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οικονομική και ηθική στήριξη αυτά τα χρόνια. 
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Περίληψη 

 

    Ο Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator), αποτελεί ένα μεταναστευτικό 

στρουθιόμορφο μεγάλης απόστασης, το οποίο διασχίζει την έρημο της αχάρας 

και τη θάλασσα της Μεσογείου, επιστρέφοντας από τις περιοχές διαχείμασης 

προς τις περιοχές αναπαραγωγής του.  Κατά το ταξίδι του αυτό, ένας από τους 

ενδιάμεσους μεταναστευτικούς σταθμούς που χρησιμοποιεί είναι τα 

Αντικύθηρα. 

    Με βάση δεδομένα από το 2007 έως το 2011, η διάμεσος ημερομηνία 

μετανάστευσης του είδους για τα Αντικύθηρα είναι η 24η Απριλίου. Σα 

αρσενικά άτομα βρέθηκε πως φτάνουν νωρίτερα (22η Απριλίου), σε σχέση με τα 

θηλυκά άτομα (26η Απριλίου). Σο πρότυπο της ασύγχρονης μετανάστευσης που 

παρατηρείται μεταξύ των δύο φύλων, ίσως να οφείλεται στο ότι η πρώιμη άφιξη 

στις περιοχές αναπαραγωγής για τα μεταναστευτικά πουλιά, μπορεί να αυξήσει 

την αναπαραγωγική επιτυχία των αρσενικών. 

    Σα ενήλικα άτομα βρέθηκε πως φτάνουν νωρίτερα στα Αντικύθηρα (20 

Απριλίου), σε σχέση με τα ανήλικα άτομα (27 Απριλίου). Σο γεγονός αυτό 

στηρίζεται στο ότι τα νεαρότερα άτομα στερούνται εμπειρίας, η οποία πιθανόν 

επηρεάζει τον χρόνο άφιξης, καθώς και την εύρεση επικράτειας. 

    Ελέγχοντας τη συσχέτιση μεταξύ της ενδιάμεσης ημερομηνίας μετανάστευσης 

για όλα τα άτομα και για τα έτη για τα οποία διαθέταμε δεδομένα, βρέθηκε πως 

υπάρχει μία τάση στα πουλιά να επιστρέφουν νωρίτερα από την Αφρική. 

    χετικά με την εμφάνιση κάποιου προτύπου για το πότε περνούν τα άτομα 

από το νησί, δεν βρήκαμε κάποια συσχέτιση μεταξύ της διάμεσης ημερομηνίας 

μετανάστευσης με τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά του είδους. 

     Από τα δεδομένα μας προκύπτει πως όσο αυξάνει το γεωγραφικό πλάτος 

παρατηρείται και αύξηση στη σωματική μάζα του Κοκκινοκεφαλά. Από τη μέση 

τιμή της σωματικής μάζας και τη μέση τιμή του λιπώδους ιστού των ατόμων που 

φτάνουν στα Αντικύθηρα, τα άτομα δεν φαίνεται να παρουσιάζουν μεγάλη 

καταπόνηση λόγω της μεταναστευτικής τους πτήσης. ύμφωνα με τα δεδομένα 

μας ο Κοκκινοκεφαλάς φαίνεται πως αρχίζει να ανεφοδιάζεται στη βόρεια 

Αφρική. 

    Η κατεύθυνση που ακολουθεί ο Κοκκινοκεφαλάς κατά την μεταναστευτική 

του πορεία είναι βόρεια, ελαφρώς ανατολική. Με βάση την αναμενόμενη 

κατεύθυνση μετανάστευσης και το ενεργειακό φορτίο των πουλιών στα 

Αντικύθηρα, φαίνεται ότι τα πουλιά που χρησιμοποιούν το νησί ως ενδιάμεσο 

μεταναστευτικό σταθμό είναι σε θέση να φτάσουν μέχρι την Βουλγαρία μετά 

την επόμενη μεταναστευτική τους πτήση. 
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    Όσον αφορά το ενδιαίτημα του Κοκκινοκεφαλά κατά την ανοιξιάτικη 

μεταναστευτική περίοδο, συνίσταται από ανοιχτά, ξερά λιβάδια με 

απομονωμένα δέντρα και θάμνους που χρησιμοποιούνται ως θέσεις έρευνας 

και κυνηγιού. Σα άτομα κουρνιάζουν στους θάμνους και στα δέντρα, από τα 

οποία το κάθε πουλί ερευνά την επικράτεια, ψάχνοντας για θηράματα στο 

έδαφος. Ο Κοκκινοκεφαλάς φαίνεται να προτιμά ανοιχτές περιοχές με χαμηλή 

βλάστηση, αφού οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 

πυκνότητα σε θηράματα. 
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Abstract 

 

    The Woodchat shrike (Lanius senator), is a migratory long distance passerine, 

which crosses the Sahara Desert and the Mediterranean sea, returning from the 

wintering to the breeding areas. During its trip, one of the stopover sites is 

Antikythera.  

    Based on our data (2007-2011), the median arrival date for the species in 

Antikythera is the 24th of April. Males were found to arrive earlier (22th of April) 

compared with females (26th of April). This finding enhances the theory that 

early arrival at the breeding areas may increase the reproductive success of 

males. 

    The adults were found to arrive earlier in Antikythera (20th of April), 

compared with juveniles (27th of April). This is based on the fact that juveniles 

lack experience, which may affect the time of arrival and the research for 

territories. 

   Investigating the correlation between the median arrival date of the 

migration, for all the individuals and for the all the years for which we collected 

data, we found that there is a tendency for birds to return earlier from Africa. 

    About the appearance of a specific pattern concerning the passage of the 

individuals from the island, no correlation was found between the median 

arrival date on the island and the morphometric characteristics of the species.  

    From our data, it appears that there is an increase in the body mass of 

Woodchats with increasing latitude. Specifically, it seems that Woodchat shrike 

begins to refuel in North Africa. From the mean body mass and the mean fat 

tissue of individuals who arrive on Antikythera, individuals do not seem to get 

under great harassment because of their migratory flight. 

    The direction followed by the Woodchat shrike during spring migration is 

north, slightly east and it is capable to reach up to Bulgaria. 

    The habitat of Woodchat shrike during the spring migration period, consists 

of open, dry grasslands with isolated trees and shrubs used as places of 

research and hunting. Individuals roost in the bushes and trees, of which each 

bird explores the territory, searching for prey on the ground. The Woodchats 

seems to prefer open areas with low vegetation, since these areas are 

characterized by greater density in prey. 
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KΕΥΑΛΑΙΟ  1 – ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Μετανάστευση 
 

    Όσον αφορά τη μετανάστευση υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες στο να δoθεί 

ένας σαφής ορισμός της, εξαιτίας του ότι ο όρος χρησιμοποιείται σε αρκετές 

ομάδες ζώων. ύμφωνα με τον Southwood (1962), πρόκειται για τη μετακίνηση 

από ένα ενδιαίτημα σε ένα άλλο, άποψη η οποία δίνει έμφαση στο γεγονός ότι 

το ζώο κατά κάποιον τρόπο αλλάζει τις συνθήκες της ζωής του, μέσω τις 

μετανάστευσης. 

    Η μετανάστευση είναι εμφανής σε διάφορες ομάδες ζώων όπως τα έντομα, τα 

ερπετά, τα θηλαστικά, τα ψάρια, αλλά σε καμία από αυτές δεν είναι τόσο 

ευρέως και καλά αναπτυγμένη όσο στα πουλιά. 

    Ο Landsborough (1964), ορίζει τη μετανάστευση πουλιών ως την τακτική 

μετακίνηση των πουλιών μεταξύ εναλλασσόμενων περιοχών, οι οποίες 

κατοικούνται από αυτά σε διαφορετικές περιόδους του χρόνου. Μία περιοχή 

είναι αυτή που χρησιμοποιείται από τα άτομα για να αναπαραχθούν και μία 

άλλη αυτή που χρησιμοποιείται για τη διαμονή τους στο υπόλοιπο της 

περιόδου. 

    ύμφωνα με έναν πιo πρόσφατο ορισμό (Salewski & Bruderer, 2007),  

μετανάστευση είναι η τακτική, ενδογενώς ελεγχόμενη, εποχική μετακίνηση των 

πουλιών από και προς τις περιοχές αναπαραγωγής και διαχείμασής τους. αν 

αποτέλεσμα της μετανάστευσης, οι κατανομές των πουλιών αλλάζουν συνεχώς 

σε τακτικά εποχιακά πρότυπα.  

    Οι μετακινήσεις των πουλιών είναι περισσότερο καταγεγραμμένες κατά την 

άνοιξη και το φθινόπωρο, αλλά μπορεί να συμβαίνουν κάθε μήνα κατά τη 

διάρκεια του έτους, σε διαφορετικές περιοχές στον κόσμο. Όσον αφορά τους 

τύπους μετακίνησης των πουλιών ταξινομoύνται στους εξής: 

 Καθημερινές μετακινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πτήσεις από τις 

περιοχές φωλιάσματος ή κούρνιας σε περιοχές τροφοληψίας, ή από μία 

περιοχή τροφοληψίας σε μία άλλη, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. τα 

περισσότερα πουλιά αυτές οι μετακινήσεις δεν υπερβαίνουν αποστάσεις 

της τάξης κάποιων μέτρων ή λίγων χιλιομέτρων, ενώ υπάρχουν είδη που 

φτάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την αποικία 

φωλιάσματος. 

 Μετακινήσεις διασποράς (dispersal movements), κατά τις οποίες τα 

νεαρά άτομα, μετά την ανεξαρτητοποίηση από τους γονείς, 

διασκορπίζονται σε διάφορες κατευθύνσεις από τις περιοχές γέννησής 
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τους. τις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι μετακινήσεις δεν 

ξεπερνούν κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα. 

 Μετα-αναπαραγωγικές μετακινήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα προς 

οποιαδήποτε κατεύθυνση από την περιοχή αναπαραγωγής και 

περιλαμβάνουν επιστροφή σε αυτή. υμβαίνουν εποχιακά μεταξύ 

περιοχών αναπαραγωγής και μη αναπαραγωγής και δεν 

χαρακτηρίζονται απαραίτητα από αλλαγές στην κατανομή του 

πληθυσμού όσον αφορά το γεωγραφικό πλάτος. 

 Εισβολές, οι οποίες μοιάζουν με άλλες εποχικές μεταναστεύσεις, με τη 

διαφορά ότι οι αναλογίες των πουλιών μέσα στον πληθυσμό που 

φεύγουν από την ακτίνα αναπαραγωγής και οι αποστάσεις που 

διανύουν, ποικίλουν ανά έτος. Σέτοιες μετακινήσεις γίνονται συνήθως 

προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη και σχετίζονται με ετήσιες ή και 

εποχικές διακυμάνσεις στα τροφικά αποθέματα. 

 Νομαδισμός, κατά τον οποίο τα πουλιά κατοικούν από μία περιοχή σε 

μία άλλη για ένα διάστημα, όπου η τροφή είναι προσωρινά άφθονη και 

αν είναι εφικτό αναπαράγονται. Καμία από τις περιοχές αυτές δε 

χρησιμοποιείται απαραιτήτως κάθε χρόνο. 

 Μετανάστευση μεγάλων αποστάσεων, κατά την οποία τα άτομα 

επιτελούν τακτικές μετακινήσεις τις ίδιες εποχές κάθε χρόνο, με 

συγκεκριμένο προορισμό. ε σύγκριση με τις παραπάνω μετακινήσεις, η 

μετανάστευση αυτού του τύπου αφορά μεγαλύτερα ταξίδια, πάνω από 

εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα και σε πιο συγκεκριμένες και 

σταθερές κατευθύνσεις. Σα περισσότερα είδη περνούν την ετήσια μη 

παραγωγική τους περίοδο σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη σε 

σύγκριση με την αναπαραγωγική τους περίοδο, αλλά κάποια 

μεταναστεύουν σε παρόμοια γεωγραφικά πλάτη στο αντίθετο 

ημισφαίριο όπου οι εποχές αντιστρέφονται. Σέτοιες μεταναστεύσεις 

σχετίζονται με εποχικές αλλαγές στην διαθεσιμότητα της τροφής, λόγω 

της εναλλαγής των θερμών σε ψυχρές περιόδους στα ψηλά γεωγραφικά 

πλάτη, ή των υγρών σε ξηρές περιόδους στις τροπικές περιοχές. Γενικά η 

μετανάστευση αυτή προκαλεί μεγάλες μετακινήσεις των πουλιών δύο 

φορές κάθε χρόνο, μεταξύ των περιοχών αναπαραγωγής και των 

περιοχών διαχείμασης και μία γενική αλλαγή θέσης των πληθυσμών 

από υψηλότερα σε χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη για την μη 

αναπαραγωγική περίοδο. 

 

    Παγκοσμίως, ως απόκριση στις εποχικές αλλαγές στην διαθεσιμότητα τροφής, 

περισσότερα από 500 δισεκατομμύρια πουλιών μεταναστεύουν κάθε χρόνο 

μεταξύ των περιοχών αναπαραγωγής και διαχείμασης (Berthold, 1993). Επειδή 
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σχεδόν όλα τα μεταναστευτικά πουλιά ταξιδεύουν σε ηπιότερα κλίματα για την 

μη αναπαραγωγική τους περίοδο, κινούνται κυρίως σε έναν βόρειο-νότιο 

άξονα. Παρ‟ όλα αυτά, πολλοί πληθυσμοί έχουν μία ανατολική ή δυτική 

συνιστώσα στις μετακινήσεις τους, ειδικά αυτοί που αναπαράγονται στα 

κεντρικά τμήματα των βόρειων περιοχών και μετακινούνται σε πιο θερμά άκρα 

για τον χειμώνα.   

    Έτσι, η επικρατούσα κατεύθυνση μετανάστευσης του φθινοπώρου για τους 

ενδοηπειρωτικούς μετανάστες στη δυτική Ευρώπη είναι νοτιοδυτική, αλλά όσο 

πιο ανατολικά αναπαράγονται μέσα στην Ευρώπη, τόσο πιo έντονη είναι η 

δυτική συνιστώσα στα φθινοπωρινά τους ταξίδια. Η δυτική Ευρώπη είναι 

θερμότερη τον χειμώνα συγκριτικά με ισοδύναμα γεωγραφικά πλάτη 

οπουδήποτε αλλού στην περιοχή της Ευρασίας, οπότε λειτουργεί ως περιοχή 

διαχείμασης για Ευρασιατικούς  μετανάστες. Ωστόσο, μερικά πουλιά από την 

ανατολική Ευρώπη κινούνται νοτιοανατολικά για να διαχειμάσουν στην Μέση 

Ανατολή, στην Ανατολική Αφρική ή στην Ινδία. Παρομοίως, στη Βόρεια 

Αμερική πολλά πουλιά μετακινούνται νοτιοανατολικά το φθινόπωρο, προς τις 

πιο θερμές περιοχές. Πολλά είδη στην νότια Αφρική μετακινούνται από την 

ξηρή δυτική Αφρική το καλοκαίρι στην πιο υγρή τον χειμώνα (Brooke, 1994). 

    Tα μεγαλύτερα ταξίδια γίνονται από τα είδη που πετούν μεταξύ της βόρειας 

Ευρασίας και της νότιας Αφρικής ή της Αυστραλασίας ή μεταξύ της βόρειας 

Βόρειας Αμερικής και της νότιας Νότιας Αμερικής. Ακόμη και οι μικρότερες 

διαδρομές συνεπάγονται πτήσεις μεγαλύτερες των 25000 km (με επιστροφή) 

κάθε χρόνο. Σο μεγαλύτερο πλεονέκτημα στη μετανάστευση μεγάλων 

αποστάσεων, μεταξύ του βόρειου και του νότιου ημισφαιρίου είναι ότι οι 

εποχές αντιστρέφονται. Με αυτόν τον τρόπο τα άτομα περνούν τόσο την 

περίοδο αναπαραγωγής όσο και την μη αναπαραγωγική περίοδο σε συνθήκες 

θέρους όπου υπάρχει αφθονία τροφής. Σα περισσότερα πουλιά που 

μεταναστεύουν διά ξηράς έχουν πολλές ευκαιρίες να σταματήσουν για 

ανεφοδιασμό. Μπορούν να μετακινούνται, να ξεκουράζονται και να τρέφονται 

σχεδόν κάθε μέρα, πραγματοποιώντας το ταξίδι τους μέσω μίας σειράς 

μικρότερων σε διάρκεια πτήσεων. Κάποια πουλιά διασχίζουν ¨αφιλόξενες¨ 

περιοχές όπου η δυνατότητα ανεφοδιασμού είναι περιορισμένη. ε αυτές τις 

περιπτώσεις τα πουλιά θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί ενεργειακά πριν την 

έναρξη διάσχισης της περιοχής.  

    Πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων των στρουθιόμορφων, που 

μετακινούνται μεταξύ της Ευρασίας και της τροπικής Αφρικής, είναι 

αναγκασμένα να διασχίσουν μεγάλο μέρος της αχάρας. Σα περισσότερα 

Ευρωπαϊκά είδη διασχίζουν τουλάχιστον 1500 km της ερήμου αχάρα, αμέσως 

αφού διασχίσουν την Μεσόγειο θάλασσα, ένα ταξίδι μεγαλύτερο των 1200 km. 

Σο φθινόπωρο κάποια είδη μπορούν να πραγματοποιήσουν την πτήση 
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Μεσόγειος-αχάρα χωρίς διακοπή, ταξίδι που φτάνει τα 1500-2500 km, 

ανάλογα με τη διαδρομή που ακολουθείται.  

    Όσον αφορά τις ανοιξιάτικες οδούς μετανάστευσης των πουλιών της 

Παλαιαρκτικής - Αφρικής, είναι λιγότερο γνωστές σε σχέση με τις φθινοπωρινές 

μετακινήσεις αυτών (Zink, 1973).  

 

 

 

1.2. Σο οικολογικό φράγμα Μεσογείου-αχάρας και στρατηγικές 

διάσχισής του 

 

    το σύστημα Παλαιαρκτικής – Αφρικής οι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων 

είναι αναγκασμένοι να διασχίσουν δύο μεγάλα οικολογικά φράγματα τόσο 

κατά την μετακίνηση τους στις περιοχές διαχείμασης όσο και κατά την 

επιστροφή τους στις περιοχές αναπαραγωγής. Πρόκειται για την έρημο της 

αχάρας και την Μεσόγειο θάλασσα. 

    Η έρημος αχάρα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Αφρικής, 

από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι τον Ατλαντικό ωκεανό. Καλύπτει μεγάλα 

τμήματα του Σσάντ, της Αλγερίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Μαυριτανίας, 

του Νίγηρα, του Μάλι, του Μαρόκου, της Συνησίας και του ουδάν (Εικόνα 

1.1).  

 

 
Εικόνα 1.1. Δορυφορική εικόνα της Μεσογείου θάλασσας και της ερήμου αχάρας (Nasa World Wide) 

 

    ύμφωνα με τους Bruderer και Salewski (2008), η  σταδιακή εξάπλωση του 

εύρους της ερήμου τα τελευταία 6000 χρόνια (Kropelin et al., 2008), ήταν αυτή 

που ίσως οδήγησε τα μεταναστευτικά είδη στο να πραγματοποιήσουν 

μεταναστευτικά ταξίδια με τόσο μεγάλο εύρος.  

    Σα στρουθιόμορφα μεταναστευτικά πουλιά ανεφοδιάζονται ενεργειακά σε 

ενδιάμεσους μεταναστευτικούς σταθμούς μέχρι να φτάσουν στο τέλος του 

ταξιδιού τους. Αυτό συμβαίνει διότι δεν είναι δυνατόν να αποθηκεύσουν 
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ενεργειακό απόθεμα τόσο μεγάλο ώστε να μεταφερθούν από τις περιοχές 

αναπαραγωγής στις περιοχές διαχείμασής τους (Schaub & Jenni, 2000). 

    Όσον αφορά τις στρατηγικές διάσχισης του οικολογικού φράγματος (Schaub 

& Jenni, 2000), υπάρχουν πουλιά που εναποθέτουν μεγάλα ενεργειακά 

αποθέματα πολύ πριν τα βόρεια όρια του οικολογικού φράγματος και μετά από 

το σημείο αυτό, διασχίζουν την υπόλοιπη απόσταση έως το νότιο όριο της 

ερήμου χωρίς να ανεφοδιαστούν ξανά (στρατηγική α). Μία άλλη στρατηγική 

διάσχισης (στρατηγική β), περιλαμβάνει την σταδιακή εναπόθεση ενεργειακών 

αποθεμάτων από τις περιοχές αναπαραγωγής έως το οικολογικό φράγμα. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί αν σε κάθε ενδιάμεσο μεταναστευτικό σταθμό, 

εναποτίθεται ενέργεια περισσότερη από όση χρειάζεται για την μετακίνηση 

στον επόμενο σταθμό. Μία τρίτη στρατηγική (στρατηγική γ), αφορά τον 

ιδιαίτερα εκτεταμένο ανεφοδιασμό στον τελευταίο ενδιάμεσο μεταναστευτικό 

σταθμό, πριν την έναρξη του φράγματος. Σέλος (στρατηγική δ), ορισμένα είδη 

προετοιμάζονται ενεργειακά τόσο, όσο τους είναι απαραίτητο για να φτάσουν 

με ασφάλεια στον επόμενο μεταναστευτικό σταθμό, στη διαδρομή από τις 

περιοχές αναπαραγωγής έως το τέλος της ερήμου. 

    Κάποια είδη μεταναστευτικών πουλιών, ανεφοδιάζονται σε οάσεις (Βairlein, 

1985), αλλά δεν είναι γνωστό το κατά πόσο αυτό αποτελεί στρατηγική 

μετακίνησης ή συμβαίνει λόγω αδυναμίας εφαρμογής της στρατηγικής που 

επέλεξαν. 

    Πρόσφατα έχει προταθεί και μία νέα στρατηγική (Barboutis, 2011) που είναι 

ουσιαστικά  συνδυασμός των στρατηγικών β και γ. Υαίνεται ότι τουλάχιστον οι 

Κηποτσιροβάκοι (Sylvia borin) που χρησιμοποιούν τον ανατολικό 

αεροδιάδρομο πάνω από την Ευρώπη, αυξάνουν τα ενεργειακά τους 

αποθέματα σταδιακά από τις περιοχές αναπαραγωγής  μέχρι το βόρειο όριο του 

φράγματος, αλλά η πλειοψηφία του απαραιτήτου για την διάσχιση ενεργειακό 

απόθεμα, εναποτίθεται αμέσως πριν την έναρξη του φράγματος.  

    Οι παραπάνω στρατηγικές διάσχισης του οικολογικού φράγματος 

αναφέρονται στην κίνηση από τις περιοχές αναπαραγωγής στην Ευρώπη, προς 

τις περιοχές διαχείμασης στην Αφρική. Αναμένεται ότι οι αντίστοιχες 

στρατηγικές ακολουθούνται και κατά την αντίστροφη μετακίνηση, από την 

Αφρική προς την Ευρώπη.  

 

 

1.3.  Ο Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator) ως είδος-μοντέλο 

 

 

    Οι Κεφαλάδες είναι στρουθιόμορφα της οικογένειας των Laniidae. Η 

οικογένεια αποτελείται από 31 είδη κατανεμημένα σε 3 γένη. Η προέλευση των 
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Laniidae δεν είναι απόλυτα γνωστή. Έχει βρεθεί απολίθωμα του Lanius 

miocaenus σε αποθέσεις του Κατώτερου Μειόκενου, γεγονός που υποδεικνύει ότι 

το γένος Lanius υπήρχε στην Ευρώπη 25-30 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η 

θεωρία της Αφρικανικής προέλευσης αυτού, σήμερα αμφισβητείται μιας και 

μοριακές μελέτες προτείνουν πως κατάγεται από την περιοχή της 

Αυστραλασίας (περιοχή της Ωκεανίας που αποτελείται από την Αυστραλία, την 

Νέα Ζηλανδία, την Νέα Γουινέα και γειτονικά νησιά στον Ειρηνικό). Από εκεί, 

καθώς η Αυστραλία κινήθηκε βόρεια 20-30 εκατομμύρια χρόνια πριν, κατά την 

Σριτογενή περίοδο, θεωρείται πως μετανάστευσε στην Ασία και αργότερα στην 

Βόρεια Αμερική.  

    Ο Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator), είναι ένα μεταναστευτικό στρουθιόμορφο 

μεγάλης απόστασης και ανήκει στην οικογένεια των Laniidae. Σο εύρος 

αναπαραγωγής του περιορίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην νοτιοδυτική 

Παλαιαρκτική και περιλαμβάνει κυρίως την περιοχή της Μεσογείου, εκτός από 

την Αίγυπτο και την ανατολική Λιβύη. Απομονωμένοι αναπαραγωγικοί 

πληθυσμοί απαντώνται στα βορειοδυτικά και ανατολικά τμήματα του εύρους 

αυτού. 

    υνήθως απαντάται στα βόρεια τμήματα του Μάγκρεμπ, κυρίως στο 

Μαρόκο, στην Αλγερία και στην Συνησία και προχωρώντας πιο ανατολικά στη 

Λιβύη, σε παράκτιες κυρίως περιοχές. Κατοικεί σε σχεδόν όλα τα Μεσογειακά 

νησιά, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με εξαίρεση την Κύπρο, όπου 

υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για την εκεί αναπαραγωγή του. 

    Είναι κοινός στις  Ευρωπαϊκές χώρες με μεσογειακό ή υπομεσογειακό τύπο 

κλίματος όπως στην Ισπανία (εκτός από τις βόρειες περιοχές της Αστούρια), 

στην νότια Γαλλία, στην Ιταλία, στο νότιο τμήμα της πρώην Γιουκοσλαβίας, 

στην νοτιοδυτική Βουλγαρία, ενώ είναι σπάνιος στην νοτιοανατολική 

Ρουμανία. Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, είναι ο πιο κοινός και πολυπληθής 

από τους Κεφαλάδες και συναντάται σχεδόν παντού στην ηπειρωτική και 

νησιωτική Ελλάδα από το ύψος της θάλασσας μέχρι και τα 1600 μέτρα 

(Handrinos & Akriotis, 1997). 

    Τπάρχουν στοιχεία για την αναπαραγωγή του στην Αυστρία (1982) και στην 

Ουγγαρία (1981). την Σουρκία, φωλιάζει στα δυτικά και νότια της χώρας και 

είναι ιδιαίτερα κοινό στη δυτική Ανατολία. τα βορειοανατολικά, το εύρος 

αναπαραγωγής του εκτείνεται στην Γεωργία, στην Αρμενία και στο 

Αζερμπαϊτζάν. Είναι κοινό στη δυτική υρία, στο Λίβανο, στο βόρειο και 

κεντρικό Ισραήλ, στη δυτική Ιορδανία και στο βορειοδυτικό Ιράν. 

    τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, το εύρος του έχει περιοριστεί σημαντικά 

προς τα νότια από το τέλος του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα στα τελευταία 30-40 

χρόνια. Η τελευταία σχετικά καλή περίοδος για το είδος ήταν στις δεκαετίες του 

΄30 και ΄50, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με τον 19ο αιώνα, κατά τον οποίο 
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αναπαράγονταν μέχρι και το Γκρόντο στη Λευκορωσία και το Κίεβο στην 

Ουκρανία. 

    Η περιοχή διαχείμασής του αποτελείται από μία εκτενή ζώνη νότια της 

αχάρα. Μπορεί να βρεθεί από τη νότια Μαυριτανία και ενεγάλη, ανατολικά 

του Νταρφούρ στο ουδάν. τα νότια φτάνει το νοτιοανατολικό  Ζαΐρ και την 

Ουγκάντα (Εικόνα 1.2). 

    Η φθινοπωρινή μετανάστευση ξεκινά το δεύτερο μισό του Ιουλίου εκτός από 

τις περιπτώσεις αποτυχημένης αναπαραγωγικής απόπειρας, οπότε ξεκινά 

νωρίτερα. Σο φθινόπωρο, άτομα από την κεντρική Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία, 

Ελβετία), ακολουθούν νοτιοδυτική κατεύθυνση προς την Ιβηρική χερσόνησο 

και τις δυτικές ακτές του Μαρόκο και της Μαυριτανίας. Σα περισσότερα πουλιά 

αφήνουν τις περιοχές αναπαραγωγής τους στις αρχές του Αυγούστου. Σα 

νεαρότερα άτομα παρατηρούνται συχνά μέχρι και τα μέσα του επτέμβρη. Οι 

αφίξεις στις περιοχές διαχείμασης κορυφώνονται μετά τα μέσα του Αυγούστου 

στην ενεγάλη, τον επτέμβρη-Οκτώβρη στο Μάλι και στις αρχές του Νοέμβρη 

στον νότιο Νίγηρα και στο Σσάντ. 

    τη συνέχεια (Εικόνα 1.2), παρουσιάζεται το εύρος κατανομής για τα υποείδη 

Lanius senator senator, Lanius senator badius και Lanius senator niloticus.  

 

 

 

Εικόνα 1.2. Εύρος αναπαραγωγής και διαχείμασης του Κοκκινοκεφαλά. Με πορτοκαλί χρώμα 

απεικονίζονται οι περιοχές αναπαραγωγής και με μπλε οι περιοχές διαχείμασης του Lanius 

senator senator. Με ροζ χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές αναπαραγωγής και με κόκκινο οι 

περιοχές διαχείμασης του Lanius senator badius. Σέλος, με πράσινο ανοιχτό απεικονίζονται οι 

περιοχές αναπαραγωγής και με πράσινο σκούρο οι περιοχές διαχείμασης του Lanius senator 

niloticus.  
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     Όσον αφορά το ενδιαίτημα, ο Κοκκινοκεφαλάς προτιμά Μεσογειακού τύπου 

οικοσυστήματα και αναπαράγεται σε θερμές και ανοιχτές περιοχές. αν 

κανόνα, περιορίζεται σε πεδινές περιοχές ή λόφους έως και 600-900 μέτρα, αλλά 

στα νοτιότερα τμήματα του εύρους του μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερα 

υψόμετρα. το Μάγκρεμπ συνήθως φωλιάζει σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 

1.200 μέτρων και στο Μαρόκο έχει βρεθεί πως αναπαράγεται σε υψόμετρο έως 

και 1.900 μέτρα. 

    Προτιμά περιοχές με διάσπαρτα δέντρα, γυμνό έδαφος και εναλλασσόμενη 

χαμηλή και υψηλή βλάστηση. την νότια Ευρώπη μπορεί να βρεθεί σε ανοιχτά 

δάση βελανιδιάς (Quercus ilex ή Quercus suber), όπως στην Ισπανία, ή σε 

ανοιχτά πευκοδάση όπως στην Ισπανία και στην Ελλάδα. 

    τα νότια της Γαλλίας είναι κοινό σε ανοιχτούς θαμνότοπους, όπου οι θάμνοι 

και τα δέντρα καλύπτουν το 5-20% της επιφάνειας, με μεγάλα κομμάτια γης να 

καλύπτονται από χαμηλό και ασυνεχές στρώμα γρασιδιού. Επίσης, έχει βρεθεί 

να φωλιάζει σε περιοχές που καλύπτονται από ελαιόδεντρα ή σε δέντρα που 

βρίσκονται κοντά σε δρόμους.  

    τα νότια άκρα του εύρους αναπαραγωγής του, απαντάται σε περιοχές με 

οπωροφόρα δέντρα, ειδικά όταν συνοδεύονται και από την παρουσία 

κτηνοτροφίας. ε τέτοιες περιοχές, η θήρευση λαμβάνει χώρα σε περιοχές με 

χαμηλή βλάστηση (μέσο ύψος 7cm). Σέλος, έχει βρεθεί να φωλιάζει σε πάρκα σε 

διάφορες πόλεις. Για παράδειγμα, στη Γαλλία είχε βρεθεί τον προηγούμενο 

αιώνα σε πάρκα στο κέντρο του Παρισιού. 

 

 

 

1.4. Περιοχή μελέτης  

 

    Σα Αντικύθηρα ή αλλιώς Σσιριγότο (35052‟N 23018‟ E) είναι ένα μικρό νησί με 

έκταση 20 Km2.  Βρίσκεται   μεταξύ της  Πελοποννήσου  (36 ναυτικά μίλια) και 

της Κρήτης (28 ναυτικά μίλια) και σε σχέση με τα Κύθηρα βρίσκεται 24 μίλια 

νοτιοανατολικά (Εικόνα 1.3). 

    Λόγω της γεωγραφικής του θέσης αποτελεί στρατηγικό πέρασμα για τα 

μεταναστευτικά πουλιά. Έχουν καταγραφεί συνολικά περισσότερα από 200 είδη 

πουλιών, ιδιαίτερα στρουθιόμορφων.  

    Για τον Κοκκινοκεφαλά, αποτελεί έναν από τους πρώτους ενδιάμεσους 

μεταναστευτικούς σταθμούς μετά τη διάσχιση του φράγματος αχάρας-

Μεσογείου την άνοιξη και έναν από τους τελευταίους σταθμούς πρίν τη 

διάσχιση του φράγματος το φθινόπωρο. 

    Όσον αφορά τα κλιματικά χαρακτηριστικά του νησιού κατά την ανοιξιάτικη 

μεταναστευτική περίοδο, συγκεκριμένα τους μήνες Απρίλη και Μάη, η μέση 
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θερμοκρασία κυμαίνεται στους 12-16 0C και θ βροχόπτωςθ ςτα 70-115 mm 

(ΕΜΤ). Οι άνεμοι έχουν συνήθως βορειοδυτική κατεύθυνση και είναι της τάξης 

των 4-6 B. 

 

 

 
Εικόνα 1.3.  Η θέση της περιοχής μελέτης στον χάρτη. 

 

 

 

1.5. κοπός  
 

    Όσον αφορά τη μελέτη των πουλιών στον Ελληνικό χώρο, το 35.4% των 

δημοσιεύσεων αφορά τα θαλασσοπούλια, το 18.8% τα αρπακτικά, το 13.6% τα 

στρουθιόμορφα, το 5.3%  μη στρουθιόμορφα είδη, ενώ οι δημοσιεύσεις που 

αφορούν τα πουλιά γενικά φτάνουν το 26.9%. ύμφωνα με τον Kazantzidi 

(2007), oι γνώσεις που υπάρχουν γύρω από τη μετανάστευση των 

στρουθιόμορφων στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένες και όσον αφορά 

τους τύπους ορνιθολογικών μελετών η μετανάστευση καλύπτει ποσοστό της 

τάξης μόλις του 2.2% για το διάστημα 1980-2005. την Ελλάδα αλλά και στην 

Ευρώπη γενικότερα, οι μελέτες που εστιάζουν στην ανοιξιάτικη μεταναστευτική 

περίοδο (Casement 1966, Schogolev & Dimaki 1997, Dimaki et al. 2006, 

Barboutis et al. 2011) είναι πολύ λιγότερες συγκριτικά με αυτές που 

αναφέρονται στην φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο. 

    Μελέτες σε άλλα είδη μεταναστευτικών στρουθιόμορφων, έδειξαν πως η 

διάσχιση του ανατολικού οικολογικού φράγματος είναι ενεργειακά απαιτητική. 

τόχος μας στην παρούσα εργασία, είναι να μελετήσουμε κατά πόσο το 

αντίστοιχο ισχύει και για τον Κοκκινοκεφαλά (Lanius senator).  

    υγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει την φαινολογία του 

είδους κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευσή του στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και 

τα παρατηρούμενα πρότυπα που συνδέονται με τη μετανάστευση αυτή. τη 

συνέχεια, επιχειρείται η περιγραφή των προτύπων που παρουσιάζουν τα 
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βιομετρικά χαρακτηριστικά του είδους μετά τη διάσχιση του ανατολικού 

οικολογικού φράγματος και σύγκριση των ελληνικών δεδομένων με 

δημοσιευμένα στοιχεία από θέσεις σε όλο το εύρος της Μεσογείου. Σέλος, 

μελετάται η επιλογή του μικροενδιαιτήματος προτίμησης του είδους κατά την 

παραμονή του στα Αντικύθηρα. 

    Σα παραπάνω θα βασιστούν σε ήδη υπάρχοντα δεδομένα (2007-2010), καθώς 

και σε δεδομένα τα οποία συλλέχθησαν κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 

έτους 2011. Η συλλογή των δεδομένων αυτών έγινε με οπτικές παρατηρήσεις 

και δημιουργία χαρτών βλάστησης. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 - ΥΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ & 

ΜΟΡΥΟΜΕΣΡΙΑ 

 

2.1.   Εισαγωγή 
 
     Η μετανάστευση συχνά χαρακτηρίζεται από μεγάλη ακρίβεια και συνέπεια 

τόσο χρονικά (temporal precision) όσο και χωρικά (spatial precision).  

    Σα επονομαζόμενα ημερολογιακά πουλιά (calendar birds) παρέχουν τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πρόκειται για μεταναστευτικά πουλιά 

μεγάλων αποστάσεων, τα οποία αναπαράγονται σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη 

και είναι γνωστά για την ικανότητά τους να φτάνουν στις περιοχές 

αναπαραγωγής τους κάθε χρόνο, με τέτοια ακρίβεια, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ρύθμιση του ημερολογίου (Berthold, 1996). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα που καταδεικνύει τη συνέπεια αυτή, αποτελεί ο 

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus) στη Υιλανδία. Οι πρώτες αφίξεις του στην 

περιοχή του Ελσίνκι για μία περίοδο 24 ετών ήταν μεταξύ 1-8 Μαΐου, με μέσο 

όρο στις 4 του Μάη και τυπική απόκλιση 2 ημέρες (Hilden, 1979). 

    Η μετανάστευση λειτουργεί με παρόμοια ακρίβεια σε πολλούς ακόμη 

πληθυσμούς, ιδιαίτερα στα υψηλά γεωγραφικά πλάτη, όπου η μεγάλη σε 

διάρκεια χειμερινή περίοδος και η συχνά μικρής διάρκειας αναπαραγωγική 

περίοδος, απαιτούν πολύ ακριβείς μεταναστευτικές κινήσεις (Berthold, 2001). 

    Η φιλοπατρία και συχνά η πιστότητα σε συγκεκριμένες περιοχές 

αναπαραγωγής θεωρούνται για πολλά είδη συνήθης συμπεριφορά. Οι 

δακτυλιώσεις κυρίως σε περιοχές όπως η Αφρική και η Νότια Αμερική, καθώς 

και άλλες παρατηρήσεις, επιβεβαιώνουν την πιστότητα σε ενδιάμεσους 

μεταναστευτικούς σταθμούς καθώς και σε περιοχές διαχείμασης (Βerthold, 

2001). 

    ύμφωνα με μελέτες σε μεταναστευτικά στρουθιόμορφα, το πρώτο βασικό 

βήμα για τη μετανάστευση είναι κυρίως ενδογενώς ελεγχόμενο και στη 

συνέχεια η ισχύς της μεταναστευτικής συμπεριφοράς μπορεί να αναπτυχθεί, 

εφόσον χρειαστεί. Σο τελικό στάδιο, το οποίο συχνά συμπίπτει με το ξεκίνημα 

της πτερόρροιας, επίσης καθορίζεται από ενδογενείς παράγοντες (Βerthold, 

1975). Ακόμη και σποραδικά μεταναστευτικά είδη, όπως ο ταυρομύτης, 

δείχνουν ενδογενή περιοδικότητα στην πτερόρροια, την σωματική μάζα και 

την προγραμματισμένη εναπόθεση λίπους (Βerthold, 1977) που υποδεικνύει ότι 

η ετήσια περιοδικότητα και η μεταναστευτική συμπεριφορά δεν είναι πλήρως 

εξωγενώς ελεγχόμενη. 

    τα μεταναστευτικά πουλιά οι ενδογενείς ημερήσιοι-κιρκαδικοί (circadian) 

και ενδογενείς ετήσιοι (circannual) ρυθμοί, λειτουργούν ως βιολογικά ρολόγια 
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που παρέχουν τη βάση για τον χρονικό προσανατολισμό. Οι ετήσιοι ρυθμοί 

είναι υπεύθυνοι για την έναρξη της μετανάστευσης, τόσο την άνοιξη όσο και το 

φθινόπωρο (Gwinner, 1996).  Σόσο οι ημερήσιοι όσο και οι ετήσιοι ρυθμοί, είναι 

γενετικά καθορισμένοι και στενά συνδεδεμένοι με νευρικά και ορμονικά 

συστήματα ελέγχου, καθώς και με εξωτερικούς παράγοντες που δρουν ως 

συγχρονιστές. Για τον λόγο αυτό, έχουν κεντρικό ρόλο στον γενικότερο έλεγχο 

της μετανάστευσης, συνδέοντας τους ενδογενείς με τους εξωγενείς παράγοντες 

που την επηρεάζουν (Βerthold, 1996). 

     Η φωτοπερίοδος θεωρείται πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο 

της μετανάστευσης των πουλιών (Berthold, 1975). υγχρονίζει τους ενδογενείς 

ετήσιους ρυθμούς και επιταχύνει ή αναστέλλει διαδικασίες που σχετίζονται με 

την έναρξη της μετανάστευσης, όπως η εναπόθεση ενεργειακών αποθεμάτων 

πριν την αναχώρηση ή την πτερόρροια των ανήλικων ατόμων (Βerthold, 1996). 

Η ανάπτυξη των γονάδων και η μεταναστευτική δραστηριότητα μπορούν 

επίσης να προωθηθούν ή να επιβραδυνθούν ανάλογα με την φωτοπερίοδο. 

    Καθώς η μετανάστευση λαμβάνει χώρα κυρίως στον αέρα, τα πουλιά 

έρχονται αντιμέτωποι με πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να 

απαιτούν ειδικές προσαρμογές. Η μετανάστευση εξελίχθηκε σε συνάρτηση με 

την ετήσια διαθεσιμότητα τροφής. Καθώς η διαθεσιμότητα σε τροφή εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματικές συνθήκες, μπορούμε να υποθέσουμε πως ο 

καιρός και το κλίμα ασκούν αξιοσημείωτη επίδραση στη μετανάστευση, 

τουλάχιστον με έμμεσο τρόπο (Berthold, 2001). Ο άνεμος και η βροχόπτωση 

είναι ίσως οι πιo άμεσοι παράγοντες που επηρεάζουν την μεταναστευτική 

δραστηριότητα, ενώ η θερμοκρασία επηρεάζει την εναπόθεση λίπους.  Ο χρόνος 

έναρξης της μετανάστευσης καθώς και η ταχύτητα αυτής, καθορίζονται επίσης 

από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που θα συναντήσει το άτομο στις περιοχές 

αναπαραγωγής και διαχείμασης ή και καθοδόν προς  αυτές (Newton, 2008). 

Ακόμη δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τη ποσοτική σχέση μεταξύ 

γονοτυπικού και περιβαλλοντικού ελέγχου της μεταναστευτικής συμπεριφοράς 

σε κανένα είδος. 

    τα μεταναστευτικά πουλιά ο χρόνος άφιξης στις περιοχές αναπαραγωγής 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αναπαραγωγική επιτυχία. Σα άτομα που 

φτάνουν νωρίς, μπορούν να εκμεταλλευτούν μία μεγαλύτερη σε διάρκεια 

αναπαραγωγική περίοδο και βιώνουν λιγότερο ανταγωνισμό για περιοχές-

επικράτειες και εύρεση συντρόφου, σε σχέση με άτομα που φτάνουν αργότερα 

(Lack 1968, Perrins 1970, Newton 1989, Alerstam & Lindstrom 1990). Για τους 

παραπάνω λόγους, τα άτομα που φτάνουν νωρίτερα έχουν μεγαλύτερη 

αναπαραγωγική επιτυχία (Lack, 1968) και η επιλογή για πρώιμη άφιξη μπορεί 

να είναι έντονη. 
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    H πρώιμη άφιξη των αρσενικών ατόμων σε σχέση με τα θηλυκά, ονομάζεται 

πρωτανδρία και είναι ένα κοινό φαινόμενο στα πουλιά, στα αμφίβια, στα 

έντομα και σε πολλές άλλες ομάδες ζώων, στις οποίες άτομα και των δύο φύλων 

μετακινούνται προς τις περιοχές αναπαραγωγής (Morbey & Ydenberg, 2001).   

    Τπάρχουν διάφορες υποθέσεις που επιχειρούν να εξηγήσουν το φαινόμενο 

αυτό. Με την πρωτανδρία αυξάνονται οι πιθανότητες απόκτησης συντρόφου, 

καθώς και η επιτυχία στον ανταγωνισμό σπέρματος (mate opportunity 

hypothesis). Σα αρσενικά που φθάνουν νωρίτερα έχουν προβάδισμα στον 

ανταγωνισμό για απόκτηση καλύτερων επικρατειών (rank advantage 

hypothesis). Καθώς τα αρσενικά άτομα κατά κανόνα έχουν μεγαλύτερο 

μέγεθος, είναι μικρότερη η ευαισθησία που εμφανίζουν σε ενδεχόμενες 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη διαδρομή, οπότε φθάνουν και ταχύτερα 

(differential susceptibility hypothesis). Σέλος, μπορεί να θεωρηθεί ως τυχαίο 

αποτέλεσμα της επιλογής σε άλλες φάσεις του κύκλου ζωής (the constraint 

hypothesis). 

    Πρόσφατες μελέτες που σχετίζονται με την φαινολογία των πουλιών, 

δείχνουν τάσεις προς την πρώιμη άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής, η οποία 

αποδίδεται σε περιβαλλοντικές αλλαγές που προκαλούνται από την αύξηση της 

θερμοκρασίας (Walther  2002, Parmesan 2006). την Ευρώπη, οι πρώτες 

ημερομηνίες άφιξης των Ευρασιατικών ειδών, έχουν προαχθεί τα τελευταία 30-

40 χρόνια. Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν από την βορειοανατολική 

Βόρεια Αμερική, όπου η εαρινή άφιξη έχει μετατοπιστεί οκτώ ημέρες κατά μέσο 

όρο, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα (Butler 2003, Mara 2005). Δεν είναι 

ξεκάθαρο το κατά πόσο οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν άμεσες 

φαινοτυπικές αποκρίσεις ή μικρές εξελικτικές προσαρμογές στις 

μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες στις περιοχές αναπαραγωγής και 

διαχείμασης  καθώς και μεταξύ αυτών (Pulido & Berthold, 2004).  

 

 

 

2.2. Τλικά & Μέθοδοι 

    Για να υπολογιστεί η ενδιάμεση ημερομηνία μετανάστευσης του είδους, 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που είχαν ήδη συλλεχθεί από τον Ορνιθολογικό 

ταθμό των Αντικυθήρων, από τα τέλη Απριλίου έως και τα μέσα Μαΐου, για τα 

έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, καθώς και δεδομένα που συλλέχθησαν για τους 

ίδιους μήνες του 2011, επίσης από τα Αντικύθηρα.  

    Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Kruskal-Wallis, για να εξετασθεί αν η 

μέση ημερομηνία μετανάστευσης ήταν διαφορετική ανά έτος. τη συνέχεια, 

χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Mann-Whitney για να διαπιστωθεί το κατά πόσο 

η μέση ημερομηνία μετανάστευσης διέφερε μεταξύ θηλυκών και αρσενικών 
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ατόμων, μεταξύ ενήλικων και ανήλικων ατόμων, καθώς και μεταξύ των 

υποειδών Lanius senator senator και Lanius senator niloticus. 

    Για να υπολογιστεί η διάμεσος ημερομηνία μετανάστευσης των πουλιών, 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τα οποία συλλέχθησαν από τον Ορνιθολογικό 

ταθμό των Αντικυθήρων, από την ανατολή του ηλίου έως τη 13:00 το 

μεσημέρι. Έγινε συσχέτιση του μήκους της φτερούγας, του μήκους του ταρσού, 

του 8ου πρωτεύοντος, του μήκους της ουράς καθώς και της σωματικής μάζας με 

τη βαθμονομημένη ημερομηνία σύλληψης των ατόμων. Για να υπολογιστεί η 

βαθμονομημένη ημερομηνία, θέσαμε ως μηδέν την ενδιάμεση ημερομηνία 

μετανάστευσης κάθε έτους. 

    Εφαρμόζοντας παραμετρικές δοκιμασίες, συγκρίναμε τις μέσες τιμές του κάθε 

ενός από τα παραπάνω μορφομετρικά χαρακτηριστικά (μήκος φτερού, μήκος 

ταρσού, μήκος 8ου πρωτεύοντος, μήκος ουράς) ξεχωριστά, μεταξύ θηλυκών και 

αρσενικών, μεταξύ ενήλικων και ανήλικων ατόμων και ανάμεσα στα υποείδη. 

    Προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο εμφανίζεται κάποιο πρότυπο 

όσον αφορά το πότε περνάνε τα άτομα, ανάλογα με το κάθε μορφομετρικό 

χαρακτηριστικό που μελετήθηκε (μήκος φτερούγας, ταρσού, 8ου πρωτεύοντος, 

ουράς και σωματικό βάρος), ελέγθηκε αν υπάρχει συσχέτιση της 

βαθμονομημένης ημερομηνίας με το κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά, 

χρησιμοποιώντας τον συντελεστή συσχέτισης Pearson. 

    Προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο τα πουλιά έχουν την τάση να 

επιστρέφουν νωρίτερα από την Αφρική με την πάροδο των ετών, ελέγχθηκε αν 

εμφανίζεται συσχέτιση μεταξύ της διάμεσης ημερομηνίας μετανάστευσης για 

όλα τα άτομα, για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011, καθώς και αν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των ημερομηνιών των 1ων συλλήψεων για τα έτη αυτά. 

 

 

 

2.3. Αποτελέσματα 

    υνολικά κατά τις ανοιξιάτικες περιόδους για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 

και 2011, συνελήφθησαν 368 άτομα. Από αυτά όσον αφορά το φύλο τα 200 ήταν 

αρσενικά, τα 163 θηλυκά και 4 άτομα δεν αναγνωρίστηκαν. Όσον αφορά την 

ηλικία τα 192 ήταν ενήλικα, τα 164 ανήλικα και 12 δεν αναγνωρίστηκαν. Σέλος, 

όσον αφορά το υποείδος τα 197 από αυτά ήταν Lanius senator senator και τα 72 

Lanius senator niloticus. Η διάμεση ημερομηνία μετανάστευσης του είδους για 

όλα τα έτη είναι η 24η Απριλίου (χήμα 2.1). υγκρίνοντας τις διάμεσες 

ημερομηνίες μετανάστευσης ανάμεσα σε όλα τα έτη, διαπιστώσαμε πως δεν 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (Kruskal-Wallis, p=0.162) 
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Πίνακας 2.1. Διάμεσες ημερομηνίες μετανάστευσης, 1η ύλληψη και Μέγιστο 
σύλληψης  ανάμεσα στα έτη (2007 έως και 2011).  
 

 Ημεπομηνία ζε απόλςηη ηιμή 

Έηορ 

Γιάμεζορ Ημ/νια 

Μεηανάζηεςζηρ (1
ο
, 3

ο
 

ηεηαπηημόπιο) 

1
η
 ύλληψη 

Μέγιζηο 

ζύλληψηρ 

2007 29/4 (20/4, 27/4) 04/04 06/05 

2008 21/4 (18/4, 26/4) 29/03 13/05 

2009 24/4 (20/4, 24/4) 05/04 15/05 

2010 22/4 (19/4, 24/4) 27/03 15/05 

2011 25/4 (22/4, 24/4) 28/03 19/05 

Όλα 24/4 (21/4, 23/4) 27/03 19/05 
 

 

 

 

χήμα 2.1. Υαινολογία μετανάστευσης του Κοκκινοκεφαλά στα Αντικύθηρα. Με κόκκινη 

διακεκομμένη γραμμή αναπαρίσταται η διάμεσος ημερομηνία μετανάστευσης του είδους. 

. 

    Όσον αφορά τα αρσενικά άτομα, η διάμεσος ημερομηνία μετανάστευσης 

είναι η 22η Απριλίου και εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση     

(z=-2.5, p=0.011) με την αντίστοιχη ημερομηνία για τα θηλυκά άτομα που είναι 

η 26η Απριλίου (Πίνακας 2.2, χήμα 2.2). 
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Πίνακας 2.2. Διάμεσες ημερομηνίες μετανάστευσης, 1η ύλληψη και Μέγιστο 
σύλληψης ανάμεσα στα θηλυκά και αρσενικά άτομα, όλων των ετών.  

 

 Ημεπομηνία ζε απόλςηη ηιμή 

 

Γιάμεζορ Ημ/νια 

Μεηανάζηεςζηρ (1
ο
, 3

ο
 

ηεηαπηημόπιο) 

1
η
 ύλληψη 

Μέγιζηο 

ύλληψηρ 

Απζενικά 22/4 (19/4, 22/4) 27/3 19/5 

Θηλςκά  26/4 (23/4, 26/4) 28/3 15/5 
 
 

 
 

 
 

χήμα 2.2. Υαινολογία μετανάστευσης του Κοκκινοκεφαλά στα Αντικύθηρα ανάλογα 

με το φύλο. Με μπλε διακεκομμένες γραμμές αναπαρίστανται οι ημερομηνίες 

μετανάστευσης των θηλυκών (μπλέ) και αρσενικών (κόκκινο) ατόμων. 

 

    
    Η διάμεσος ημερομηνία μετανάστευσης για τα ανήλικα άτομα είναι η 27η 
Απριλίου και εμφανίζει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (z=-6.2, p<0.001) 
με την αντίστοιχη για τα ενήλικα άτομα, η οποία είναι η 20η Απριλίου 
(Πίνακας 2.3, χήμα 2.3). 
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Πίνακας 2.3.  Διάμεσες ημερομηνίες μετανάστευσης, 1η ύλληψη και Μέγιστο 
σύλληψης ανάμεσα στα ανήλικα και ενήλικα άτομα, όλων των ετών. 

 Ημεπομηνία ζε απόλςηη ηιμή 

 

Γιάμεζορ Ημ/νια 

Μεηανάζηεςζηρ (1
ο
, 3

ο
 

ηεηαπηημόπιο) 

1
η
 ύλληψη 

Μέγιζηο 

ύλληψηρ 

Ανήλικα 27/4 (25/4,28/4) 2/4 19/5 

Δνήλικα 20/4 (18/4,21/4) 27/3 10/5 
 

 

 

 

χήμα 2.3. Υαινολογία μετανάστευσης του Κοκκινοκεφαλά στα Αντικύθηρα ανά 

ηλικιακή κλάση. Με μπλε διακεκομμένες γραμμές αναπαρίστανται οι ημερομηνίες 

μετανάστευσης των ενήλικων (κόκκινα) και ανήλικων (μπλε) ατόμων. 

 

    Σέλος, όσον αφορά τις διάμεσες ημερομηνίες μετανάστευσης για τα υποείδη 

Lanius s. senator και Lanius s. niloticus, για το πρώτο είναι η 23η Απριλίου και για 

το δεύτερο η 22η Απριλίου (Πίνακας 2.4, χήμα 2.4).  υγκρίνοντάς τες, 

διαπιστώθηκε πως δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση      

(z=-1.056, p=0.291). 
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Πίνακας 2.4.  Διάμεσες ημερομηνίες μετανάστευσης, 1η ύλληψη και Μέγιστο 
σύλληψης για τα υποείδη Lanius s. senator (LANSENS) και Lanius s. niloticus 
(LANSENN). 
 

 Ημεπομηνία ζε απόλςηη ηιμή 

 

Γιάμεζορ Ημ/νια 

Μεηανάζηεςζηρ (1
ο
, 3

ο
 

ηεηαπηημόπιο) 

1
η
 ύλληψη 

Μέγιζηο 

ύλληψηρ 

LANSENS 23/4 (21/4,24/4) 27/3 19/5 

LANSENN 22/4 (18/4, 23/4) 29/3 15/5 
 

 

 

 

 

χήμα 2.4. Υαινολογία μετανάστευσης του Κοκκινοκεφαλά στα Αντικύθηρα ανάλογα 

με το υποείδος. Με μπλε διακεκομμένες γραμμές αναπαρίστανται οι ημερομηνίες 

μετανάστευσης των Lanius s. senator (μπλε) και Lanius s. niloticus (κόκκινο). 

 

 

    τους πίνακες 2.5-8, παρουσιάζονται  οι ελάχιστες, μέγιστες και μέσες τιμές, η 

τυπική απόκλιση και το μέγεθος του δείγματος στο οποίο βασίστηκαν, 

τεσσάρων μορφομετρικών χαρακτήρων (φτερό, ταρσός, 8ο πρωτεύον, ουρά). 
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Πίνακας 2.5. Περιγραφική στατιστική των χαρακτήρων του Κοκκινοκεφαλά για το 

σύνολο των ατόμων. 

 
N Ελάχιςτο Μζγιςτο Mζςο 

Συπ. 
απόκλ. 

Φηεπό (mm) 363 95.0 112.0 101.8 2.21 

Σαπζόρ (mm) 298 21.0 26.0 23.6 0.81 

8
ο 
Ππωη. (mm) 282 67.0 84.0 76.0 2.32 

Οςπά (mm) 306 70.0 96.0 80.2 3.39 

 

 

Πίνακας 2.6. Περιγραφική στατιστική των χαρακτήρων του Κοκκινοκεφαλά για τα 

θηλυκά και αρσενικά άτομα.  

 

Θηλυκά Αρσενικά 

N Ελάχιςτο Μζγιςτο Mζςο 
Συπ. 

απόκλ. 
N Ελάχιςτο Μζγιςτο Mζςο 

Συπ. 
απόκλ. 

Φηεπό 

(mm) 
165 95.1 107.0 101.9 2.12 196 95.0 112.0 101.7 2.29 

Σαπζόρ 

(mm) 
134 21.0 25.7 23.7 0.79 162 21.1 26.0 23.6 0.83 

8
ο 

Ππωη. 

(mm) 
131 68.0 81.0 76.1 2.11 149 67.0 84.0 76.0 2.51 

Οςπά 

(mm) 
135 71.0 96.0 80.3 3.34 169 70.0 94.0 80.2 3.45 

  

 

Πίνακας 2.7. Περιγραφική στατιστική των χαρακτήρων του Κοκκινοκεφαλά για τα  

ανήλικα και ενήλικα άτομα.  

 
Ανιλικα Ενιλικα 

N Ελάχιςτο Μζγιςτο Mζςο 
Συπ. 

απόκλ. 
N Ελάχιςτο Μζγιςτο Mζςο 

Συπ. 
απόκλ. 

Φηεπό 

(mm) 
163 95.1 112.0 101.5 2.26 274 95.0 112.0 102.1 2.16 

Σαπζόρ 

(mm) 
137 21.1 25.5 23.7 0.76 233 21.1 26.0 23.7 0.83 

8
ο
Ππωη. 

(mm) 
129 67.0 84.0 75.8 2.39 218 67.0 84.0 76.2 2.24 

Οςπά 

(mm) 
133 70.7 94.0 80.0 3.23 246 70.0 94.0 80.4 3.32 
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Πίνακας 2.8. Περιγραφική στατιστική των χαρακτήρων των υποειδών Lanius s.niloticus 

και Lanius s. senator.  

 
Lanius s.niloticus Lanius s. senator 

N Ελάχιςτο Μζγιςτο Mζςο 
Συπ. 

απόκλ. 
N Ελάχιςτο Μζγιςτο Mζςο 

Συπ. 
απόκλ. 

Φηεπό 

(mm) 
72 95.0 107.0 101.8 2.06 197 96.0 112.0 101.9 2.32 

Σαπζόρ 

(mm) 
60 21.4 25.1 23.6 0.80 181 21.0 26.0 23.6 0.79 

8
ο
Ππωη. 

(mm) 
56 67.0 81.0 75.8 2.34 168 68.0 83.0 76.1 2.28 

Οςπά 

(mm) 
66 75.0 96.0 81.0 3.74 173 70.7 94.0 80.2 3.28 

 

    υγκρίνοντας τις ενδιάμεσες τιμές του μήκους της φτερούγας, διαπιστώσαμε 
πως δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα 
θηλυκά και αρσενικά άτομα (t359 =1.43, p = 0.154), στα ανήλικα και ενήλικα 
άτομα (t350 = -1.39, p = 0.165), καθώς και στα υποείδη Lanius s. senator και Lanius 
s. niloticus (t267= -0.70, p = 0.479). 
    υγκρίνοντας τις ενδιάμεσες τιμές του μήκους του ταρσού, διαπιστώσαμε πως 
δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα θηλυκά 
και αρσενικά άτομα (t294 = -0.23, p=0.812), στα ανήλικα και ενήλικα άτομα (t291 
= 0.005, p = 0.996) και στα υποείδη Lanius s. senator και Lanius s. niloticus (t239= 
0.100, p = 0.921).  
    Κάνοντας σύγκριση των ενδιάμεσων τιμών του μήκους του 8ου πρωτεύοντος, 
διαπιστώσαμε πως δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 
ανάμεσα στα θηλυκά και αρσενικά άτομα (t278 = -0.44, p = 0.658), στα ανήλικα 
και ενήλικα άτομα (t273 = -1.883, p=0.061, ούτε και στα υποείδη Lanius s. senator 
και Lanius s. niloticus (t222= -1.034, p = 0.302).  
    Σέλος η σύγκριση των ενδιάμεσων τιμών του μήκους της ουράς, έδειξε πως 
δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα θηλυκά 
και αρσενικά άτομα (t301 = -0.405, p = 0.686), στα ανήλικα και ενήλικα άτομα 
(t296 = -1.049, p = 0.295) και στα υποείδη Lanius s. senator και Lanius s. niloticus 
(t237= 1.321, p = 0.188). 
 

    Όσον αφορά τη συσχέτιση των μορφομετρικών χαρακτηριστικών (μήκος 

φτερούγας, ταρσού, 8ου πρωτεύοντος, ουράς και σωματικό βάρος), με τη 

βαθμονομημένη ημερομηνία, δεν εμφανίζεται στατιστική σημαντικότητα για 

κανένα από αυτά (χήματα 2.5-7). υγκεκριμένα για το μήκος της φτερούγας η 

τάση είναι θετική, αλλά χωρίς στατιστική σημαντικότητα (r=0.020, n=363, 

p=0.710), για το μήκος του ταρσού η τάση είναι θετική, χωρίς στατιστική 

σημαντικότητα (r=0.0044, n=298, p=0.449), για το 8ο πρωτεύον η τάση είναι 

αρνητική χωρίς στατιστική σημαντικότητα (r=-0.105, n=282, p=0.078), για την 

ουρά η τάση είναι επίσης αρνητική αλλά χωρίς στατιστική σημαντικότητα     



28 
 

(r=-0.055, n=305, p=0.339) και τέλος για τη σωματική μάζα η τάση είναι θετική, 

χωρίς στατιστική σημαντικότητα (r=0.068, n=363, p=0.195). 

Ημερομηνία
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                                       (α)                                                                            (β) 

χήμα 2.5. υσχέτιση της βαθμονομημένης ημερομηνίας α) με το μήκος της  

φτερούγας, β)  με το μήκος του 8ου πρωτεύοντος. 
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                                     (α)                                                                       (β) 

χήμα 2.6.  υσχέτιση της βαθμονομημένης ημερομηνίας α) με το μήκος του ταρσού, β) 

με το μήκος της ουράς. 
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Ημερομηνία
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χήμα 2.7. υσχέτιση της βαθμονομημένης ημερομηνίας με τη σωματική μάζα. 

 

    Όσον αφορά το αν τα πουλιά επιστρέφουν νωρίτερα ή όχι από τν Αφρική, 

επειδή τα δεδομένα μας ήταν μόνο για πέντε έτη, χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης Spearman.  Παρατηρείται πως για τις 

διάμεσες ημερομηνίες μετανάστευσης εμφανίζεται μία αρνητική τάση (χήμα 

2.8), χωρίς όμως να υπάρχει στατιστική σημαντικότητα (r=-0.100, P=0.873). Σο 

αντίστοιχο ισχύει (χήμα 2.8) και για την περίπτωση των ημερομηνιών των 1ων 

συλλήψεων  (r=-0.600, P=0.285). 

 

Έηος

2007 2008 2009 2010 2011

Η
μ

/ν
ια

21/03  

28/03  

04/04  

11/04  

18/04  

25/04  

02/05  

 
 

χήμα 2.8.  υσχέτιση των διάμεσων ημερομηνιών μετανάστευσης (μαυρισμένα) καθώς 

και των  ημερομηνιών των 1ων συλλήψεων για τα έτη 2007-2011. 
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2.4. υζήτηση 

    Η διάμεσος ημερομηνία μετανάστευσης του Κοκκινοκεφαλά στα 

Αντικύθηρα, κατά την ανοιξιάτικη μεταναστευτική περίοδο με βάση τα 

δεδομένα από τα έτη 2007-2011, είναι η 24η Απριλίου (Πίνακας 2.1). 

    ύμφωνα με τους Reuven και Tryjanowski (2000), η διάμεσος ημερομηνία 

μετανάστευσης για το Lanius s. senator στο Ελιάτ του Ισραήλ, είναι η 10η 

Απριλίου, ενώ σύμφωνα με τους Reuven και Markovets (2009), είναι η 26η  

Μαρτίου. Γενικά το Lanius s. senator φαίνεται να προτιμά το πέρασμα από τα 

Αντικύθηρα και σχετικά σπάνια από το Ισραήλ.  

    Αντίθετα, στο πέρασμα από το Ισραήλ είναι πολυπληθέστερο το Lanius s. 

niloticus του οποίου η διάμεσος ημερομηνία μετανάστευσης για εκεί είναι η 27η 

Μαρτίου (Reuven και Tryjanowski, 2000).  Σα Lanius s. niloticus περνούν από τα 

Αντικύθηρα κάθε χρόνο, πρόκειται όμως για μικρό αριθμό ατόμων. Σα άτομα 

που συναντώνται  στα Αντικύθηρα πιθανότατα είναι άτομα  που για κάποιο 

λόγο έχουν καθυστερήσει στην μετανάστευση τους και επιλέγουν να διασχίσουν 

την ανατολική κεντρική Μεσόγειο, όπου το οικολογικό φράγμα είναι 

μεγαλύτερο σε έκταση από ότι ανατολικότερα, προσπαθώντας να κερδίσουν 

χρόνο.  

    „Oπως έχει προταθεί σε προηγούμενες μελέτες, κάποια μεταναστευτικά είδη 

επιλέγουν μικρότερες διαδρομές την άνοιξη σε σχέση με το φθινόπωρο, 

διασχίζοντας τη θάλασσα, ίσως για να φτάσουν νωρίτερα στις περιοχές 

αναπαραγωγής τους (Αgostini, 2005). Ο ισχυρισμός αυτός ενισχύεται από το 

γεγονός ότι η διάμεσος ημερομηνία μετανάστευσης του υποείδους αυτού για τα 

Αντικύθηρα είναι η 22η Απριλίου που σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

ημερομηνία για το Ισραήλ (27 Μαρτίου) είναι αρκετά αργότερα.  

    ύμφωνα με δεδομένα από την Ιταλία και συγκεκριμένα από τα νησιά 

Montecristo, Ventotene και Capri (Spina et al., 1994), η διάμεσος ημερομηνία 

μετανάστευσης για τα θηλυκά άτομα είναι η 2η Μαΐου και για τα αρσενικά 

άτομα είναι η 30η Απριλίου.  Για τα Αντικύθηρα οι αντίστοιχες ημερομηνίες 

είναι η 26η Απριλίου για τα θηλυκά και η 22η Απριλίου για τα αρσενικά άτομα 

(Πίνακας 2.2). Παρατηρούμε μία χρονική διαφορά περίπου μίας εβδομάδας 

μεταξύ των δύο περιοχών, η οποία μπορεί να οφείλεται στο ότι στην Κεντρική 

Μεσόγειο κάποια άτομα ίσως ξεκινούν πιo αργά το ταξίδι τους, λόγω του ότι 

ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η 

μεταναστευτική συμπεριφορά των πουλιών θεωρείται πως έχει επηρεαστεί από 

την κλιματική αλλαγή. υγκεκριμένα, υπάρχει μία τάση ο χρόνος άφιξης των 

πληθυσμών στις περιοχές αναπαραγωγής να προάγεται (χήμα 2.8).  

 

 



31 
 

    Κυρίαρχο ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν οι αλλαγές στη θερμοκρασία. Να 

σημειωθεί βέβαια ότι τα δεδομένα αυτά από την Ιταλία είναι αρκετά παλιά, 

οπότε αυτή η διαφορά στις ημέρες ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλη αν 

μπορούσαμε να κάνουμε σύγκριση με πιο πρόσφατα στοιχεία. 

    ύμφωνα με τους Maggini και Bairlrein (2011) η διάμεσος ημερομηνία 

μετανάστευσης για το Lanius s. senator στο Tafilalt του Μαρόκο, είναι η 13η 

Απριλίου. Η περιοχή αυτή είναι σε αρκετά διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος 

από τα Αντικύθηρα, το Ισραήλ και την Ιταλία και δεν είναι εύκολο να εξαχθεί 

κάποιο συμπέρασμα ή να συγκριθεί με την μετανάστευση του είδους στα 

Αντικύθηρα. Επίσης δεν γνωρίζουμε πόσο παραμένουν τα άτομα στην έρημο 

και γενικότερα λεπτομέρειες που να αφορούν την ενδιάμεση στάση του είδους 

στην περιοχή ώστε να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις. 

    Παρατηρήσαμε πως τα αρσενικά άτομα φτάνουν νωρίτερα σε σχέση με τα 

θηλυκά (Πίνακας 2.2). Σο γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς στα 

μεταναστευτικά πουλιά, η πρώιμη άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής μπορεί 

να αυξήσει την αναπαραγωγική επιτυχία των αρσενικών. Για παράδειγμα, η 

πρώιμη άφιξη μπορεί να οδηγήσει σε προτεραιότητα στην πρόσβαση σε εδάφη 

(Myers, 1981), κατ‟ επέκταση και στην απόκτηση καλύτερων επικρατειών 

(Lundberg & Alatalo, 1992). Μία πρώιμη άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής 

επιτρέπει στα αρσενικά να ιδρύσουν μία επικράτεια,  η οποία θα έχει ήδη καλά 

καθορισμένα όρια, όταν θα έρθουν τα θηλυκά. Για τα μεγαλύτερα σε ηλικία 

αρσενικά, αυτή η στρατηγική αυξάνει επίσης τις πιθανότητες να 

επανακαταλάβουν μία επικράτεια που είναι ήδη γνωστή από προηγούμενα έτη 

(Conder, 1989) και η επιστροφή στην ίδια θέση ίσως αυξήσει τις πιθανότητες για 

ζευγάρωμα με τον ίδιο σύντροφο, γεγονός το οποίο γενικά αυξάνει την 

αναπαραγωγική επιτυχία (Coulson, 1966). Αυξάνει ακόμη η επιτυχία των 

¨εξωσυζυγικών σχέσεων¨ (extra-pair copulation) των αρσενικών, καθώς και οι 

πιθανότητες να γίνουν πολυγαμικά (Hasselquist, 1998), το οποίο επίσης 

αυξάνει την αναπαραγωγική τους επιτυχία.   

    Η πρώιμη άφιξη εμπεριέχει κάποιο κόστος, όπως η αντιμετώπιση κακών 

καιρικών συνθηκών στην αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου, η οποία οδηγεί 

σε θνησιμότητα (Moller, 1994). Σα αρσενικά που φτάνουν νωρίς συνήθως είναι 

σε καλύτερη φυσιολογική κατάσταση (Arvidsson & Neergaard, 1991) ή έχουν 

μεγαλύτερη φαινοτυπική ποιότητα (Hill, 1988), σε σχέση με αυτά που φτάνουν 

αργότερα, πράγμα το οποίο επιτρέπει στα ¨υψηλότερης ποιότητας¨ αρσενικά να 

ξεπερνούν αυτό το κόστος πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα. 

υνεπώς, το κόστος που είναι εξαρτώμενο από τον φαινότυπο καθώς και τα 

οφέλη της πρώιμης άφιξης, μπορούν να εξηγήσουν την μεταβλητότητα στις 

ημερομηνίες άφιξης.  
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    Παρατηρήσαμε επίσης ότι για τα έτη 2007-2011, τα ενήλικα άτομα φτάνουν 

νωρίτερα στο νησί σε σχέση με τα ανήλικα άτομα (Πίνακας 2.3).   

    ε πολλά μεταναστευτικά είδη πουλιών παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα σε 

ηλικία αρσενικά φτάνουν νωρίτερα στις περιοχές αναπαραγωγής σε σχέση με 

τα μικρότερα σε ηλικία αρσενικά άτομα (Hill 1989, Thompson & Hale 1991, 

Lozano 1996, Morbey and Ydenberg 2001, Mitrus 2004). Ο μηχανισμός αυτού 

του προτύπου στη σειρά άφιξης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος.   

    Μία άλλη υπόθεση, η οποία επιχειρεί να εξηγήσει την πρώιμη άφιξη των 

μεγαλύτερων σε ηλικία αρσενικών, σχετίζεται με την κοινωνική θέση.  ύμφωνα 

με τον Hill (1989), τα νεαρά Pheuctinus melanocephalus φτάνουν στις περιοχές 

αναπαραγωγής τους αργότερα, για να αποφύγουν τις συγκρούσεις με τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία αρσενικά. 

    Επίσης, τα νεαρότερα άτομα στερούνται εμπειρίας. Σαξιδεύουν από τις 

περιοχές διαχείμασης προς τις περιοχές αναπαραγωγής για πρώτη φορά, 

συνεπώς ίσως μεταναστεύουν πιο αργά σε σχέση με τα μεγαλύτερα άρα και πιο 

έμπειρα άτομα. Η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο άφιξης, 

καθώς και την εύρεση επικράτειας. Γενικά, η μεγαλύτερη ηλικία σε συνδυασμό 

με την εμπειρία χαμηλώνουν το κόστος άφιξης στις περιοχές αναπαραγωγής 

(Part, 1995). 

    Μία εναλλακτική υπόθεση που εξηγεί την μεταγενέστερη άφιξη των 

νεαρότερων αρσενικών συνδέεται με τον χρόνο έναρξης της μετανάστευσης. Οι 

οργανισμοί χρησιμοποιούν ερεθίσματα όπως η θερμοκρασία και η 

φωτοπερίοδος για να ξεκινήσουν την μετανάστευση (Berthold, 2001). Tα νεαρά 

άτομα ίσως ξεκινούν την μετανάστευση αργότερα επειδή περιορίζονται από μία 

αργότερα υποκινούμενη ορμονική δραστηριότητα. Μπορούν να επιβραδύνουν 

τη δραστηριότητα αυτή για να μειώσουν τον ανταγωνισμό με τα μεγαλύτερα σε 

ηλικία αρσενικά που βρίσκονται ακόμη στην διαδρομή, ή νεαρότερα αρσενικά 

τα οποία πρέπει να φτάσουν στην κατάλληλη κατάσταση για να αποχωρήσουν 

από τις περιοχές διαχείμασης, επειδή καταλαμβάνουν ένα λιγότερο κατάλληλο 

χειμερινό ενδιαίτημα (Marra et al., 1993). 

    Μία άλλη υπόθεση βασίζεται στην ταχύτητα της μετανάστευσης. Για 

παράδειγμα οι Νανομυγοχάφτες (Ficedula parva), οι οποίοι χρησιμοποιούν 

λιγότερες ημέρες ενδιάμεσων στάσεων στη διαδρομή, μεταναστεύουν σε 

μεγαλύτερες ταχύτητες και τελειώνουν την μετανάστευση σε μικρότερο 

διάστημα σε σχέση με τα νεαρότερα αρσενικά. τους ενδιάμεσους σταθμούς, τα 

πουλιά που φτάνουν νωρίτερα κουβαλούν λιγότερο λίπος (Robson et al., 2001). 

    Ελέγχθηκε η συσχέτιση μεταξύ της διάμεσης ημερομηνίας μετανάστευσης για 

όλα τα άτομα, για τα έτη 2007-2011 και βρέθηκε πως αν και δεν εμφανίζεται 

στατιστική σημαντικότητα (τα δεδομένα μας περιλαμβάνουν μετρήσεις πέντε 



33 
 

μόνο ετών), υπάρχει μία τάση στα πουλιά να επιστρέφουν νωρίτερα από την 

Αφρική (χήμα 2.8). 

    Γενικά οι φαινοτυπικές αλλαγές έχουν χρησιμοποιηθεί  σαν απόδειξη του ότι 

τα περισσότερα είδη ζώων αποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή (Parmesan & 

Yohe, 2003). τις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι αποκρίσεις σχετίζονται με 

αλλαγές στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι περισσότερες μελέτες που 

αφορούν τα πουλιά εστιάζουν σε αλλαγές στη μεταναστευτική τους 

συμπεριφορά. Εξετάζουν τις χρονικές αλλαγές στην άφιξη των μεταναστών στις 

περιοχές αναπαραγωγής τους και συχνά υποδεικνύουν ότι ο χρόνος άφιξής 

τους προάγεται (Sanz 2002, Crick 2004, Lehikoinenet 2004). Αυτό υποστηρίζει 

την υπόθεση ότι η πρώιμη άφιξη έχει πλεονεκτήματα για τα άτομα, καθώς η 

άνοιξη ξεκινά νωρίτερα στις περιοχές αναπαραγωγής. Πολλά από τα 

αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί μέχρι και σήμερα προέρχονται από την 

κεντρική και νότια Ευρώπη καθώς και την Αμερική (Crick, 2004).  

    Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει την επίδραση διαφόρων κλιματικών 

μεταβλητών (Forchhammer et al. 2002, Cotton 2003, Ahola et al. 2004) στις 

μεταξύ των ειδών αλλαγές του χρόνου μετανάστευσης. Κάποιες υποστηρίζουν 

πως οι αλλαγές αυτές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της 

μετανάστευσης, ενώ σύμφωνα με άλλες ο χρόνος μετανάστευσης συμφωνεί με 

αλλαγές στους κλιματικούς δείκτες. Οι κλιματικοί δείκτες ενοποιούν αρκετές 

μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και ο άνεμος, όπου η καθεμία 

από αυτές μπορεί να έχουν διαφορετική σημασία στον χρόνο της 

μετανάστευσης για τα διάφορα είδη. Επιπλέον, μερικά είδη ίσως να 

μεταναστεύουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κλιματική μεταβλητή και να 

βασίζονται σε ενδογενείς ρυθμούς για να καθορίσουν τους χρόνους 

μετανάστευσης (Berthold 1996, Gwinner 1996, Marra et al. 2005). 

    Για τους μετανάστες μεγάλων αποστάσεων κάποιες μελέτες (Butler 2003, 

Lehikoinen 2004), θεωρούν ότι ο χρόνος μετανάστευσης ίσως και να μην 

αλλάζει. Τπάρχουν κάποια στοιχεία πως κάποιοι από αυτούς μπορεί να 

οδηγούνται σε πρώιμους χρόνους άφιξης ως απόκριση στην επιλογή για 

πρώιμη άφιξη κατά τη διάρκεια θερμών ετών (Jonzen et al., 2006). Ο Saunders 

(1959) ανέλυσε δεδομένα σαράντα ετών για τις ημερομηνίες των πρώτων 

αφίξεων και βρήκε πως αυτές πραγματοποιούνταν αργότερα κατά τη διάρκεια 

ψυχρότερων ετών και νωρίτερα κατά τη διάρκεια θερμότερων ετών. Από την 

άλλη, πρόσφατα ο Sokolov (1998), βρήκε ότι ο χρόνος μετανάστευσης για είκοσι 

μεταναστευτικά είδη που περνούν από την Βαλτική συσχετίζονταν με την 

θερμοκρασία. ε μία παρόμοια μελέτη οι Huin και Sparks (2000) βρήκαν για  

τρία είδη μεταναστευτικών πουλιών μεγάλης απόστασης της Παλαιαρκτικής, 

ότι η ημερομηνία άφιξης στις περιοχές αναπαραγωγής, συσχετίζονταν με τη 

θερμοκρασία στη νότια Ευρώπη τον μήνα πριν την άφιξη στη Βρετανία, 
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γεγονός που υποδεικνύει μία σύνδεση μεταξύ της θερμοκρασίας και τους 

ρυθμούς της μετανάστευσης. 

    Για να διαπιστωθεί κατά πόσο εμφανίζεται κάποιο πρότυπο για το πότε 

περνούν τα άτομα από το νησί, ανάλογα με τα μορφομετρικά τους 

χαρακτηριστικά, ελέγθηκε αν εμφανίζεται συσχέτιση της διάμεσης ημερομηνίας 

μετανάστευσης με το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά. Παρατηρήσαμε πως κανένα 

από αυτά δε φάνηκε να μεταβάλλεται με την ημερομηνία μετανάστευσης. Δεν 

εμφανίστηκε δηλαδή κάποιο πρότυπο (χήματα 2.5-7). 

    Μελέτες που έγιναν στα Αντικύθηρα σε άλλα είδη όπως ο Κηποτσιροβάκος 

(Sylvia borin), έδειξαν πως εμφανίζεται κάποιο πρότυπο όσον αφορά ορισμένα 

μορφομετρικά χαρακτηριστικά όπως το μήκος της φτερούγας σε σχέση με την 

ημερομηνία μετανάστευσης. Πιο συγκεκριμένα, το μήκος της φτερούγας 

μειώνεται με την εξέλιξη της μεταναστευτικής περιόδου (Μπαρμπούτης, 2010). 

Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ασύγχρονη μετανάστευση μεταξύ των 

θηλυκών και των αρσενικών ατόμων, καθώς τα αρσενικά φτάνουν νωρίτερα σε 

σχέση με τα θηλυκά άτομα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μορφομετρικά 

τους χαρακτηριστικά διαφέρουν μεταξύ ηλικίας και φύλου.  

    Σο αντίστοιχο δεν ισχύει για τον Κοκκινοκεφαλά, στον οποίο επίσης όπως 

είδαμε παρατηρείται πρώιμη άφιξη των αρσενικών σε σύγκριση με τα θηλυκά 

άτομα (Πίνακας 2.2), τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά του οποίου 

μελετήθηκαν (μήκος φτερούγας, ταρσού, 8ου πρωτεύοντος, ουράς, σωματικό 

βάρος), δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση ούτε μεταξύ 

των φύλων, ούτε μεταξύ των ηλικιακών κλάσεων (βλ. Κεφάλαιο 3). 

    Κάνοντας σύγκριση των μέσων τιμών του μήκους της φτερούγας, της ουράς, 

του ταρσού και του 8ου πρωτεύοντος, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση μεταξύ των ηλικιακών κλάσεων, των φύλων και των υποειδών 

(βλ. αποτελέσματα). Επίσης οι μέσες τιμές που βρέθηκαν για τα χαρακτηριστικά 

αυτά στα Αντικύθηρα εμπίπτουν στα όρια των δεδομένων που υπάρχουν στη 

διεθνή βιβλιογραφία και μπορούμε να πούμε πως δεν προκύπτουν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις (βλ. Πίνακες 2.9-11). 
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Πίνακας 2.9. Μήκη φτερούγας (mm) του Κοκκινοκεφαλά από μουσειακά αρχεία ή 

ζωντανά άτομα (Cramps & Perrins, 1993).   † Δεδομένα από (Rubolini et al., 2005). 

 

 
Πίνακας 2.10. Μήκη ουράς και ταρσού (mm) του Κοκκινοκεφαλά από μουσειακά 
δείγματα ή ζωντανά άτομα (Cramps & Perrins, 1993). 

Measure Mean 
(SD) 

Range Sample 
size 

Sample 
type 

           Origin 

      
Wing       
males adult 100.5 

(1.31) 
98-102 24 skins Netherlands, W & E Germany, 

Belgium, France, and Switzerland 
males adult  100.3 97-105 37 live birds SW Germany 
males adult 99.8 

(1.64) 
96-103 9 skins  S Yugoslavia 

males 1st  
year 

99.3 
(2.72) 

95-104 11 skins  S Yugoslavia 

males 1st  
year 

99.5 
(2.06) 

96-103 15 skins Netherlands, W & E Germany, 
Belgium, France, and Switzerland 

males 1st  
year 

99.5 95-104 16 live birds SW Germany 

males 99.5 98-102 4 live birds Poland  
males 101.4 96-105 69 live birds France  
males  98-104  13 skins Greece (Crete) 
males 100.4 

(2.11) 
98-103 6 skins Greece and W Turkey 

males † 101.8  3500 live birds Italy 
females 
adult 

99.7 
(1.77) 

97-103 11 skins Netherlands, W & E Germany, 
Belgium, France, and Switzerland 

females 
adult 

100.3 97-105 37 live birds SW Germany 

females 1st  

year 
98.7 
(1.58) 

96-102 15 skins Netherlands, W & E Germany, 
Belgium, France, and Switzerland 

females 1st  
year 

100.0 97-104 17 live birds SW Germany 

females 100.2 95-104 35 live birds France (Camargue) 
females  95-102  4 skins Greece (Crete) 
females 98.3 98-99 3 skins S Yugoslavia  
females † 101.4  3500 live birds Italy 
  100.6 

(3.44) 
92.5-
106 

21 skins Italy  

 101.4 
(1.95) 

100-104 5 live bird Italy  

 
 

99.0 
(3.2) 

95-104 17 live bird Italy (Montecristo island) 

Measure Mean 
(SD) 

Range Sample 
size 

Sample 
type 

              Origin 

 
Tail  

     

males 
 

78.0 
(2.11) 

75-82 17 skins Netherlands, W & E Germany, 
Belgium, France, and Switzerland 

females 78.4 
(2.63) 

74-82 13 skins Netherlands, W & E Germany, 
Belgium, France, and Switzerland 

Tarsus       
males 24.6 

(0.63) 
23.5- 
25.4 

17 skins Netherlands, W & E Germany, 
Belgium, France, and Switzerland 

females        24.7              
(0.46) 

      24.1- 
25.4                  

            13               Netherlands, W & E Germany,         
France, and Switzerland                                            
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Πίνακας 2.11. Μήκη φτερούγας, ουράς και ταρσού (mm) του Κοκκινοκεφαλά 

(Αντικύθηρα, 2007-2011). 

 

    Όσον αφορά το μήκος της φτερούγας, η μέση τιμή στα Αντικύθηρα για τα 

αρσενικά άτομα είναι 101.7  mm και για τα θηλυκά 101.9mm (Πίνακας 2.11).  

Οι αντίστοιχες τιμές που βρέθηκαν για την Ιταλία είναι 101.8 mm για τα 

αρσενικά και 101.4 mm (η μεγαλύτερη τιμή για εκεί) για τα θηλυκά άτομα 

(Πίνακας 2.9). Παρατηρούμε ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ κοντινές. Ίσως να 

πρόκειται για άτομα του ίδιου πληθυσμού που να συνεχίζουν το ταξίδι τους 

μέσω της Ιταλίας. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα, μιάς και 

στην Ιταλία έχουν παρατηρηθεί θηλυκά άτομα με μέσο μήκος φτερού 99.0 mm. 

    Όσον αφορά το μήκος της ουράς στα Αντικύθηρα η μέση τιμή για τα 

αρσενικά άτομα είναι 80.2 mm και για τα θηλυκά 80.3 mm. ύμφωνα με 

στοιχεία από βορειότερες περιοχές (Ολλανδία, Δυτική και Ανατολική Γερμανία, 

Βέλγιο, Γαλλία και Ελβετία) οι αντίστοιχες τιμές είναι 78.0 mm  για τα αρσενικά 

και 78.4 mm για τα θηλυκά άτομα. 

    Η μέση τιμή του μήκους του ταρσού για τα Αντικύθηρα είναι 23.6mm για τα 

αρσενικά  και 23.7 mm για τα θηλυκά άτομα και δεν διαφέρουν κατά πολύ από 

τις αντίστοιχες τιμές δεδομένων από βορειότερες περιοχές (Ολλανδία, Δυτική 

και Ανατολική Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία και Ελβετία), που είναι 24.6 mm για 

τα αρσενικά και 24.7 mm για τα θηλυκά άτομα.  

    Παρατηρούμε ότι και για τα τρία χαρακτηριστικά (φτερούγα, ουρά, ταρσός), 

οι μέσες τιμές των θηλυκών είναι ελαφρώς μεγαλύτερες (χωρίς στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση) από αυτές των αρσενικών. 

 

 

 

Measure Mean 
(SD)            

Range Sample 
size 

Sample     
type 

                           Origin 

 Wing      
males 101.7  

 (22.92) 
95-112 196 live bird Antikythera 

females 101.9 
 (21.15) 

95.1-107 165 live bird Antikythera 

      
 Tail      
males 80.2 

 (34.55) 
70-94 169 live bird Antikythera 

females 80.3 
 (33.55) 

71-96        135 live bird Antikythera 

      
 Tarsus       
 males 23.6 

(8.27) 
21.1-26 162 live bird Antikythera 

 females 23.7 
 (7.87) 

21-25.7 134 live bird Antikythera 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3- ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ 

ΚΟΚΚΙΝΟΚΕΥΑΛΑ ΜΕΣΑ ΣΗ ΔΙΑΦΙΗ ΣΗ ΑΦΑΡΑ ΚΑΙ 

ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟΤ 

3.1. Εισαγωγή      

 

    Σο σύστημα μετανάστευσης των πουλιών της Παλαιαρκτικής αποτελείται από 

σχεδόν τέσσερα δισεκατομμύρια ωδικά πουλιά (Moreau, 1972), τα οποία  

διασχίζουν την μεγαλύτερη έρημο του κόσμου, τη αχάρα, δύο φορές τον 

χρόνο. Σα περισσότερα από αυτά, καθώς διασχίζουν την Ευρώπη ή την 

ημιέρημο του Ισραήλ, εφαρμόζουν μία διακοπτόμενη στρατηγική πτήσης, κατά 

την οποία ταξιδεύουν κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και ξεκουράζονται ή 

τρέφονται την ημέρα (Schwilch et al., 2002).  

   Καθώς διασχίζουν τη αχάρα έρχονται αντιμέτωποι με σκληρές 

περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες και μειωμένη 

διαθεσιμότητα τροφής και νερού, για μία απόσταση περίπου 2000 km. 

Προκειμένου να τις αντιμετωπίσουν, αποθηκεύουν λίπος και πρωτεΐνες από 

νωρίτερα (Klaassen et al., 2000). Για τους λόγους αυτούς, μέχρι πρότινος 

επικρατούσε η υπόθεση πως τα πουλιά διασχίζουν την έρημο μέσω μίας 

συνεχόμενης πτήσης, ώστε να μην σπαταλούν ενέργεια και νερό με το να 

παραμένουν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην έρημο (Moreau, 1961). 

   Παρ‟ όλα αυτά, δεδομένα από άτομα που συνελήφθησαν στην έρημο της 

αχάρα, έδειξαν πως η φυσική τους κατάσταση ήταν αρκετά καλή, αφού 

συνέχιζαν το ταξίδι τους μετά τη δύση του ηλίου. Προτάθηκε λοιπόν μία 

διαφορετική στρατηγική πτήσης, κατά την οποία αρκετά είδη ή άτομα 

ακολουθούν διακοπτόμενη πορεία (Βairlein, 1985). 

   Σο πόσα άτομα διασχίζουν την έρημο μέσω της μίας ή της άλλης στρατηγικής 

δεν είναι ακόμη γνωστό.  Πραγματοποιήθηκαν μελέτες με χρήση ραντάρ στην 

περιοχή της δυτικής αχάρα, για την ποσοτικοποίηση του περάσματος των 

πουλιών (Schmaljohann et al., 2006). ύμφωνα με δεδομένα από την μελέτη 

αυτή, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως η επικρατούσα τακτική των πουλιών για 

τη διάσχιση της δυτικής αχάρα τουλάχιστον, είναι αυτή της διακοπτόμενης 

πτήσης.  

   Δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία για την συνεχόμενη μετανάστευση,  αλλά δεν 

μπορεί να αποκλειστεί πλήρως πως κάποια στρουθιόμορφα μεταναστεύουν κατ‟ 

αυτόν τον τρόπο. Αν και μπορεί να ειπωθεί πως τα περισσότερα 

στρουθιόμορφα δε διασχίζουν την έρημο σε μία μη διακοπτόμενη πτήση, πολλά 

θα μπορούσε να θεωρηθεί πως το κάνουν, υπό την έννοια των διατροφικών 

όρων. Αυτά που ξεκουράζονται στην ανοιχτή έρημο, μπορούμε να πούμε πως 

ταξιδεύουν συνεχόμενα, διότι δεν τρέφονται κατά την διάρκεια των ημερήσιων 
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στάσεων. Έτσι τους είναι απαραίτητο να ανεφοδιάζονται εντατικά πριν 

διασχίσουν τέτοια φράγματα. 

   Σην άνοιξη, σε αντίθεση με το φθινόπωρο όπου η μετανάστευση περιορίζεται 

κυρίως στις νυχτερινές ώρες, κάποιες φορές τα στρουθιόμορφα επιμηκύνουν τις 

μεταναστευτικές τους πτήσεις και κατά την διάρκεια της ημέρας (Delingat et al., 

2006). Αυτή η περιστασιακή μετανάστευση κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

γίνεται κυρίως από νυχτερινούς μετανάστες που συνεχίζουν το ταξίδι τους όταν 

οι συνθήκες του ανέμου είναι πολύ καλές κατά τις πρωινές ώρες. Οι εαρινοί 

μετανάστες που πετούν σε μεγάλα ύψη, ενίοτε επιμηκύνουν την πτήση μέσα 

στην ημέρα ενώ οι φθινοπωρινοί μετανάστες που πετούν σε χαμηλά υψόμετρα, 

περιορίζονται από το υψηλό κόστος της ημερήσιας πτήσης  (Schmaljohann et 

al., 2006). 

   Γενικά, η διάρκεια πτήσης των πουλιών μπορεί να περιορίζεται κάτω από τις 

συνθήκες της ερήμου, είτε εξαιτίας της εκτεταμένης απώλειας νερού (λόγω των 

υψηλών θερμοκρασιών και του ζεστού και ξηρού αέρα), είτε λόγω της έντονης 

απώλειας ενέργειας κατά την πτήση σε ταραχώδη αέρα την ημέρα, αντί της 

στρωτής ροής αέρα κατά τη διάρκεια της νύχτας (Engel, 2005). υνεπώς, η 

ανάπαυση στο έδαφος μειώνει την απώλεια νερού και ενέργειας συγκριτικά με 

την ημερήσια πτήση, η οποία συνδέεται με επιπλέον κόστος. Προτείνεται πως τα 

πλεονεκτήματα των νυχτερινών πτήσεων εμποδίζουν πολλά από τα πουλιά να 

εκτελούν συνεχόμενες πτήσεις δια μέσω της αχάρα.  

   Η πρώιμη άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής έχει φανεί πώς αυξάνει την 

αναπαραγωγική επιτυχία των πουλιών (Smith & Moore, 2005). Έτσι, την άνοιξη 

είναι ωφέλιμο για τα πουλιά που πετούν προς τις περιοχές αναπαραγωγής να 

αυξάνουν την ταχύτητά τους, βελτιστοποιώντας τους ρυθμούς εναπόθεσης 

καυσίμων, ώστε να μειωθεί ο συνολικός χρόνος των ενδιάμεσων σταθμών 

(Alerstam et al., 1998). Οι ενδιάμεσοι σταθμοί βέβαια δεν είναι δυνατόν να 

αποφευχθούν πλήρως. Σα αδύναμα πουλιά πρέπει να ανακτούν τη σωματική 

μάζα που έχει χαθεί και τα πιο ισχυρά να σταματούν για να μειώνεται η 

απώλεια νερού καθώς και η πτήση υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.  

    Έχει προταθεί πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ειδών όσον αφορά τις 

στρατηγικές που ακολουθούνται στους ενδιάμεσους σταθμούς, πριν και μετά τη 

διάσχιση της ερήμου. Είδη με συγκεκριμένες προτιμήσεις ενδιαιτήματος, τα 

οποία δεν μπορούν να ανεφοδιαστούν εύκολα, πιθανόν αποθηκεύουν μεγάλες 

ποσότητες λίπους πριν τη διάσχιση της ερήμου και δεν ανεφοδιάζονται μέχρι 

να φτάσουν σε συγκεκριμένα ενδιαιτήματα στην Βόρεια Αφρική ή Ευρώπη 

(Pilastro & Spina, 1997).  

    Άλλα είδη που είναι καλλίτερα προσαρμοσμένα σε ξηρότερα ενδιαιτήματα 

μπορούν να ανεφοδιάζονται στη διαδρομή, οπότε δεν απαιτούνται υψηλά 

φορτία καυσίμων σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της πορείας τους. Αυτά τα 
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συμπεράσματα βασίζονται κυρίως σε αναλύσεις της σωματικής κατάστασης 

πουλιών μετά τη διάσχιση της Μεσογείου ή σε παρατηρήσεις που έλαβαν χώρα 

στην έρημο (Bairlain, 1985). ύμφωνα με θεωρητικά μοντέλα, τα πουλιά πρέπει 

να φέρουν αρκετά ενεργειακά αποθέματα, ώστε να μπορούν να φτάσουν στα 

επόμενα κατάλληλα ενδιαιτήματα, τα οποία διαφέρουν μεταξύ των ειδών 

(Alerstam & Hedenstrfm, 1998). 

    Είναι αρκετά σημαντικό τα πουλιά  να φτάνουν σε καλή φυσική κατάσταση 

στις περιοχές αναπαραγωγής τους, ώστε να διαθέτουν τα απαραίτητα 

ενεργειακά αποθέματα για την μεγιστοποίηση την αναπαραγωγικής επιτυχίας 

(Smith & Moore, 2005). Καθώς ο χρόνος μετανάστευσης και η φυσική 

κατάσταση κατά την άφιξη παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγική 

επιτυχία, αναμένεται να γίνεται επιλογή όσον αφορά την μεταναστευτική 

συμπεριφορά, ώστε να αυξάνεται είτε η ταχύτητα της μετανάστευσης, είτε η 

φυσική κατάσταση κατά την άφιξη, είτε και τα δύο (Maggini et al., 2011). 

   Σα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα σχετικά με την 

βέλτιστη μεταναστευτική συμπεριφορά καθώς και στρατηγικές που σχετίζονται 

με τους μεταναστευτικούς σταθμούς και αποσκοπούν στο να ελαχιστοποιηθεί ο 

χρόνος ή/και το ενεργειακό κόστος της μετανάστευσης (Houston, 1998). 

   ημαντικό ρόλο στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με την 

μεταναστευτική συμπεριφορά, έχουν η διαθεσιμότητα τροφής και ο ρυθμός 

εναπόθεσης ενεργειακών αποθεμάτων στους ενδιαμέσους μεταναστευτικούς 

σταθμούς. Για τους μετανάστες που ελαχιστοποιούν τον χρόνο μετανάστευσης, 

αναμένεται θετική συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού εναπόθεσης καυσίμων και του 

φορτίου καυσίμων αναχώρησης. Αυτοί που ελαχιστοποιούν την ενέργεια 

μετανάστευσης, θα πρέπει να αφήνουν έναν ενδιάμεσο σταθμό με ένα συνεχές 

ευνοϊκό φορτίο καυσίμων, άσχετα με τον ρυθμό εναπόθεσης καυσίμων 

(Alerstam & Lindström, 1990). 

   Σο κόστος έρευνας και το κόστος εγκατάστασης (settling cost), επηρεάζουν τη 

διάρκεια παραμονής στον σταθμό και τον αριθμό των πτήσεων σε όλη τη 

διάρκεια της μετανάστευσης (Alerstam & Lindström, 1990). Αυτά τα κόστη 

προκύπτουν αν ένα πουλί περάσει μία αρχική φάση μηδαμινού ή πολύ 

χαμηλού κέρδους σε σωματική μάζα, φτάνοντας σε έναν καινούριο 

μεταναστευτικό σταθμό. Σα παραπάνω σχετίζονται με δυσκολίες στην ίδρυση 

τροφικών επικρατειών, ή φυσιολογικών περιορισμών λόγω της καύσης 

λειτουργικού ιστού, μετά από μεγάλες συνεχόμενες πτήσεις (Biebach, 1998). 
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3.2. Τλικά και Μέθοδοι  

 

    Από τα 368 άτομα που συνολικά συνελήφθησαν κατά τους μήνες Μάρτιο-

Μάΐο στα έτη 2007-2011, επανασυνελήφθησαν τα 29 από αυτά, δηλαδή το 7.9%. 

Με τον όρο επανασύλληψη, αναφερόμαστε σε άτομα που ξαναπιάστηκαν, 

τουλάχιστον μία ημέρα μετά την 1η σύλληψή τους. 

    O ημερήσιος ρυθμός μεταβολής της σωματικής μάζας των ατόμων κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στον μεταναστευτικό σταθμό, υπολογίστηκε με 

την αφαίρεση της σωματικής μάζας του ατόμου στην τελευταία σύλληψη από 

την σωματική μάζα του ατόμου στην πρώτη σύλληψη, διά τον χρόνο 

παραμονής.  

    Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στον μεταναστευτικό σταθμό, υπολογίστηκε 

από την αφαίρεση της ημερομηνίας επανασύλληψης από την ημερομηνία της 

1ης σύλληψης. Αναφερόμαστε σε ελάχιστο χρόνο παραμονής, διότι δεν είναι 

σίγουρο ότι η πρώτη σύλληψη συμβαίνει κατά την πρώτη ημέρα των ατόμων 

στο νησί. Ακόμη δεν γνωρίζουμε αν τα άτομα φεύγουν το επόμενο βράδυ από 

αυτό της επανασύλληψης. την περίπτωση επανασύλληψης πάνω από μια 

φορά, λαμβάνονταν υπ΄ όψην μόνο η τελευταία σύλληψη.  

    τα άτομα για τα οποία υπήρχε επανασύλληψη, εφαρμόστηκε Wilcoxon 

paired t-test, προκειμένου να εξεταστεί αν εμφανίζεται διαφοροποίηση μεταξύ 

της σωματικής μάζας των ατόμων από την 1η έως την τελευταία σύλληψη.  

    Επίσης, εφαρμόστηκε Mann-Whitney U test, για να διαπιστωθεί αν 

εμφανίζεται διαφοροποίηση μεταξύ της σωματικής μάζας των ατόμων που 

συνελήφθησαν μία μόνο φορά και αυτών για τα οποία υπήρξε επανασύλληψη. 

    Τπολογίσαμε ακόμη τον δείκτη λιπώδους ιστού (χήμα 3.3) για το κάθε 

άτομο που συνελήφθη  με βάση το ορατό υποδερμικό λίπος, δίνοντας σε αυτό 

εννέα διαβαθμίσεις (Kaiser, 1993). Περισσότερες λεπτομέρειες για τις 

διαβαθμίσεις αυτές παρατίθενται στο παράρτημα. 

    Για να εξεταστεί αν υπάρχει κάποιο πρότυπο στην σωματική μάζα άφιξης του 

είδους σε όλο το εύρος της Μεσογείου ελέγχθηκε, με τον συντελεστή συσχέτισης 

Pearson, αν εμφανίζεται κάποια συσχέτιση μεταξύ της μέσης σωματικής μάζας 

με το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος (χήμα 3.4, 3.5).  

    Για τον έλεγχο αυτό χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τη σωματική μάζα του 

Κοκκινοκεφαλά από 19 τοποθεσίες από  την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 

(Πίνακας 3.1, χήμα 3.1). 
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χήμα 3.1. Φάρτης των περιοχών από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τη 

διερεύνηση των προτύπων μετανάστευσης του Κοκκινοκεφαλά, σε όλο το εύρος της Μεσογείου 

(βλ. επεξήγηση κωδικών του χάρτη στον Πίνακα 3.1). 

 

 

 

Πίνακας 3.1. Επεξήγηση των κωδικών ονομάτων του σχήματος 3.1 

Κωδικός Περιοχή Φώρα Πηγή 

ΕLI Eliat Ιςραιλ  Reuven et al., 2000 

GAV Gavdos Ελλάδα  Ivovic (unpubl.) 

ANT Antikythera Ελλάδα  Παροφςα εργαςία 

GAB Gabes Συνθςία  Castan, 1960 

HER Hergla Συνθςία  Waldenstrom J.,2004 

MOS South Marocco Μαρόκο  Gargallo et al., 2011 

MON North Marocco Μαρόκο  Gargallo et al., 2011 

CAP Capri Ιταλία  Spina et al., 1993 

NAP Naples Ιταλία  Spina et al., 1993 

VEN Ventotene Ιταλία Spina et al., 1993 

GIA Giannutri Ιταλία  Spina et al., 1993 

MON Montecristo Ιταλία  Spina et al., 1993 

CAM Camargue Γαλλία  Jones H., 1966 

BAD Βalearics dry Ιςπανία  Gargallo et al., 2011 

BAW Balearics wet Ιςπανία   Gargallo et al., 2011 

COL Columbrets islands Ιςπανία  Gargallo et al., 2011 

CHA Charafinas Ιςπανία  Gargallo et al., 2011 

CAT Catalonia Ιςπανία  Gargallo et al., 2011 

GIB Gibraltar Γιβραλτάρ  Finlayson, 1981 
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    Με εφαρμογή του Kruskal-Wallis test, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ 

της μέσης σωματικής μάζας των ατόμων από τις  περιοχές της Μεσογείου, οι 

οποίες χωρίστηκαν σε δυτική (Καταλονία, νησιά Κολούμπρετς, Βαλεαρίδες 

νήσοι, βόρειο και νότιο Μαρόκο, Γιβραλτάρ, νησιά Σσαφαρίνας), κεντρική 

(Μοντεκρίστο, Γκιανούτρι, Μπεντοτένε, Κάπρι, Φέργκλα, Γκέιμπς, Καμαργκέ), 

καθώς και ανατολική Μεσόγειο (Αντικύθηρα, Γαύδος, Ελιάτ). 

        

 

 

   Για να υπολογιστεί το εύρος πτήσης Τ (km) του Κοκκινοκεφαλά, 

χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εξίσωση  (Delingat et al., 2008): 

 

 

     

Τ = 100*U*ln(1+f)                                                                                               (1) 

 

 

 

    Όπου U (km/h), είναι η ταχύτητα εδάφους των μεταναστευτικών πουλιών. 

την  προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε U = 43.2 km/h (Alerstam et al., 

2007).  

    Όπου f, είναι το ενεργειακό φορτίο και  προκύπτει από τον παρακάτω τύπο 

 

 

 

     f = (m-mο)/mο.                                                                                              (2) 

 

 

 

    Όπου mο είναι η σωματική μάζα χωρίς ενεργειακό φορτίο και m είναι η μάζα 

των πουλιών που έχουν συλληφθεί. Εδώ mο=26.1 (Μaggini & Barlein, 2011).     
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3.3. Αποτελέσματα 

 

    Η μέση σωματική μάζα άφιξης για το είδος στα Αντικύθηρα  ήταν 31.35 ± 

0.16 g και κυμαίνονταν από 23.1 έως 45.9 g (n=363), (βλ. Πίνακας 3.2). O 

ημερήσιος ρυθμός μεταβολής της σωματικής μάζας των ατόμων κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους στον μεταναστευτικό σταθμό, βρέθηκε πως ήταν 

0.23 ± 0.56 g/d. Ο μέσος ελάχιστος χρόνος παραμονής του Κοκκινοκεφαλά στα 

Αντικύθηρα με βάση τα δεδομένα για τα 29 άτομα που επανασυνελήφθησαν, 

ήταν 3.7 ± 2.7  d.     

    Όσον αφορά τα επίπεδα του δείκτη λιπώδους ιστού, η μέση τιμή του είναι 

1.77±0.06 και σε συνδυασμό με την σωματική μάζα υποδηλώνουν τη 

φυσιολογική κατάσταση άφιξης του Κοκκινοκεφαλά στο νησί (χήμα 3.2 και 

3.3). 

 

 

Πίνακας 3.2. Περιγραφική στατιστική της σωματικής μάζας του Κοκκινοκεφαλά για τα 

Αντικύθηρα. Όπου LANSENS το υποείδος Lanius senator senator και LANSENN το 

υποείδος Lanius senator niloticus. 

 

 

ωματικι Μάηα N 
Ελάχιςτο 

(g) 
Μζγιςτο 

(g) 
Μζςο (g) SD 

Όλα 363 23.1 45.9 31.35 3.09 

Θθλυκά 164 24.8 45.9 31.25 3.01 

Αρςενικά 197 23.1 44.4 31.48 3.15 

Ενιλικα 277 23.1 44.4 31.08 2.65 

Ανιλικα 162 24.8 45.9 31.56 3.40 

LANSENS 197 24.8 39.7 31.17 2.62 

LANSENN 71 24.8 44.4 31.32 3.64 
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Σωμαηική μάζα (g)
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χήμα 3.2. Κατανομή της σωματικής μάζας των ατόμων που συννελήφθησαν κατά την 

ανοιξιάτικη περίοδο στα Αντικύθηρα, για τα έτη 2007-2011. 
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χήμα 3.3. Κατανομή των κλάσεων λιπώδους ιστού των ατόμων που συννελήφθησαν κατά την 

ανοιξιάτικη περίοδο στα Αντικύθηρα, για τα έτη 2007-2011. 

 

    Όσον αφορά την σχέση μεταξύ της μέσης σωματικής μάζας και του 

γεωγραφικού μήκους (χήμα 3.4), δεν εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (p=0.182, r=0.352). Αντίθετα, εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (p=0.003, r=0.695) μεταξύ της μέσης σωματικής μάζας και του 

γεωγραφικού πλάτους (χήμα 3.5). 
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χήμα 3.4. Διακύμανση της σωματικής μάζας του Κοκκινοκεφαλά με το γεωγραφικό μήκος. 

 

 

 
             

χήμα 3.5. Διακύμανση  της σωματικής μάζας του Κοκκινοκεφαλά με το γεωγραφικό πλάτος. 

 

 

 

    Η ενδιάμεση σωματική μάζα για την περιοχή της δυτικής Μεσογείου βρέθηκε 

να είναι 30.2g, για την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου 32.8g και για την 

περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 31.3g. 

 

 

    ύμφωνα με το Wilcoxon paired t-test, δεν εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση (z=-1.899, p=0.058) μεταξύ της σωματικής μάζας των 

ατόμων από την 1η έως την τελευταία σύλληψη. Σο μέσο βάρος των ατόμων 

κατά την 1η σύλληψη ήταν 30.11g και κατά την τελευταία σύλληψη 30.61g. Από 
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τα συνολικά 29 άτομα που επανασυνελήφθησαν, για τα 10 παρατηρήθηκε πως 

έχασαν βάρος, για τα 17 πως πήραν βάρος και για 2 άτομα το βάρος παρέμεινε 

σταθερό (χήμα 3.6). 
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χήμα 3.6.  Μεταβολή της σωματικής μάζας του Κοκκινοκεφαλά κατά την παραμονή τους στα 

Αντικύθηρα. 

 

 

     

    Σο ποσοστό δηλαδή των ατόμων των οποίων η σωματική μάζα αυξήθηκε, 

αγγίζει περίπου το 59%, των ατόμων που έχασαν βάρος το 34,5% και αυτών  με 

σταθερό βάρος το 6.9%. 

    Από το Mann-Whitney U test (z=-2.336, p=0.019) φαίνεται πως εμφανίζεται  

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ της μέσης σωματικής μάζας των 

ατόμων που συνελήφθησαν μία μόνο φορά (31.45±0.17g) και αυτών για τα 

οποία είχαμε επανασύλληψη (30.11±0.30g). 

    Όσον αφορά τον υπολογισμό του εύρους πτήσης, για την τιμή του m, 

χρησιμοποιήθηκε το μέσο βάρος των πουλιών από τα Αντικύθηρα, τα οποία  

πιάστηκαν μία μόνο φορά (m=31.45g). Σο εύρος πτήσης βρέθηκε να είναι ίσο με 

περίπου 807 km.     
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3.4.  υζήτηση 

 

    Η θετική συσχέτιση της σωματικής μάζας με το γεωγραφικό πλάτος (χήμα 

3.5), υποδηλώνει πως όσον αφορά τον Κοκκινοκεφαλά, από τα στοιχεία που 

έχουμε, προκύπτει πως όσο αυξάνει το γεωγραφικό πλάτος παρατηρείται 

αύξηση στη σωματική μάζα. υγκεκριμένα, φαίνεται πως ο Κοκκινοκεφαλάς 

αρχίζει να ανεφοδιάζεται στη βόρεια Αφρική. 

    Η φυσιολογική κατάσταση άφιξής του στις περιοχές της ανατολικής 

Μεσογείου είναι τέτοια, που υποδηλώνει την πραγματοποίηση ενδιάμεσου 

ανεφοδιασμού. Αν παρατηρήσουμε τις τιμές της σωματικής μάζας (βλ. Πίνακα 

3.2 & χήμα 3.1), φαίνεται πως οι τιμές αυτές είναι υψηλότερες για το βόρειο 

Μαρόκο, τη Φέργκλα και την Γάυδο, σε σχέση με αυτές στο νότιο Μαρόκο και 

το Γκέιμπς. 

    Αντίθετα, για άλλα είδη όπως ο Κηποτσιροβάκος κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Tο 

είδος αυτό ξεκινά να ανεφοδιάζεται μετά τη διάσχιση της Μεσογείου. Αυτό 

συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα για το είδος ενδιαιτήματα, 

εμφανίζονται μόνο σημειακά και σε μικρή έκταση. Επίσης, η φυσιολογική 

κατάσταση άφιξής του στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου είναι τέτοια 

που δεν υποδηλώνει ενδιάμεσο εφοδιασμό πριν την άφιξή του (Μπαρμπούτης, 

2011). 

     
Πίνακας 3.3. ωματική μάζα (g) του Κοκκινοκεφαλά από περιοχές της ευρύτερης Μεσογείου. 

(The birds of the western Palearctic). 

 

 

 

   

Σοποθεσία ωματική Μάζα(g) Πηγή 

S Marocco 26.1 Gargallo et al., 2011 

Chafarinas 28.2 Gargallo et al., 2011 

Columbrets 29.3 Gargallo et al., 2011 

Eilat (Israel) 29.4 Reuven et al., 2000 

Balearics (dry) 29.6 Gargallo et al., 2011 

Gabes (Tunisia) 29.9 Castan, 1960 

Gibraltar 30.1 Finlayson, 1981 

N Marocco 30.6 Gargallo et al., 2011 

Catalonia 30.7 Gargallo et al., 2011 

Antikythera 31.3 Παρούσα εργασία 

Ventotene 32.7 Spina et al., 1994 

Capri 32.9 Spina et al., 1994 

Hergla 33.1 Waldenstrom J.,2004 

Gavdos 33.1 Ivovic (unpubl.) 

Montecristo 33.5 Spina et al., 1994 

Giannutri 33.6 Spina et al., 1994 

Camargue  33.9 Jones H., 1966 

Balearics (wet) 37.1 Gargallo et al., 2011 
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    Από ότι φαίνεται από τη μέση τιμή της σωματικής μάζας και τη μέση τιμή του 

δείκτη λιπώδους ιστού των ατόμων που φτάνουν στα Αντικύθηρα, τα άτομα 

αυτά δεν φαίνεται να παρουσιάζουν μεγάλη καταπόνηση λόγω της 

μεταναστευτικής τους πτήσης (χήμα 3.2, 3.3). Παρόμοιες τιμές για τον δείκτη 

λιπώδους ιστού, παρατηρήθηκαν και για τον Κηποτσιροβάκο στα Αντικύθηρα 

(Μπαρμπούτης, 2011). 

    Όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που αναμένουμε ότι δεν μπορούν να 

φύγουν από το νησί το επόμενο βράδυ, αυτός μπορεί να καθοριστεί με δύο 

τρόπους. ύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση η οποία είναι και η πιο 

συντηρητική, πρόκειται για τα άτομα, ο δείκτης λιπώδους ιστού των οποίων 

είναι ίσος με μηδέν. Ατόμων δηλαδή που εκ των πραγμάτων δεν έχουν το 

ενεργειακό απόθεμα να συνεχίσουν την πτήση τους και πιθανότατα δεν έχουν 

ανεφοδιαστεί στην βόρεια Αφρική. την περίπτωση των Αντικυθήρων ο 

αριθμός των ατόμων αυτών αντιστοιχεί σε ποσοστό 20.7%.  

    ύμφωνα με μία  δεύτερη προσέγγιση, πρόκειται για τα άτομα με σωματικό 

βάρος, ίσο ή μικρότερο της μέσης τιμής του βάρους των ατόμων που 

επανασυλλαμβάνονται. την ομάδα αυτή συγκαταλέγονται και άτομα που 

έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την μεταναστευτική τους πτήση από ότι 

προκύπτει από τα απόθεματά τους σε λίπος και από την σωματική τους μάζα, 

αλλά αποφασίζουν να παραμείνουν.  Για την περίπτωση των Αντικυθήρων το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 44,1%.  

    Σο ποσοστό λοιπόν των ατόμων που τελικά μπορούν να φύγουν από τα 

Αντικύθηρα το επόμενο βράδυ φαίνεται ότι είναι 70.3%, ενώ το ποσοστό των 

ατόμων που τελικά φεύγουν, πάντα σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, είναι 

55.9%. Παρατηρούμε δηλαδή, ότι πολλοί από τους Κοκκινοκεφαλάδες που 

χρησιμοποιούν τα Αντικύθηρα σαν ενδιάμεσο μεταναστευτικό σταθμό, είναι σε 

γενικές γραμμές σε καλή φυσιολογική κατάσταση.  

    Από μελέτες για τον Κηποτσιροβάκο στα Αντικύθηρα, προκύπτει πως τα 

άτομα που χρησιμοποιούν το νησί ως ενδιάμεσο μεταναστευτικό σταθμό κατά 

την ανοιξιάτικη περίοδο, κατά κανόνα βρίσκονται σε σχετικά καλή 

φυσιολογική κατάσταση (Μπαρμπούτης, 2011). 
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χήμα 3.7. Εύρος πτήσης του Κοκκινοκεφαλά, βασισμένο στις τιμές σωματικής μάζας που 
εμφανίζει στα Αντικύθηρα.  

 
 

    Η κατεύθυνση που ακολουθεί ο Κοκκινοκεφαλάς κατά την μετανάστευσή του 

είναι βόρεια, ελαφρώς ανατολική (Ivovic M. et al., 2010). ύμφωνα με την 

απόσταση που υπολογίσαμε πως μπορεί να διανύσει το είδος καθώς και την 

κατεύθυνση μετανάστευσης αυτού, μπορούμε να πούμε πως μπορεί να φτάσει 

μέχρι και την Βουλγαρία. Τπάρχει η πιθανότητα κάποια άτομα να 

σταματήσουν και να παραμείνουν σε κάποιο σημείο στη διαδρομή, ενώ άτομα 

τα οποία παρεκκλίνουν από την μέση κατεύθυνση μετανάστευσης, πιθανόν να 

καταλήξουν στα κόπια, καθώς και στη δυτική Σουρκία (χήμα 3.7).  

    ύμφωνα με τα αποτελέσματά μας σχετικά με την σωματική μάζα και τον 

δείκτη λιπώδους ιστού, τα οποία υποδηλώνουν πως τα άτομα είναι σε καλή 

φυσιολογική κατάσταση, μπορούμε να πούμε πως αρκετά άτομα που φεύγουν 

από τα Αντικύθηρα, διαθέτουν τέτοια ενεργειακά αποθέματα που τους 

επιτρέπουν να φτάσουν στις περιοχές αναπαραγωγής τους, δίχως να τους είναι 

απαραίτητο να εφοδιαστούν ξανά κατά τη διαδρομή. 

    Οι γνώσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα σχετικά με τους παράγοντες που 

καθορίζουν την ποιότητα ενός μεταναστευτικού σταθμού για τα 

στρουθιόμορφα, δεν είναι πολλές και δεν είναι πλήρως γνωστό το πως αυτοί οι 

παράγοντες μεταβάλλονται ανά είδος. Ένας εύκολος τρόπος προσδιορισμού της 
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ποιότητας ενός μεταναστευτικού σταθμού,  είναι το κατά πόσο το βάρος των 

πουλιών που τον χρησιμοποιούν, αυξάνεται ή όχι (Dunn, 2000). 

    Για  τα Αντικύθηρα, ο ρυθμός μεταβολής της σωματικής μάζας είναι θετικός 

(0.23 g/d). Τπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων (34.5% περίπου), τα οποία 

έχασαν βάρος. Ένας από τους λόγους για την μείωση αυτή θα μπορούσε να 

αποτελεί ο ανταγωνισμός. Επίσης, το δείγμα των ατόμων που 

επανασυνελλήφθησαν δεν ήταν αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να μπορούμε να 

οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα.  

     Ο ρυθμός μεταβολής της σωματικής μάζας για την περιοχή της Καταλονίας 

βρέθηκε να είναι 0.19 g/d, για τις Βαλεαρίδες 0.01 g/d και για τα νησιά 

Κολούμπρετς -0.41 g/d (Gargallo et al., 2011). 

    Από αδημοσίευτα δεδομένα (Μπαρμπούτης, προσωπική επικοινωνία) για 

άλλα είδη στα Αντικύθηρα, όπως το Δρυομυγοχάφτης (Ficedula semitorquata) και 

ο Βουνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus orientalis), ο ρυθμός μεταβολής της 

σωματικής τους μάζας βρέθηκε να είναι σχετικά χαμηλός (0.2 g/d). Επίσης, για 

το ένα τέταρτο των ατόμων αυτών τα οποία επανασυνελλήφθησαν, δεν βρέθηκε 

αλλαγή στη σωματική μάζα, σε σχέση με  την πρώτη σύλληψη. 

    Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως οι σχετικά μικρές τιμές του ρυθμού αύξησης 

της σωματικής μάζας στα Αντικύθηρα, δεν υποδεικνύουν απαραίτητα πως ο 

συγκεκριμένος μεταναστευτικός σταθμός είναι χαμηλής ποιότητας. Έπειτα από 

πτήσεις μεγάλης διάρκειας τόσο το λίπος και οι μύες πτήσης,  όσο και διάφορα 

όργανα όπως το έντερο, το συκώτι και το στομάχι χρησιμοποιούνται σαν 

καύσιμα (Schwilch et al. 2002, Biebach 1998). 

    Επίσης, η ατροφία οργάνων τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αφομοίωση της τροφής, σχετίζεται με μειωμένη ικανότητα πέψης (Lee et al., 

2002). Οι χαμηλοί ρυθμοί τροφοληψίας και πέψης, πιθανότατα να οδηγήσουν 

σε αργή αύξηση του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια της παραμονής στον 

μεταναστευτικό σταθμό (Hume & Biebach 1996, Karasov & Pinshow 2000), 

πράγμα που μπορούμε να πούμε πως συμβαίνει και στα Αντικύθηρα. 

    Τπάρχει λοιπόν μία πιθανότητα οι χαμηλοί ρυθμοί αύξησης της σωματικής 

μάζας του Κοκκινοκεφαλά και των παραπάνω ειδών στα Αντικύθηρα, να 

αποτελούν περισσότερο ένδειξη της όχι ιδιαίτερα καλής φυσικής κατάστασης  

μερίδας των πουλιών, αφού περάσουν την έρημο της αχάρα και τη Μεσόγειο 

και όχι απαραίτητα ένδειξη της κακής ποιότητάς του ως μεταναστευτικού 

σταθμού. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ 

 

4.1. Εισαγωγή  

    Η επιλογή του κατάλληλου ενδιαιτήματος κατά τη διαμονή σε έναν 

ενδιάμεσο μεταναστευτικό σταθμό, είναι πολύ σημαντική για τον επιτυχή 

ανεφοδιασμό των μεταναστευτικών πουλιών.  Κατά την προσγείωση σε έναν 

σταθμό, τα άτομα βρίσκονται σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό (Jenni & Schaub, 2003). 

    Η επιλογή του ενδιαιτήματος περιλαμβάνει μία ακολουθία γεγονότων,  την 

προσέγγιση στην ξηρά, την έρευνα-εγκατάσταση, την ανακατανομή μεταξύ των 

ενδιαιτημάτων, εφόσον είναι απαραίτητο, καθώς και την εκμετάλλευση του 

ενδιαιτήματος (Hutto, 1985). 

    Η γνώση των απαιτήσεων που αφορούν το ενδιαίτημα κατά την παραμονή 

στον μεταναστευτικό σταθμό είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της 

οικολογίας στους σταθμούς (stopover ecology), καθώς και για την κατανόηση 

των αρχών οργάνωσης των μεταναστών (Moore et al., 1995). 

    Προτείνεται πως η επιλογή των περιοχών αυτών πραγματοποιείται κατά το 

φώς της ημέρας, πιθανότατα νωρίς το πρωί και συνήθως οι πτήσεις γίνονται  

ακριβώς πάνω από τη βλάστηση (Moore et al., 1995).   

    Όσο πιο γρήγορα γίνεται η επιλογή ενός υψηλής ποιότητας ενδιαιτήματος, 

τόσο πιο γρήγορα ξεκινά ο ανεφοδιασμός και αποφεύγονται τα κόστη όσον 

αφορά τον χρόνο, την ενέργεια και την ασφάλεια των μεταναστών 

(Monkkonen et al., 1999). 

    Αμέσως μετά την προσγείωσή τους τα άτομα πραγματοποιούν άμεσες 

δειγματοληψίες. Ο χρόνος κατά τον οποίον οι μετανάστες είναι έτοιμοι να 

επενδύσουν στην έρευνα για έναν καλό σταθμό και ενδιαίτημα έχει σοβαρές 

συνέπειες για την βέλτιστη στρατηγική μετανάστευσής τους και εξαρτάται από 

τις εκάστοτε συνθήκες (Chernetsov et al., 2004).  

    ύμφωνα με τους Αborn και Moore (1997), o χρόνος που διατίθεται για την 

εξερεύνηση, πιθανότατα εξαρτάται από τα κόστη για την απόκτηση 

πληροφοριών και τα πλεονεκτήματα που πρόκειται να προσφέρουν και 

εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες.  

    Τπάρχουν δύο πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν. Σα πιο αδύνατα 

άτομα πιθανότατα να είναι λιγότερο επιλεκτικά και έτοιμα να επιλέξουν 

οποιαδήποτε περιοχή που προσφέρει έναν θετικό ρυθμό εναπόθεσης καυσίμων, 

διότι δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ την εξερευνητική περίοδο. Αντίθετα, 

τα άτομα με μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα πιθανότατα να επενδύσουν 

περισσότερο χρόνο στην αναζήτηση του βέλτιστου ενδιαιτήματος. 
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Εναλλακτικά, υπάρχει η πιθανότητα άτομα τα οποία βρίσκονται σε καλή 

σωματική κατάσταση να μην έχουν ως στόχο τον ανεφοδιασμό, απλώς να 

περιμένουν για καλύτερες συνθήκες αναχώρησης (ή ίσως για το επόμενο 

βράδυ) και έτσι δεν μετακινούνται ιδιαίτερα (Bairlein, 1987). 

    Όταν οι μετανάστες εγκαθίστανται (ή συνεχίζουν να κινούνται γενικά, στην 

περίπτωση του μοντέλου της συνεχούς εξερεύνησης), προφανώς εμφανίζουν ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο χρήσης και επιλογής του ενδιαιτήματος (Moore et al., 

1990). Αυτό το πρότυπο χρήσης του ενδιαιτήματος είναι σταθερό μεταξύ των 

διαφορετικών ετών, όταν διαφορετικά άτομα εμφανίζονται στους ίδιους 

μεταναστευτικούς σταθμούς, γεγονός που υποδεικνύει πως τα πρότυπα που 

παρατηρούνται δεν είναι τυχαία και η περιοχή είναι χαρακτηριστική για το 

εκάστοτε είδος (Bairlein, 1981). 

    ε σχέση με τα ενήλικα, τα νεαρά άτομα ως ένδειξη της ατελούς επιλογής 

ενδιαιτήματος που τα χαρακτηρίζει, πιθανότατα λόγω της εκτόπισής τους από 

τα κοινωνικά επικρατέστερα ενήλικα, παρατηρούνται σε μεγαλύτερο εύρος 

ενδιαιτημάτων (Moore et al., 2003). 

    Η επιλεκτικότητα του ενδιαιτήματος κατά την παραμονή στον 

μεταναστευτικό σταθμό ποικίλει από είδος σε είδος. ε ορισμένα είδη οι 

προτιμήσεις όσον αφορά την επιλογή ενδιαιτήματος, αλλάζουν κατά την 

μεταναστευτική περίοδο σε σχέση με την περίοδο της αναπαραγωγής. Για 

παράδειγμα, οι χοινοποταμίδες (Acrocephalus schoenobaenus), οι οποίες γενικά 

δεν αναπαράγονται σε συστάδες καλαμιών, τις επιλέγουν ως ενδιαίτημα κατά 

την μετά-μεταναστευτική περίοδο και την περίοδο μετά την πτέρωση 

(Chernetsov, 1998). 

    Επίσης, έχουν αναφερθεί διαφορετικές κατανομές μεταξύ των τύπων 

ενδιαιτήματος σε διάφορα είδη Ευρωπαϊκών μεταναστευτικών 

στρουθιόμορφων (Berthold et al., 1991). Δύο είδη Sylvia, σε έναν 

μεταναστευτικό σταθμό στο Ισραήλ, διέφεραν πολύ στο εύρος των 

ενδιαιτημάτων στα οποία μπορούσαν να κερδίσουν βάρος (Sapir et al., 2004 ). 

    Σα στρουθιόμορφα γενικά, φαίνεται πως χρησιμοποιούν μεγαλύτερο εύρος 

ενδιαιτημάτων στους ενδιάμεσους μεταναστευτικούς σταθμούς σε σύγκριση με 

αυτά που χρησιμοποιούν κατά την αναπαραγωγική περίοδο  (Chernetsov, 

2006). Κατά την παραμονή και μετά την άφιξή τους στον σταθμό, τα άτομα 

επιλέγουν το καταλληλότερο γι‟ αυτά ενδιαίτημα, σε συμφωνία με τις έμφυτες 

προτιμήσεις και την λειτουργική τους μορφολογία, τις στρατηγικές αναζήτησης 

τροφής (Bairlein 1983, 1992), καθώς και  την φέρουσα ικανότητα ενδιαιτήματος 

(Hutto, 1985). Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας στην σχέση μεταξύ 

διαθεσιμότητας σε τροφή και ασφάλειας, είναι ο κίνδυνος θήρευσης όταν τα 

άτομα επιλέγουν ενδιαίτημα (Alerstam και Lindstrom, 1990). 
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     τα μοντέλα βέλτιστης μετανάστευσης (optimal migrations models), ο 

ρυθμός εναπόθεσης καυσίμων και το πρότυπο διαφοροποίησής του μεταξύ των 

περιοχών, θεωρείται πως αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διάρκεια της 

παραμονής στον μεταναστευτικό σταθμό καθώς και στην συνολική οργάνωση 

της μετανάστευσης. Για τον λόγο αυτό η επιλογή και χρήση του ενδιαιτήματος 

θεωρείται πολύ σημαντική για μία επιτυχημένη μετανάστευση (Chernesov et 

al., 2004).  

    Μιας και τα χαρακτηριστικά του τοπίου όπως η περιοχή του ενδιαιτήματος, 

επηρεάζουν την πυκνότητα, ως εκ τούτου και τον ανταγωνισμό, αναμένεται ότι 

η αποτελεσματικότητα στην εναπόθεση λίπους εξαρτάται από την δομή του 

ενδιαιτήματος και του τοπίου (Chernetsov, 2006). 

 

 

 

 

 

4.2. Τλικά και Μέθοδοι 

    Κατά την παραμονή του στα Αντικύθηρα ο Κοκκινοκεφαλάς δημιουργεί 

επικράτειες. Για τον εντοπισμό των ατόμων, επιλέχθηκαν έξι διαδρομές στο 

νησί, οι οποίες ακολουθούνταν διαδοχικά, ώστε να αποφεύγεται η 

διπλοκαταγραφή των ατόμων. υγκεκριμένα η κάθε διαδρομή 

επαναλαμβάνονταν κάθε πέντε με έξι ημέρες. Ο μέσος ελάχιστος χρόνος 

παραμονής του Κοκκινοκεφαλά στα Αντικύθηρα με βάση τα δεδομένα για τα 

29 άτομα που επανασυνελήφθησαν, ήταν 3.7 ± 2.7 d (βλ. Κεφάλαιο 3).    

    Όταν εντοπίζονταν ένα άτομο, η τοποθεσία του καταγράφονταν με τη χρήση 

GPS. Θεωρώντας τη θέση του ατόμου ως κέντρο, ορίζαμε μία επιφάνεια με 

ακτίνα εικοσιπέντε μέτρων, χρησιμοποιώντας μετροταινία. τη συνέχεια 

συμπληρώνονταν ειδικό πρωτόκολλο για την βλάστηση στην επιφάνεια αυτή, 

καθώς και διάφορα ακόμη χαρακτηριστικά όπως η θερμοκρασία, ο άνεμος (βλ. 

Παράρτημα). Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 29 Μαρτίου έως 

και τις 9 Μαΐου του 2011, όσο υπήρχε παρουσία του είδους στο νησί.  

 



54 
 

 
Εικόνα 4.1.  ημεία από τα οποία ελήφθησαν στίγματα παρουσίας του Κοκκινοκεφαλά στα 

Αντικύθηρα. 

 

    Όσον αφορά στο πρωτόκολλο που συμπληρώνονταν για το κάθε ενδιαίτημα, 
αυτό εμπεριείχε μία σειρά από μεταβλητές οι οποίες αφορούσαν τη βλάστηση, 
καθώς και άλλα γενικότερα χαρακτηριστικά του τεχνητού περιβάλλοντος. Πιο 
συγκεκριμένα οι μεταβλητές που σχετίζονταν με την βλάστηση ήταν οι εξής: 
  

1. Bare ground cover (BGC): Ποσοστό κάλυψης από γυμνό έδαφος 
 

2. Grass cover (GC): Ποσοστό κάλυψης από γρασίδι 
 

3. Grass medium height (Gmh): Μέσο ύψος γρασιδιού 
 

4. Low phrygana cover (LFC): Ποσοστό κάλυψης από χαμηλά φρύγανα 
(ξυλώδη είδη με μέσο ύψος <0.4m) 

 
5. Low phrygana medium height (LFmh): Μέσο ύψος χαμηλών φρυγάνων  

 
6. Tall phrygana cover (ΣFC): Ποσοστό κάλυψης από ψηλά φρύγανα 

(θάμνοι με μέσο ύψος 0.4-0.8m) 
 

7. Tall phrygana medium height (TFmh): Μέσο ύψος ψηλών φρυγάνων 
 

8. Low maquis cover (LMC): Ποσοστό κάλυψης από χαμηλή μακί 
(αειθαλείς σκληρόφυλλοι θάμνοι ή δέντρα με μέσο ύψος 0.8-1.5m) 
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9. Low maquis medium height (LMmh):  Μέσο ύψος χαμηλής μακί 

 
10. Tall maquis cover (TMC): Ποσοστό κάλυψης από ψηλή μακί (αειθαλείς 

σκληρόφυλλοι θάμνοι ή δέντρα με μέσο ύψος 1.5-3m) 
 

11. Tall maquis medium height (TMmh): Μέσο ύψος ψηλής μακί 
 

12. Cultivations cover (CC): Ποσοστό κάλυψης από καλλιέργειες (πχ. ελιές, 
συκιές) 

 
13. Cultivations medium height (Cmh): Μέσο ύψος καλλιεργειών 

 
 

    Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τεχνητού περιβάλλοντος (artificial 

environment), οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 

1. Fences presence: Πρόκειται για την παρουσία ή μη φρακτών οι οποίοι 

μπορεί να είναι ξύλινοι, πετρώδεις ή σιδερένιοι. 

 

2. Road presence: Πρόκειται για τν παρουσία ή μη δρόμων, οι οποίοι 

μπορεί να είναι από άσφαλτο ή χωματόδρομοι. 

 

3. Σerraces presence: Πρόκειται για την παρουσία ή μη πεζουλών. 

 

4. Buildings presence: πρόκειται για την παρουσία ή μη κτιρίων, τα οποία 

μπορεί να είναι καινούρια, εγκαταλελειμμένα ή κατεστραμμένα. 

 

5. Poles presence: Παρουσία ή μη στύλων της ΔΕΗ. 

 

    Για την περιγραφική παρουσίαση των σχετικών με το ενδιαίτημα δεδομένων 

που συλλέχθηκαν από τα Αντικύθηρα, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS. Επίσης, για να ελέγξουμε την παρουσία  στατιστικής 

σημαντικότητας  χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό R 2.14.1 (Ross Ihaka & Robert 

Gentleman). Η επιλογή ενδιαιτήματος του είδους εξετάστηκε ακόμη με την 

βοήθεια χωρικής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας το λογισμικό πρόγραμμα 

Maxent. 

    Σο Maxent (μέθοδος μέγιστης εντροπίας) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 

βασίζεται σε δεδομένα σχετικά με την παρουσία ενός είδους και κάνει 

προβλέψεις για την κατανομή αυτού σε μία περιοχή. Αποτελεί καλή επιλογή 

για περιπτώσεις που τα δεδομένα είναι περιορισμένα και δεν υπάρχουν αρκετές 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Ihaka
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gentleman_%28statistician%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gentleman_%28statistician%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gentleman_%28statistician%29
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πηγές ώστε να γίνει λεπτομερής μελέτη. Έχει αποδειχτεί πως είναι πολύ 

αποτελεσματικό στο να προσδιορίζει το ενδιαίτημα  και την κατανομή για μία 

μεγάλη ποικιλία ειδών και περιοχών κι επιτρέπει τη χρήση τόσο συνεχών όσο 

και κατηγορικών μεταβλητών. 

    Σα εικονοστοιχεία της περιοχής μελέτης σχηματίζουν τον χώρο πάνω στον 

οποίο καθορίζεται η κατανομή πιθανότητας. Σα εικονοστοιχεία για τα οποία 

υπάρχουν δεδομένα για την εμφάνιση του είδους αποτελούν τα σημεία 

δειγματοληψίας  και οι κλιματικές μεταβλητές, το υψόμετρο, η κατηγορία του 

εδάφους, ο τύπος της βλάστησης κι άλλες περιβαλλοντικές μεταβλητές 

αποτελούν τα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

       Για να χτίσει ένα μοντέλο το Maxent, ξεκινά με μία ομοιόμορφη κατανομή 

ισοπίθανων τιμών σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης και στη συνέχεια διεξάγει 

μία διαδικασία βελτιστοποίησης μεταβάλλοντας κάθε φορά το βάρος της κάθε 

μεταβλητής.  Η βελτιστοποίηση αυτή μετριέται ως κέρδος (gain) και δείχνει 

πόσο καλύτερο είναι το μοντέλο σε σχέση με κάποιο τυχαίο. Tο κέρδος της 

ομοιόμορφης κατανομής ορίζεται ως μηδέν. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα 

αντιπροσωπεύει το πόσο καλύτερα ταιριάζει το μοντέλο στα δεδομένα μας, από 

ότι μια ομοιόμορφη κατανομή.  

    Σο Maxent είναι μία σχετικά καινούρια μέθοδος η οποία ακόμη δεν έχει 

αναπτυχθεί πλήρως και χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις.  

    Όσον αφορά στις γενικές αρχές του, αρχικά θεωρείται πως υπάρχει μία 

ομάδα γνωστών, πραγματικών συναρτήσεων f1,…, fn, που ορίζονται στον 

άξονα Φ (το σύνολο των εικονοστοιχείων στην περιοχή μελέτης), που στην 

περίπτωσή μας είναι οι περιβαλλοντικές μεταβλητές). Σο Maxent θεωρεί πως για 

κάθε κελί χ στον άξονα Φ, τα χαρακτηριστικά δίνουν μία συνεχή τιμή για κάθε 

κελί και η κατανομή πιθανότητας προσεγγίζεται από την: 

 

 

π   𝑓𝑖 =  Σ𝑥𝜀𝛸  𝜋  𝑥  𝑓𝑖   𝑥  
                                                                        (1) 

    

Ο εμπειρικός μέσος όρος του fj, 

 

π   𝑓
𝑖
 =  

1

𝑚
𝛴i=1

𝑚  𝑓
𝑖  
 𝑥𝑖    

                                                                        (2) 

 

είναι η μέση τιμή για ένα σύνολο δεδομένων σημείων x1,…,xm (σημεία όπου τα 

είδη έχουν παρατηρηθεί και πρέπει να υπακούουν στον περιορισμό  π  = π , να 

έχουν δηλαδή τις ίδιες μέσες τιμές στην αναμενόμενη κατανομή. κοπός είναι 
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να εκτιμηθεί η κατανομή πιθανότητας  που μεγιστοποιεί την εντροπία, όπου η 

εντροπία ορίζεται ως  

 

 

H π  = − π  

𝑥𝜀𝛸

 𝑥 𝑙𝑛π (x) 

                                                                (3) 

 

Η  π  έχει τη μορφή της  Gibbs κατανομής: 

 

 

𝑞𝜆(x) =
𝑒𝜆𝑓(𝑥)

𝛧𝜆
 

                                                                                                       (4) 

 

όπου το λ είναι το άνυσμα του βάρους της περιβαλλοντικής μεταβλητής και το 

Zλ, είναι μία σταθερά κανονικοποίησης, η οποία διασφαλίζει ότι το qλ  

αθροίζεται σε 1. 

 

 

 

Επεξεργασία των δεδομένων στο Maxent 

 

    Πριν την εφαρμογή του Maxent, συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν τα 

δεδομένα με τη βοήθεια των Γεωγραφικών υστημάτων Πληροφόρησης (ΓΠ). 

Επίσης με τα ΓΠ πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης, η οποία εμφάνισε 

μικρή στατιστική σημαντικότητα για τα  δεδομένα που διαθέταμε. 

    Eίναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς κάθε μεταβλητή επηρεάζει την 

παρουσία του είδους, ποιές μεταβλητές έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο 

μοντέλο και με ποιόν τρόπο αυτές οι μεταβλητές επηρεάζουν την εμφάνιση των 

ειδών. Η σημαντικότητα των μεταβλητών μπορεί να καθοριστεί με δύο 

τρόπους.  

    Κατ' αρχάς, το Maxent παρέχει την επί τοις εκατό συμβολή της κάθε 

μεταβλητής στο τελικό μοντέλο (Baldwin et al., 2008). Οι τιμές της συμβολής  

καθορίζονται από την αύξηση του κέρδους (gain) που παρέχεται από κάθε 

μεταβλητή (Phillips et al., 2006). ε αυτό το σημείο πρέπει να δίνεται μεγάλη 

προσοχή στη συσχέτιση των μεταβλητών γιατί μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  

τα αποτελέσματα. 

    Μια εναλλακτική μέθοδος για την αξιολόγηση της σημασίας της μεταβλητή 

είναι η προσέγγιση Jacknife (Yost et al., 2008). Αυτή η προσέγγιση αποκλείει μια 
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μεταβλητή κάθε φορά που τρέχει το μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της κάθε μεταβλητής στο μοντέλο, όσον 

αφορά στο πόσο σημαντική είναι στο να εξηγήσει την κατανομή του είδους, 

καθώς και πόσο μοναδικές πληροφορίες παρέχει κάθε μεταβλητή. Είναι επίσης 

σημαντικό να γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο κάθε μεταβλητή επηρεάζει την 

κατανομή του είδους. Επειδή το Maxent είναι ένα εκθετικό μοντέλο, η 

πιθανότητα σε μια θέση, είναι ανάλογη με τον εκθετικό συνδυασμό των  

επιλεγμένων μεταβλητών, επιτρέποντας έτσι την κατασκευή της καμπύλης 

απόκρισης (Hoenes et al., 2010).  

    Η τελευταία αποτελείται από ένα διάγραμμα που καθορίζεται από τις 

μετρήσεις για την εν λόγω μεταβλητή, οι οποίες εκπροσωπούνται στον x-άξονα 

και την προβλεπόμενη πιθανότητα κατάλληλων συνθηκών, όταν όλες οι άλλες 

μεταβλητές ορίζονται στις μέσες τιμές τους.  

    Για να αξιολογηθεί το μοντέλο, χρησιμοποιήθηκε η ROC ανάλυση (Receiver 

Operating Characteristic). Η ROC καμπύλη είναι ένα γράφημα της ευαισθησίας 

(sensitivity) και της 1-ειδικότητας (1-specificity), με την ευαισθησία να 

αντιπροσωπεύει το πόσο καλά τα δεδομένα προβλέπουν σωστά την παρουσία, 

ενϊ θ ιδιαιτερότητα δίνει ένα μέτρο της ςωςτισ πρόβλεψης των  απουσιών 

(Fielding et al., 1997). 

    Για την κατασκευή της καμπύλης ένα ορισμένο ποσοστό των δεδομένων, το 

75%, έχει επιλεγεί ως δεδομένα εκπαίδευσης και το άλλο μέρος, το 

25%,χρησιμοποιείται για δοκιμή. Η τιμή του AUC θα είναι πάντα μεταξύ 0 και 

1.  

   Σιμές κοντά στο 0.5 δείχνουν την πιθανότητα μια τοποθεσία να μην είναι 

καλύτερη από μια τυχαία τοποθεσία, ενώ η τιμή 1.0 υποδεικνύει την τέλεια 

εφαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα.  

    Η διαδικασία σύγκρισης επαναλαμβάνεται συνεχώς, υποθέτοντας αρχικά μία 

ομοιόμορφη  κατανομή με κέρδος 0. Σο κέρδος αναπαριστά το επίπεδο της 

καταλληλότητας (fit) της κατανομής των δειγματοληπτικών σημείων, καθώς 

κάνει σύγκριση με αυτά της ομοιόμορφης  κατανομής. Γι‟ αυτό, στις κατάλληλες 

περιοχές το κέρδος αυξάνει εκθετικά. Κέρδος ίσο με 2 για παράδειγμα, σημαίνει 

ότι η υπάρχουσα κατανομή ταιριάζει με τα σημεία εκπαίδευσης 7.4 φορές, από 

ότι μία τυχαία κατανομή.  

    Για το Maxent χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την βλάστηση των 

Αντικυθήρων από μία εργασία, η οποία πραγματοποιήθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Σρεντ του Καναδά και το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του 

Λονδίνου (UCL) σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχαιολογική Τπηρεσία 

(http://www.ucl.ac.uk/asp/el/intro.shtml).  

     

 

http://www.ucl.ac.uk/asp/el/intro.shtml
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Οι μεταβλητές είναι όλες κατηγορικές 0=απουσία, 1=παρουσία  

 

 

1. "ThickUnpl" – Σμήματα που να έχουν παχιές εναποθέσεις χώματος-

εδάφους  

2. "Grass" – Κάλυψη  γρασιδιού  

3. "Phrygana" -  Κάλυψη από φρύγανα (ποώδεις Μεσογειακοί θάμνοι)  

4. "LowMaquis" – Κάλυψη από χαμηλή μακί       

5. “Sand” - Κάλυψη από άμμο   

6.  “Cereal” – Κάλυψη από σιτηρά  

7. "Terraces" – Αγροτικές αναβαθμίδες   

8. "BareRock"–Σμήματα εκτεθειμένου υπόβαθρου  

9. "Gravel" – Κάλυψη από χαλίκια     

10.  "Bulldozed" - Περιοχές που έχουν ισοπεδωθεí με μπουλντóζες 

"HighMaquis" - Κάλυψη από υψηλή μακί  (ποώδεις Μεσογειακοί 

θάμνοι >1m)  

11. "Olives" – Κάλυψη από ελιές 

12. "OtherUncul" - Κάλυψη από οποιουδήποτε άλλου τύπου μη 

καλλιεργούμενης βλάστησης  

13. "OtherCult" - Περιοχές με άλλου τύπου καλλιεργούμενη βλάστηση  

14. "OtherFruit" - Κάλυψη από οπωροφόρα δένδρα 

15. "Ploughed" - Περιοχή που έχει οργωθεί 

16. "ThinRocky" - Kάλυψη από λεπτό στρώμα εδάφους  

17. "Vine" - Κάλυψη από αμπέλια  

18. "Wood" - Κάλυψη από δάσος  
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4.3. Αποτελέσματα 

      το διάστημα μεταξύ 29 Μαρτίου έως και 9 Μαΐου του 2011, περιγράψαμε  

129 ενδιαιτήματα (plots). Επειδή στην περίπτωσή μας το πρωτόκολλο 

συμπληρώνονταν μόνο για παρουσία, το κάθε ενδιαίτημα αντιστοιχεί κα σε ένα 

άτομο. Περιγράψαμε δηλαδή το ενδιαίτημα 129 ατόμων. Παρακάτω φαίνονται 

τα ποσοστά εμφάνισης του κάθε τύπου βλάστησης στο σύνολο των 

ενδιαιτημάτων (χήμα 4.1) και τα ποσοστά κάλυψης για τον κάθε τύπο 

βλάστησης όπου αυτός εμφανίζονταν (χήμα 4.2). 

 

χήμα 4.1.  Ποσοστά εμφάνισης (%) του κάθε του κάθε τύπου βλάστησης στο σύνολο των 

ενδιαιτημάτων. Με μπλε χρώμα συμβολίζεται η παρουσία και με κόκκινο η απουσία του 

εκάστοτε τύπου βλάστησης. 

 
χήμα 4.2.  Σα ποσοστά (%) κάλυψης για τον κάθε τύπο βλάστησης από το σύνολο των 
επιφανειών. 
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    τη συνέχεια παρουσιάζονται τα ποσοστά που καταγράφηκαν για  τα μέσα 

ύψη του γρασιδιού (χήμα 4.3), για τα χαμηλά (χήμα 4.4-α) και ψηλά 

φρύγανα (χήμα 4.4-β) και για τη χαμηλή (χήμα 4.4-γ) και ψηλή μακί (χήμα 

4.4-δ). 

 

 
χήμα 4.3.  Ποσοστά για το μέσο ύψος του γρασιδιού. 

 
 
 
 

 

                                          (α)                                                                              (β) 
 

 

 

 

 
                                              (γ)                                                                          (δ) 
χήμα 4.4. Ποσοστά για το μέσο ύψος των χαμηλών φρυγάνων (α), των ψηλών φρυγάνων (β), 

της χαμηλής μακί (γ) και της ψηλής μακί (δ). 
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 Πίνακας 4.1. Ποσοστά (%) κάλυψης για κάθε τύπο βλάστησης από το σύνολο των 

ενδιαιτημάτων. 

                                 Ποςοςτό % 
Τφποσ βλάςτηςησ 

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% Σφνολο % 

BGC (Κάλυψη από γυμνό ζδαφοσ) 62.02 34.11 3.88 0 100 

GC   (Κάλυψη από γραςίδι) 68.99 16.28 13.95 0.78 100 

LFC  (Κάλυψη από χαμηλά φρφγανα) 42.64 42.64 11.63 3.10 100 

TFC  (Κάλυψη από ψηλά φρφγανα) 79.07 19.38 0.78 0.78 100 

LMC (Κάλυψη από ψηλή μακί) 79.84 17.05 3.10 0 100 

TMC (Κάλυψη από ψηλή μακί) 86.05 13.18 0.78 0 100 

CTC  (Κάλυψη από καλλιζργειεσ) 96.12 3.10 0.78 0 100 

 

 

     Για την κάλυψη από γυμνό έδαφος (BGC) καθώς και για την κάλυψη από 

γρασίδι (GC), παρατηρήθηκε πως αυτές εμφανίζονται κυρίως σε ποσοστό 0-

20%. Η κάλυψη από χαμηλά φρύγανα (LFC) εμφανίζεται σχεδόν ισομερώς, σε 

ποσοστά 0-20% και 21-40% στις περισσότερες επιφάνειες. Όσον αφορά την 

κάλυψη από ψηλά φρύγανα (TFC), χαμηλή μακί LMC και ψηλή μακί (TMC), 

καθώς και τις καλλιέργειες (CTC) εμφανίζονται κυρίως σε ποσοστά 0-20% 

(Πίνακας 4.1). 

    Όσον αφορά το μέσο ύψος της βλάστησης, για το γρασίδι (Grmh) 

παρατηρήθηκε πως στις περισσότερες των περιπτώσεων (53.5%), το μέσο ύψος 

του κυμαίνονταν στα 11-20 cm (χήμα 4.3). Για τα χαμηλά φρύγανα (LFmh), το 

μέσο ύψος στο 57% των επιφανειών, κυμαίνονταν στα 21-30 cm (χήμα 4.4-α) 

και για τα ψηλά φρύγανα (TFmh), το μέσο ύψος στο 60.5% των επιφανειών 

κυμαίνονταν στα 61-71 cm (χήμα 4.4-β). Όσον αφορά το μέσος ύψος της  

χαμηλής μακί (LMmh), κυμαίνονταν στα 120-130 cm στο 57% των επιφανειών 

(χήμα 4.4-γ), ενώ το μέσο ύψος της ψηλής μακί (TMmh) κυμαίνονταν στα 150-

200 cm στο 69% των επιφανειών (χήμα 4.4-δ). 

    Για τα χαρακτηριστικά του τεχνητού περιβάλλοντος, όσον αφορά τους 

φράκτες, αυτοί απαντώνται στο 28.7% των ενδιαιτημάτων. Σο 22.5% αυτών 

ήταν σιδερένιοι, το 3.9%  ξύλινοι, το 1.55% πέτρινοι και σιδερένιοι και το 0.75% 

αυτών ξύλινοι (χήμα 4.5-α). 

    Όσον αφορά τους δρόμους, απαντώνται στο 48.06% των ενδιαιτημάτων. Σο 

32.56% αυτών ήταν δρόμοι από άσφαλτο, το 13.18%  ήταν χωματόδρομοι και το 

2.33% δρόμοι από άσφαλτο και χωματόδρομοι (χήμα 4.5-β). 

    Όσον αφορά τα κτίρια, απαντώνται στο 24.03% των ενδιαιτημάτων και το 

13.18% αυτών ήταν ερειπωμένα, ενώ το 10.85%  καινούρια κτίρια (χήμα 4.5-δ). 

    Σέλος, στο 35.66% των ενδιαιτημάτων υπήρχαν στύλοι της ΔΕΗ (χήμα 4.5-γ) 

και στο 68.99% παρατηρήθηκε η παρουσία αναβαθμίδων-πεζούλων (χήμα 4.4-

ε). 

    τη συνέχεια παρουσιάζονται τα ποσοστά παρουσίας ή μη παρουσίας των  
χαρακτηριστικών του τεχνητού περιβάλλοντος σε κάθε ενδιαίτημα. 
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(α)                                                                        (β) 

 
 

(γ)                                                                       (δ) 
 

 

(ε) 

 
χήμα 4.5. Ποσοστά (%) της παρουσίας ή μη παρουσίας των  χαρακτηριστικών του τεχνητού 
περιβάλλοντος. (α) Υράκτες, (β) Δρόμοι, (γ) τύλοι, (δ) Κτίρια, (ε) Αναβαθμίδες. 
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     Όσον αφορά τους φράκτες-fences, όπου: 
 0: ιδερένιοι φράκτες, 1: Πέτρινοι φράκτες, 2: Ξύλινοι φράκτες, 3: Πέτρινοι και 
σιδερένιοι φράκτες, 4: Απουσία φράκτη (χήμα 4.5-α). 
 
    Όσον αφορά τους δρόμους-roads, όπου: 
 0: Δρόμος με άσφαλτο, 1: Φωματόδρομος, 2: Απουσία δρόμου, 3: 
Φωματόδρομος και άσφαλτος (χήμα 4.5-β). 
 
    Όσον αφορά τους στύλους της ΔΕΗ-poles, όπου: 
 0: Παρουσία στύλου, 1: Απουσία στύλου (χήμα 4.5-γ). 
 
    Όσον αφορά τα κτίρια-buildings, όπου: 
 0: Ερειπωμένο κτίριο, 1: Καινούριο κτίριο, 2: Απουσία κτιρίου (χήμα 4.5-δ). 
 
    Σέλος, όσον αφορά τις αναβαθμίδες-terraces, όπου: 
 0: Παρουσία αναβαθμίδων, 1:Απουσία αναβαθμίδων (χήμα 4.5-ε). 
 

  

 

 

    Φρησιμοποιώντας τα 129 στίγματα παρουσίας για τον Lanius senator που 

ελήφθησαν από τα Αντικύθηρα, καθώς και τα δεδομένα υπόβαθρου από το 

Πανεπιστήμιο Σρεντ του Καναδά και το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του 

Λονδίνου (UCL), τρέξαμε το πρόγραμμα Maxent. 

    Αρχικά εφαρμόσαμε το Maxent για όλα τα δεδομένα και συνεχίσαμε 

αφαιρώντας κάθε φορά ότι είχε αρνητικό κέρδος και όσες μεταβλητές είχαν 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. Σα μοντέλα που προκύπτουν είναι σε κάποιο 

μικρό βαθμό  καλύτερα από ένα τυχαίο μοντέλο. Γενικά απατούνται πιο 

λεπτομερή περιβαλλοντικά δεδομένα για μια τέτοια ανάλυση.  Παρακάτω όμως 

θα γίνει ακριβής περιγραφή της διαδικασίας. 

    Οι ROC καμπύλες που μας δόθηκαν για τον αλγόριθμο του Maxent 

χρησιμοποιώντας όλες τις παραμέτρους παρουσιάζονται  στο σχήμα 4.6.  

Παρατηρείται πως το AUC είναι 0.82 για τα δεδομένα εκπαίδευσης (training 

data) και 0.77 για τα δεδομένα ελέγχου (test data) (χήμα 4.6).  
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χήμα 4.6. H κόκκινη γραμμή απεικονίζει την καταλληλότητα (fit) του μοντέλου στα 
δεδομένα εκπαίδευσης, η μπλε γραμμή την καταλληλότητα του μοντέλου στα δεδομένα 
ελέγχου και η μαύρη γραμμή την τυχαία κατανομή. Θεωρείται φυσιολογικό η γραμμή 
εκπαίδευσης (κόκκινη) να εμφανίζει μεγαλύτερο AUC από ότι η γραμμή ελέγχου 
(μπλε). 
 

 

    τη συνέχεια παρουσιάζεται η εκτίμηση της σχετικής συνεισφοράς των 

περιβαλλοντικών μεταβλητών στην εκπαίδευση του μοντέλου (Πίνακας 4.1).     

 

Πίνακας 4.2. Εκτίμηση της συνεισφοράς των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο 

Maxent. 

Μεταβλητή  υμβολή στο μοντέλο (%) 

bareroc10  23.5 

thickun10 20.2 

otheuncul10 18.7 

ter10 11.9 

lowmaq10 5.9 

grass10 3.3 

olive10 3.3 

cereal10 2.7 

plough10 2.4 

higmaq10 2.3 

phrygana 10 1.6 

sand10 1.5 

grave10 1.1 
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vine10 0.6 

wood10 0.6 

thinro10 0.5 

othfruit10 0 

bulldoz10 0 

othcult10 0 
 

 

    Σο Maxent χρησιμοποιεί το binomial test-διωνυμικό μοντέλο (Πίνακας 4.2) με 

έντεκα διαφορετικά όρια και αν η αρχική υπόθεση απορρίπτεται σε όλα ή στα 

περισσότερα όρια, τότε τα στοιχεία υπέρ της ακρίβειας του μοντέλου είναι πιο 

επιτακτικά (Fuller et al.). 

 

Πίνακας 4.3.  Φρήση διωνυμικού μοντέλου για έντεκα διαφορετικά όρια. 

Cumulative 
threshold 

Logistic 
threshold 

Description 
Fractional 
predicted 

area 

Training 
omission 

rate 

Test 
omission 

rate 
P-value 

1.000 0.106 Fixed cumul.value 1 0.890 0.022 0.100 4.281E-1 

5.000 0.112 Fixed cumul.value 5 0.726 0.022 0.100 1.638E-2 

10.000 0.167 Fixed cumul.value 10 0.491 0.065 0.133 1.906E-5 

0.771 0.103 Min. training presence 0.947 0.000 0.000 9.668E-2 

18.079 0.195 
10 percentile training 

presence 
0.438 0.098 0.133 1.128E-6 

27.734 0.312 
Equal training sensitivity 

and specificity 
0.295 0.283 0.367 2.452E-5 

26.605 0.294 
Max. training sensitivity 

plus specificity 
0.308 0.163 0.233 2.617E-8 

27.734 0.312 
Equal test sensitivity and 

specificity 
0.295 0.185 0.233 7.518E-9 

27.734 0.312 
Max. test sensitivity plus 

specificity 
0.295 0.185 0.233 7.518E-9 

6.316 0.112 
Balance training omission, 
predicted area,threshold 

value 
0.726 0.022 0.100 1.638E-2 

15.998 0.179 
Equate entropy of 

thresholded and original 
distributions 

0.482 0.065 0.133 1.219E-5 

 

    

 

     Σο Maxent παράγει έναν αριθμό διαφορετικών μοντέλων. Κάθε μεταβλητή 

αποκλείεται διαδοχικά από το μοντέλο και δημιουργείται ένα καινούριο με 

όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές. τη συνέχεια δημιουργείται ένα μοντέλο, 

χρησιμοποιώντας την κάθε μεταβλητή ξεχωριστά.  

    Σο Maxent εφαρμόζοντας jackknife test, χρησιμοποιεί αρχικά το κέρδος 

εκπαίδευσης (χήμα 4.7) και στη συνέχεια το κέρδος ελέγχου (χήμα 4.8). Σα 

συμπεράσματα σχετικά με το ποιές μεταβλητές είναι περισσότερο σημαντικές 

συχνά αλλάζουν όταν δίνεται έμφαση στα δεδομένα ελέγχου. Σέλος, το Maxent 

εφαρμόζει το jackknife test χρησιμοποιώντας την AUC στα δεδομένα ελέγχου 

(χήμα 4.9). 
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χήμα 4.7. Εφαρμογή του jackknife test για τα δεδομένα εκπαίδευσης. 

 

 
χήμα 4.8. Εφαρμογή του jackknife test για τα δεδομένα ελέγχου. 
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χήμα 4.9. Εφαρμογή του jackknife test χρησιμοποιώντας την AUC στα δεδομένα 

ελέγχου. 

 

 

    ύμφωνα με τα jackknife training και test (χήμα 4.7-4.8), οι μεταβλητές  με 

το υψηλότερο κέρδος-gain για το μοντέλο, είναι οι barerock (τμήματα 

εκτεθειμένου υποβάθρου), thichun (τμήματα με παχιές εναποθέσεις χώματος), 

thinrock (κάλυψη από λεπτό στρώμα εδάφους), terraces (αγροτικές 

αναβαθμίδες) και grass (κάλυψη από γρασίδι). 

    Σο Maxent παράγει επίσης τις καμπύλες απόκρισης, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν την συμβολή της κάθε μεταβλητής στην πρόβλεψη. 

Φρησιμοποιεί τη μία μεταβλητή κάθε φορά, διατηρώντας τις άλλες στις μέσες 

τιμές τους και στη συνέχεια μόνη της την κάθε μεταβλητή. Οι καμπύλες αυτές 

αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά την εξάρτηση της καταλληλότητας πρόβλεψης 

τόσο πάνω στην επιλεγμένη μεταβλητή, όσο και σε εξαρτήσεις που 

υποκινούνται από συσχετίσεις μεταξύ των επιλεγμένων μεταβλητών και άλλων 

μεταβλητών (χήμα 4.10). 
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χήμα 4.10.  Η παράμετρος grass  (κάλυψη από γρασίδι),  βοηθάει στην πρόβλεψη 

κατά 85% και κατ‟επέκταση η παρουσία της αυξάνει την καταλληλότητα του 

ενδιαιτήματος. 

 

 

    Σέλος, το Maxent βασισμένο στις περιβαλλοντικές μεταβλητές και τα 

στίγματα παρουσίας που του δόθηκαν, δίνει μία προβολή του μοντέλου 

πρόβλεψης που δημιούργησε με τις πιθανές περιοχές παρουσίας του 

Κοκκινοκεφαλά στο νησί (χήμα 4.11).   
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χήμα 4.11.  Αναπαράσταση του μοντέλου που παρήγαγε το Μaxent για τον 

Κοκκινοκεφαλά. Σα πιο θερμά χρώματα δείχνουν περιοχές με καλύτερες 

προβλεπόμενες συνθήκες. τις περιοχές με κίτρινο χρώμα η καταλληλότητα του 

ενδιαιτήματος  για τον  Κοκκινοκεφαλά κυμαίνεται μεταξύ 25-50. τις περιοχές με 

κόκκινο χρώμα η καταλληλότητα κυμαίνεται μεταξύ 50-100. 
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4.4. υζήτηση 

     Από τα δεδομένα που συλλέξαμε συμπληρώνοντας το ειδικό πρωτόκολλο 

βλάστησης για την κάθε επιφάνεια, παρατηρήθηκε πως σε κάποιες από αυτές 

εμφανίζονται και οι έξι τύποι βλάστησης, ενώ σε ένα μεγάλο ποσοστό των 

ενδιαιτημάτων δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο (χήμα 4.1). Όσον αφορά τα 

ποσοστά κάλυψης του κάθε τύπου βλάστησης, αυτά διαφοροποιούνται στο 

εκάστοτε ενδιαίτημα (Πίνακας 4.1). 

    ύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, στα ενδιαιτήματα που χαρακτηρίζονταν 

από την παρουσία φρακτών και στύλων της ΔΕΗ, τα άτομα προτιμούσαν 

κυρίως τις θέσεις αυτές ως θέσεις κουρνιάσματος. τα ενδιαιτήματα με απουσία 

των χαρακτηριστικών αυτών, τα άτομα προτιμούσαν σχετικά ψηλά ή και 

χαμηλότερα σημεία απομονωμένων θάμνων ή δέντρων όπως η Αγριελιά Olea 

oleaster, ο χοίνος Pistacia lentiscus, το Θαμνοκυπάρισσο Juniperus phoenica, η 

Αμυγδαλιά Amygdalous communis, το Πουρνάρι Quercus cocifera και η υκιά 

Ficus carica.  

    Από τα σημεία αυτά, τα άτομα πραγματοποιούσαν τις προσπάθειες για 

κυνήγι-επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων είχαν κατεύθυνση προς το έδαφος.  

    Γενικά, φαίνεται πως το ενδιαίτημα του Κοκκινοκεφαλά συνίσταται από 

ανοιχτά, ξερά λιβάδια με απομονωμένα δέντρα και θάμνους, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται ως θέσεις έρευνας και κυνηγιού. Σα άτομα κουρνιάζουν 

στους θάμνους και στα δέντρα, από τα οποία το κάθε πουλί ερευνά την 

επικράτεια ψάχνοντας για θηράματα στο έδαφος. Ο Κοκκινοκεφαλάς φαίνεται 

να προτιμά ανοιχτές περιοχές με χαμηλή βλάστηση, αφού οι περιοχές αυτές 

χαρακτηρίζονται από  μεγαλύτερη πυκνότητα σε θηράματα. 

    Καθώς η ανοιξιάτικη μετανάστευση των πουλιών είναι μία περίοδος υψηλών 

ενεργειακών απαιτήσεων υπό χρονικό περιορισμό, κάθε μετανάστης πρέπει να 

επιλέξει την πιο αποτελεσματική συμπεριφορά αναζήτησης τροφής, 

προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την περίοδο παραμονής του στους 

μεταναστευτικούς σταθμούς και να φτάσει όσο το δυνατόν νωρίτερα στις 

περιοχές αναπαραγωγής. την πιο ιδανική περίπτωση τα άτομα επιλέγουν τα 

πιο αποδοτικά θηράματα ή την πιο αποτελεσματική τεχνική θήρευσης (Weber 

et al., 1998).  

   Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για τον Κοκκινοκεφαλά, κατά τη διάρκεια 

της ανοιξιάτικης μεταναστευτικής περιόδου στην ανατολική Ρουμανία έδειξαν 

πως τα άτομα όσον αφορά τις θέσεις κουρνιάσματος προτιμούσαν στύλους της 

ΔΕΗ με ύψος 8-9 μ, καθώς και δέντρα όπως η Αγριελιά (Olea europaea) και η 

κοινή Ιπποφαές (Hippophae rhamnoides), ύψους έως 2.5 μ.  
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     Όσον αφορά τις απόπειρες για κυνήγι, μπορούν να διαχωριστούν σε αυτές 

με κατεύθυνση προς το έδαφος και σε πτήσεις με φτερουγίσματα και κυνήγι 

ιπτάμενων εντόμων. Από την ίδια μελέτη προέκυψε πως οι περισσότερες 

προσπάθειες για κυνήγι ξεκινούσαν από χαμηλές θέσεις κουρνιάσματος, με 

κατεύθυνση προς το έδαφος. Πολύ μικρό ποσοστό των προσπαθειών που 

ξεκινούσαν από χαμηλές θέσεις κουρνιάσματος κατευθύνονταν προς ιπτάμενα 

έντομα.  

     Ο μικρός αριθμός πτήσεων με φτερούγισμα, πιθανόν να οφείλεται στον 

μικρό αριθμό των ιπτάμενων εντόμων, καθώς και στο ότι τα έντομα που 

κινούνται στο έδαφος δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορα στην κίνησή τους. 

    Από τα αποτελέσματα του Maxent, σύμφωνα με τα jackknife training και test 

(χήμα 4.7-4.8), η μεταβλητή με το υψηλότερο κέρδος-gain (μπλε μπάρα) είναι 

η barerock (τμήματα εκτεθειμένου υποβάθρου) όταν αυτή χρησιμοποιείται 

απομονωμένα. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τη βιολογία του είδους, το οποίο 

σε γενικές γραμμές προτιμά ανοιχτά ενδιαιτήματα. Η μεταβλητή που μειώνει το 

κέρδος (τιρκουάζ μπάρα) περισσότερο όταν αυτή παραλείπεται είναι επίσης η 

barerock, αυτό σημαίνει ότι έχει την περισσότερη πληροφορία που δεν είναι 

παρούσα στις άλλες μεταβλητές.  

     Eπίσης μεταβλητές με υψηλό κέρδος για το μοντέλο είναι οι thichun 

(τμήματα με παχιές εναποθέσεις χώματος), thinrock (κάλυψη από λεπτό στρώμα 

εδάφους), terraces (αγροτικές αναβαθμίδες) και grass (κάλυψη από γρασίδι). 

Σα τμήματα με παχιές εναποθέσεις χώματος βοηθάνε τον Κοκκινοκεφαλά για 

την εποπτεία κατά τη διάρκεια του κυνηγιού. 

     Για την μεταβλητή terraces (αγροτικές αναβαθμίδες), η συμβολή της στην 

ενίσχυση του μοντέλου, μπορεί να εξηγηθεί αφενός από το γεγονός ότι οι 

αναβαθμίδες χαρακτηρίζονται από κάλυψη με γυμνό έδαφος, γρασίδι και 

χαμηλή γενικότερα βλάστηση, χαρακτηριστικά που φαίνεται να προτιμά ο 

Κοκκινοκεφαλάς, αφετέρου από το ότι αποτελούν λόγω του υψώματος που τις 

χαρακτηρίζει καλά σημεία για κούρνια, οπότε και για έρευνα της περιοχής για 

θηράματα. 

     Σέλος, η μεταβλητή thinrock (κάλυψη από λεπτό στρώμα εδάφους) φαίνεται 

να συνεισφέρει στο μοντέλο, γεγονός που όπως και την περίπτωση της 

μεταβλητής barerock, συμφωνεί με την προτίμηση του είδους για ανοιχτά 

ενδιαιτήματα. 

    Από όλα τα παραπάνω, ενισχύεται το συμπέρασμά μας πως το ενδιαίτημα 

του Κοκκινοκεφαλά συνίσταται από ανοιχτές περιοχές με γυμνό έδαφος και 

κάλυψη από γρασίδι. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 – ΓΕΝΙΚΗ ΤΖΗΣΗΗ 

 

    Μετά το πέρας της περιόδου διαχείμασης στην υποσαχάρια Αφρική, τα 

μεταναστευτικά πουλιά ξεκινούν την προετοιμασία για το μεταναστευτικό τους 

ταξίδι προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους στη δυτική Παλαιαρκτική.  

    ύμφωνα με δεδομένα από τα Αντικύθηρα για τα έτη 2007-2011, η διάμεσος 

ημερομηνία μετανάστευσης του Κοκκινοκεφαλά στην βόρεια ανατολική 

Μεσόγειο κατά την ανοιξιάτικη μεταναστευτική περίοδο, είναι η 24η Απριλίου. 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως τα αρσενικά άτομα φτάνουν νωρίτερα 

(22η Απριλίου) σε σχέση με τα θηλυκά άτομα (26η Απριλίου). Σο γεγονός αυτό 

μπορεί να αιτιολογηθεί, καθώς η πρώιμη άφιξη στις περιοχές αναπαραγωγής 

συμβάλλει στην αύξηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των αρσενικών, 

δίνοντας τους  προτεραιότητα  στην πρόσβαση σε εδάφη (Myers, 1981) και κατ‟ 

επέκταση στην απόκτηση καλύτερων επικρατειών (Lundberg & Alatalo, 1992).  

    Έτσι τα αρσενικά άτομα έχουν την ευκαιρία να ιδρύσουν μια επικράτεια  η 

οποία θα έχει καλά καθορισμένα όρια όταν θα φτάσουν τα θηλυκά. Αυτή η 

στρατηγική αυξάνει τις πιθανότητες για τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να 

επανακαταλάβουν μία επικράτεια που είναι ήδη γνωστή από προηγούμενα έτη 

(Conder, 1989) και η επιστροφή στην ίδια θέση ίσως αυξήσει τις πιθανότητες για 

ζευγάρωμα με τον ίδιο σύντροφο, ενισχύοντας την αναπαραγωγική επιτυχία 

(Coulson, 1966).  

    Παρατηρήσαμε ακόμη πως τα ενήλικα άτομα φτάνουν στα Αντικύθηρα 

νωρίτερα (20 Απριλίου), σε σχέση με τα ανήλικα άτομα (27 Απριλίου). Σο 

γεγονός αυτό στηρίζεται στο ότι τα νεαρότερα άτομα στερούνται εμπειρίας. 

Σαξιδεύουν από τις περιοχές διαχείμασης προς τις περιοχές αναπαραγωγής για 

πρώτη φορά, έτσι  μεταναστεύουν πιο αργά σε σχέση με τα μεγαλύτερα και πιο 

έμπειρα άτομα. Αυτή η έλλειψη εμπειρίας πιθανόν επηρεάζει τον χρόνο άφιξης 

στην περιοχή μελέτης μας, καθώς και την εύρεση επικράτειας σε αυτή.  Η 

μεγαλύτερη ηλικία σε συνδυασμό με την εμπειρία χαμηλώνουν το κόστος 

εύρεσης και άφιξης στις περιοχές αναπαραγωγής (Part, 1995).  

    Ακόμη, τα νεαρά άτομα ίσως ξεκινούν την μετανάστευση αργότερα, λόγω του 

ότι περιορίζονται από μία αργότερα υποκινούμενη ορμονική δραστηριότητα. 

Μπορούν να επιβραδύνουν τη δραστηριότητα αυτή για να μειώσουν τον 

ανταγωνισμό με τα μεγαλύτερα σε ηλικία αρσενικά άτομα που βρίσκονται 

ακόμη στην διαδρομή, ή νεαρότερα αρσενικά τα οποία πρέπει να φτάσουν στην 

κατάλληλη κατάσταση για να αποχωρήσουν από τις περιοχές διαχείμασης, 

επειδή καταλαμβάνουν ένα λιγότερο κατάλληλο χειμερινό ενδιαίτημα (Marra 

et al., 1993). 
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    Από τα δεδομένα μας, ελέγχοντας τη συσχέτιση μεταξύ της ενδιάμεσης 

ημερομηνίας μετανάστευσης για όλα τα άτομα και για όλα τα έτη, βρέθηκε πως 

υπάρχει μία τάση στα πουλιά να επιστρέφουν νωρίτερα από την Αφρική. 

    Αρκετές μελέτες σχετικές με αυτό το θέμα, έχουν εξετάσει την επίδραση 

διαφόρων κλιματικών μεταβλητών (Forchhammer et al. 2002, Cotton 2003, 

Ahola et al. 2004) στις μεταξύ των ειδών αλλαγές του χρόνου μετανάστευσης. 

ύμφωνα με κάποιες από αυτές, οι αλλαγές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία 

κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης, ενώ σύμφωνα με άλλες ο χρόνος 

μετανάστευσης συμφωνεί με αλλαγές στους κλιματικούς δείκτες. Οι κλιματικοί 

δείκτες ενοποιούν μεταβλητές όπως η θερμοκρασία, η βροχόπτωση και ο 

άνεμος, όπου η καθεμία από αυτές μπορεί να έχει διαφορετική σημασία στον 

χρόνο της μετανάστευσης για τα διάφορα είδη. Επιπλέον, μερικά είδη ίσως  

μεταναστεύουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κλιματική μεταβλητή και  

βασίζονται σε ενδογενείς ρυθμούς για να καθορίσουν τους χρόνους 

μετανάστευσης (Berthold 1996, Gwinner 1996, Marra et al. 2005). 

    τη συνέχεια ελέγξαμε αν εμφανίζεται κάποια συσχέτιση μεταξύ της διάμεσης 

ημερομηνίας μετανάστευσης, με το κάθε ένα από τα μορφομετρικά 

χαρακτηριστικά (μήκος φτερούγας, ταρσού, 8ου πρωτεύοντος, ουράς, σωματικό 

βάρος) ξεχωριστά, προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο εμφανίζεται 

κάποιο πρότυπο για το πότε περνούν τα άτομα από τα Αντικύθηρα. 

Παρατηρήσαμε όμως πως κανένα από αυτά δε φάνηκε να μεταβάλλεται με την 

ημερομηνία μετανάστευσης.  

     Από τη σύγκριση των  μέσων τιμών των παραπάνω μορφομετρικών 

χαρακτηριστικών, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 

των ηλικιακών κλάσεων, των φύλων, ούτε των υποειδών. Οι μέσες τιμές που 

βρέθηκαν για τα χαρακτηριστικά αυτά στα Αντικύθηρα εμπίπτουν στα όρια 

των δεδομένων που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία και παρατηρήσαμε 

πως δεν προκύπτουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις. 

    Από τα στοιχεία που έχουμε για τον Κοκκινοκεφαλά από διάφορες περιοχές 

σε όλο το εύρος της Μεσογείου, προκύπτει πως όσο αυξάνει το γεωγραφικό 

πλάτος παρατηρείται αύξηση στη σωματική του μάζα. υγκεκριμένα, φαίνεται 

πως αρχίζει να ανεφοδιάζεται στη βόρεια Αφρική. Η φυσιολογική κατάσταση 

άφιξής του στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου είναι τέτοια, που 

υποδηλώνει την πραγματοποίηση ενδιάμεσου ανεφοδιασμού πριν την άφιξή 

του. Επίσης, από τη μέση τιμή της σωματικής μάζας και τη μέση τιμή του 

λιπώδους ιστού των ατόμων που φτάνουν στα Αντικύθηρα, φαίνεται πως τα 

άτομα αυτά δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη καταπόνηση λόγω της 

μεταναστευτικής τους πτήσης. 

    Διαπιστώσαμε πως το ποσοστό των ατόμων που  μπορούν να φύγουν από τα 

Αντικύθηρα το επόμενο βράδυ είναι 70.3% και το ποσοστό των ατόμων που 
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τελικά φεύγουν είναι 55.9%. Υαίνεται λοιπόν πως μεγάλο ποσοστό των 

Κοκκινοκεφαλαδών που χρησιμοποιούν τα Αντικύθηρα ως ενδιάμεσο 

μεταναστευτικό σταθμό, είναι σε αρκετά καλή φυσιολογική κατάσταση.  

    Όσον αφορά την κατεύθυνση που ακολουθεί ο Κοκκινοκεφαλάς κατά την 

εαρινή μεταναστευτική του πορεία, αυτή είναι βόρεια, ελαφρώς ανατολική 

(Ivovic M. et al., 2010). Από την απόσταση που υπολογίσαμε πως μπορεί να 

διανύσει το είδος καθώς και από την κατεύθυνση μετανάστευσης αυτού, 

προκύπτει πως μπορεί να φτάσει μέχρι και τη Βουλγαρία. Πιθανώς κάποιο 

ποσοστό των ατόμων να σταματούν και να παραμένουν σε κάποιο σημείο στη 

διαδρομή, ενώ άτομα τα οποία παρεκκλίνουν από την μέση κατεύθυνση 

μετανάστευσης, καταλήγουν  στα κόπια ή στη δυτική Σουρκία.   

    χετικά με την ποιότητα των Αντικυθήρων ως μεταναστευτικού σταθμού, 

ένας εύκολος τρόπος προσδιορισμού αυτού, είναι το κατά πόσο το βάρος των 

πουλιών που τον χρησιμοποιούν, αυξάνεται ή όχι (Dunn, 2000). 

   Ο ρυθμός μεταβολής της σωματικής μάζας για τα Αντικύθηρα βρέθηκε πως 

είναι θετικός (0.23 g/d), ενώ υπάρχει και ένα ποσοστό των ατόμων της τάξης 

του 34.5% που έχασαν βάρος. Αυτή η μείωση στο βάρος μπορεί να οφείλεται 

στον ανταγωνισμό μεταξύ των ατόμων για την ευρεση τροφής και καλύτερης 

επικρατείας.  Δυστυχώς το δείγμα των ατόμων που επανασυνελλήφθησαν δεν 

ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να μας επιτρέπει να οδηγηθούμε σε ασφαλή 

συμπεράσματα.  

     Οι σχετικά χαμηλοί ρυθμοί αύξησης της σωματικής μάζας του 

Κοκκινοκεφαλά στα Αντικύθηρα, πιθανόν να οφείλονται  στους χαμηλούς 

ρυθμούς τροφοληψίας λόγω του ανταγωνισμού, καθώς και στην μειωμένη 

ικανότητα πέψης λόγω της ατροφίας ορισμένων οργάνων όπως το έντερο και το 

στομάχι, συνθήκες που γενικά παρατηρούνται σε έναν μεταναστευτικό σταθμό 

(Hume & Biebach 1996, Karasov & Pinshow 2000). Είναι λοιπόν πιθανό οι 

χαμηλοί ρυθμοί αύξησης του είδους στα Αντικύθηρα να είναι περισσότερο 

ένδειξη της όχι ιδιαίτερα καλής φυσικής κατάστασης μερίδας των πουλιών μετά 

το πέρασμα από την αχάρα και την Μεσόγειο και όχι τόσο ένδειξη της κακής 

ποιότητας του νησιού ως μεταναστευτικού σταθμού.  

    Για το διάστημα μεταξύ 29 Μαρτίου και 9 Μαΐου του 2012 περιγράψαμε  

συνολικά 129 ενδιαιτήματα στα οποία υπήρξε παρουσία του είδους, 

συμπληρώνοντας ένα ειδικό πρωτόκολλο για την βλάστηση και διάφορα αλλά 

χαρακτηριστικά του κάθε ενδιαιτήματος.   

    Μελετώντας τα δεδομένα αυτά παρατηρήσαμε πως σε ορισμένα ενδιαιτήματα 

εμφανίζονται όλοι οι τύποι βλάστησης που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο 

(κάλυψη από γυμνό έδαφος, κάλυψη από γρασίδι, κάλυψη από χαμηλά 

φρύγανα, κάλυψη από ψηλά φρύγανα, κάλυψη από χαμηλή μακί, κάλυψη από 

ψηλή μακί, κάλυψη από καλλιέργειες), ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό των 
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ενδιαιτημάτων η εμφάνιση και τα ποσοστά κάλυψης του κάθε τύπου βλάστησης 

διαφοροποιούνται. 

    Όσον αφορά την κάλυψη από γυμνό έδαφος  και  την κάλυψη από γρασίδι, 

αυτές εμφανίζονται κυρίως σε ποσοστό 0-20%. Η κάλυψη από χαμηλά φρύγανα 

εμφανίζεται εξίσου σε ποσοστά 0-20% και 21-40% στις περισσότερες επιφάνειες, 

ενώ η  κάλυψη από ψηλά φρύγανα, χαμηλή μακί και ψηλή μακί, καθώς και οι 

καλλιέργειες εμφανίζονται κυρίως σε ποσοστά 0-20%. 

    Παρατηρήσαμε πως ως θέσεις κουρνιάσματος στα περισσότερα ενδιαιτήματα 

προτιμούνταν οι φράκτες και οι στύλοι της ΔΕΗ   (χαρακτηριστικά τεχνητού 

περιβάλλοντος). τα ενδιαιτήματα που απουσίαζαν τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά τα άτομα προτιμούσαν σχετικά ψηλά ή και χαμηλότερα 

σημεία απομονωμένων θάμνων ή δέντρων όπως η Αγριελιά (Olea oleaster), ο 

χοίνος (Pistacia lentiscus), το Θαμνοκυπάρισσο (Juniperus phoenica), η 

Αμυγδαλιά (Amygdalous communis), το Πουρνάρι (Quercus cocifera) και η υκιά 

(Ficus carica). Από αυτά τα άτομα πραγματοποιούσαν επιθέσεις για κυνήγι, οι 

οποίες σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, στις περισσότερες των περιπτώσεων 

είχαν κατεύθυνση προς το έδαφος.  

    Οι απόπειρες για κυνήγι μπορούν να διαχωριστούν σε αυτές με κατεύθυνση 

προς το έδαφος και σε πτήσεις με φτερουγίσματα και κυνήγι ιπτάμενων 

εντόμων. Οι περισσότερες προσπάθειες για κυνήγι ξεκινούσαν κυρίως από 

χαμηλές θέσεις κουρνιάσματος, με κατεύθυνση προς το έδαφος. Πολύ μικρό 

ποσοστό των προσπαθειών που ξεκινούσαν από χαμηλές θέσεις κουρνιάσματος 

κατευθύνονταν προς ιπτάμενα έντομα.  

     ύμφωνα με τα αποτελέσματα του Maxent και τα jackknife training και test, 

η μεταβλητή με το υψηλότερο κέρδος, αυτή δηλαδή που συνεισφέρει 

περισσότερο στο μοντέλο, είναι η barerock (τμήματα εκτεθειμένου υποβάθρου) 

όταν αυτή χρησιμοποιείται απομονωμένα. Παρατηρείται επίσης πως η 

μεταβλητή που μειώνει το κέρδος περισσότερο όταν αυτή παραλείπεται είναι 

επίσης η barerock, αυτό σημαίνει ότι έχει την περισσότερη πληροφορία που δεν 

είναι παρούσα στις άλλες μεταβλητές. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τη 

βιολογία του είδους, το οποίο σε γενικές γραμμές προτιμά ανοιχτά 

ενδιαιτήματα. 

    Παρατηρήσαμε επίσης πως το κέρδος της μεταβλητής terraces (αγροτικές 

αναβαθμίδες) είναι αρκετά σημαντικό για το μοντέλο. Αυτό μπορεί να 

αιτιολογηθεί από το ότι οι αναβαθμίδες χαρακτηρίζονται από ύψωμα, άρα 

αποτελούν καλά σημεία για κούρνια. Επίσης καλύπτονται από γρασίδι, γυμνό 

έδαφος και χαμηλή βλάστηση, χαρακτηριστικά που προτιμώνται από το είδος.     

     Μεταβλητές με επίσης υψηλό κέρδος για το μοντέλο είναι οι thichun 

(τμήματα με παχιές εναποθέσεις χώματος), thinrock (κάλυψη από λεπτό στρώμα 

εδάφους) και grass (κάλυψη από γρασίδι).  
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    αν συμπέρασμα, το ενδιαίτημα του Κοκκινοκεφαλά κατά την ανοιξιάτικη 

μεταναστευτική περίοδο αποτελείται από ανοιχτά ξερά λιβάδια που 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία χαμηλών θάμνων και απομονωμένων 

δέντρων. υχνά οι θάμνοι και τα δέντρα αυτά χρησιμοποιούνται ως θέσεις 

κουρνιάσματος. Από εκεί τα άτομα ερευνούν για θηράματα κυρίως στο έδαφος. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 
 
Πρωτόκολλο για την καταγραφή της  βλάστησης σε κάθε plot 
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Επεξήγηση των χαρακτηριστικών-μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για το πρωτόκολλο 

βλάστησης. 

 

 

 

Vegetation protocol                                                Lanius senator project                                                                                                   Page: ...... 

 

Waypoint: Name of Waipoint. Video Rec: Name of the video recording 
Low phrygana: woody species, mean height: <0.4 m.   Tall phrygana: undershrubs or shrubs of mean height 0.4–0.8 m.   Low maquis: evergreen,  
sclerophyllous shrubs and trees of mean height of 0.8–1.5 m.Tall maquis: evergreen, sclerophyllous shrubs and trees of mean height of 1.5–3 m 
Diversity: The minimum number of species, which if you sum them, they comprise the 50% of all species. Values 1,2,3,etc. After value add  
the species codes 
Dominant: Woody species that it’s numbers comprises 35% of all species 
 
Cultivations Fences Buildings Road General desc of habitat  
Olive grove Wooden  New Asphalt  Abandoned agricultural  
Nut  trees  Rocky Abandoned Dirt (road) Low intensity olive grove  
Fig  tress                                            
Iron 

                                        Ruining                Ungrazed natural habitat 
              Small gorge 

Vines                                                                                   Grazed land  
Vegtables *                                                                                   Vegetable Gardens  
                                                                                           
Phrygana 
PHLFRU:Phlomis fruticosa (Αςφάκα) 

Maquis 
OLEOLE:Olea oleaster (Αγριελιά) 

EUPDEN:Εuphorbia dendroides (Δενδρογαλατςίδα) JUNPHO:Juniperus phoenicea (καμνοκυπάριςςο) 
SARSPI:Sarcopoterium spinosum (Αςτοιβίδα) QUECOC:Quercus coccifera ( Πουρνάρι) 
CALVIL:Calicotome villosa (Aςπάλακοσ) PISLEN:Pistacia lentiscus (χοίνοσ) 
GENACA:Genista acanthoclada (Αφάνα ι Αχινοπόδι) ΕRIMAN:Εrica manipulifera (Ρείκι) 
BALPSE:Ballota pseudodictamus (Ψευδοδίκταμο) CERSIL:Ceratonia siliqua (Χαρουπιά) 
SALPOM:Salvia pomifera (Φαςκόμθλο) SPAJUN:Spartium junseum (πάρτο χοινοειδζσ) 
THYCAP:Thymus capitatus (Θυμάρι) 
CAPSPI:Caparis spinosa (Kάπαρι)                                                                             

 
Cultivated 

                                                                                                                                         VITIS: Vitis sp. Αμπζλι 
 JUGSPS: Juglans sp. (Καρυδιά) 
 FICCAR:Ficus carica (υκιά) 
 AMYCOM:Amygdalous communis (Aμυγδαλιά) 
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