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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ονόματα όπως: «κοινό σπουργίτι» και «σπιτοσπουργίτης» ανήκουν στο είδος Passer 

domesticus και δεν του έχουν αποδοθεί τυχαία. Το είδος αυτό παρουσιάζει ευρεία 

φυσική εξάπλωση και έχει εισαχθεί σε αρκετές χώρες του κόσμου. Χρησιμοποιεί την 

ανθρώπινη παρουσία για εύρεση τροφής και φωλιάζει σε ανθρώπινες κατασκευές. 

Μπορεί να διασταυρωθεί με ομογενή άτομα όπως το Passer hispaniolensis και να 

δημιουργήσει το υβρίδιο P. domesticus italiae που εντοπίζεται κυρίως στην ιταλική 

χερσόνησο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο σπιτοσπουργίτης της Κρήτης αναφέρεται 

ως P. domesticus italiae με βάση το χρωματισμό του φτερώματός του. Σκοπός λοιπόν 

της παρούσας εργασίας είναι η διασαφήνιση της θέσης του P. domesticus της Κρήτης 

ανάμεσα στα υπόλοιπα είδη Passer του νησιού αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας από 

μορφομετρική, φυλογενετική, και οικολογική άποψη. Μετρήθηκαν λοιπόν, διαστάσεις 

όπως του ράμφους των φτερών και του ταρσού σε 117 άτομα προερχόμενα από τη 

συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης καθώς και από δειγματοληψίες σε 

περιοχές της Κρήτης. Δείγματα από τα ίδια άτομα χρησιμοποιήθηκαν για γενετική 

ανάλυση των μιτοχονδριακών γονιδίων ND2 (υπομονάδα 2 της μιτοχονδριακής 

αφυδρογονάσης) και cyt b (κυτόχρωμα β). Η οικολογική προσέγγιση περιορίστηκε στη 

μελέτη της συμπεριφοράς και οικολογίας κουρνιάσματος του P. domesticus και P. 

hispaniolensis σε μία μεικτή κούρνια του Ηρακλείου με αρχικό πληθυσμό 980 ατόμων. 

Καταγράφονταν στοιχεία της ώρας αναχώρησης και επιστροφής των ατόμων σε σχέση 

με την ανατολή/ δύση του ηλίου, της κατανομής των ατόμων σε διαφορετικού 

μεγέθους ομάδες, του χρόνου παραμονής στην κούρνια, της διάρκειας αναχώρησης και 

επιστροφής στην κούρνια και της κατεύθυνσης που ακολουθούσαν κατά την 

αναχώρηση και επιστροφή στην κούρνια. Οι καταγραφές των συμπεριφορών αυτών 

συσχετίστηκαν με περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως η φωτοπερίοδος και 

κλιματικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία, υγρασία, η ταχύτητα και η διεύθυνση 

του ανέμου. Τα αποτελέσματα των μορφομετρικών χαρακτηριστικών δεν διαχωρίζουν 

σαφώς το P. domesticus Κρήτης από το P. hispaniolensis και επιπλέον δεν παρατηρείται 
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απόκλιση από τα P. domesticus εκτός Κρήτης και P. domesticus italiae. Οι οικολογικές 

καταγραφές στην κούρνια έδειξαν ότι οι βασικότεροι παράγοντες επιρροής στη 

συμπεριφορά κουρνιάσματος είναι η θερμοκρασία και η υγρασία. Ωστόσο, δεν 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδρασή τους στα δύο διαφορετικά 

είδη. Τέλος, οι γενετικές αναλύσεις με βάση τα ΝD2 και cyt b γονίδια έδειξαν σαφή 

διαφοροποίηση του Κρητικού P. domesticus από τα υπόλοιπα είδη του νησιού, όχι 

όμως και από το P. domesticus της υπόλοιπης Ευρώπης και από το P. domesticus italiae. 

Οι περισσότερες ενδείξεις συνεπώς, ορίζουν ότι το κοινό σπουργίτι της Κρήτης ανήκει 

στο είδος P. domesticus. Ωστόσο, πολλές αναλύσεις θα πρέπει να γίνουν μελλοντικά, 

κυρίως με τη χρήση γενετικών εργαλείων αλλά και με παρατηρήσεις της οικολογίας του 

κρητικού σπιτοσπουργιτιού προτού να αποφασιστεί η ταξινόμηση του. 
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ABSTRACT 

 

Names like: “common sparrow” or “housesparrow” belong to the species Passer 

domesticus and they haven’t been given to it by chance. This species is already 

distributed around the world and has been introduced successfully in many countries 

following human expansion, as it mostly uses human activity in order to feed and build 

its nests. It is known to hybridize with other species like P. hispaniolensis and the hybrid 

P. domesticus italiae is found mostly throughout the Italian peninsula. The common 

sparrow in Crete morphologically resembles this hybrid and in bibliography it is referred 

as such. The goal of this master thesis is to clarify the position of the Cretan sparrow 

among the other Passer species of the island and Greece from a morphological, genetic 

and ecological point of view. For that purpose wing, bill and tarsus measurements have 

been taken from 117 individuals belonging to the collection of the National History 

Museum of Crete (NHMC) and from sparrows caught using mist-nets in several regions 

of the island. Samples from these individuals were used for genetic analyses of the 

mitochondrial genes ND2 (subunit 2 of mitochondrial NADH dehydrogenase-

ubiquinone) and cyt b (cytochrome b). The ecological aspect has been approached by 

studying the effect of several environmental variables such as photoperiod, 

temperature, humidity, wind speed and direction on roosting behavior. 980 individuals 

belonging to two species P. domesticus and P. hispaniolensis roosted in the studied area 

and several behavioral treats were measured such as the time at which they left and 

returned to the roost during the sunrise and sunset, the number of individuals in groups 

of different sizes, the duration of their departure and return, the duration of their stay 

in the roost, and the direction they followed while leaving and returning. The results of 

the morphological measurements fail to indicate the difference in size between the 

Cretan common sparrow and P. hispaniolensis. Ecologically speaking, temperature and 

humidity were proven to affect several behaviors during roosting but no statistically 

distinct differences have been shown between the two species. Last but not least, the 

genetic analyses of the ND2 and cytb gene create three different clades. The first for P. 
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montanus, the second for P. hispaniolensis and the third included P. domesticus, the 

Cretan common sparrow and P. italiae domesticus. Therefore, most of the results in this 

thesis define the Cretan sparrow as P. domesticus. However, more analyses both genetic 

and ecological should be done before the Cretan sparrow receives its “final” position in 

bird taxonomy. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τα είδη του γένους Passer στο νησί της Κρήτης. Το 

γένος αυτό αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γένη πτηνών καθώς είδη όπως το 

Passer domesticus γνωστό με το κοινό όνομα σπιτοσπουργίτης παρουσιάζουν ευρεία 

εξάπλωση, είναι απόλυτα εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία και σε πολλές 

περιπτώσεις η επιβίωσή τους εξαρτάται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

1.1 Γένος Passer 

Τα είδη του γένους Passer αποτελούν μια αρκετά δημοφιλή ομάδα πτηνών λόγω της 

ευρείας εξάπλωσής τους και της οικειότητάς τους με την ανθρώπινη παρουσία. 

Περιλαμβάνει 21-24 είδη, ανάλογα με τη συστηματική που ακολουθεί κανείς και το 

συγγραφέα. Σύμφωνα με τον Summers-Smith (1988) το γένος αυτό έχει αφροτροπικές 

ρίζες. Ο λόγος που οι ερευνητές πιστεύουν ότι το γένος προέκυψε στην Αφρική είναι 

γιατί σε αυτήν την ήπειρο συναντάται ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών του γένους αυτού. 

Χρονολογικά πιστεύεται ότι εμφανίστηκαν κατά το Μειόκαινο (Arnaiz-Villena, 2009). To 

P. melanurus ή κάποιο άλλο είδος που έχει εξαφανιστεί πιθανότατα ήταν ο πρόγονος 

των υπολοίπων ειδών του γένους (Allende, 2001).  

Τα είδη P. domesticus (σπιτοσπουργίτης), P. hispaniolensis (χωραφοσπουργίτης) και P. 

montanus (δεντροσπουργίτης) είναι από τα πιο δημοφιλή είδη σπουργιτιών και μπορεί 

να θεωρηθούν ως συμβιωτικά με τον άνθρωπο εφόσον αναζητούν την τροφή τους 

κοντά σε αυτόν και φτιάχνουν τις φωλιές τους σε ανθρώπινες κατασκευές. Για την 

εμφάνιση πληθώρας ειδών σε αυτό το γένος θεωρείται πως είναι υπεύθυνες οι 

μεταβολές θερμοκρασιών (παγετώνες) κατά το Πλειστόκαινο και οι συνεπακόλουθες 

απομονώσεις περιοχών (Allende, 2001). Το κοινό σπουργίτι P. domesticus προήλθε από 

τη Μέση Ανατολή και εξαπλώθηκε με τη γεωργία στη Νότια Αφρική και την Ευρασία 

(Anderson, 2006). Από τα μέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησε η εξάπλωσή του και σε άλλα 

μέρη του κόσμου είτε με εισαγωγή του μέσω του ανθρώπου είτε με παράλληλη 
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μεταφορά του μέσω των πλοίων (Summers-Smith, 1988). Τον 20ο αιώνα εξαπλώθηκε 

και εδραιώθηκε στη δυτική Παλαιαρκτική ζώνη, ενώ στην Ισλανδία οι πρώτες 

καταγραφές για την αναπαραγωγή του είδους σημειώθηκαν το 1971 (Cramp et al., 

1994). Ακόμη και σήμερα το είδος P. domesticus όπου εισαχθεί προσαρμόζεται 

γρήγορα και έχει την ικανότητα να εξαπλώνεται με ταχύτητα έως και 230 χιλιόμετρα το 

χρόνο (Blakers et al., 1984). Το είδος P. hispaniolensis άρχισε να επεκτείνεται στα 

παράλια της Μεσογείου κατά τη διάρκεια μιας μεσοπαγετώδους περιόδου μεταξύ 

120.000 και 105.000 χρόνια πριν (Summers-Smith, 1988) 

Τα είδη που ανήκουν στο γένος αυτό χαρακτηρίζονται από το κωνικό και δυνατό 

ράμφος τους προσαρμοσμένο για να τρέφεται με σπέρματα. Η βασική τροφή των 

ειδών που θα δούμε σε αυτήν την εργασία συνίσταται από φυτικές ύλες. Ωστόσο, οι 

νεοσσοί τρέφονται με ζωική ύλη κατά το πρώτο μισό της περιόδου που περνούν στη 

φωλιά τους. Επίσης, οι ενήλικες γονείς λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου τρέφονται με πρωτεϊνούχες πηγές. Η κύρια φυτική πηγή 

είναι τα σπέρματα και λιγότερο βλαστοί, βολβοί και φρουτώδεις καρποί (Cramp et al., 

1994).  

Τα σπουργίτια που περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε πόλεις (P. domesticus, P 

.italiae) τρέφονται με ανθρώπινα υπολείμματα όπως ψωμί, μαγειρεμένες πατάτες, 

αρακά, ακόμη και κρέας κ.ά. Υπάρχουν και αναφορές για σπουργίτια που τρέφονται με 

τροφές για κατοικίδια ζώα (Cramp et al., 1994; Clement e al., 1993).   

Τέλος, χαρακτηριστικό των ειδών του γένους αυτού είναι η διαμόρφωση σμήνους και 

οι ομαδικές κούρνιες που μπορεί να φτάσουν σε αριθμό χιλιάδες άτομα σε μη 

αναπαραγωγικές περιόδους.  
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1.2 Ταξινομική – Συστηματική 

Η συστηματική των τριών ειδών Passer που συναντάμε στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκη.  

Βασίλειο: Ζώα 

 Φύλο: Χορδωτά 

  Κλάση: Πτηνά  

   Τάξη: Passeriformes 

    Οικογένεια: Passeridae 

     Γένος: Passer 

Τα είδη του γένους Passer που θα μελετήσουμε παρακάτω είναι τα: P. domesticus, P. 

hispaniolensis, P. montanus και το ιταλικό σπουργίτι (P. italiae). Δεν υπάρχει αμφιβολία 

για τη συστηματική των τριών πρώτων ειδών καθώς φυλογενετικές μελέτες βασισμένες 

κυρίως στο μιτοχονδριακό DNA αποδεικνύουν ότι αποτελούν τρία διαφορετικά είδη με 

τα P. domesticus και P. hispaniolensis να εμφανίζονται ως αδελφά τάξα (Elgvin et al., 

2011; Hermansen et al. 2011). To P. montanus πιθανότατα εμφανίστηκε πολύ πριν το 

διαχωρισμό του κλάδου από τον οποίο προέκυψαν τα P. domesticus και P. 

hispaniolensis, γεγονός που δικαιολογεί και τη μακρινή συγγένεια που μοιράζεται με τα 

προαναφερθέντα είδη (Allende, 2001; Arnaiz-Villena, 2009).  

Όσο όμως για το ιταλικό σπουργίτι αναφέρεται με το κοινό του όνομα και όχι με το 

επιστημονικό καθώς δεν έχει αποφασιστεί ακόμη η συστηματική του θέση. Τα 

σπουργίτια αυτά συναντώνται στην ιταλική χερσόνησο και σε ορισμένα νησιά της 

Μεσογείου. Η μορφή αυτή σπουργιτιών έχει αναφερθεί ως ξεχωριστό είδος Passer 

italiae από τους Stephan (1986), Massa (1989), Fulgione et al.(1997), Fulgione & Milone 

(1998), ως υβρίδιο μεταξύ του P. domesticus και P. hispaniolensis από τους Mayr 
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(1991), Elgvin (2011), Hermansen (2011) και ως υποείδος P. domesticus italiae από τον 

Summers-Smith (1988). 

 

1.3 Υποείδος 

Παραδοσιακά η έννοια του υποείδους αναφέρεται στη γεωγραφική ασυνέχεια 

φαινοτυπικών χαρακτηριστικών διαφόρων ατόμων (Mayr & Ashlock, 1991). Η ανάπτυξη 

των μοριακών τεχνικών πλέον, αποδεικνύει συχνά πως οι γενετικές αποστάσεις δεν 

αρκούν για να ορίσουν ένα υποείδος. Σύμφωνα με τους (Phillimore et al., 2006) 

βρέθηκε ότι μετά από μοριακές αναλύσεις, μόνο το 36% των υποειδών των πτηνών της 

Ευρασίας και της Βορείου Αμερικής αποτελούν φυλογενετικά διαφορετικά τάξα. 

Επίσης, το 97% των υποειδών των πτηνών με ηπειρωτική εξάπλωση δεν διαθέτουν την 

πληθυσμιακή γενετική δομή εκείνη που τα καθιστά ανεξάρτητες εξελικτικές μονάδες 

όπως το επίπεδο του είδους των πτηνών. (Zink, 2004). 

Αν βασιστούμε σε αναλύσεις mtDNA θα δούμε ότι για κάθε είδος πτηνού αντιστοιχούν 

1,9 υποείδη. Με αυτήν την ανάλυση χιλιάδες υποείδη θα πρέπει να αναιρεθούν διότι 

είναι βασισμένα σε αυθαίρετους διαχωρισμούς που περιλαμβάνουν ένα και μόνο 

μορφολογικό χαρακτηριστικό. Ο αντίλογος λέει ότι κάθε εξελικτικά διαφοροποιημένη 

μονάδα θα έπρεπε να ορίζεται ως είδος και ότι το επίπεδο του υποείδους θα έπρεπε να 

πάψει να υφίσταται. Σε αυτήν την περίπτωση ο μέχρι σήμερα γνωστός αριθμός ειδών 

στα πτηνά θα διπλασιαζόταν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα υποείδη όπως έχουν 

οριστεί, στην πλειοψηφία τους δεν αποτελούν μονοφυλετικές μονάδες (Zink, 2004). 

 

1.4 Υβριδισμός 

1.4.1 Υβριδισμός μεταξύ P. domesticus και P. montanus  

Υπάρχουν αναφορές υβριδισμού μεταξύ του P. domesticus και του P. montanus στη 

βορειοανατολική Ισπανία όπου 1 άτομο στα 500 ήταν υβρίδιο μεταξύ αρσενικού 

σπιτοσπουργίτη και θηλυκού δεντροσπουργίτη. Ωστόσο, η εκκόλαψη ή η ενηλικίωση 
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των υβριδίων δεν ήταν δυνατή. Οι Cordero et al. (1993) που διεξήγαγαν τη 

συγκεκριμένη μελέτη πρότειναν πως ο υβριδισμός μεταξύ των ειδών αυτών προκύπτει 

λόγω έλλειψης ομοειδών ατόμων του ενός είδους.  

Σε άλλες μελέτες όμως το υβρίδιο επιβίωσε, ενηλικιώθηκε και έχει περιγραφεί η 

μορφολογία του η οποία είναι ενδιάμεση μεταξύ των πατρικών μορφών. Σε διαστάσεις 

είναι μικρότερο από τον σπιτοσπουργίτη και μεγαλύτερο από το δεντροσπουργίτη. 

Επίσης, το χρώμα του φτερώματος είναι ενδιάμεσο. Παρατηρείται ότι το υβρίδιο 

μοιάζει με ένα μεγαλύτερο σε μέγεθος δεντροσπουργίτη. Έχει μπάλωμα καφέ στο 

μάγουλο, καλυμμένη περιοχή των αυτιών από καφέ χρώμα, σκουρόχρωμη επιφάνεια 

στο στήθος όπως το P. domesticus, γκρίζο- καφέ χρώμα στην κορυφή του κεφαλιού και 

δύο γραμμές μαύρες στα φτερά όπως το P. montanus (Solberg, 1996).  

Τα κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών των ειδών έγκεινται στην ταυτόχρονη εμφάνισή τους 

κατά το Πλειστόκαινο, σε διαφορετικές όμως περιοχές. Το P.domesticus εμφανίστηκε 

στη Μέση ανατολή και το P. montanus στην Κίνα. Η εξάπλωση τους οδήγησε στην 

αλληλοεπικάλυψη των περιοχών που τα συναντάμε. Στις περιοχές που ζουν συμπάτρια, 

καταλαμβάνουν διαφορετικά ενδιαιτήματα. Το P. domesticus καταλαμβάνει θώκους 

κυρίως εντός των πόλεων, ενώ ο δεντροσπουργίτης προτιμά ελαφρώς κατοικημένες 

περιοχές και την παρουσία δέντρων. Έχουν αλληλεπικαλυπτόμενη αναπαραγωγική 

περίοδο, παρόμοιο κελάηδημα, παρόμοιες διαδικασίες ερωτοτροπίας και 

χρησιμοποιούν παρόμοια σημεία φωλιάσματος. Ο σπιτοσπουργίτης όπως έχει 

αναφερθεί, είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος και παρουσιάζει φυλετικό διμορφισμό, ενώ 

στο δεντροσπουργίτη τα δύο φύλα μοιάζουν χρωματικά με το αρσενικό P. domesticus 

(Cordero et al., 1993).  

 

1.4.2 Υβριδισμός μεταξύ P. domesticus και P. hispaniolensis 

Σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες το αποτέλεσμα του υβριδισμού μεταξύ των 

P.domesticus και P. hispaniolensis είναι το ιταλικό σπουργίτι το οποίο έχει ήδη 

περιγραφεί σε προηγούμενη ενότητα. Επίσης, το υβρίδιο παρουσιάζει ενδιάμεσες τιμές 

για τα μήκη του ράμφους και του ταρσού μεταξύ των πατρικών του ειδών και 
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επιπρόσθετα έχει μικρότερη ουρά και φτερούγες (Alonso, 1985). Οι διαφορές στον 

ταρσό και στο ράμφος μεταξύ του σπιτοσπουργίτη και του χωραφοσπουργίτη είναι 

ένδειξη διαφορών στη μετακίνηση και στην επιλογή τροφής αντίστοιχα και συνεπώς 

στη διαφορετική επιλογή θώκου. Ο Αlonso (1985) προτείνει ότι πιθανότατα αυτό 

αποτελεί ισχυρό διαχωρισμό μεταξύ του υβριδίου και των πατρικών ειδών. Η 

απομόνωση των υβριδίων είναι φυσικό επακόλουθο αφού τα ενδιάμεσα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά τους καθιστούν τα άτομα και ιδιαίτερα τα αρσενικά λιγότερο 

επιθυμητά και συνεπώς μη ανταγωνιστικά στην εύρεση συντρόφου κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο (Alonso, 1985).  

Υβριδισμός μεταξύ των δύο αυτών ειδών έχει επιχειρηθεί 2 φορές πειραματικά. Τα 

αρσενικά υβρίδια που προέκυψαν έμοιαζαν με τα αρσενικά P. italiae ενώ η μία από τις 

δύο μελέτες περιέγραψε το θηλυκό υβρίδιο παρόμοιο με θηλυκό χωραφοσπουργίτη 

(Anderson, 2006). 

 

1.5 Περιγραφή ειδών του γένους Passer  

1.5.1 Passer domesticus 

Το P. domesticus είναι ένα πολυτυπικό είδος. Παρ’ όλο που δεν απειλείται αριθμητικά 

ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους, σύμφωνα με την κόκκινη λίστα του IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) φαίνεται ότι φθίνει αλλά όχι με αρκετά 

γρήγορους ρυθμούς έτσι ώστε να θεωρηθεί Τρωτό. Ο σπιτοσπουργίτης ανήκει στην 

κατηγορία των πρώτων ζώων που απέκτησαν επιστημονικό όνομα. Ονομάστηκε 

Fringilla domestica από τον Κάρολο Λινναίο (Linnaeus, 1758). Αργότερα, το γένος αυτό 

επικράτησε για τους σπίνους και τα σπουργίτια τοποθετήθηκαν σε διαφορετικό γένος 

με το όνομα Passer από τον γάλλο ζωολόγο Mathurin Jacques Brisson (Brisson, 1760).  

Το όνομα του γένους Passer έχει τη ρίζα του σε λατινική λέξη η οποία σχετίζεται με την 

ταχύτητα. Ενώ το όνομα του είδους domesticus σημαίνει ότι ανήκει σε σπίτι (Summers-

Smith, 1988). Το κοινό του όνομα στα ελληνικά και στα αγγλικά σημαίνει ακριβώς το 
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ίδιο: «σπιτοσπουργίτης» και «house sparrow» αντίστοιχα και οφείλεται στην 

εξοικείωσή του με τις ανθρώπινες κατασκευές. 

 

1.5.1.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Το μέσο μήκος του σώματός του είναι 14-16 εκατοστά. To χαρακτηριστικό αυτό, 

ωστόσο, ποικίλλει. Σύμφωνα με μελέτες έχει βρεθεί ότι τα άτομα στη δύση είναι 

μεγαλύτερα από αυτά της ανατολής (Vaurie, 1949). Ο σπιτοσπουργίτης είναι 

γεροδεμένο πτηνό, με φαρδύ σώμα και δυνατό ράμφος. Τα κύρια χαρακτηριστικά του 

είναι η καφέ πλάτη με τις έντονες μαύρες ραβδώσεις (εικόνα 1.1). Παρατηρείται 

φυλετικός διμορφισμός με το αρσενικό να διαθέτει χαρακτηριστική μαύρη τραχηλιά, 

μαύρο προσοφθάλμιο, μαύρη περιοχή οφθαλμών, κορώνα γκρίζα και καστανά πλαϊνά. 

Τα πλαϊνά του λαιμού είναι συνήθως υπόλευκα με γκρίζα μάγουλα. Φαρδιά, λευκή 

ρίγα στα φτερά και μαύρο φτέρωμα στο λαιμό. Τα θηλυκά αντίθετα είναι γκρίζα από 

κάτω και καφέ από πάνω με μαύρες ρίγες στην πλάτη. Συνήθως το φρύδι έχει διακριτό 

μπεζ χρώμα (Μullarney, 2007). Το μέγεθός του είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από του 

δεντροσπουργίτη (P. montanus) περίπου κατά 10% και ελάχιστα μικρότερο από το 

χωραφοσπουργίτη (P. hispaniolensis) (Cramp et al., 1994). 
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Εικόνα 1.1 Παρουσίαση χρωματικής διαφοροποίησης μεταξύ θηλυκού ατόμου P.domesticus 

και αρσενικού. Το χρώμα του φτερώματος των αρσενικών ατόμων διαφοροποιείται ανάλογα 

με την εποχή. Το μεσαίο άτομο στη δεύτερη σειρά είναι η μορφή του ιταλικού σπουργιτιού 

(Μullarney, 2007). 

 

Ο χρωματικός φυλετικός διμορφισμός ποικίλλει σε όλη την επικράτεια του 

σπιτοσπουργίτη πόσο μάλλον λόγω των εποχικών διαφοροποιήσεων του φτερώματος. 

Επίσης, το μέγεθος έχει βρεθεί ότι διαφοροποιείται, με τα άτομα στη δύση να είναι 

μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στην ανατολή. Οι ερευνητές βασιζόμενοι στο κλινές που 

παρατηρείται τόσο στα χρώματα όσο και στο μέγεθος έχουν ορίσει πολλά υποείδη 

(Vaurie, 1949). 

 

1.5.1.2 Εξάπλωση - Μετανάστευση  

Με τη βοήθεια του ανθρώπου έχει εξαπλωθεί σε όλες σχεδόν τις ηπείρους και σε 

πολλά ωκεάνια νησιά (Cramp et al., 1994). Ο σημερινός χάρτης εξάπλωσής του P. 

domesticus φαίνεται στην εικόνα 1.2. Tα σκιασμένα με σκούρο πράσινο σημεία 

αντιπροσωπεύουν τη φυσική εξάπλωση του είδους ενώ τα σκιασμένα με ανοιχτό 

πράσινο σημεία παρουσιάζουν τις περιοχές όπου το είδος έχει εισαχθεί. Οι περιοχές 

εισαγωγής του περιλαμβάνουν τη Βόρεια και Νότια Αμερική, Νότια Αφρική, Ανατολική 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ιρλανδία (Glutz von Blotzheim et al., 1997). Επίσης, 
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συναντάται σε κάποια μικρά νησιά του Ατλαντικού ωκεανού, τις πιο ξηρές περιοχές της 

βορείου Αφρικής και τα παράλια της Αρκτικής (Cramp et al., 1994). 

Εικόνα 1.2 Χάρτης εξάπλωσης του Passer domesticus. Τα σκιασμένα με σκούρο πράσινο σημεία 

είναι η φυσική εξάπλωση του είδους ενώ τα σκιασμένα με ανοιχτό πράσινο σημεία 

αντιπροσωπεύουν τις περιοχές όπου το είδος έχει εισαχθεί. Το ερωτηματικό δείχνει την 

έλλειψη δεδομένων σχετικά με την παρουσία/απουσία του είδους στη συγκεκριμένη περιοχή 

(Glutz von Blotzheim et al., 1997).  

 

Στις περιοχές όπου η εξάπλωση του σπιτοσπουργίτη αλληλεπικαλύπτεται με αυτή 

άλλων ειδών του γένους Passer αυτό φαίνεται να κερδίζει έδαφος παρουσιάζοντας 

προσαρμοστικότητα ασυναγώνιστη για τα δεδομένα των πτηνών (Cramp et al., 1994). 

Σύμφωνα με κάποιες αναφορές υπήρξαν απομονωμένες αποικίες σπιτοσπουγιτών που 

δείχνουν ότι το είδος αυτό δεν είναι σε θέση να επιβιώσει μακριά από τον άνθρωπο. 

Για παράδειγμα, όταν το νησί Great Blasket που απέχει 2 χιλιόμετρα από το κυρίως 

νησί της Ιρλανδίας εκκενώθηκε το 1954, δύο χρόνια αργότερα η αποικία 

σπιτοσπουργιτιών που ζούσε εκεί απουσίαζε από το νησί. Ένα δεύτερο παράδειγμα 

είναι αυτό στο νησί Hilbre (47.000 km2) το οποίο απέχει 1,6 χμ από το κυρίως νησί της 

Μεγάλης Βρετανίας όπου κατοικείτο από ένα ζευγάρι βοσκών και τα οικόσιτα ζώα 
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τους. Η αποικία των σπουργιτιών σε αυτό το νησί τρεφόταν από τα υπολείμματα 

βρώμης και άλλων πηγών τροφής των οικόσιτων ζώων. Όταν έπαψαν να υπάρχουν τα 

ζώα αυτά, το ίδιο συνέβη και στην αποικία των σπουργιτιών (Craggs, 2010).  

Παρά την εξοικείωση του είδος αυτού με την ανθρώπινη παρουσία και τη σχέση 

εξάρτησης που φαίνεται να έχει από τον άνθρωπο, άτομα P. domesticus 

απομακρυσμένα τουλάχιστον 10 μίλια από ανθρώπινη παρουσία έχουν καταγραφεί 

στο Deliquin (Hobbs, 1955) στην Αυστραλία, και σε αρκετές άλλες περιοχές στην 

Αμερική, στην Ασία και στη Νέα Ζηλανδία (Wodzicki, 1956). 

Τα είδη του γένους Passer στην πλειοψηφία τους θεωρούνται μη αποδημητικά ειδικά 

στη δυτική Παλαιαρκτική ζώνη με ορισμένες εξαιρέσεις όπως είναι τα P. hispaniolensis, 

P. moabiticus και κάποια υποείδη του είδους P. domesticus όπως τα P. d. parkini και P. 

d. bactrianus. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πληθυσμών του είδους P. domesticus όπως 

στο New Jersey των ΗΠΑ οι οποίοι μετακινούνται εποχιακά (Broun, 1972). Τα νεαρά 

άτομα ενδέχεται να απομακρυνθούν από την περιοχή γέννησής τους αλλά εφόσον 

εδραιωθούν δεν απομακρύνονται περισσότερο από μερικά χιλιόμετρα από την περιοχή 

τους. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για σποραδικές μετακινήσεις μεγάλων 

αποστάσεων από τους βόρειους πληθυσμούς. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται 

κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας με ελάχιστες εξαιρέσεις αναφορών από φάρους 

στη Δανία όπου παρατηρούνται μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας (Cramp et 

al., 1994). 

 

1.5.1.3 Ενδιαίτημα 

Ο σπιτοσπουργίτης προτιμά να ζει κοντά στον άνθρωπο γεγονός που περιορίζει τον 

ανταγωνισμό με άλλα είδη πτηνών. Τα είδη που τον ανταγωνίζονται είναι ομογενή του 

όπως ο δεντροσπουργίτης (P. montanus) και ο χωραφοσπουργίτης (P. hispaniolensis) τα 

οποία παρουσιάζουν παρόμοιες αλλά πολύ λιγότερο διευρυμένες περιοχές εξάπλωσης. 

Αποφεύγει οικοσυστήματα με πυκνή βλάστηση όπως δάση, καλλιέργειες, πυκνούς 
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θαμνώνες, καλαμώνες, ακόμη και πυκνοκατοικημένες περιοχές ειδικά όταν τα κτήρια 

είναι πολύ ψηλά και η βλάστηση είναι ελάχιστη. Αποφεύγει επίσης πολύ ανοιχτά 

οικοσυστήματα όπου απουσιάζουν δέντρα και θάμνοι. Ωστόσο, τις περιόδους 

καρποφορίας συχνάζουν σε ανάλογες περιοχές όπως είναι οι καλλιέργειες 

καλαμποκιών, προς αναζήτηση τροφής. Όπου παρέχεται τροφή από ανθρώπινη 

δραστηριότητα παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, 

όπως το κρύο στις βόρειες περιοχές και η ξηρασία στα νότια. Το ενδιαίτημα σε 

οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες σπάνια περιλαμβάνει φυσικά οικοσυστήματα. 

Αρκούνται λοιπόν σε τροποποιημένα και διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα με 

ελάχιστη βλάστηση (Cramp et al., 1994).  

 

1.5.1.4 Το P.domesticus στην Κρήτη 

Οι ανατολικοί πληθυσμοί του κοινού σπουργιτιού την Κρήτη έχουν αρκετά κοινά 

μορφολογικά στοιχεία με το P. balearoibericus ενώ οι δυτικοί πληθυσμοί μοιάζουν 

εξαιρετικά με το ιταλικό σπουργίτι με ξανθές ανταύγειες να παρατηρούνται συχνά στην 

καφέ κορώνα τους. Ωστόσο εκτός από την άφθονη παρουσία του στις πόλεις, κοντά 

στον άνθρωπο, έχει παρατηρηθεί να ζει του σε γκρεμούς στα 2000 μέτρα υψόμετρο 

πολύ μακριά από την ανθρώπινη παρουσία. Μικρές ομάδες αρσενικών κυρίως ατόμων, 

πιθανότατα από βορειότερες περιοχές της Ευρασίας με τυπικό φτέρωμα P .domesticus 

ξεχειμωνιάζουν στα νότια παράλια της Κρήτης (Δρετάκης, υπό έκδοση) . 

 

1.5.2 Passer hispaniolensis 

To είδος Passer hispaniolensis σημαίνει στα λατινικά ισπανικό σπουργίτι. Το πρώτο 

άτομο του είδους περιγράφηκε από τον ζωολόγο Coenraad Jacob Temminck και του 

δόθηκε το όνομα Fringilla hispaniolensis. Το όνομα του είδους οφείλεται στο γεγονός 

ότι το πρώτο αυτό άτομο είχε βρεθεί στη νότια Ισπανία (Summers-Smith, 1988). Το 

κοινό του όνομα στα αγγλικά σημαίνει ακριβώς το ίδιο “Spanish sparrow” ενώ το 

ελληνικό κοινό του όνομα «χωραφοσπουργίτης» αναδεικνύει την προτίμηση του 
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είδους σε ενδιαιτήματα μη αστικού περιβάλλοντος σε αντίθεση με τον σπιτοσπουργίτη 

«P. domesticus». 

 

1.5.2.1 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά  

Το είδος P. hispaniolensis είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το P. domesticus με βαρύτερο 

ράμφος. Το χρώμα του φτερώματος διαφέρει από αυτό του P. domesticus καθώς το 

μαύρο χρώμα στο στήθος του καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια και ενώνεται με το 

μαύρο του ώμου τους, ενώ τα πλευρά του καλύπτονται από μαύρες κηλίδες. Τα 

μάγουλά του είναι πιο άσπρα, ενώ στο κεφάλι του αντί για γκρίζα έχει μία 

ομοιόμορφη, καστανοκόκκινη κορώνα (εικόνα 1.3). Πάνω από τη μαύρη γραμμή το 

λευκό φρύδι είναι πιο ευδιάκριτο από αυτό του σπιτοσπουργίτη (Μullarney, 2007). Τα 

θηλυκά του είδους P. hispaniolensis ξεχωρίζουν δύσκολα από τα θηλυκά P. domesticus 

(Cramp et al., 1994). Εμπειρικά, η βασική διαφορά των θηλυκών έγκειται στο ράμφος. 

Τα θηλυκά P. hispaniolensis έχουν ογκωδέστερο ράμφος σε σχέση με το P. domesticus, 

ενώ η βάση του ράμφους στο πρώτο είδος είναι περισσότερο κίτρινη.  

 

Εικόνα 1.3 Παρουσίαση χρωματικής διαφοροποίησης μεταξύ θηλυκού ατόμου P. hispaniolensis 

και αρσενικού. Το χρώμα του φτερώματος των αρσενικών ατόμων διαφοροποιείται ανάλογα 

με την εποχή (Μullarney, 2007). 

 

 

 



22 

 

1.5.2.2 Εξάπλωση - Μετανάστευση 

Το είδος P. hispaniolensis είναι πολυτυπικό είδος. Περιλαμβάνει το υποείδος P. h. 

hispaniolensis που κατανέμεται στα Κανάρια νησιά, στην Ισπανία, στη Βόρεια Αφρική 

από το Μαρόκο έως τη βορειοδυτική Λιβύη και στην Ελλάδα. Το δεύτερο υποείδος 

ονομάζεται P. h. transcaspicus και εντοπίζεται από την Κύπρο και την Τουρκία έως το 

Καζακστάν και το Αφγανιστάν (Cramp et al., 1994), (Εικόνα 1.4).   

 

Εικόνα 1.4 Εξάπλωση του είδους P. hispaniolensis και του ιταλικού σπουργιτιού. Οι περιοχές 

που είναι σκιασμένες με πράσινο ανοιχτό χρώμα δείχνουν τα σημεία, αναπαραγωγής του P. h. 

hispaniolensis. Το σκούρο πράσινο χρώμα δείχνει τα σημεία αναπαραγωγής του υποείδους P. h. 

transcaspicus. To ροζ χρώμα αντικατοπτρίζει την εξάπλωση του ιταλικού σπουργιτιού, το μπλε 

δείχνει τη ζώνη υβριδισμού μεταξύ των P. domesticus και ιταλικού σπουργιτιού, το γαλάζιο 

παρουσιάζει τις περιοχές όπου ξεχειμωνιάζει το P. hispaniolensis, το μωβ χρώμα δείχνει την 

περιοχή υβριδισμού μεταξύ των ιταλικών σπουργιτιών και P. hispaniolensis. Τέλος το χακί 

χρώμα δείχνει την περιοχή υβριδισμού μεταξύ των P. domesticus και P. hispaniolensis 

(Summers-Smith, 1988). 
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Το θέμα των μετακινήσεων του P. hispaniolensis είναι αρκετά περίπλοκο. Κάποιοι 

νότιοι πληθυσμοί είναι επιδημητικοί ενώ κάποιοι άλλοι είναι μερικώς μεταναστευτικοί. 

Οι πληθυσμοί της βορειοδυτικής Αφρικής παρουσιάζουν τόσο μεταναστευτική όσο και 

νομαδική συμπεριφορά. Οι ανατολικοί πληθυσμοί παρουσιάζουν περισσότερο τυπική 

συμπεριφορά μετανάστευσης όπου κινούνται νοτιότερα πριν την περίοδο 

αναπαραγωγής. Διαχειμάζουν σε Ισπανία, βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, κεντρική 

Ασία, βόρειο Πακιστάν και βορειοδυτική Ινδία (Cramp et al., 1994). Ωστόσο, και στην 

Κρήτη παρατηρείται διαχείμαση και σε έναν από αυτούς τους πληθυσμούς αναφέρεται 

η παρούσα εργασία.  

 

1.5.2.3 Ενδιαίτημα 

Συχνάζει περισσότερο σε φυσικά οικοσυστήματα παρά σε πόλεις και αναπαράγεται σε 

αποικίες ανάμεσα σε συστάδες δέντρων σε αντίθεση με τον σπιτοσπουργίτη που 

προτιμά να φτιάχνει τις φωλιές του σε ανθρώπινες κατασκευές. Στις λιγότερο 

κατοικημένες περιοχές παρουσιάζει αγελαία συμπεριφορά και συναντάται σε σμήνη το 

ίδιο πυκνά με αυτά του P. domesticus (Cramp et al., 1994). Αναπαράγεται σε αποικίες 

σε δέντρα κοντά σε λίμνες ή ποτάμια μακριά από ανθρώπινες κατασκευές (Anderson, 

2006). 

 

1.5.2.4 Το P. hispaniolensis στην Κρήτη 

Το είδος αυτό στην Κρήτη συναντάται κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες όπου 

ξεχειμωνιάζει αλλά έχει παρατηρηθεί και αναπαραγωγή του στο νησί μακριά από το P. 

domesticus. Σε νησιά κοντά στην Κρήτη όπως στη Γαύδο και περισσότερο 

απομονωμένα ακόμη, φωλιάζει κανονικά (Δρετάκης, υπό έκδοση). 
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1.5.3 Passer domesticus italiae ή Passer italiae ή ιταλικό σπουργίτι και το σπουργίτι 
στην Κρήτη. 

Το Ιταλικό σπουργίτι είναι ένα διμορφικό είδος και μορφολογικά ενδιάμεση μορφή 

μεταξύ του P. hispaniolensis και του P. domesticus. Ως αναφορά στην ταξινομική του 

επικρατεί πολυφωνία ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

 

1.5.3.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Το χρώμα της κορώνας είναι καφέ και το φτέρωμα στα μάγουλά του είναι πιο άσπρο 

όπως και του χωραφοσπουργίτη (εικόνα 1). Αντίθετα, ο μαύρος χρωματισμός στο 

στήθος του καλύπτει την ίδια σχεδόν επιφάνεια με αυτή του σπιτοσπουργίτη. Στη νότια 

Ιταλία εμφανίζεται ένα κλινές στο χρωματισμό του ιταλικού σπουργιτιού. Πιο 

συγκεκριμένα στη βόρεια Ιταλία τα άτομα μοιάζουν εξαιρετικά με τα P. domesticus ενώ 

όσο κινούμαστε νοτιότερα προς τη Νάπολη μοιάζει περισσότερο με το 

χωραφοσπουργίτη (Summers-Smith 1988).   

 

1.5.3.2 Εξάπλωση - Μετανάστευση 

Το ιταλικό σπουργίτι συναντάται κυρίως στην Ιταλική χερσόνησο, βόρεια έως τις Άλπεις 

και σε νησιά της Μεσογείου, όπως η Σαρδηνία, η Σικελία, η Κρήτη, η Κάρπαθος, και η 

Μάλτα (εικόνα 1.4 και 1.5). Στις Άλπεις υπάρχει μία ζώνη 20-30 χιλιομέτρων όπου το 

ιταλικό σπουργίτι αναπαράγεται με το σπιτοσπουργίτη (Summers-Smith 1988). 
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Εικόνα 1.5 Χάρτης εξάπλωσης του ιταλικού σπουργιτιού. Οι χρωματισμένες με κίτρινο περιοχές 

απεικονίζουν την εξάπλωση του ιταλικού σπουργιτιού, οι κόκκινες του P. hispaniolensis, οι 

γκρίζες του P. domesticus, ενώ οι γκρίζες περιοχές με κόκκινες γραμμές είναι τα σημεία 

αλληλοεπικάλυψης των P. domesticus και P. hispaniolensis (Hermansen, 2011). 

 

To ιταλικό σπουργίτι θεωρείται επιδημητικό παρ’ όλο που υπάρχουν αναφορές ατόμων 

που συγκεντρώνονται σε ομάδες και διανύουν αποστάσεις από 50 έως 300 χιλιόμετρα 

(Gustin et al., 2002). Ωστόσο, οι Gustin et al., (2002) ισχυρίζονται ότι οι μετακινήσεις 

των ιταλικών σπουργιτιών κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής θάλασσας έχει 

περισσότερο χαρακτήρα εισβολής σε νέες περιοχές. 

 

1.5.3.3 Ενδιαίτημα 

Το ιταλικό σπουργίτι, όπως και ο σπιτοσπουργίτης, εξαρτάται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Στις περιοχές που το συναντάμε αντικαθιστά την παρουσία του P. 

domesticus (Summers-Smith, 1988), όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Κρήτη. 

Κατασκευάζει τις φωλιές του σε ανθρώπινες κατασκευές και είναι εξίσου εξοικειωμένο 
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στις πόλεις όπως ο σπιτοσπουργίτης. Ωστόσο, στις περιοχές αλληλοεπικάλυψης μεταξύ 

του σπιτοσπουργίτη και του ιταλικού σπουργιτιού παρατηρείται ότι το τελευταίο 

επιλέγει να ζει στις περισσότερο επηρεασμένες από τον άνθρωπο περιοχές 

εκτοπίζοντας το σπιτοσπουργίτη στην περιφέρεια (Anderson, 2006). 

Δεν υπάρχουν αναφορές για ιταλικά σπουργίτια που ζουν μακριά από τον άνθρωπο 

όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις με το P. domesticus. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται η εξαίρεση της Κρήτης όπου σημαντικοί πληθυσμοί – αποικίες 

παρατηρούνται πολύ μακριά από ανθρώπινες κατασκευές όπως σπήλαια, απόκρημνες 

ακτές, φαράγγια (Δρετάκης Μιχάλης, προσωπική επικοινωνία). 

 

1.5.4 Passer montanus 

Το λατινικό όνομα αυτού του είδους σημαίνει σπουργίτι (Passer) του βουνού 

(montanus), ωστόσο ούτε αυτό αλλά ούτε και η κοινή ονομασία του στα ελληνικά 

«δεντροσπουργίτης» έχουν κάποια σχέση με το ενδιαίτημα του. Το συνθετικό «δέντρο» 

αφορά στην προτίμηση του είδους στις τρύπες των δέντρων για την κατασκευή της 

φωλιάς του. Περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Κάρολο Ληνναίο το 1760 και το όνομα 

που του δόθηκε τότε ήταν Fringila montana. Αργότερα μεταφέρθηκε μαζί με τον 

σπιτοσπουργίτη στο γένος Passer από τον γάλλο ζωολόγο Mathurin Jacques Brisson 

(Brisson, 1760). 

 

1.5.4.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

Το είδος P. montanus δεν παρουσιάζει φυλετικό διμορφισμό. Το μήκος του είναι 

μικρότερο από το σπιτοσπουργίτη (Μullarney, 2007). Τα χρώματα και οι ραβδώσεις 

μοιάζουν με του P. domesticus. To μαύρο χρώμα περιορίζεται στο λαιμό του και δεν 

επεκτείνεται στο στήθος του. Η κορώνα είναι ομοιόμορφη και καστανοκόκκινη. Τέλος, 

χαρακτηριστικό είναι το λευκό χρώμα στις παρειές του, ενώ αρκετά διακριτό είναι το 

μαύρο μπάλωμα στα μάγουλά του (εικόνα 1.6).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathurin_Jacques_Brisson
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Εικόνα 1.6 Παρουσίαση μορφολογίας του είδους P. montanus. Το είδος αυτό σε αντίθεση με τα 

P. hispaniolensis και P. domesticus δεν παρουσιάζει φυλετικό διμορφισμό. Στην παραπάνω 

εικόνα φαίνονται επίσης τα ασθενή χρώματα των νεαρών ατόμων του είδους (Μullarney, 

2007). 

 

1.5.4.2 Εξάπλωση - Μετανάστευση 

Το είδος αυτό εξαπλώνεται και ενδημεί στην εύκρατη ζώνη της Ασίας και της Ευρώπης 

(St. Louis et al, 1988). Είναι επιδημητικό στο μεγαλύτερο τμήμα της εξάπλωσής του, 

ωστόσο οι βόρειοι πληθυσμοί μεταναστεύουν νότια κατά τους χειμερινούς μήνες και 

κάποιοι πληθυσμοί που διαχειμάζουν στα παράλια της Τουρκίας μεταναστεύουν στη 

βόρεια Ευρώπη για να αναπαραχθούν (εικόνα 1.7) (Raju et al., 1973). Στην Αυστραλία, 

στις Φιλιππίνες και στις ΗΠΑ έχει εισαχθεί. Σε κάποιες περιοχές όπως η Νέα Ζηλανδία η 

επιχείρηση εισαγωγής του απέτυχε. 
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Εικόνα 1.7 Οι σκιασμένες με πράσινο χρώμα περιοχές απεικονίζουν την εξάπλωση του είδους 

P. montanus. Στο βόρειο τμήμα της Ευρασίας αναπαράγονται μεταναστευτικοί πληθυσμοί και 

συναντώνται και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, στα παράλια της Τουρκίας 

συναντώνται μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες (Μullarney, 2007). 

 

1.5.4.3 Ενδιαίτημα 

Παρ’ όλο που το λατινικό του όνομα δηλώνει ότι το είδος προτιμά τα βουνά, το 

συνηθέστερο μέγιστο υψόμετρο στο οποίο απαντάται είναι τα 700 m. Ωστόσο, 

υπάρχουν αναφορές αναπαραγωγής του στα 1700 m στην Ελβετία και στα 4270 m στο 

Νεπάλ (Clement et al., 1993). Προτιμά ξηρές πεδινές εκτάσεις με αλμυρίκια και 

θάμνους ενώ απαραίτητη είναι η πρόσβαση στο νερό. Κατασκευάζει τις φωλιές του σε 

τρύπες δέντρων και από αυτή τη συμπεριφορά έχει προκύψει και το κοινό όνομα 

δεντροσπουργίτης (Brisson, 1760). Αντίθετα από τα προηγούμενα είδη που έχουμε δει 

έως τώρα, αποφεύγει την ανθρώπινη παρουσία και τα επηρεασμένα από αυτήν 

ενδιαιτήματα (Mullarney, 2007). 

 

 



29 

 

 

1.6 Κούρνιασμα 

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πτηνών σε δέντρα κάθε σούρουπο αποτελεί ένα 

αρκετά συχνό φαινόμενο και στην περίπτωση των ειδών που μελετάμε αποτελεί 

κανόνα και πολύ ενδιαφέρουσα συμπεριφορά που αξίζει να μελετηθεί. Τα πτηνά είναι 

συνήθως αρκετά πιστά στην κούρνια τους όχι μόνο σε καθημερινή βάση αλλά για 

χρόνια (Eisner, 1984). 

Σύμφωνα με τους Cramp et al. (1994), το φαινόμενο αυτό δεν εξαρτάται από τα καιρικά 

φαινόμενα ενώ άλλοι επιστήμονες έχουν αποδείξει το αντίθετο (Εverding, 2004). 

Άλλωστε όλες οι δραστηριότητες των πτηνών επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Εκτός από την ένταση του φωτός και τη φωτοπερίοδο, οι κλιματικές 

συνθήκες και η διαθεσιμότητα τροφής αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες του 

καθημερινού τους προγράμματος. Η τροποποίηση των ενεργειακών αναγκών μέσω 

προσαρμογής της συμπεριφοράς τους ως ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές συνθήκες 

είναι συχνό φαινόμενο. Για πολλά είδη, η ένταση του φωτός και η φωτοπερίοδος 

ελέγχουν την ώρα αναχώρησης και επιστροφής στην κούρνια (Janicke, 2006). Επίσης, 

αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις υπό αντίξοες συνθήκες μπορεί να καθυστερήσουν 

την επιστροφή των ατόμων στην κούρνια. Άλλα είδη όμως επιλέγουν να εξοικονομούν 

ενέργεια υπό αυτές τις συνθήκες είτε μέσω ακινησίας είτε επιστρέφοντας νωρίς στην 

κούρνια και εγκαταλείποντάς την αργά (Xu et al., 2008). 

Οι κούρνιες που φιλοξενούν άτομα του είδους P. domesticus συνήθως συγκεντρώνουν 

περίπου 100 άτομα. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές με πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων 

ανά κούρνια, όπως στο Λονδίνο, με 1000 άτομα που κουρνιάζουν μαζί με ψαρόνια 

(Sturnus vulgaris), στο Βερολίνο με 1800-2000 άτομα , στη Βοστόνη με 3400 άτομα 

(Townsend, 2012), στη Λίμα (Περού) με 6000, νότια του Λονδίνου με 29000 άτομα, 

ακόμη και 100000 άτομα στο Κάιρο της Αιγύπτου (Moreau, 1931),(Cramp et al., 1994). 

Οι πολύ μεγάλες αυτές συγκεντρώσεις ατόμων στις πόλεις πιθανόν να σχετίζονται με 

την απουσία πολλών και κατάλληλων σημείων για κούρνιασμα (Cramp et al., 1994).  
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Ωστόσο, η συμπεριφορά του ομαδικού κουρνιάσματος παρατηρείται κυρίως κατά τους 

φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, δηλαδή κατά τη μη αναπαραγωγική περίοδο με 

κάποιες κούρνιες να διατηρούνται όλο το χρόνο. Αυτές οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν 

πιθανότατα μη αναπαραγωγικά ώριμα άτομα (Cramp et al., 1994). 

Έχει επιχειρηθεί η ερμηνεία αυτού του φαινομένου από πληθώρα ορνιθολόγων και οι 

επικρατέστερες θεωρίες είναι οι εξής: 

1. Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων στην κούρνια βοηθάει στη 

θερμορύθμιση αν και αυτή η διαπίστωση είναι αμφιλεγόμενη ανάμεσα στην 

επιστημονική κοινότητα των ορνιθολόγων. Ο Anderson (2006) υποστηρικτής 

αυτής της θεωρίας, συμπεραίνει από αυτό ότι η πυκνότητα του φυλλώματος 

είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιλογή μιας κούρνιας. Η συγκέντρωση του 

μεγάλου αριθμού πτηνών αποτελεί προτέρημα στις περιπτώσεις των πτηνών με 

μικρό λόγο επιφάνειας/μάζα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας από την 

επιφάνεια των σωμάτων τους καθώς και στα πτηνά βορειότερων και 

ψυχρότερων περιοχών. Κάτι τέτοιο όμως σύμφωνα με τον Beauchamp (1995) 

δεν ισχύει.  

2. Δεύτερο πλεονέκτημα που προσφέρει η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

ατόμων στις κούρνιες είναι η αποφυγή των θηρευτών, λόγω του ευκολότερου 

εντοπισμού του θηρευτή εφόσον τα μάτια είναι περισσότερα (Terborgh, 1990). 

Αυτό όμως μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος της ομάδας καθώς ο μεγάλος 

αριθμός θηραμάτων μπορεί να προσελκύσει ευκολότερα το ενδιαφέρον του 

θηρευτή. Επιπλέον, η δομή της κούρνιας αυτή καθεαυτή προσφέρει στα άτομα 

στο εσωτερικό της κούρνιας –που είναι περισσότερα- μεγαλύτερη ασφάλεια 

έναντι των θηρευτών σε σχέση με τα άτομα στο εξωτερικό της κούρνιας. 

Συνεπώς, θα περίμενε κανείς ότι είδη μικρότερου μεγέθους και χωρίς 

χαρακτηριστικά που μπορούν να τα βοηθούν να αμυνθούν (π.χ. γαμψά νύχια 

και ράμφος) έχουν την τάση να κουρνιάζουν ομαδικά. Ωστόσο σύμφωνα με τον 

Beauchamp (1995), κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι τα αρπακτικά πτηνά, ως 
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θηρευτές δεν θα σχημάτιζαν ομάδες στις κούρνιες. Πολλά είδη αρπακτικών 

όμως κουρνιάζουν ομαδικά.  

3. Το τρίτο και κατά πολλούς σπουδαιότερο πλεονέκτημα του ομαδικού 

κουρνιάσματος είναι η αποτελεσματικότερη συλλογή τροφής. Αυτό 

επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους. Πρώτον, τα άτομα της ομάδας που είναι 

λιγότερο αποτελεσματικά στην εύρεση τροφής εκμεταλλεύονται τα πιο 

επιτυχημένα άτομα ακολουθώντας τα στον τόπο της τροφής. Δεύτερον, η 

επιστροφή στην κούρνια κατά τη διάρκεια της μέρας παρέχει στα άτομα 

προστασία από τους θηρευτές μεν, στρατολόγηση περισσότερων ατόμων στην 

ομάδα δε προκειμένου να αποφύγουν τη θήρευση. Τρίτον, σύμφωνα με μία 

άλλη υπόθεση η θέση της κούρνιας έχει σχέση με το χώρο που συλλέγουν την 

τροφή τους. Οι υποθέσεις αυτές ισχύουν δεδομένου ότι το είδος συλλέγει 

τροφή σε ομάδες.  

 

1.7 Σκοπός της μελέτης 

Το σπουργίτι της Κρήτης αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως P. italiae. Ταυτίζεται 

συνεπώς με τη μορφή που συναντάται στην Ιταλία. Οι αναφορές αυτές στηρίζονται σε 

απλές παρατηρήσεις χωρίς ωστόσο να έχει γίνει εκτενής σύγκριση των μορφολογικών, 

ηθολογικών, οικολογικών και γενετικών χαρακτηριστικών. 

Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι: 

1. Η διασαφήνιση των φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ των τριών ειδών Passer 

που συναντάμε στην Κρήτη, δηλαδή των P. montanus, P. hispaniolensis και του 

είδους που μορφολογικά μοιάζει στο σπουργίτη που συναντάται στην Ιταλική 

Χερσόνησο. Στο εξής, το τελευταίο θα αναφέρεται ως P. domesticus. 

2. Η διερεύνηση πιθανών διαφορών στη συμπεριφορά και οικολογία 

κουρνιάσματος μεταξύ των P. domesticus και P. hispaniolensis. 
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3. Η σύγκριση μορφολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ αυτών των δύο ειδών.  

4. Η μελέτη της επιρροής των κλιματικών συνθηκών στη συμπεριφορά 

κουρνιάσματος τόσο για την ανίχνευση διαφορών μεταξύ των συγκεκριμένων 

ειδών όσο και για σύγκριση με ανάλογες συμπεριφορές διαφορετικών ομάδων 

πτηνών. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 Οικολογία - Συμπεριφορά 

Προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά/οικολογία μεταξύ των ειδών που μας 

ενδιαφέρουν επιλέχτηκε η μελέτη της συμπεριφοράς και οικολογίας κουρνιάσματος. Η 

επιλογή αυτή θεωρήθηκε καταλληλότερη γιατί ήταν η πιο εφικτή και απλή ανάμεσα σε 

άλλους τομείς οικολογίας και συμπεριφοράς.  

Για τις ανάγκες τις μελέτης επιλέχθηκαν δύο κούρνιες. Η πρώτη κούρνια, αποτελούταν 

από δύο φοίνικες (Phoenix dactylifera) και βρίσκονταν στο αίθριο του τρίτου κτηρίου 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) (Εικ. 2.1 και 2.2) που 

από εδώ και στο εξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως κούρνια στις Βούτες. Οι 

διαστάσεις των δύο δέντρων παρουσιάζονται στην εικόνα 2.3. Ο αριθμός των ατόμων 

που φιλοξενούσε η κούρνια στην έναρξη του πειράματος ήταν 980 άτομα και 

αποτελούταν από δύο είδη: P. domesticus και P. hispaniolensis.  

Η σύνθεση του πληθυσμού της κούρνιας υπολογίστηκε με δειγματοληψία στις 3 

Δεκεμβρίου του 2011 με χρήση 2 διχτυών παραλλαγής (mist net) μήκους 20 μέτρων το 

κάθε ένα από τα οποία τοποθετήθηκε στην ταράτσα του τρίτου κτηρίου του ΠΑΓΝΗ 

κάθετα στην κατεύθυνση προς την οποία αποχωρούσαν συνήθως. Τα άτομα που 

πιάστηκαν δακτυλιώθηκαν και από αυτά λήφθηκαν μορφολογικές μετρήσεις και 

δείγμα γενετικού υλικού από τα τοιχώματα της στοματικής τους κοιλότητας με χρήση 

μπατονέτας. 

Οι λόγοι επιλογής αυτής της κούρνιας ήταν: α) ο εκπληκτικά μεγάλος αριθμός ατόμων 

που φιλοξενούσε σε αρκετά μικρό χώρο, β) το γεγονός ότι περιλάμβανε δύο είδη που 

μας ενδιαφέρουν επιτρέποντας συνεπώς την επί τόπου σύγκριση συμπεριφοράς και 

οικολογίας και γ) η ευκολία παρατήρησης και καταγραφής των επιθυμητών 

δεδομένων. 

Στην κούρνια αυτή τοποθετήθηκαν 2 θερμόμετρα υπαίθρια, ένα σε κάθε κορμό 

δέντρου στο ύψος των 1,5 μέτρων. Τα δύο θερμόμετρα αυτά κατέγραφαν τις μέγιστες 
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και ελάχιστες θερμοκρασίες και υγρασίες σε διάστημα 15 ημερών. Το σημείο από το 

οποίο καταγράφονταν τα στοιχεία γινόταν από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Οι 

καταγραφές ξεκίνησαν 29/10/2011 και διήρκεσαν έως τις 4/4/2012. 

Τα κλιματολογικά στοιχεία για τις τιμές της θερμοκρασίας, υγρασίας, ταχύτητες ανέμου 

λαμβάνονταν από καταγραφές των παρακάτω μετεωρολογικών σταθμών: 

1. Σταθμός ΕΑΑ – ΜΦΙΚ  

(http://penteli.meteo.gr/stations/heraclionport/) 

2. Σταθμός ΕΑΑ - Δυτικά Ηρακλείου 

(http://penteli.meteo.gr/stations/heraclionwest/) 

 Επίσης, οι ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου υπολογίστηκαν βάσει αντίστοιχης 

εφαρμογής στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://www.suncalc.net/#/37.983,23.733,10/2013.04.29/00:40 

 

Εικόνα 2.1 Κάτοψη του ΠΑΓΝΗ. Σημειωμένο είναι το κτήριο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται 

το αίθριο με την κούρνια. Πηγή: Google Earth. 

 

http://penteli.meteo.gr/stations/heraclionport/
http://penteli.meteo.gr/stations/heraclionwest/
http://www.suncalc.net/#/37.983,23.733,10/2013.04.29/00:40
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Εικόνα 2.2 Το αίθριο του τρίτου κτηρίου στο ΠΑΓΝΗ με τους δύο φοίνικες (Phoenix 

dactylifera). 

 

 

Εικόνα 2.3 Διαστάσεις της κούρνιας στις Βούτες, όπου α και β η ακτίνα του φυλλώματος του 

φοίνικα Α και Β αντίστοιχα και όπου γ η απόσταση μεταξύ των κορμών των δύο δέντρων. 

 



36 

 

Η δεύτερη κούρνια χρησιμοποιήθηκε για συγκριτικούς λόγους και αποτελούταν από 

τρία πεύκα (Pinus halepensis) σε πεζοδρόμιο της λεωφόρου Κνωσού 120 (εικόνες 2.4, 

2.5). Οι διαστάσεις των πεύκων παρουσιάζονται στην εικόνα 2.6. Ο αριθμός των 

ατόμων που φιλοξενούσε η δεύτερη κούρνια ήταν 178 άτομα όλα του είδους P. 

domesticus. Το σημείο από όπου καταγράφονταν τα στοιχεία βρισκόταν στην ταράτσα 

του πλησιέστερου κτηρίου (κτήριο όπου στεγάζεται η εταιρεία ΑΡΜΑΟΣ). Δεδομένα 

από τη συγκεκριμένη κούρνια έχουμε από 25/11/2011 έως 20/01/2012 όταν τα 

σπουργίτια εγκατέλειψαν την κούρνια. 

 

Εικόνα 2.4 Εικόνα από το Google Earth της ευρύτερης περιοχής της δεύτερης κούρνιας. 

Σημειωμένο είναι το ακριβές σημείο της κούρνιας η οποία βρίσκεται κατά μήκος της Λεωφόρου 

Κνωσού.  
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Εικόνα 2.5 Τα πεύκα (Pinus halepensis) που αποτελούσαν την κούρνια της Λεωφόρου Κνωσού. 

 

 

Εικόνα 2.6 Διαστάσεις της κούρνιας στη Λεωφόρου Κνωσού, όπου α, β(1,2,3) και γ(1,2,3) η 

ακτίνα του φυλλώματος των πεύκων (Pinus halepensis) Α, Β και Γ αντίστοιχα.  
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Οι καταγραφές στις δύο κούρνιες επαναλαμβάνονταν ανά διαστήματα 20 ημερών και 

ήταν διήμερες. Την πρώτη μέρα η καταγραφή γινόταν κατά το ηλιοβασίλεμα και τη 

δεύτερη κατά την ανατολή του ηλίου προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι και οι δύο 

καταγραφές αφορούσαν τα ίδια άτομα.  

Κατά το ηλιοβασίλεμα η παρατήρηση ξεκινούσε 2-3 ώρες πριν τη δύση και 

καταγράφονταν ο αριθμός των ατόμων που προσγειώνονταν στην κούρνια και η 

κατεύθυνση από την οποία προέρχονταν σε χρονικά διαστήματα των δέκα λεπτών. 

Κατά την ανατολή του ηλίου η παρατήρηση ξεκινούσε περίπου μία ώρα πριν την 

ανατολή και καταγράφονταν ανά δεκάλεπτο ο αριθμός των ατόμων που εγκατέλειπαν 

την κούρνια και η κατεύθυνση την οποία ακολουθούσαν.     

Οι μετρήσεις των ατόμων γινόταν με παρατήρηση. Οποιαδήποτε άλλη ακριβέστερη 

μέθοδος ήταν πρακτικά αδύνατη. Μία λύση ήταν η χρήση βιντεοκάμερας και στη 

συνέχεια η μέτρηση των ατόμων ύστερα από επεξεργασία εικόνας. Ο χαμηλός 

φωτισμός όμως την ώρα που πραγματοποιούνταν οι καταγραφές (ανατολή και δύση 

του ηλίου) καθιστούσαν κάτι τέτοιο αδύνατο. Προκειμένου να μειώσουμε τα σφάλματα 

πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμαστικές καταγραφές πριν την έναρξη των πειραματικών 

καταγραφών για εξάσκηση. Όταν τα άτομα ήταν λίγα σε αριθμό (π.χ.: <10) η μέτρηση 

ήταν ακριβέστερη. Οι ομάδες όμως των ατόμων μπορεί να αποτελούνταν από πολύ 

περισσότερα άτομα που έφταναν τα 40, κυρίως κατά την αναχώρησή τους από την 

κούρνια τις πρωινές ώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ακρίβεια στη μέτρηση ήταν 

αδύνατη και γι’ αυτό υπολογιζόταν η επιφάνεια που καταλάμβαναν τα 10 άτομα και 

στη συνέχεια γινόταν αναγωγή στο σύνολο της επιφάνειας. Κατά τη δύση του ηλίου τα 

περισσότερα άτομα κατέφταναν σε μονάδες ή ομάδες λίγων ατόμων. Συνεπώς η 

ακρίβεια στη μέτρηση κατά το ηλιοβασίλεμα μπορεί να θεωρηθεί υψηλή. Η μέτρηση 

του συνόλου των ατόμων της κούρνιας κατά τη δύση του ηλίου θεωρούνταν πιο 

έγκυρη. 

Επίσης, καταγραφόταν η κατεύθυνση που ακολουθούσαν τα σπουργίτια κατά την 

αναχώρησή τους από την κούρνια και η κατεύθυνση από την οποία επέστρεφαν. Οι 

κατευθύνσεις που λήφθηκαν υπ‘ όψιν ήταν: βόρεια, βορειοανατολική, νοτιοανατολική, 
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νότια, νοτιοδυτική, βορειοδυτική. Τα όρια των διευθύνσεων ορίστηκαν με βάση τη 

διαμόρφωση του αιθρίου του κτηρίου όπως δείχνει η εικόνα 2.7. 

 

Εικόνα 2.7 Νοητή τοποθέτηση ορίων με σκοπό τον καθορισμό της διεύθυνσης που ακολουθούν 

τα άτομα κατά την αναχώρηση και επιστροφή τους στην κούρνια. 

 

2.2 Μορφομετρία 

Τα μορφομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη ήταν: μήκος δεξιάς 

φτερούγας, μήκος ταρσού, μήκος 3ου πρωτεύοντος του δεξιού φτερού και μήκος, 

πλάτος, ύψος ράμφους. Πρόκειται για μετρήσεις που χρησιμοποιούν συχνότερα οι 

ερευνητές, ως αντιπροσωπευτικότερα του είδους μεγέθη (Hernandez, 2007). Οι 

καταγραφές των μετρήσεων έγιναν σύμφωνα με τον Svensson (1992). 
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Τα άτομα που μετρήθηκαν προέρχονται από τη συλλογή του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης και από άτομα που πιάστηκαν σε δίχτυα παραλλαγής κατά τη διάρκεια 

δειγματοληψιών. Οι μετρήσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

περιλαμβάνουν τόσο ζωντανά όσο και νεκρά ζώα. Σύμφωνα όμως με τους Hernandez et 

al., (2007), υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις των ζωντανών σε σχέση με τα νεκρά 

άτομα λόγω της συρρίκνωσης (Jenni & Winkler, 1987) των νεκρών ατόμων που 

βρίσκουμε στις συλλογές των μουσείων. Τη μικρότερη διαφορά, ωστόσο παρουσιάζει η 

μέτρηση του ταρσού. Επίσης, η μέτρηση του 3ου πρωτεύοντος είναι εύκολη (εικόνα 

2.8), δεν προκαλεί ζημιά στο δείγμα, είναι αντιπροσωπευτική του μήκους της 

φτερούγας και το σφάλμα λόγω διαφορετικών μετρήσεων μειώνεται κατά 2/3 (Jenni & 

Winkler, 1987 ; Hernandez et al., 2007). 

 

Εικόνα 2.8 Στην εικόνα φαίνεται η εσωτερική όψη της αριστερής φτερούγας μικρού πουλιού 

όπου οι αριθμοί από το 1-10, με αύξηση προς τα δεξιά είναι οι αριθμοί των πρωτευόντων 

φτερών. Τα άσπρα βελάκια δείχνουν τα σημεία που πρέπει να τοποθετήσουμε τη βελόνα 

προκειμένου να μετρήσουμε το μήκος του φτερού που δείχνουν τα μαύρα βελάκια (Jenni & 

Winkler, 1987). Το τρίτο πρωτεύον φτερό στην προκειμένη περίπτωση είναι το 8. Στα φτερά 1-3 

με αύξηση προς τα αριστερά ονομάζονται δευτερεύοντα. 
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2.2.1 Πηγές σφαλμάτων 

Το πόσο αντιπροσωπευτικά είναι τα αποτελέσματα κρίνονται από το κατά πόσο θα 

αποφευχθούν οι πηγές των σφαλμάτων. Αυτές μπορεί να ανήκουν σε δύο κατηγορίες: 

τα συστημικά σφάλματα και τα τυχαία (Hernandez et al., 2007). Σύμφωνα με τον 

Morgan (2004) τα σφάλματα κατά τη λήψη των μετρήσεων μπορεί να είναι τα εξής: 

 Συστημικά σφάλματα από τον εκάστοτε ερευνητή που παίρνει τις μετρήσεις ή 

από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. 

 Σφάλματα που προκαλούνται από τυχαίους παράγοντες όπως η αστάθεια της 

μέτρησης λόγω ισχυρού αέρα. 

 Σφάλματα λόγω χρήσης δεδομένων από άλλους ερευνητές που έχουν λάβει 

μετρήσεις προτού να μονιμοποιήσουν τα πρωτόκολλα λήψης μετρήσεων. 

 Σφάλματα που οφείλονται στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή στον τρόπο 

που διαβάζονται. 

 

2.3 Μεθοδολογία στατιστικής ανάλυσης 

Οι παράγοντες των κλιματικών συνθηκών που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις ήταν: 

θερμοκρασία (μέση, μέγιστη, ελάχιστη θερμοκρασία τελευταίου 24ώρου και 

τελευταίου 6ώρου και διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας), 

υγρασία (ελάχιστη, μέση, και μέγιστη τελευταίου 24ώρου και τελευταίου 6ώρου) και η 

ταχύτητα του ανέμου. Επιπλέον, άλλος ένας παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε στις 

αναλύσεις ήταν η φωτοπερίοδος. Ύστερα από έλεγχο συσχέτισης όλων των 

παραγόντων μεταξύ τους με χρήση του προγράμματος IBM SPSS Statistics 20 προέκυψε 

ότι πολλοί από τους παραπάνω παράγοντες συσχετίζονται μεταξύ τους (p<0,05) 

συνεπώς δεν χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις επίδρασης περιβαλλοντικών 

παραγόντων σε διάφορες συμπεριφορές κουρνιάσματος. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 

μέση θερμοκρασία του τελευταίου 6ώρου, η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία του 

τελευταίου 24ώρου, οι οποίες σχετίζονται με τη μέση θερμοκρασία τελευταίου 

24ώρου. Το ίδιο ισχύει και για τα: μέγιστη υγρασία και ελάχιστη του τελευταίου 

24ώρου και τη μέση υγρασία του τελευταίου 6ώρου τα οποία σχετίζονται με τη μέση 
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υγρασία του τελευταίου 24ώρου. Τέλος, η μέγιστη υγρασία σχετίζεται με την ελάχιστη 

θερμοκρασία και τη διακύμανση της θερμοκρασίας. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συσχετίστηκαν με του χρόνο επιστροφής του 50% του 

πληθυσμού των σπουργιτιών, την συνολική διάρκεια επιστροφής στην κούρνια, τη 

χρονική απόσταση από τη δύση/ ανατολή του ηλίου όπου το πρώτου/τελευταίου 

άτομο αναχωρεί/επιστρέφει στην κούρνια καθώς και για τις ομάδες 2-5, 5-20 ατόμων 

και >20 ατόμων Ο έλεγχος έγινε τόσο για την επιστροφή των ατόμων στην κούρνια 

κατά τη δύση του ηλίου όσο και για την αποχώρηση κατά την ανατολή. Η αρχική 

μηδενική υπόθεση ήταν ότι δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών 

αυτών.  

Στις παραπάνω συσχετίσεις χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) 

που παίρνει τιμές -1<r<1. Όταν ο r τείνει προς το -1 τότε η σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών είναι αιτιοκρατική και αρνητική. Όταν τείνει προς το 1 η συσχέτιση είναι 

αιτιοκρατική και θετική, ενώ όταν τείνει προς το 0 η συσχέτιση είναι ανύπαρκτη.  

Στις μορφομετρικές αναλύσεις εκτός από αναλύσεις t-test που πραγματοποιήθηκαν 

στο IBM SPSS Statistics 20 για τη σύγκριση χαρακτηριστικών μεταξύ των φύλων και των 

ειδών, χρησιμοποιήθηκε και το πρόγραμμα PRIMER 5 για τον ίδιο σκοπό. Στο 

πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολυδιάστατης κλιμάκωσης (MDS – 

Multi Dimensional Scaling) προκειμένου να παρασταθούν γραφικά οι σχέσεις μεταξύ 

φύλων και ειδών, ανάλυση ομοιότητας (ANOSIM – Analysis of Similarity) για την 

απόδειξη αυτών των σχέσεων με έλεγχο στατιστικής σημαντικότητας και τέλος 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση SIMPER (Similarity Percentages) προκειμένου να 

εντοπιστεί το ποσοστό συμβολής κάθε παράγοντα στην ομοιότητα/ανομοιότητα 

μεταξύ φύλων και ειδών. 

 

2.4 Γενετικές αναλύσεις 

2.4.1 Υλικό προς μελέτη 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στις γενετικές αναλύσεις προέρχονται από α) 

άτομα που ανήκουν στις συλλογές του ΜΦΙΚ διατηρημένα στην κατάψυξη είτε ιστοί 
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αυτών διατηρημένοι σε 75% αιθανόλη και β) άτομα προερχόμενα από δειγματοληψίες 

που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη. Τα άτομα αυτά ανήκουν και στα τρία υπό μελέτη 

είδη: P. domesticus, P. hispaniolensis, P. montanus.  

Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν 1) στην κούρνια στις Βούτες από Ημιαστικό 

περιβάλλον όπου συλλέχτηκαν 67 άτομα P. domesticus και P. hispaniolensis, 2) στις 

εκβολές του ποταμού Αποσελέμη στο Ηράκλειο, με δύο άτομα του είδους P. 

domesticus και 3) στο Ιδαίον Άντρον (όρος Ίδη, νομός Ρεθύμνου) σε υψόμετρο 1550μ. 

όπου πιάστηκαν δύο αρσενικά άτομα του είδους P. domesticus. O τελικός αριθμός 

ατόμων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του φυλογενετικού δέντρου με 

βάση το μιτοχονδριακό γονίδιο το ND2 (υπομονάδα 2 της μιτοχονδριακής 

αφυδρογονάσης) ήταν 38 και για το κυτόχρωμα β ήταν 65. 

Στο πίνακα 1 του παραρτήματος παρατίθενται τα 37 άτομα που χρησιμοποιήθηκαν στη 

φυλογενετική ανάλυση με βάση το γονίδιο ND2. Τα άτομα αυτά ανήκουν σε 6 είδη, τα 

δύο εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν ως εξωομάδες (P. luteus, P. melanurus) και τα 

υπόλοιπα είναι τα είδη που μας ενδιαφέρουν (P. hispaniolensis, P. domesticus, P. 

montanus, P. italiae). Τα 17 δείγματα αλληλουχιών προέρχονται από τη βάση 

δεδομένων GenBank και τα υπόλοιπα 21 από τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης (Natural History Museum of Crete – NHMC). Οι περιοχές προέλευσης 

των δειγμάτων είναι γνωστές για τα δείγματα από τις συλλογές του ΜΦΙΚ και είναι 

κυρίως από την Κρήτη, τη Μακεδονία, τη Λέσβο, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Οι 

περιοχές προέλευσης των αλληλουχιών που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων, στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν αναφέρονται. Ωστόσο, τα δείγματα με κωδικό 

JN090515–JN090586 όπως αναφέρεται και στο αντίστοιχο άρθρο προέρχονται από 

χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Νορβηγία, Ελβετία, Σλοβενία) (Hermansen et al., 

2011). 

Επίσης, στον πίνακα 2 του παραρτήματος παρατίθενται τα άτομα που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του φυλογενετικού δέντρου με βάση το cyt b. Τα 

άτομα αυτά ανήκουν σε 10 είδη του γένους Passer. Τα άτομα αυτά ανήκουν σε 9 είδη 

του γένους Passer από τα οποία το P. melanurus χρησιμοποιήθηκε ως εξωομάδα. 9 Τα 
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56 δείγματα αλληλουχιών προέρχονται από τη βάση δεδομένων GenBank και τα 

υπόλοιπα 9 από τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Natural History 

Museum of Crete – NHMC) 

 

2.4.2 Καταλληλότερος ιστός 

Οι ιστοί που χρησιμοποιήθηκαν για τις αναλύσεις ήταν κυρίως μυϊκοί από τα 

συντηρημένα στην κατάψυξη άτομα της συλλογής του ΜΦΙΚ, φτερά, νύχια, ή οστά. Ενώ 

από τα ζωντανά άτομα που συλλέξαμε στο πεδίο, δείγμα ιστού λήφθηκε από τα φτερά 

τα νύχια και δερματικά κύτταρα από τα τοιχώματα της στοματικής κοιλότητας με χρήση 

μπατονέτας. Αποτελεσματικότερη εξαγωγή γενετικού υλικού ήταν από το νύχι και το 

οστό τόσο στα ζωντανά όσο και στα νεκρά άτομα. Αντίθετα, η χρήση μαλακού ιστού για 

την απομόνωση DNA δεν ήταν πάντα επιτυχής λόγω ταχύτερης αποσύνθεσής του. Το 

DNA που απομονώνεται από το νύχι και το οστό είναι θωρακισμένο από σκληρούς 

ιστούς που δεν προσβάλλονται εύκολα από μικροοργανισμούς και συνεπώς το DNA 

παραμένει για περισσότερο χρονικό διάστημα.  

Η απομόνωση γενετικού υλικού από φτερό είναι αποτελεσματικότερη όταν το φτερό 

είναι πρωτεύον. Η απομόνωση είναι απαραίτητο να γίνεται από τη βάση του η οποία 

αιματώνεται και έχει επαφή με το δέρμα. Αποτελεί ικανοποιητική πηγή γενετικού 

υλικού, ειδικά όταν πρόκειται για ζωντανό ζώο από το οποίο η αιμοληψία είναι 

δύσκολη ή μπορεί να το βλάψει σοβαρά (Bello et al., 2001). 

Η απομόνωση DNA από το νύχι είναι αποδοτικότερη όταν ο ιστός που χρησιμοποιείται 

είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο δάχτυλο. Αυτό είναι απόλυτα εφικτό όταν το 

ζώο είναι ήδη νεκρό, αλλά απαιτείται μεγάλη προσοχή στα ζωντανά άτομα. Η περιοχή 

του νυχιού διαθέτει πλούσια αιμάτωση και η άγνοια του ερευνητή σχετικά με το ύψος 

του νυχιού στο οποίο πρέπει να γίνει η αποκοπή μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία στο 

πτηνό. 

Η απομόνωση DNA από οστό νεκρών ζώων ήταν αρκετά αποδοτική αν όχι η 

αποδοτικότερη σε σχέση με τους άλλους ιστούς. Το οστό που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

κυρίως από δάχτυλο και τμήμα πάχους μόλις 2-3 χιλιοστών ήταν αρκετό. Πρόκειται για 
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την αποδοτικότερη μέθοδο απομόνωσης DNA από μουμιοποιημένα άτομα, όπου 

ακόμα και η χρήση φτερού για το σκοπό αυτό είναι αναποτελεσματική. 

 

2.4.3 Απομόνωση γενετικού υλικού 

Το μιτοχονδριακό γονιδίωμα αποτελεί βασικό μοριακό εργαλείο για τη διασαφήνιση 

των φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ τόσο μακρινών όσο και κοντινών συγγενικών 

ειδών (Allende, 2001). Συνεπώς, για τις ανάγκες της φυλογενετικής ανάλυσης 

απομονώθηκαν τα μιτοχονδριακά γονίδια ND2 και cyt b.  

Αναλυτικότερα, έγινε εξαγωγή του γενετικού υλικού με χρήση του πρωτοκόλλου 

Holmes & Bonner. O έλεγχος της επιτυχίας της εξαγωγής γινόταν αργότερα με 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1% που περιείχε 7% βρωμιούχο αιθίδιο για 40 

λεπτά.  

Ανεξαρτήτου αποτελέσματος, το γενετικό υλικό όλων των δειγμάτων 

πολλαπλασιαζόταν με την τεχνική της PCR. Για τον πολλαπλασιασμό κάθε γενετικού 

τόπου χρησιμοποιήθηκαν δύο ζευγάρια εκκινητών. Για το cyt b απομονώθηκε τμήμα 

DNA μήκους 924 ζευγών βάσεων με τη χρήση των εξής εκκινητών: L14841 5’-

AAAAAGCTTCCATCCAACATCTCAGCATGATGAAA-3’ και H15767 5’-

ATGAAGGGATGTTCTACTGGTTG-3’ (Allende, 2001). Ενώ για το ND2 οι εκκινητές: L5216 

5’- GGC CCA TAC CCC GRA AAT G-3’ και Η6313 5’-ACT CTT RTT TAA GGC TTT GAA GGC-

3’.  

Ύστερα από τον πολλαπλασιασμό του μιτοχονδριακού DNA με την τεχνική της PCR και 

τον επακόλουθο έλεγχο της επιτυχίας του σε πήκτωμα αγαρόζης, καθαρίζονταν τα 

δείγματα και στη συνέχεια προσδιοριζόταν η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων σε 

αυτοματοποιημένη συσκευή αλληλούχισης τύπου ABI 3730 με τη χρήση BigDye 

Terminator 3.1, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Αφού προσδιορίστηκε η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων ακολούθησε η στοίχιση των 

αλληλουχιών. Σκοπός της στοίχισης είναι ο προσδιορισμός των ομόλογων θέσεων 

μεταξύ των ατόμων, οι διαφορές των οποίων θα αποτελέσουν τη βάση για τον 

υπολογισμό των εξελικτικών σχέσεων των αλληλουχιών. Το πρόγραμμα που 
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χρησιμοποιήθηκε για τη στοίχιση είναι το CRUSTAL X (Thomson et al., 1997). Η 

εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος MEGA 5  

(Tamura et al. 2011). 

Η κατασκευή του φυλογενετικού δέντρου έγινε με ανάλυση Μπεϋσιανής 

Συμπερασματολογίας και η επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου έγινε με τη βοήθεια 

του προγράμματος ModelTest.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Συμπεριφορά - Οικολογία 

3.1.1 Μεταβολή αριθμού ατόμων στην κούρνια 

Ο αριθμός των ατόμων στην κούρνια στις Βούτες δεν ήταν σταθερός. Τον Οκτώβρη που 

ξεκίνησαν οι καταγραφές καταγράφηκε ο μέγιστος αριθμός και σταδιακά μειωνόταν. 

Στο διάγραμμα της εικόνας 3.1 φαίνεται ο αριθμός των ατόμων που καταγράφονταν 

πάντα κατά τη δύση του ηλίου. Ο αρχικός αριθμός ατόμων ήταν 980 άτομα. Από τον 

Οκτώβρη έως τον Νοέμβρη παρατηρείται μείωση περίπου διακοσίων ατόμων. Από τον 

Νοέμβρη έως και τον Μάρτη ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν την κούρνια 

ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία με μια σημαντική ανατροπή το Γενάρη(1) όπου 

παρατηρείται αρκετά μεγάλη μείωση ατόμων που όμως έως την επόμενη καταγραφή 

έχει αποκατασταθεί στα επίπεδα του Νοέμβρη. Τέλος, από το Μάρτη και μετά η 

μείωση που σημειώνεται είναι κάθετη. 

 

Εικόνα 3.1 Αυξομείωση του αριθμού των ατόμων στην κούρνια των Βουτών καθ’ όλη τη 

διάρκεια των καταγραφών κατά τη δύση του ηλίου (Οκτώβρης- Απρίλης). 
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Οι καταγραφές στην κούρνια της Κνωσού διήρκεσαν από τον Νοέμβρη έως τον 

Δεκέμβρη. Ο αρχικός αριθμός των ατόμων της κούρνιας ήταν 178 άτομα. Τα σπουργίτια 

εγκατέλειψαν σύντομα αυτήν την κούρνια θέτοντας τέλος στις καταγραφές που την 

αφορούσαν.  

 

3.1.2 Αποτελέσματα δειγματοληψίας με δίχτυα παραλλαγής στην κούρνια Βουτών 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η σύνθεση των ειδών στην κούρνια των Βουτών 

πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στις 3 Δεκέμβρη του 2011 με χρήση διχτυών 

παραλλαγής (mist net). Στα δίχτυα πιάστηκαν συνολικά 67 άτομα από τα οποία τα 18 

ανήκαν στο είδος P. hispaniolensis και τα υπόλοιπα 49 στο είδος P. domesticus. Περίπου 

δηλαδή, το 27% του πληθυσμού που φιλοξενούσε η κούρνια ήταν P. hispaniolensis.   

 

3.1.3 Περιγραφή της αναχώρησης και επιστροφής των ατόμων στην κούρνια 

Κατά τη διάρκεια των καταγραφών σημειωνόταν ο συνολικός αριθμός των ατόμων που 

εγκατέλειπαν την κούρνια σε χρονικά διαστήματα δέκα λεπτών. Αναλυτικότερα η 

καταγραφή αυτών των δεδομένων ξεκινούσε μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου και 

συνεχιζόταν έως ότου να φύγουν όλα τα άτομα από την κούρνια. Κατά το χρονικό 

διάστημα αυτό ανά δέκα λεπτά συναθροιζόταν ο αριθμός των ατόμων που 

εγκατέλειψαν την κούρνια. Τα αποτελέσματα των καταγραφών αυτών απεικονίζονται 

στο διάγραμμα της εικόνας 9 για όλες της καταγραφές της περιόδου Οκτώβρη- Απρίλη.  

Παρατηρείται λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων σταδιακά αργεί όλο και 

περισσότερο να εγκαταλείψει την κούρνια, όσο περνάει ο καιρός από τον Οκτώβρη στο 

Φλεβάρη (εικόνα 3.2). Τον Οκτώβρη τα περισσότερα άτομα φεύγουν πριν την ανατολή 

του ηλίου. Το Νοέμβριο ωστόσο, τα πουλιά εγκαταλείπουν κατά την ανατολή του 

ηλίου, ενώ από το Δεκέμβρη έως το Γενάρη φεύγουν μετά την Ανατολή του ηλίου κάθε 

μήνα με διαφορά περίπου 20- 30 λεπτών αργότερα. Το Φλεβάρη και το Μάρτη όμως 

παρατηρούνται δύο κορυφές, δηλαδή δύο μέγιστα. Το πρώτο μέγιστο κατά το 

Φλεβάρη παρατηρείται 80 λεπτά και το δεύτερο 130 λεπτά μετά την ανατολή του 
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ήλιου. Ενώ το Μάρτη το πρώτο μέγιστο παρατηρείται πολύ νωρίς, περίπου κατά την 

ανατολή του ηλίου και το δεύτερο περίπου μιάμιση ώρα μετά.  

Επίσης, κάτι που φαίνεται να διαφέρει μεταξύ των μηνών είναι η ολική διάρκεια της 

εγκατάλειψης της κούρνιας. Φαίνεται, να αυξάνεται καθώς περνάμε από τον Οκτώβρη 

στο Φλεβάρη, με ελάχιστο χρόνο εγκατάλειψης τα 30 λεπτά και μέγιστο χρόνο τα 210 

λεπτά. Το Μάρτιο αντίθετα ο χρόνος εγκατάλειψης της κούρνιας μειώνεται στα 110 

λεπτά. Συνεπώς, κατά τους δύο αυτούς μήνες η πρώτη ομάδα που εγκαταλείπει την 

κούρνια παραμένει περισσότερες ώρες από τη δεύτερη στην κούρνια. Η διαφορά στο 

χρόνο παραμονής μεταξύ των δύο ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p>0,05). 

Παρατηρώντας όμως με κιάλια σημειώθηκε ότι η δεύτερη ομάδα που έμενε για αρκετά 

λεπτά ακόμη στην κούρνια αποτελούταν αποκλειστικά από P. hispaniolensis.  

 

Εικόνα 3.2 Αριθμός ατόμων που εγκαταλείπουν την κούρνια των Βουτών σε σχέση με την 

χρονική απόσταση από την ανατολή του ηλίου από τον Οκτώβρη έως τον Μάρτη. Τα κίτρινα 

σημεία των γραφημάτων αντιπροσωπεύουν τη στιγμή εγκατάλειψης του 50% του πληθυσμού. 

Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε την χρονική απόσταση από την ανατολή του ηλίου εκφρασμένη 

σε λεπτά, όπου ο χρόνος 0 αντιπροσωπεύει την ώρα της ανατολής, ο αρνητικός χρόνος το 

διάστημα πριν την ανατολή και ο θετικός χρόνος το χρονικό διάστημα μετά. 



50 

 

 

Στις παρατηρήσεις που πραγματοποιούνταν κατά τη δύση του ηλίου καταγράφονταν, ο 

συνολικός αριθμός των ατόμων που επέστρεφαν στην κούρνια σε χρονικά διαστήματα 

δέκα λεπτών. Η καταγραφή αυτών των δεδομένων σε αντίθεση με τις καταγραφές που 

γίνονταν τα πρωινά ξεκινούσε δυόμιση ώρες πριν τη δύση του ηλίου και συνεχιζόταν 

έως ότου βραδιάσει. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό ανά δέκα λεπτά συναθροιζόταν ο 

αριθμός των ατόμων που επέστρεφαν στην κούρνια. Τα αποτελέσματα των 

καταγραφών αυτών απεικονίζονται στο διάγραμμα της εικόνας 3.3 για όλες της 

καταγραφές της περιόδου Οκτώβρη- Απρίλη.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των καταγραφών παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική 

απόκλιση στην ώρα επιστροφής μεταξύ των μηνών. Όλους τους μήνες το μεγαλύτερο 

ποσοστό επιστρέφει στην κούρνια πριν τη δύση του ηλίου. Επίσης, η νωρίτερη 

επιστροφή του 50% των ατόμων καταγράφηκε τον Οκτώβρη και το Φλεβάρη (50 λεπτά 

πριν τη δύση), ενώ η αργότερη σημειώθηκε τον Απρίλη (10 λεπτά πριν τη δύση του 

ηλίου). Στις περισσότερες καταγραφές δεν παρατηρήθηκαν δύο κορυφές όπως στην 

ανατολή του ηλίου αλλά μόνο μία.  

 

 



51 

 

 

Εικόνα 3.3 Αριθμός των ατόμων που επιστρέφουν στην κούρνια των Βουτών σε σχέση με την 

χρονική απόσταση από τη δύση του ηλίου από τον Οκτώβρη έως τον Απρίλη. Τα κίτρινα σημεία 

των γραφημάτων αντιπροσωπεύουν τη στιγμή εγκατάλειψης του 50% του πληθυσμού της 

κούρνιας. Ο οριζόντιος άξονας εκφράζει τη χρονική απόσταση από τη Δύση του ηλίου σε λεπτά, 

όπου ο χρόνος 0 αντιπροσωπεύει την ώρα της δύσης, ο αρνητικός χρόνος το διάστημα πριν τη 

δύση και ο θετικός χρόνος το χρονικό διάστημα μετά. 

 

Ο συνολικός χρόνος επιστροφής στην κούρνια ολοένα και μειώνεται καθώς 

μεταφερόμαστε από τον Οκτώβρη στον Απρίλη, με μικρότερους ωστόσο ρυθμούς σε 

σχέση με τα συνολικό χρόνο εγκατάλειψης της κούρνιας κατά την ανατολή του ηλίου. Ο 

ελάχιστος χρόνος επιστροφής παρατηρείται το Μάρτη και διήρκεσε 60 λεπτά της ώρας 

ενώ ο μέγιστος χρόνος επιστροφής παρατηρείται τον Οκτώβρη με συνολικό χρόνο 130 

λεπτά, σχεδόν δύο ώρες δηλαδή.  

 

3.1.4 Χρόνος παραμονής των ατόμων στην κούρνια  

Υπολογίστηκε ο χρόνος μεταξύ της επιστροφής στην κούρνια του 50% του πληθυσμού 

κατά τη δύση του ηλίου και της εγκατάλειψής του ίδιου ποσοστού κατά την ανατολή. 
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Παρατηρήθηκε λοιπόν, ότι από τον Οκτώβρη ως το Νοέμβρη σημειώνεται μια μικρή 

μείωση στο χρόνο που περνούν στην κούρνια τα σπουργίτια, αλλά από τον Νοέμβρη 

έως το Φλεβάρη συνεχώς αυξάνεται ο χρόνος. Τέλος, από το Φλεβάρη ως το Μάρτη 

μειώνεται απότομα ο χρόνος. Οι μεταβολές αυτές φάνηκε ότι συσχετίζονται με την 

ελάχιστη υγρασία του τελευταίου 24ώρου (p=0,035/r=-0,842/ R²=0,63) που σημαίνει 

ότι όσο χαμηλότερη είναι η ελάχιστη υγρασία το τελευταίο 24ωρο τόσο περισσότερο 

παραμένουν στην κούρνια (εικόνα 3.4). 

 

Εικόνα 3.4 Συσχέτιση μέση υγρασίας του τελευταίου 24ώρου και του χρόνου παραμονής των 

ατόμων στην κούρνια πριν την πρωινή τους αναχώρηση.  

 

3.1.5 Ομαδοποίηση των ατόμων κατά την αναχώρηση και επιστροφή στην κούρνια. 

Τα σπουργίτια κατά την αναχώρησή τους από την κούρνια έφευγαν κατά κύριο λόγο σε 

μεγάλες ομάδες. Τρεις ομάδες ορίστηκαν με βάση τον αριθμό των ατόμων σε κάθε μία 

από αυτές. Η πρώτη ομάδα αποτελούταν από 2-5 άτομα, η δεύτερη από 5-20 άτομα 

και η τρίτη από περισσότερα από 20 άτομα. Οι μοναδιαίες αναχωρήσεις δεν 

ξεπερνούσαν σε ποσοστό το 1%. Το ίδιο συνέβαινε και με τις αναχωρήσεις ομάδων 2-5 

ατόμων όπου το μεγαλύτερο ποσοστό που σημειώθηκε ήταν το 7%. Τα περισσότερα 

άτομα έφευγαν σε ομάδες 5-20 ατόμων (ποσοστό 12-71%) και σε ομάδες ατόμων 

περισσότερων από 20 (23-89%). Φαίνεται στις γραφικές παραστάσεις (εικόνα 3.5) ότι οι 
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ομάδες των 2-5 ατόμων και οι μοναδιαίες αναχώρησης διατηρούν μια σταθερή γραμμή 

παράλληλη στον άξονα Χ. Ενώ οι μεγαλύτερες ομάδες σχετίζονται άμεσα (p=0,00, 

r=0,998/ R²=0,994) και αρνητικά. Δηλαδή, όταν η μία ομάδα έχει υψηλό ποσοστό η 

άλλη έχει χαμηλό. Παρατηρείται ότι μέχρι το Γενάρη τα άτομα που εντάσσονται σε 

ομάδες των 5-20 ατόμων σταδιακά αυξάνονται με αντίστοιχη μείωση των ατόμων στις 

μεγαλύτερες ομάδες. Στις επόμενες καταγραφές αυτό αντιστρέφεται. 

 

Εικόνα 3.5 Μεταβολή του ποσοστού των ατόμων στις διάφορες ομάδες κατά τη διάρκεια των 

καταγραφών. 

 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες φάνηκαν να συσχετίζονται με την κατανομή των ατόμων 

στις ομάδες. Συγκεκριμένα η θερμοκρασία κατά τις βραδινές ώρες επηρεάζει το 

ποσοστό των ατόμων που εντάσσονται στις ομάδες 2-5 ατόμων (p=0,029/r=-0,858/ 

R²=0,679) (εικόνα 3.6). 
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Εικόνα 3.6 Συσχέτιση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και ποσοστού ατόμων που 

εντάσσονται στην ομάδα 2-5 ατόμων. 

 

Η επιστροφή στην κούρνια από την άλλη, γινόταν κυρίως σε μικρές ομάδες. Σε όλες τις 

καταγραφές κατά τη δύση του ηλίου ένα πολύ μικρό ποσοστό έως 5% συγκεντρωνόταν 

σε ομάδες περισσότερων των 20 ατόμων. Ένα σταθερό ποσοστό που έφτανε το πολύ το 

23% κινούταν σε μονάδες ενώ το υπόλοιπο σχεδόν 80% σε ομάδες των 2-5 ατόμων και 

5-20. Η γραφικές παραστάσεις των ομάδων αυτών (εικόνα 3.7) είναι άμεσα 

συσχετίσιμες (p=0,08/ r=-0,846/ R²=0,714), όπου η μείωση στο ποσοστό των ομάδων 2-

5 αντιστοιχεί σε αύξηση του ποσοστού των ομάδων 5-20 και το αντίστροφο. Επίσης, 

παρατηρείται ότι το Γενάρη η σύνθεση των ατόμων που επιστρέφουν στην κούρνια 

αλλάζει απότομα σε σχέση με τις προηγούμενες καταγραφές. Δηλαδή, τα άτομα στις 

ομάδες 2-5 ατόμων είναι πολύ περισσότερα από τα άτομα που επιστρέφουν σε ομάδες 

5-20 ατόμων.  
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Εικόνα 3.7. Μεταβολή του ποσοστού των ατόμων στις διάφορες ομάδες κατά τη διάρκεια των 

καταγραφών. 

 

Η μέση υγρασία του τελευταίου 24ώρου κατά τη δύση του ήλιου φαίνεται να 

επηρεάζει το ποσοστό των ατόμων που επιστρέφουν στις ομάδες 2-5 ατόμων, 5-10 

ατόμων, περισσότερων από 20 ατόμων (p=0,00/r=0,972/ R²=0,937 // p=0,010/r=-0,834/ 

R²=0,699 // p=0,033/r=-0,747/ R²=0,575 αντίστοιχα) (εικόνα 3.8).  

 

Εικόνα 3.8 Συσχέτιση μέσης υγρασίας του τελευταίου 24ώρου και του ποσοστού των ατόμων 

σε κάθε ομάδα που επιστρέφει.  
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3.1.6 Κατεύθυνση που ακολουθούν τα άτομα της κούρνιας κατά την αναχώρηση και 
επιστροφή. 

Η πορεία που ακολουθούσαν τα περισσότερα σπουργίτια κατά την αναχώρησή τους 

είχε βόρεια κατεύθυνση κατά μέσο όρο 53% και νότια το 46%. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

(38%) από αυτά που κινούνταν βόρεια κατευθυνόταν βορειοανατολικά, δηλαδή προς 

την κατεύθυνση της πόλης του Ηρακλείου. Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό (33%) 

κατευθυνόταν νοτιοανατολικά και γενικά το ποσοστό των ατόμων που κατευθύνονταν 

ανατολικά ήταν μεγαλύτερο από αυτό που κατευθυνόταν προς τα δυτικά (73% και 21% 

αντίστοιχα). Επίσης, παρατηρείται (εικόνα 3.9) ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

μεταβολής των ποσοστών των ατόμων που κινούνται προς νοτιοανατολική και 

βορειοανατολική κατεύθυνση (p=0,005/ r=-0,941/ R²=0,887) και τα δύο παραπάνω 

σχετίζονται με τη μεταβολή των ατόμων που κινούνται βορειοδυτικά (p=0,013/ r=-

0,904/ R²=0,816 και p=0,026/ r=0,865/ R²=0,749 αντίστοιχα). Δηλαδή, όσο περισσότερα 

κατευθύνονται βορειοδυτικά τόσο λιγότερα πάνε νοτιοανατολικά και τόσο 

περισσότερα κατευθύνονται βορειοανατολικά. 

 

Εικόνα 3.9 Μεταβολή του ποσοστού των ατόμων που κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις 

κατά την αναχώρησή τους από την κούρνια καθ’ όλη τη διάρκεια των καταγραφών.  

 



57 

 

Η κατεύθυνση από την οποία επιστρέφουν τα άτομα στην κούρνια κατά τη δύση του 

ηλίου είναι κυρίως ανατολική με ποσοστό 55% ενώ από δυτικά επιστέφει το 33%. 

Γενικά, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα της εικόνας 3.10 δεν παρατηρείται κάποιος 

κανόνας σχετικά με τη μεταβολή των ποσοστών που έρχονται από διαφορετικές 

κατευθύνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των καταγραφών. Η μόνη συσχέτιση που 

παρατηρήθηκε είναι αρνητική και είναι μεταξύ της βορειοδυτικής και νοτιοανατολικής 

κατεύθυνσης. Δηλαδή όταν επιστρέφουν πολλά άτομα από τη βορειοδυτική πλευρά 

της κούρνιας, από την νοτιοανατολική έρχονται πολύ λιγότερα (p=0,032, r=-0,710/ R²= 

0,503). 

 

Εικόνα 3.10 Μεταβολή του ποσοστού των ατόμων που επιστρέφουν από διάφορες 

κατευθύνσεις κατά την επιστροφή τους στην κούρνια καθ’ όλη τη διάρκεια των καταγραφών. 

Η μέση θερμοκρασία φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό των ατόμων που 

κατευθύνονται νοτιοδυτικά (p=0,012/r=0,910/ R²= 0,829). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

όσο ψηλότερες είναι οι τιμές των θερμοκρασιών αυτών τόσο μικρότερο είναι το 

ποσοστό των ατόμων που κατευθύνονται νοτιοδυτικά (εικόνα 11). 
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Εικόνα 3.11 Συσχέτιση μέσης θερμοκρασίας ημέρας με το ποσοστό των ατόμων που 

κατευθύνονται νοτιοδυτικά κατά την ανατολή του ηλίου.  

 

Επίσης, η μέση θερμοκρασία 24ώρου, φαίνεται να επηρεάζει το ποσοστό των ατόμων 

που έρχονται από το βορά (p=0,05/r=-0,871/ R²=0,609) (εικόνα 3.12). 

 

Eικόνα 3.12. Συσχέτιση μέσης θερμοκρασίας 24ώρου και ποσοστού ατόμων που επιστρέφουν 

στην κούρνια από το βορά 
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3.1.7 Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στη στιγμή εγκατάλειψης και 
επιστροφής στην κούρνια.  

Η στιγμή που εγκαταλείπει το πρώτο άτομο ή η πρώτη ομάδα ατόμων την κούρνια 

ποικίλλει. Όσο πλησιάζουμε στον Φλεβάρη ξεκινώντας από τον Οκτώβρη τόσο πιο πολύ 

αργεί να φύγει το πρώτο άτομο από την κούρνια (εικόνα 3.13). Το Μάρτη όμως, και 

πάλι παρατηρείται ότι το πρώτο άτομο φεύγει πριν την ανατολή του ηλίου. Οι δύο πιο 

ακραίες τιμές παρατηρούνται τον Οκτώβρη όπου το πρώτο άτομο εγκαταλείπει 40 

λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου και το Φλεβάρη όπου το πρώτο άτομο φεύγει 70 

λεπτά μετά. Στην ίδια εικόνα φαίνεται η χρονική απόσταση από την ανατολή του ηλίου 

όπου η πρώτη ομάδα 2-5 ατόμων, 5-20 και περισσότερων από 20 εγκαταλείπουν την 

κούρνια, από το Νοέμβρη έως το Μάρτιο. Ελάχιστες διαφορές παρατηρούνται μεταξύ 

των τεσσάρων γραφημάτων. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβρη η πρώτη ομάδα 

εγκαταλείπει την κούρνια περίπου 1-10 λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου ενώ μετά το 

Δεκέμβρη και έως και το Φλεβάρη η ώρα εγκατάλειψης της κούρνιας κατά ομάδες 

προκύπτει 50-70 λεπτά μετά την ανατολή. Το Μάρτη ωστόσο, παρατηρείται και πάλι 

μείωση στην ώρα που φεύγουν οι ομάδες στα 1-10 λεπτά πριν την ανατολή. Επίσης, 

παρατηρείται ότι οι ατομικές αναχωρήσεις πραγματοποιούνται νωρίτερα σε σχέση με 

τις ομαδικές. Για όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις η στατιστική σημαντικότητα από τη 

συσχέτιση των γραφικών παραστάσεων είναι σημαντική με p<0,05. 

Η γραφική παράσταση της ώρας που φεύγει το τελευταίο άτομο από την κούρνια 

(εικόνα 3.13) ακολουθεί την ίδια κατανομή κατά τις καταγραφές της περιόδου 

Οκτώβρη-Μάρτη με αυτήν των πρώτων ατόμων που φεύγουν από την κούρνια. 

Δηλαδή, από τον Οκτώβρη έως τον Φλεβάρη αργεί να φύγει το τελευταίο ολοένα και 

περισσότερο, αλλά το Μάρτη μειώνεται και πάλι η ώρα, δηλαδή φεύγει νωρίτερα το 

τελευταίο άτομο. Τον Οκτώβρη ακόμη και το τελευταίο άτομο εγκαταλείπει την 

κούρνια πριν ανατείλει ο ήλιος. Αντίθετα, το Φλεβάρη το τελευταίο φεύγει από την 

κούρνια 140 λεπτά μετά την ανατολή. Οι αναχωρήσεις των τελευταίων ομάδων 2-5 

ατόμων (μωβ χρώμα), 5-20 ατόμων (κόκκινο χρώμα) και >20 (πράσινο χρώμα) δεν 

διαφέρουν σημαντικά από τις ατομικές αναχωρήσεις. Ωστόσο στους μήνες Νοέμβρη 

και Δεκέμβρη όπου παρατηρούνται ελάχιστες διαφορές, βλέπουμε ότι οι 
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πολυπληθέστερες ομάδες φεύγουν νωρίτερα. Για όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις η 

στατιστική σημαντικότητα από τη συσχέτιση των γραφικών παραστάσεων είναι αρκετά 

σημαντική με p<0,05. Επίσης, στην ίδια εικόνα φαίνεται η μεταβολή της ώρας που 

φεύγει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού από την κούρνια κατά την ανατολή του 

ηλίου από τον Οκτώβρη έως το Μάρτη. Παρατηρείται ότι από τον Οκτώβρη έως 

Φλεβάρη αργούν όλο και περισσότερο να φύγουν από την κούρνια. Ενώ τον Οκτώβρη 

φεύγουν 20 λεπτά πριν ανατείλει ο ήλιος, φτάνουν το Φλεβάρη να φεύγουν έως και 80 

λεπτά μετά. Το Μάρτη παρατηρείται απότομη μείωση της χρονικής απόστασης από την 

ανατολή του ηλίου που φεύγουν τα περισσότερα πουλιά, και η αποχώρηση γίνεται ίδια 

περίπου ώρα με την ανατολή του ηλίου. 

 

Εικόνα 3.13 Γραφική παράσταση της στιγμής εγκατάλειψης του πρώτου (πρ) και τελευταίου 

(τελ) ατόμου της κούρνιας, της πρώτης και τελευταίας ομάδας 2-5 ατόμων, 5-20 ατόμων, >20 

ατόμων και της στιγμής εγκατάλειψης του μεγαλύτερου ποσοστού (Μεγ. Ποσοστό) των 

ατόμων, κατά την ανατολή του ηλίου, σε κάθε καταγραφή. 

 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο συσχέτισης διαφόρων μεταβλητών θερμοκρασίας και 

χρονικής απόστασης από την ανατολή του ηλίου όπου αναχωρούν τα σπουργίτια έχουν 

ως εξής: παρατηρείται ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της μέσης 

θερμοκρασίας και της ώρας που αναχωρούν: το πρώτο άτομο η πρώτη ομάδα 5-20 
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ατόμων και η πρώτη ομάδα >20 ατόμων (Πρώτο άτομο: p=0,035/ r=-0,844/ R²=0,712), 

(2-5 άτομα: p=0,026/ r=-0,865/ R²=0,748), (5-20 άτομα: p=0,007/ r=-0,930/ R²=0,865), 

(>20 άτομα: p=0,009/ r=-0,924/ R²=0,853) (εικόνα 3.14). Στην ίδια εικόνα φαίνεται ότι η 

μέση θερμοκρασία, επηρεάζει την ώρα που παρατηρείται η αναχώρηση του 

μεγαλύτερου ποσοστού των ατόμων της κούρνιας (p=0,011/ r=-0,912/ R²=0,833). Από 

τα παραπάνω προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία τόσο πιο νωρίς 

αναχωρούν τα σπουργίτια από την κούρνια. 

  

Εικόνα 3.14 Συσχέτιση μέσης θερμοκρασίας με τη στιγμή που εγκαταλείπουν την κούρνια το 

πρώτο άτομο (μπλε σημεία), η πρώτη ομάδα 2-5 ατόμων (κόκκινα σημεία), η πρώτη ομάδα των 

5-20 ατόμων (πράσινα σημεία), η πρώτη ομάδα πάνω από 20 άτομα (μωβ σημεία) και το 

μέγιστο ποσοστό των ατόμων (γαλάζια σημεία). 

 

H ελάχιστη θερμοκρασία επηρεάζει την ώρα που εγκαταλείπει η τελευταία ομάδα 2-5 

ατόμων (εικόνα 3.15) την κούρνια (p=0,031/r=-0,852/ R²=0,688) και την ώρα που 

εγκαταλείπει την κούρνια η τελευταία ομάδα 5-20 ατόμων (p=0,036/r=-0,841/ 

R²=0,678). Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο χαμηλή είναι η ελάχιστη θερμοκρασία του 

τελευταίου 24ώρου τόσο πιο αργά φεύγει η τελευταία ομάδα. 
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Εικόνα 3.15. Συσχέτιση ελάχιστης θερμοκρασίας με την ώρα που εγκαταλείπουν την κούρνια η 

τελευταία ομάδα 5-20 ατόμων και πάνω από 20 άτομα. 

 

Στο διάγραμμα της εικόνας 3.16 παρουσιάζεται η χρονική απόσταση από τη δύση του 

ηλίου που επιστρέφει το πρώτο άτομο στην κούρνια και η πρώτη ομάδα 2-5 ατόμων 

και η ομάδα 5-20 ατόμων. Με εξαίρεση την καταγραφή του Οκτώβρη όπου το πρώτο 

άτομο αλλά και η πρώτη ομάδα επιστρέφουν 120 λεπτά και 80 λεπτά αντίστοιχα πριν 

τη δύση του ηλίου, σε όλες τις υπόλοιπες καταγραφές το πρώτο άτομο επιστρέφει 60-

80 λεπτά πριν τη δύση και οι πρώτες ομάδες 35-60 λεπτά πριν. Παρατηρείται επίσης, 

ότι οι ομαδικές επιστροφές αργούν περισσότερο σε σχέση με τις ατομικές. Τέλος, όταν 

επιστρέφουν στην κούρνια τα σπουργίτια δε σχηματίζουν ομάδες πάνω από 20 άτομα 

συχνά. Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων μόνο τρεις ομάδες ήταν τόσο 

πολυπληθής. Η μία τον Οκτώβρη η οποία εμφανίστηκε 70 λεπτά πριν τη δύση του 

ηλίου και άλλες δύο το Δεκέμβρη όπου η πρώτη εμφανίστηκε 37 λεπτά πριν τη δύση 

και η δεύτερη 29 λεπτά πριν τη δύση. Και στις τρεις περιπτώσεις μια τόσο πολυπληθής 

ομάδα εμφανίζεται πιο κοντά στη δύση του ηλίου σε σχέση με τις ατομικές επιστροφές 

και τις επιστροφές μικρότερων των 20 ατόμων ομάδες. Για όλες τις παραπάνω 

παρατηρήσεις η στατιστική σημαντικότητα από τη συσχέτιση των γραφικών 

παραστάσεων είναι αρκετά σημαντική με p<0,05.  
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Εικόνα 3.16. Αναπαράσταση στιγμών επιστροφής του πρώτου ατόμου στην κούρνια (μωβ 

χρώμα), της πρώτης ομάδας 2-5 ατόμων (γαλάζιο χρώμα), της πρώτης ομάδας 5-20 ατόμων 

(πορτοκαλί χρώμα),  του τελευταίου ατόμου (μπλε χρώμα), της τελευταίας ομάδας 2-5 ατόμων 

(πράσινο χρώμα), της τελευταίας ομάδας 5-20 ατόμων (κόκκινο χρώμα) και τέλος της στιγμής 

του επιστρέφει το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων της κούρνιας κατά τη δύση του ηλίου 

(μπλε μπάρες. 

 

Στο ίδιο διάγραμμα (εικόνα 3.16) παρουσιάζεται η ώρα επιστροφής του τελευταίου 

ατόμου, της τελευταίας ομάδας 2-5 ατόμων και της τελευταίας ομάδας 5-20 ατόμων σε 

σχέση με την ώρα δύσης του ηλίου για κάθε καταγραφή στην κούρνια των Βουτών. Το 

εύρος της χρονικής απόστασης είναι αρκετά μικρό με νωρίτερη επιστροφή τα 10 λεπτά 

πριν τη δύση για ατομικές επιστροφές και 25 για τις ομαδικές και σημειώθηκαν στη 

δεύτερη καταγραφή του Γενάρη. Ενώ, η αργότερη παρατηρείται στα 10 λεπτά μετά τη 

δύση για τις ατομικές επιστροφές και πάνω στη δύση του ηλίου για τις ομαδικές που 

παρατηρείται στους δύο πρώτους μήνες της καταγραφής. Για όλες τις παραπάνω 

παρατηρήσεις η στατιστική σημαντικότητα από τη συσχέτιση των γραφικών 

παραστάσεων είναι αρκετά σημαντική με p<0,05. Τέλος, στο διάγραμμα της 

προηγούμενης εικόνας φαίνεται η μεταβολή της ώρας που φεύγει το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού από την κούρνια κατά τη δύση του ηλίου από τον Οκτώβρη έως 
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το Απρίλη. Ο χρόνος που επιστρέφει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της 

κούρνιας κυμαίνεται ανάμεσα σε αυτό το χρονικό διάστημα με μέγιστη χρονική 

απόστάση τα 10 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου κατά το μήνα Οκτώβρη και ελάχιστη 

χρονική απόσταση το Φλεβάρη και το Μάρτη. Με εξαίρεση τον Οκτώβρη, η επιστροφή 

των περισσότερων ατόμων παρατηρείται πριν δύσει ο ήλιος κατά τη χρονική περίοδο 

Οκτώβρη-Απρίλη. 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο συσχέτισης διαφόρων μεταβλητών θερμοκρασίας και 

χρονικής απόστασης από τη δύση του ηλίου όπου επιστρέφουν τα σπουργίτια στην 

κούρνια παρουσιάζονται παρακάτω. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η θετική 

συσχέτιση μεταξύ της ελάχιστης θερμοκρασίας του 24ώρου και του χρόνου επιστροφής 

της τελευταίας ομάδας 2-5 και 5-20 ατόμων (p=0,024/r=0,774/ R²=0,651 // p=0,017/ 

r=0,802/ R²=0,642 αντίστοιχα) (εικόνα 3.17). Δηλαδή, όσο πιο μικρή είναι η ελάχιστη 

θερμοκρασία της ημέρας τόσο πιο αργά επιστρέφουν τα άτομα σε ομάδες των 2-5 και 

5-20 ατόμων. 

 

Eικόνα 3.17 Συσχέτιση ελάχιστης θερμοκρασίας και χρονικής απόστασης από τη δύση του 

ηλίου που επιστρέφει η τελευταία ομάδα 2-5 και 5-20 ατόμων στην κούρνια των Βουτών. 

Η ελάχιστη υγρασία αντίθετα, επηρεάζει την ώρα επιστροφής του μεγαλύτερου 

ποσοστού των ατόμων (p=0,048/r=0,712/ R²=0,507). Όσο πιο χαμηλή είναι η ελάχιστη 

υγρασία τόσο πιο νωρίς επιστρέφει το 50% των ατόμων στην κούρνια (εικόνα 3.18). 
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Εικόνα 3.18 Συσχέτιση ελάχιστης υγρασίας του τελευταίου 24ώρου και τη ώρας που 

επιστρέφει το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων στην κούρνια. 

 

3.1.8 Θερμοκρασιακές καταγραφές της κούρνιας  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα της εικόνας 3.19 η ελάχιστη θερμοκρασία της κούρνιας 

είναι μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος (p=0,00/r=0,785/R²=0.6157) ενώ το 

αντίθετο συμβαίνει με τις μέγιστες θερμοκρασίες (p=0,01/r=0,486/R²=0.7297).  
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Εικόνα 3.19 Διάγραμμα ελαχίστων και μεγίστων θερμοκρασιών του περιβάλλοντος (κόκκινο και 

μπλε χρώμα αντίστοιχα) και της κούρνιας (μωβ χρώμα και πράσινο χρώμα αντίστοιχα)για κάθε 

μία από τις ημέρες που πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές.  

 

Ωστόσο, η διακύμανση των θερμοκρασιών (εικόνα 3.20) είναι μικρότερη στην περιοχή 

που βρίσκεται η κούρνια από αυτήν του ευρύτερου περιβάλλοντος 

(p=0,00/r=0,815/R²=0.6634). 
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Εικόνα 3.20 Συσχέτιση διακυμάνσεων θερμοκρασιών του περιβάλλοντος (DiakE) και της 

Κούρνιας (DiakK) για κάθε μία από τις ημέρες που πραγματοποιήθηκαν οι καταγραφές. 

 

3.1.9 Καταγραφές της υγρασίας της Κούρνιας  

Τα θερμόμετρα που τοποθετήθηκαν στην κούρνια κατέγραφαν και την υγρασία. 

Ωστόσο, δεν βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ υγρασίας κούρνιας και 

περιβάλλοντος αντίστοιχη με αυτή που βρέθηκε για τις τιμές των θερμοκρασιών. 

 

3.1.10 Επίδραση άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων στη συμπεριφορά 
κουρνιάσματος. 

Εκτός από τη θερμοκρασία και υγρασία, μελετήθηκαν η επίδραση και άλλων 

παραγόντων στη συμπεριφορά των σπουργιτιών στη συμπεριφορά κουρνιάσματος. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι η φωτοπερίοδος, η ταχύτητα του ανέμου και η κατεύθυνση 

του ανέμου. Ωστόσο, δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση. 

 

3.1.11 Αναποφάσιστες ομάδες 

Αξίζει να αναφερθεί η συμπεριφορά που παρατηρήθηκε από τις μεγάλες ομάδες (5-20 

άτομα και >20 άτομα) κατά την ανατολή του ηλίου στην κούρνια στις Βούτες. Οι 

αναχωρήσεις τόσο μεγάλων ομάδων δεν πραγματοποιούνταν πάντα στην πρώτη 
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απόπειρα. Συνήθως, απογειώνονταν, κατευθύνονταν κινούμενα κυκλικά προς το 

άνοιγμα του αίθριου μα επέστρεφαν πάλι πίσω στους φοίνικες σχεδόν βουτώντας. Η 

συμπεριφορά αυτή έμοιαζε με πρωινό ζέσταμα και έδινε την εντύπωση 

αναποφασιστικότητας της ομάδας ως προς το αν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τη 

χαμηλότερη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου του αιθρίου. Ωστόσο, θα 

μπορούσε ο λόγος να μην έχει σχέση με τη θερμοκρασία. Δεν είναι απίθανος ο  

εντοπισμός αρπακτικού πουλιού κατά την αναχώρηση τους γεγονός που θα τους 

ανάγκαζε να επιστρέψουν στην κούρνια. Η παρουσία αρπακτικού δεν είναι 

αποκλειστικά υποθετική. Από τη θέση παρατήρησής δεν ήταν δυνατή η οπτική επαφή 

με όλο το περιβάλλον πεδίο, αλλά δύο φορές από Όκτώβρη έως Απρίλη παρατηρήθηκε 

επίθεση από ξεφτέρι (Accipiter nisus) στην ομαδική αναχώρηση των σπουργιτιών. 

 

3.2 Μορφομετρία 

Τα μορφομετρικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη ήταν: μήκος δεξιάς 

φτερούγας, μήκος ταρσού, μήκος 3ου πρωτεύοντος του δεξιού φτερού, μήκος, πλάτος 

και ύψος ράμφους. Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση σκόπιμο ήταν να διασφαλίσουμε τη 

μείωση των σφαλμάτων. Συνεπώς, έπρεπε να ελέγχουμε αν υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ των μετρήσεων σε ζωντανά και νεκρά ζώα. Τελικά, δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά (P>0,05) στις διαστάσεις που μετρήσαμε μεταξύ ζωντανών και 

νεκρών ατόμων, με εξαίρεση το ύψος του ράμφους μεταξύ ζωντανών και νεκρών 

θηλυκών P. domesticus (P<0,05). Συνεπώς, στα παρακάτω αποτελέσματα δεν 

λαμβάνουμε υπ’ όψιν τη μέτρηση αυτή όταν αναλύουμε δεδομένα που περιλαμβάνουν 

θηλυκά P. domesticus.  

Οι μορφομετρικές αναλύσεις έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές στα μήκη των 

χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν τόσο μεταξύ αρσενικού θηλυκού του ίδιου είδους 

όσο και στα ίδια φύλα ανάμεσα στα είδη P. domesticus και P. hispaniolensis. Στις 

αναλύσεις δεν συμπεριλήφθηκαν τα άτομα του είδους P. montanus λόγω του μικρού 

αριθμού τους (πίνακας 3.1). 
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Γενικά, τα αρσενικά σπιτοσπουργίτια έχουν μεγαλύτερο μήκος ουράς, φτερούγας και 

3ου πρωτεύοντος φτερού από τα θηλυκά. Τα αρσενικά χωραφοσπουργίτια έχουν 

μεγαλύτερη φτερούγα και μήκος 3ου πρωτεύοντος φτερού από τα αντίστοιχα θηλυκά. 

Οι διαφορές μεταξύ θηλυκών P. domesticus και P. hispaniolensis εντοπίστηκαν στον 

ταρσό, ο οποίος εμφανίζεται μεγαλύτερος στο δεύτερο και τέλος τα αρσενικά P. 

domesticus και P. hispaniolensis βρέθηκε ότι διαφέρουν στο 3ο πρωτεύον φτερό, το 

οποίο είναι μεγαλύτερο στο χωραφοσπουργίτη.  

 

Πίνακας 3.1 Στατιστικά στοιχεία των διαφορών μεταξύ αρσενικών (M) και θηλυκών (F) ατόμων 

των ειδών P. domesticus και P. hispaniolensis. 

  Χαρακτηριστικό P-value Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Τυπικό 

σφάλμα 

P.domF- P.domM Μήκος ουράς 0,05 5,56/5,58 0,28/0,29 0,07/0,05 

  Μήκος 

φτερούγας 

0 7,55/7,59 0,32/0,27 0,06/0,04 

  Μήκος 3ου Πρωτ. 0,02 5,36/5,63 0,31/0,31 0,07/0,05 

P.domF - P.hisF Μήκος ταρσού 0,03 1,9/2,01 0,11/0,04 0,02/0,01 

P.hisF - P.hisM Μήκος 

φτερούγας 

0 7,5/7,8 0,16/0,11 0,05/0,04 

  Μήκος 3ου Πρωτ. 0,003 5,54/5,82 0,21/0,14 0,07/0,05 

P.domM - P.hisM Μήκος 3ου Πρωτ. 0,012 5,63/5,82 0,31/0,14 0,05/0,05 

Προκειμένου να παρασταθούν γραφικά οι σχέσεις μεταξύ φύλων και ειδών με βάση τα 

χαρακτηριστικά που φάνηκαν να διαφοροποιούν τις ομάδες, πραγματοποιήθηκε  

ανάλυση πολυδιάστατης κλιμάκωσης (MDS – Multi Dimensional Scaling) βασισμένη σε 

Normalized Eucledian distances πίνακα ομοιοτήτων που φαίνεται στην εικόνα 3.22. 

Συνολικά οι διαστάσεις των μεγεθών που μετρήθηκαν στις τέσσερις ομάδες δεν 

διαφοροποιούν σημαντικά τα άτομα καθώς τα νέφη τους στο διάγραμμα 3.21 

αλληλεπικαλύπτονται (stress=0,13).  
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DF

DM

HF

HM

Stress: 0.13

 Εικόνα 3.21. Διάγραμμα MDS που απεικονίζει τις μορφολογικές σχέσεις μεταξύ φύλων και 

ειδών όπως διαμορφώνονται από την ανάλυση ομοιοτήτων με Normalized Eucledian distances 

για τα μήκη ουράς, δεξιάς φτερούγας, 3ου πρωτεύοντος φτερού και ταρσού (DF=P.domesticus 

θηλυκό, DM= P.domesticus αρσενικό, HF= P.hispaniolensis θηλυκό, HM= P.hispaniolensis 

αρσενικό). 

 

Η στατιστική υποστήριξη για τις σχέσεις που απεικονίζονται στην εικόνα 3.22 με  

ανάλυση ομοιοτήτων (ANOSIM) είναι υψηλή (p <0,05) για τις διαφορές μεταξύ 

θηλυκών και αρσενικών του ίδιου φύλου αλλά όχι μεταξύ αρσενικών και θηλυκών των 

δύο ειδών (πίνακας 3.3).   
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Πίνακας 3.2. Παράθεση των τιμών του στατιστικού R και της στατιστικής σημαντικότητας που 

προκύπτουν από την ανάλυση ομοιοτήτων ΑΝOSIM και Normalized Eucledian distances. 

(DF=P.domesticus θηλυκό, DM= P.domesticus αρσενικό, HF= P.hispaniolensis θηλυκό, HM= 

P.hispaniolensis αρσενικό). 

Groups           
R 
Statistic 

Significance 
Level % 

DF DM 0.381 0.1 

DF HF 0.089 21.1 

DF HM 0.361 0.2 

DM HF 0.51 0.1 

DM HM 0.129 12 

HF HM 0.389 0.2 

Τέλος, με ανάλυση SIMPER εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα που συμβάλλουν 

στην ομοιότητα εντός των ομάδων (πίνακας 3.3) όπου φαίνεται ότι ο βασικότερος 

παράγοντας ομαδοποίησης είναι το μήκος της δεξιάς φτερούγας, δεύτερος το μήκος 

της ουράς σε όλες τις ομάδες εκτός από τα αρσενικά P. hispaniolensis όπου δεύτερος 

σημαντικότερος παράγοντας είναι το τρίτο πρωτεύον φτερό, τρίτο είναι το τρίτο 

πρωτεύον φτερό εκτός από τα αρσενικά P. hispaniolensis όπου είναι το μήκος της 

ουράς και τελευταίος παράγοντας για όλες τις ομάδες είναι το μήκος του ταρσού. Η 

μέση ομοιότητα εντός των ομάδων κυμαίνεται μεταξύ 98,25- 98,60. 

 

Πίνακας 3.3. Παράθεση των τιμών της Μέσης Ομοιότητας εντός των ομάδων (Av.similarity) , 

(DF=P. domesticus θηλυκό, DM= P. domesticus αρσενικό, HF= P. hispaniolensis θηλυκό, HM= P. 

hispaniolensis αρσενικό) και των ποσοστών συμμετοχής στην ομοιότητα (Contrib%) τεσσάρων 

χαρακτηριστικών (Charact.) που περιλαμβάνουν τη δεξιά φτερούγα (WingR), το τρίτο πρωτεύον 

φτερό (3d P), την ουρά  (Tail) και τον ταρσό (Tarsus). 

 Charact. Contrib% 

DF WingR 37.02 

Av.similarity = 98.25 3d P 26.52 
 Tail 27.31 
 Tarsus 9.15 
   
DM WingR 37.09 
Av.similarity = 98.44 3d P 26.58 
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Από την ίδια ανάλυση προκύπτουν και τα χαρακτηριστικά εκείνα που συμβάλλουν στην  

ανομοιότητα μεταξύ των ομάδων (πίνακας 3.4) όπου φαίνεται ότι ο βασικότερος 

παράγοντας διαφοροποίησης είναι μεταξύ αρσενικών των δύο ειδών είναι η το μήκος 

της ουράς ενώ μεταξύ των θηλυκών είναι το τρίτο πρωτεύον φτερό. Επίσης, το μήκος 

της δεξιάς φτερούγας αποτελεί ειδοποιό διαφορά μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών 

του ίδιου είδους. Σε όλες τις περιπτώσεις ο ταρσός συμβάλλει λιγότερο στη 

διαφοροποίησή τους. Η μέση ανομοιότητα κυμαίνεται μεταξύ 1.75-2.58. Η μεγαλύτερη 

μεταξύ αρσενικών και θηλυκών P. domesticus και η μικρότερη μεταξύ αρσενικών και 

θηλυκών P. hispaniolensis. 

 

Πίνακας 3.4. Παράθεση των τιμών της Μέσης Ανομοιότητας μεταξύ των ομάδων (Av.Dissim.), 

(DF=P. domesticus θηλυκό, DM= P. domesticus αρσενικό, HF= P. hispaniolensis θηλυκό, HM= P. 

hispaniolensis αρσενικό) και των ποσοστών συμμετοχής στην ανομοιότητα (Contrib%) 

τεσσάρων χαρακτηριστικών (Charact.) που περιλαμβάνουν τη δεξιά φτερούγα (WingR), το τρίτο 

πρωτεύον φτερό (3d P), την ουρά  (Tail) και τον ταρσό (Tarsus). 

  DF-DM DF-HF DF-HM DM-HF DM-HM HF-HM 

 Av. 
Dissim. =  
2.58 

Av. 
Dissim. = 
1.91 

Av. 
Dissim. = 
2.66 

Av. 
Dissim. = 
2.55 

Av. 
Dissim. = 
1.75 

Av. 
Dissim. = 
2.31 

 Contrib % Contrib 
% 

Contrib 
% 

Contrib 
% 

Contrib 
% 

Contrib 
% 

WingR 32.71 29.52 38.43 34.7 19.32 37.43 
3d P 29.98 30.77 31.07 24.5 32.28 31.77 

 Tail 27.41 

 Tarsus 8.92 
   
HF WingR 36.41 
Av.similarity = 98.29 3d P 26.84 
 Tail 26.91 
 Tarsus 9.84 
   
HM WingR 37.05 
Av.similarity = 98.60 3d P 27.46 
 Tail 26.26 
 Tarsus 9.23 
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Tail 27.6 22.82 19.58 29.85 33.59 22.72 
Tarsus 9.71 16.89 10.92 10.95 14.81 8.08 

 

3.3 Γενετικές αναλύσεις 

3.3.1 Μιτοχονδριακό γονίδιο (ND2)  

3.3.1.1 Νουκλεοτιδική σύσταση 

Η ανάλυση των 37 αλληλουχιών του γονιδίου ND2 αποκάλυψε 244 πολυμορφικές 

θέσεις και 100 πληροφοριακές θέσεις, οι 100 εκ των οποίων είναι πληροφοριακές υπό 

το κριτήριο της φειδωλότητας. Η μέση νουκλεοτιδική σύσταση των 37 αλληλουχιών 

ήταν : θυμίνη (Τ) 23,4, κυτοσίνη (C) 34, αδενίνη (Α) 28,8 και γουανίνη (G) 13,8.   

 

3.3.1.2 Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων ND2 

Οι γενετικές αποστάσεις των  ND2 αλληλουχιών των ειδών του γένους Passer 

εκτιμήθηκαν με βάση το μοντέλο του Tamura & Nei (TrN) (Tamura & Nei, 1993) 

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MEGA (Tamura et al., 2011). Η εκτίμηση των γενετικών 

αποστάσεων για το γονίδιο ΝD2 παρουσιάζεται στον πίνακα 3.5. 

 

Πίνακας 3.5 Πίνακας εκτιμώμενων γενετικών αποστάσεων (%) μεταξύ των υπό μελέτη ειδών με 

βάση το μοντέλο TrN για τις αλληλουχίες του ND2. Στη διαγώνια οι τιμές αντιπροσωπεύουν την 

εντός των ειδών διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει του ίδιου μοντέλου νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης. Η ονομασία Out αντιπροσωπεύει την εξωομάδα. 

  P.mon P.dom P.ital P.his Out 

P.mon 0         

P.dom 10,8 0       

P.ital 11,1 0,5 0     

P.his 9,5 4,3 3,8 0   

Out 12,8 12,5 12,4 11,1  13 

Η μικρότερη γενετική απόσταση παρατηρείται μεταξύ των ειδών P. italiae και 

P.domesticus με τιμή 0,5%. Οι μεγαλύτερες γενετικές αποστάσεις παρατηρούνται 

μεταξύ των υπό εξέταση ειδών και της εξωομάδας, οι οποίες κυμαίνονται από 11,1-

12,8. 
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Συγκεκριμένα, το P. hispaniolensis απέχει από το P. domesticus και το P. italiae 4,3 και 

3,8% αντίστοιχα, ενώ η γενετική απόσταση του P. montanus από τα P. domesticus, P. 

italiae και P. hispaniolensis είναι 10,8, 11,1 και 9,5% αντίστοιχα.  

 

3.3.1.3 Περιγραφή του φυλογενετικού δέντρου που προκύπτει από τη δεύτερη 
υπομονάδα της αφυδρογονάσης NADH 

Το δέντρο που προέκυψε από την Μπεϋζιανή ανάλυση του γονιδίου της δεύτερης 

υπομονάδας της αφυδρογονάσης NADH παρουσιάζεται στην εικόνα 3.22. Όλοι οι 

κύριοι κλάδοι του δενδρογράμματος παρουσιάζουν υψηλή στατιστική υποστήριξη. Ο 

πρώτος κλάδος αποτελείται από τα άτομα των ειδών P. domesticus και P. italiae. 

Παρουσιάζονται λοιπόν, τα δύο αυτά είδη σαν ένα τάξο, μάλιστα με πλήρη στατιστική 

υποστήριξη (p.p.=1.00). Ωστόσο, εντός του κλάδου αυτού διαμορφώνονται δύο 

ξεχωριστοί κλάδοι, όπου ο πρώτος περιλαμβάνει δύο άτομα από Ευρώπη (p.p.=0.78) 

χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται στη βιβλιογραφία η ακριβής προέλευσή τους, ενώ ο 

δεύτερος κλάδος περιλαμβάνει τέσσερα άτομα από Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο 

(p.p.=0.75). Ο δεύτερος κλάδος περιλαμβάνει αποκλειστικά το είδος P. hispaniolensis 

(p.p.=0.89). Τέλος, ο τρίτος κλάδος αποτελείται από το είδος P. montanus (p.p.=1.00). Ο 

πρώτος και ο δεύτερος κλάδος παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγγένεια μεταξύ τους 

συγκριτικά με τη σχέση των δύο αυτών κλάδων με τον τρίτο. Η στατιστική υποστήριξη 

της συγγένειας του πρώτου με το δεύτερο κλάδο ανέρχεται στα 0,98. 
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0.1

P mel AY329431

P lut GU816846

128 P dom Cyp

34 P dom mac

33 P dom mac

41 P dom les

39 P dom les

70 P dom Las

69 P dom Las

72 P dom Chn

59 P dom Chn

132 P dom Her

P dom HM159192

P dom Gr GU144922

P dom JN090520

P dom JN090516

P ital JN090586

P ital JN090584

P ital JN090582

94 P dom Chn

95 P dom Chn

67 P dom Her

62 P ital Her

238 P dom Chn

P dom JN090518

P dom JN090515

207 P his Her

212 P his Eg

57 P his Les

P his JN090546

P his JN090542

P his JN090540

P his JN090544

P mon GU816845

76 P mon Her

64 P mon Her

45 P mon Her

36 P mon mac

0.75

1

0.780.98

0.95

0.54

1

P. domesticus

P. hispaniolensis

P.montanus

Εικόνα 3.22 Φυλογενετικό δέντρο που προκύπτει από ανάλυση του ND2. Οι τιμές πάνω στους 

κλάδους αντιστοιχούν στις τιμές των εκ των υστέρων πιθανοτήτων. 
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3.3.2 Μιτοχονδριακό γονίδιο (cyt-b)  

3.3.2.1 Νουκλεοτιδική σύσταση 

Η ανάλυση των 65 αλληλουχιών του γονιδίου cyt b αποκάλυψαν 163 πολυμορφικές 

θέσεις και 125 πληροφοριακές θέσεις. Το μήκος των αλληλουχιών κυμαινόταν από 384 

έως 531 ζεύγη βάσεων. Η μέση νουκλεοτιδική σύσταση των αλληλουχιών ήταν : θυμίνη 

(Τ) 23,7, κυτοσίνη (C) 32,7, αδενίνη (Α) 27 και γουανίνη (G) 16,5.   

 

3.3.2.2 Εκτίμηση γενετικών αποστάσεων για το cyt b 

Οι γενετικές αποστάσεις των cyt b αλληλουχιών των ειδών του γένους Passer 

εκτιμήθηκαν με βάση το μοντέλο του TrN χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MEGA 5. Η 

εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων για το γονίδιο cyt b παρουσιάζεται στον πίνακα 

3.6.  

 

Πίνακας 3.6 Πίνακας εκτιμώμενων γενετικών αποστάσεων (%) μεταξύ των υπό μελέτη ειδών με 

βάση το μοντέλο TrN για τις αλληλουχίες του cyt b. Στη διαγώνια οι τιμές αντιπροσωπεύουν την 

εντός των ειδών διαφοροποίηση που παρατηρείται βάσει του ίδιου μοντέλου νουκλεοτιδικής 

υποκατάστασης. Η ονομασία Out αντιπροσωπεύει την εξωομάδα. 

  P.dom P.ital P.hisp P.mon Out 

P.dom 6.3         

P.ital 6.2 9.2       

P.hisp 5.9 6.1 0     

P.mon 8.7 9.2 8.3 2.7   

Out 10.2 10 10.3 9.5 9.7 

 

Τα στοιχεία του πίνακα 3.6 δείχνουν ότι οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των ειδών P. 

domesticus, P. hispaniolensis και P. italiae είναι 6%. Μεγαλύτερη ωστόσο, γενετική 

απόσταση παρουσιάζει το P. montanus με τα 3 προαναφερόμενα. Συγκεκριμένα, με το 

P. italiae και το P. domesticus είναι 9% και μικρότερη γενετική απόσταση με το 

P.hispaniolensis 8%. Οι μεγαλύτερες γενετικές αποστάσεις παρατηρούνται μεταξύ των 

υπό εξέταση ειδών και της εξωομάδας (10%). Αξιοσημείωτες είναι οι τιμές των 
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γενετικών αποστάσεων εντός των ομάδων όπου μεγαλύτερες αποστάσεις εκτός από 

την εξωομάδα παρατηρούμε στο P.italiae με 9% και στο P.domesticus με %. 

 

3.3.2.3 Περιγραφή του φυλογενετικού δέντρου που προκύπτει από το κυτόχρωμα β. 

Το δέντρο που προέκυψε από την Μπεϋζιανή ανάλυση του μιτοχονδριακού γονιδίου 

του cyt b παρουσιάζεται στην εικόνα 3.23. Οι κλάδοι που περιλαμβάνουν τα είδη που 

συναντάμε στην Κρήτη είναι τέσσερις. Ο πρώτος κλάδος αποτελείται από τα άτομα του 

είδους P. montanus (p.p.=1.00). Ο δεύτερος κλάδος περιλαμβάνει το είδος P. 

hispaniolensis (p.p.=1.00). Ο τρίτος κλάδος περιλαμβάνει άτομα των ειδών P. 

domesticus και P. italiae (p.p.=0.70) και παρουσιάζει συγγένεια με τον δεύτερο κλάδο 

των P. hispaniolensis (p.p.=1.00). Ο τέταρτος κλάδος περιλαμβάνει επίσης άτομα του 

είδους P. domesticus και P. italiae (p.p.=1.00) και εμφανίζει μεγαλύτερη συγγένεια με 

είδη όπως το P. luteus παρά με τα ομοειδή τους του τρίτου κλάδου (p.p.=0.92). 
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Εικόνα 3.23 Φυλογενετικό δέντρο που προκύπτει από ανάλυση του cyt b. Οι τιμές πάνω στους 

κλάδους αντιστοιχούν στις τιμές των εκ των υστέρων πιθανοτήτων. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 Οικολογία – Συμπεριφορά κουρνιάσματος 

4.1.1 Αριθμός ατόμων στις κούρνιες 

Ο αριθμός των ατόμων στις κούρνιες που μελετήθηκαν δεν ήταν σταθερός καθ’ όλη τη 

διάρκεια των καταγραφών. Στην κούρνια στις Βούτες ο αρχικός αριθμός ανερχόταν στα 

980 άτομα τον Οκτώβρη. Αυτός ο μεγάλος αριθμός ατόμων που φιλοξενούσε η κούρνια 

έγειρε ερωτήματα. Η υπόθεση ήταν ότι η περιοχή αποτελούσε αρκετά προστατευμένο 

από τις καιρικές συνθήκες σημείο λόγω της κάλυψης των δέντρων από τους τοίχους 

του κτηρίου. Συνεπώς τα πουλιά προτιμούσαν την κούρνια αυτή χάρη στις 

ευνοϊκότερες συνθήκες που αντιμετώπιζαν. Ωστόσο, από τον Νοέμβρη έως το Φλεβάρη 

ο αριθμός μειώνεται χωρίς να πέφτει κάτω από τα 590 άτομα. Στη συνέχεια όμως, 

ακολουθεί σταθερή μείωση έως τον Απρίλη όπου δεν επιστρέφουν πια σε αυτήν την 

κούρνια σπουργίτια. Η απότομη μείωση των ατόμων κατά την πρώτη καταγραφή του 

Γενάρη πιθανόν να οφείλεται σε κάποιον παράγοντα που τρόμαξε τα σπουργίτια 

αποτρέποντάς τα από το να επιστρέψουν στη κούρνια αυτή. Γενικά, η μείωση των 

ατόμων από την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου και ύστερα είναι απόλυτα 

φυσιολογική αφού ολοένα και περισσότερα ζευγάρια διαμορφώνονται και ξεκινούν οι 

φωλεοποιήσεις. Αυτό βέβαια ισχύει για το P. domesticus το οποίο είναι επιδημητικό. 

Το P. hispaniolensis, ξεκινά τη μετανάστευσή του προς βορειότερες περιοχές 

προκειμένου να αναπαραχθεί. Η παρατήρηση αυτή στηρίζεται και από τον Townsend 

(2012) ο οποίος αναφέρει για τον πληθυσμό που παρατηρούσε ότι από το τέλος της 

αναπαραγωγικής περιόδου έως το Μάιο είχαν μειωθεί κατά το ένα δέκατο σε σχέση με 

τον αρχικό πληθυσμό της κούρνιας. Ωστόσο, στην κούρνια που παρακολουθούσε τα 

άτομα δεν μηδενίστηκαν ποτέ. Ένας μικρός αριθμός διατηρήθηκε έως τον Αύγουστο, 

όπου τα νεαρά άτομα ξεκινούν να χρησιμοποιούν την κούρνια και προστίθενται ολοένα 

και περισσότερα άτομα με τη λήξη της αναπαραγωγικής περιόδου. 
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Όσο για την κούρνια στην Κνωσό, εκεί τα άτομα εγκατέλειψαν την κούρνια πολύ 

νωρίτερα από την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου. Πιθανότατα, η πυκνότητα 

του φυλλώματος των πεύκων καθώς και οι ισχυροί άνεμοι την περιοχής να κατέστησαν 

το κούρνιασμα στα πεύκα εκείνα μη λειτουργικό στη σταθερή διατήρηση της 

θερμοκρασίας τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 

4.1.2 Ποσοστό ατόμων στις ομάδες αναχώρησης και επιστροφής 

Παρατηρήθηκε ότι οι μικρές ομάδες κατά την αναχώρηση από την κούρνια στην 

ανατολή του ηλίου αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού της κούρνιας. 

Συνολικά, οι μοναδιαίες αναχωρήσεις καθώς και οι αναχωρήσεις σε ομάδες 2-5 ατόμων 

δεν ξεπερνούσαν το 8%, ενώ το υπόλοιπο 92% έφευγε από την κούρνια μαζικά. Η 

ομαδική μετακίνηση είναι χαρακτηριστικό του γένους Passer όποτε η παρατήρηση 

αυτή δεν μας εκπλήσσει. Ωστόσο, η ένταξή τους σε ομάδες 5-20 άτομα και >20 άτομα 

ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια των καταγραφών αντιστρόφως ανάλογες. Όσο περισσότερα 

άτομα κινούνταν στις μικρότερες ομάδες τόσο λιγότερα αναχωρούσαν με τις 

μεγαλύτερες και το αντίστροφο.    

Κατά τη δύση του ηλίου δε, η διάταξη των ατόμων στην επιστροφή τους στην κούρνια 

διαφέρει από αυτήν κατά την ανατολή. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων επιστρέφει σε 

ομάδες >20 ατόμων, οι μοναδιαίες επιστροφές είναι περισσότερες απ’ ότι τις πρωινές 

ώρες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εντάσσεται σε ομάδες 2-5 και 5-20 ατόμων. Είναι 

λογικό να μην διατηρούνται οι πολύ μεγάλες ομάδες καθώς διασπώνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας και καταλήγουν να επιστρέφουν σε πολύ μικρότερες ομάδες.  

Ωστόσο, πέρα από τη συμπεριφορά στην οποία μας έχουν συνηθίσει τα σπουργίτια, 

κλιματικοί παράγοντες διαφορετικοί κατά την ανατολή και τη δύση φάνηκαν να 

διαδραματίζουν ρόλο στο ποσοστό των ατόμων σε κάθε ομάδα. Κατά την ανατολή του 

ηλίου, όσο πιο μεγάλες τιμές έπαιρνε η μέση θερμοκρασία της νύχτας που είχε 

προηγηθεί, τόσο λιγότερα άτομα έφευγαν σε ομάδες των 2-5 ατόμων. Ωστόσο, 

δεδομένου ότι οι μοναδιαίες αναχωρήσεις δεν ξεπέρασαν ποτέ το 1%, τα άτομα 

απορροφούνταν από τις μεγαλύτερες ομάδες. Αυτό λοιπόν, ίσως σημαίνει ότι όσο πιο 
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ήπια ήταν η θερμοκρασία της νύχτας τόσο λιγότερες είναι οι αναποφάσιστες 

συμπεριφορές. Οι αναποφάσιστες συμπεριφορές που αναφέρθηκαν στα 

αποτελέσματα πιθανόν να ανάγκαζαν κάποια άτομα λιγότερο ευαίσθητα στις αλλαγές 

της θερμοκρασίας να κινηθούν εκτός ομάδας προκειμένου να ξεκινήσει η αναζήτηση 

τροφής. Αν η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αρκετά ήπια, τότε θα ήταν 

μικρότερο το φαινόμενο της αναποφάσιστης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν και λιγότερα σπουργίτια θαρραλέα εκτός ομάδας.  

Κατά τη δύση του ηλίου, δεν επιδρά κανένας παράγοντας της θερμοκρασίας στην 

κατανομή των ομάδων. Αντίθετα, η μέση υγρασία επιδρά στο ποσοστό των ατόμων 

στις ομάδες 2-5 ατόμων, 5-20 και >20 ατόμων, δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό. Όσο 

πιο υψηλή είναι η υγρασία τόσο περισσότερα άτομα συγκεντρώνονται στις μικρές 

ομάδες και τόσο λιγότερα στις μεγαλύτερες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι αρχικές 

μεγάλες ομάδες που συντίθενται κατά την αναχώρηση από την κούρνια διασπώνται σε 

μικρότερες. Η συγκέντρωση σε μεγάλες ομάδες βοηθάει τα λιγότερο ικανά άτομα να 

βρουν τροφή ακολουθώντας ικανότερα μέλη των ομάδων (Fleming, 1980). Η διάσπαση 

σε μικρές ομάδες πιθανόν να σημαίνει ότι η ανεύρεση τροφής είναι ευκολότερη όταν η 

υγρασία είναι ψηλότερη. Επίσης, η μεγαλύτερη υγρασία της ατμόσφαιρας σημαίνει και 

μικρότερη απώλεια υγρασίας από την επιφάνεια του σώματος και συνεπώς τα άτομα 

μπορούν να ζεσταθούν γρηγορότερα (Knut Schmidt-Nielsen, 1983) με αποτέλεσμα κατά 

τις κρύες μέρες να μη χρειάζεται πολλή ενέργεια για την πτήση γεγονός που καθιστά τα 

άτομα ανεκτικότερα στην κόπωση.  

 

4.1.3 Ποσοστό ατόμων προς τις κατευθύνσεις 

Σε μία κούρνια που απαρτίζεται από P. domesticus (70%) και P. hispaniolensis (30%),  

θα περιμέναμε αντίστοιχα ένα ποσοστό της τάξης του 70% να κατευθύνεται το πρωί 

προς τις κατοικήσιμες περιοχές και ένα 30% προς τις λιγότερο επηρεασμένες από τον 

άνθρωπο περιοχές. Η διεύθυνση στην οποία κατευθύνονται κατά την ανατολή και από 

την οποία επιστρέφουν κατά τη δύση του ήλιου μπορεί να διαφέρουν, πράγμα που 

σημαίνει ότι τα άτομα χρησιμοποιούν πολλαπλές περιοχές ως πηγή τροφής (Everding 
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και Jones, 2004). Το νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ περιβάλλεται κυρίως από ελαιώνες. 

Βορειοανατολικά βρίσκεται η πόλη του Ηρακλείου και δυτικά ο Ψηλορείτης, ενώ 

βόρεια είναι η θάλασσα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα περισσότερα άτομα της 

κούρνιας (73%) προτιμούν να κινούνται βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά που είναι 

οι περισσότερες κατοικήσιμες περιοχές. Και η επιλογή μεταξύ βορειοανατολικής και 

νοτιοανατολικής κατεύθυνσης είναι ανταγωνιστικές. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερα κατευθύνονταν βορειοανατολικά τόσο λιγότερα επέλεγαν τη 

νοτιοανατολική κατεύθυνση και το αντίστροφο.  

Ανάλογο μοτίβο για τη δύση του ηλίου είναι πιο δύσκολο να διαμορφωθεί καθώς τα 

σπουργίτια κατά την επιστροφή τους στην κούρνια κάνουν αρκετές στάσεις στις γύρω 

περιοχές και στα γύρω δέντρα προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν λίγο πριν τη δύση 

αλλά και να αναζητήσουν τροφή στη γύρω περιοχή. Τα αποτελέσματα έδειξαν όμως, 

ότι τα περισσότερα επιστρέφουν από ανατολική διεύθυνση όπου και κατευθύνονται 

κατά την αναχώρησή τους από την κούρνια το πρωί.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τα ποσοστά των 

ατόμων που κατευθύνονται ή επιστρέφουν στη κούρνια από διάφορες κατευθύνσεις 

είναι η θερμοκρασία και η υγρασία. Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία επηρεάζει το 

ποσοστό των ατόμων που κατευθύνονται νοτιοδυτικά κατά τις πρωινές ώρες. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία τόσο περισσότερα άτομα κατευθύνονται προς τον 

Ψηλορείτη. Πράγματι, το ποσοστό που κατευθύνεται νοτιοδυτικά δεν ξεπερνάει τα 

20%, ένα μικρό ποσοστό που θα μπορούσε να αποτελείται από χωραφοσπουργίτες.  

Όταν λοιπόν ευνοούνται θερμοκρασιακά πιθανόν να κατευθύνονται προς τους 

πρόποδες του Ψηλορείτη για αναζήτηση τροφής.   

 

4.1.4 Διάρκεια αναχώρησης, επιστροφής στην κούρνια 

Τα διαγράμματα έδειξαν, για τη διάρκεια αναχώρησης από την κούρνια, ότι τους 

πρώτους μήνες είναι σταθερή και από το Δεκέμβρη έως το Φλεβάρη σταδιακά 

αυξάνεται, ενώ το Μάρτη μειώνεται απότομα. Οι καταγραφές αυτές δεν φάνηκε να 

συσχετίζονται με κλιματικούς παράγοντες. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι είναι θέμα 
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συμπεριφοράς. Μετά το Γενάρη η διάρκεια αναχώρησης αυξήθηκε εκθετικά, όμως τα 

άτομα δεν έφευγαν σταδιακά, αλλά μετά τη συνηθισμένη διάρκεια αναχώρησης, 

παρέμεναν στην κούρνια αρκετά άτομα να καλλωπίζονται στα φύλλα των φοινίκων. 

Παρατηρώντας τα με κιάλια διαπιστώθηκε ότι όλα τα αρσενικά αυτής της ομάδας ήταν 

P. hispaniolensis. Υποθέτουμε λοιπόν ότι τα P. domesticus αναχωρούσαν κανονικά στο 

χρόνο που μας είχαν συνηθίσει, αλλά δεν ακολουθούσαν οι χωραφοσπουργίτες αλλά 

έμεναν και αναχωρούσαν έως και 1 ώρα αργότερα. Αυτή η περίοδος για τους 

χωραφοσπουργίτες είναι λίγο πριν ξεκινήσει η μετανάστευση γεγονός που σημαίνει ότι 

πρέπει να αυξηθούν τα λιπαποθέματά τους. Πιθανότατα λοιπόν, η συμπεριφορά αυτή 

να οφείλεται στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας περιμένοντας να αυξηθεί η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν αναχωρήσουν. Συνεπώς, γλιτώνουν την κατανάλωση 

ενέργειας για θερμογένεση. 

Κατά την επιστροφή στην κούρνια ο χρόνος επιστροφής μειώνεται σταδιακά. Ελάχιστος 

χρόνος επιστροφής είναι η μία ώρα και ο μέγιστος οι δύο. Σύμφωνα με τον Moreau 

(1931) οι καταγραφές του έδειξαν ότι η διάρκεια επιστροφής στην κούρνια είναι μία 

ώρα, ενώ του Townsend (2012) οι καταγραφές έδειξαν ότι συνολικός χρόνος 

επιστροφής είναι 75 λεπτά. Η μείωση αυτή είναι πιθανό να συσχετίζεται με τη μείωση 

του πληθυσμού της κούρνιας που συνεπάγεται και την ταχύτερη ολοκλήρωση της 

επιστροφής. Άλλη υπόθεση μπορεί να συνδέεται με την απόσταση από την κούρνια. 

Όσο πιο μακριά έχουν πάει προς αναζήτηση της τροφής τόσο περισσότερο χρόνο 

χρειάζονται για να επιστρέψουν.    

  

4.1.5 Στιγμή αναχώρησης κι επιστροφής  

Η ώρα αναχώρησης του πρώτου ατόμου ή πρώτης ομάδας ατόμων πριν τον Δεκέμβρη 

παρατηρούταν πριν την ανατολή του ηλίου. Ενώ το Γενάρη και το Φλεβάρη αναχωρούν 

έως και 1 ώρα μετά την ανατολή. Η ώρα αναχώρησης πέφτει και πάλι πριν την ανατολή 

του ηλίου το Μάρτη. Το τελευταίο άτομο ή η τελευταία ομάδα ατόμων μόνο τον 

Οκτώβρη φεύγουν πριν την ανατολή του ηλίου ενώ για τους επόμενους μήνες 

εγκαταλείπουν τα τελευταία μετά την ανατολή έως και 2 ώρες μετά. Η ώρα που 
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εγκαταλείπει το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων την κούρνια μεταφέρεται όλο και 

πιο αργά από τον Οκτώβρη έως τον Φλεβάρη και μειώνεται πάλι το Μάρτη. Η νωρίτερη 

ώρα παρατηρείται τον Οκτώβρη 20 λεπτά πριν την ανατολή και η αργότερη το 

Φλεβάρη 80 λεπτά μετά. Αναφορές σε εργασίες δείχνουν ότι τα αποτελέσματά μας 

είναι εντός των φυσιολογικών ορίων συμπεριφοράς του P. domesticus. Παρατηρήσεις 

κατά το μήνα Νοέμβρη, όπου ο ήλιος ανέτελε στις 6:50 σε μία κούρνια 3000 ατόμων  

έδειξαν ότι το πρώτο άτομο εγκαταλείπει την κούρνια 38 λεπτά πριν την ανατολή του 

ηλίου (6:12), 23 λεπτά πριν την ανατολή (6:27) ξεκινούν να φεύγουν κατά ομάδες των 

15-20 ατόμων, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού εγκαταλείπει την κούρνια 20 

λεπτά πριν την ανατολή (6:30) (Townsend 2012). Τέλος, οι χρόνοι συμπίπτουν με τους 

δικούς μας για το μήνα Νοέμβρη. Σε άλλα είδη πουλιών, όπως τα κοράκια του είδους 

Corvus orru (Everding και Jones 2004) βρέθηκε ότι η αναχώρηση αρχίζει 50 λεπτά πριν 

την ανατολή του ηλίου, αρχικά σε ομάδες των 5-20 ατόμων και αργότερα σε ομάδες 

των 1-5, το οποίο είναι αντίθετο από το πρότυπο των σπουργιτιών στις Βούτες, που 

φεύγουν πρώτα είτε σε μεγάλες ομάδες >20 ατόμων είτε μεμονωμένα και στη συνέχεια 

σε ομάδες ενδιάμεσου αριθμού. 

Όσο για την επιστροφή τα πρώτα άτομα που επιστρέφουν στην κούρνια είτε σε 

μονάδες είτε σε μικρές ομάδες των 2-5 ατόμων, ενώ ομάδες 5-20 ατόμων φτάνουν 

αργότερα. Κατά την επιστροφή, ομάδες μεγαλύτερες από 20 άτομα σπάνια 

παρατηρούνται να επιστρέφουν λόγω διάσπασης των ομάδων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ημέρας. Η νωρίτερη επιστροφή που σημειώθηκε είναι τα 120 λεπτά πριν τη δύση του 

ήλιου και η αργότερη 35 λεπτά πριν. Δεν παρατηρήθηκε επιστροφή των πρώτων 

ατόμων μετά τη δύση του ηλίου σε καμία από τις καταγραφές. Τα τελευταία άτομα 

επιστρέφουν σε μονάδες ή μικρές ομάδες ενώ η τελευταία ομάδα 5-20 ατόμων 

επιστρέφει νωρίτερα. Η νωρίτερη επιστροφή του τελευταίου ατόμου παρατηρείται 20 

λεπτά πριν τη δύση του ηλίου και η αργότερη 10 λεπτά μετά με το τελευταίο αμυδρό 

φως της ημέρας. Η ώρα που επιστρέφει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

κυμαίνεται από τα 40 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου έως 10 λεπτά μετά. Και στην 

περίπτωση της επιστροφής οι ώρες είναι εντός των φυσιολογικών ορίων του 
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P.domesticus. Σύμφωνα με καταγραφές του Moreau (1931), τα πρώτα άτομα ξεκινούν 

να έρχονται μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου. Ο Anderson (2006) υποστηρίζει ότι οι 

σπιτοσπουργίτες επιστρέφουν στην κούρνια έως και 2 ώρες πριν τη δύση του ηλίου. 

Ενώ σύμφωνα με παρατηρήσεις του Townsend (2012), σε μια κούρνια 3300 ατόμων 

στη Βοστώνη, μήνα Φλεβάρη και ώρα δύσης του ηλίου στις 17:24 το πρώτο άτομο 

φτάνει στην κούρνια 99 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου, δηλαδή στις 15:45 και το 

τελευταίο 24 λεπτά πριν από τη δύση, δηλαδή στις 17:00. Η ώρα που παρατηρείται η 

επιστροφή του μέγιστου αριθμού ατόμων είναι στις 16:15, δηλαδή 69 λεπτά πριν από 

τη δύση. Αντίστοιχες μελέτες στο είδος Corvus orru από τους Everding και Jones (2004)  

κατά τη δύση του ηλίου έδειξαν ότι τα άτομα της κούρνιας επιστρέφουν 30 λεπτά πριν 

και 30 λεπτά μετά τη δύση.  

Οι καταγραφές του Townsend (2012) για την επιστροφή ξεφεύγουν λίγο από τα όρια 

που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Ωστόσο, οι συσχετίσεις όλων των 

παραπάνω καταγραφών με παραμέτρους της θερμοκρασίας και υγρασίας έδειξαν 

αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ο χρόνος που εγκαταλείπουν τα άτομα την 

κούρνια επηρεάζεται από τη μέση θερμοκρασία. Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές της 

θερμοκρασίας τόσο πιο νωρίς εγκαταλείπουν την κούρνια τα άτομα. Η παρατήρηση 

αυτή είναι απόλυτα λογική, καθώς όσο πιο ευνοϊκές είναι οι περιβαλλοντικές 

συνθήκες, τόσο πιο εύκολα εγκαταλείπουν τα άτομα τις ακόμα πιο ευνοϊκές συνθήκες 

της κούρνιας τους. Η παρατήρηση αυτή στηρίζεται από τις μελέτες του Haase (1963) 

και των Xu et al. (2008) σύμφωνα με τους οποίους χαμηλές θερμοκρασίες οδηγούν 

επίσης σε καθυστέρηση αναχώρησης, που σημαίνει ότι εξοικονομούν ενέργεια 

μένοντας περισσότερη ώρα στην κούρνια.  

Κατά την επιστροφή η ελάχιστη θερμοκρασία της ημέρας καθορίζει την ώρα 

επιστροφής των τελευταίων ατόμων που ανήκουν στις ομάδες 2-5 και 5-20 ατόμων. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία αυτή τόσο πιο αργά επιστρέφουν τα άτομα στην 

κούρνια. Προφανώς προσπαθούν οι τελευταίες και πιθανόν λιγότερο χορτασμένες 

ομάδες να εκμεταλλευτούν τις κλιματικές συνθήκες προκειμένου να κερδίσουν 

περισσότερο χρόνο αναζητώντας τροφή. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την 
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ώρα επιστροφής του μεγαλύτερου ποσοστού των ατόμων κατά τη δύση του ηλίου είναι 

η ελάχιστη υγρασία. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο αργά επιστρέφουν. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγούμενα, η υγρασία της ατμόσφαιρας βοηθά στην εξοικονόμηση 

νερού από τα άτομα καθώς πετούν, και στην αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος 

μέσα από την άσκηση, γεγονός που τους χαρίζει αντοχές για περισσότερη ώρα 

αναζήτησης της τροφής. Ωστόσο, η θερμοκρασία ως παράγοντας επιρροής σε πολλές 

παραμέτρους της συμπεριφοράς κουρνιάσματος των πουλιών δεν αποτελεί κανόνα για 

όλα τα είδη. Για παράδειγμα αναφορές δείχνουν ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες οδηγούν 

σε νωρίτερη επιστροφή στην κούρνια σε κάποια είδη του γένους Corvus αλλά σε 

κάποια άλλα δεν επιδρά καθόλου. Η ασυμφωνία των αποτελεσμάτων αποδίδεται από 

τους Janicke et al. (2006) στη διαθεσιμότητα τροφής. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πλούσια 

αποθέματα τροφής δύσκολα επηρεάζουν το ημερήσιο χρονοδιάγραμμα των πτηνών 

ανεξάρτητα από τις θερμοκρασιακές συνθήκες. 

 

4.1.6 Χρόνος παραμονής στην κούρνια 

Ο χρόνος παραμονής των ατόμων στην κούρνια από τη δύση του ηλίου έως την 

επόμενη ανατολή του φαίνεται να επηρεάζεται από τη μέση υγρασία. Όσο πιο υψηλές 

είναι οι τιμές της υγρασίας τόσο λιγότερο χρόνο παραμένουν στην κούρνια πιθανότατα 

για τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει για την υγρασία. Σύμφωνα με τους 

Dewasmes et al. (2001) ο χρόνος που κοιμούνται τα άτομα εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο λιγότερο κοιμούνται. 

 

4.1.7 Καταγραφές της θερμοκρασίας και της υγρασίας της κούρνιας  

Η κούρνια στις Βούτες πιθανότατα αποτελεί θερμοκρασιακό παράδεισο για τα άτομα 

που τη χρησιμοποιούσαν. Η ελάχιστη θερμοκρασία της κούρνιας είναι αρκετά 

υψηλότερη από την αντίστοιχη του περιβάλλοντος. Χαμηλότερες θερμοκρασίες 

σημειώνονται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες που μένουν τα πουλιά στην κούρνια. Το 

γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς καταβάλλουν λιγότερη ενέργεια 

προκειμένου να ζεσταθούν. Επίσης, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν ελάχιστα χαμηλότερη 
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από του περιβάλλοντος στην περιοχή πιθανότατα λόγω της σκιάς του φυλλώματος των 

δέντρων πράγμα όμως που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα καθώς οι μέγιστες θερμοκρασίες 

καταγράφονται κατά το μεσημέρι συνήθως όταν τα πουλιά απουσιάζουν από την 

κούρνια. Τελικώς, η θερμοκρασιακή διακύμανση ήταν αρκετά χαμηλότερη από του 

περιβάλλοντος γεγονός το οποίο σημαίνει ότι χαμηλότερη ενέργεια δαπανάται στη 

θερμορύθμιση.   

Η υγρασία της κούρνιας σε αντίθεση με τη θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

κάποιο πρότυπο, που να παρέχει πλεονέκτημα σε σχέση με την υγρασία του 

περιβάλλοντος. Άλλοτε ήταν η ελάχιστη υγρασία της κούρνιας χαμηλότερη και άλλοτε 

του περιβάλλοντος. Το ίδιο ισχύει και για τη διακύμανση. Πιθανόν λοιπόν, η υγρασία 

της κούρνιας δεν αποτελεί λόγο επιλογής της από τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων.  

Σύμφωνα με τους 3 λόγους επιλογής μιας κούρνιας που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή, 

παρατηρείται ότι η συγκεκριμένη κούρνια πληροί τον πρώτο λόγο της καλύτερης 

θερμορύθμισης. Ο δεύτερος λόγος που είναι ο ευκολότερος εντοπισμός του θηρευτή, 

πιθανότατα έπαιζε ρόλο καθώς κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων καταγράφηκαν 

δύο περιπτώσεις αναποτελεσματικών επιθέσεων από ξεφτέρι (Accipiter nisus). Γεγονός 

όμως είναι, ότι ο μεγάλος αριθμός ατόμων στην κούρνια προσέλκυε το ξεφτέρι στην 

περιοχή, δεδομένου ότι επιτέθηκε πάνω από μια φορά στην κούρνια. Μάλιστα η 

επίθεση έγινε και τις δύο φορές σε μεγάλη ομάδα σπουργιτιών κατά την αναχώρησή 

τους από την κούρνια το πρωί. Τα σπουργίτια αντέδρασαν επιστρέφοντας πίσω στους 

φοίνικες. Οι ενέδρες σε κούρνιες από αρπακτικά πτηνά είναι κάτι συνηθισμένο. Ο 

Moreau (1931) ανέφερε σε μελέτη του ότι επιθέσεις από αρπακτικά του γένους 

Accipiter οδήγησε τα σπουργίτια να αλλάξουν κούρνια. Τέλος, η τοποθεσία των 

δέντρων χάριζε προστασία από τον άνεμο, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για 

τη θερμορύθμιση καθώς και το γεγονός ότι τα άτομα επέλεγαν τα αποξυλωμένα 

τμήματα των πρώην φύλλων του δέντρου ως αυτοσχέδιες φωλιές για καλύτερη 

διατήρηση της θερμοκρασίας κατά τις νυχτερινές ώρες.  
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4.1.8 Επιρροή περιβαλλοντικών συνθηκών στις διάφορες παραμέτρους 
κουρνιάσματος. 

Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η φωτοπερίοδος και η ταχύτητα του ανέμου δεν 

επιδρούν σε καμία από τις παραμέτρους που καταγράψαμε σε σχέση με τη 

συμπεριφορά κουρνιάσματος των σπουργιτιών. Προφανώς η ανατολή και η δύση του 

ηλίου αποτελούν τα εναύσματα για την ώρα αναχώρησης και επιστροφής στην κούρνια 

(Eisner, 1984; Janicke, 2006) αλλά οι αλλαγές της φωτοπεριόδου είναι αρκετά μικρές 

για να αποτελέσουν βασικό παράγοντα επιρροής στις αυξομειώσεις των διαφόρων 

καταγραφών μας. Όσο για την ταχύτητα του ανέμου, παρ’ όλο που οι μεγάλες 

ταχύτητες παρεμποδίζουν την πτήση των πουλιών αυτό δεν δείχνει να επηρεάζει το 

χρονοδιάγραμμά τους (Janicke, 2006). Στην περίπτωση άλλων ειδών όμως, όπως του 

Zenaida macroura, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέμου, τόσο πιο αργά 

εγκαταλείπουν την κούρνια (Doucette, 1994). 

 Άλλοι παράγοντες που σύμφωνα με άλλες μελέτες επηρεάζουν τις ώρες αναχώρησης 

είναι σύμφωνα με τον Haase (1963) η νεφοκάλυψη. Η χαμηλότερη ένταση φωτός 

οδηγεί σε καθυστερημένη εγκατάλειψη της κούρνιας. Άλλος παράγοντας που επιδρά 

στο χρόνο επιστροφής και αξίζει να μελετηθεί και για τα σπουργίτια είναι η ένταση του 

φεγγαρόφωτος. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση τόσο πιο αργά επιστρέφουν καθώς 

έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν για μεγαλύτερο διάστημα (Janicke, 2006).   

 

4.2 Μορφομετρία 

Όπως έδειξαν οι αναλύσεις των μορφομετρικών δεδομένων για τα άτομα P. domesticus 

της Κρήτης και P. hispaniolensis, τα θηλυκά P. domesticus παρουσιάζουν μικρότερες 

τιμές στα μήκη των φτερών της ουράς, της φτερούγας και του τρίτου πρωτεύοντος 

φτερού σε σχέση με τα αρσενικά του ίδιου είδους. Ωστόσο αυτό ήταν αναμενόμενο και 

οφείλεται στο φυλετικό διμορφισμό του είδους, όπως άλλωστε έχει αναφερθεί και στη 

μελέτη των Anderson et al. (2006). Συγκρίνοντας τα θηλυκά των δύο ειδών 

διαπιστώνεται ότι τα θηλυκά του είδους P. domesticus είναι μικρότερα από τα θηλυκά 

του P. hispaniolensis και η διαφορά τους έγκειται στο μήκος του ταρσού. Αυτό είναι ένα 
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φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές (Cramp et al., 1994). Φυλετικός 

διμορφισμός βρέθηκε και στα άτομα του είδους P. hispaniolensis στο μήκος της 

φτερούγας και του τρίτου πρωτεύοντος, πράγμα το οποίο συμφωνεί με τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Τέλος, τα αρσενικά άτομα του P. domesticus είναι μικρότερα σε μέγεθος 

από τα αντίστοιχα του P. hispaniolensis, όπως φάνηκε από το μέγεθος του μήκους του 

3ου πρωτεύοντος φτερού.  

Ωστόσο, οι αναλύσεις MDS και ΑΝΟSIM δείχνουν ότι αν λάβουμε υπ’ όψιν όλα τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά οι διαφορές μεταξύ των ειδών δεν είναι σημαντικές. 

Μεγαλύτερες είναι οι διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών του ίδιου είδους παρά 

μεταξύ αρσενικών P. domesticus - P. hispaniolensis και θηλυκών P. domesticus - P. 

hispaniolensis. 

Παρατηρείται από τις αναλύσεις ότι το μήκος της δεξιάς φτερούγας και του τρίτου 

πρωτεύοντος φτερού αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά για 

το διαχωρισμό τόσο σε επίπεδο είδους όσο και σε επίπεδο φύλου εντός των ειδών, 

παρ’ όλο που οι Anderson et al. (2006) υποστηρίζουν ότι το μήκος της ουράς και των 

φτερών είναι ευμετάβλητα μεγέθη και η τιμή τους εξαρτάται από την περίοδο του 

χρόνου που έχει γίνει η μέτρηση καθώς το φτέρωμα φθείρεται, αποβάλλεται και 

επανέρχεται. Όσον αφορά το ράμφος δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ειδών, 

γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη για τα είδη του γένους Passer. Για παράδειγμα 

αντίστοιχη έρευνα για το P. domesticus της Βόρειας Αμερικής έδειξε το ίδιο 

αποτέλεσμα (Anderson et al., 2006). Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανώς στο ότι το 

μήκος του ράμφους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους. Το χειμώνα είναι 

μικρότερο σε σχέση με το καλοκαίρι γεγονός που οφείλεται σε διαφορετικό ρυθμό 

τριβής του ράμφους που είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής πηγής τροφής μεταξύ των 

δύο εποχών (Anderson et al., 2006). Εντύπωση προκαλεί η επιβεβαίωση της μηδενικής 

υπόθεσης για το μήκος του ταρσού στις περισσότερες περιπτώσεις των συγκρίσεων 

καθώς σύμφωνα με μελέτες τα αρσενικά των ειδών του γένους Passer έχουν 

μεγαλύτερο ταρσό από τα θηλυκά ομοειδή τους (Anderson, 2006). Για τις υπόλοιπες 

διαστάσεις η αδυναμία εντοπισμού διαφορών πιθανώς να οφείλεται σε οποιαδήποτε 
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πηγή σφαλμάτων έχει αναφερθεί στην εισαγωγή είτε να οφείλεται σε εποχικό 

διμορφισμό κάτι που ισχύει για τα φτερά, το ράμφος και τον ταρσό (Mοller, 1989). Το 

ίδιο δεν είναι ασφαλές να ισχυριστούμε και για τις μηδενικές διαφορές που βρέθηκαν 

μεταξύ ζωντανών και νεκρών ατόμων διότι τα νεκρά άτομα ήταν διατηρημένα στην 

κατάψυξη και συνεπώς η αλλοίωση των διαστάσεων λόγω συρρίκνωσης να ήταν 

μηδαμινές.  

Αναζητώντας στη βιβλιογραφία για μέσες τιμές των μεγεθών που μετρήσαμε βρήκαμε 

για το ιταλικό σπουργίτι: για αρσενικά και θηλυκά μήκος ουράς 5,3-6 cm, μήκος 

ταρσού 1,86-2,1 cm (Backhouse, 1890). Για αρσενικά το μήκος φτερούγας είναι 7,3-8,2 

cm (Summers-Smith, 1988). Οι τιμές αυτές δεν διαφέρουν αισθητά από τις τιμές των 

μετρήσεων των κρητικών σπουργιτιών. Οι αντίστοιχες μέγιστες και ελάχιστες τιμές που 

υποβάλλονται σε αυτήν την εργασία είναι: μήκος ουράς 5,1-6 (θηλυκά) και 5,4-6,90 

(αρσενικά), μήκος ταρσού 1,63-2,11 (θηλυκά) και 1,69-2,05 (αρσενικά) και μήκος 

φτερού 7-7,75  (θηλυκά) και 7,5-8,10 (αρσενικά). Συγκρίνοντας τις μετρήσεις μας με τις 

αντίστοιχες του είδους P. domesticus της υπόλοιπης Ευρώπης (Cramp et al., 1994) δεν 

παρατηρήσαμε διαφορές. Στον πίνακα 4.8 που ακολουθεί παρατίθενται για 

συγκριτικούς λόγους τα στατιστικά στοιχεία για τις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες τιμές 

των μηκών φτερού, ουράς και ταρσού για άτομα του είδους P. domesticus από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες από άτομα μουσειακών συλλογών. 

 

Πίνακας 4.8 Παράθεση στατιστικών στοιχείων για τις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες τιμές των 

μηκών φτερού, ουράς και ταρσού για θηλυκά/αρσενικά άτομα του είδους P.domesticus από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και του κοινού σπουργιτιού της Κρήτης. Οι τιμές για το φτερό 

παρουσιάζονται ξεχωριστά σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα διότι έχει βρεθεί στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μετρήσεων. Αντίθετα, για τον ταρσό και την ουρά όπου δεν ισχύει κάτι 

ανάλογο, οι τιμές παρουσιάζονται συνολικά (Cramp et al., 1994). 

  Φτερό     Ουρά     Ταρσός      

  Μέση τιμή Μέγιστη Ελάχιστη Μέση τιμή Μέγιστη Ελάχιστη Μέση τιμή Μέγιστη Ελάχιστη 

Ηνωμένο Βασίλειο 7,43/7,62 7,2/7,1 7,8/8,1             

Ολλανδία 7,78/8,07 7,5/7,7 8/8,4             

Σουηδία 7,65/7,94 7,3/7,5 8/8,4             
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Ρουμανία 7,55/7,95 7,5/7,8 7,6/8,2             

Νότια Γαλλία 7,67/8,14 7,5/7,9 7,8/8,4             

Ιβηρική χερσόνησος 7,55/7,94 7,4/7,5 7,7/8,3             

Κρήτη 7,4/7,8 7/7,5 7,75/8,1 5,53/5,8 5,1/5,4 6/6,9 1,87/1,87 1,63/1,69 2,11/2,05 

Ευρωπαϊκές χώρες       5,49/5,63 5,1/5,1 5,9/6,1 1,96/1,99 1,81/1,83 2,12/2,12 

 

Οι τιμές των μετρήσεων για τα κοινά σπουργίτια της Κρήτης και τα P .hispaniolensis  της 

Κρήτης έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το δεύτερο είδος είναι πιο ευμέγεθες 

από το πρώτο κάτι το οποίο υποστηρίζεται και από τη βιβλιογραφία (Μullarney, 2007).  

Επίσης, συγκριτικά με το P. montanus το κοινό σπουργίτι της Κρήτης έχει μεγαλύτερες 

φτερούγες αλλά ίδιες μέσες τιμές για την ουρά και τον ταρσό (Monus et al., 2011). 

Ωστόσο, η βιβλιογραφία παρουσιάζει τα άτομα του P. montanus γενικότερα μικρότερα 

σε μέγεθος από τα αντίστοιχα του είδους P. domesticus (Μullarney, 2007). Για σύγκριση 

παρατίθενται στον πίνακα 4.9 οι μέσες τιμές από ζωντανά άτομα P.montanus της 

κεντρικής Ευρώπης. 

 

Πίνακας 4.9 Παράθεση στατιστικών στοιχείων για τις μέσες τιμές των μηκών φτερού, ουράς και 

ταρσού για θηλυκά/αρσενικά άτομα του είδους P. domesticus και P. montanus. Οι μετρήσεις  

για τα P. montanus προέρχονται από ζωντανά άτομα της κεντρικής Ευρώπης (Monus et al., 

2011). 

  Φτερό Ουρά Ταρσό 

P. montanus 7,01/7,3 5,65/5,83 1,87/1,89 

P. domesticus 7,4/7,8 5,53/5,8 1,87/1,87 

 

4.3 Γενετικές αναλύσεις 

Η ανάλυση του γονιδίου του cyt b υπέδειξε ένα φαινόμενο το όποιο ήταν γνωστό στα 

σπουργίτια του γένους Passer. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν εκτός από το 

μιτοχονδριακό γονίδιο του cyt b, προσδένονται και πολλαπλασιάζουν ένα 

ψευδογονίδιο του αντίστοιχου γονιδίου. Οι Allende et al. (2001) προσπαθώντας να 

διαλευκάνουν τις φυλογενετικές σχέσεις των σπουργιτιών του παλαιού κόσμου 

χρησιμοποίησαν το ίδιο ζεύγος εκκινητών, καταφέρνοντας να πολλαπλασιάσουν τόσο 
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το φυσιολογικό μιτοχονδριακό όσο και το ψευδογονίδιο του cyt b. Βάσει των 

αναλύσεών τους, προέκυψε ότι τα είδη P. domesticus και το P. italiae συνιστούν μια 

αδελφή ομάδα, αφήνοντας υπόνοιες ότι δεν αποτελούν διακριτά είδη, ενώ το P. 

hispaniolensis εμφανίζεται συγγενικότερο της παραπάνω ομάδας σε σχέση με το P. 

montanus). 

Πρακτικά, τα ίδια αποτελέσματα με τους Allende et al. (2001) είχαμε στην παρούσα 

εργασία. Άτομα του είδους P. domesticus και P. italiae εμφανίζονται σε δύο 

ξεχωριστούς κλάδους όπου ο ένας έχει διαμορφωθεί με βάση το μιτοχονδριακό γονίδιο 

για το cyt b και ο άλλος με βάση το ψευδογονίδιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα 

άτομα των ειδών P. domesticus και P. italiae που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία 

πολλαπλασιάστηκε το αντίστοιχο ψευδογονίδιο, ενώ για το P. montanus 

πολλαπλασιάστηκε το σωστό γονίδιο. Το γεγονός αυτό από τη μία μας αποτρέπει από 

τη χρήση των δεδομένων του cyt b για τη διερεύνηση των σχέσεων των σπουργητιών 

της Κρήτης από την άλλη όμως αυξάνει το ενδιαφέρον από εξελικτικής άποψης της 

μελέτης του φαινομένου αυτού, δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια πολλαπλασιασμού 

(με ειδικές τεχνικές) και του «σωστού» γονιδίου στα είδη P. domesticus και P. italiae. 

Ωστόσο οι υπόλοιποι κλάδοι του φυλογενετικού δέντρου με βάση το cyt b συμφωνούν 

με το δέντρο που προέκυψε από την ανάλυση του γονιδίου ND2. Συγκεκριμένα, στο 

τελευταίο τα είδη P.domesticus από την Κρήτη και άλλες περιοχές και το P. italiae 

σχηματίζουν τον ίδιο κλάδο (p.p.=1.00). Ο κλάδος αυτός διαχωρίζεται από αυτόν του P. 

hispaniolensis (p.p.=0.95) ο κοινός πρόγονος των οποίων έχει διαχωριστεί από τον 

πρόγονο του P. montanus πολύ νωρίτερα (p.p.=0.59). Κατά συνέπεια και με βάση τις 

γενετικές αποστάσεις των ειδών που μελετήσαμε για το γονίδιο NADH, η μορφή 

σπουργιτιού που εμφανίζεται στην Κρήτη παρ’ όλες τις μορφολογικές διαφορές με το 

κοινό σπουργίτι ταυτίζεται με αυτό γενετικά. Επίσης, ο χωραφοσπουργίτης είναι 

κοντινότερος συγγενής του P. domesticus σε σχέση  με το P. montanus. Οι γενετικές 

αποστάσεις με βάσει το cyt b εμφανίστηκαν πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που 

προέκυψαν με βάση το ND2 λόγω του ψευδογονιδίου. 
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Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας συμφωνούν επίσης με τα αποτελέσματα των 

Hermansen et al. (2011) οι οποίοι συνέλλεξαν αίμα από 751 άτομα από όλη την Ιταλική 

Χερσόνησο και τη Σικελία καθώς και από αλλοπάτρια δείγματα P. domesticus και P. 

hispaniolensis. Το δενδρόγραμμα για το γονίδιο NADH των ιταλικών σπουργιτιών στο 

οποίο κατέληξαν ταυτίζεται με αυτό της παρούσας εργασίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κλάδος που ξεχωρίζει μερικούς σπιτοσπουργίτες της Κρήτης 

από τα υπόλοιπα P. domesticus. Στον κλάδο περιλαμβάνονται άτομα από τον Ομαλό 

Χανίων, από τον Ψηλορείτη της Κρήτης, από το Θράψανο του Ηρακλείου αλλά και από 

την πόλη του Ηρακλείου. Συνεπώς, περιλαμβάνει ένα σύνολο ατόμων με πολύ 

διαφορετικό υπόβαθρο. Άτομα εξαρτημένα από την ανθρώπινη παρουσία και άτομα 

που φωλιάζουν μακριά από τον άνθρωπο (Άτομο από Ψηλορείτη). Επίσης, κάποια 

άτομα είναι από μεγάλο υψόμετρο και κάποια από πολύ χαμηλότερο.  

 

4.3.1 Εξέταση της πιθανότητας υβριδισμού 

Ο υβριδισμός στα πτηνά αποτελεί ευρύτατο φαινόμενο. Μεγάλο μειονέκτημα στα 

υβρίδια αποτελεί το γεγονός της μείωσης της αρμοστικότητάς τους, κάτι το οποίο όμως 

δε συμβαίνει πάντα, με αποτέλεσμα το υβρίδιο να καταφέρει να εδραιωθεί (Grant, 

1997). Τα αποτελέσματα από άλλες εργασίες αλλά και από την παρούσα έδειξαν ότι οι 

γενετικές αποστάσεις μεταξύ του P. italiae και του P. domesticus είναι πολύ μικρές. 

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο, ότι τα διαφορετικά είδη πτηνών διατηρούνται όχι λόγω 

γενετικών διαφορών αλλά λόγω χρωματικών διαφορών καθώς και διαφορών στη 

συμπεριφορά και την επικοινωνία όπως είναι το κελάηδισμα και τα μηνύματα 

προσέλκυσης του αντίθετου φύλου. Για παράδειγμα σύμφωνα με τους Fuglione et al. 

(2000) τo κελάηδημα του ιταλικού σπουργιτιού μοιάζει με του σπιτοσπουργίτη 

περισσότερο παρά με του χωραφοσπουργίτη, χωρίς όμως να είναι πανομοιότυπα. Οι 

διαφορές αυτές είναι καθοριστικές για την επιτυχία ή μη της αναπαραγωγής και 

συνεπώς στον ορισμό των ορίων μεταξύ των ειδών (Grant, 1997). Στην περίπτωσή μας 

οι χρωματικές διαφορές μεταξύ του σπουργιτιού της Κρήτης και του κοινού 

σπουργιτιού είναι μεγάλες. Πιθανότατα λοιπόν, αυτό να αποτελούσε περιοριστικό 
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παράγοντα στην αναπαραγωγή τους σε περίπτωση που αλληλεπικαλύπτονταν οι 

εξαπλώσεις τους στην Κρήτη. Ωστόσο, στην Κρήτη δεν έχει καταγραφεί πουθενά το 

P.domesticus όπως συναντάται στις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας με μερικές 

εξαιρέσεις που περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ατόμων που διαχειμάζουν στην Κρήτη και 

το χρώμα της κορώνας είναι περισσότερο γκρίζο (Chandrinos et al., 1997). 

Αρκετοί επιστήμονες όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, θεωρούν ότι το είδος P. italiae 

αποτελεί υβρίδιο μεταξύ του P. domesticus και P. hispaniolensis στην ιταλική 

χερσόνησο αλλά και όπου αλλού απαντάται μορφή παρόμοια με αυτή της ιταλικής 

χερσονήσου. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί με γενετικά δεδομένα. Τα δικά μας 

αποτελέσματα τοποθετούν τόσο τα σπουργίτια της Ιταλίας όσο και της Κρήτης στο ίδιο 

είδος με τον σπιτοσπουργίτη. Όμως, η παρούσα εργασία δεν μπορεί να αναιρέσει την 

πιθανότητα υβριδισμού. Άλλωστε, τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που κληρονομούνται 

αποκλειστικά από τη μητέρα του εμβρύου. Ουσιαστικά οι μοριακές αναλύσεις μας 

δηλώνουν σίγουρα ότι οι μητέρες όλων των σπουργιτιών της Κρήτης που μοιάζουν με 

την ιταλική μορφή είναι του είδους P. domesticus. Και είναι πολύ συχνό φαινόμενο στη 

φύση ο υβριδισμός μεταξύ του ενός μόνο φύλου από το ένα είδος με το αντίθετο φύλο 

του άλλου είδους. Συνεπώς, υπάρχει περίπτωση η μορφή που συναντάται στην Κρήτη 

να είναι αποτέλεσμα υβριδισμού αποκλειστικά μεταξύ αρσενικών P. hispaniolensis και 

θηλυκών P. domesticus κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ωστόσο για το ιταλικό σπουργίτι, 

αναφέρεται σε άρθρο βασισμένο σε ανάλογη μελέτη (Hermansen et al., 2011) ότι 

βρέθηκε ένας απλότυπος χωραφοσπουργίτη αποκλείοντας έτσι την αποκλειστική 

κληρονομιά του μιτοχονδριακού γονιδίου από προγόνους του είδους P. domesticus.  

Πρόσφατη μελέτη που στηρίζει ότι το ιταλικό σπουργίτι είναι αποτέλεσμα υβριδισμού 

μεταξύ του σπιτοσπουργίτη και χωραφοσπουργίτη είναι αυτή των Elgvin et al. (2011). Η 

μελέτη τους αφορά στο ρόλο των φυλετικών γονιδίων στη διαλεύκανση περιπτώσεων 

υβριδισμού μεταξύ των ειδών που μας ενδιαφέρουν. Δύο γονίδια, τα CHD1Z και PLAA 

που συναντώνται στο Z χρωμόσωμα, δηλαδή σε φυλετικό χρωμόσωμα κατάφεραν να 

στηρίξουν την αρχική τους υπόθεση περί υβριδισμού. Το είδος P. italiae βρέθηκε να 

έχει περισσότερους απλότυπους του χωραφοσπουργίτη στις αναλύσεις του γονιδίου 
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CHD1Z ενώ περισσότερους απλότυπους σπιτοσπουργίτη στο γονίδιο PLAA. Μοριακές 

αναλύσεις για τα δύο αυτά γονίδια θα έδιναν περισσότερες απαντήσεις για τις 

φυλογενετικές σχέσεις του κρητικού σπουργιτιού με τα υπόλοιπα είδη σπουργιτιών.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα διατριβή και παρουσιάζονται 

στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, απαντούν στα αρχικά ερωτήματα που τέθηκαν στην 

εισαγωγή. Επίσης, παρατίθενται και τα σημαντικότερα παράλληλα συμπεράσματα της 

εργασίας. 

 Ο μεγάλος αριθμός ατόμων στην κούρνια των Βουτών που μελετήθηκε, όπως 

δείχνουν οι αναλύσεις συσχετίζεται με τις ευνοϊκές θερμοκρασιακές συνθήκες 

που επικρατούν κυρίως λόγω της τοποθεσίας της κούρνιας. Επίσης, πιθανότατα 

η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων να βοηθά στον αποτελεσματικότερο 

εντοπισμό θηρευτών.  

 Ο λόγος της μείωσης των ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια των καταγραφών από 

την άλλη, βρέθηκε να συσχετίζεται με την αύξηση της υγρασίας. Δεν μπορούν 

ωστόσο, να παραβλεφθούν οι παράγοντες της έναρξης της αναπαραγωγικής και 

μεταναστευτικής περιόδου ως παράγοντες μείωσης του πληθυσμού της 

κούρνιας.  

 Κατά κανόνα, η αποχώρηση από την κούρνια κατά την ανατολή του ηλίου 

γινόταν σε μεγάλες ομάδες >20 ατόμων και επέστρεφαν στην κούρνια κατά τη 

δύση του ηλίου σε μικρότερες ομάδες <20 ατόμων. Η διάσπαση των μεγάλων 

ομάδων είναι αναμενόμενη κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο η κατανομή 

των ομάδων αυτών βρέθηκε να συσχετίζεται με κλιματικούς παράγοντες. Η 

μεγαλύτερη μέση θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμαινε και 

συγκέντρωση σε μεγαλύτερες ομάδες οδηγώντας παράλληλα και σε 

χαμηλότερη παρατήρηση του φαινομένου των αναποφάσιστων συμπεριφορών. 

Αντίθετα, κατά την επιστροφή η μεγαλύτερη υγρασία συσχετίζεται με τη 

συγκέντρωση σε μικρότερες ομάδες.  

 Στις παραπάνω διαπιστώσεις δεν διακρίθηκε διαφορά μεταξύ των δύο ειδών 

που αποτελούσαν την κούρνια. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την 

κατεύθυνση που ακολουθούσαν κατά την αναχώρησή τους από την κούρνια. Τα 
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άτομα  P. domesticus κατευθύνονταν προς τις περισσότερο αστικές περιοχές, 

ενώ τα άτομα του είδους P. hispaniolensis προς λιγότερο αστικές περιοχές. 

Επίσης, μετά το Γενάρη παρατηρήθηκε ότι τα άτομα του είδους P. hispaniolensis 

περνούσαν περισσότερο χρόνο στην κούρνια και αναχωρούσαν αργότερα από 

τους σπιτοσπουργίτες. Γενικά, η θερμοκρασία φάνηκε να συσχετίζεται με την 

ώρα που αναχωρούσαν τα άτομα της κούρνιας καθώς όσο μεγαλύτερη ήταν 

τόσο πιο νωρίς αποχωρούσαν κατά την ανατολή του ηλίου. Τέλος, 

ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, ασφαλές είναι το συμπέρασμα ότι οι το P. 

domesticus στην Κρήτη δεν παρουσιάζει διαφορές στη συμπεριφορά 

κουρνιάσματος σε σχέση με τα ομοειδή του στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

 Το P. domesticus όπως και το P. italiae είναι είδη που σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία εξαρτώνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην εύρεση 

τροφής και στη φωλεοποίση. Ωστόσο, ο σπιτοσπουργίτης στην Κρήτη βρέθηκε 

να φωλιάζει μακριά από την ανθρώπινη παρουσία κάτι που ενίοτε αναφέρεται 

για το P. domesticus αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά για το P. italiae. 

 Συνολικά οι μορφομετρικές αναλύσεις των ατόμων δεν έδειξαν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ  των ειδών P. domesticus και P. hispaniolensis. Η ειδοποιός 

διαφορά ωστόσο αποδείχτηκε ότι είναι το μήκος της δεξιάς φτερούγας και του 

τρίτου πρωτεύοντος φτερού. Τέλος, ο σπιτοσπουργίτης της Κρήτης δεν φάνηκε 

να διαφέρει ως προς αυτές τις μετρήσεις από το P. domesticus της υπόλοιπης 

Ευρώπης, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα σπουργίτια της ιταλικής 

χερσονήσου. 

 Οι γενετικές αναλύσεις που βασίστηκαν κυρίως στο γονίδιο ND2 έδειξαν ότι τα 

σπουργίτια της Κρήτης μπορούν να τοποθετηθούν σε τρία είδη: P. 

hispaniolensis, P. montanus και P. domesticus. Τα σπουργίτια της Κρήτης το 

φτέρωμα των οποίων θυμίζει το P. italiae τοποθετούνται στον ίδιο κλάδο με το 

τελευταίο είδος αλλά και με το σπιτοσπουργίτη της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με βάση το μιτοχονδριακό γονίδιο που μελετήσαμε 

οι τρεις παραπάνω κατηγορίες συνθέτουν ανήκουν στο ίδιο είδος. Επίσης, 
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σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ενώ στο P. italiae βρέθηκε απλότυπος αυτού του 

γονιδίου από P. hispaniolensis προτείνεται ότι πρόκειται για υβρίδιο μεταξύ του 

χωραφοσπουργίτη και του σπιτοσπουργίτη (Hermansen et al., 2011). Κάτι τέτοιο 

όμως δεν έδειξαν και οι δικές μας αναλύσεις, όπου όλοι οι απλότυποι 

προέρχονταν από P. domesticus. 

 Η χρήση του cyt b στην μελέτη της φυλογένεσης των σπουργητιών απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή, εξαιτίας της παρουσίας ψευδογονιδίων που μπορεί να 

οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα.  

Συνοψίζοντας λοιπόν τα συμπεράσματά μας παρατηρούμε ότι το χρώμα του 

φτερώματος συνηγορεί υπέρ της κατάταξης του σπιτοσπουργιτιού της Κρήτης στο 

είδος P. italiae. Όμως, γενετικές αναλύσεις δεν διαχωρίζουν καν το P. domesticus από 

το P. italiae και το κρητικό σπιτοσπουργίτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση δείχνουν οι 

μορφομετρικές αναλύσεις και τα αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις συμπεριφοράς 

κουρνιάσματος. Σημαντική επίσης, διαφορά που διαχωρίζει το σπιτοσπουργίτη της 

Κρήτης από αυτόν της ιταλικής χερσονήσου είναι το γεγονός ότι απαντάται και σε 

περιοχές μακριά από την ανθρώπινη παρουσία. Οι περισσότερες ενδείξεις συνεπώς, 

ορίζουν ότι το κοινό σπουργίτι της Κρήτης ανήκει όντως στο είδος P. domesticus. 

Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή δεν είναι κατηγορηματική. Πολλές αναλύσεις θα πρέπει να 

γίνουν κυρίως με τη χρήση γενετικών εργαλείων αλλά και με παρατηρήσεις της 

οικολογίας του κρητικού σπιτοσπουργίτη προτού να αποφασιστεί η ταξινόμηση του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 1 Στον πίνακα παρατίθενται τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν στην φυλογενετική 

ανάλυση για το γονίδιο ND2, καθώς και ο αύξων αριθμός του δείγματος από τη συλλογή του  

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΝΗΜC), ο κωδικός της αλληλουχίας σε περίπτωση που 

αυτή προέρχεται από τη βάση δεδομένων GenBank στο διαδίκτυο και τέλος, η περιοχή 

προέλευσης του δείγματος όπου υπάρχει αυτή η πληροφορία. 

Είδος GenBank NHMC Περιοχή Αναφορά 

P. domesticus - 80.4.180.128  Κύπρος Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.034 Μακεδονία Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.033 Μακεδονία Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.041 Λέσβος Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.039 Λέσβος Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.070 Λασίθι Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.069 Λασίθι Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.132 Ηράκλειο Παρούσα εργασία 

P. domesticus ΗΜ159192 - - Hauber et al., 2010, Unpublished data 

P. domesticus GU144922 - Κρήτη Fuglione et al., 2009, Unpublished data 

P. domesticus JN090520 - - Hermansen et al., 2011 

P. domesticus JN090516 - - Hermansen et al., 2012 

P. domesticus - 80.4.180.072 Χανιά Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.059 Χανιά Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.094 Χανιά Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.095 Χανιά Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.067 Ηράκλειο Παρούσα εργασία 

P. domesticus JN090518 - - Hermansen et al., 2012 

P. domesticus JN090515 - - Hermansen et al., 2013 

P. domesticus - 80.4.180.238 Ρέθυμνο Παρούσα εργασία 

P.hispaniolensis - 80.4.180.057 Ηράκλειο Παρούσα εργασία 

P.hispaniolensis - 80.4.180.207 Αίγυπτος Παρούσα εργασία 

P.hispaniolensis  80.4.180.212 Λέσβος Παρούσα εργασία 

P.hispaniolensis JN090546 - - Hermansen et al., 2012 

P.hispaniolensis JN090542 - - Hermansen et al., 2013 

P.hispaniolensis JN090540 - - Hermansen et al., 2014 

P.hispaniolensis JN090544 - - Hermansen et al., 2013 

P.italiae - 80.4.180.062 Ηράκλειο Παρούσα εργασία 

P.italiae JN090586 - Ιταλία Hermansen et al., 2013 

P.italiae JN090584 - - Hermansen et al., 2014 

P.italiae JN090582 - - Hermansen et al., 2015 
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P.luteus GU816846 - - Fjeldsa et al. 2010 

P.melanurus AY329431 - - Voelker et al., 2004 

P.melanurus GU816845 - - Fjeldsa et al. 2010 

P.melanurus - 80.4.180.076 Ηράκλειο Παρούσα εργασία 

P.melanurus - 80.4.180.054 Ηράκλειο Παρούσα εργασία 

P.melanurus - 80.4.180.045 Ηράκλειο Παρούσα εργασία 

P.melanurus - 80.4.180.036 Μακεδονία Παρούσα εργασία 

 

Πίνακας 2 Στον πίνακα παρατίθενται είδη που χρησιμοποιήθηκαν στην φυλογενετική ανάλυση 

για το γονίδιο του κυτοχρώματος β. Ο κωδικός ανήκει στην αλληλουχία  που προέρχεται από τη 

βάση δεδομένων GenBank στο διαδίκτυο, ενώ ο αύξων αριθμός ΝΗΜC του δείγματος ανήκει 

στη συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Επίσης, παρατίθενται οι περιοχές από τις 

οποίες προήλθαν τα άτομα. Σε αρκετές περιπτώσεις η πληροφορία αυτή δεν ήταν διαθέσιμη. 

Τέλος, οι σημειωμένοι με αστερίσκο κωδικοί δηλώνουν ότι η αλληλουχία είναι ψευδογονίδιο. 

Είδος GenBank NHMC Περιοχή Αναφορά 

P. ammodendri AF230905 - Ρωσία Allende et al., 2001 

P. ammodendri AF230915* - Ρωσία Allende et al., 2001 

P. domesticus AY030117 - Καλιφόρνια Cicero et al., 2001 

P. domesticus AY495393 - Καλιφόρνια Van der Meij et al., 2005 

P. domesticus AF399678 - - Nooker et al.,2001, Unpublished data 

P. domesticus AF399697 - - Nooker et al.,2001, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671331 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671332 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671334 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671335 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671336 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671337 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671338 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671339 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671340 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671341 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671342 - Σαουδ. Amer et al., 2011, Unpublished data 
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Αραβία 

P. domesticus ΑΒ671343 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671344 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671345 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671346 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus ΑΒ671347 - Σαουδ. 
Αραβία 

Amer et al., 2011, Unpublished data 

P. domesticus L76636 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. domesticus AF230916* - Ισπανία Allende et al., 2001 

P. domesticus AF230906 - Ισπανία Allende et al., 2002 

P. domesticus - 80.4.180.39 Λέσβος Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.41 Λέσβος Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.132 Ηράκλειο  Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.59 Χανιά Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.94 Χανιά Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.33 Δράμα Παρούσα εργασία 

P. domesticus - 80.4.180.95 Χανιά Παρούσα εργασία 

P. flaveolus L77904 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. flaveolus AF230907 - Βιετνάμ Allende et al., 2001 

P. griseus AF230908 - Σενεγάλη Allende et al., 2001 

P. griseus AF230917* - Σενεγάλη Allende et al., 2001 

P. 
hispaniolensis 

AF230909 - Κανάρια Allende et al., 2001 

P. 
hispaniolensis 

AF230918* - Κανάρια Allende et al., 2001 

P. italiae AF255708 - Ιταλία Allende et al., 2001 

P. italiae AF255707* - Ιταλία Allende et al., 2001 

P. italiae L76714 - Σενεγάλη Allende et al., 2001 

P. italiae L76715 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. italiae L76716 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. italiae AF230919* - Σενεγάλη Allende et al., 2005 

P. melanurus AY329468 - - Voelker et al., 2004 

P. melanurus L77905 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. melanurus AF230910 - N. Αφρική Allende et al., 2005 

P. montanus AB239495 - - Nishiumi et al., 2005,  Unpublished data 

P. montanus AB159158 - Ιαπωνία Nishiumi et al., 2004 

P. montanus AB239494 - - Nishiumi et al., 2005,  Unpublished data 

P. montanus AB239493 - - Nishiumi et al., 2005,  Unpublished data 

P. montanus D32170 - - Chikuni et al., 1994 

P. montanus AB159160 - Κορέα Nishiumi et al., 2004 



108 

 

P. montanus AY228073 - Πακιστάν Ericson et al., 2003 

P. montanus EU325789 - Σουηδία Alstrom et al., 2008 

P. montanus AY228073 - - Ericson et al., 2003 

P. montanus L76719 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. montanus L76718 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. montanus AF230911 - Ισπανία Allende et al., 2005 

P. montanus L76637 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. montanus L76717 - - Alvarez et al., 2001, Unpublished data 

P. montanus AB159159 - - Nishiumi et al., 2004 

P. montanus - 80.4.180.76 Ηράκλειο  Παρούσα εργασία 

P. montanus - 80.4.180.36 Δράμα Παρούσα εργασία 

P. rutilans AF230912 - Κίνα Allende et al., 2001 

 

 

 

 

 


