melanocephala επέλεξε τον 

Τσούτσουρα στα Ανατολικά Αστερούσια και καθόλου τον Κόφινα στα Κεντρικά. Μάλιστα η 

πυκνότητα του είδους αυτού στην Τσούτσουρα είναι η μεγαλύτερη από όλες τις υπόλοιπες 

στους άλλους σταθμούς. Οι λόγοι εκτός από το μεγάλο ύψος της κορυφής του Κόφινα, 

μπορεί να σχετίζονται και με τις καιρικές συνθήκες που πιθανώς επικρατούσαν στις περιοχές 

αυτές στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου (ψυχρός ανεμώδης καιρός έως τις αρχές 

Απρίλη). Έτσι το S. rueppelli δε βρήκε καθόλου χώρο στον Τσούτσουρα και προτίμησε την 

κενή περιοχή του Κόφινα, όπου και εμφάνισε τη μεγαλύτερη πυκνότητα από τους υπόλοιπους 

σταθμούς, χωρίς όμως να φτάσει την πυκνότητα του S. melanocephala στον Τσούτσουρα.  

Στα Δυτικά Αστερούσια με εξαίρεση το σταθμό της Μιαμού πιθανόν τα δύο είδη να 

έφτασαν παράλληλα ή το S. melanocephala να επεκτάθηκε σε μικρό βαθμό, αφήνοντας 

ελεύθερο χώρο και στο S. rueppelli να δημιουργήσει επικράτειες εκεί. Στην περίπτωση της 

Μιαμού η απουσία του S. rueppelli οφείλεται είτε στο μεγάλο πληθυσμό που διατηρεί εκεί το 

S. melanocephala το χειμώνα, ο οποίος παραμένει και κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 

περιόδου (Dretakis & Tsiourlis, 1997) είτε στην υπόθεση ότι το S. rueppelli αποφεύγει τη 

βόρεια έκθεση (όλοι οι άλλοι σταθμοί των Αστερουσίων έχουν νότια έκθεση).  

Τέλος η διάκριση του σταθμού του Αγίου Ιωάννη σε δύο μέρη, όπου τo δυτικό 

καταλαμβάνεται μόνο από το S. melanocephala και το ανατολικό μόνο από το S. rueppelli, 

δείχνει ότι μάλλον το S. melanocephala κατέφθασε εκεί επεκτεινόμενο από τα Δυτικά 

Αστερούσια, ενώ το S. rueppelli από τα Κεντρικά και συγκεκριμένα από τον Κόφινα. 
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4.1.2 Κατανομή των ειδών στον Υμηττό 

 Στην περίπτωση του Υμηττού επειδή μελετήθηκε μόνο ένας σταθμός, τα 

συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν για την κατανομή των δύο ειδών είναι πολύ 

περιορισμένα. Αυτό που είναι πολύ σαφές είναι η σχέση της κατανομής τους με το υψόμετρο. 

Στα χαμηλά υψόμετρα του σταθμού καταγράφηκε μόνο το S. melanocephala, στα ενδιάμεσα 

και τα δύο είδη, ενώ στα ψηλότερα υψόμετρα μόνο το S. rueppelli. Μάλιστα το μέρος του 

σταθμού που καταλαμβανόταν μόνο από το S. rueppelli, εκτός από μεγαλύτερο υψόμετρο 

είχε και απότομες πλαγιές. Όλα τα παραπάνω συμφωνούν με τις αναφορές των Handrinos & 

Akriotis (1997) ότι το S. rueppelli μετακινείται σε πιο απόκρημνες πλαγιές ή σε μεγαλύτερο 

υψόμετρο όταν το S. melanocephala είναι κοινό. 

 

4.2 Πυκνότητες των πληθυσμών των δύο ειδών 

 Τη μεγαλύτερη πυκνότητα παρουσιάζει το S. melanocephala στον Τσούτσουρα (47,7 

ζεύγη/10 ha) και ακολουθεί η Μιαμού (42,4 ζεύγη/10 ha). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

αυτούς τους σταθμούς απουσιάζει το S. rueppelli. Την τρίτη μεγαλύτερη πυκνότητα 

εμφανίζει το S. rueppelli στον Κόφινα (35,9 ζεύγη/10 ha), από όπου απουσιάζει το S. 

melanocephala. Στους υπόλοιπους σταθμούς όπου τα δύο είδη είναι συμπάτρια, οι 

πυκνότητες τους είναι αρκετά μικρότερες από τις παραπάνω, αλλά περίπου ίδιες, γεγονός που 

αποκλείει την αναφορά των Handrinos & Akriotis (1997) για περιορισμό του S. 

melanocepaphala όταν το S. rueppelli είναι κοινό. Οι μικρότερες πυκνότητες και των δύο 

ειδών παρατηρήθηκαν στην Τρυπητή (8,5 ζεύγη/10 ha) για το S. melanocephala και 11,3 

ζεύγη/10 ha για το S. rueppelli).  

Με ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων ανά περιοχή, το S. melanocephala έχει τη 

μεγαλύτερη πυκνότητα στα Ανατολικά Αστερούσια (47,7 ζεύγη/10 ha) και τη μικρότερη στα 

Κεντρικά (7,1 ζεύγη/10 ha), ενώ το S. rueppelli τη μεγαλύτερη πυκνότητα στα Κεντρικά 

Αστερούσια (25,5 ζεύγη/10 ha)  και τη μικρότερη στα Δυτικά (11,6 ζεύγη/10 ha). Βέβαια στα 

Δυτικά Αστερούσια δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πυκνότητες των δύο ειδών, όπως το 

ίδιο ισχύει και για τον Υμηττό. Συγκρίνοντας τέλος τις τρεις περιοχές των Αστερουσίων 

μεταξύ τους, αυτές διαφέρουν ως προς το πρότυπο εμφάνισης των πυκνοτήτων, αφού στα 

Ανατολικά Αστερούσια υπάρχει μόνο το S. melanocephala, στα Κεντρικά κυρίως το S. 

rueppelli και στα Δυτικά και τα δύο είδη. 

 

4.2.1 Σύγκριση πυκνοτήτων του S. melanocephala 

 Στον πίνακα 4.1 αναγράφονται οι πυκνότητες του S. melanocephala σε περιοχές της 

Μεσογείου. Η μεγαλύτερη πυκνότητα παρατηρείται στην Ελλάδα και μάλιστα στα 

Αστερούσια όρη της Κρήτης. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η βλάστηση στα 
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Αστερούσια είναι κυρίως φρυγανική με διάσπαρτα κομμάτια μακκίας, τα οποία αποτελούν το 

άριστο ενδιαίτημα του είδους και άρα το χώρο όπου θα αναπαραχθεί το μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού του. Και στον Υμηττό η πυκνότητα είναι μεγάλη πιθανώς και πάλι λόγω των 

περιορισμένων επιλογών που προσφέρονται κοντά στις αστικές περιοχές της Αττικής. 

 

 

Πίνακας: 4.1 Σύγκριση πυκνοτήτων του S. melanocephala στη Μεσόγειο 

Αναφορά Πυκνότητα 

(ζεύγη/10 ha) 

Περιοχή 

Shirihai et al., 2001 7,6-9,3 Νότια Γαλλία 

Bas et al., 2005 7,1-7,6 Βορειοανατολική Ισπανία 

Schaefer & Barkow, 2004 7,3-11,3 Ανατολική Μαγιόρκα 

Ντουκμάσοβα, 2007 17,6 Όρος Δίκτη 

19,6 Αστερούσια όρη 
Παρούσια εργασία 

16,7 Υμηττός 

 

 

 Από τον πίνακα 4.2 φαίνεται ότι ανάμεσα στις δύο εργασίες οι πυκνότητες του S. 

melanocephala είναι διαφορετικές για τη βλάστηση P. lentiscus (Άγιος Ιωάννης) και ίδιες για 

τη βλάστηση O. europea (Δυτικά Αστερούσια), ενώ υπάρχει διαφοροποίηση και για τα 

υπόλοιπα είδη βλάστησης. Έτσι είναι πιθανόν να μην υπάρχει πιστότητα του είδους για 

συγκεκριμένη περιοχή και βλάστηση κατά την αναπαραγωγική περίοδο. 

 

 

Πίνακας 4.2: Σύγκριση πυκνοτήτων του S. melanocephala ανάλογα με τη βλάστηση 

Αναφορά 
Πυκνότητα 

(ζεύγη/10 ha) 

Βλάστηση 
Περιοχή 

6,6 Φρύγανα 

34,0 P. lentiscus 

22,3 O. europea 
Τσιουρλής κ.ά., 1998 

3,2 P. brutia 

Αστερούσια όρη 

21,8 P. lentiscus 

20,4 O. europea 

36,7 C. vilosa 

 

Αστερούσια όρη 

 
Παρούσα εργασία 

15,3 Q. coccifera Υμηττός 
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4.2.2 Σύγκριση πυκνοτήτων του S. rueppelli 

 Οι αναφορές για το S. rueppelli είναι ελάχιστες, αλλά από τον πίνακα 4.3 μπορεί να 

φανεί ότι μόνο για τη βλάστηση  P. lentiscus οι πυκνότητες του είδους είναι ίδιες, γεγονός 

που οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα με το S. melanocephala για την έλλειψη πιστότητας σε 

συγκεκριμένη περιοχή και βλάστηση. Η μεγάλη πυκνότητα στη βλάστηση Q. coccifera των 

Αστερουσίων αντιστοιχεί στην περιοχή του Κόφινα, όπου εκεί το είδος παρατηρήθηκε μόνο 

του και δεν περιορίστικε από το S. melanocephala. 

 

 

Πίνακας 4.3: Σύγκριση πυκνοτήτων του S. rueppelli ανάλογα με τη βλάστηση 

Αναφορά Πυκνότητα 

(ζεύγη/10 ha) 

Βλάστηση Περιοχή 

0,5 Φρύγανα 
Τσιουρλής κ.ά., 1998 

8,5 P. lentiscus 
Αστερούσια όρη 

11,6 P. lentiscus 

4,1 O. europea 

14,8 C. vilosa 

42,4 Q. coccifera 

Αστερούσια όρη 

 Παρούσα εργασία 

22,9 Q. coccifera Υμηττός 

 

 

4.2.3 Σχέση πυκνοτήτων και χαρακτηριστικών ενδιαιτήματος 

 Όσον αφορά τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματος, οι πυκνότητες των 

ειδών εξαρτώνται από το υψόμετρο και την κλίση του εδάφους. Συκεγκριμένα για το 

υψόμετρο οι πυκνότητες διαφοροποιούνται τόσο μεταξύ των δύο κλάσεων του υψομέτρου 

(<400 m και >400 m) όσο και μεταξύ των δύο ειδών σε κάθε κλάση. Έτσι φαίνεται καθαρά η 

προτίμηση του S. rueppelli για μεγαλύτερο υψόμετρο από το S. melanocephala, όπως 

αναφέρουν και οι Handrinos & Akriotis (1997). Σε σχέση με την κλίση του εδάφους υπάρχει 

διαφοροποίηση των πυκνοτήτων ανάμεσα στις ομαδοποιημένες κλίσεις 0-10 και 20-40, όμως 

μόνο στις κλίσεις 0 και 10 οι πυκνότητες ανάμεσα στα δύο είδη διαφέρουν. Άρα το  S. 

melanocephala δείχνει μια μεγαλύτερη προτίμηση για τις μικρές κλίσεις από το S. rueppelli, 

ενώ οι μεγάλες κλίσεις επιλέγονται το ίδιο και από τα δύο είδη. Κι εδώ διαπιστώνεται ότι το 

S. rueppelli επιλέγει τις μεγαλύτερες κλίσεις για να αποφύγει την ιδιαίτερη προτίμηση του S. 

melanocephala για τις μικρότερες (Handrinos & Akriotis, 1997). 

 Τα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά της δομής της βλάστησης είναι πιο 

πολύπλοκα, γιατί εμπλέκονται περισσότερες παράμετροι. Οι πυκνότητες των ειδών 
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εξαρτώνται και από το ύψος και από την ολική κάλυψη της βλάστησης. Οι παράμετροι που 

τις διαφοροποιούν είναι το ύψος 3-5 m και η ολική κάλυψη >90% αντίστοιχα, για τις οποίες 

ισχύει επιπλέον και διαφορά ανάμεσα στις πυκνότητες των δύο ειδών. Συνεπώς το S. 

melanocephala επιλέγει υψηλότερη και πυκνότερη βλάστηση από το S. rueppelli, ενώ δεν 

υπάρχει διαφορετική προτίμηση των ειδών για τη χαμηλή και αραιή βλάστηση. Το ίδιο 

συμπέρασμα με την ολική κάλυψη προκύπτει και για την κάλυψη της βλάστησης ύψους <1,5 

m, δείχνοντας έτσι την ιδιαίτερη προτίμηση του S. melanocephala για πυκνούς θάμνους.  

Ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες που συνδυάζουν κάλυψη και ύψος βλάστησης, η 

κάλυψη 0-50% ύψους βλάστησης 3-5 m είναι εκείνη που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες 

και στην οποία διαφέρουν επίσης οι πυκνότητες των δύο ειδών. Έτσι το  S. melanocephala 

επιλέγει ναι μεν υψηλότερη βλάστηση αλλά αραιή, συμπεραίνοντας ότι αυτό που το 

ξεχωρίζει από το S. rueppelli είναι η προτίμηση των πυκνών θάμνων. Τέλος  οι πυκνότητες 

των ειδών εξαρτώνται από το κυρίαρχο είδος μακκίας βλάστησης, με το Q. coccifera να είναι 

υπεύθυνο και να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Διαφορετικές πυκνότητες ανάμεσα στα 

δύο είδη παρατηρούνται στα C. villosa, Q. coccifera και O. europea. Το S. rueppelli λοιπόν 

προτιμάει τη βλάστηση Q. coccifera για φώλιασμα, ενώ το S. melanocepaphala επιλέγει 

περισσότερο ενδιαιτήματα με C. villosa. Ακολουθεί η βλάστηση του O. europea που 

προτιμάται από το S. melanocephala, ενώ του P. lentiscus επιλέγεται το ίδιο και από τα δύο 

είδη. 

 

4.2.4 Συμπεράσματα για την επιλογή ενδιαιτήματος 

 Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τα δύο υπό μελέτη είδη απαντώται είτε ως 

συμπάτρια είτε ως αλλοπάτρια, γεγονός που καθορίζεται από τον ανταγωνισμό για χώρο. Εάν 

μια περιοχή έχει καταληφθεί πλήρως για τη δημιουργία επικρατειών από το επιδημητικό S. 

melanocephala, τότε το μεταναστευτικό S. rueppelli εποικίζει άλλες περιοχές, όπου υπάρχει 

τελείως ή περισσότερο ελεύθερος χώρος. Γι’ αυτό το λόγο εκεί όπου τα είδη είναι 

αλλοπάτρια έχουν τις μεγαλύτερες πυκνότητες, ενώ εκεί που είναι συμπάτρια είναι σαφώς 

μικρότερες. Παρόμοια συμπεράσματα αναφέρονται και για τα είδη S. atricapilla και S. borin, 

τα οποία ως μεταναστευτικά ανταγωνίζονται επειδή όταν το πρώτο φθάνει νωρίτερα στις 

περιοχές αναπαραγωγής περιορίζει την εξάπλωση του δεύτερου (Garcia, 1981). 

 Από τη στιγμή όμως που τα δύο είδη θα είναι συμπάτρια για τον παραπάνω λόγο, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ τους φαίνεται να είναι περιορισμένος. Κι αυτό γιατί υπάρχουν μικρές 

διαφορές στον τρόπο χρησιμοποίησης του ενδιαιτήματος που επιλέγουν, ώστε να επιτρέπεται 

η συνύπαρξή τους. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τους Martin & Thibault (1996), οι 

οποίοι υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση των οικολογικών θώκων διαφόρων ειδών του γένους 

Sylvia που εμφανίζονται στο ίδιο ενδιαίτημα. Το S. melanocephala σε σχέση με το S. 

rueppelli προτιμάει χαμηλότερο υψόμετρο, μικρότερες κλίσεις εδάφους, υψηλότερη 
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βλάστηση και πυκνότερους θάμνους. Οι προτιμητέοι θάμνοι για φώλιασμα είναι το  C. villosa 

για το S. melanocepaphala και το Q. coccifera για το S. rueppelli. 

 Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη και σε άλλες περιοχές της Νότιας Ελλάδας όπου 

φωλιάζει το S. rueppelli και εμφανίζεται ταυτόχρονα το S. melanocepaphala, ώστε να 

καλυφθεί ένα μεγαλύτερο φάσμα ενδιαιτημάτων. Επίσης πρέπει να μελετηθούν και άλλα 

χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα δύο είδη όταν είναι συμπάτρια και επιτρέπουν την 

εκμετάλλευση του ίδιου ενδιαιτήματος. Τέτοια θα μπορούσαν να είναι οι τρόποι θήρευσης, 

όπως μελέτησαν οι Randler et al. (2009) για το ενδημικό φωλιάζον Oenanthe cypriaca 

(σκαλιφούρτα) και το μεταναστευτικό O. oenanthe (σταχτοπετρόκλης) στην Κύπρο. Το Ο. 

cypriaca χρησιμοποιεί την τεχνική της σύλληψης κατά τη διάρκεια της πτήσης και της 

επίθεσης μετά από παρατήρηση των θηραμάτων από κάποιο κλάδι, ενώ το O. oenanthe 

κινείται στο έδαφος με άλματα και επιτίθεται στο θήραμα χωρίς να πραγματοποιεί πτήσεις. 

Έτσι τα δύο είδη περιορίζουν τον ανταγωνισμό για τροφή και μπορούν να απαντώνται ως 

συμπάτρια. Τέλος αναγκαία είναι και η μελέτη των επικρατειών των ειδών και πιο 

συγκεκριμένα το μέγεθος αυτών και η εμφάνιση ή όχι επικαλύψεων με επκράτειες του ίδιου ή 

του άλλου είδους, γιατί κι αυτές οι παράμετροι είναι δυνατόν να επηρεάζουν την εκδήλωση 

ανταγωνισμού.  

 

4.3 Συμπεράσματα για το τραγούδι 

 Από τον πίνακα 4.4 διαπιστώνεται ότι η μέση διάρκεια τραγουδιού του S. 

melanocephala είναι μικρότερη στην παρούσα εργασία, ενώ του S. rueppelli ίδια με την 

αναφορά του Shirihai et al. (2001), στην οποία το εύρος της διάρκειας του τραγουδιού είναι 

μεγαλύτερο και για τα δύο είδη. Πιθανώς αυτό οφείλεται σε διαφορές στην πυκνότητα της 

βλάστησης. Όταν η βλάστηση είναι αραιή, όπως και στην παρούσα εργασία, τα τραγούδια 

έχουν μικρή διάρκεια για να μειώνεται ο εντοπισμός των ατόμων από τους θηρευτές τους 

(Shirihai et al., 2001). 

 

 

Πίνακας 4.4: Σύγκριση μέσης διάρκειας τραγουδιού των δύο ειδών 

Αναφορά S. melanocephala S. rueppelli 

Shirihai et al., 2001 3,8 sec (1,4-8,1 με n=3  

και 24 επαναλήψεις) 

1,8 sec (0,8-6,2 με n=2  

και 21 επαναλήψεις) 

Παρούσα εργασία 2,1 sec (1,1-2,8 με n=16) 1,9 sec (1,0-2,7 με n=14) 
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4.3.1 Το τραγούδι του κάθε είδους από περιοχή σε περιοχή 

 Καμία διαφορά των χαρακτηριστικών του τραγουδιού δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα 

στις τέσσερις περιοχές μελέτης τόσο για το S. melanocephala όσο και για το S. rueppelli. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει γεωγραφική ποικιλότητα του τραγουδιού τους, η οποία θα 

μπορούσε να οφείλεται κυρίως στον τρόπο εκμάθησης του τραγουδιού, στον τύπο 

βλάστησης, στο μέγεθος του σώματος και στην απομόνωση του πληθυσμού. Έτσι δεν 

υπάρχουν διάλεκτοι για τα δύο είδη ακόμα και ανάμεσα στις μακρινές περιοχές των 

Αστερουσίων της Κρήτης και του Υμηττού της Αττικής. Βέβαια μια πληρέστερη μελέτη θα 

πρέπει να περιλαμβάνει και τη σύγκριση των νοτών και συλλαβών ανάμεσα στα διαφορετικά 

άτομα του κάθε είδους, όπως πραγματοποίησαν οι Benedict & Bowie (2009) για να 

εξετάσουν τη γεωγραφική ποικιλότητα του Cisticola erythrops (κιστίκολα) στην υποσαχάρια 

Αφρική. Όσο πιο απομακρυσμένες είναι οι περιοχές τόσο λιγότερες όμοιες συλλαβές έχουν 

τα άτομα του είδους αυτού, χωρίς όμως να υπερβαίνουν τις διαφορετικές συλλαβές που έχουν 

τα υποείδη. Όμως μια τέτοια ανάλυση δεν ήταν εφικτή στα πλαίσια των δύο ειδών Sylvia που 

μελετήθηκαν, γιατί το τραγούδι τους είναι πολυπλοκότερο αποτελούμενο από πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών νοτών.   

 

4.3.2 Το τραγούδι ανάμεσα στα δύο συγγενικά είδη  

 Συγκρίνοντας το τραγούδι ανάμεσα στα δύο είδη συμπεραίνουμε ότι το S. 

melanocephala έχει υψηλότερη συχνότητα με τη μέγιστη ένταση (peak frequency) από το S. 

rueppelli, μεγαλύτερη μέση διάρκεια νοτών (element length), μικρότερη μέση διάρκεια 

παύσεων ανάμεσα στις νότες (element interval), λιγότερες διαφορετικές νότες ανά τραγούδι 

(element number) και μικρότερη ποικιλότητα σε νότες (element diversity). Συνεπώς το 

τραγούδι των δύο ειδών έχει ίδια διάρκεια και ίδιο εύρος συχνοτήτων, ίδιο αριθμό νοτών και 

κατ’ επέκταση ίδιο αριθμό νοτών ανά δευτερόλεπτο. Το τραγούδι όμως του S. melanocephala 

έχει υψηλότερη ένταση και μεγαλύτερες νότες, ενώ του S. rueppelli μεγαλύτερες παύσεις 

ανάμεσα στις νότες και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με τους 

Read & Weary (1992), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα μεταναστευτικά είδη έχουν 

πολυπλοκότερα τραγούδια για να προσελκύονται ευκολότερα τα θηλυκά άτομα μέσα στο 

λιγότερο διαθέσιμο χρόνο που έχουν για την αναπαραγωγή τους.  

 

4.3.3 Σύγκλιση του τραγουδιού των δύο ειδών 

 Στον Άγιο Ιωάννη το τραγούδι των ειδών διαφέρει σε δύο χαρακτηριστικά 

στα οποία διαφέρουν και γενικά και σε επιπλέον δύο, ενώ απουσιάζουν τρεις διαφορές. 

Δηλαδή το S. melanocephala έχει μεγαλύτερη μέγιστη συχνότητα (max frequency) από το S. 
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rueppelli, μεγαλύτερη συχνότητα με τη μέγιστη ένταση (peak frequency), μικρότερη μέση 

διάρκεια παύσεων ανάμεσα στις νότες (element interval) και λιγότερες νότες ανά 

δευτερόλεπτο (element rate). Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα είδη όσον αφορά στη μέση 

διάρκεια νοτών (element length), στις διαφορετικές νότες ανά τραγούδι (element types) και 

στην ποικιλότητα σε νότες (element diversity). 

Στην Τρυπητή βρέθηκαν δύο διαφορές που υπάρχουν και γενικά, επιπλέον μία και 

πάλι τρεις λιγότερες. Έτσι το S. melanocephala έχει μεγαλύτερη ελάχιστη συχνότητα (min 

frequency) από το S. rueppelli, μεγαλύτερη μέση διάρκεια νοτών (element length) και 

μικρότερη μέση διάρκεια παύσεων ανάμεσα στις νότες (element interval). Τα είδη δε 

διαφέρουν ως προς τη συχνότητα με τη μέγιστη ένταση (peak frequency), τις διαφορετικές 

νότες ανά τραγούδι (element types) και την ποικιλότητα σε νότες (element diversity). 

Τέλος στην περίπτωση του Υμηττού τα δύο είδη διαφέρουν σε δύο χαρακτηριστικά 

του τραγουδιού, στα οποία διέφεραν και γενικά, σε ακόμα ένα, ενώ τρία πλέον μοιάζουν. Το 

S. melanocephala έχει μεγαλύτερη συχνότητα με τη μέγιστη ένταση (peak frequency) από το 

S. rueppelli, μικρότερο εύρος μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης συχνότητας (bandwindth) και 

μεγαλύτερη μέση διάρκεια νοτών (element length). Ομοιότητες υπάρχουν ως προς τη 

διάρκεια των παύσεων ανάμεσα στις νότες (element interval), τις διαφορετικές νότες ανά 

τραγούδι (element types) και την ποικιλότητα σε νότες (element diversity).  

Η σύγκλιση του τραγουδιού τω ειδών οφείλεται είτε στην ομοιότητα του 

ενδιαιτήματος που υπάρχει στις τρεις αυτές περιοχές είτε στον ανταγωνισμό, αφού εκεί τα 

είδη είναι συμπάτρια, ενώ οι επιπλέον διαφορές που εμφανίζονται δε μπορούν να 

αιτιολογηθούν. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η σύγκριση του τραγουδιού των ειδών αυτών πρέπει να 

γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ θα ήταν 

χρήσιμο να προστεθεί και η μελέτη της ανταπόκρισης του ενός είδους σε ηχογραφημένο 

τραγούδι του άλλου, όπως πραγματοποίησαν οι Martin & Martin (2001) για να μελετήσουν 

τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα συμπάτρια είδη πέρουλων Vermivora celata και V. virginae 

στην Αριζόνα της Αμερικής. Μετά από αναπαραγωγή του τραγουδιού του V. virginae το 

μεαλύτερο και γρηγορότερα καταφθανόμενο στις περιοχές αναπαραγωγής V. celata πλησίαζε 

τη συσκευή αναπαραγωγής ή τραγουδούσε καλύπτοντας το τραγούδι του άλλου είδους. 

Αντίθετα μετά από αναπαραγωγή του τραγουδιού του V. celata το μικρότερο και πιο 

αργοπορημένο V. virginae απέφευγε τη συσκευή αναπαραγωγής. 

 

4.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 Πολύ ενδιαφέρουσα θα ήταν η μελέτη της κατανομής του S. melanocephala του 

χειμώνα, ώστε να δούμε τo εύρος των μετακινήσεων που πραγματοποιεί κατά την έναρξη της 

αναπαραγωγικής περιόδου. Παράλληλα είναι αναγκαίο να γίνουν καταγραφές των 
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κατανομών των ειδών για συνεχόμενα έτη για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι πιστότητας 

προς τις συγκεκριμένες περιοχές αναπαραγωγής, συμπεριλαμβάνοντας και άλλες εκτός 

Κρήτης και Αττικής. Επίσης θα μπορούσε να ερευνηθεί και ο ανταγωνισμός των ειδών για 

τροφή και για φώλιασμα. Στα πλαίσια της μελέτης του τραγουδιού σημαντική είναι η 

σύγκριση ανάμεσα σε μεταναστευτικούς και μη πληθυσμούς ειδών του γένους Sylvia, όπως 

το S. atricapilla. Μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα πρέπει να γίνει για τη γεωγραφική 

ποικιλότητα των τραγουδιών και για το βαθμό σύγκλισής τους λόγω ανταγωνισμού. 

 

4.5 Γενικά συμπεράσματα 

 Το επιδημητικό S. melanocephala σχηματίζει επικράτειες κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου νωρίτερα από το μεταναστευτικό S. rueppelli, γεγονός που 

πιθανότητα καθορίζει τη μετέπειτα κατανομή τους. 

 Τα δύο είδη συναντώνται είτει αλλοπάτρια είτε συμπάτρια, ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα χώρου που υπάρχει σε μια περιοχή και το χώρο που έχει καταλάβει 

αρχικά το S. melanocephala. 

 Τις μεγαλύτερες πυκνότητες τις εμφανίζουν τα είδη όταν είναι αλλοπάτρια, ενώ είναι 

μικρότερες, αλλά παρόμοιες όταν είναι συμπάτρια. 

 Οι πυκνότητες είναι μεγάλες λόγω των διάσπαρτων ιδανικών ενδιαιτημάτων τους που 

ίσως τα είδη τις αντιλαμβάνονται ως «νησιά». 

 Το S. melanocephala σε σχέση με το S. rueppelli προτιμάει χαμηλότερο υψόμετρο, 

μικρότερες κλίσεις εδάφους, υψηλότερη βλάστηση και πυκνότερους θάμνους. Οι 

προτιμητέοι θάμνοι για φώλιασμα είναι το  C. villosa για το S. melanocephala και το Q. 

coccifera για το S. rueppelli. 

 Φαίνεται να μην υπάρχει έντονη πιστότητα των ειδών σε συγκεκριμένη περιοχή και 

βλάστηση από έτος σε έτος. 

 Η διαφοροποίηση του κατάλληλου ενδιαιτήματος ανάμεσα στα είδη είναι ένας τρόπος 

μείωσης του μεταξύ τους ανταγωνισμού όταν είναι συμπάτρια. 

 Δεν υπάρχει γεωγραφική ποικιλότητα στο τραγούδι κανενός από τα δύο είδη. 

 Το S. melanocephala έχει υψηλότερη συχνότητα με τη μέγιστη ένταση, μεγαλύτερη 

μέση διάρκεια νοτών, μικρότερη μέση διάρκεια παύσεων ανάμεσα στις νότες, λιγότερες 

διαφορετικές νότες ανά τραγούδι και μικρότερη ποικιλότητα σε νότες από το S. 

rueppelli. 

 Το τραγούδι του S. rueppelli έχει μεγαλύτερο ρεπερτόριο από νότες και είναι 

πολυπλοκότερο από αυτό του S. melanocephala, όπως αναμένεται για μεταναστευτικά 

είδη που έχουν λιγότερο διαθέσιμο χρόνο για αναπαραγωγή. 

 Η σύγκλιση του τραγουδιού των δύο ειδών σε κάποιες περιοχές οφείλεται περισσότερο 

στην ομοιότητα των ενδιαιτημάτων τους παρά στην ύπαρξη ανταγωνισμού. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 
 

Είδος Sylvia melanocephala Sylvia rueppelli Ημερομηνία: 

 Άτομα           
 Τραγούδι           
 Υλικό           

Ώρα: 

 Τροφή           
 Φωλιά           
 Νεαρά           

Περιοχή: 

    
 Ηχογράφηση   
 Απόσταση από άτομο   

Δειγματοληψία: 

   
   
   

Υψόμετρο: 

   
 

Αρχεία στον εγγραφέα 

  
 Αριθμός τραγουδιών   

GPS: 

 
Καιρικές συνθήκες  

Ανταπόκριση 
συμπάτριου είδους 

  

Ουρανός     
Βροχή     
Άνεμος    
Θερμοκρασία    
Προηγ. νύχτα  

Παρατηρήσεις  
(άλλο είδος Sylvia 
κτλ.)   

     
Τύπος βλάστησης  Θόρυβος   
Ανοιχτός     
Κλειστός     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 
 



 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΜΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Ύψος (μέσο) Κάλυψη Κυρίαρχα είδη 
0-50%  
50-90%  0-1,5m 
>90%  
0-50%  
50-90%  1,5-3m 
>90%  
0-50%  
50-90%  3-5m 
>90%  
0-50%  
50-90%  5-10m 
>90%  
0-50%  
50-90%  >10m 
>90%  

Ολική κάλυψη   
    

Άλλα χαρακτηριστικά του τόπου δειγματοληψίας 
Κλίση εδάφους Πέτρες Βασικό πέτρωμα Κρεμνά Σπηλαιώματα Ποώδη 

0 30 60 Έκθεσ
η 

Όχι Όχι  Ναι Ναι Ναι 

10 40 70  Λίγες Εμφάνιση Όχι  Όχι  Όχι  
20 50 80  Πολλές Παντού Άλλο  Άλλο  Άλλο  

Νερό Καλλιέργειες Δρόμοι Κτίρια 
Όχι Όχι  Όχι  Όχι  
Ποτάμι / Ρέμα Πεζούλια εγκαταλειμμένα Μονοπάτι 1-2 
Πηγή Πεζούλια χρησιμοποιούμενα Χώμα δύσβατο Λίγα 
Νερόλακκος / Βάλτος Λίγες Χώμα βατό Μετόχι 
Βρύση, Στέρνα Πολλές  Άσφαλτος  Οικισμός 
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          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Σταθμός S. melanocephala S. rueppelli 
point 

counts 
εκτάρια 

(ha) S. melanocephala S. rueppelli 
Τσούτσουρας 15 0 16 3,142 47,746 0,000 
Κόφινας 0 12 17 3,338 0,000 35,950 
Άγιος Ιωάννης 5 6 19 3,731 13,403 16,083 
Τρυπητή 3 4 18 3,534 8,488 11,318 
Λέντας 6 3 10 1,963 30,558 15,279 
Μιαμού  5 0 6 1,178 42,441 0,000 
Καλοί Λιμένες 3 3 10 1,963 15,279 15,279 
Υμηττός 7 9 21 4,123 16,977 21,827 
Άθροισμα 44 37 117 22,973 19,153 16,106 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Περιοχή S. melanocephala S. rueppelli 
point 

counts 
εκτάρια 

(ha) S. melanocephala S. rueppelli 
Α. Αστερούσια 15 0 16 3,142 47,746 0,000 
Κ. Αστερούσια 5 18 36 7,069 7,074 25,465 
Δ. Αστερούσια 17 10 44 8,639 19,677 11,575 
Υμηττός 7 9 21 4,123 16,977 21,827 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Υψόμετρο 
S. melanocephala S. rueppelli 

point 
counts 

εκτάρια 
(ha) S. melanocephala S. rueppelli 

<400 m 36 16 76 14,923 24,125 10,722 
>400 m 8 21 41 8,050 9,937 26,086 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Κλίση 
S. melanocephala S. rueppelli 

point 
counts 

εκτάρια 
(ha) S. melanocephala S. rueppelli 

0 9 3 16 3,142 28,648 9,549 
10 16 5 32 6,283 25,465 7,958 
20 6 8 24 4,712 12,732 16,977 
30 6 12 28 5,498 10,913 21,827 
40 3 5 10 1,963 15,279 25,465 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Ύψος 
βλάστησης S. melanocephala S. rueppelli 

point 
counts 

εκτάρια 
(ha) S. melanocephala S. rueppelli 

0-1,5 m 7 11 26 5,105 13,712 21,547 
1,5-3 m 11 18 46 9,032 12,179 19,929 
3-5 m 26 8 45 8,836 29,426 9,054 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Κάλυψη 
βλάστησης S. melanocephala S. rueppelli 

point 
counts 

εκτάρια 
(ha) S. melanocephala S. rueppelli 

0-50% 4 5 20 3,927 10,186 12,732 
50-90% 31 30 87 17,082 18,147 17,562 
>90% 9 2 10 1,963 45,837 10,186 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Κάλυψη 
<1,5 m S. melanocephala S. rueppelli 

point 
counts 

εκτάρια 
(ha) S. melanocephala S. rueppelli 

0-50% 12 16 53 10,407 11,531 15,375 
50-90% 27 19 58 11,388 23,709 16,684 
>90% 5 2 6 1,178 42,441 16,977 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Κάλυψη 
>1,5 m S. melanocephala S. rueppelli 

point 
counts 

εκτάρια 
(ha) S. melanocephala S. rueppelli 

1,5-3 m: 0-50%  10 18 44 8,639 11,575 20,835 
3-5 m: 0-50% 23 6 37 7,265 31,659 8,259 
3-5 m: 50-90% 3 2 8 1,571 19,099 12,732 

          ζεύγη             ζεύγη/10 ha Κυρίαρχο  
είδος μακκί S. melanocephala S. rueppelli 

point 
counts 

εκτάρια 
(ha) S. melanocephala S. rueppelli 

C. villosa 18 7 25 4,909 36,669 14,260 
Q. coccifera 6 19 32 6,283 9,549 30,239 
P. lentiscus 15 8 35 6,872 21,827 11,641 
Olea europea 10 2 25 4,909 20,372 4,074 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

 

Δειγμα- 
τοληψία Περιοχή Σταθμός Είδος Min 

frequency 
Max 

frequency Bandwidth Peak 
frequency 

1 Κεντρικά 
Αστερούσια Κόφινας S. rueppelli 1996 6652 4657 4100 

2 Κεντρικά 
Αστερούσια Κόφινας S. rueppelli 2067 6742 4676 4009 

4 Κεντρικά 
Αστερούσια Κόφινας S. rueppelli 2200 7053 4853 4641 

6 Κεντρικά 
Αστερούσια Κόφινας S. rueppelli 2269 6181 3913 3638 

16 Κεντρικά 
Αστερούσια Κόφινας S. rueppelli 3155 5062 1907 3941 

18 Υμηττός Υμηττός S. melanocephala 2086 6090 4004 4135 
19 Υμηττός Υμηττός S. rueppelli 2114 6344 4230 3795 
24 Υμηττός Υμηττός S. rueppelli 1834 6085 4251 3763 
34 Υμηττός Υμηττός S. rueppelli 2049 6124 4075 3831 
35 Υμηττός Υμηττός S. melanocephala 2313 6389 4076 4219 
36 Υμηττός Υμηττός S. rueppelli 1999 6184 4185 3797 
38 Υμηττός Υμηττός S. melanocephala 2200 6240 4040 4177 

39 Ανατολικά 
Αστερούσια Τσούτσουρας S. melanocephala 2003 6430 4427 4396 

40 Ανατολικά 
Αστερούσια Τσούτσουρας S. melanocephala 2462 6382 3920 4497 

42 Ανατολικά 
Αστερούσια Τσούτσουρας S. melanocephala 1815 6646 4831 4289 

45 Ανατολικά 
Αστερούσια Τσούτσουρας S. melanocephala 2399 6304 3879 4182 

49 Ανατολικά 
Αστερούσια Τσούτσουρας S. melanocephala 2365 6212 3847 4383 

50 Ανατολικά 
Αστερούσια Τσούτσουρας S. melanocephala 2261 6240 3979 4160 

56 Κεντρικά 
Αστερούσια 

Άγιος 
Ιωάννης S. melanocephala 2651 6574 3923 4526 

58 Κεντρικά 
Αστερούσια 

Άγιος 
Ιωάννης S. melanocephala 2161 6541 4380 4479 

59 Κεντρικά 
Αστερούσια 

Άγιος 
Ιωάννης S. melanocephala 1671 6507 4836 4431 

63 Κεντρικά 
Αστερούσια 

Άγιος 
Ιωάννης S. rueppelli 1402 5951 4549 3912 

81 Δυτικά 
Αστερούσια Τρυπητή S. rueppelli 2152 6860 4708 4239 

82 Δυτικά 
Αστερούσια Τρυπητή S. melanocephala 2468 6648 4180 4352 

83 Δυτικά 
Αστερούσια Τρυπητή S. rueppelli 2090 6296 4206 3639 

85 Δυτικά 
Αστερούσια Τρυπητή S. rueppelli 2126 6287 4161 3821 

86 Δυτικά 
Αστερούσια Τρυπητή S. rueppelli 2136 5704 3568 3586 

111 Δυτικά 
Αστερούσια Μιαμού S. melanocephala 2319 6674 4356 4324 

113 Δυτικά 
Αστερούσια Μιαμού S. melanocephala 2342 6013 3671 4105 

114 Δυτικά 
Αστερούσια Μιαμού S. melanocephala 2338 6605 4267 4401 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
(συνέχεια) 

 

Δειγμα- 
τοληψία 

Element 
length 

Element 
interval Duration Element 

number 
Element 

rate 
Element 

types 
Element 
diversity 

1 0,015 
 0,040 1,254 23 18,341 6 0,261 

2 0,017 
 0,065 2,653 33 12,439 9 0,273 

4 0,022 
 0,058 1,305 17 13,027 5 0,294 

6 0,013 
 0,062 1,153 16 13,877 5 0,313 

16 0,010 
 0,057 1,895 29 15,303 6 0,207 

18 0,023 0,047 2,542 37 14,711 5 0,146 
19 0,019 0,040 2,151 37 17,148 6 0,171 
24 0,021 0,044 0,961 15 15,936 4 0,276 
34 0,022 0,057 1,547 20 13,113 5 0,239 
35 0,028 0,042 1,507 22 14,885 4 0,199 
36 0,021 0,047 1,553 24 15,399 5 0,229 
38 0,026 0,044 2,024 30 14,798 5 0,172 

39 0,019 
 0,034 1,531 27 17,393 5 0,182 

40 0,021 
 0,039 2,406 40 16,730 5 0,132 

42 0,023 
 0,037 2,228 36 16,665 5 0,144 

45 0,026 
 0,045 2,447 33 13,715 5 0,162 

49 0,025 
 0,049 2,276 31 13,666 5 0,162 

50 0,035 
 0,037 2,847 39 13,836 6 0,146 

56 0,022 
 0,049 1,879 26 14,155 5 0,198 

58 0,018 
 0,050 1,494 21 14,185 4 0,204 

59 0,013 
 0,050 1,108 16 14,216 3 0,209 

63 0,015 
 0,055 1,795 30 16,800 6 0,215 

81 0,020 
 0,058 1,802 27 15,041 5 0,205 

82 0,025 
 0,044 2,628 38 14,736 7 0,172 

83 0,020 
 0,059 2,411 34 13,996 7 0,211 

85 0,020 
 0,057 2,524 36 14,357 7 0,202 

86 0,021 
 0,055 3,360 47 14,034 9 0,190 

111 0,021 
 0,041 2,241 34 15,269 5 0,152 

113 0,026 
 0,043 1,773 26 14,908 5 0,176 

114 0,023 
 0,044 2,662 39 14,439 6 0,146 
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