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ΞΟΝΙΝΓΝΠ 
 

Ξόηε δελ κπνξνύζα λα θαληαζηώ όηη ε απνξία θαη ν ζαπκαζκόο κνπ 
γηα ην πώο είλαη δπλαηόλ ηόζν κηθξά πνπιηά λα δηαλύνπλ ηόζν κεγάιεο 

απνζηάζεηο, ζα κε νδεγνύζε ζε απηή ηε δηαηξηβή. Αλ θαη ε εθπόλεζε κηαο 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζεσξείηαη κηα αηνκηθή δηαδξνκή, αξθεηνί ήηαλ απηνί 
πνπ ζπκβάιαλε ζηελ νινθιήξσζή ηεο, θαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

θαζελόο κνπ είλαη δύζθνιε. 
Ξξσηίζησο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληά κνπ θ. Κσπζή 

Κπισλά θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε. Ρνπο ινηπνύο επηβιέπνληεο 

θα. Ληίλα Ιύθα θαη θ. Ρ. Αθξηώηε, γηα ηελ βνήζεηά ηνπο θαη ηα κέιε ηεο 
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηα ζρόιηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπο. Ηδηαίηεξε 
αλαθνξά όκσο ζα πξέπεη λα γίλεη ζηνλ Thord Fransson, ηνπ νπνίνπ νη 

ζπκβνπιέο, νη ππνδείμεηο θαη ε βνήζεηα έρνπλ ζπκβάιεη ηα κέγηζηα ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο. Δθηόο από ηελ αθαδεκατθή ηνπ 
θαζνδήγεζε κεγάιε ππήξμε ε ππνζηήξημε ζε πξαθηηθό επίπεδν. Ρν δηθό ηνπ 

δηδαθηνξηθό εμάιινπ απνηέιεζε θύξηα πεγή έκπλεπζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
παξνύζαο δηαηξηβήο.   

Γελ ζα κπνξνύζα βέβαηα λα παξαιείςσ λα αλαθέξσ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Θξήηεο θαη πξσηίζησο ηνλ 
Πηαπξό Μεξνπράθε αιιά θαη ηνλ Ξέηξν Ιπκπεξάθε πνπ πάληα έδηλαλ ιύζεηο 

ζηα πξαθηηθά κνπ πξνβιήκαηα. Δπραξηζηώ επίζεο θαη ηνλ θ. Ρ. Γεκαιέμε θαη 
ηελ Διιεληθή Νξληζνινγία Δηαηξεία θαη ηνλ θ. Ρ. Αθξηώηε θαη ην Διιεληθό 
Θέληξν Γαθηπιίσζεο Ξνπιηώλ πνπ κε εκπηζηεύηεθαλ γηα ηε ζέζε ηνπ 

ζπληνληζηή ησλ δαθηπιηώζεσλ ζηνλ Νξληζνινγηθό Πηαζκό Αληηθπζήξσλ, 
γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε θαηά πνιύ ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαηξηβήο κνπ.       

Ζ δηαηξηβή απηή όπσο θαη νη πεξηζζόηεξεο πνπ εθπνλήζεθαλ κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ Κνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο Θξήηεο εληάζζεηαη ζηελ 
ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ηνπ Κνπζείνπ λα κειεηήζεη θαη λα θαηαλνήζεη ην 
θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. Διπίδσ θαη εγώ λα ζπλέβαια 

έζησ θαη ιίγν πξνο απηόλ ην ζθνπό.   
Ρέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο πνιπάξηζκνπο αλζξώπνπο πνπ 

κε ζπληξόθεπαλ θαηά ηηο πνιπήκεξεο παξακνλέο κνπ ζε κηθξά λεζηά ή 

απνκαθξπζκέλεο θνηιάδεο. Ρνπο γνλείο κνπ Γηώξγν θαη Θαηεξίλα πνπ 
θαληάδνκαη όηη θάηη άιιν είραλ θαηά λνπ όηαλ κε ζηέιλαλε λα ζπνπδάζσ θαη 
ειπίδσ ηώξα λα θαηαιάβνπλ κε ηη αθξηβώο αζρνινύκαη. Ρε ζύληξνθν κνπ 

Beatriz θαη ηνπο θαξδηαθνύο κνπ θίινπο πνπ πνιιέο θνξέο παξακέιεζα 
εμαηηίαο ησλ πνπιηώλ.   
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                                                                                                    Θεθάιαην Η - Δηζαγσγή 

 1 

1.1 ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖ ΚΔΓΑΙΩΛ ΑΞΝΠΡΑΠΔΩΛ. ΒΑΠΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΜΔΙΗΜΖΠ.  

 

Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο κεηαλάζηεπζεο φπσο απηφο έρεη απνδνζεί απφ ην 

Southwood (1962) είλαη ε κεηαθίλεζε έλα νηθφηνπν ζε έλα άιιν θαη αληίζηξνθα. Ρν 

θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη εμειηρζεί αλεμάξηεηα ζε πνιιέο νκάδεο δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ φπσο ζηα πνπιηά, ςάξηα, ζειαζηηθά, εξπεηά, ακθίβηα, έληνκα, θαη 

ζαιάζζηα αζπφλδπια. πφ απηφ ην πξίζκα πνιινί εξεπλεηέο (π.ρ. Berthold 1999, 

Piersma et al. 2005) πηζηεχνπλ φηη  ε παξαηεξνχκελε ηάζε πξνο κεηαλάζηεπζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα πνπιηά έρεη θιεξνλνκεζεί απφ πξνγελέζηεξεο νκάδεο θαη δελ έρεη 

λφεκα κηα ζπδήηεζε γηα ηελ εμέιημε ηνπ θαηλφκελνπ απηνχ θαζαπηνχ ζηα πνπιηά. 

Όζν αθνξά ηα πνπιηά έλαο πην εηδηθφο νξηζκφο ηνπ θαηλφκελνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

έρεη εθθξαζηεί πξφζθαηα απφ ηνπο  Salewski & Bruderer (2007) πνπ νξίδεη ην 

θαηλφκελν σο ε ηαθηηθή, ελδνγελψο ειεγρφκελε, επνρηθή κεηαθίλεζε ησλ πνπιηψλ 

απφ θαη πξνο ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο θαη δηαρείκαζεο. Αληηθξνπφκελεο είλαη φκσο 

νη απφςεηο φζν αθνξά ην αλ ε κεηαλάζηεπζε σο θαηλφκελν εμειίρζεθε απφ είδε πνπ 

αλαπαξάγνληαλ ζηελ εχθξαηε δψλε θαη ιφγσ θιηκαηηθψλ αιαιαγψλ αλαγθαζηήθαλ λα 

κεηαθέξνπλ ηηο κε αλαπαξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε ρακειφηεξα 

γεσγξαθηθά πιάηε (αλαθνξέο ζηνλ Gauthreaux 1982, Bell 2000, 2005) ή αλ 

εμειίρζεθε απφ ηξνπηθά είδε πνπ άξρηζαλ λα αλαπαξάγνληαη ζηελ εχθξαηε δψλε 

(Levey & Stiles 1992, Rappole 1995, Rappole & Jones 2002, Böhning-Gaese & 

Oberrath 2003, Jahn et al. 2004). Ρέινο ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη  

νη δχν ζεσξίεο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο (Duncker 1905, Mönkkönen et al. 

1992). 

Γηα λα είλαη δπλαηφλ λα κεηαλαζηεχζεη έλα πνπιί είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 

γελεηηθή πιεξνθνξία ζρεηηθή κε: 1) ην ρξφλν θαη ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, 2) 

ηηο θπζηνινγηθέο πξνζαξκνγέο γηα βέιηηζηε ρξνληθή θαη ρσξηθή δηαρείξηζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ 3) ηηο εζνινγηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

κεηαβαιιφκελσλ ζπλζεθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη 4) ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ (Berthold 2001). Ζ απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, γελεηηθή πιεξνθνξία είλαη παξνχζα ζε φια ηα είδε ησλ πνπιηψλ, 

κεηαλαζηεπηηθά ή κε (Helbig 2003). Ζ θαηλνηππηθή έθθξαζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο 

θπκαίλεηαη κε ζπλερή ηξφπν απφ πιήξσο κεηαλαζηεπηηθά είδε ζε πιήξσο κε 

κεηαλαζηεπηηθά (Berthold et al. 1990, Pulido et al. 1996, Berthold 1999, Pulido & 

Berthold 2003).  
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Ππλεπψο φια ηα είδε πνπιηψλ, κπνξνχλ δπλεηηθά λα κεηαλαζηεχζνπλ θαη νη 

εηδηθέο πξνζαξκνγέο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κεηαλάζηεπζε 

δελ απαηηνχλ δξαζηηθέο γελεηηθέο αιιαγέο (Terrill 1991, Wiltschko & Wiltschko 

1999a, b,  Helbig 2003,  Leisler & Winkler 2003). Ξαξάιιεια θάζε είδνο ή 

πιεζπζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπεί απφ κεηαλαζηεπηηθφ ζε κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ή αληίζηξνθα, ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο απηφ λα 

πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο κεηαιιαγέο (Lack 1968, Berthold et al. 1990, Pulido et al. 

1996, Able & Belthoff 1998, Pulido & Berthold 2003).    

 

1.2 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΘΑΘΝΟΗΕΝΛ ΡΖ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖ ΚΔΓΑΙΩΛ 

ΑΞΝΠΡΑΠΔΩΛ.  

 

Ζ κεηαλάζηεπζε απνηειεί θαηά θχξην ιφγν κηα πξνζαξκνγή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ επνρηαθψλ κέγηζησλ ηεο αθζνλίαο ησλ πφξσλ θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθήο απνθπγήο ησλ επνρηαθψλ ειάρηζησλ απηψλ (Alerstam et al. 

2003). Κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνξεηηθψλ 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ, πνιιά είδε έρνπλ επηηχρεη λα επνηθήζνπλ πεξηνρέο πνπ 

πξνζθέξνπλ επλντθέο ζπλζήθεο κφλν γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο ε αξθηηθή 

ηνχλδξα, φπνπ γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα ιίγσλ εβδνκάδσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ππεξαθζνλία ηξνθήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο εκέξεο πνπ απμάλνπλ ην ρξφλν 

ηξνθνιεςίαο (Pulido 2007). Αληίζηξνθα είδε ησλ εχθξαησλ θαη βφξεησλ πεξηνρψλ 

πξνζπαζψληαο λα κεηψζνπλ ηελ ζλεζηκφηεηά ηνπο θαηά ηε κε αλαπαξαγσγηθή 

πεξίνδν κεηέθεξαλ ηηο κε αλαπαξαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζεξκφηεξα θαη 

πην πινχζηα ηξνθηθά πεξηβάιινληα (Gauthreaux 1982).  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ νηθνινγηθψλ θξαγκάησλ ζηε κεηαλάζηεπζε 

πξσηναλαθέξζεθε απφ ην Moreau (1972). Ρξεηο είλαη νη θχξηνη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο ε χπαξμε ησλ θξαγκάησλ επεξέαζε ηελ εμέιημε κεηαλάζηεπζεο ή επεξεάδεη 

ηε κεηαλάζηεπζε φπσο ηελ παξαηεξνχκε ζήκεξα. Αξρηθψο, ε χπαξμε ελφο 

θξάγκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ελφο κεηαλαζηεπηηθνχ ηαμηδηνχ, λα 

θαζνξίζεη δειαδή ηελ απφζηαζε κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο 

(Alerstam et al. 2003). Ζ χπαξμε ηνπ φκσο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμέιημε 

ελαιιαθηηθψλ δηαδξνκψλ πνπ είηε παξαθάκπηνπλ ηα θξάγκαηα είηε κεηψλνπλ ην 

εχξνο δηάζρηζεο (Berthold 1996). Ζ παξάθακςε ησλ νηθνινγηθψλ θξαγκάησλ απφ ηα 

πνπιηά κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα αθφκα θαη φηαλ είδε ή πιεζπζκνί ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ, έρνπλ ηε δπλεηηθή ηθαλφηεηα ηεο απεπζείαο δηάζρηζεο ηνπ 
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θξάγκαηνο. Ζ απνθπγή απεπζείαο δηάζρηζεο ησλ νηθνινγηθψλ θξαγκάησλ έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο (Kerlinger 1989, Gauthreaux 

1980) ή κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη ε ζπζζψξεπζε κεγάισλ 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ (Alerstam 2001). Ρέινο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο απεπζείαο 

δηάζρηζεο ησλ κεγάισλ νηθνινγηθψλ θξαγκάησλ, ήηαλ απαξαίηεην ε γελεηηθή 

πιεξνθνξία πνπ ειέγρεη ηε κεηαλάζηεπζε, λα ελζσκαησζεί ζην θηξθάδην 

ρσξνρξνληθφ πξφγξακκα ησλ πνπιηψλ (Gwinner 1996, Berthold 2001) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ελαπφζεζε ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ζηελ ζσζηή ρξνληθή 

ζηηγκή θαη ζην ζσζηφ γεσγξαθηθφ ρψξν, αιιά θαη γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αιιάδνπλ 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζε πεξηνρέο φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην (Gwinner & 

Wiltschko 1978).     

Αλ θαη ε ελδνγελήο γελεηηθή πιεξνθνξία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ησλ πνπιηψλ θαηά θχξην ιφγσ ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ηεο κεηαλάζηεπζεο, είλαη  

δπλαηφλ λα απνηειέζεη θαη εκπφδην ζε απηή. Αξθεηά είδε πνπ έρνπλ επεθηείλεη ηηο 

πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ηνπο ζηα πξφζθαηα ρξφληα θαίλεηαη λα δηαηεξνχλ ηφζν ηηο 

παξαδνζηαθέο δηαδξνκέο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ηηο παξαδνζηαθέο πεξηνρέο 

δηαρείκαζήο ηνπο (Sutherland 1998). Ξνιιέο θνξέο κάιηζηα θαη νη κεηαλαζηεπηηθέο 

ηνπο δηαδξνκέο, αιιά θαη πεξηνρέο δηαρείκαζεο δελ είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθέο φζν 

ήηαλ γηα ηνπο πιεζπζκνχο πξηλ ηελ πξφζθαηε επέθηαζε ηεο θαηαλνκήο ηνπο.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη φια ηα είδε πνπ δηαηεξνχλ κε βέιηηζηεο δηαδξνκέο 

κεηαλάζηεπζεο θαη πεξηνρέο δηαρείκαζεο, είλαη είδε πνπ ηα αλήιηθα άηνκα 

κεηαλαζηεχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηα ελήιηθα άηνκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο ηαμίδη θαη ε επηινγή ησλ πεξηνρψλ δηαρείκαζεο, είλαη γελεηηθά 

πξνθαζνξηζκέλεο (Sutherland 1998). Ρν γεγνλφο φηη είδε νπνχ νη ειηθηαθέο θιάζεηο 

κεηαλαζηεχνπλ ηαπηφρξνλα δελ δηαηεξνχλ κε βέιηηζηεο δηαδξνκέο ή/θαη πεξηνρέο 

δηαρείκαζεο ζεσξήζεθε σο ζηνηρεηφ φηη ηα επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

απηψλ ησλ εηδψλ (Sutherland 1998).   

Ν ελδνεηδηθφο αληαγσληζκφο είλαη επίζεο έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη θαζνξίζεη 

θαη θαζνξίδεη ηε κεηαλάζηεπζε νδεγψληαο ειηθηαθέο ή/θαη θπιεηηθέο θιάζεηο ζην λα 

πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο πξαθηηθέο (αλαζθφπεζε απφ ηνπο Alerstam 

& Hedenström 1998). Έρεη παξαηεξεζεί φηη γηα ηελ απνθπγή ηνπ ελδνεηδηθνχ 

αληαγσληζκνχ θαηά ηελ πεξίνδν δηαρείκαζεο, βνξεηφηεξνη πιεζπζκνί ελφο είδνπο 

επηιεγνχλ λνηηφηεξεο πεξηνρέο δηαρείκαζεο απφ φηη λνηηφηεξνη πιεζπζκνί (leapfrog 

migration,  Salomonsen 1955). Νη βνξεηφηεξνη θαηάιιεινη βηφηνπνη γηα δηαρείκαζε 
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θαηαιακβάλνληαη πξψηα απφ ηνπο λφηηνπο πιεζπζκνχο πνπ θηάλνπλ εθεί πξψηνη, 

αλαγθάδνληαο έηζη ηνπ βνξεηνηέξνπο πιεζπζκνχο λα θηλεζνχλ λνηηφηεξα. Αληίζηνηρα 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο ζπλχπαξμεο δηαθνξεηηθψλ 

πιεζπζκψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο ζηηο ίδηεο πεξηνρέο δηαρείκαζεο φινη νη πιεζπζκνί 

δηαλχνπλ ίζε απφζηαζε θαηά ηε κεηαλάζηεπζε ηνπο δηαζθαιίδνληαο έηζη 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δηαρείκαζεο (chain migration, Berhold 2001). Ρέινο ζχλεζεο 

είλαη ην θαηλφκελν  φηη ζηνλ ίδην πιεζπζκφ ηα αλήιηθα ή/θαη ηα ζειπθά άηνκα λα 

κεηαλαζηεχνπλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο απφ φηη ηα ελήιηθα ή/θαη ηα αξζεληθά άηνκα, 

εγνχκελνη έηζη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δηαρείκαζεο (Gauthreaux 1982). 

πάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ε ζεξεπηηθή πίεζε είλαη ε βαζηθή αηηία 

ζλεζηκφηεηαο θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν (Lindström 1989). Ζ ζλεζηκφηεηα ζε 

θάπνηα κεηαλαζηεπηηθά είδε κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θα3πξπζπ6νη ην 85% ηεο 

ζπλνιηθήο εηεζίαο ζλεζηκφηεηαο  (Sillett & Holmes 2002) θαζηζηψληαο ηε κεηαθίλεζε 

πξνο θαη απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο ηελ πην 

επηθίλδπλε πεξίνδν ζηνλ θχθιν δψλεο ελφο πνπιηνχ. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη αλακελφκελν 

λα ππάξρεη ηζρπξή επηινγή, θαηά ηε κεηαλάζηεπζε, σο πξνο ηελ πηνζέηεζε 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ κεηψλνπλ ηελ ζλεζηκφηεηα είηε απηή νθείιεηαη ζε ζήξεπζε είηε 

ζε άιινπο ιφγνπο πνπ ζπκβάινπλ ζηε ζλεζηκφηεηα. Ρέηνηεο πξνζαξκνγέο 

εκπεξηέρνπλ ηελ επηινγή ελδηαηηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ απμεκέλνπο ξπζκνχο 

ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ κε παξάιιειε θάιπςε απφ ζεξεπηέο (Lindström 1990), 

ην ρξνληθφ θαη ρσξηθφ θαζνξηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ κε γλψκνλα ηελ 

κείσζε ηεο ζεξεπηηθήο πίεζεο (Alerstam & Lindström 1990), ηελ απνθπγή ησλ 

πςειψλ ζσκαηηθψλ καδψλ πνπ κεηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα  απνθπγήο ζεξεπηψλ 

(Hedenström 1992, Lind et al. 1999), αιιά θαη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ρξφλνπ 

κεηαλάζηεπζεο γηα ηελ απνθπγή ησλ πιεζπζκηαθψλ κέγηζησλ ησλ ζεξεπηψλ (Lank 

et al. 2003). Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζχλδεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ 

ζεξεπηηθήο πίεζεο είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ηνπ 

Καπξνπεηξίηε (Falco eleonorae) θαη ηνπ Πηαρηνγέξαθνπ (F. concolor), ψζηε λα 

ζπκπίπηεη κε ην κέγηζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ξνήο (Walter 1979a, b). Ρέινο ιφγσ 

ηεο πςειήο ζεξεπηηθήο πίεζεο ππάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ 

νδεγεί επηιεθηηθά ζηε κείσζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ απνζηάζεσλ επεξεάδνληαο ηφζν 

ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο δξφκνπο φζν θαη ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο  (Alerstam et al. 

2003).  

Ρα θφζηε πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ παξάζηηα είλαη ηδηαηηέξα πςειά γηα 

ηα πνπιηά (McCurdy et al. 1998, Norris & Evans 2000). Νξγαληζκνί πνπ  
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Πίνακας 1.1. Ξαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε θαη ηελ νηθνινγία ηεο κεηαλάζηεπζεο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ ζηα πνπιηά (Alerstam et al. 2003).     

Ξαξάγνληεο Δπηπηψζεηο ζηε κεηαλάζηεπζε κεγάισλ απνζηάζεσλ 

Δπνρηθφηεηα  Δθκεηάιιεπζε πφξσλ 

Νηθνινγηθά θξάγκαηα Γηαδξνκέο κεηαλάζηεπζεο, θπζηνινγία 

Ηζηνξία θαη γελεηηθή Γηαδξνκέο κεηαλάζηεπζεο, πεξηνρέο εμάπισζεο 

Αληαγσληζκφο Ξξφηππα κεηαλάζηεπζεο  

Θλεζηκφηεηα Απφζηαζε κεηαλάζηεπζεο,  

Ξαξάζηηα Δπηινγή ελδηαηηήκαηνο, πεξηνρέο δηαρείκαζεο   

 

κεηαθηλνχληαη κεηαμχ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ελδηαηηήκαηα παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

θίλδπλν πξνζβνιήο απφ παξάζηηα θαζψο εθηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιφηεηα 

παξαζίησλ ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε ηχπνπ ελδηαηηήκαηνο. Δπηπξφζζεηα ε πνηθηιφηεηα 

ηεο παλίδαο ησλ παξαζίησλ δελ κεηαβάιιεηαη κφλν απφ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε 

πεξηνρή  αιιά θαη απφ επνρή ζε επνρή, κέζα ζε έλα ηφπν (Bensch & Åkesson 2003). 

Νη Waldenström et al. (2002) έδεημαλ επίζεο φηη ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε 

πξνζβάιινληαη απφ παξάζηηα σο απνηέιεζκα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε κε 

κεηαλαζηεπηηθά είδε ηεο Αθξηθήο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο. Θαζψο αξθεηά παξάζηηα 

έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ επξσζηία ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ είλαη ινγηθφ ε 

θπζηθή επηινγή λα επλνεί ζπκπεξηθνξέο πνπ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ έθζεζε ζε 

παξάζηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο (Alerstam et al. 2003). Έλαο ηξφπνο 

ειαρηζηνπνίεζεο ζηελ έθζεζεο ζε παξάζηηα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε κεηαθίλεζε 

κεηαμχ πεξηνρψλ κε ζρεηηθά κηθξή ππθλφηεηα παξαζίησλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα 

παξπδάηηα είδε πνπιηψλ πνπ αλαπαξάγνληαη ζηελ αξθηηθή ηνχλδξα θαη δηαρεηκάδνπλ 

ζε παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Αθξηθήο (Piersma 1998). Δίλαη μεθάζαξν φκσο φηη ν 

θίλδπλνο έθζεζεο ζε παξάζηηα ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ εμέιημε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ δηαδξνκψλ θαη ησλ πεξηνρψλ 

δηαρείκαζεο  (Alerstam et al. 2003).    

Νη έμη παξαθάησ παξάγνληεο (Ξίλαθαο 1.1.) είλαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ 

θαζφξηζαλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ  εμέιημε ηνπ θαηλφκελνπ θαη ε κεηαβνιή ελφο απφ 

απηνχο ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα επηθέξεη αιιαγέο ζην θαηλφκελν.    
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1.3 ΡΝ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΦΟΑΓΚΑΡΑ ΡΖΠ ΚΔΠΝΓΔΗΝ ΘΑΙΑΠΠΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ 

ΔΟΖΚΝ ΡΖΠ ΠΑΣΑΟΑΠ  

 

 Όια ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά κεγάισλ απνζηάζεσλ ηεο δπηηθήο 

Ξαιαηαξθηηθήο είλαη αλαγθαζκέλα λα δηαζρίζνπλ ηελ έξεκν ηεο Παράξαο θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηελ ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ. Ρν νηθνινγηθφ θξάγκα ηεο 

Παράξαο θαη ηεο Κεζνγείνπ είλαη κάιηζηα ην κεγαιχηεξν θξάγκα πνπ έρνπλ λα 

δηαζρίζνπλ ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο Ξαιαηαξθηηθήο-

Αθξηθήο.  

Ζ Κεζφγεηνο ζάιαζζα εθηείλεηαη απφ ηα ζηελά ηνπ Γηβξαιηάξ ζηα δπηηθά 

κέρξη ηα ζηελά ησλ Γαξδαλειίσλ θαη ηεο δηψξπγαο ηνπ Πνπέδ ζηα αλαηνιηθά (ΗΖΝ, 

1953), θαηαιακβάλνληαο κηα έθηαζε 2,51*106 km2. Ζ κεγαιχηεξε απφζηαζε ζηνλ 

άμνλα βνξά-λφηνπ κεηαμχ ησλ αθηψλ ηεο βφξεηαο θαη λφηηαο Κεζνγείνπ είλαη πεξίπνπ 

1350 km θαη εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ αθηψλ ηνπ Καπξνβνχληνπ θαη ηεο Ιηβχεο, ελψ ε 

κηθξφηεξε απφζηαζε είλαη απηή ζηα ζηελά ηνπ Γηβξαιηάξ (15 km). 

Όζνλ αθνξά ζηελ έξεκν ηεο Παράξαο απηή θαιχπηεη κηα επηθάλεηα πάλσ απφ 

9,0 *106 km2  θαηαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βφξεηαο Αθξηθήο, απφ ηελ 

Δξπζξά ζάιαζζα κέρξη ηνλ Αηιαληηθφ σθεαλφ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη εθηάζεηο ζηηο 

αθηέο ηεο Κεζνγείνπ. Ζ έξεκνο θαιχπηεη κεγάια κέξε ηεο Αιγεξίαο, ηνπ Ρζαλη, ηεο 

Αηγχπηνπ, ηεο Ιηβχεο, ηνπ Κάιη, ηεο Καπξηηαλίαο, ηνπ Καξφθνπ, ηνπ Λίγεξα, ηεο 

Γπηηθήο Παράξαο, ηνπ Πνπδάλ θαη ηεο Ρπλεζίαο (Πρήκα 1.1). Ρα βφξεηα φξηα ηεο 

Παράξαο νξίδνληαη είηε βνηαληθά κε ην φξην εμάπισζεο ηνπ θνίληθα Phoenix 

dactylifera (Wickens 1998)  είηε  θιηκαηηθά απφ ηελ θακπχιε ηζνυεηνχ ησλ 100 mm  

(Walton 1969).  Ρα λφηηα φξηα ηεο Παράξαο θαζνξίδνληαη βνηαληθά απφ ην βφξην φξην 

εμάπισζεο ελφο θπηνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο δψλεο ηνπ Πάρει (Cenchrus biflorus) 

(Grove 1958) είηε θιηκαηηθά απφ ηελ θακπχιε ηζνυεηνχ ησλ 150 mm (Walton 1969). 

Ζ θιηκαηηθή ηζηνξία ηεο εξήκνπ ηεο Παράξαο είλαη ηδηαηηέξα αζηαζήο θαη ην 

θιίκα ηεο πεξηνρήο πνπ ζήκεξα θαηαιακβάλεη ε έξεκνο έρεη κεηαβιεζεί απφ πγξφ ζε 

μεξφ κέζα ζηα ηειεπηαία 107 ρξφληα (PRISM 1996,  White & Mattingly 2006). 

Κηθξφηεξεο είλαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο εξήκνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία 20.000 

ρξφληα κε κηα ζεηξά μεξψλ θαη ζρεηηθά πγξψλ πεξηφδσλ (Nicholson 1980), ελψ ε 

ηειεπηαία ζηαδηαθή εμάπισζε ηεο εξήκνπ κέρξη ηα φξηα πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα 

άξρηζε πξηλ απφ 6.000 (Kröpelin et al. 2008). Θαζψο φκσο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη 

παξαθάησ, ε παξνχζα δηαηξηβή αλαθέξεηαη ζηνλ Θεπνηζηξνβάθνπ Sylvai borin 

(Boddaert 1783), ην ζεκαληηθφ ζεκείν είλαη φηη θαηά ηε δηάζπαζε ηνπ Καπξνζθνχθε 

http://www.search.com/reference/Phoenix_dactylifera
http://www.search.com/reference/Phoenix_dactylifera
http://www.search.com/reference/Phoenix_dactylifera
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Sylvia atricapilla (L) θαη ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ πνπ έιαβε ρψξα 6,5 εθαηνκκχξηα 

ρξφληα (Blondel et al. 1996, Shirihai et al. 2001) ε έξεκνο ηεο Παράξαο είρε ήδε 

κεγάιε έθηαζε (Bruderer & Salewski 2008). Νη Bruderer & Salewski (2008) 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ πνπ ίζσο νδήγεζε ηα κεηαλαζηεπηηθά είδε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαλαζηεπηηθά ηαμίδηα ηέηνηνπ εχξνο 

 

Σχήμα 1.1. Γνξπθνξηθή εηθφλα ηεο Δξήκνπ ηεο Παράξα θαη ηεο Κεζνγείνπ ζάιαζζαο. Ξεγή: 
Nasa World Wide   
 

ήηαλ ε ζηαδηαθή εμάπισζε ηνπ εχξνπο ηεο εξήκνπ, παξφκνηα κε απηή πνπ  

πεξηγξάθεηαη φηη έιαβε ρψξα ηα ηειεπηαία 6.000 ρξφληα (Kröpelin et al. 2008).   

 
 

1.4 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΔΠ ΓΗΑΠΣΗΠΖΠ ΡΝ ΝΗΘΝΙΝΓΗΘΝ ΦΟΑΓΚΑΡΝΠ   
 

Δπεηδή γηα ηα ζηξνπζηφκνξθα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά ην απαξαίηεην 

ελεξγεηαθφ απφζεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο είλαη πνιχ κεγάιν, γηα ζσκαηνηππηθνχο 

ιφγνπο δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα κεηαθεξζεί απφ ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο (Schaub & Jenni 2000). Γηα ην ιφγν απηφ 

ηα πνπιηά αλεθνδηάδνληαη ελεξγεηαθά ζε αξθεηνχο ελδηακέζνπο ζηαζκνχο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο. Ζ έθηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ ζε θάζε 

ελδηάκεζν ζηαζκφ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληΔο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ρσξνρξνληθή νξγάλσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απαηηείηε γηα ηε κεηαθίλεζε απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο 

δηαρείκαζεο θαη αληίζηξνθα εληνπίδεηαη ζηνπο ελδηακέζνπο ζηαζκνχο κεηαλάζηεπζεο 

θαη φρη θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε (Alerstam & Lindström 1990).        
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Γηα ηε κεηαλάζηεπζε ησλ πνπιηψλ απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο κέρξη ηα 

λφηηα φξηα ηεο εξήκνπ ηεο Παράξαο θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν έρνπλ πξνηαζεί 

ηέζζεξεηο ζηξαηεγηθέο κεηαλάζηεπζεο (Schaub & Jenni, 2000a) πνπ αθνξνχλ ην 

ρσξηθφ αιιά θαη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ (Πρήκα 

1.2).  

Ξνπιηά πνπ αθνινπζνχλ ηελ ζηξαηεγηθή Α, ελαπνζέηνπλ κεγάια ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα πνιχ πξηλ ηα βφξεηα φξηα ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο θαη κεηά απφ ην 

ζεκείν απηφ δηαζρίδνπλ ηελ ελαπνκείλαληα απφζηαζε κέρξη ην λφηην φξην ηεο εξήκνπ 

ρσξίο λα ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ. Ρε ζηξαηεγηθή απηή (Πηξαηεγηθή Α) θαίλεηαη φηη 

αθνινπζνχλ νη δπηηθνί πιεζπζκνί ηεο Πρνηλνπνηακίδαο Acrocephalus schoenobaenus 

(Bibby & Green 1981, Schaub & Jenni 2000b) θαη πηζαλφηαηα θαη κεκνλσκέλα άηνκα 

άιισλ εηδψλ. Νη Schaub & Jenni (2000a) εμεηάδνληαο ζσκαηηθέο κάδεο απφ έμε είδε 

ζε κεγάιε γεσγξαθηθή θιίκαθα ζηε Δπξψπε θαη ηε βφξεηα Αθξηθή δηαπίζησζαλ φηη 

θάπνηα ιίγα άηνκα απφ θάζε είδνο είραλ ζσκαηηθέο κάδεο πνπ μεπεξλνχζαλ κέρξη θαη 

ην 78% ηνπ κέζνπ φξνπ, ζε ηνπνζεζίεο βνξείσο ησλ Άιπεσλ. Ρα εθηεηακέλα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα πνπ είραλ ηα άηνκα απηά, πηζαλφηαηα ήηαλ αξθεηά γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ηνπο ηαμηδηνχ κέρξη ηα λφηηα φξηα ηεο Παράξαο 

ρσξίο, ηελ αλάγθε επηπξφζζεηνπ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ.  

 
Σχήμα 1.2. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ κεηαλάζηεπζεο πνπ 
αθνινπζνχλ ηα ζηξνπζηφκνξθα κε βάζε ην ελεξγεηαθφ ηνπο απφζεκα. Α) ελαπφζεζε ηνπ 
απαξαηηήηνπ ελεξγεηαθνχ θνξηηνχ γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο πνιχ πξηλ ηα 
φξηα ηνπ, Β) Πηαδηαθή ζπζζψξεπζε ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο 
κέρξη ηα φξηα ηνπ θξάγκαηνο, Γ)  ελαπφζεζε ηνπ απαξαηηήηνπ ελεξγεηαθνχ θνξηηνχ ζηα φξηα 
ηνπ θξάγκαηνο Γ) ελεξγεηαθφο αλεθνδηαζκφο γηα θάζε πηήζε ζην πξνεγνχκελν ελδηάκεζν 
ζηαζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ εληφο ηνπ θξάγκαηνο. Γξάθεκα θαηά  Schaub & 
Jenni 2000a.  



                                                                                                    Θεθάιαην Η - Δηζαγσγή 

 9 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

θξάγκαηνο (Πηξαηεγηθή Β) είλαη ε ζηαδηαθή ελαπφζεζε ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ 

απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο έσο ην νηθνινγηθφ θξάγκα. Απηφ επηηπγράλεηαη αλ ζε 

θάζε ελδηάκεζν ζηαζκφ κεηαλάζηεπζεο ελαπνηίζεηαη πεξηζζφηεξε ελεξγεία απφ φηη 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κεηαθίλεζε πξνο ηνλ επφκελν ζηαζκφ. Κε βάζε δεδνκέλα 

απφ ηε δπηηθή θαη θεληξηθή Δπξψπε (Schaub & Jenni 2000 a,b,  Schaub & Jenni 

2001) αιιά θαη ηελ βφξεηα Αθξηθή  (Schaub & Jenni 2000 a,b,  Yohannes et al. 2009) 

απηή θαίλεηαη λα είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν Θεπνηζηξνβάθνο θαη ν 

Καπξνκπγνράθηεο Ficedula hypoleuca. 

Ζ Πηξαηεγηθή Γ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πνπιηψλ ηφζν ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα θηάζνπλ κε αζθάιεηα ζηνλ επφκελν ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθφ 

ζηαζκφ. Δπεηδή φκσο ε απφζηαζε απφ ην βφξεην φξην ηεο έξεκνπ ηεο Παράξαο ζην 

λφηην φξην ηεο εξήκνπ ή απφ ηηο βφξεηεο αθηέο ηεο Κεζφγεηνπ κέρξη ην λφηην φξην ηεο 

εξήκνπ απνηειεί απφζηαζε πνιχ κεγαιχηεξε απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε πνπ 

δηαλχνπλ ηα πνπιηά ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε, ν ελεξγεηαθφο αλεθνδηαζκφο ζηνλ 

ηειεπηαίν ελδηάκεζν ζηαζκφ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θξάγκαηνο είλαη ηδηαηηέξα 

εθηεηακέλνο. Δίδε πνπ θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηε Πηξαηεγηθή Γ είλαη ε 

Θαιακνπνηακίδα Acrocephalus scirpaceus θαη ν Θακλνηζηξνβάθνο Sylvia communis.  

Ρέινο, έρεη πξνηαζεί φηη είδε φπσο ν Πηαρηνκπγνράθηεο Muscicapa striata 

πξνεηνηκάδνληαη ελεξγεηαθά κφλν φζν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άθημε ηνπο κε 

αζθάιεηα ζηνλ επφκελν ελδηάκεζν ζηαζκφ ζε φιε ηε δηαδξνκή απφ ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο κέρξη ην ηέινο ηεο εξήκνπ. Ξνιιά είδε κεηαλαζηεπηηθψλ εηδψλ έρνπλ 

βξεζεί λα αλεθνδηάδνληαη ζε νάζεηο (Bairlein 1985, Biebach et al. 1986, Bairlein 

1992, Biebach 1995) ρσξίο φκσο λα είλαη μεθάζαξν αλ ην γεγνλφο απηφ απνηειεί 

εζειεκέλε ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο ή ηα πνπιηά απηά αληηπξνζσπεχνπλ είδε πνπ 

δελ είραλ πξνεηνηκαζηεί απνηειεζκαηηθά γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο 

θαη αλαγθάζηεθαλ λα αλεθνδηαζηνχλ ζε νάζεηο.  Πε αληίζεζε κε άιια είδε πνπ 

πηζαλφλ αλεθνδηάδνληαη ελεξγεηαθά ζηηο νάζεηο, εμαηηίαο αδπλακίαο ηνπο λα 

αθνινπζήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο πνπ είραλ επηιέμεη, ππάξρνπλ ελδείμεηο 

φηη ν Πηαρηνκπγνράθηεο ρξεζηκνπνηεί ηαθηηθά ηηο νάζεηο γηα ελεξγεηαθφ 

αλεθνδηαζκφ, ρσξίο φκσο λα είλαη εμαξηεκέλνο απφ απηέο θαζψο έρεη παξαηεξεζεί 

λα ηξέθεηαη κε δίπηεξα ζηε κέζε ηεο εξήκνπ (Bairlein 1992), αιιά θαη κε άιια 

κεηαλαζηεπηηθά είδε εληφκσλ εθηφο νάζεσλ (Gatter & Schmid 1990).   
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1.5. Ο ΚΗΠΟΣΙΡΟΒΑΚΟ  SYLVIA BORIN  Ω ΔΙΓΟ ΜΟΝΣΔΛΟ. 
 

O Θεπνηζηξνβάθνο είλαη κεζαίνπ πξνο κεγάινπ κεγέζνπο είδνο 

ζηξνπζηφκνξθνπ πνπιηνχ, κε κήθνο 14-14,5 cm. Ρν άλνηγκα θηεξψλ ηνπ θπκαίλεηαη  

απφ 20 έσο 24.5 cm κε κάιινλ θνληφρνληξν, γθξηδνγάιαλν κε ζθνπξφηεξε άθξε 

ξάκθνο θαη πιήξε αιιά φρη καθξηά νπξά. Ρν ρξψκα ζηελ άλσ πιεπξά ηνπ ζψκαηφο 

ηνπ  είλαη θαθέ-γθξη κε ην θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο λα είλαη ππφιεπθν-σρξνθίηξηλν. 

Ρα πφδηα έρνπλ ρξψκα γθξη αλνηρηφ, κάηηα ζθνπξφρξσκα πνπ θάλεη αληίζεζε κε ηνλ 

αλνηρηφρξσκν νθζαικηθφ δαθηχιην, ελψ κεξηθέο θνξέο ππάξρεη δηάρπην γθξη ζηα 

πιατλά ηνπ ιαηκνχ (Πρήκα 1.3α). 

 

Σχήμα 1.3. α) Πρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ (πεγή: von Wright 1927). β)    
Σάξηεο εμάπισζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ ηξνπνπνηεκέλνο απφ Shinai 2001. Κε θίηξηλν 
απεηθνλίδνληαη νη πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο θαη κε κπιε νη πεξηνρέο δηαρείκαζεο.   
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Ρν είδνο είλαη έλα απφ ηα πνιππιεζέζηεξα κεηαλαζηεπηηθά είδε κεγάιεο 

απφζηαζεο ζηελ Ξαιαηαξθηηθή (Hahn et al. 2009). Ζ θαηαλνκή αλαπαξαγσγήο ηνπ 

Θεπνηζηξνβάθνπ εθηείλεηαη ζρεδφλ ζε φιε ηε δπηηθή Ξαιαηαξθηηθή κε ηα δπηηθά φξηα 

ηεο θαηαλνκή ηνπ λα αξρίδνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (κε εμαίξεζε ηα πςίπεδα ηηο 

Πθσηίαο) θαη ηε ρεξζφλεζν ηεο Πθαλδηλαβίαο. Ρν βφξεην φξην ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

απνηειεί ε βφξεηα Λνξβεγία (Λ 70Ν), ελψ ην λφηην φξην είλαη ε βφξεηα θαη θεληξηθή 

Ηβεξηθή ρεξζφλεζνο, ε Γαιιία, ε λφηηα Ηηαιία θαη ε Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο. Πηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν πεξηνξίδεηαη ζηε Καθεδνλία ζε πνιχ ιίγεο ζέζεηο (Hardinos & Akriotis 

1999). Ξξνο ηα αλαηνιηθά ε εμάπισζή ηνπ θηάλεη απφ ηε βφξεηα Ρνπξθία, ηνλ 

Θαχθαζν, ηελ νξεηλή Αξκελία θαη ην Αδεξκπαληζηάλ, κέρξη ην βνξεηνδπηηθφ Ηξάλ 

(Πρήκα 1.3β). 

Ζ κεγάιε αθζνλία ηνπ (BirdLife International 2004, Hahn et al. 2009) αιιά 

θαη ε θαιά κειεηεκέλε βηνινγία ηνπ (Cramp 1992, Shirihai et al. 2001)  θαζηζηνχλ 

ηνλ Θεπνηζηξνβάθν έλα άξηζην είδνο-κνληέιν γηα ηε κειέηε δηαθφξσλ πηπρψλ ηνπ 

θαηλφκελνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο.   

 
 

1.6 ΚΟΠΟ ΣΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ   

 

Ζ ππάξρνπζα γλψζε σο πξνο ηε κεηαλάζηεπζε ζηξνπζηνκφξθσλ ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηδηαηηέξα πεξηνξηζκέλε (Kazantzidis 2007).  Όπσο ζπκβαίλεη θαη 

ζηελ ππφινηπε Δπξψπε (Bairlein 1991, Spina & Pilastro 1999, Yohannes et al. 2009a) 

θαη γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ν αξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν (Vaughan 1960, Ballance & Lee 1961,  

Bateson & Nisbet 1961, Swann & Baillie 1979, Biebach et al. 1983, Pettersson 1986, 

Biebach 1992, Akriotis 1998, Kulleberg et al. 2000, Zehtindjiev & Liechti  2003, 

Fransson et al. 2006, Wilson et al. 2006) είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ή θαη ζηελ αλνημηάηηθε 

κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν (Casement 1966, Schogolev & Dimaki 1997, Dimaki et al. 

2006).  

 Κε ηε παξνχζα δηαηξηβή ζα επηρεηξεζεί ε πεξηγξαθή ηεο θαηλνινγίαο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ ζηελ Διιάδα θαη ησλ παξαηεξνχκελσλ 

πξνηχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηή, ηφζν θαηά ηελ αλνημηάηηθε φζν θαη θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν (Θεθάιαην ΗΗ). Πην Θεθάιαην ΗΗΗ κειεηάηαη ε 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο ηνπ είδνπο ζε ηξεηο ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο 

ζηαζκνχο ζηελ Διιάδα. Δπηπξνζζέησο κειεηψληαη ην πξφηππν πνπ παξνπζηάδεη ε 
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ζσκαηηθή κάδα ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο 

κεηαλάζηεπζεο κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα απφ λεζησηηθέο ζέζεηο ζε φιν ην εχξνο ηεο Κεζνγείνπ.  

 Σξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ  αλήιηθα άηνκα ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

κηθξνπνκπνί, ζην Θεθάιαην ΗV κειεηάηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ  γηα ηε 

δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ. Ρα 

δεδνκέλα απφ ην Θεθάιαην ΗΗΗ θαη ΗV, ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Θεθαιαίν V γηα λα 

πξνζνκνησζεί ε κεηαλάζηεπζε πάλσ απφ ην νηθνινγηθφ θξάγκαην θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη ησλ δχν κεηαλαζηεπηηθψλ πεξηφδσλ. Θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ιήθζεθαλ ππφςε 

φια ηα λέα επξήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πηήζε πάλσ απφ ηελ έξεκν ηεο 

Παράξαο, θαζψο θαη ε επνρηαθή δηαθχκαλζε ηεο.   

Ζ κειέηε δηαθχκαλζεο ηνπ ζσξαθηθνχ κπτθνχ ηζηνχ ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ 

ζηνπο ηειεπηαίνπο ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο ακέζσο πξηλ ηε 

δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο θαη ζε ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο ακέζσο 

κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην Θεθάιαην VI. Ζ κειέηε ηεο 

δηαθχκαλζεο ηνπ ζσξαθηθνχ κπτθνχ ηζηνχ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο κηα κέζνδν πνπ 

πξσηνεκθαλίδεηαη ζηε κειέηε ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ρέινο, ζην Θεθαιαίν VΗΗ 

εμεηάδεηαη αλ νη εμαληιεκέλνη απφ ηε δηάζρηζε ηεο Παράξαο θαη ηεο Κεζνγείνπ 

Θεπνηζηξνβάθνη, κε δεδνκέλε ηελ αθζνλία ηξνθήο, είλαη ζε ζέζε λα αξρίζνπλ ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνπο αλεθνδηαζκφ ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπο ζε έλα ελδηάκεζν ζηαζκφ 

κεηαλάζηεπζεο ζηε Κεζφγεην.       

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 

 

Χπόνορ μεηανάζηεςζηρ και θαινολογία ηος Κηποςηζιποβάκος Sylvia 
borin καηά ηην ανοιξιάηικη και ηη θθινοπωπινή πεπίοδο ζηα Ανηικύθηπα      
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2.1. ΔΗΣΑΓΩΓΖ 

 

 Έλα από ηα πην εθπιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ 

είλαη ηόζν ε ρσξηθή, όζν θαη ε ρξνληθή ζπλεπεία πνπ επηδεηθλύνπλ θαηά ην 

κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη. Άηνκα κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ έρνπλ βξεζεί λα 

κεηαθηλνύληαη πξνο θαη από ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ αλαπαξαγσγήο θαη δηαρείκαζεο, 

κε εθπιεθηηθή ρξνληθή πεξηνδηθόηεηα (Berthold 1996, 2001). Δξγαζηεξηαθά θπξίσο 

δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ δύν δεθαεηηώλ ππνδεηθλύνπλ όηη ελδνγελείο θηξθάδηνη 

ξπζκνί ειέγρνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο κεηαλάζηεπζεο (Berthold 1996, 1998, 

2001, Gwinner 1996a).   

 Πεηξάκαηα δηαζηαπξώζεσλ, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιεζπζκνί κε 

δηαθνξεηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο ζπλήζεηεο ή δηαθνξεηηθέο κεηαλαζηεπηηθέο δηεπζύλζεηο 

έδεημαλ όηη ζηνηρεία όπσο, ε έλαξμε ηεο πηεξόξξνηαο, ε δηάξθεηα θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο αλεζπρίαο (zugunruhe) θαη ε έλαξμε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, έρνπλ γελεηηθή βάζε (Berthold & Querner 1981, Helbig 1991, 

Berthold 1998). Ζ θαηλνηππηθή έθθξαζε ησλ δηαθόξσλ πηπρώλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

επεξεάδεηαη επίζεο από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, κε ζεκαληηθόηεξε ηε 

θσηνπεξίνδν (Gwinner 1989, 1996a). Ζ θσηνπεξίνδνο επεξεάδεη ηελ έλαξμε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο κε ηελ επηηάρπλζε δηαδηθαζηώλ πνπ είλαη ζπζρεηηζκέλεο κε απηή, 

όπσο ε πηεξόξξνηα ζηα αλήιηθα άηνκα θαη ε ελαπόζεζε ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ 

πξηλ ηελ αλαρώξεζε από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο (Berthold 1996, Gwinner 

1996b).      

 Ο ρξόλνο κεηαλάζηεπζεο ηόζν θαηά ηελ αλνημηάηηθε, όζν θαη θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή πεξίνδν είλαη ζηελά ζπζρεηηζκέλνο κε ηελ επξσζηία ησλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ εηδώλ ή/θαη πιεζπζκώλ, θαζώο θαζνξίδεη ηε δηάξθεηα παξακνλήο 

ηνπο ηόζν ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο, όζν θαη ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο, θαη 

ζπλεπώο επεξεάδεη ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν γηα αλαπαξαγσγή θαη πηεξόξξνηα (Berthold 

1996, Hall & Fransson 2000). Πεξεηαίξσ, ε ρξνληθή ζηηγκή έλαξμεο ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ε ηαρύηεηα κεηαλάζηεπζεο θαζνξίδνληαη από ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ζα ζπλαληήζεη έλα άηνκν ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο θαη 

δηαρείκαζεο, αιιά θαη ζην δξόκν πξνο ηηο δύν απηέο πεξηνρέο (McNamara et al. 

1998, Newton 2008). Τέινο, ν ρξόλνο έλαξμεο ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ απόζηαζε κεηαλάζηεπζεο ζε αλήιηθα άηνκα θαη ζπλεπώο 

κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηνλ ηόπν δηαρείκαζήο ηνπο (Pulido & Berthold 1998, Pulido 

2000).  
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Τηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη θαηαγξαθεί ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηηο εύθξαηεο πεξηνρέο θαηά ηνπο αλνημηάηηθνπο κήλεο (Easterling et al. 1997), ελώ 

παξάιιεια ε θαηλνινγία θάπνησλ θπηηθώλ εηδώλ θαη εληόκσλ είλαη πην όςηκε ζην 

βόξεην εκηζθαίξην (Myneni et al. 1997, Roy & Sparks 2000, McCarty 2001). Ζ 

απμαλόκελε ζεξκνθξαζία, εθηόο από ηηο επηπηώζεηο ζηελ θαηαλνκή θαη ζηα κεγέζε 

ησλ πιεζπζκώλ ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ (Burton 1995, Thomas & Lennon 

1999, McCarty 2001, Walther et al. 2002), θαίλεηαη όηη επηδξά θαη ζηε θαηλνινγία θαη 

ζην ρξόλνπ έλαξμεο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Τα ζηνηρεία γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο 

αλαπαξαγσγηθή πεξηόδνπ, αιιά ηελ θαζπζηέξεζε ή ηελ επηηάρπλζε ηνπ ρξόλνπ θαη 

ηεο δηάξθεηαο ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο ιόγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη 

αληηθξνπόκελα (Gatter 1992, Moritz & Vogel 1995, Sokolov et al. 1999, Bairlein & 

Winkel 2001). Όζν αθνξά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, παξνπζηάδεηαη ε 

ηάζε γηα γξεγνξόηεξε επηζηξνθή ησλ πνπιηώλ ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο σο 

απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο (Jonzén et al. 2006, Thorup et al. 2007).  

Βεβαία ζρεδόλ όιεο νη κειέηεο πνπ ζπλδένπλ ην κεηαβαιιόκελν θιίκα κε ηε 

θαηλνινγία θαη ηελ ηαρύηεηα κεηαλάζηεπζεο αλαθέξνληαη θπξίσο γηα ηε δπηηθή 

Δπξώπε θαη ηε βόξεηα Ακεξηθή (Lehikoinen et al.  2004, Rosenzweig et al. 2008), 

θαζώο ζπζηεκαηηθά δεδνκέλα θαηλνινγίαο γηα ηελ αλαηνιηθή  Κεζόγεην θαη εηδηθά γηα 

ηνλ Διιαδηθό ρώξν είλαη ζπάληα. 

 Σην θεθάιαην απηό γίλεηαη γηα πξώηε θνξά πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο 

θαηλνινγίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαζώο θαη 

πεξηγξαθή θαη εμήγεζε παξαηεξνύκελσλ πξνηύπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 

θαηλνινγία θαη ηνλ ρξόλν ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ αλνημηάηηθε θαη ηε 

θζηλνπσξηλή πεξίνδν.    

 

 

2.2. ΥΙΗΘΑ & ΚΔΘΟΓΟΗ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελδηάκεζεο εκεξνκελίαο κεηαλάζηεπζεο θαη ηε 

κειέηε ησλ πξνηύπσλ ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο, ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη ηνπ 

ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα από 

ηνλ Οξληζνινγηθό Σηαζκό Αληηθπζήξσλ (35° 51’N, 23° 18’E, Σρήκα 2.1) ηόζν γηα ηελ 

αλνημηάηηθε, όζν θαη γηα ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ηνπ 2007, 2008 θαη 2009. Οη 

δεηγκαηνιεςίεο θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν άξρηδαλ ην ηειεπηαίν πελζήκεξν ηνπ 

Καξηίνπ θαη ηειείσλαλ ην ηειεπηαίν πελζήκεξν ηνπ Καΐνπ, ελώ θαηά ηε θζηλνπσξηλή 
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πεξίνδν άξρηδαλ ην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνύζηνπ θαη ηειείσλαλ ζην 

ηειεπηαίν  πελζήκεξν  ηνπ  Οθησβξίνπ.  Τα  δεδνκέλα  απηά  απνηεινύλ  ηα  πην   

 

Σχήμα 2.1. Φάξηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 
ζπζηεκαηηθά ζπιιεγκέλα γηα ην είδνο πνπ ππάξρνπλ από ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηε ελδηάκεζεο εκεξνκελίαο κεηαλάζηεπζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα πνπ είραλ ζπιιερζεί από ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ κέρξη 

ηηο 14:00 γηα λα εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή δεηγκαηνιεπηηθή έληαζε κεηαμύ ησλ εκεξώλ 

δεηγκαηνιεςίαο, αιιά θαη κεηαμύ ησλ δεηγκαηνιεπηηθώλ πεξηόδσλ, θαζώο ζηνλ 

Οξληζνινγηθό Σηαζκό Αληηθπζήξσλ δεηγκαηνιεςίεο κεηά ηηο 14:00 

πξαγκαηνπνηνύληαη πεξηζηαζηαθά. Γηα ηε κειέηε ηνπ εκεξήζηνπ πξνηύπνπ πνπ 

παξνπζηάδεη ην κήθνο θηεξνύγαο θαη ε ζσκαηηθή κάδα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ όια ηα 

δηαζέζηκα δεδνκέλα, δειαδή θαη δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ εθηόο ηεο κεζνδνινγίαο 

ζηαζεξήο έληαζεο. Ζ ζπζρέηηζε ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο, ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη 

ηνπ ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βαζκνλνκεκέλε εκεξνκελία 

ζύιιεςεο θάζε αηόκνπ. Ζ βαζκνλόκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζέηνληαο σο εκεξνκελία 

κεδέλ ηε ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο θάζε ρξνληάο. Ζ δνθηκαζία Kruskal-

Wallis ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί αλ ε ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο 

δηαθέξεη αλά έηνο, αθνινπζνύκελε από δνθηκαζία Mann-Whitney κε δηόξζσζε 

Bonferroni, γηα ηελ απνθπγή ζθάικαηνο ηύπνπ Η (Field 2005). Όιιεο νη ζηαηηζηηθέο 

δνθηκαζίεο έγηλαλ κε ην SPSS v18 (SPSS Inc., Chicago IL).  Γηα ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν όπνπ είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ειηθηαθώλ θιάζεσλ ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ, ζε 

αληίζεζε κε ηελ άλνημε όπνπ ε δηάθξηζε απηή δελ είλαη δπλαηή (Svenson 1992) 

εμεηάζηεθε επίζεο αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο 
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ελδηάκεζεο εκεξνκελίαο κεηαλάζηεπζεο αλά ειηθηαθή θιάζε. Τν ελεξγεηαθό απόζεκα 

(fuel load) ππνινγίζηεθε ζπκθώλα κε ηνπο (Ellegren & Fransson 1992). Τν 

ελεξγεηαθό απόζεκα είλαη έλαο δείθηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ νξίδεηαη σο ν 

ιόγνο ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο ζσκαηηθή κάδαο θαη ηεο κπτθήο κάδα (lean body 

mass) σο πξνο ηε κπτθή κάδα. Οπνύ ε κπτθή κάδα είλαη ε δνκηθή ζσκαηηθή κάδα, 

δειαδή ε ζσκαηηθή κάδα ελόο πνπιηνύ ρσξίο ηνλ επηπξόζζεην ιηπώδεο ή άιινπ 

ηύπνπ ηζηνύ πνπ ζπζζσξεύνπλ ηα πνπιηά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαλάζηεπζε ή ηελ  

αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν (Weber et al. 1998). Ζ κπτθή κάδα ππνινγηζηηθέ κε βάζε  

ηνπο Ellegren & Fransson (1992). 

 

2.3. ΑΠΟΤΔΙΔΣΚΑΤΑ 

 

Σπλνιηθά θαηά ηηο αλνημηάηηθεο πεξηόδνπο 2007, 2008 θαη 2009 ζπλειήθζεζαλ 

1837 άηνκα ηνπ είδνπο, από ηα νπνία 1.679 ζπλειήθζεζαλ εληόο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ζηαζεξήο έληαζεο. Ζ ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηνπ 

είδνπο θαηά ηελ άλνημε, είλαη ε 5ε Καΐνπ (Σρήκα 2.2α). Παξόια απηά ε ελδηάκεζε 

εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθή ηηκή από έηνο ζε 

έηνο (Kruskal-Wallis, ρ2
2=279.4, p<0.001). Ζ ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο 

ηνπ είδνπο ην 2007 ήηαλ ε 2ε Καΐνπ, ην 2008 ε 12ε Καΐνπ θαη ην 2009 ε 7ε Καΐνπ. 

Κε ηελ ηηκή ηνπ 2007 λα δηαθέξεη ηόζν κε απηή ηνπ 2008 (Z=-16.1 P<0.001), όζν 

θαη κε απηή ηνπ 2009 (Z=-10.2 P<0.001). Αληίζηνηρα, ε ηηκή ηεο ελδηάκεζεο 

εκεξνκελίαο κεηαλάζηεπζεο γηα ην 2008 δηέθεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2009 

(Z=-5.3, P<0.001). 

 

 

Σχήμα 2.2. Δλδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ θαηά ηελ α) 

αλνημηάηηθε θαη β) θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν. 
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Σπλνιηθά θαηά ηηο θζηλνπσξηλέο πεξηόδνπο 2007, 2008 θαη 2009 

ζπιιήθζεθαλ 506 άηνκα, από ηνα νπνία 476 ζπλειήθζεζαλ εληόο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ζηαζεξήο έληαζεο. Από ην ζύλνιν ησλ 506 αηόκσλ, ηα 378 (76.5% 

ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ αηόκσλ) ήηαλ αλήιηθα άηνκα, ηα 116 (23.5% ησλ 

πξνζδηνξηζκέλσλ αηόκσλ) ήηαλ ελήιηθα άηνκα ελώ ζε 12 άηνκα δελ ήηαλ δπλαηόο ν 

πξνζδηνξηζκόο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο 

θαηά ην θζηλόπσξν είλαη ε 16ε Σεπηεκβξίνπ (Σρήκα 2.2β). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο αλνημηάηηθεο πεξηόδνπ ε ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο παξνπζίαζε 

ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθή ηηκή από έηνο ζε έηνο (Kruskal-Wallis, ρ2
2=100.6, p<0.001). 

Ζ ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο ην 2007 ήηαλ ε 9ε Σεπηεκβξίνπ, 

ην 2008 ε 22ε Σεπηεκβξίνπ θαη ην 2009 ε 13ε Σεπηεκβξίνπ. Κε ηελ ηηκή ηνπ 2007 λα 

δηαθέξεη ηόζν από απηήλ ηνπ 2008 (Z=-8.9 P<0.001) όζν θαη κε απηήλ ηνπ 2009 

(Z=-3.4 P<0.001). Αληίζηνηρα ε ηηκή ηεο ελδηάκεζεο κεηαλάζηεπζεο γηα ην 2008 

δηέθεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ 2009 (Z=-7.1, P<0.001). Ζ ελδηάκεζε 

εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ησλ ελήιηθσλ Θεπνηζηξνβάθσλ είλαη ε 5 Σεπηεκβξίνπ  

θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή (Z=-8.6 P<0.001) από ηελ αληίζηνηρε 

ηηκή ησλ αλειίθσλ Θεπνηζηξνβάθσλ πνπ είλαη ε 20 Σεπηεκβξίνπ (Σρήκα 2.3).    

 

 

Σχήμα 2.3. Δλδηάκεζε εκεξνκελία θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο  α) ελήιηθώλ θαη β) 
αλειίθσλ Θεπνηζηξνβάθσλ. 
 

Τν κήθνο θηεξνύγαο ήηαλ αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλν κε ηελ εκεξνκελία 

κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο (rs = -0.087, n= 1610, P =0.001) 

θαη ηηο θζηλνπσξηλήο πεξηόδνπ (rs = -0.169, n= 468, P < 0.001,  Σρήκα 2.4).   
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Σχήμα 2.4. Σπζρέηηζε ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο κε ηελ εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα  α) ηεο αλνημηάηηθεο θαη ηεο β) θζηλνπσξηλήο πεξηόδνπ.      

 
Ζ ζσκαηηθή κάδα εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό πξόηππν κε ηελ εκεξνκελία 

κεηαλάζηεπζεο κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο πεξηόδνπ (rs = 0.062, n= 

1607, P = 0.012).  Τν ελεξγεηαθό απόζεκα από ηελ άιιε ήηαλ ζεηηθά ζπζρεηηζκέλν 

κε ηελ εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο πεξηόδνπ 

(rs = 0.099, n= 1586, P<0.001, Σρήκα 2.5α), όζν θαη θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν 

(rs = 0.092, n= 461, P =0.048, Σρήκα 2.5β). 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο ην κήθνο θηεξνύγαο ήηαλ ζεηηθά ζπζρεηηζκέλν 

κε ηελ ώξα ζύιιεςεο (rs = 0.069, n= 1799, P =0.003), ζπζρέηηζε πνπ δελ ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ (rs = -0.071, n= 493, P 

=0.117).   Ζ ζσκαηηθή κάδα δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ώξα  

 

 

Σχήμα 2.5. Σπζρέηηζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ κε ηελ εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα  α) ηεο αλνημηάηηθεο θαη ηεο β) θζηλνπσξηλήο πεξηόδνπ.      

 

ζύιιεςεο θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν (rs = 0.018, n= 1792, P =0.439). Παξνκνίσο 

δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ώξαο ηεο ζύιιεςεο θαη ηεο κάδαο 
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γηα ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν (rs = 0.038, n= 488, P =0.401). Τν ίδην πξόηππν 

εκθαλίζηεθε κεηαμύ ηνπ ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο θαη ηεο ώξαο ζύιιεςεο ηόζν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο (rs =-0.017 n= 1771, P =0.545),  όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θζηλνπώξνπ (rs = 0.057, n= 485, P =0.208).     

 

2.4. ΣΥΕΖΤΖΣΖ  

 

Ζ ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ ζηα 

Αληηθύζεξα θαηά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν είλαη ε 5ε Καΐνπ, ελώ ε 

αληίζηνηρε ηηκή γηα ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν είλαη ε 16ε Σεπηεκβξίνπ. Θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη ησλ δύν επνρώλ εκθαλίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε 

ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο κεηαμύ ησλ εηώλ. Παξά ηα γεγνλόο όηη ν 

ρξόλνο ηεο κεηαλάζηεπζεο ειέγρεηαη ελδνγελώο (Berthold 1996) είλαη ινγηθό λα 

επεξεάδεηαη από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (Saino et al. 2007). Ο ρξόλνο ηεο 

αλνημηάηηθεο κεηαλάζηεπζεο θαη ζπλεπώο ε άθημε ησλ εηδώλ ζηελ Δπξώπε θαίλεηαη 

όηη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο 

ζηελ Αθξηθή (Ζüppop & Ζüppop 2003, Marra et al. 2005, Gordo 2007, Sparks & 

Tryjanowski 2007). Δθηόο από ηελ έκκεζε ζπζρέηηζε ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ζηηο 

πεξηνρέο δηαρείκαζεο κε ηε θαηλνινγία ηεο κεηαλάζηεπζεο ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα 

άκεζε ζπζρέηηζε, θαζώο δηάθνξνη θιηκαηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ηξνθηθή δηαζεζηκόηεηα (Gordo et al. 2005) θαη νη εηήζηεο κεηαβνιέο ηνπο κπνξνύλ 

λα επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηε κεηαλαζηεπηηθή θαηλνινγία. Παξνκνίσο, ε θαηλνινγία 

ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο επεξεάδεηαη από ηνπο θιηκαηηθνύο παξάγνληεο ζηηο 

πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο. Ζ έλαξμε ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο θαζνξίδεηαη ελ 

κέξεη από ηε ρξνληθή ζηηγκή έλαξμεο ηεο αλαπαξαγσγήο θαζώο ηα κεηαλαζηεπηηθά 

είδε εηνηκάδνληαη λα αλαρσξήζνπλ από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ηνπο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ηνπο θύθινπ. Ζ έλαξμε όκσο ηεο αλαπαξαγσγήο 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο (Ellegren 

1990, Sokolov et al. 1999) θαη ζπλεπώο ε ζεξκνθξαζία έρεη έκκεζε επίδξαζε ζην 

ρξόλν ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο.     

Ζ παξαηεξνύκελε δπζαλαινγία κεηαμύ ησλ ειηθηαθώλ θιάζεσλ θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε πηζαλόηαηα δελ νθείιεηαη ζε δεηγκαηνιεπηηθό ζθάικα, 

αιιά αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή δεκνγξαθηθή ζύλζεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπ είδνπο. 

Ζ έλαξμε ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ιίγν κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηόδνπ, θαη ζε απηήλ ηε θάζε ηνπ θύθινπ δσήο 
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ηνπο, νη πιεζπζκνί ησλ πνπιηώλ βξίζθνληαη θνληά ζην αξηζκεηηθό ηνπο κέγηζην 

(Newton 1998). Ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν Θεπνηζηξνβάθνο γελλάεη πάλσ από 

ηέζζεξα απγά (Bairlein et al. 1980, Weidinger 2001) θαη όηη κέζα ζε κηα 

αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κέρξη ηξεηο γέλλεο (Weidinger 

2001), ηα αλήιηθα άηνκα ζα ππεξηεξνύλ ζηνλ πιεζπζκό αθόκα θαη αλ ε ζλεζηκόηεηα 

ησλ αλειίθσλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από απηή ησλ ελειίθσλ από ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο κέρξη ηα Αληηθύζεξα.    

Οη  Yohannes et al. (2009a) ππνιόγηζαλ όηη ε ελδηάκεζε εκεξνκελία 

κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ ζηελ Αλαηνιηθή Σαράξα είλαη κεηαμύ 6 θαη 11 

Καΐνπ. Αλ θαη ηα δεδνκέλα από Αληηθύζεξα πεξηγξάθνπλ ηε θαηλνινγία ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαιπηέξα, εμαηηίαο ηεο κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο ζε 

ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε, ζηελ εξγαζία ησλ Yohannes et al. (2009a), ην γεγνλόο όηη 

δελ ππάξρεη ρξνληθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ πεξάζκαηνο ηνπ είδνπο από ηελ αλαηνιηθή 

Σαράξα θαη ηα Αληηθύζεξα ππνδεηθλύεη όηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη ελεξγεηαθόο 

αλεθνδηαζκόο ζηηο αθηέο ηεο βόξεηαο Αθξηθήο. Αλ άηνκα ηνπ είδνπο αλεθνδηάδνληαλ 

ελεξγεηαθά πξηλ ηα Αληηθύζεξα απηό ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ 

βόξεηα Αθξηθή γηα αξθεηέο κέξεο γεγνλόο πνπ ζα αληηθαηνπηξηδόηαλ ζε ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηε ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ησλ δύν πεξηνρώλ. Δμάιινπ 

δεδνκέλα από ηε ζσκαηηθή κάδα άθημεο θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν ζηα 

Αληηθύζεξα πνπ αλαιύνληαη ζην Θεθάιαην ΗΗΗ ζπλεγνξνύλ ζην όηη δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη ελεξγεηαθόο αλεθνδηαζκόο πξηλ ηελ άθημε ηνπ είδνπο ζηα 

Αληηθύζεξα.           

 

Ζ κέζε εκεξνκελία άθημεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ όκσο, ζηελ θεληξηθή θαη 

βόξεηα αλαηνιηθή Δπξώπε (ηνπνζεζίεο  βόξεηα ηνπ 40νπ παξαιιήινπ, Yohannes et al.  

2009) είλαη κεηαμύ 6 θαη 30 Καΐνπ θαη κε κέζε εκεξνκελία άθημεο ηελ 13 Καΐνπ. Ζ 

ηαρύηεηα κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο από ηα Αληηθύζεξα πξνο ηελ θεληξηθή Δπξώπε 

είλαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ έρνπλ ήδε ππνινγηζηεί γηα ην είδνο θαη ηελ επνρή  (163 

km/d, Fransson 1995). Αλ αλαινγηζηεί όκσο θαλείο όηη θηάλνληαο ζηα Αληηθύζεξα ηα 

άηνκα ηνπ είδνπο βξίζθνληαη θάησ από πίεζε ρξόλνπ γηα γξήγνξε άθημε ζηηο 

πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο (Hedenström & Alerstam 1997) ζα αλακελόηαλ λα 

κεηαθηλνύληαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ηαρύηεηα κεηαλάζηεπζεο πνπ γηα έλα πνπιί ηνπ 

κεγέζνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ 245 km/d (Hall-Karlsson & Fransson 2008). Ζ αζπκθσλία 

κεηαμύ ηεο παξαηεξνύκελεο θαη αλακελόκελεο ηαρύηεηαο κεηαλάζηεπζεο κεηαμύ 

Αληηθπζήξσλ θαη θεληξηθήο Δπξώπεο ππνδεηθλύεη όηη ε κεηαθίλεζε απηή δηαθόπηεηαη 

από πεξηόδνπο ελεξγεηαθνύ αλεθνδηαζκνύ θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα 
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ζπλερόκελν ηαμίδη. Τόζν ν ρξνληθόο όζν θαη ρσξηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηόπνπ 

αλεθνδηαζκνύ δελ είλαη λα δπλαηόλ λα  θαζνξηζηεί κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνύζαο 

δηαηξηβήο θαη απνηειεί αληηθείκελν κειινληηθώλ εξεπλώλ.   

Θαηά ηε θζηλνπσξηλή ηώξα πεξίνδν ε κέζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο γηα 

ηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Δπξώπε είλαη ε 9ε Σεπηεβξίνπ (από 1 Σεπηεβξίνπ κέρξη 1 

Οθησβξίνπ, Yohannes et al. 2009), ελώ γηα ηα Αληηθύζεξα είλαη ε 16ε Σεπηεκβξίνπ. 

Σηε αλαηνιηθή Σαράξα ηέινο, θηάλνπλ ζηηο 20 Σεπηεκβξίνπ (από 9 Σεπηεκβξίνπ 

κέρξη 10 Οθησβξίνπ). Αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ε έξεκνο απέρεη από ηα Αληηθύζεξα 

κία λύρηα κεηαλαζηεπηηθήο πηήζεο, ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη από ηα πνπιηά γηα λα 

θηάζνπλ από ηα Αληηθύζεξα ζηε Σαράξα είλαη αλαινγηθά κεγαιύηεξνο από απηόλ 

πνπ απαηηείηαη από ηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Δπξώπε ζηα Αληηθύζεξα. Τν γεγνλόο 

απηό ππνδειώλεη όηη ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ αλαρώξεζε ηνπ είδνπο από ηε 

λόηηα Δπξώπε πνπ νθείιεηαη ζε κεγαιύηεξν ρξόλν παξακνλήο ζηελ λόηηα Δπξώπε. 

Όπσο ζα παξνπζηαζηεί θαη αλαιπηηθά ζην Θεθάιαην ΗV νη Θεπνηζηξνβαθνί 

πξαγκαηνπνηνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο, γηα ηε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο ηεο Κεζνγείνπ θαη Σαράξαο ζηα όξηα ηνπο θξάγκαηνο απηνύ. 

Σπλνςίδνληαο ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ ηαρύηεηα κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο από 

ηελ πεξηνρή κειέηεο καο πξνο θαη από ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο θαη ηε θεληξηθή 

Δπξώπε, δηαπηζηώλνπκε όηη ε κόλε νπζηαζηηθή επνρηθή δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη 

κεηαμύ ηεο ηαρύηεηαο κεηαλάζηεπζεο αλάκεζα ζηα Αληηθύζεξα θαη ηελ εξήκν κε ηελ 

αληίζηνηρε ηηκή ηεο θζηλνπσξηλήο πεξηόδνπ λα είλαη κεγαιύηεξε γηα ιόγνπο πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί παξαπάλσ.  

Τέινο βιέπνπκε όηη ε ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο γηα ην είδνο ζηα 

Αληηθύζεξα θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν, είλαη πνιύ θνληά κε απηήλ πνπ 

ππνινγίζηεθε γηα ηε Γαύδν (3 Καΐνπ, Κπαξκπνύηεο 2005) θαη ε κεηαλάζηεπζε ηνπ 

είδνπο δείρλεη κηα ρξνληθή ζπλέπεηα ζηελ πεξηνρή. Αληηζέησο ε αληίζηνηρε ηηκή γηα ην 

Capri (Ηηαιίαο) ππνινγίζηεθε ζηηο 15 Καΐνπ (Pettersson et al. 1990). Ζ αλαληηζηνηρία 

ζηηο εκεξνκελίεο κεηαλάζηεπζεο κεηαμύ ησλ Διιεληθώλ πεξηνρώλ θαη απηήο ηεο 

Ηηαιίαο θαηά πάζα πηζαλόηεηα δελ νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθό πξόηππν κεηαλάζηεπζεο 

κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πιεζπζκώλ ηνπ είδνπο, αιιά είλαη ηερλεηή ιόγσ κηθξήο 

δηάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ Ηηαιία.    

Τν κήθνο ηεο θηεξνύγαο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ δύν 

επνρώλ, κεηώλεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πεξηόδνπ (Σρήκα 2.3). Τν ίδην 

πξόηππν έρεη παξαηεξεζεί θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν γηα ην είδνο θαη ζε 

ηνπνζεζίεο ζηε δπηηθή θαη θεληξηθή Κεζόγεην (Spina et al. 1993), αιιά θαη γηα ηε 
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Γαύδν (Κπαξκπνύηεο 2005). Όζνλ αθνξά ζηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν απηό νθείιεηαη 

ζηελ γξεγνξόηεξε άθημε ησλ ελειίθσλ αηόκσλ ζε ζύγθξηζε κε ηα αλήιηθα ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο καο (Σρήκα 2.2). Παξά ην γεγνλόο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο 

δελ είλαη δπλαηόο ν ειηθηαθόο ή θπιεηηθόο δηαρσξηζκόο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ 

(Svensson 1992) είλαη πηζαλόλ όηη ην παξαηεξνύκελν πξόηππν ηεο κείσζεο ηνπ 

κήθνπο ηεο θηεξνύγαο κε ην ρξόλν, επίζεο λα νθείιεηαη ζηελ αζύγρξνλε άθημε ησλ 

ειηθηαθώλ θιάζεσλ. Αλ θαη νη δύν ειηθηαθέο θιάζεηο έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ 

πηεξόξξνηά ηνπο ζηελ Αθξηθή πξηλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Δπξώπε (Cramp 1992), 

ην γεγνλόο όηη ε πηεξόξξνηα ησλ αλειίθσλ αηόκσλ αξρίδεη πεξίπνπ δύν εβδνκάδεο 

αξγόηεξα από όηη ζηα ελήιηθα (Pearson 1973) θάλεη ηελ ππόζεζε απηή ινγηθή, 

θαζώο ε δηαδηθαζία ηεο πηεξόξξνηαο είλαη ηδηαηηέξα ρξνλνβόξα θαη ε δηαδηθαζία 

πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ ηελ αλαρώξεζε από ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ άλνημε, ην παξαηεξνύκελν πξόηππν ζην κήθνο 

ηεο θηεξνύγαο κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη θαη από ηε αζύγρξνλε κεηαλάζηεπζε κεηαμύ 

αξζεληθώλ θαη ζειπθώλ αηόκσλ, όπσο πξνθύπηεη από ηηο γξεγνξόηεξεο αθίμεηο ησλ 

αξζεληθώλ Θεπνηζηξνβάθσλ ζε ζρέζε κε ηα ζειπθά άηνκα ζην Θαδαθζηάλ (Levin & 

Gubin 1985). Υπάξρνπλ ηξεηο θπξίεο ζεσξίεο γηα ηελ εξκελεία ηεο αζύγρξνλεο 

κεηαλάζηεπζεο κεηαμύ ησλ θύισλ θαη ησλ ειηθηαθώλ θιάζεσλ (γηα ζύλνςε, Cristol 

et al. 1999). Ζ πξώηε ππόζεζε έρεη λα θάλεη κε ην γεληθό θαλόλα όηη ηα κεγαιόζσκα 

άηνκα αληαπεμέξρνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα ζηηο ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο από ηα 

αληίζηνηρα κηθξόζσκα άηνκα (Ketterson & Nolan 1976) θαη ζπλεπώο ν θαλόλαο απηόο 

θαζνξίδεη θαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο δηαρείκαζεο κεηαμύ ησλ θιάζεσλ.  Τν γεγνλόο 

απηό έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνλ ρξόλν κεηαλάζηεπζεο, θαζώο νη δύν θιάζεηο 

δηαλύνπλ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο ζηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο θαη αληίζηξνθα. Δπηπξνζζέησο, ε αλεθηηθόηεηα ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο επηηξέπεη ηα πην κεγαιόζσκα άηνκα λα θηάλνπλ ζηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο, ελώ νη ζεξκνθξαζίεο ζε απηέο είλαη αθόκα κε βέιηηζηεο, 

επηηξέπνληαο λα κεηαλαζηεύζνπλ λσξίηεξα από ηα κηθξόζσκα άηνκα. Ζ δεύηεξε 

ππόζεζε είλαη ε ηεξαξρηθή ππόζεζε, πνπ ζέιεη ηα άηνκα ηεο πςειόηεξεο ζηελ 

ηεξαξρία θιάζεο λα αλαγθάδνπλ ηα άηνκα ηεο ππνδεέζηεξεο ηεξαξρηθά θιάζεο λα 

δηαρεηκάζνπλ καθξύηεξα από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο κέζνπ ηνπ αληαγσληζκνύ 

(Gauthreaux 1982), κε ζπλέπεηεο ζην ρξόλν κεηαλάζηεπζεο παξόκνηεο κε απηέο ηεο 

πξώηεο ππόζεζεο. Τέινο ε ηξίηε ππόζεζε ππνζηεξίδεη όηη, όηαλ θάπνηα θιάζε 

εκθαλίδεη κεγαιύηεξα πιενλεθηήκαηα από ηε γξήγνξε επηζηξνθή ζηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε κηα από ηηο  άιιεο θιάζεηο, απηό ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
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ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεξηνρώλ δηαρείκαζεο ηεο θιάζεο απηήο (Ketterson & Nolan 

1976, Myers 1981) κε ηηο αλακελόκελεο ζπλέπεηεο ζην ρξόλν κεηαλάζηεπζεο. Θαη νη 

ηξεηο ππνζέζεηο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηόκελεο γεγνλόο πνπ θάλεη ηε δηάθξηζε 

κεηαμύ ηνπο δύζθνιε.   

  Θαηά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν νη Θεπνηζηξνβάθνη πνπ 

θηάλνπλ πξώηνη ζηελ Δπξώπε έρνπλ ηελ ηάζε λα εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε ζσκαηηθή 

κάδα από ηα άηνκα πνπ θηάλνπλ ζηελ Δπξώπε θαηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ. Τν ίδην 

πξόηππν εκθαλίδεηαη αλ θαλείο εμεηάζεη ην ελεξγεηαθό απόζεκα ζε ζρέζε κε ηελ 

εκεξνκελία άθημεο (Σρήκα 2.5α). Ζ αύμεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο ζε ζρέζε 

κε ην ρξόλν έρεη ζεσξεζεί όηη αληαλαθιά ηελ αλάγθε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ πνπιηώλ 

γηα κεγαιύηεξε ηαρύηεηα κεηαλάζηεπζεο (Bairlein 1985). Τα αξγνπνξεκέλα πνπιηά, 

κε ην λα έρνπλ κεγαιύηεξα ελεξγεηαθά απνζέκαηα εμνηθνλνκνύλ ρξόλν, θαζώο ν 

ελεξγεηαθόο αλεθνδηαζκόο πνπ απαηηείηε κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ 

θξάγκαηνο θαη πξηλ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο πξνο ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο είλαη κηθξόηεξνο. Από ηελ άιιε ε αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο κε ηελ 

πάξνδν ηεο πεξηόδνπ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ γνλάδσλ 

(Bauchinger et al. 2005, Bauchinger et al. 2007) πνπ αλαπηύζζνληαη όζν θαζώο 

πιεζηάδεη ε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο. 

 Αληίζηνηρα θαηά ηε θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν ηα άηνκα πνπ 

θηάλνπλ θαηά ην ηέινο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πεξηόδνπ εκθαλίδνπλ θαηά θαλόλα 

κεγαιύηεξα ελεξγεηαθά απνζέκαηα από όηη ηα άηνκα πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα 

θαηά ηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ. Ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ην πξόηππν ηνπ κήθνπο ηεο 

θηεξνύγαο κε ην ρξόλν αιιά θαη ην πξόηππν άθημεο ησλ ειηθηαθώλ θιάζεσλ, 

βιέπνπκε όηη ηα ελήιηθα άηνκα θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα κε κηθξόηεξα ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα από όηη ηα αλήιηθα άηνκα. Παξάιιεια ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα 

κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο άηνκα ζε ζρέζε κε ηα κηθξόζσκα. Τα άηνκα κε κεγαιύηεξν 

άλνηγκα θηεξώλ έρνπλ πην απνδνηηθή πηεηηθή ηθαλόηεηα από ηα άηνκα κε κηθξόηεξν 

άλνηγκα θηεξνύγσλ (Yong & Moore 1994,  Pennycuick 2008) θαη ζπλεπώο κπνξνύλ 

λα δηαλύζνπλ κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο από ηα κηθξόζσκα άηνκα κε ην ίδην πνζό 

ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο.  Όπσο ζα αλαιπζεί θαη ζην Θεθάιαην V, κεγαιόζσκα 

άηνκα ρξεηάδνληαη κηθξόηεξα ελεξγεηαθά απνζέκαηα γηα ηε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ ηεο 

Σαράξαο από όηη ηα κηθξόζσκα άηνκα. Τέινο, ε απνπζία ζπζρέηηζεο ηεο ώξαο 

ζύιιεςεο κε θάπνηα από ηηο βηνκεηξηθέο κεηαβιεηέο ππνδειώλεη όηη νη ηνπνζεζίεο 

έλαξμεο ηεο ηειεπηαίαο κεηαλαζηεπηηθήο πηήζεο θαη πηζαλώο ε ώξα έλαξμεο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πηήζεο δηαθέξεη κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα.    
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 Αλαθεθαιαηώλνληαο, ζην θεθαιαίν απηό παξνπζηάδεηαη γηα πξώηε θνξά ε 

θαηλνινγία κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ θαηά ηηο δύν κεηαλαζηεπηηθέο 

πεξηόδνπο, βαζηζκέλε ζε ζπζηεκαηηθά ζπιιεγκέλα δεδνκέλα. Τα απνηειέζκαηα 

απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ κπνξνύλ λα απνηεινύλ ηε βάζε κηαο καθξνρξόληαο 

πξνζπάζεηαο παξαθνινύζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηνλ Διιαδηθό 

ρώξν ακέζσο κεηά θαη πξηλ ηε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο θαη ηεο Κεζνγείνπ 

ζάιαζζαο.    
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Γηα όζα πνπιηά δηαρεηκάδνπλ ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, ε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαη ε δηάζρηζε ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο είλαη απαξαίηεηε, 

θαηά ηελ επηζηξνθή ζηνπο ηόπνπο αλαπαξαγσγήο.  Η ηαρύηεηα ηνπ αλνημηάηηθνπ 

κεηαλαζηεπηηθνύ ηαμηδηνύ είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από απηή ηεο αληίζηξνθεο 

θίλεζεο από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο (Fransson 1995, 

Yohannes et al. 2009a), θαζώο ν ρξόλνο  άθημεο ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο είλαη 

ζπζρεηηζκέλνο κε ηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία (Lack 1968, Potti 1998). 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε έθηαζε ηεο Μεζνγείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ νηθνινγηθό 

θξάγκα γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε 

έθηαζε ηεο εξήκνπ, ε δηάζρηζε ηεο Μεζνγείνπ απνηειεί ηδηαίηεξα απαηηεηηθό 

εγρείξεκα (Spina et al. 2006). Αηηία απνηειεί ην γεγνλόο όηη ε έξεκνο πξνζθέξεη 

πεξηζζόηεξεο ζέζεηο αλάπαπζεο από όηη ε Μεζόγεηνο ζάιαζζα. Καηά ηε 

κεηαλάζηεπζε πάλσ από ηελ έξεκν ηα πεξηζζόηεξα πνπιηά δηαθόπηνπλ ηηο πηήζεηο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Schmaljohann et al. 2006) γηα λα απνθύγνπλ ηηο 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηνλ θίλδπλν αθπδάησζεο (Carmi et al. 1992). Έλαο βξάρνο 

ή ε βάζε ελόο ρακεινύ ζάκλνπ απνηεινύλ ηθαλνπνηεηηθό θαηαθύγην γηα ηα πνπιηά 

θαη είλαη δηαζέζηκα ζρεδόλ ζε όιν ην εύξνο ηεο εξήκνπ. Αληίζεηα όηαλ βξίζθνληαη 

πάλσ από ηε Μεζόγεην, ηα πνπιηά είλαη αλαγθαζκέλα λα παξαηείλνπλ ηηο πηήζεηο 

ηνπο γηα αξθεηέο ώξεο κέζα ζηελ εκέξα κέρξη λα βξεζεί θάπνην κηθξό ή κεγάιν λεζί 

(Grattarola et al. 1999).  

Όπσο έρεη μαλαθεξζεί, ην θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο ζην ζύζηεκα 

Παιαηαξθηηθήο-Αθξηθήο είλαη θαηά θύξην ιόγν κειεηεκέλν θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν (Zink 1973, Dowsett et al. 1988) θαη ηδηαηηέξα γηα ηηο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο 

θαη δπηηθήο Επξώπεο (Busse 2001). Γηα ηελ αλνημηάηηθε κεηαλάζηεπζε ζηελ πεξηνρή 

ηεο Μεζνγείνπ, ε πιεηνλόηεηα ηεο ζεκεξηλήο γλώζεο νθείιεηαη ζε έλα κεγάιν δίθηπν 

δαθηπιησηηθώλ ζηαζκώλ (Progetto Piccole Isole, Spina et al. 1993, Pilastro & Spina 

1997, Pilastro et al. 1998) πνπ επεθηείλεηαη θπξίσο ζε λεζησηηθέο ηνπνζεζίεο από ηε 

δπηηθή κέρξη ηελ θεληξηθή Μεζόγεην. Φάξε ζην δίθηπν απηό, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

ηόζν γηα ηηο δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλα είδε, όζν θαη γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Επξώπε έρνπλ 

δηαιεπθαλζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ 

Κεπνηζηξνβάθν (Grattarola et al. 1999).       

Άκεζνο ζηόρνο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζε απηό ην θεθαιαίνπ είλαη ε ζύγθξηζε 

ηεο αλνημηάηηθεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ Κεπνηζηξνβάθνπ ζε ηξία κηθξά λεζηά ηνπ 
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Ειιαδηθνύ ρώξνπ. Επηπιένλ κε ηε ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ αιιά θαη αδεκνζίεπησλ 

δεδνκέλσλ από άιια ζεκεία ηεο Μεζνγείνπ ζα δηεξεπλεζεί αλ ηα πξόηππα πνπ 

επηθξαηνύλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ είδνπο ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Μεζόγεην 

ηζρύνπλ θαη γηα ηελ αλαηνιηθή.    

 

3.2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

Τα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ πξνεξρνληαη από ηε Γαύδν (34° 51’N, 

24° 03’ E), ηα Αληηθύζεξα (35° 51’N, 23° 18’E) θαη ηα Σηξνθάδηα (37° 15' N, 21° 1' 

E). Η απόζηαζε ηεο Γαύδνπ από ηηο αθξηθαληθέο αθηέο είλαη 250 km, ελώ ε 

αληίζηνηρε απόζηαζε γηα Αληηθύζεξα θαη ηα Σηξνθάδηα  340 θαη 490 km (Σρήκα 3.1).  

 

           Σχήμα 3.1. Φάξηεο ησλ ηξηώλ πεξηνρώλ κειέηεο 

 
Σηε Γαύδν νη δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν 

2002-2004, ζηα Αληηθύζεξα ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν 2007-2009 θαη ζηα Σηνθάδηα 

ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν ηνπ 2009. Σηε Γαύδν θαη ζηα Σηξνθάδηα νη δεηγκαηνιεςίεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηε δύζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ελώ ζηα Αληηθύζεξα 

δεηγκαηνιεςίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ θαη γηα νρηώ ώξεο 

κεηά από απηή. Οη Κεπνηζηξνβαθνη πνπ ζπιιακβάλνληαλ πξνζδηνξίδνληαλ κε βάζε 

ηνλ Svensson (1992) θαη δπγίδνληαλ κε ειεθηξνληθό δπγό αθξίβεηαο 0.1 g. Τν κήθνο 

θηεξνύ, ιήθζεθε σο κέηξεζε κεγέζνπο. Σηε Γαύδν θαη ζηα Αληηθύζεξα κεηξήζεθε 

θαη ην κήθνο ηνπ ηξίηνπ πξσηεύνληνο, ην νπνίν επίζεο απνηειεί κέηξεζε κεγέζνπο. 

Τέινο, ν δείθηεο ηνπ ππνδόξηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ θαηά Kaiser (1993) ιήθζεθε γηα ηα 

άηνκα θαη ησλ ηξηώλ ηνπνζεζηώλ. Η δεηγκαηνιεπηηθή, έληαζε ζηε Γαύδν δηέθεξε ζε 

κηθξό βαζκό κεηαμύ ησλ εηώλ, ζε αληίζεζε κε απηή ζηα Αληηθύζεξα όπνπ ήηαλ 

ζηαζεξή από ρξόλν ζε ρξόλν.  
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Τν κήθνο ηνπ ηξίηνπ πξσηεύνληνο, ε ώξα ζύιιεςεο θαζώο θαη ην πνζνζηό 

ησλ Κεπνηηζξνβάθσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπιιήςεσλ από ηηο ηξεηο ηνπνζεζίεο 

(θάζε κεηαβιεηή γηα ηελ πεξηνρή πνπ ήηαλ δηαζέζηκε), αλαιύζεθαλ κε δεδνκέλα από 

ηνπο Grattarola et al. (1999) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ηα πξόηππα πνπ ηζρύνπλ 

ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Μεζόγεην γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ 

αλαηνιηθή Μεζόγεην. Οη κέζεο ηηκέο ηνπ κήθνπο ηνπ ηξίηνπ πξσηεύνληνο θαη ε 

ζρεηηθή αθζνλία ησλ Κεπνηζηξνβάθσλ ζπζρεηίζζεθαλ κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο, 

ελώ ε ώξα ζύιιεςεο κε ην γεσγξαθηθό κήθνο. Όπνπ νη κεηαβιεηέο αθνινπζνύζαλ 

θαλνληθή θαηαλνκή εθαξκόζηεθε κεξηθή ζπζρέηηζε ηεο κεηαβιεηήο, δηνξζώλνληαο 

ηε ζπζρέηηζε σο πξνο ην γεσγξαθηθό κήθνο ή πιάηνο αληίζηνηρα. Ο ππνινγηζκόο ηνπ 

πνζνζηνύ ησλ Κεπνηηζξνβάθσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπιιήςεσλ έγηλε κε βάζε ην 

ζύλνιν ησλ ζπιιήςεσλ πιελ εθείλσλ ησλ εηδώλ πνπ ην ελδηαίηεκα ηνπο είλαη ξηδηθά 

δηαθνξεηηθό από απηό ηνπ Κεπνηζηξνβάθνπ (ρειηδόληα, ζηαρηάξεο, είδε ηεο 

νηθνγέλεηαο Saxicolina ̇ Pilastro et al. 1998).  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο επεηδή ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη απηή 

κπνξεί λα δηαθέξεη κεηαμύ λεζησηηθώλ θαη παξάθηησλ πεξηνρώλ (Barriocanal & 

Robson 2007) ρξεζηκνπνηήζεθαλ κόλν νη ζσκαηηθέο κάδεο ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ 

από ηελ εξγαζία ησλ Grattarola et al. (1999). Γηα ηε κειέηε ηεο δηαθύκαλζεο ηεο 

ζσκαηηθήο κάδαο ηνπ Κεπνηζηξνβάθνπ ζε όιν ην εύξνο ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο, 

εθηόο από ηα δεδνκέλα ησλ ηξηώλ πεξηνρώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην 

θεθάιαην θαη ηα δεδνκέλα γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο από ηελ εξγαζία ησλ Grattarola 

et al. (1999), ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκνζηεπκέλα θαη αδεκνζίεπηα δεδνκέλα γηα ηελ 

Κύπξν (Moreau 1969, Alan Crabtree Ringing Officer BirdLife Cyprus, αδεκνζίεπηα 

δεδνκέλα, Πίλαθαο 3.1). Γηα ηε γεσγξαθηθή ζύγθξηζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ηνπ 

Κεπνηζηξνβάθνπ, νη λεζησηηθέο ηνπνζεζίεο δπηηθά ησλ 10° Ε ζεσξήζεθαλ όηη 

αλήθνπλ ζηε δπηηθή Μεζόγεην, νη λεζησηηθέο ζέζεηο  αλαηνιηθά ησλ 20° Ε, ζηε 

αλαηνιηθή Μεζόγεηνο ελώ νη ζέζεηο κεηαμύ ησλ 10° Ε θαη ησλ 20° Ε  ζεσξήζεθαλ σο 

θεληξηθή Μεζόγεην. Γηα θάζε ηκήκα ηεο Μεζνγείνπ ππνινγίζηεθε ε ελδηάκεζε 

ζσκαηηθή κάδα, ε νπνία ζπγθξίζεθε αλά δεύγε.  

Όηαλ νη κεηαβιεηέο δελ παξέθιηλαλ από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

παξνπζίαδαλ νκνηνγέλεηα δηαζπνξώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο. 

Σηηο άιιεο πεξηπηώζεηο εθαξκνζηήθαλ νη αληίζηνηρεο  κε-παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο. 

κε πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο θαη  δηόξζσζε Bonferroni γηα ην επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο θαη 

γηα ηελ απνθπγή ζθάικαηνο ηύπνπ Ι.     
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Πίνακας 3.1. Πλήπη ονόμαηα και ζςνηομογπαθίερ πεπιοσών και μεηαβληηέρ  πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηη διεπεύνηζη ηων πποηύπων  
μεηανάζηεςζηρ ηος Κηποηζιποβάκος ζε όλο ηο εύπορ ηηρ Μεζογείος.  

Πηγή Ι: Από Grattarola et al. (1999). Πηγή ΙΙ: Από ηην παπούζα επγαζία. Πηγή ΙΙΙ: από ζςνδςαζμό δημοζιεςμένων και αδημοζίεςηο  δεδομένων (Moreau 
1969, Alan Crabtree αδημοζίεςηα δεδομένα). 
 

 

Τοποθεσία Σσντ. Πηγή 

3ο 
Πρωτεύον 

(mm) sd. n 
Σωματική 
μάζα (g) sd n 

Ώρα 
σύλληψης 

(h) sd n 
Γεωγραυ. 

πλάτος 
Γεωγραυ. 

μήκος 
Τύπος 

τοποθεσίας R% 

Palmaria Pal I 61.4 2.01 141 15.8 1.44 141 12 4.8 142 44°03’ N 9°50’ E Μικπό νηζί 7.57 

Monte Brisighella Bri I 61.2 1.80 163 18.2 1.59 164 9 2.6 164 43°56’ N 12°50’ E Παπάκηια 6.94 

Capraia Cap I 61.2 1.75 811 16.6 1.65 794 11 3.22 814 43°02’ N 9°49’ E Μικπό νηζί 21.26 

Capo Corso Cor I - - 0 17.2 1.91 219 13 3.81 221 43°01’ N 9°24’ E Μεγάλο νηζί 9.79 

Aiguamolls de l' 
Emporda 

Aig I 60.1 2.64 175 17.2 1.69 169 11 3.94 180 42°20’ Ν 3°10’ E Παπάκηια 8.96 

Montecristo Mon I 61.4 1.83 509 16.6 1.66 509 13 3.7 512 42°19’N 10°19’ E Μικπό νηζί 22.81 

Giannulri Gia I 61.9 1.74 3261 15.6 1.43 3242 13 3.38 3268 42°15’ N 11°02’ E Μικπό νηζί 22.93 

Ventotene Ven I 61.8 1.80 6584 15.9 1.52 6541 12 3.47 6591 40°47’ N 13°25’ E Μικπό νηζί 19.44 

Punta de la 
Banya 

Ban I 59 1.98 182 16.1 1.82 179 12 3.14 191 40°33’ N 0°41’ E Παπάκηια 12.98 

Capri Car I 60.9 1.80 1228 16.3 1.57 1367 10 3.09 1387 40°33’ N 14°13’ E Μικπό νηζί 15.82 

Capo Caccia Cac I 61.2 1.97 54 17.2 2.54 53 10 2.98 57 40°32' N 8°09’ E Μεγάλο νηζί 16.91 

Columbretes Col I 60 1.52 9 16.8 2.86 9 9 3.81 28 39°52’ N 0°41’ E Μικπό νηζί 2.81 

Illa de l' Aire Air I 60.7 1.97 26 16.1 1.98 88 10 3.3 91 39°47’ N 4°18’ E Μικπό νηζί 2.04 

Capo San Elia Eli I 61.1 2.02 100 17.4 2.45 99 9 2.71 101 39°11’ N 9°09' E Μεγάλο νηζί 9.12 

San Pietro Pie I 61.4 1.92 194 17.3 2.17 192 11 3.41 200 39°09’ N 8°14’ E Μικπό νηζί 17.79 

Gibraltair Gib I 59.4 2.33 22 16.5 1.7 212 10 2.82 214 36°07' N 5°36' W Παπάκηια 11.37 

Malta Mal I 61.5 1.90 758 17.4 2.18 892 10 3.21 1048 36° 21' N 14°20’ E Μικπό νηζί 32.1 

Ανηικύθηπα Ant ΙΙ 61.97 1.77 887 16.03 2.08 1271 11 4.87 1329 35°51’ N 23°18’ E Μικπό νηζί 20.23 

Kerbacha Ker I 59.8 1.73 166 17.6 1.85 167 11 4.3 167 35°08’ N 2°20’ W Παπάκηια 21.69 

Γαύδορ Gav ΙΙ 61.4 1.85 809 15.2 1.48 861 12 3.23 854 34°50’ N 24°06’ E Μικπό νηζί 22.25 

Σηποθάδια Str ΙΙ - - 0 14.19  1.02 225 14 4.1 227 37° 15' N 21° 1' E Μικπό νηζί 28.09 

Κύππορ Cyp IIΙ - - 0 14.9 - 272 - - 0 34°40’N 33°00’ E Μεγάλο νηζί - 
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2.3. ΑΠΟΤΔΙΔΣΚΑΤΑ 

  

Ζ εκεξνκελία ζύιιεςεο ηνπ πξώηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ ζηε Γαύδνπ ήηαλ ε 7ε 

Απξηιίνπ θαη ε ηειεπηαία ε 11ε Καΐνπ, αληίζηνηρα ζηα Αληηθύζεξα ν πξώηνο 

Θεπνηζηξνβάθνο πηάζηεθε ζηηο 4 Απξηιίνπ ελώ ν ηειεπηαίνο ζηηο 20 Καΐνπ θαη ηέινο 

ζηα Σηξνθάδηα ν πξώηνο Θεπνηζηξνβάθνο πηάζηεθε ζηηο 2 Καΐνπ θαη ν ηειεπηαίνο 

ζηηο 7 Καΐνπ.     

Ζ κέζε ζσκαηηθή κάδα γηα ην είδνο ζηα Αληηθύζεξα ήηαλ 16.03±1.72 g  θαη 

θπκαηλόηαλ από  10.1 έσο 23.4 g (n=1787). Γηα ηε Γαύδν ε αληίζηνηρε ηηκή  ήηαλ 

15.18 ± 1.48 g (n = 861), ελώ γηα ηα Σηξνθάδηα ήηαλ 14.19± 1.02 g (n = 225). Ζ 

ζσκαηηθή κάδα γηα ηνλ Θεπνηζηξνβάθν ζηε Γαύδν θπκαηλόηαλ από 9.8 κέρξη 21.5 g 

ελώ ζηα Σηξνθάδηα ε δηαθύκαλζε ήηαλ από 11.5 κέρξη 17.4 g.  

Ζ ζσκαηηθή κάδα (ζ.κ.) δηαθέξεη ζηηεο ηξεηο πεξηνρέο εμέηαζεο (Kruskal-

Wallis, ρ2
2=344.4, P<0.001: ζ.κ.Αληηθύζεξα≠ζ.κ.Γαύδνο, Z=-12.0, P<0.001̇ 

ζ.κ.Αληηθύζεξα≠ζ.κ.Σηξνθάδηα, Z=-15.4,  P<0.001̇ ζ.κ.Γαύδνο≠ζ.κ.Σηξνθάδηα Z=-9.76,  

P<0.001). Παξνκνίσο θαη νη ηηκέο ηνπ κήθνπο ηεο θηεξνύγαο δηέθεξαλ ζηηο ηξεηο 

πεξηνρέο (Kruskal-Wallis ρ2
2=170.0, P<0.001̇ κ.θ.Αληηθύζεξα≠κ.θ.Γαύδνο Z=-12.3, 

P<0.001̇ κ.θ.Αληηθύζεξα≠κ.θ.Σηξνθάδηα, Z=-2.54, P=0.011̇ κ.θ.Γαύδνο≠κ.θ.Σηξνθάδηα, Z=-8.91,  

P<0.001), κε ηηο κέζεο ηηκέο γηα ηα Αληηθύζεξα, ηε Γαύδν θαη ηα Σηξνθάδηα λα είλαη 

81.53 ± 1.84 mm (n=1639), 80.50 ± 1.90 mm (n=707) θαη 81.87±1.90 mm 

(n=227) αληίζηνηρα (Σρήκα 3.1.).   

 

Σχήμα 3.2. Κέζε ηηκή (ζηαπξόο), ελδηάκεζνο (γξακκή) θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ 
α) ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη β) ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο.  ***: P<0.001, * P<0.05. 

 

Τέινο, ν δείθηεο ιηπώδνπο ηζηνύ, πνπ καδί κε ηε ζσκαηηθή κάδα 

ππνδειώλνπλ ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο, ήηαλ 1.8 ±1.3  (n=1750), 0.5 ± 

0.8 (n=227) θαη 2.0 ±1.2 (n=965) γηα ηα Αληηθύζεξα, ηε Γαύδν θαη ηα Σηξνθάδηα 

(Σρήκα 3.3) θαη δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηηο ηξεηο πεξηνρέο (Kruskal-Wallis, 
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ρ2
2=254.2, P<0.001̇ δ.ι.Αληηθύζεξα≠δ.ι.Γαύδνο, Z=-3.58, P>0.001̇  δ.ι.Γαύδνο≠ δ.ι.Σηξνθάδηα 

Z=-14.2 P>0.001̇ δ.ι.Γαύδνο≠ δ.ι.Σηξνθάδηα Z=-16.3, P>0.001). 

Ζ κέζε ηηκή ηνπ κήθνπο ηνπ ηξίηνπ πξσηεύνληνο γηα ηα Αληηθύζεξα ήηαλ 

61.97±1.77 mm (n=887), ελώ  αληίζηνηρε ηηκή γηα ηε Γαύδν ήηαλ 61.40± 1.85 mm 

(n=809). Αληίζηνηρα ε κέζε ώξα ζύιιεςεο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ γηα ηε Γαύδν ήηαλ  

Σχήμα 3.3. Γηαθύκαλζε ηνπ Γείθηε ιηπώδνπο ηζηνύ ζηα Αληηθύζεξα,  Γαύδν θαη Σηξνθάδηα.     

 
ε 12:00 θαη γηα ηα Σηξνθάδηα ε 14:00 (Πίλαθαο 3.1). Ζ ζρεηηθή αθζνλία ησλ 

Θεπνηζηξνβάθσλ ζην ζύλνιν ησλ ζπιιήςεσλ ήηαλ 20.23% γηα ηα Αληηθύζεξα, 

22.25% γηα ηε Γαύδν θαη 28.09% γηα ηα Σηξνθάδηα.    

 

Σχήμα 3.4.  Φάξηεο πεξηνρώλ από ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα γηα ηε δηεξεύλεζε 
ησλ πξνηύπσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ, ζε όιν ην εύξνο ηεο Κεζνγείνπ. Τα 
δεδνκέλα από ηηο πεξηνρέο πνπ ζπκβνιίδνληαη κε θύθιν έρνπλ αληιεζεί από ηνπο Grattarola et 
al. (1999), κε θιεηζηό ηξίγσλν από ηελ παξνύζα εξγαζία θαη κε αλνηρηό ηξίγσλν από 

ζπλδπαζκό δεκνζηεπκέλσλ θαη αδεκνζίεπησλ δεδνκέλσλ (Moreau 1969, Alan Crabtree 
αδεκνζίεπηα δεδνκέλα). 
 

Όζνλ αθνξά όιν ην εύξνο ηεο Κεζνγείνπ, ην κήθνο ηνπ ηξίηνπ πξσηεύνληνο 

είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλν κε γεσγξαθηθό πιάηνο (r16= 0.82, p<0.001), 

δηνξζώλνληαο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ γεσγξαθηθνύ κήθνπο. Τν πξόηππν παξαηεξείηαη 

θαη κεηαμύ ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο, 
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(r18= 0.49, p=0.026) δηνξζώλνληαο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ γεσγξαθηθνύ κήθνπο. Ζ 

ώξα άθημεο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ ζηηο πεξηνρέο κειέηεο από ηελ άιιε, δελ 

εκθάληζαλ θαλέλα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό πξόηππν κε ην γεσγξαθηθό κήθνο (r18= -

0.31, p=0.18), δηνξζώλνληαο γηα ην γεσγξαθηθό πιάηνο. Τέινο, ε κέζε ζσκαηηθή 

κάδα ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ, ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο πνπ εμεηάζηεθαλ, είλαη αξλεηηθά 

ζπζρεηηζκέλε κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο (r14= -0.62, p=0.01), δηνξζώλνληαο γηα ην 

γεσγξαθηθό κήθνο (Σρήκα 3.5). 

 

Σχήμα 3.5. Σπζρέηηζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο. Οη θύθινη είλαη 
δεδνκέλα ζσκαηηθήο κάδαο από λεζησηηθέο πεξηνρέο από ηνπο Grattarola et al. (1999), ηα 
θιεηζηά ηξίγσλα από ηελ παξνύζα εξγαζία θαη κε αλνηρηό ηξίγσλν από ζπλδπαζκό 
δεκνζηεπκέλσλ θαη αδεκνζίεπησλ δεδνκέλσλ (Moreau 1969, Alan Crabtree αδεκνζίεπηα 
δεδνκέλα). 

 
Ζ ζσκαηηθή κάδα δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ ηξηώλ πεξηνρώλ 

ηεο Κεζόγεηνπ (Kruskal-Wallis, ρ2
2=7.2, p=0.027) αιιά κε ηε κόλε ζεκαληηθή 

δηαθνξά λα εληνπίδεηαη κεηαμύ ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο (Z=-2.5, 

p=0.011), όπνπ ε ελδηάκεζε ζσκαηηθή κάδα ηεο δπηηθήο Κεζνγείνπ είλαη 17.00 g θαη 

ε ελδηάκεζε ζσκαηηθή γηα ηελ αλαηνιηθή Κεζόγεην λα είλαη 15.08 g. H ελδηάκεζε 

ζσκαηηθή κάδα ηεο δπηηθήο Κεζνγείνπ ήηαλ κεγαιύηεξε από απηή ηεο θεληξηθήο 

(ζ.κ..= 16.53 g) ρσξίο όκσο ε δηαθνξά ηνπο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Z=-1.0, 

p=0.30) πξόηππν πνπ παξαηεξήζεθε θαη κεηαμύ θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ 

(Z=-2.0,  p=0.05̇̇ ̇  Σρήκα 3. 6). 
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Σχήμα 3.6. Σύγθξηζε ζσκαηηθήο κάδαο κεηαμύ δπηηθήο, θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ. 
*: P<0.05, κ.ζ. : ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθό. 

 

2.3. ΣΥΕΖΤΖΣΖ  

 

Θεσξώληαο ηελ ηηκή ησλ 15 g σο ηε κπηθή κάδα (lean body mass) ηνπ κέζνπ 

Θεπνηζηξνβάθνπ (Bairlein 1987, Grattarola et al. 1999) ην 28.3%, ην 53.9% θαη ην 

76.4% ησλ αηόκσλ πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα, ηε Γαύδν θαη ηα Σηξνθάδηα 

αληίζηνηρα, είραλ ζσκαηηθή κάδα ρακειόηεξε ηεο κπηθήο κάδαο θαηά ηελ άθημή ηνπο 

ζηηο πεξηνρέο κειέηεο. Αληίζηνηρα ε κέζε ζσκαηηθή κάδα θαη ε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε 

ιηπώδνπο ηζηνύ θαη γηα ηηο ηξεηο πεξηνρέο ήηαλ ρακειέο. Οη ηηκέο γηα ηα Αληηθύζεξα 

αλ θαη ρακειέο θηλνύληαη ζηα όξηα ησλ ηηκώλ γηα ηηο αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο πνπ 

παξαηεξνύληαη θαη ζε άιιεο Κεζνγεηαθέο ηνπνζεζίεο θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

(Bairlein, 1991, Grattarola et al. 1999, Πίλαθαο 3.1). Οη ηηκέο γηα ηε Γαύδν θαη ηα 

Σηξνθάδηα όκσο, είλαη από ηηο ρακειόηεξεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί (Bairlein 1991,   

Bairlein et al.  1999, Messineo et al. 2001). Φαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ην έλα δεύηεξν 

ησλ αηόκσλ ζηε Γαύδν θαη ηα ηξία ηέηαξηα ησλ αηόκσλ ζηα Σηξνθάδηα θαηά ηελ 

άθημή ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ εμαληιεκέλα ελεξγεηαθά απνζέκαηα 

πνπ ζπλεπάγεηαη όηη δελ κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη 

ρσξίο λα ιάβεη ρώξα ελεξγεηαθόο αλεθνδηαζκόο.    

Από όηη πξνθύπηεη από ηε κέζε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη ηε κέζε ηηκή 

ηνπ δείθηε ιηπώδνπο ηζηνύ ησλ αηόκσλ πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα, ηα άηνκα 

απηά δελ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξε θαηαπόλεζε εμαηηίαο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο 

πηήζεο. Τα κεηαλαζηεπηηθά ζηξνπζηόκνξθα κε πςειό ελεξγεηαθό απνζέκα (θπξίσο 

ζε ιηπώδε ηζηό) θαίλεηαη όηη κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε κεηαλαζηεπηηθέο πηήζεηο 

κεγάιεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο, ρσξίο ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα ελεξγεηαθό 
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αλεθνδηαζκό (Jenni & Jenni-Eiermann, 1998). Τν έλα ηξίην βέβαηα ησλ αηόκσλ πνπ 

πξνζγεηώλνληαη ζηα Αληηθύζεξα, έρνπλ εμαληιήζεη ηα ελεξγεηαθά ηνπο απνζέκαηα 

θαη αδπλαηνύλ λα ζπλερίζνπλ ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη ρσξίο πξνεγνύκελν 

αλεθνδηαζκό. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη νη Θεπνηζηξνβάθνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

Αληηθύζεξα σο ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθό ζηαζκό θαηά ηελ αλνημηάηηθε 

κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, θαηά θαλόλα, βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά θαιή θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε. Παξάιιεια έλα κεγάιν κέξνο ησλ αηόκσλ απηώλ έρνπλ ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα απνθύγνπλ ηελ πξνζγείσζε ηνπο ζηα 

Αληηθύζεξα επηιέγνληαο θάπνηα άιιε ηνπνζεζία βνξεηόηεξα είηε ζηα Θύζεξα είηε 

αθόκα θαη ζηελ Πεινπόλλεζν.      

Όζν αθνξά ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο ηνπ είδνπο ζηε Γαύδν θαη ζηα 

Σηξνθάδηα ε εηθόλα είλαη αληίζεηε. Ζ πιεηνλόηεηα ησλ αηόκσλ πνπ θηάλνπλ θαη ζηηο 

δύν πεξηνρέο είλαη θαηαπνλεκέλα από ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε όπσο ππνδεηθλύνπλ 

όιεο νη κεηαβιεηέο πνπ ππνδειώλνπλ ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε (ζσκαηηθή κάδα, 

δείθηεο ιηπώδνπο ηζηνύ θαη ελεξγεηαθό απόζεκα). Αληίζεηα από όηη ζπκβαίλεη ζηα 

Αληηθύζεξα ηα άηνκα ηνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δύν απηέο πεξηνρέο σο ελδηάκεζν 

ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο, πηζαλόηαηα δελ έρνπλ άιιε επηινγή πξνζγείσζεο, θαζώο 

αθελόο δελ έρνπλ ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα λα επηιέμνπλ θάπνηα ηνπνζεζία 

βνξεηόηεξα θαη αθεηέξνπ θαη νη δύν πεξηνρέο είλαη ε πξώηε ζηεξηά κεηά ηηο αθηέο ηεο 

βόξεηαο Αθξηθήο, ζεσξώληαο όηη ην είδνο αθνινπζεί κηα ΒΒΑ θαηεύζπλζε θαηά ηελ 

δηάρπζε ηεο Κεζόγεηνπ (Spina et al. 2009). Δλδηαθέξνλ όκσο παξνπζηάδεη όηη θαη 

ζηηο δύν παξαπάλσ πεξηνρέο ε κέζε ώξα ζύιιεςεο ηνπ είδνπο είλαη ζρεηηθά αξγά ζε 

ζρέζε κε άιιεο ζέζεηο ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Κεζόγεην (ζηηο 12:00 ζηε Γαύδν θαη 

ζηηο 14:00 ζηα Σηξνθάδηα, Πίλαθαο 3.1). Ζ αξγνπνξεκέλε άθημε ησλ 

Θεπνηζηξνβάθσλ ζηηο δύν πεξηνρέο κειέηεο ππνδεηθλύεη όηη ηα πνπιηά πηζαλόηαηα 

αλαγθάζηεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πηήζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

πξνθεηκέλνπ θηάζνπλ ζε απηέο θαζώο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο νη κεηαλαζηεπηηθέο 

πηήζεηο ηεξκαηίδνληαη θαηά θαλόλα θνληά ζηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ (Moore et al.  

1995, Moore & Aborn 2000) γηα ηελ απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ αθπδάησζεο από ηελ 

έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία (Carmi et al.  1992).   

Ζ θύξηα πεγή ελέξγεηαο θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε είλαη ν ππνδόξηνο 

ιηπώδεο ηζηόο κε ηε ζπκκεηνρή κηθξνύ πνζνύ πξσηετλώλ  (Jenni & Jenni-Eiermann, 

1998). Όηαλ όκσο ηα απνζέκαηα ιίπνπο πέζνπλ θάησ από έλα θξίζηκν θαηώθιη  (πνπ 

είλαη πεξίπνπ 5% ηεο κπτθήο ηνπο κάδαο, Cherel et al. 1988, Jenni & Jenni-Eiermann 

1998) απμάλεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πξσηετλώλ σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ πηήζε. Τν 
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γεγνλόο θάλεη ηελ πηήζε πην ελεξγνβώξα, ιόγσ κηθξόηεξεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

ησλ πξσηετλώλ έλαληη ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ (Weis-Fogh, 1967). Σπλεπώο έλα άηνκν 

πνπ ζπλερίδεη ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπ πηήζε  θαζώο ην απόζεκα ιίπνπο ηνπ 

ηειεηώλνπλ, γηαηί π.ρ. βξίζθεηαη πάλσ από ζάιαζζα, ζα θαηαβνιίζεη κεγάιν πνζό 

ιεηηνπξγηθνύ ή/θαη δνκηθνύ ηζηνύ, κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηό επηθέξεη. Ζ 

απμεκέλε απνδόκεζε πξσηετλώλ θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε πηζαλόηαηα 

επζύλεηαη γηα ηηο ρακειέο ηηκέο ηεο κέζεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ αηόκσλ πνπ 

ζπιιακβάλνληαη ζηε Γαύδν θαη ζηα Σηξνθάδηα. Ζ παξαηήξεζε απηή ζα ζπδεηεζεί 

εθηελέζηεξα ζην Θεθάιαην VI.   

Ζ ζύγθξηζε ηνπ κήθνπο ηεο θηεξνύγαο κεηαμύ ησλ ηξηώλ πεξηνρώλ 

θαλεξώλεη όηη ην κέγεζνο ηεο θηεξνύγαο ζρεηίδεηαη κε ηελ απόζηαζε ηεο εθάζηνηε 

πεξηνρήο κειέηεο από ηηο αθξηθαληθέο αθηέο. Τν παξαηεξνύκελν απηό πξόηππν 

πηζαλόηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ πηεηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε 

κε ην κήθνο ηεο θηεξνύγαο (Pennycuick 2008). Απηό ζεκαίλεη όηη έλα κηθξόζσκν 

πνπιί ζα δηαλύζεη κηθξόηεξε απόζηαζε πεηώληαο ηελ ίδηα ώξα ζε ζύγθξηζε κε έλα 

κεγαιόζσκν πνπιί.  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη όκσο θαη ε θαηαλνκή ησλ κεθώλ ηεο 

θηεξνύγαο ζηηο ηξεηο πεξηνρέο (Σρήκα 3.7) κε ηα κηθξόζσκα άηνκα λα κελ 

αληηπξνζσπεύνληαη επαξθώο ζηελ πεξίπησζε ησλ Σηξνθάδσλ θαη λα έρνπλ 

κεγαιύηεξε αληηπξνζώπεπζε ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαύδνπ.  

 

Σρήκα 3.7. Θαηαλνκή ηνπ κήθνπο ηεο θηεξνύγαο ζηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο. 

 

Σπλνςίδνληαο ινηπόλ πξνθύπηεη όηη ζηε Γαύδν, αλαγθάδνληαη λα 

πξνζγεησζνύλ ηα κηθξόηεξα ζε κέγεζνο πνπιηά πνπ θαηά θαλόλα έρνπλ εμαληιήζεηο 

ηα ελεξγεηαθά ηνπο απνζέκαηα. Ζ θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαηά ηελ άθημε ηνπο 

πηζαλόηαηα λα νθείιεηαη ζηελ ειιηπή πξνεηνηκαζία ηνπο ζηα λόηηα όξηα ηεο εξήκνπ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε κεησκέλε πηεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ιόγσ ηνπ κηθξνύ ηνπο 

κεγέζνπο (Kerlinger  1989, Pennycuick  1989). Σηε Γαύδν δελ απαληώληαη ζε κεγάιν 
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πνζνζηό άηνκα κεγάινπ κεγέζνπο γηαηί πξνθαλώο ηα άηνκα απηά θηάλνπλ πάλσ 

από ην λεζί κε πιεόλαζκα ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο θαη απνθαζίδνπλ λα  ζπλερίζνπλ 

ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πηήζε πξνο ηα βόξεηα.  

 Όζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ πξνζγεηώλνληαη ζηα Σηξνθάδηα, ηα ρακειά 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα άθημεο δελ θαίλεηαη λα νθείινληαη ζε ειιηπή πξνεηνηκαζία 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θξάγκαηνο. Τν εύξνο ηνπ θξάγκαηνο κεηαμύ ηνπ λνηίνπ νξίνπ 

ηεο Σαράξαο θαη ησλ Σηξνθάδσλ είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο πνπ 

θαινύληαη ηα πνπιηά λα δηαλύζνπλ ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ελεξγεηαθνύ αλεθνδηαζκνύ 

ζην κεηαλαζηεπηηθό ζύζηεκα Δπξαζίαο-Αθξηθήο. Τόζν ε ώξα άθημεο ησλ 

Θεπνηζηξνβάθσλ ζηελ πεξηνρή, όζν θαη ε κηθξή αληηπξνζώπεπζε κηθξόζσκσλ 

αηόκσλ ζπλεγνξνύλ κε ηελ ππόζεζε όηη ε θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαηά ηελ 

άθημε δελ νθείιεηαη ζηελ ειιηπή πξνεηνηκαζία ηνπο, αιιά ζηε δπζθνιία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο θαηά ην νπνίν επηηπγράλνπλ κόλν ηα κεγαιύηεξα ζε κέγεζνο άηνκα 

ελώ ηα κηθξόζσκα απνβηώλνπλ πξηλ λα είλαη ζε ζέζε λα θηάζνπλ ζην λεζί. Τέινο ηα 

Αληηθύζεξα θαίλεηαη λα απνηεινύλ έλαλ ηππηθό ελδηάκεζν ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο κε 

βάζε ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ησλ πνπιηώλ θαηά ηελ άθημε ηνπο.  

Πξνζζέηνληαο δεδνκέλα από ηα Αληηθύζεξα, ηε Γαύδν θαη ηα Σηξνθάδηα ζηε 

κεηαλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ από ηνπο Grattarola et al.  (1999), ε γεσγξαθηθή έθηαζε 

πνπ θαιύπηνπλ ηα δεδνκέλα επεθηείλεηαη θαηά 870 km ζηνλ άμνλα Γύζεο-Αλαηνιήο 

θαιύπηνληαο έλα ζπλνιηθό εύξνο 2670 km θαη κόιηο 35 km ζηνλ άμνλα Βνξξά-Λόηνπ 

(ζπλνιηθό εύξνο 1000 km). Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηόζν ηνπ κήθνπο ηνπ ηξίηνπ 

πξσηεύνληνο όζν θαη ηεο ζρεηηθήο αθζνλίαο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ κε ην γεσγξαθηθό 

πιάηνο επηβεβαηώλεη ηελ ππόζεζε ησλ Grattarola et al. (1999), όηη ν Θεπνηζηξνβάθνο 

κεηαλαζηεύεη ζε επξύ κέησπν πάλσ από ηελ έξεκν θαη ηε Κεζόγεην ζάιαζζα. Τόζν 

ε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο όζν θαη ην απμαλόκελν πνζνζηό ζηηο ζπιιήςεηο από ηε Γύζε 

ζηελ Αλαηνιή έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηελ θαηαλνκή, ηελ ππθλόηεηα θαη ηε 

κνξθνκεηξία ηνπ είδνπο ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο, όπνπ έλα παξόκνην θιηλέο από 

δύζε πξνο αλαηνιή ζηηο κεηαβιεηέο απηέο είλαη παξώλ (Cramp 1992, Shirihai et al. 

2001). Δμάιινπ αλ ν Θεπνηζηξνβάθνο δελ αθνινπζνύζε ζηξαηεγηθή επξύ κεηώπνπ 

θαηά ηε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ θαη ηεο Κεζνγείνπ, πξνζπαζώληαο λα απνθύγεη 

δπζκελείο πεξηνρέο ζα απέθεπγε ηελ αλαηνιηθή Σαράξα αθελόο ιόγσ ηεο κεγάιεο 

έθηαζεο ηεο ζε ζρέζε κε ηε δπηηθή (Σρήκα 3.8) θαη αθεηέξνπ ιόγσ ησλ νιηγάξηζκσλ 

νάζεσλ θαηάιιεισλ γηα ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό (Moreau 1961). Θάηη ηέηνην όκσο 

ζα νδεγνύζε ζε κηθξόηεξεο ζρεηηθέο αθζνλίεο ζηηο πεξηνρέο κειέηεο καο ζε ζρέζε κε 

ηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Κεζόγεην πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη.    
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Αληίζεηα κε ηα επξήκαηα από ηνπο Grattarola et al. (1999) ε κεηαλάιπζε δελ 

έδεημε θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ώξαο άθημεο κε ην γεσγξαθηθό 

κήθνο. Ο θύξηνο ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο ώξαο αθίμεο ηνπ 

είδνπο κε ην γεσγξαθηθό κήθνο ζε όιν ην εύξνο ηεο Κεζνγείνπ, είλαη γηαηί ηα λόηηα 

όξηα ηνπ θξάγκαηνο, πνπ απνηεινύλ θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο, δελ βξίζθνληαη ζην ίδην γεσγξαθηθό κήθνο ζε όιν ην θάζκα 

ηεο Κεζνγείνπ (Σρήκα 3.8). Γεπηεξεπόλησο, ηα δεδνκέλα από ηελ αλαηνιηθή 

Κεζόγεην πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από λεζηά πνπ απνηεινύλ ηελ πξώηε ζηεξηά 

κεηά ηηο αθξηθαληθέο αθηέο, αληίζεηα από ηα δεδνκέλα από ηε δπηηθή θαη θεληξηθή 

Κεζόγεην, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνπζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο. 

 

Σρήκα 3.8. Τα όξηα ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο θαηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, 
ρξεζηκνπνηώληαο σο ππόβαζξν ράξηε Θαλνληθνπνηεκέλνπ δείθηε βιάζηεζεο (NDVI).  

 

Πξνζζέηνληαο δεδνκέλα γηα ηε ζσκαηηθή κάδα ηνπ είδνπο από ηελ Θύπξν ζηε 

κεηαλάιπζε, ε γεσγξαθηθή έθηαζε πνπ θαιύπηνπλ ηα δεδνκέλα επεθηείλεηαη 

πεξαηηέξσ θαηά 820 km θαιύπηνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή έθηαζε λεζησηηθώλ 

ηνπνζεζηώλ εληόο ηεο Κεζνγείνπ. Ζ ζσκαηηθή κάδα ησλ αηόκσλ ηνπ είδνπο εκθαλίδεη 

κηα μεθάζαξε κείσζε ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο από ηε δύζε πξνο ηελ αλαηνιή κε ηε 

ζσκαηηθή κάδα ηεο δπηηθήο Κεζνγείνπ λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από 

ηελ αληίζηνηρε ηηκή ζηελ αλαηνιηθή Κεζόγεην. Αλ θαη νη ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη 

ην είδνο θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηεο 

θζηλνπσξηλήο θαη αλνημηάηηθεο πεξηόδνπ (Θεθάιαην VI), ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

γεγνλόο όηη εληνπίδεηαη έλα αληίζηξνθν θιηλέο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θνληά ζην 

βόξεην άθξν ηνπ θξάγκαηνο ην θζηλόπσξν (Bairlein 1991, Schaub & Jenni 2000). 

Δλώ ινηπόλ θαηά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν νη Θεπνηζηξνβάθνη 

θαηαπνλνύληαη πεξηζζόηεξν θαηά ηε δηάζρηζε ηεο αλαηνιηθή Σαράξαο θαη ηεο 
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αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ είδνπο πνπ θηάλνπλ ζηελ Δπξώπε 

ρξεζηκνπνηώληαο δπηηθόηεξνπο αεξνδηαδξόκνπο από ηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο 

καο, θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν παξαηεξείηαη εθηελέζηεξε πξνεηνηκαζία γηα ηε 

δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο ζηελ αλαηνιηθή Κεζόγεην ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή θαη  

δπηηθή. Τν πξόηππν απηό έρεη λα θάλεη κε ην εύξνο ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο ην 

νπνίν είλαη κεγαιύηεξν ζηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά ζε ζρέζε κε ηε δπηηθή (Σρήκα 

3.8).  

Γηα ηελ αλαηνιηθή Κεζόγεην είλαη μεθάζαξν όηη ηα άηνκα ηνπ είδνπο δελ 

αλεθνδηάδνληαη ζηηο αθηέο ηηο βνξείνπ Αθξηθήο. Αθελόο γηαηί δελ ππάξρνπλ ηα 

θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα θαζώο απηά εληνπίδνληαη κόλν ζεκεηαθά θαη ζε κηθξή 

έθηαζε (Σρήκα 3.8), θαη αθεηέξνπ ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο ζηηο πεξηνρέο 

ηεο αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ είλαη ηέηνηα πνπ δελ ππνδειώλεη ελδηάκεζν αλεθνδηαζκό 

πξηλ ηελ άθημε ηνπο.  Δμάιινπ ε κεηαλάζηεπζε ηνπ είδνπο ζε επξύ κέησπν έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηνλ αλεθνδηαζκό ηνπ θνληά ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηηο Αθξηθήο δηόηη 

αλ απηό ιάκβαλε ρώξα, ηα θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα ζα ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ ρνάλεο, 

ζπγθεληξώλνληαο κεγάιεο ππθλόηεηεο ηνπ είδνπο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

νδεγνύζε ζε εμαηξεηηθά κεγάιεο ή κηθξέο ζρεηηθέο ππθλόηεηεο ηνπ είδνπο ζηηο ηξεηο 

πεξηνρέο κειέηεο καο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV  
 

 

Ποσ θαη πόζο προεηοηκάδοληαη οη αλήιηθοη Κεποηζηροβάθοσ Sylvia borin 
γηα ηε δηάζτηζε ηοσ οηθοιογηθού θράγκαηος ηες Μεζογείοσ ζάιαζζας 

θαη ηες ερήκοσ ηες Σατάρας. 
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133- 138 
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4.1. ΔΗΣΑΓΩΓΖ  
 
 Θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο δηάζρηζεο ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο νη δπλαηόηεηεο 

αλεύξεζεο ηξνθήο είλαη πεξηνξηζκέλεο (Biebach 1990), ηδηαηηέξα γηα είδε πνπ δελ 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ηξαθνύλ θαζνδόλ (π.ρ. Φειηδόληα Hirund rustica). Τν 

εγρείξεκα ηεο δηάζρηζεο ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη 

απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο (ελδεηθηηθά νη 

πξώηεο εξγαζίεο δεκνζηεπηήθαλ από ηνλ Moreau ην 1961 θαη ην 1972), ρσξίο όκσο 

όιεο νη πηπρέο ηνπ λα έρνπλ δηαιεπθαλζεί πιήξσο. Σήκεξα γλσξίδνπκε όηη ε δηάζρηζε 

ηεο εξήκνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κηα ζπλερόκελε πηήζε, 

αιιά ηκεκαηηθά, πξαγκαηνπνηώληαο δηαθεθνκκέλεο πηήζεηο κόλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λύρηαο  (Bairlein 1985, Biebach et al. 1986, Schmaljohann et al. 2006). 

Υπάξρνπλ ελδείμεηο όηη άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηηο δύν ζηξαηεγηθέο 

δηάζρηζεο αλάινγα κε ηελ ελδνγελή ηνπο θαηάζηαζε ή/θαη ηηο επηθξαηνύζεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (Biebach 1990, Biebach et al. 2000). 

 Αλεμάξηεηα από ηε ζηξαηεγηθή δηάζρηζεο πνπ επηιέγεη έλα είδνο ή έλα άηνκν, 

γηα λα δηαζρίζεη ην νηθνινγηθό θξάγκα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο κηθξέο πηζαλόηεηεο 

αλεθνδηαζκνύ θαζνδόλ, ζα πξέπεη λα έρεη ην απαξαίηεην γηα ηε δηάζρηζε, ελεξγεηαθό 

απόζεκα, πξνθαηαβνιηθά. Φαίλεηαη όηη δηαθνξεηηθνί πιεζπζκνί Φειηδνληώλ 

πξνζαξκόδνπλ ην ελεξγεηαθό ηνπο απόζεκα αλάινγα κε ην εύξνο ηνπ θξάγκαηνο ην 

νπνίν πξόθεηηαη λα δηαλύζνπλ, κε απνηέιεζκα νη πιεζπζκνί ηεο Ηζπαλίαο λα 

πξνεηνηκάδνληαη ιηγόηεξν από όηη πιεζπζκνί ηνπ ίδηνπ είδνπο ζηελ Ηηαιία θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε (Rubolini et al. 2002). Δπξήκαηα από επαλεπξέζεηο 

δαθηπιησκέλσλ πνπιηώλ από ηε βόξεηα Δπξώπε δείρλνπλ όηη θάπνηα είδε ζπγθιίλνπλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θνληά ζην όξην ηεο Σαράξαο, γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα 

ηε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ (Fransson et al. 2005). Ζ επηθξαηνύζα άπνςε όζνλ αθνξά 

ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν Θεπνηζηξνβάθνο θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο, 

ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζηαδηαθή ζπζζώξεπζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηαθώλ 

απνζεκάησλ θαηά ηε κεηαθίλεζε από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο πξνο ηε λόηηα 

Δπξώπε (Bairlein 1991,  Schaub & Jenni 2000a, b, Yohannes et al. 2008). Απηό 

νπζηαζηηθά επηηπγράλεηαη κε ηνλ ηζόπνζν ζρεδόλ ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό ζηνπο 

ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο κεηαλάζηεπζεο από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο κέρξη ην όξην 

ηνπ θξάγκαηνο. Σε θάζε ελδηάκεζν ζηαζκό ε ελέξγεηα πνπ ζπζζσξεύεηαη είλαη 

κεγαιύηεξε από απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάβαζε ζηνλ επόκελν ζηαζκό. 
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 Έλα θαίξην θαη επίθαηξν εξώηεκα, είλαη πώο ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, θαη 

ηδηαηηέξα ηα αλήιηθα άηνκα, πνπ κεηαλαζηεύνπλ γηα πξώηε θνξά, αληηιακβάλνληαη 

πνπ λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηελ επηθείκελε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο. Έρεη πξνηαζεί 

όηη ηέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο θαζνξίδνληαη από ηνλ ελδνγελή ξπζκό  (Berthold 1996, 

Gwinner 1996). Πνιιέο από ηηο εζνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο αιιαγέο πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηε κεηαλάζηεπζε, ειέγρνληαη από ηνλ ελδνγελή ξπζκό θαη 

ξπζκίδνληαη από κηθξέο αιιαγέο ηεο θσηνπεξηόδνπ (Gwinner 1996). Παξόια απηά 

ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη ν ελδνγελήο ξπζκόο δελ κπνξεί από κόλνο ηνπ λα 

νδεγήζεη άπεηξα πνπιηά θαηά ηελ πξώηε ηνπο κεηαλαζηεπηηθή απόπεηξα, θαη όηη 

πηζαλόηεηα εκπιέθνληαη θαη εμσγελείο παξάκεηξνη (Gwinner 1996, Thorup & Rabøl 

2001, Jenni & Schaub 2003, Alerstam 2006). Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ιεπηνκεξείο 

κειέηεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πνπιηώλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε θνληά ζηα όξηα 

ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο είλαη ζπάληεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (εθηόο Bairlein 

1987, Ottosson et al. 2002, Ottosson et al. 2005). 

Σθνπόο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζνπκε πώο άπεηξα, ζε 

πξνεγνύκελν κεηαλαζηεπηηθό ηαμίδη λεαξά άηνκα Θεπνηζηξνβάθνπ, πξνεηνηκάδνληαη 

γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο πνπ απαξηίδεηαη από ηε Κεζόγεην 

ζάιαζζα θαη ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο θαη λα δηεξεπλεζεί αλ όλησο αθνινπζνύλ ηελ 

πξνηεηλόκελε ζηξαηεγηθή πξνεηνηκαζίαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζρεδόλ ηζόπνζε 

πξνεηνηκαζία (ζε ελέξγεηα θαη ρξόλν) ζε θάζε ελδηάκεζν ζηαζκό από ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο κέρξη ηελ επξσπατθή Κεζόγεην.       

 
4.2. ΥΙΗΘΑ ΘΑΗ ΚΔΘΟΓΟΗ 
 

Σην θεθαιαίν απηό ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα από ηε λόηηα-θεληξηθή Θξήηε 

θαη ηε Ιέζβν (Σρήκα 4.1). Γεηγκαηνιεςίεο ζηελ Θξήηε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

παξαπιεύξσο ηεο ιηκλνδεμακελήο ζηα Παξηήξα (35°03' N 25°14' E) θαη ζε κηα 

ηνπνζεζία θνληά ζην ρσξηό Θαιύβηα, (35°03' N 25°13' E) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

θζηλνπσξηλώλ πεξηόδσλ από ην 2001 έσο ην 2004. Ζ πεξηνρή κειέηεο ζηε Ιέζβν 

ήηαλ ζηελ ηνπνζεζία Φαξακίδα  (39° 01' N 26°33' E), ε νπνία απέρεη 450 km από ηελ 

πεξηνρή δεηγκαηνιεςίαο ηεο Θξήηεο ζε δηεύζπλζε 195°. Οη δεηγκαηνιεςίεο ζηε 

Ιέζβν πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 1998 έσο ην 2002. Θαη ζηηο δύν πεξηνρέο γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε  ησλ  ζπιιήςεσλ  ρξεζηκνπνηεζήθαλ  ερεηηθά θαιέζκαηα 

σσσσσσσσ  
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Σχήμα 4.1. Πεξηνρέο δεηγκαηνιεςίαο.  

 
Θεπνηζηξνβάθσλ, ελώ νη δεηγκαηνιεςίεο δηαξθνύζαλ από ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ 

κέρξη ην κεζεκέξη. Ζ δεηγκαηνιεπηηθή έληαζε δηέθεξε κεηαμύ ησλ εηώλ θαη ε 

εκεξνκελία ζύιιεςεο ηνπ πξώηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ ζηε Ιέζβν ήηαλ 30 Απγνύζηνπ 

θαη ε ηειεπηαία 11 Οθησβξίνπ. 

Αληίζηνηρα γηα ηελ Θξήηε ν πξώηνο Θεπνηζηξνβάθνο πηάζηεθε ζηηο 30 

Απγνύζηνπ θαη ν ηειεπηαίνο ζηηο 5 Οθησβξίνπ. Θαηά ηε δεηγκαηνιεπηηθή ρξνληά ηνπ 

2004, Θεπνηζηξνβάθνη ζπιιήθζεθαλ γύξσ από ηέζζεξηο ζπθηέο Ficus carica, ρσξίο 

ηε ρξήζε ερεηηθώλ θαιεζκάησλ, πιεζίνλ ηνπ ρσξηνύ Θαιύβηα. Οη ηέζζεξηο ζπθηέο 

απείραλ ιηγόηεξν από 2.5 km από ηε βαζηθή ηνπνζεζία ζύιιεςεο. Όια ηα πνπιηά 

πνπ ζπιιακβάλνληαλ, αθνύ ην είδνο ηνπο θαη ε ειηθηαθή ηνπο θιάζε 

πξνζδηνξίδνληαλ θαηά ηνλ Svensson (1992), δαθηπιηώλνληαλ θαη απειεπζεξώλνληαλ. 

Τα βηνκεηξηθά δεδνκέλα πνπ αληινύληαλ από ηνπο Θεπνηζηξνβάθνπο ήηαλ ην κήθνο 

θηεξνύγαο σο δείθηεο κεγέζνπο (κέηξεζε θαηά ηνλ Svensson 1992) θαη ε ζσκαηηθή 

ηνπο κάδα κε αθξίβεηα 0.1 g.  

 Δπηπιένλ, 22 ξάδηνπνκπνί κηθξήο κάδαο (Holohil Company Ltd, Σρήκα 4.2β), 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ηζάξηζκα λεαξά άηνκα Θεπνηζηξνβάθνπ θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν ηνπ 2004, γηα ηε ιεπηνκεξή κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οη ξαδηνπνκπνί 

πξνζθνιιεζήθαλ ζηελ πιάηε ησλ πνπιηώλ (Σρήκα 4.2α), αθνύ ηα πνύπνπια ηεο 

πιάηεο είραλ θνπεί ειαθξώο, θαη ζηεξενπνηνύληαλ κε θόια ζηηγκήο. Ζ κάδα ησλ 

πνκπώλ ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε 0.5 g, ελώ ν ειάρηζηνο ρξόλνο δσήο ηνπο ήηαλ 21 

εκέξεο. Όια ηα άηνκα ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθε πνκπόο, ζπιιήθζεθαλ κε ρξήζε 
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ερεηηθώλ θαιεζκάησλ πιεζίνλ ηνπ ρσξηνύ Θαιύβηα κεηαμύ 3 θαη 14 Σεπηεκβξίνπ. Ζ 

επηινγή ησλ αηόκσλ έγηλε κε βάζε ηεο ζσκαηηθή ηνπο κάδα. Πνκπόο ηνπνζεηήζεθε 

ζε άηνκα κε κηθξή έσο κέηξηα ζσκαηηθή κάδα άθημεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ζ 

ζσκαηηθή κάδα ησλ αηόκσλ ζηνπο νπνίνπο ηνπνζεηήζεθαλ πνκπνί θπκαηλόηαλ από 

16.4 g κέρξη 19.7 g (κέζε ηηκή 18.16 g). Ζ ξαδηνπαξαθνινύζεζε ησλ αηόκσλ κε 

πνκπνύο πξαγκαηνπνηνύληαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε πεξηνρή δηαζηάζεσλ 5 x 7 km 

κε ηε ρξήζε θαηεπζπληηθήο θεξαίαο ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ζπλδεδεκέλεο κε δέθηε 

ηύπνπ RX-98X, Televilt (Televilt positioning AB). Υπό θαλνληθέο ζπλζήθεο, θαη ρσξίο 

ηε δηακεζνιάβεζε εκπνδίσλ κεηαμύ ηνπ πνκπνύ θαη ηνπ δέθηε,  έλα άηνκν κε πνκπό 

κπνξνύζε λα εληνπηζηεί από απόζηαζε 3 km.  Γηα λα εθηηκεζεί ν ξπζκόο αύμεζεο 

ηεο ζσκαηηθήο κάδα θαηά ηελ παξακνλή ζηελ πεξηνρή κειέηεο, επηρεηξήζεθε ε 

επαλαζύιιεςε ησλ αηόκσλ κε ξάδην-πνκπό.  

 

 

               Σχήμα 4.2. α) Θεπνηζηξνβάθνο κε πνκπό, β) πνκπόο κηθξήο κάδαο.   

 

Αλάιπζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο εθαξκόζηεθε ζηα δεδνκέλα 

επαλαζύιιεςεο (Σρήκα 4.3, Schaub & Jenni 2000b) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

εκεξήζηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο κάδαο (β, g d–1) θαη ηνπ σξηαίνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο 

κάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (α, g h–1). Ζ αλάιπζε εθαξκόζηεθε κόλν γηα ηα 

άηνκα πνπ ε ρξνληθή πεξίνδνο από ηελ πξώηε ζύιιεςε, κέρξη ηελ επαλαζύιιεςε 

ήηαλ ίζε ή κεγαιύηεξε ησλ ηξηώλ εκεξώλ. Κε ηνλ απνθιεηζκό ησλ δεδνκέλσλ από 

άηνκα πνπ επαλαζπιιήθζεθαλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ εκεξώλ, 

ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα ππνεθηίκεζεο ησλ δύν παξαπάλσ ξπζκώλ κεηαβνιήο 

ηεο ζσκαηηθήο κάδαο. Υπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ε ζσκαηηθή κάδα κεηαλαζηεπηηθώλ 

πνπιηώλ κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηελ όριεζε πνπ  έρεη  πξνηαζεί  όηη  επηθέξεη  ε 
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Σχήμα 4.3. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο. Όπνπ 
(ζ) ε θάζε ζύιιεςε θαη (ε) ε επαλαζύιιεςε, bm(ζ) θαη bm(ε) ε ζσκαηηθή κάδα θαηά ηε 
ζύιιεςε θαη ηελ επαλαζύιιεςε, d(ζ) θαη d(ε) ε εκεξνκελία ζύιιεςεο θαη επαλαζύιιεςεο 
θαη ηέινο  t(ζ)  θαη t(ε) ε ώξα ζύιιεςεο θαη επαλαζύιιεςεο.  Αλ α (g h–1) είλαη ε σξηαία 

κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη β (g day–1) ε κεηαβνιή ζε κία κέξα, ηόηε: bm(ε)–
bm(ζ)=a *[(διάρκεια ημέρας) –t(ζ)] +b *[d(ε)–d(ζ)] – α *[(διάρκεια ημέρας) –
t(r)]  νπόηε bm(ε)– bm(ζ)= α * [t(ε)–t(ζ)] + b • [d(ε)–d(ζ)]  θαη ε ζρέζε κπνξεί 
εθθξαζηεί σο  Δ(ζωμαηική μάζα) =α • Δ (ώρα)+ δ •Δ (ημερομηνία). 

 

ε ζύιιεςε θαη ν ρεηξηζκόο ησλ πνπιηώλ από ηνπο εξεπλεηέο  (Rogers & Odum 1966, 

Nisbet & Medway 1972) ή από ην γεγνλόο όηη ηα λεναθηρζέληα άηνκα ζε έλαλ 

ελδηάκεζν ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο ρξεηάδνληαη θάπνην ρξόλν πξνζαξκνγήο ζε έλα λέν 

πεξηβάιινλ (Alerstam & Lindström 1990, Hedenström & Alerstam 1997).  

Ζ εθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο αλαρώξεζεο από ηελ πεξηνρή κειέηεο, 

ππνινγίζηεθε κε βάζε ην ρξόλν παξακνλήο ησλ αηόκσλ κε ξαδηνπνκπό θαη ηνλ 

εκεξήζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο όπσο απηόο ππνινγίζηεθε κε βάζε 

όια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Ο Θεπνηζηξνβάθνο, όπσο θαη ηα πεξηζζόηεξα 

κεηαλαζηεπηηθά ζηξνπζηόκνξθα, κεηαλαζηεύνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη ε 

κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πηήζε ζπλήζσο αξρίδεη κηα κε δύν ώξεο κεηά ηε δύζε ηνπ 

ήιηνπ (Åkesson et al. 1996,  Fortin et al. 1999). Δπεηδή ινηπόλ ε ζσκαηηθή κάδα 

αλαρώξεζεο είλαη ε ζσκαηηθή κάδα ησλ αηόκσλ ην βξάδπ ηεο ηειεπηαίαο κέξαο 

παξακνλήο, ζηε ηηκή πνπ πξνέθπςε από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό κεηαμύ ηνπ ρξόλνπ 

παξακνλήο θαη ξπζκνύ κεηαβνιήο, πξνζηέζεθε ην πόζν ηνπ 1 g, επεηδή ζην ξπζκό 

κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απώιεηα κάδαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λύρηαο (Σρήκα 4.3). Τα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ππνινγίζηεθαλ ζύκθσλα 

κε ηνπο Ellegren & Fransson (1992). Ωο ππόζεζε εξγαζίαο ζεσξήζεθε όηη όηαλ 

άηνκα πνπ είραλ παξακείλεη εληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηηο ηειεπηέο 10 εκέξεο από 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πνκπνύ, δελ κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ, ζεσξνύληαλ όηη ηα 

άηνκα απηά είραλ ζπλερίζεη ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη ην πξνεγνύκελν βξάδπ.    
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4.3. ΑΠΟΤΔΙΔΣΚΑΤΑ 
 

Mε ηε ρξήζε ερεηηθώλ θαιεζκάησλ ζπιιήθζεθαλ ζπλνιηθά 414 λεαξνί 

Θεπνηζηξνβάθνη ζηελ Θξήηε θαη 146 ζηε Ιέζβν. Δθηόο από ηα από ηα 414 άηνκα πνπ 

πηάζηεθαλ ζηελ Θξήηε ρξεζηκνπνηώληαο ερεηηθά θαιέζκαηα, 45 επηπιένλ άηνκα 

πηάζηεθαλ γύξσ από ζπθηέο ρσξίο ηε ρξήζε ερεηηθώλ θαιεζκάησλ. Τν κήθνο ηεο 

θηεξνύγαο δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ πηάζηεθαλ 

ζηελ Θξήηε θαη ζηε Ιέζβν (79.68 ± 1.62 mm, n=414 θαη 79.53 ± 2.02 mm, n=146 ̇ 

t558=0.89, p>0.05). Ζ ζσκαηηθή κάδα ησλ αηόκσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηε Ιέζβν 

θπκαηλόηαλ από 15.7 g έσο 29.6 g (Σρήκα 4.4α), ελώ ησλ αηόκσλ ηεο Θξήηεο από 

13.3 g έσο 30.1 g (Σρήκα 4.4β). Ζ κέζε ζσκαηηθή κάδα δηέθεξε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ δύν πεξηνρώλ κειέηεο (t556=2,72, p<0.01), θαη ήηαλ 20.61 ± 

2.47 g (n=146) γηα ηε Ιέζβν θαη 19.92 ± 2.67 g (n=412) γηα ηελ Θξήηε. Αληίζηνηρα 

ην κέζν ελεξγεηαθό απόζεκα ησλ αηόκσλ πνπ πηάζηεθαλ ζηε Ιέζβν ήηαλ 33.0 ± 

0.16 % ηεο κπτθήο ηνπο κάδαο θαη ε αληίζηνηρε ηηκή γηα ηελ Θξήηε ήηαλ 28.5 ± 0.2 

%.   

 

 

 

 

Σχήμα 4.4. Ηζηόγξακκα ζσκαηηθήο κάδαο λεαξώλ Θεπνηζηξνβάθσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ α) ζηε 
Ιέζβν β) θαη ζηελ Θξήηε κε ηε ρξήζε ερεηηθώλ θαιεζκάησλ.     

 

Από ηνπο 22 πνκπνύο αλαιπηηθά δεδνκέλα αληιήζεθαλ από 20, θαζώο έλαο 

πνκπόο απνθνιιήζεθε θαη έπεζε, ελώ ελόο άιινπ θόπεθε ε θεξαία. Όζνλ αθνξά ην 

ρξόλν παξακνλήο ησλ αηόκσλ κε πνκπνύο, έλαο έθπγε από ηελ πεξηνρή κειέηεο 

κεηά από κηα κέξα, ελώ αιιά πέληε άηνκα εμαθαλίζηεθαλ από ηελ πεξηνρή κεηά από 

3 έσο 10 κέξεο. Τα ππόινηπα 14 άηνκα παξέκεηλαλ ζηελ πεξηνρή γηα 13 κε 20 εκέξεο 

(ελδηάκεζνο ρξόλνο παξακνλήο 15 εκέξεο, Σρήκα 4.5).   
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Σχήμα 4.5. Φξόλνο παξακνλήο ησλ λεαξώλ Θεπνηζηξνβάθσλ κε πνκπό. 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ ελληά εκεξώλ παξακνλήο, ηα πεξηζζόηεξα 

πνπιηά πξαγκαηνπνηνύζαλ κεηαθηλήζεηο έσο θαη 1 km εκεξεζίσο (Σρήκα 4.6). Κεηά 

ην πέξαο ησλ 10 εκεξώλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ πνπιηώλ εληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ζε ιίγα κέηξα από θαη πξνο ζπγθξηκέλνπο ζάκλνπο θαη δέληξα. 

Απηόο είλαη θαη έλαο από ηνπο θύξηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεύνπκε όηη ηα 

άηνκα πνπ έθπγαλ από ηελ πεξηνρή κειέηεο, πξηλ ηηο δέθα εκέξεο από ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ πνκπνύ, δελ ζπλέρηζαλ ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη πξνο ηα 

λόηηα, αιιά απιώο κεηαθηλήζεθαλ εθηόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Παξόκνηνπ ηύπνπ 

ελδηαηηήκαηα είλαη δηαζέζηκα θαη εθηόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, εθηόο ηεο νπνίαο όκσο 

δελ ήηαλ δπλαηόλ λα γίλνπλ ζπρλέο επηζθέςεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ αηόκσλ κε 

πνκπνύο.  

Υπό απηό ην ζθεπηηθό ζεσξνύκε όηη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

πεξηνρή κειέηεο σο ελδηάκεζν ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο, είλαη απηά πνπ ν ρξόλνο 

παξακνλήο ήηαλ πάλσ από 10 κέξεο. Γελ ππήξρε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ζσκαηηθήο 

κάδαο θαηά ηε ζύιιεςε θαη ηεο ηνπνζέηεζε ησλ πνκπώλ κε ην ρξόλν παξακνλήο 

(r= -0.44, n=14, p>0.05). Όια ηα άηνκα πνπ παξέκεηλαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο 

πάλσ από 10 εκέξεο, πεξηόξηζαλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο κεηά ηε δέθαηε εκέξα. Σε 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, ν ρώξνο κέζα ζηνλ νπνίν κεηαθηλνύληαλ ηα άηνκα κεηά ηε 

δέθαηε εκέξα παξακνλήο ζπκπεξηιάκβαλε ηνπιάρηζηνλ κηα ζπθηά κε ώξηκνπο  

θαξπνύο. Ο ηειεπηαίνο ξαδηνεληνπηζκόο ησλ πνπιηώλ πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπο ήηαλ 

ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κέζα ζε κηα αθηίλα 2 km από ην ζεκείν ηεο πξώηεο 

ζύιιεςεο ηνπο, ελώ ζε κηα πεξίπησζε έλα άηνκν απείρε 5 km από ην αξρηθό ζεκείν 

ζύιιεςεο (Σρήκα 4.6).  
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Ζ κέζε ζσκαηηθή κάδα ησλ αηόκσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ γύξσ από ζπθηέο ήηαλ 

3.5 g κεγαιύηεξε (t183=7.75, p<0.001) από ηελ αληίζηνηρε κέζε ηηκή ησλ αηόκσλ 

πνπ πηάζηεθαλ ζηε βαζηθή πεξηνρή κειέηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο 

δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηόδνπ (κέζε ζσκαηηθή κάδα αηόκσλ πνπ πηάζηεθαλ γύξσ από 

ζπθηέο ηα 23.2 ± 3.6 g, n=45 θαη κέζε ζσκαηηθή κάδα αηόκσλ πνπ πηαζηήθαλ ζηε 

βαζηθή πεξηνρή ζύιιεςεο ηα 19.57 ± 2.4 g,  n=140, Σρήκα 4.7).  

 

 

Σχήμα 4.6. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζέζεσλ ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθαλ νη 
Θεπνηηζξνβάθνη νη νπνίνη παξέκεηλαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο πάλσ από δέθα εκέξεο (κπιε 
θύθινη) ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία ζύιιεςή ηνπο (ιεπθό ηεηξάγσλν). Οη γξακκέο 
αλαπαξηζηνύλ ηηο θηλήζεηο δύν αηόκσλ (Α θαη Β) θαη ηηο εκέξεο παξακνλήο ζε θάζε ζεκείν. Οη 
πξάζηλνη θύθινη αλαπαξηζηνύλ ηηο ζπθηέο ζηηο νπνίεο ηξέθνληαλ ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ 
αλαρώξεζή ηνπο.         
 

Από ηα 45 λεαξά άηνκα Θεπνηζηξνβάθνπ πνπ πηαζηήθαλ γύξσ από ζπθηέο, 7 

είραλ πξσηνζπιιεθζεί, ζηε βαζηθή πεξηνρή ζύιιεςεο κε ηε ρξήζε ερεηηθώλ 

θαιεζκάησλ. Ζ επαλαζύιιεςε ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε 3 κε 11 εκέξεο αξγόηεξα θαη 

ν κέζνο ξπζκόο αύμεζεο ηεο κάδαο ηνπο ήηαλ 0.63 ± 0.50 g d-1. Άιια 7 άηνκα πνπ 

είραλ πξσηνζπιιεθζεί γύξσ από ζπθηέο επαλαζπλειιήθζεθαλ 3 κε 11 εκέξεο 

αξγόηεξα (ην θάζε άηνκν ζηελ ίδηα ζπθηά πνπ είρε πξσηνπηαζηεί) θαη ν κέζνο ξπζκόο 

αύμεζεο ηεο κάδαο ηνπο ήηαλ 0.99 ± 0.39 g d-1. Ζ δηαθνξά ζηνπο ξπζκνύο 

κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο κεηαμύ ησλ δύν απηώλ νκάδσλ δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (t12=1.5, p=0.15). Τέινο ηξία από ηα άηνκα κε ξαδηνπνκπό 

επαλαζπλειιήθζεθαλ (κεηά από 9, 11 θαη 18 εκέξεο) θαη ν κέζνο ξπζκόο αύμεζεο 

ηεο κάδαο ηνπο ήηαλ 0.74 gd-1, ηηκή αληίζηνηρε ησλ αηόκσλ ρσξίο ξαδηνπνκπό. Έλα  
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Σχήμα 4.7. Θαηαλνκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ λεαξώλ Θεπνηζηξνβάθσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ 
γύξν από Σπθηέο (άζπξεο ξάβδνη) θαη απηώλ πνπ ζπιιήθζεθαλ κε ρξήζε ερεηηθώλ 
θαιεζκάησλ, ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ηνπ 2004 ζηελ Θξήηε.   

 

από ηα ηξία άηνκα κε ξαδηνπνκπό, επαλαζπιιήθεθε ηξεηο θνξέο, (κεηά από 

κηα,εκέξα, κεηά από 12 θαη κεηά 18 εκέξεο από ηελ πξώηε ηνπ ζύιιεςε. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξώησλ 12 εκεξώλ ν κέζνο ξπζκόο αύμεζεο ηεο κάδαο ηνπο ήηαλ 0.54 

g d-1,  ελώ θαηά ηηο ηειεπηαίεο 6 ήηαλ 1.0 g d-1. Ζ ζσκαηηθή κάδα ηνπ αηόκνπ απηνύ 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπ ζύιιεςε ήηαλ 29.8 g ελώ ζύκθσλα κε ηελ 

ξαδηνπαξαθνινύζεζε  παξέκεηλε ζηελ πεξηνρή γηα αθόκα δύν εκέξεο πξηλ ζπλερίζεη 

ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπ ηαμίδη.   

Τα δεδνκέλα επαλαζύιιεςεο από ηα 17 λεαξά άηνκα Θεπνηζηξνβάθνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο. O 

εκεξήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ήηαλ 0.72 g day-1 (r2
adj= 0.823, 

F3, 13 = 28.9, P<0.05), ελώ ν ξπζκόο αύμεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (g h-1) δελ 

ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο θαη απηό πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη όιεο νη 

ζπιιήςεηο έγηλαλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ώξα ηεο εκέξαο.   

Σηνλ ππνινγηζκό ηεο ζσκαηηθήο κάδαο αλαρώξεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ξπζκόο 

κεηαβνιήο ηεο κάδαο πνπ πξνέθπςε από ηνλ ζπλδπαζκό δεδνκέλσλ όισλ ησλ 

επαλαζπιιήςεσλ (0.72 g d-1). Ζ κέζε ζσκαηηθή κάδα αλαρώξεζεο ππνινγίζηεθε σο  

30.3 ± 1.43 g (κε δηαθύκαλζε από 27.3 έσο 32.7 g, n=14, Σρήκα 4.8). Τν αληίζηνηρν 

ελεξγεηαθό απόζεκα αλαρώξεζεο από ηελ πεξηνρή κειέηεο ππνινγίζηεθε ζηα 96 ± 

10.8 % ηεο κπτθήο κάδαο (κε δηαθύκαλζε από 75 έσο 115 %, n=14). 
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Σχήμα 4.8. Θαηαλνκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ζύιιεςεο ησλ 14 Θεπνζηξνβάθσλ κε πνκπό 
(ιεπθνί ξάβδνη) θαη ε θαηαλνκή ηεο ππνινγηζζείζαο ζσκαηηθήο κάδαο θαηά ηελ αλαρώξεζε 
(γθξη ξάβδνη).       

 
4.4. ΣΥΕΖΤΖΣΖ 
 

Σην θεθαιαίν απηό παξνπζηάδνληαη γηα πξώηε θνξά ηα απνηειέζκαηα 

ιεπηνκεξνύο κειέηεο θαη παξαθνινύζεζεο ελόο είδνπο κε ηε ρξήζε πνκπώλ, θαηά 

ην ηειηθό ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ηε δηάζρηζε ηεο Κεζνγείνπ ζάιαζζαο θαη ηεο 

εξήκνπ ηεο Σαράξαο. Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ μεθάζαξα όηη Θεπνηζηξνβάθνη ελόο 

έηνο, πνπ δελ έρνπλ εκπνξεία από πξνεγνύκελν κεηαλαζηεπηηθό ηαμίδη, ιεηηνπξγνύλ 

κε παξόκνην ηξόπν θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη έρνπλ ζαθή 

ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο. Τν είδνο δελ κεηαλαζηεύεη ζε νκάδεο (Shirihai et al. 

2001) ώζηε ε απόθαζε γηα ην πνηα πεξηνρή ζα επηιερηεί σο ζηαζκόο αλεθνδηαζκνύ 

λα επεξεαζηεί από ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα έκπεηξα άηνκα. 

Δξγαζηεξηαθά δεδνκέλα από ην Τζηριαεδόλη Luscinia luscinia ππνδεηθλύνπλ όηη 

ζηνηρεία ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έλαξμε εθηεηακέλεο ελεξγεηαθήο 

ελαπόζεζεο, σο πξνεηνηκαζία γηα ην κεηαλαζηεπηηθό ηαμίδη (Fransson et al. 2001, 

Kullberg et al. 2003). Τν ζήκα γηα θπζηνινγηθέο θαη εζνινγηθέο αιιαγέο πνπ νδεγνύλ 

ζηνλ εθηεηακέλν ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό ππξνδνηείηαη από νξκνληθέο αιιαγέο, πνπ 

ελ κέξεη ξπζκίδνληαη από ζηνηρεία ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ (Henshaw et al. 2009). 

Πηζαλόηαηα ινηπόλ, νη αλήιηθνη Θεπνηζηξνβάθνη αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ην νηθνινγηθό θξάγκα από ην καγλεηηθό πεδίν θαη απηό ζπκβάιεη ζηελ 

επηινγή ηνπ ηειεπηαίνπ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ αλεθνδηαζκνύ. Όπσο δείρλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ ν ρξόλνο παξακνλήο ζηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν 

ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο πξηλ από ην νηθνινγηθό θξάγκα είλαη πεξίπνπ δύν εβδνκάδεο 

θαη νη Θεπνηζηξνβάθνη απμάλνπλ ην ελεξγεηαθό ηνπο απόζεκα ζην 100% ηεο κπτθήο 

ηνπο κάδαο. Άηνκα ηνπ είδνο έρνπλ παξαηεξεζεί λα αλεθνδηάδνληαη ελεξγεηαθά ζε 
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κεγάιν βαζκό θνληά ζηα όξηα ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηελ αλνημηάηηθε, αιιά θαη θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή πεξίνδν (Perrins 1974, Bairlein 1987, Bairlein 1991, Ottosson et al. 

2005). Τόζν ζηελ Αιγεξία θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν, όζν θαη ζηε Ληγεξία θαηά 

ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν έρεη δηαπηζησζεί όηη θάπνηα άηνκα παξακέλνπλ ζηηο πεξηνρέο 

απηέο πεξηζζόηεξν από 20 εκέξεο (Bairlein 1987, Ottosson et al. 2005).   

Τν γεγνλόο όηη θαηά κέζν όξν ηα άηνκα πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηελ Θξήηε ήηαλ 

ειαθξύηεξα από απηά πνπ πηάζηεθαλ ζηε Ιέζβν ππνδειώλεη όηη νη Θεπνηζηξνβάθνη 

δελ αλεθνδηάδνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζηε βόξεηα Διιάδα. Ζ Ιέζβνο όπσο έρεη 

αλαθεξζεί απέρεη από ηελ Θξήηε 450 km. Ζ απόζηαζε απηή, αληηζηνηρεί ζην 

δηάζηεκα πηήζεο κηαο λύρηαο γηα ηα άηνκα ηνπ είδνπο κε ζσκαηηθή κάδα αληίζηνηρε 

απηήο ησλ αηόκσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηε Ιέζβν (Θεθαιαην ΗV). Ζ δηαθνξά ζηε 

ζσκαηηθή κάδα κεηαμύ ησλ δύν πεξηνρώλ είλαη παξόκνηα κε απηήλ πνπ 

θαηαλαιώλεηαη πξαγκαηνπνηώληαο κηα πηήζε ηέηνηαο απόζηαζεο (Θεθαιαην V).  Αλ 

νη Θεπνηζηξνβάθνη πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηε δηάζρηζε ζηε βόξεηα Διιάδα απηό ζα 

θαηλόηαλ ζηελ θαηαλνκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ζηα άηνκα πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηελ 

Θξήηε θαη ζα παξαηεξνύζακε κεγάιν πνζνζηό αηόκσλ κε κεγάια ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα. Φπζηθά, θάπνηα άηνκα ηόζν ζηελ Θξήηε όζν θαη ζηε Ιέζβν 

παξνπζηάδνπλ πςειά ελεξγεηαθά απνζέκαηα, πνπ ππνδειώλεη όηη αθνινπζνύλ 

δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο. Ζ ζσκαηηθή κάδα πάλησο ησλ αηόκσλ πνπ 

ζπιιήθζεθαλ κε ηε βνήζεηα ερεηηθώλ θαιεζκάησλ είλαη παξεκθεξή κε ηελ ηηκή ηεο 

ζσκαηηθή κάδαο ησλ αηόκσλ ηνπ είδνπο ζηελ Θεληξηθή Δπξώπε (19.8 g ζηε λόηηα 

Γεξκάληα,  Bairlein 1991).  

Έλα άιιν ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη ε δηαθνξά ζηε 

ζσκαηηθή κάδα αηόκσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ κε ηε βνήζεηα ερεηηθώλ θαιεζκάησλ θαη 

απηώλ ρσξίο. Έλα κεηαλαζηεπηηθό πνπιί θαηά ηελ άθημή ηνπ ζ’ έλαλ ελδηάκεζν 

κεηαλαζηεπηηθό ζηαζκό, έρεη θαηά θαλόλα πςειέο ελεξγεηαθέο απαίηεζεο ηηο νπνίεο 

θαιείηαη λα ηθαλνπνηήζεη ζε έλα άγλσζην πεξηβάιινλ κε πςειό αληαγσληζκό, αθνύ 

έρεη λα αληαγσληζηεί ηόζν ηα ληόπηα είδε όζν θαη ηα άιια κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά 

(Hutto 1985b, Loria & Moore 1990, Moore & Yong 1991, Jenni & Schaub 2003). 

Σπλεπώο, ε γξήγνξε επηινγή θαηάιιεινπ ελδηαηηήκαηνο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο (ζε ρξόλν, ελέξγεηα θαη έθζεζε ζε ζεξεπηέο) από ηελ 

εθηεηακέλε ζε ρξόλν εμεξεύλεζε θαηάιιεισλ ελδηαηηεκάησλ θαη ηνλ άκεζν 

ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό. Ζ επηινγή ησλ ελδηαηηεκάησλ, ζε έλα ελδηάκεζν ζηαζκό 

κεηαλάζηεπζεο, γίλεηαη πνιιέο θνξέο πξηλ ηελ πξνζγείσζε κε ηε ρξήζε νπηηθώλ ή 

ερεηηθώλ εξεζηζκάησλ (Mönkkönen et al. 1999, Mukhin et al. 2005). Φαίλεηαη 
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ινηπόλ, όηη κε ηε ρξήζε ερεηηθώλ θαιεζκάησλ έρνπκε κεγαιύηεξε αληηπξνζώπεπζε 

αηόκσλ πνπ έρνπλ κόιηο αθηρζεί ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ελώ νη ζπιιήςεηο γύξσ από 

ζπθηέο ρσξίο ερεηηθά θαιέζκαηα αληηπξνζσπεύνπλ άηνκα πνπ έρνπλ ήδε επηιέμεη ηελ 

ηνπνζεζία αλεθνδηαζκνύ ηνπο. Απηό είλαη εκθαλέο από ην γεγνλόο όηη ηθαλνπνηεηηθό 

πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ πξσηνζπιιεθζήθαλ ζε ζπθηέο, επαλαζπιιεθζήθαλ ζηηο 

ίδηεο ζπθηέο, ελώ θαλέλα άηνκν πνπ ζπιιήθζεθε ζε ζέζε όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ερεηηθά θαιέζκαηά δελ επαλαζπιιήθζεθε ζηελ ίδηα ζέζε. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη 

νη ζπιιήςεηο κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ κε ηε ρξήζε ερεηηθώλ θαιεζκάησλ είλαη 

ζπλεζηζκέλε κεζνδνινγηθή πξαθηηθή ζε κειέηεο κεηαλάζηεπζεο  (Bulyuk et al. 2000,  

Mukhin 2004) ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έρνπλ κεγάιε κεζνδνινγηθή αμία.  

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα, από ηα άηνκα κε πνκπό κόλν απηά 

πνπ παξέκεηλαλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο πάλσ από 10 εκέξεο ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο θαη ηεο ζσκαηηθήο κάδαο αλαρώξεζεο από 

ηελ Θξήηε.  Δπίζεο αλαθέξεηαη όηη ηα άηνκα πνπ έθπγαλ από ηελ πεξηνρή κειέηεο 

δελ αληηκεησπίζηεθαλ ζαλ άηνκα πνπ ζπλέρηζαλ ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη πξνο 

ηελ Αθξηθή, αιιά σο άηνκα πνπ απνκαθξύλζεθαλ από ηελ πεξηνρή κειέηεο. Αλ ηα 

άηνκα απηά ζπλέρηδαλ ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη, ζα αλαρσξνύζαλ από ηελ 

Θξήηε κε ζσκαηηθέο κάδεο πνπ θπκαίλνληαη από 21.2 g κέρξη 27.0 g ή εθθξαζκέλεο 

ζε ελεξγεηαθό θνξηίν από 33.2% κέρξη 69.5% ηνπ κπτθνύ ηζηνύ. Τα ελεξγεηαθά 

θνξηία ησλ αηόκσλ απηώλ είλαη εμαηξεηηθά κηθξά γηα ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο θαη 

δελ αξθνύλ παξά κόλν γηα κηα κε δύν λύρηεο πηήζεο. Όπσο ζα αλαιπζεί θαη ζην 

Θεθάιαην V ην απαξαίηεην ελεξγεηαθό θνξηίν αλαρώξεζεο ηνπ είδνπο από ηελ Θξήηε  

ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 100% ηνπ κπτθνύ ηνπο ηζηνύ γηα λα θαηαθέξνπλ λα 

θηάζνπλ ζηα λόηηα όξηα ηεο εξήκνπ.  Αλ ηα άηνκα πνπ έθπγαλ από ηελ πεξηνρή 

κειέηεο ζπλέρηζαλ πξνο ηηο αθηέο ηεο Ιηβπήο κε ζθνπό ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε 

δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο εθεί, ε πξνεηνηκαζία ηνπο ζα ήηαλ  εμαηξεηηθά δύζθνιε 

θαζώο θαηά ην θζηλόπσξν, νη πεξηνρέο θαηάιιειεο γηα αλεθνδηαζκό είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, ηδηαηηέξα κεηά από ηνλ θαηά θαλόλα μεξό θαινθαίξη (Moreau 1961, 

1972, Σρήκα 4.1). Οη κόλεο θαηάιιειεο πεξηνρέο γηα ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό 

βξίζθνληαη ζηελ Θπξελατθή, πεξηνρή όκσο πνπ είλαη πην μεξή από ηελ Θξήηε (El-

Tantawi 2005), γεγνλόο πνπ ζα νδεγνύζε ζε απμεκέλν ρξόλν παξακνλήο γηα ηελ 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. 

Θαηά ηε δηάζρηζε ηεο Δπξώπεο, ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά πνπ δηαρεηκάδνπλ 

ζηελ Υπνζαράξηα Αθξηθή (όπσο ν Θεπνηζηξνβάθνο), έρνπλ θαηά θαλόλα κηθξά 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα (πεξίπνπ 20 κε 30% ηνπ κπτθνύ ηζηνύ). Απηό πηζηεύεηαη όηη 
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ζπκβαίλεη θαζώο κεγάια ελεξγεηαθά απνζέκαηα απμάλνπλ ην θόζηνο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πηήζεο, κεηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα απνθπγήο ζεξεπηώλ, αιιά 

απμάλνπλ θαη ηελ ελέξγεηα ζπληήξεζεο (Alerstam & Lindström 1990, Kullberg et al.  

1996, Klaassen & Lindström 1996). Όηαλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά κεηαλαζηεύνπλ 

πάλσ από πεξηνρέο πνπ ππάξρεη πιεζώξα ελδηαηηεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ελδηάκεζνη ζηαζκνί ελεξγεηαθνύ αλεθνδηαζκνύ, έρεη θαλεί όηη νη 

ρξόλνη παξακνλήο ζηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο δελ είλαη ζπζρεηηζκέλνη νύηε κε ην 

ελεξγεηαθό ηνπο απόζεκα, αιιά νύηε θαη κε ηνλ ξπζκό ελεξγεηαθήο ελαπόζεζεο πνπ 

εκθαλίδνπλ ζηηο πεξηνρέο απηέο (Jenni & Schaub 2003, Bayly 2006). Ο ρξόλνο 

παξακνλήο ηνπ Θεπνηζηξνβαθνύ ζε 16 ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο κεηαλάζηεπζεο από 

ηελ θεληξηθή Δπξώπε κέρξη ηε βνξεηνδπηηθή Αθξηθή ππνινγίζηεθε ζηηο 7.7 εκέξεο 

(Schaub & Jenni 2001). Ο ρξόλνο παξακνλήο ζηελ πεξηνρή κειέηεο καο ζηελ Θξήηε 

είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνο από όηη ζηελ ππόινηπε Δπξώπε. Παξόιν όηη ν ρξόλνο 

παξακνλήο ηνπ είδνπο έρεη ππνινγηζηεί κε δπν δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο, γηα ηελ Θξήηε 

θαη ηελ ππόινηπε Δπξώπε, απηόο ζηελ Θξήηε είλαη ζαθώο κεγαιύηεξνο από απηόλ 

πνπ ππνινγίζηεθε γηα βνξεηόηεξεο πεξηνρέο. Απηό ζεκαίλεη όηη κε ηελ άθημε ηνπ 

είδνπο ζηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθό ζηαζκό πξηλ ην νηθνινγηθό θξάγκα, 

παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζην κεηαλαζηεπηηθό ηνπ πξόγξακκα. Δλώ από ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο κέρξη ηε λόηηα Δπξώπε ζπκπεξηθεξόηαλ κε παλνκνηόηππν ηξόπν ζε 

θάζε ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθό ζηαζκό, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηόζν σο πξνο ην ρξόλν 

παξακνλήο, αιιά θαη σο πξνο ην ελεξγεηαθό θνξηίν αλαρώξεζεο κεηαβάιιεηαη 

δξαζηηθά.      

 Αλ θαη ν αξηζκόο ησλ επαλαζπιιήςεσλ είλαη κηθξόο θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ν 

ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ αηόκσλ πνπ πξσηνπηάζηεθαλ κε 

ερεηηθά θαιέζκαηα θαη μαλαπηαζηήθαλ γύξσ από ζπθηέο είλαη κηθξόηεξνο από απηόλ 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα πνπ πξσηνζπιιήθζεθαλ θαη επαλαζπιιήθζεθαλ γύξσ από 

ζπθηέο. Έρεη πξνηαζεί όηη απαηηείηαη θάπνηνο ρξόλνο από ηελ άθημε ελόο αηόκνπ ζε 

έλαλ ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθό ζηαζκό θαη ηελ έλαξμε ηεο αύμεζεο ηεο ζσκαηηθήο 

ηνπ κάδαο, θπξίσο ιόγσ ηεο αλαδήηεζεο θαηάιιεισλ ελδηαηηεκάησλ (Alerstam & 

Lindström 1990). Ο ρξόλνο απηόο θπζηθά ζρεηίδεηαη κε έλα θόζηνο, γλσζηό θαη ζαλ 

θόζηνο εγθαηάζηαζεο (Alerstam & Lindström 1990, Chernetsov 2006).  Σηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ αηόκσλ πνπ 

πξσηνπηάζηεθαλ κε ερεηηθά θαιέζκαηα θαη μαλαπηάζηεθαλ γύξσ από ζπθηέο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ αηόκσλ (Alerstam & Lindström 

1990), θαζώο θαηά ηελ πξώηε ζύιιεςε ηα άηνκα ήηαλ λεναθηρζέληα ζηελ πεξηνρή. 
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Αληίζεηα, όζνλ αθνξά ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ αηόκσλ πνπ 

πξσηνζπιιεθζήθαλ θαη επαλαζπιιεθζήθαλ γύξσ από ζπθηέο, πηζαλόηαηα δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο, γηαηί πξηλ από ηελ πξώηε ζύιιεςε ηα 

άηνκα είραλ είδε εγθαηαζηαζεί. Τα απνηειέζκαηα από ηε ξαδηνπαξαθνινύζεζε 

ζπλεγνξνύλ κε ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα θαζώο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 

εκεξώλ παξακνλήο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηα άηνκα πξαγκαηνπνηνύλ κηθξήο έθηαζεο 

κεηαθηλήζεηο πνπ ππνδειώλνπλ όηη ίζσο είλαη ζε αλαδήηεζε θαηάιιεισλ 

ελδηαηηεκάησλ. Τέηνηνπ είδνπο κηθξέο κεηαθηλήζεηο πξνο αλαδήηεζε πεξηνρώλ πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξνπο ξπζκνύο ελεξγεηαθνύ αλεθνδηαζκνύ πηζαλόηεηα 

νδήγεζαλ θάπνηα άηνκα έμσ από ηελ πεξηνρή κειέηεο καο. Τν γεγνλόο όηη θάζε 

ζπθηά ρξεζηκνπνηνύληαλ από πεξηζζόηεξα από έλα άηνκν Θεπνηζηξνβάθνπ κπνξεί 

επίζεο λα αλάγθαζε θάπνηα άηνκα λα κεηαθηλεζνύλ εθηόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο καο, 

ιόγσ αληαγσληζκνύ. Θάζε ζπθηά ρξεζηκνπνηνύληαλ από πεξηζζόηεξα από έλα 

Θεπνηζηξνβάθν ηαπηνρξόλσο, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο παγίδεπζεο 

παξαηεξήζεθε ε ρξήζε κηαο ζπθηάο από πεξίπνπ 20 άηνκα ηνπ είδνπο, κέζα ζε 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ σξώλ. Ζ ηζρπξή ζύλδεζε ηνπ είδνπο κε ηηο ζπθηέο ζε απηή ηε 

θάζε ηεο κεηαλάζηεπζεο έρεη πεξηγξαθεί θαη θαηά ην παξειζόλ (Thomas 1979). 

Δλδηαθέξνλ όκσο απνηειεί όηη θαηά ηε θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε νη 

Θεπνηζηξνβάθνη κεηαβάινπλ ηηο ηξνθηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο  από θπξίσο εληνκνθάγν 

ζε θπξίσο θξνπηνθάγν είδνο (Jordano 1994). Δξγαζηεξηαθά δεδνκέλα κάιηζηα, 

απνθαιύπηνπλ όηη ηα ζύθα απνηεινύλ κηα από ηηο απνδνηηθόηεξεο ηξνθέο γηα ην 

είδνο όζνλ αθνξά ηε γξήγνξε ελαπόζεζε ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ (Bairlein 2002). 

Σηελή ζύλδεζε δηαθόξσλ εηδώλ πνπιηώλ κε είδε ηνπ γέλνπο Ficus παξαηεξείηαη ηόζν 

ζε κόληκα όζν θαη δηαρεηκάδνληα είδε πνπιηώλ ζηελ Αθξηθή, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη 

είδε ηνπ γέλνπο Sylvia (Bleher et al. 2003, Kissling et al. 2006).    

Οη ελδείμεηο γηα ηελ εμάξηεζε ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ από ηηο ζπθηέο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο, πνπ απνξξένπλ από 

ηα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ έρνπλ ζαθέο δηαρεηξηζηηθέο πξνεθηάζεηο γηα 

ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ζηε λόηηα Διιάδα 

θαη ηε λόηηα Κεζόγεην. Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ε πιεηνςεθία ησλ ζπθηώλ είλαη είηε 

θαιιηεξγεκέλεο ή νη παξαγσγνη δελ ηηο απνκαθξύλνπλ από ηελ παξαγσγηθή αγξνηηθή 

γε. Σπλνςίδνληαο θαίλεηαη όηη ηα θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα πξνο ελεξγεηαθό 

αλεθνδηαζκό θνληά ζηα όξηα ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο.    



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  
 

Πποσομοίωση τηρ ανοιξιάτικηρ και τηρ υθινοπωπινήρ μετανάστεςσηρ 
τος Κηποτσιποβάκος Sylvia borin πάνω από το οικολογικό υπάγμα τηρ 

ανατολικήρ Μεσογείος θάλασσαρ και τηρ ανατολικήρ Σασάπαρ.    
 
 
 
 

Βασισμένο στην επγασία:  
Barboutis Christos, Ian Henshaw, Mylonas Moisis, Fransson Thord (ςποβλειθήσα) Bird 
migration across the Sahara desert – seasonal differences in energy requirement. Ibis 
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5.1. ΔΗΣΑΓΩΓΖ 

 

Θαηά ηελ πεξηνδηθή κεηαθίλεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ πξνο θαη από 

ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο θαη ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο, κεγαιόζσκα είδε όπσο 

πειαξγνί θαη αξπαθηηθά απνθεύγνπλ ηε δηάζρηζε ηεο Κεζνγείνπ θαη ηεο θεληξηθήο 

Σαράξα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ην εύξνο ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο 

(Meyburg et al. 1998, Berthold et al. 2004). Σηξνπζηόκνξθα κεηαλαζηεπηηθά είδε, 

όπσο ν Θεπνηζηξνβάθνο, κεηαλαζηεύνπλ όκσο ζε επξύ κέησπν (Θεθαιαίν IV,  

Grattarola et al. 1999) ρσξίο λα απνθεύγνπλ νύηε ηε Κεζόγεην ζάιαζζα αιιά νύηε 

ηε δηάζρηζε ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθή Σαράξαο.      

Σηηο πξώηεο κειέηεο πνπ αζρνινύληαλ κε ην πώο ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά 

δηαζρίδνλ ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο, ν Moreau (1961, 1972), βαζηδόκελνο ζηελ 

ππθλόηεηα ηα πνπιηώλ πνπ απαληώληαη ζηηο νάζεηο θαηά ηηο κεηαλαζηεπηηθέο 

πεξηόδνπο, ηζρπξίδεηαη όηη ε δηάζρηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα ζπλερόκελε πηήζε 

δηαξθείαο 40 έσο 60 ώξεο. Δλαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο δηάζρηζεο ηεο εξήκνπ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ πηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη αλάπαπζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξα πξνηαζήθαλ από ηνπ Bairlein (1985, 1992) θαη Biebach et al. 

(1986). Πξόζθαηεο όκσο κειέηεο κε ηε ρξήζε ξαληάξ ζε ζπλδπαζκό κε 

ζπζηεκαηηθέο κειέηεο πεδίνπ ζηελ έξεκν, ππνδεηθλύνπλ όηη ηα πεξηζζόηεξα 

κεηαλαζηεπηηθά ζηξνπζηόκνξθα δελ δηαζρίδνπλ ηελ έξεκν κε κηα ζπλερόκελε πηήζε 

(Biebach et al. 2000, Schmaljohann et al. 2007, Salewski et al. 2009). 

Γεδνκέλσλ ησλ κηθξώλ πηζαλνηήησλ ελεξγεηαθνύ αλεθνδηαζκνύ ζηελ έξεκν 

ηα πνπιηά πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηάζρηζεο, όπσο έρεη 

παξαηεξεζεί ζε πνιιά είδε (Θεθάιαην IV, Fry et al. 1970, Piersma 1990, Biebach 

1998, Jenni & Jenni-Eiermann 1998). Τν ζήκα γηα ηνλ ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό πξηλ 

ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο θαίλεηαη λα ειέγρεηαη από ελδνγελείο κεραληζκνύο 

(Gwinner 2003) θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο όπσο ην καγλεηηθό πεδίν 

(Fransson et al. 2001, Henshaw et al. 2008, Kullberg et al. 2003).  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη ηε ζπλεηζθνξά ησλ αλέκσλ θαηά ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη θπξίσο θαηά ηε δηάζρηζε κεγάισλ νηθνινγηθώλ θξαγκάησλ όπσο 

γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε αλνημηάηηθε κεηαθίλεζε παξπδάηησλ εηδώλ από ηε δπηηθή 

Αθξηθή ζηε δπηηθή Δπξώπε (Piersma & van de Sant, 1992), ηε κεηαθίλεζε κεηαμύ 

Απζηξαιίαο θαη Αζίαο (Tulp et al. 1995) θαη κεηαμύ Βόξεηαο θαη Λόηηαο Ακεξηθήο  

(Butler et al. 1997). Οη Erni et al. (2005) ζε κηα ζεσξεηηθή κειέηε ζπδεηάλε ηελ 

πηζαλόηεηα ηα ζηξνπζηνκνξθα πνπ κεηαθηλνύληαη κεηαμύ Δπξώπεο θαη Αθξηθήο θαηά 
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ηε θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν λα επηιεγνύλ ηελ θαηεύζπλζε ηεο πνξείαο 

ηνπο κε βάζε ηελ θαηεύζπλζε ησλ επηθξαηνύλησλ αλέκσλ. 

Θαηά ην παξειζόλ έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ππνινγηζκνύ ηνπ απαξαίηεηνπ 

ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ πνπ ρηάδεηαη έλαο Θεπνηζηξνβάθνο γηα ηελ επηηπρή δηάζρηζε ηεο  

έξεκνπ ηεο Σαράξαο θαη ηεο Κεζνγέηνπ ζάιαζζαο (Bairlein 1987, Biebach 1992). 

Βεβαία νη απόπεηξεο απηέο έγηλαλ κε βάζε ηηο παιηέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνύζαλ 

ηελ πεξίνδν εθείλε γηα ην πώο ηα ζηξνπζηόκνξθα δηαζρίδνπλ ην νηθνινγηθό θξάγκα 

ελώ παξάιιεια δελ ιήθζεθαλ ππόςε πξαγκαηηθά αλεκνιόγηθα δεδνκέλα.  

 Σην θεθάιαην απηό γίλεηαη ε απόπεηξα λα ππνινγηζηεί ην απαξαίηεην 

ελεξγεηαθό θνξηίν πνπ ρξεηάδεηαη έλαο Θεπνηζηξνβάθνο γηα λα δηαζρίζεη ην 

νηθνινγηθό θξάγκα θαηά ηελ αλνημηάηηθε θαη θζηλνπσξηλή πεξίνδν αληίζηνηρα. Ο 

ππνινγηζκόο απηόο πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζνκνηώλνληαο ηε δηάζρηζε κε βάζε 

επξήκαηα γηα ην είδνο ζηελ Θξήηε (Θεθαιαίν ΗV) θαη ηα Αληηθύζεξα (Θεθαιαίν III). 

Τέινο επηρεηξείηαη ζε έλα βαζκό κε βάζε πάληα ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο, λα 

αμηνινγεζνύλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ θεθαιαίνπ Θεθαιαίν ΗV.  

 

 

5.2. ΥΙΗΘΑ & ΚΔΘΟΓΟΗ 

 

Ζ πξνζνκνίσζε ηεο δηάζρηζεο ηεο Κεζνγείνπ ζάιαζζαο θαη ηεο εξήκνπ ηεο 

Σαράξαο έγηλε αλεμάξηεηα γηα ηηο δύν κεηαλαζηεπηηθέο πεξηόδνπο. Θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή πεξίνδν, πξνζνκνηώζεθε ην κεηαλαζηεπηηθό ηαμίδη Θεπνηζηξνβάθσλ 

από ηε λόηηα θεληξηθή Θξήηε κέρξη ην λόηην όξην ηεο Σαράξαο, ελώ θαηά ηελ 

αλνημηάηηθε πεξίνδν ε πξνζνκνίσζε πεξηιάκβαλε ηε κεηαθίλεζε από ην λόηην όξην 

ηεο Σαράξαο κέρξη ηα Αληηθύζεξα (Σρήκα 5.1). Σε όιεο ηηο πξνζνκνηώζεηο νη 

Θεπνηζηξνβάθνη αθνινπζνύζαλ δηαθεθνκκέλε ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο 

(Schmaljohann et al. 2007), κε θάζε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε λα αξρίδεη κηα ώξα κεηά 

ηε δύζε ηνπ ειίνπ (Åkesson et al. 1996,  Fortin et al. 1999). Θαηά ην κεζνδηάζηεκα 

κεηαμύ δύν πηήζεσλ, ε πξνζνκνίσζε ζπκπεξηιάκβαλε ηελ απώιεηα βάξνπο, πνπ 

ππνινγηζηηθέ σο 0.5% ηεο ζσκαηηθήο κάδαο γηα θάζε ώξα αλάπαπζεο (Meijer et al. 

1994, Schmaljohann et al. 2008).  

Θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ηα άηνκα πξνγξακκαηίζηεθαλ λα πεηνύλε ζε 

πςόκεηξν 500 m (Klaassen & Biebach 2000, Schmaljohann et al. 2007) όηαλ 

δηέζρηδαλ ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο θαη ζε πςόκεηξν 1500 m όηαλ δηέζρηδαλ ηε 

ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ (Bruderer  &  Liechti 1998). Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θάζε πηήζεο  
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Σχήμα 5.1. Ζ επνρηθή δηαθύκαλζε ηεο έθηαζεο ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο όπσο απηή 
απνηππώλεηαη ζε ράξηεο Θαλνληθνπνηεκέλνπ δείθηε βιάζηεζεο (NDVI) θαη ην ζεκείν 
εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ζηηο πξνζνκνηώζεηο θαηά ηε θζηλνπσξηλή α) θαη ηελ αλνημηάηηθε β) 
πεξίνδν αληίζηνηρα.    
 

νξίζηεθε ζηηο 10 h (Schmaljohann et al. 2007, Schmaljohann et al. 2008) θαη κόλν 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν κεηαλαζηεπηηθό βήκα ε δηάξθεηα πηήζε επηκεθύλνληαλ έσο 3 h, 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ νη Θεπνηζηξνβάθνη ην λόηην όξην ηεο εξήκνπ.  Αληίζηνηρα  

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο νη Θεπνηζηξνβάθνη πξνγξακκαηίζηεθαλ λα πεηνύλε ζε 

πςόκεηξν 2000 m (Liechti & Schmaljohann 2007) όηαλ δηέζρηδαλ ηελ έξεκν θαη ζε 

πςόκεηξν 1500 m όηαλ δηέζρηδαλ ηε ζάιαζζα ηεο Κεζνγείνπ (Bruderer  &  Liechti 

1998). Ζ δηάξθεηα θάζε κεηαλαζηεπηηθήο πηήζεο νξίζηεθε ζηηο 12 h (Schmaljohann 

et al. 2007) θαη κόλν όηαλ θαηά ηνλ ηειεπηαίν κεηαλαζηεπηηθό βήκα, αλ ηα 

πξνζνκνησκέλα άηνκα είραλ δηαζρίζεη ηηο αθηέο ηεο βνξείνπ Αθξηθήο ε πηήζε ηνπο 

επηκεθπλόηαλ σο πνπ λα θηάζνπλ ζηα Αληηθύζεξα.       

 Ζ επνρηθή απμνκείσζε ηνπ εύξνπο ηεο Σαράξαο ελζσκαηώζεθε ζηελ 

πξνζνκνίσζε θαη πνζνηηθνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ραξηώλ Θαλνληθνπνηεκέλνπ δείθηε 

βιάζηεζεο (Normalised differenece vegetation index, NDVI). Ζ ειάρηζηε απόζηαζε 

κεηαμύ ηεο λόηηαο θεληξηθήο Θξήηεο θαη ηνπ λνηίνπ νξίνπ ηεο Σαράξαο ππνινγίζηεθε 

α)  β) 
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σο 2200 km γηα ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ρξεζηκνπνηώληαο ην ράξηε NDVI ηνπ 

Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2004, απόζηαζε ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζε όιεο ηηο θζηλνπσξηλέο 

πξνζνκνηώζεηο. Αληίζηνηρα ε απόζηαζε πνπ πξνγξακκαηίζηεθε λα δηαλύζνπλ νη 

Θεπνηζηξνβάθνη θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν ήηαλ 2830 km θαη ππνινγίζηεθε από 

ην ράξηε NDVI ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2007 (Σρήκα 5.1).   

 Ζ κέγηζηε απόζηαζε πνπ δηαλύεη έλα πνπιί κε δεδνκέλα βηνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ππνινγίζηεθε κε βάζε ηε ζεσξία ηεο αεξνδπλακηθήο (Pennycuick 

1989) θαη ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ FLIGHT 1.80 (Pennycuick 2008).  Οη βαζηθέο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κέγηζηεο απόζηαζεο 

κεηαλάζηεπζεο είλαη: ην κήθνο κεηαμύ ησλ άθξσλ ησλ θηεξνύγσλ όηαλ απηέο είλαη 

ζε πιήξε αλάπηπμε (άλνηγκα θηεξνύγσλ, Σρήκα 5.2), ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο 

πνπ νξίδεηαη από ηηο θηεξνύγεο, ζπλ ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο κεηαμύ ηνπο, όηαλ νη 

θηεξνύγεο βξίζθνληαη ζε πιήξε αλάπηπμε (εκβαδό θηεξνύγσλ, Σρήκα 5.2), ε 

ζσκαηηθή κάδα θαη ην ύςνο πηήζεο. Γξακκηθή παιηλδξόκεζε εθαξκόζηεθε γηα ηελ 

εύξεζε ζρέζεο κεηαμύ ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο θαη ην κήθνο κεηαμύ ησλ άθξσλ ησλ 

αλνηρηώλ θηεξνύγσλ (άλνηγκα θηεξνύγσλ = 0.204* κήθνο θηεξνύγαο + 6.294, 

F1,45=788.9, p<0.001, r2 = 0.946) θαη αληίζηνηρα γηα λα ηε εύξεζε ζρέζεο κεηαμύ 

ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο θαη ηνπ εκβαδνύ ησλ θηεξνύγσλ (εκβαδό θηεξνύγσλ = 

1.6162* κήθνπο θηεξνύγαο -30.167, F1,44=128.4, p<0.001, r2 = 0.744) από πνπιηά 

πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηελ Θξήηε κεηαμύ 10εο Απγνύζηνπ θαη 10εο Σεπηεκβξίνπ ηνπ 

2008 (Σρήκα 5.3). Οη παξαπάλσ ζρέζεηο εθαξκόζηεθαλ γηα λα ππνινγηζηνύλ νη 

κεηαβιεηέο, άλνηγκα θηεξνύγσλ θαη εκβαδό θηεξνύγσλ γηα θάζε άηνκν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζνκνησζεί ε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο. 

 

 

 
Σχήμα 5.2. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αλνίγκαηνο θηεξνύγσλ θαη εκβαδνύ θηεξνύγσλ. 
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Σχήμα 5.3. Γξακκηθή παιηλδξόκεζε  κεηαμύ α) κήθνπο θηεξνύγαο θαη αλνίγκαηνο  
θηεξνύγσλ θαη β) ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο θαη εκβαδνύ θηεξνύγσλ. 

 

Γηα ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν, πξνζνκνηώζεθαλ δεθαηέζζεξα λεαξά άηνκα, 

ησλ νπνίσλ ν ππνινγηζκόο ησλ ζσκαηηθώλ καδώλ αλαρώξεζεο από ηελ Θξήηε 

πεξηγξάθεηαη ζην Θεθάιαην ΗV. Γηα ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν, πξνζνκνηώζεθαλ πέληε 

άηνκα, ηα βηνκεηξηθά ζηνηρεηά ησλ νπνίσλ βαζίζηεθαλ ζηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή 

απόθιηζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ πνπ 

ζπιιήθζεθαλ ζηα Αληηθύζεξα θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξηόδνπ ηνπ 2007 θαη 2008.  

Γεκηνπξγήζεθαλ ηξία ζεσξεηηθά άηνκα κε κήθνο θηεξνύγαο ίζε κε ηε κέζε ηηκή θαη 

ζσκαηηθή κάδα 1) ίζε ηε κέζε ηηκή (κκήθνο θηεξνύγαο, κζσκαηηθή κάδα), 2) ίζε κε ηε κέζε 

ζσκαηηθή κάδα θαη ηελ ηηκή ηεο ηππηθήο απόθιηζεο (κκήθνο θηεξνύγαο, κζσκαηηθή κάδα 

+SDζσκαηηθή κάδα) 3) ίζε κε θαη ηε κέζε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο κείνλ ηελ ηππηθή ηεο 

απόθιηζεο (κκήθνο θηεξνύγαο, κζσκαηηθή κάδα - SDζσκαηηθή κάδα). Τέινο πξνζνκνηώζεθαλ δύν 

επηπιένλ άηνκα πνπ είραλ σο ζσκαηηθή κάδα ηε κέζε ηηκή θαη κήθνο θηεξνύγαο 4) 

ίζε κε ηε κέζε ηηκή ζπλ ηελ ηηκή ηεο ηππηθήο απόθιηζε (κκήθνο θηεξνύγαο + SDκήθνο 

θηεξνύγαο, κζσκαηηθή κάδα) θαη 5) ίζε κε ηε κέζε ηηκή κείνλ ηελ ηππηθή απόθιηζε (κκήθνο 

θηεξνύγαο - SDκήθνο θηεξνύγαο, κζσκαηηθή κάδα). Σπλεπώο κηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ 

αλνημηάηηθσλ θαη θζηλνπσξηλώλ πξνζνκνηώζεσλ, είλαη όηη θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν γλσξίδνπκε ηηο ζσκαηηθέο κάδεο αλαρώξεζεο θαη ππνινγίδνπκε ηε ζσκαηηθή 

κάδα ησλ αηόκσλ κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο, ελώ θαηά ηελ αλνημηάηηθε 

πεξίνδν γλσξίδνπκε ηηο ζσκαηηθέο κάδεο άθημεο ζηα Αληηθύζεξα θαη ππνινγίδνπκε ηηο 

ζσκαηηθέο κάδεο αλαρώξεζεο λόηηνο ηνπ θξάγκαηνο.   

Κηα επηπιένλ παξάκεηξν πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ ην ινγηζκηθό FLIGHT ζηνπο 

ππνινγηζκνύο ηνπ είλαη ην πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ησλ απνζεκάησλ ζε 

ιίπνο θαη ην πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ. Θαη ηα 

δύν πξναλαθεξζέληα πνζνζηά ππνινγίζηεθαλ μερσξηζηά γηα θάζε άηνκν κε βάζε 
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επξήκαηα αλαηνκίαο από Θεπνηζηξνβάθνπο ζηε λόηηα Τνπξθία (Bauchinger & Biebach 

2001). Θαηά ηηο πξνζνκνηώζεηο όηαλ ηα απνζέκαηα ζε ιίπνο ήηαλ κεγάια,  γηα θάζε 

κνλάδα ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλνληαλ γηα ηελ πηήζε, 5% εμάγνληαλ από ην κπτθό 

ηζηό. Όηαλ όκσο ην πνζνζηό ηνπ ιίπνπο έπεθηε ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζσκαηηθήο 

κάδαο,  ε ζπκκεηνρή πξσηετλώλ ζηνλ θαηαβνιηζκό νξίζηεθε ζην 30% (Jenni et al. 

2000, Schwilch et al. 2001). 

Τέινο, εμεηάζηεθε ε ζπκβνπιή ησλ αλέκσλ ζηελ απόδνζε ησλ 

Θεπνηζηξνβάθσλ θαηά ηε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο θαη ηεο Κεζνγείνπ 

ζάιαζζαο. Γεδνκέλα γηα ηε δηεύζπλζε θαη ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ  αληιήζεθαλ από 

ην NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado, USA (http://www.cdc.noaa.gov/) γηα ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, 10 Απξηιίνπ κε 9 Καΐνπ θαη 1 κε 30 Σεπηεκβξίνπ από ην 2005 

κέρξη ην 2008. Φξεζηκνπνηήζεθαλ ζεκεηαθά δεδνκέλα από ηξία δηαθνξεηηθά ζεκεία 

θαηά ηε δηαδξνκή ησλ πξνζνκνησκέλσλ Θεπνζηηξνβάθσλ. Έλα ζεκείν θνληά ζηηο 

αθηέο ηηο Ιηβύεο (32°00’N 23°30’E), έλα ζην κέζνλ ηεο εξήκνπ  (24°00’N 22°00E) 

θαη ηέινο έλα ζεκείν θνληά ζην λόηην άθξν ηεο Σαράξαο (15°00’N 20°00’E). Πην 

ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην δηάλπζα v ηνπ αλέκνπ, ην νπνίν είλαη ην δηάλπζα 

ηνπ αλέκνπ ζηνλ άμνλα βνξξά-λόηνπ, όπνπ νη ζεηηθέο ηηκέο ηνπ, ππνδειώλνπλ 

βόξεηνπο αλέκνπο, ελώ νη αξλεηηθέο ηηκέο αλέκνπο λόηηαο δηεύζπλζεο. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο ηνπ δηαλύζκαηνο ηα κεζάλπρηα ηνπηθή ώξαο, γηα θάζε 

ζεκείν ζε ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (925, 850 θαη 700 mb) 

πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα πςόκεηξα ησλ 750, 1500 θαη 3000 m από ηε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο.  

 

 

5.3. ΑΠΟΤΔΙΔΣΚΑΤΑ 

 

Τν ζύζηεκα ησλ επηθξαηνύλησλ αλέκσλ πάλσ από ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο 

ζεσξείηαη από ηα πην ζηαζεξά αλά ηελ πθήιην (Moreau 1961, 1972, Hereher 2009). 

Ζ επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθώλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο ηεο 

κειέηεο έδεημελ όηη ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο βόξεησλ αλέκσλ (νύξηνο άλεκνο γηα ηα 

κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά) θαηά ηε δηάξθεηα ηηο θζηλνπσξηλήο πεξηόδνπ (1 κε 30 

Σεπηεκβξίνπ) ζε έλα από ηξία επηιεγκέλα ύςε ήηαλ 90% (Πίλαθαο 1). Θαηά ηελ 

αλνημηάηηθε πεξίνδν (10 Απξηιίνπ κε 9 Καΐνπ), όηαλ ηα πνπιηά θαηεπζύλνληαη βόξεηα, 

εκθαλίδεηαη κεγαιύηεξε δηαθύκαλζε ζηε δηεύζπλζε ησλ αλέκσλ, θαη ε πηζαλόηεηα 

ηα πνπιηά λα ζπλαληήζνπλ νύξην άλεκν (αλέκνπο λόηηαο δηεύζπλζεο) ζε θάπνην από 
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ηα ηξία επηιεγκέλα πςόκεηξα είλαη 50%. Δλδηαθέξνλ εκθαλίδεη επίζεο ε ύπαξμε 

αληηζέησλ δηεπζύλζεσλ αλέκσλ ζε δηαθνξεηηθά πςόκεηξα. Θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν, ε ύπαξμε αλέκσλ αληίζεησλ δηεπζύλζεσλ ηελ ίδηα λύρηα ζε δηαθνξεηηθά 

πςόκεηξα παξαηεξήζεθε ζε πνζνζηό 29.2% ησλ λπρηώλ. Ζ αληίζηνηρε ηηκή γηα ηελ 

αλνημηάηηθε πεξίνδν ήηαλ 36.7%. 

 

Πίνακας 1. Τν πνζνζηό βόξεησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο θαη λόηησλ αλέκσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ζε έλα 
ηνπιάρηζηνλ από ηα ηξία επηιεγκέλα πςόκεηξα.  
 

 Βόξεηνη άλεκνη (1-30 Σεπ) Λόηηνη άλεκνη (10  Απξ – 9 Καΐ) 

 2005 2006 2007 2008 κ 2005 2006 2007 2008 κ 

Αθηέο Ιηβύεο  93% 93% 97% 97% 95.0% 50% 43% 57% 53% 50.8% 

Θεληξηθή Σαράξα 97% 100% 100% 97% 98.5% 53% 40% 63% 27% 45.8% 

Λόηηα Σαράξα 53% 97% 100% 90% 85.0% 40% 63% 53% 53% 52.2% 
     92.8%     49.6% 

 

Τν κέζν κήθνο ηεο θηεξνύγαο ησλ δεθαηεζζάξσλ αηόκσλ πνπ 

πξνζνκνησζήθαλ λα δηαζρίζνπλ ην νηθνινγηθό θξάγκα ηεο Κεζνγείνπ ζάιαζζαο θαη 

ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο ήηαλ 79.71 ± 1.27 mm, ελώ ε αληίζηνηρε ζσκαηηθή κάδα 

αλαρώξεζεο από ηελ Θξήηε θπκαηλόηαλ από ηα 27.3 g έσο ηα 32.7 g (Σρήκα 2). Γηα 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην Θεθάιαην ΗV. Τν κέζν κήθνο ηεο 

θηεξνύγαο θαη ε κέζε ζσκαηηθή κάδα ησλ αηόκσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηα 

Αληηθύζεξα θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν 2007 θαη 2008 ήηαλ 81.39 ± 1.91 mm (n= 

1365) θαη 16.04 ± 1.64 g (n= 1359), αληίζηνηρα (Σρήκα 5.2). 

 Τα άηνκα πνπ πξνζνκνηώζεθαλ λα δηαζρίζνπλ ην νηθνινγηθό θξάγκα ηε 

θζηλνπσξηλή πεξίνδν, κε κεδεληθό άλεκν, ρξεηάζηεθαλ πέληε λύρηεο πηήζεο, ελώ 

νθηώ ζηα 14 άηνκα (57.1%) δελ ηα θαηάθεξαλ. Τα ελεξγεηαθά απνζέκαηα 4 αηόκσλ 

ρρρρρρρρρρ 

 

Σχήμα 5.4. Θαηαλνκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο α) ζηα άηνκα πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηα Αληηθύζεξα 
θαηά ηηο αλνημηάηηθεο πεξηόδνπο 2007 θαη 2008 β) ησλ αηόκσλ πνπ πξνζνκνηώζεθαλ λα 

κεηαλαζηεύζνπλ από ηελ Θξήηε θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν.  
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εμαληιήζεθαλ 6-20 km πξηλ από ηα λόηην όξην ηεο εξήκνπ, όπσο απηό νξίζηεθε από 

ηνπο ράξηεο NDVI, ελώ ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ησλ άιισλ δύν αηόκσλ  

εμαληιήζεθαλ 112 θαη 554 km πξηλ ην ηέινο ηεο εξήκνπ. Όηαλ ζηηο θζηλνπσξηλέο 

πξνζνκνηώζεηο ζπκπεξηιήθζεθε ζηαζεξήο έληαζεο νύξηνο άλεκνο 2.7 m s-1 κόλν έλα 

άηνκν (7%), κε ελεξγεηαθό απόζεκα αλαρώξεζεο 74.9% ηεο κπτθήο κάδαο θαη 

αληίζηνηρε ζσκαηηθή κάδα 27.28 g, δελ θαηάθεξε λα δηαζρίζεη ην νηθνινγηθό θξάγκα. 

Κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ νύξηνπ αλέκνπ ζηηο θζηλνπσξηλέο πξνζνκνηώζεηο, νη 

απαξαίηεηεο λύρηεο πηήζεο γηα ηε δηάζρηζε κεηώλνληαη ζε ηέζζεξηο.  

 

Σχήμα 5.5. Απόζηαζε πνπ δηάλπζαλ ηα 14 πξνζνκνησκέλα άηνκα α) κε κεδεληθό άλεκν θαη 
β) κε νύξην άλεκν. Τα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα αλαπαξηζηνύλ λύρηεο πηήζεηο θαη βηνκεηξηθά 
δεδνκέλα ησλ πξνζνκνησκέλσλ αηόκσλ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 5.2.     

 

 Παξά ην γεγνλόο, όηη ε δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ θαηά ηηο αλνημηάηηθεο 

πξνζνκνηώζεηο είλαη θαηά δύν ώξεο κεγαιύηεξε από ηηο αληίζηνηρεο ηνπ θζηλνπώξνπ, 

νη πξνζνκνησκέλνη Θεπνηζηξνβάθνη ρξεηάδνληαη 5 λύρηεο πηήζεο γηα λα δηαζρίζνπλ 

ην νηθνινγηθό θξάγκα, όηαλ απνπζηάδεη ν άλεκνο. Τν ίδην ρξνληθό δηάζηεκα είλαη 

απαξαίηεην όηαλ ζηηο πξνζνκνηώζεηο ελζσκαησζεί νύξηνο άλεκνο εληάζεσο 0.5 m s-

1. Ο απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο κεηώλεηαη ζηηο ηέζζεξεηο 

λύρηεο όηαλ ζηηο πξνζνκνηώζεηο ελζσκαησζεί άλεκνο ελζηάζεσο  2.0 m s-1 ή  2.7 m 

s-1  (Σρήκα 5.6).    

 Τν ελεξγεηαθό απόζεκα αλαρώξεζεο από ην λόηην όξην ηεο Σαράξαο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν κέζνο Θεπνηζηξνβάθνο (άηνκν κε ην κέζν κήθνο θηεξνύγαο θαη κέζε 

ζσκαηηθή κάδα) γηα λα θηάζεη ζηα Αληηθύζεξα θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν κε 

απνπζία αλέκνπ, εθηηκήζεθε σο 116.3% ηεο κπτθήο κάδαο, θαη αληηζηνηρεί ζηε 

ζσκαηηθή κάδα ησλ 34.6 g (Πίλαθαο 5.2). Άηνκα κε κεγαιύηεξν κέγεζνο (κήθνο 

θηεξνύγαο) ρξεηάδνληαη κηθξόηεξα ελεξγεηαθά απνζέκαηα, ελώ αληίζεηα κηθξόηεξα 

ζε κέγεζνο πνπιηά ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξα απνζέκαηα εθθίλεζεο. Τέινο κε ηε 

ζπλδξνκή ζηαζεξνύ νύξηνπ αλέκνπ εληάζεσο 2.7 m s-1, ν κέζνο Θεπνηζηξνβάθνο 



                                               Θεθάιαην V – Πξνζνκνίσζε ηεο δηάζρηζεο ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο          
 

 69 

ρξεηάδεηαη λα έρεη ελεξγεηαθό απόζεκα 84% ηεο κπτθήο κάδαο, ή ζσκαηηθή κάδα 

αλαρώξεζεο ίζε κε 29,4 g  

 
Σχήμα 5.6. Απόζηαζε πνπ δηαλύνπλ ηα ηέζζεξα πξνζνκνησκέλα άηνκα α) κε απνπζία 
αλέκσλ, β) κε νύξην άλεκν εληάζεσο 0.5 m s-1 γ) κε νύξην άλεκν εληάζεσο 2.0 m s-1 θαη δ) 
κε νύξην άλεκν εληάζεσο 2.7 m s-1. Τα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα αλαπαξηζηνύλ λύρηεο πηήζεηο 
θαη βηνκεηξηθά δεδνκέλα ησλ πξνζνκνησκέλσλ αηόκσλ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 5.3.     
 

 

 

5.3. ΣΥΕΖΤΖΣΖ.  
  

Ζ δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηoο πνπ απαξηίδεηαη από ηελ έξεκν ηεο 

Σαράξαο θαη ηε Κεζόγεην ζάιαζζα απνηειεί ίζσο ην δπζθνιόηεξν εγρείξεκα ζηνλ 

θύθιν δσήο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ. Τα πνπιηά πνπ κεηαλαζηεύνπλ δηακέζνπ 

ηνπ αλαηνιηθνύ αεξνδηαδξόκνπ (αλαηνιηθή Σαράξα-αλαηνιηθή Κεζόγεηνο) θαινύληαη 

λα δηαζρίζνπλ ηε κεγαιύηεξε δπλαηή απόζηαζε ρσξίο αλεθνδηαζκό ζην 

κεηαλαζηεπηηθό ζύζηεκα Παιαηαξθηηθήο-Αθξηθήο, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο, 

ε απόζηαζε κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 2500 km (Σρήκα 5.7). Παξάιιεια είλαη πηα 

γλσζηό, όηη ηα πνπιηά δηαζρίδνπλ ηελ έξεκν ρξεζηκνπνηώληαο δηαθεθνκκέλε 

ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο (Bairlein 1985, 1992, Biebach et al. 1986, 2000, 

Schmaljohann et al. 2007) πνπ ζεκαίλεη όηη νη πηήζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ηα πνπιηά μεθνπξάδνληαη. 
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Πίνακας 5.2. Σσκαηηθή κάδα θαη ελεξγεηαθό θνξηίν αλαρώξεζεο θαη άθημεο 
πξνζνκνησκέλσλ αηόκσλ θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν κε νύξην άλεκν θαη ρσξίο.   
 

Α/α 
Κήθνο 

θηεξνύγαο 

Σσκαηηθή κάδα 

εθθίλεζεο 

Δλεξγεηαθό απόζεκα 

 εθθίλεζεο 

Σσκαηηθή κάδα 

ηεξκαηηζκνύ 

Δλεξγεηαθό απόζεκα 

ηεξκαηηζκνύ 

 Κε κεδεληθό άλεκν 

a1 79 32.7 115.1% 16.0 5.3% 

a2 78 30.2 102.6% 13.5 -9.4% 

a3 78 30.4 104.0% 13.6 -8.7% 

a4 81 31.8 100.1% 15.5 -2.5% 

a5 78 30.6 105.6% 13.9 -6.7% 

a6 79 31.0 104.2% 14.4 -5.3% 

a7 82 31.5 94.4% * * 

a8 81 31.1 95.5% * * 

a9 80 30.9 97.9% * * 

a10 80 29.7 90.3% * * 

a11 79 29.2 92.2% * * 

a12 80 29.0 85.9% * * 

a13 81 28.7 80.3% * * 

a14 80 27.3 74.9% * * 

  Κε νύξην άλεκν εληάζεσο 2.7 m s-1 

a1 79 32.7 115.1% 18.0 18.4% 

a2 78 30.2 102.6% 17.2 15.4% 

a3 78 30.4 104.0% 17.3 16.1% 

a4 81 31.8 100.1% 18.3 15.1% 

a5 78 30.6 105.6% 17.4 16.8% 

a6 79 31.0 104.2% 17.5 15.1% 

a7 82 31.5 94.4% 18.0 11.1% 

a8 81 31.1 95.5% 17.7 11.3% 

a9 80 30.9 97.9% 17.6 12.8% 

a10 80 29.7 90.3% 16.6 6.4% 

a11 79 29.2 92.2% 16.5 8.6% 

a12 80 29.0 85.9% 16.5 5.8% 

a13 81 28.7 80.3% 16.2 1.9% 

a14 80 27.3 74.9% * * 

* Θεπνηζηξνβάθνη πνπ δελ θαηάθεξαλ λα δηαζρίζνπλ ηελ έξεκν.  
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Πίνακας 5.3. Σσκαηηθή κάδα θαη ελεξγεηαθό θνξηίν αλαρώξεζεο θαη άθημεο ζηα Αληηθύζεξα 
ησλ πξνζνκνησκέλσλ αηόκσλ κε νύξην άλεκν θαη ρσξίο.   
 

Α/α 
Κήθνο 

θηεξνύγαο 

Σσκαηηθή κάδα 

ηεξκαηηζκνύ 

Δλεξγεηαθό απόζεκα 

εθθίλεζεο 

Σσκαηηθή κάδα 

εθθίλεζεο 

 Κε κεδεληθό άλεκν 

s3 81.4 17.7 140.6% 38.50 

s5 79.4 16.0 126.4% 34.80 

s1 81.4 16.0 116.3% 34.60 

s4 83.3 16.0 105.5% 34.40 

s2 81.4 14.4 101.6% 32.25 

 Κε νύξην άλεκν εληάζεσο 0.5 m s-1 

s3 81.4 17.7 135.6% 37.70 

s5 79.4 16.0 121.2% 34.00 

s1 81.4 16.0 112.5% 34.00 

s4 83.3 16.0 101.9% 33.80 

s2 81.4 14.4 98.1% 31.70 

 Κε νύξην άλεκν εληάζεσο 2.0 m s-1 

s3 81.4 17.7 110.6% 33.70 

s5 79.4 16.0 98.4% 30.50 

s1 81.4 16.0 89.4% 30.30 

s4 83.3 16.0 80.4% 30.20 

s2 81.4 14.4 80.0% 28.80 

 Κε νύξην άλεκν εληάζεσο 2.7 m s-1 

s3 81.4 17.7 100.0% 32.00 

s5 79.4 16.0 93.2% 29.70 

s1 81.4 16.0 83.8% 29.40 

s4 81.4 14.4 76.9% 28.30 

s2 83.3 16.0 75.6% 29.40 
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Σχήμα 5.7. Τα όξηα ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο θαηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ρξεζηκνπνηώληαο 
σο ππόβαζξν ράξηε Θαλνληθνπνηεκέλνπ δείθηε βιάζηεζεο (NDVI). Ζ δηαθεθνκκέλε πξάζηλε 

γξακκή ππνδειώλεη ηα όξηα ηεο εξήκνπ θαηά ην Σεπηέκβξην ηνπ 2009.   
 

Ζ απώιεηα ελεξγείαο θαηά ηηο ώξεο κε πηήζεο, δελ είλαη θαζόινπ ακειεηέα, παξόιν 

πνπ θαλέλαο εξεπλεηήο δελ ηελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ απαξαηηήηνπ 

ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ γηα ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο (Bairlein 1987, Biebach 1992, 

Grattarola et al. 1999).   

 Οη θζηλνπσξηλέο πξνζνκνηώζεηο, έδεημαλ όηη ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα 

αλαρώξεζεο από ηελ Θξήηε (Θεθάιαην ΗΗΗ) δελ επαξθνύλ γηα ηε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο γηα πεξίπνπ 60 % πνπιηώλ. Σπκπεξηιακβάλνληαο όκσο θαη ηα 

αλεκνινγηθά δεόκελα ζηηο πξνζνκνηώζεηο κόλν έλα άηνκν δελ θαηάθεξε λα θηάζεη 

ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. Λα ζεκεησζεί όκσο όηη ην ελεξγεηαθό απόζεκα 

αλαρώξεζεο ηνπ αηόκνπ απηνύ ήηαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξν ζε ζρέζε κε ηα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα ησλ ππόινηπσλ αηόκσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε. Ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο 

θζηλνπσξηλέο πξνζνκνηώζεηο είλαη από αλειίθνπο Θεπνηζηξνβάθνπο, πνπ 

κεηαλαζηεύνπλ γηα πξώηε θνξά, είλαη αλακελόκελν θάπνηα άηνκα λα απνηπγράλνπλ 

λα πξνεηνηκαζηνύλ απνηειεζκαηηθά θαη παξάιιειε είλαη θαλεξή ε θξεζεκόηεηα ηεο 

ζσζηεο πξνεηνηκαζίαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηάζρηζεο.  Από ηελ άιιε δελ πξέπεη λα 

απνξξηθζεί ε πηζαλόηεηα απηό λα νθείιεηαη ζε ππνινγηζηηθό ιάζνο θαηά ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο αλαρώξεζεο από ηελ Θξήηε. Όπσο έδεημαλ 

θαη ηα δεδνκέλα γηα ηε δηεύζπλζε ησλ αλέκσλ (Πίλαθαο 5.1) γηα ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν νη Θεπνηζηξνβάθνη πηζαλόηαηα ζα ζπλαξηήζνπλ επλντθέο ζπλζήθεο 

δηαζρίδνληαο ηε Σαράξα.  
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 Θαηά ηηο αλνημηάηηθεο πξνζνκνηώζεηο όπσο έρεη πεξηγξάθεη, δελ ππήξραλ 

δηαζέζηκα ζηνηρεηά από ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. Γη’ απηό ην ιόγν, ρξεζηκνπνηώληαο 

δεδνκέλα άθημεο από ηα Αληηθύζεξα έγηλα πξνβιέςεηο γηα ηε ζσκαηηθή κάδα 

αλαρώξεζεο πξηλ ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο. Ο κέζνο Θεπνηζηξνβάθνο ησλ 

Αληηθπζήξσλ ρξεηάδεηαη έλα ελεξγεηαθό απόζεκα μεθάζαξα πάλσ από 100% ηεο 

κπτθήο ηνπ κάδαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηάζρηζεο αλ απηή είλαη λα ζπκβεί ρσξίο ηε 

βνήζεηα νύξησλ αλέκσλ. Κε άιια ιόγηα ε ζσκαηηθή κάδα ηνπ κέζνπ Θεπνηζηξνβάθνπ 

πξηλ ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο όηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ 

αλέκσλ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ζηα 35 g. Τν ζύζηεκα αλέκσλ θαηά ηελ αλνημηάηηθε 

κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν πάλσ από ηελ αλαηνιηθή Σαράξα δελ είλαη ηόζν επλντθό γηα 

ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά όπσο είλαη θαηά ην θζηλόπσξν. Παξόια απηά, ζύκθσλα 

κε ηα δεδνκέλα καο (Πίλαθαο 5.1), νη Θεπνηζηξνβάθνη ζπλαληνύλ νύξηνπο αλέκνπο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 50% ησλ πηήζεσλ ηνπο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο 

όηη θαηά ην 37% ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλππήξραλ αληίζεηεο δηεύζπλζεο άλεκνη ζε 

δηαθνξεηηθά πςόκεηξα. Τα πνπιηά από ηελ άιιε θαίλεηαη λα πξνζαξκόδνπλ ην 

πςόκεηξν ησλ πηήζεσλ ηνπο αλάινγα κε ηνπο επηθξαηνύληεο αλέκνπο θαηά ηε 

δηάζρηζε ηεο Σαράξαο (Liechti & Schmaljohann 2007, Schmaljohann et al. 2009). Κε 

έρνληαο ινηπόλ δεόκελα γηα ηε δηεύζπλζε ησλ αλέκσλ κεηαμύ ησλ 1500 θαη 3000 m, 

δελ κπνξνύκε λα απνθιείζνπκε όηη ε πηζαλόηεηα αλεύξεζεο νύξησλ αλέκσλ ζε 

θάπνην πςόκεηξν λα είλαη κεγαιύηεξε από απηή πνπ ππνινγίζηεθε. Έρεη πξνηαζεί όηη 

ε αθπδάησζε κπνξεί λα απνηειεί πεξηνξηζηηθό παξάγνληα θαηά ηε δηάζρηζε ηεο 

εξήκνπ θαη όηη ν πεξηνξηζκόο απηόο ίζσο θαζνξίδεη θαη ην ύςνο πηήζεο ησλ πνπιηώλ 

(Carmi et al. 1992, Klaassen & Biebach 2000). Κηα πξόζθαηε εξγαζία όκσο, 

ππνζηεξίδεη όηη πνπιηά ζηε δπηηθή Σαράξα πεηάλε ζε ζεξκνθξαζίεο πνιύ πςειόηεξεο 

από ηηο πξνβιεπόκελεο, ππνδεηθλύνληαο  όηη ε απώιεηα λεξνύ κέζσ ηεο αθπδάησζεο 

ίζσο λα κελ πεξηνξίδεη ην πςόκεηξν πηήζεο θαηά ηε κεηαλάζηεπζε (Schmaljohann et 

al. 2008, Schmaljohann et al. 2009). 

 Τα δηαζέζηκα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηε ζσκαηηθή κάδα θαη ηα ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα ζην λόηην άθξν ηνπ θξάγκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλα θαηά ηελ αλνημηάηηθε 

πεξίνδν, αιιά νη Ottosson et al. (2005), αλαθεξόκελνη ζε δεόκελα από ηε δπηηθή 

ππνζαράξηα Αθξηθή, ππνζηεξίδνπλ όηη νη Θεπνηζηξνβάθνη εγθαηαιείπνπλ ηε Ληγεξία 

κε ελεξγεηαθό απόζεκα πνπ πξνζεγγίδεη ην 100% ηεο κπτθήο ηνπο κάδαο.  Ο Bairlein 

(1991) ππνζηήξημε όηη ε ζσκαηηθή κάδα αλαρώξεζεο λόηηα ηεο εξήκνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη 24.7 g, ελώ νη  Grattarola et al. (1999) όηη ε αληίζηνηρε ηηκή πξέπεη λα είλαη 

πάλσ από 27 g, ζεσξώληαο βέβαηα όηη ε δηάζρηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα αδηάθνπε  
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πηήζε θαη ζπλεπώο δελ ζπκπεξηέιαβαλ ηηο απώιεηεο θαηά ηελ πεξίνδν αλάπαπζεο 

ζηελ έξεκν. Τα δηθά καο απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε ζσκαηηθή κάδα αλαρώξεζεο 

ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ από ην λόηην όξην ηεο εξήκνπ πξέπεη λα είλαη αξθεηά 

κεγαιύηεξε θαη γύξσ ζηα 35 g γηα λα είλαη ζίγνπξνη όηη ζα ηα θαηαθέξνπλ. Αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ησλ αηόκσλ απηό ζεκαίλεη όηη ην ελεξγεηαθό ηνπο απόζεκα πξέπεη λα 

είλαη από 105% κε 126 % ηνπ κπτθνύ ηνπο ηζηνύ. Τν ελδηαθέξνλ όκσο είλαη όηη νη 

κέγηζηεο ηηκέο γηα ηε ζσκαηηθή κάδα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαηά ηελ άλνημε, λνηίσο 

ηεο εξήκνπ γηα ην είδνο είλαη νη 35.5 g θαη 37.0 g ζε δύν ηνπνζεζίεο ζηε Ληγεξία 

(Bairlein 1991). 

 Παξά ην γεγνλόο όηη είλαη πηζαλό νη Θεπνηζηξνβάθνη λα ζπλαληήζνπ νύξηνπο 

αλέκνπο θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζηλνπώξνπ, όζν θαη έσο έλαλ βαζκό θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο δελ ππάξρεη 

ηξόπνο λα ην γλσξίδνπλ πξνθαηαβνιηθά. Ηδηαίηεξα όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε έλα 

ρξνληθό πεξηζώξην ηεζζάξσλ κε πέληε εκεξώλ. Γη’ απηό ην ιόγν πηζηεύνπκε όηη είλαη 

ινγηθό λα έρεη επηιερζεί ηα πνπιηά λα αξρίδνπλ ηε δηάζρηζε κε έλα πεξηζώξην 

αζθαιείαο ην νπνίν ζα ηνπο επηηξέπεη λα δηαζρίζνπλ ην θξάγκα ρσξίο ηε βνήζεηα 

ησλ αλέκσλ.  

Ζ δηαθύκαλζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο άθημεο από κέξα ζε κέξα πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα Αληηθύζεξα (Σρήκα 5.8α) ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα αληαλάθιαζε 

ηνπ δηαθνξεηηθνύ βαζκνύ πξνεηνηκαζίαο ησλ αηόκσλ ζηα λόηηα όξηα ηεο Σαράξαο.  

 

Σχήμα 5.8. α) Δπνρηθή δηαθύκαλζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο άθημεο ζηα Αληηθύζεξα 
ζπλνιηθά γηα ηελ Άλνημε ηνπ 2007, 2008 θαη 2009. β) Δηήζηα  δηαθύκαλζε ζην κέζν 

ελεξγεηαθό απόζεκά άθημεο ζηα Αληηθύζεξα (F2=37.7, P<0.001). Tukey HSD ***: P<0.001, 
κ.ζ. : ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθό. 

 

Από ηελ άιιε, ηόζν ε επνρηθή δηαθύκαλζε, όζν θαη νη εηήζηεο δηαθνξέο ζηε κέζε 

ηηκή ηνπ ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ άθημεο ηνπ είδνπο ζηα Αληηθύζεξα (Σρήκα 5.8β) αιιά 

θαη ζε όιε ηελ επξσπατθή Κεζόγεην πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζε δηαθπκάλζεηο ηεο 
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δηεύζπλζεο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αλέκσλ πάλσ από ηελ Σαράξα. Σπλεπώο, επνρέο κε 

δπζκελείο, ζπλζήθεο όζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ αέξα πηζαλόηαηα 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ην ελεξγεηαθό θνξηίνπ άθημεο ησλ πνπιηώλ ζηελ 

Δπξώπε θαη κπνξνύλ λα επηδξάζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηε ζλεζηκόηεηα ηνπ είδνπο 

θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο.    

 Σπλνςίδνληαο ζην θεθάιαην απηό δείρλεηαη όηη νη Θεπνηζηξνβαθνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ δηαθεθνκέλε ζηξαηεγηθή δηάζρηζεο ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο 

ρξεηάδνληαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξα ελεξγεηαθά απνζέκαηα από όηη ζεσξνύζακε κέρξη 

ζήκεξα, ηόζν θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν όζν θαηά ηε θζηλνπσξηλή.  Ζ δηάζρηζε 

ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο θαίλεηαη λα είλαη πην απαηηεηηθή γηα ηα 

πνπιηά ηόζν εμαηηίαο ηεο κεγαιύηεξεο απόζηαζεο πνπ έρνπλ λα δηαλύζνπλ, όζν θαη 

εμαεηίαο ηεο κηθξόηεξεο πηζαλόηεηαο εληνπηζκνύ επλντθώλ αλέκσλ.  Ζ ζπλεηζθνξά 

ησλ αλέκσλ ζηελ επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηνπο Θεπνηζηξνβάθνπο 

είλαη ζαθώο ζεκαληηθή, θαη πηζαλόηαηα νη εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαζε θαη ζηε 

δηεύζπλζε ηνπο επεξεάδεη ηόζν ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο ησλ αηόκσλ ζηελ 

επξσπατθή Κεζόγεην θαη ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, αιιά θαη ηε ζλεζηκόηεηα πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε κεηαλάζηεπζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ VΙ  
 

Γιακύμανζη ηοσ θωρακικού μσϊκού ιζηού ηοσ Κηποηζιροβάκοσ Sylvia 
borin πριν και μεηά ηη διάζτιζη ηοσ οικολογικού θράγμαηος ηης 

Μεζογείοσ θάλαζζας και ηης ερήμοσ ηης Σατάρας.    
 
 
 
 

Βαζιζμένο ζηη εργαζία:  
Barboutis Christos, Mylonas Moisis, Fransson Thord (σπό δημοζίεσζη) Breast muscle variation 
before and after crossing large ecological barriers in a small migratory passerine (Sylvia borin, 
Boddaert 1783). Journal of Biological Reserch.  
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6.1. ΕΘΣΑΓΩΓΗ 

 
Όπσο έγηλε ζαθέο ζην Ιεθάιαην V, γηα ηελ επηηπρή δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ 

θξάγκαηνο ηεο Λεζνγείνπ ζάιαζζαο θαη ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο, είλαη απαξαίηεηε ε 

εθηεηακέλε ελαπόζεζε ελεξγεηαθώλ εθνδίσλ. Όπσο πξνθύπηεη από ην Ιεθάιαην  ΘV, 

νη Ιεπνηζηξνβάθνη θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε δηάζρηζε θνληά ζηα όξηα ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο, ελώ 

ε κεγάιε ζπγθέληξσζε άιισλ εηδώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηελ λόηηα αλαηνιηθή 

Λεζόγεην, ππνδεηθλύεη όηη ζπκβαίλεη θαη ζε άιια είδε κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ 

(Σρήκα 6.1, Fransson et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.1. α) Τζηριαεδόληα Luscinia luscinia , β) Θακλνηζηξνβάθνη Sylvia communis, γ) 
 Αεηνκάρνη Lanius collurio θαη δ) Γεξαθνηζηξνβάθνη Sylvia nisoria πνπ αλαπαξάγνληαη ζηελ 
Σθαλδηλαβία θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηελ αλαηνιηθή Λεζόγεην πξηλ ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ 
θξάγκαηνο. Πεγή Fransson et al. 2006. 
 

Ιαηά ην παξειζόλ, επηθξαηνύζε ε άπνςε όηη ην κόλν ελεξγεηαθό κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θαηά ηηο πηήζεηο ηνπο ήηαλ ην ιίπνο (Odum 

et al. 1964). Σήκεξα είλαη πηα γλσζηό όηη παξάιιεια κε ην ιίπνο θαηαβνιίδεηαη θαη 

κηθξό κέξνο πξσηετλώλ. Η παξάιιειε θαύζε ηνπ ιίπνπο κε ηηο πξσηεΐλεο ιακβάλεη 

ρώξα α) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνησλ πεξηνξηζκώλ ηνπ νμεηδσηηθνύ κνλνπαηηνύ 

(Jenni & Jenni-Eiermann 1998, Bauchinger & Biebach 1998), β) γηα ηνλ αλεθνδηαζκό 

ηνπ νξγαληζκνύ ζε λεξό (Klaassen 1996), θαζώο νη πξσηεΐλεο απειεπζεξώλνπλ 

κεγάια πνζά λεξνύ θαηά ηε δηάζπαζή ηνπο, θαη γ) γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκεηαβνιή 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ηεο ζσκαηηθήο κάδαο πνπ ζπκβάιεη 

ζηελ ελεξγεηαθά νηθνλνκηθόηεξε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε (Jenni & Jenni-Eiermann 

1998, Pennycuick 1998). 

Θεσξείηαη κάιηζηα όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πξσηετλώλ πνπ 

θαηαλαιώλνληαη σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ πηήζε αληινύληαη από ην ζσξαθηθό κπτθό 
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ηζηό (Pennycuick 2003), ελώ ην ππόινηπν κέξνο αληιείηαη από άιια όξγαλα, όπσο ε 

θαξδηά, ην ζπθώηη, γεληθά ην πεπηηθό ζύζηεκα ή άιινπο κπο όπσο απηνί ησλ κεξώλ 

(Piersma & Gill 1998). 

Σε αξθεηά είδε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαλάζηεπζεο, έρεη παξαηεξεζεί ε 

αύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ (Fry et al. 1972, McLandress & 

Raveling 1981, Marsh 1984, Driedzic et al. 1993, Lundgren et al. 1995, Dietz et al. 

1999). Λεηά ηε δηάζρηζε όκσο κεγάισλ νηθνινγηθώλ θξαγκάησλ όπσο σθεαλνί ή 

εξήκνπο, έρεη παξαηεξεζεί όηη ν όγθνο ηνπ ηζηνύ είλαη ζεκαληηθά ειαηησκέλνο  

Bauchinger & Biebach 2001, Bauchinger et al. 2005). Τέινο, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη 

κέξνο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ πνπ δηαζπάηε θαηά ηηο κεηαλαζηεπηηθέο πηήζεηο, 

αλαπιάζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πνπιηώλ ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο 

αλεθνδηαζκνύ ζε παξπδάηηα είδε πνπιηώλ (Gaunt et al. 1990, Piersma 1998, Piersma 

et al. 1999a) ελώ πεηξακαηηθά έρεη απνδεηρηεί όηη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε 

ζηξνπζηόκνξθα (Bauchinger et al. 2005). 

Αληίζεηα από όηη ζπκβαίλεη κε ηα απνζέκαηα ιηπώδνπο ηζηνύ, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πξσηετλώλ δελ ππάξρεη κέζν απνζήθεπζεο ηνπο παξά κόλν ζηα ίδηα 

ηα όξγαλα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε απώιεηα κεγάινπ πνζνζηνύ πξσηετλώλ γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ζα έρεη ιεηηνπξγηθέο ή 

δνκηθέο ζπλέπεηεο. Η δηαθύκαλζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νξγάλσλ ζηα κεηαλαζηεπηηθά 

πνπιηά ζεσξείηαη όηη είλαη έθθξαζε θαηλνηππηθήο επειημίαο (phenotypic flexibility, 

Piersma 1998). Η θαηλνηππηθή επειημία ησλ νξγάλσλ ζεσξείηαη πξνζαξκνγή ησλ 

πνπιηώλ πνπ επηηξέπεη ζηα πνπιηά λα αληαπεμέιζνπλ ζε έλα επξύ θάζκα 

δηαθνξεηηθώλ ζπλζεθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνύ ηνπο θύθινπ (Piersma & 

Lindström 1997).     

Απόπεηξεο εξκελείαο ηεο δηαθύκαλζεο ηεο κάδαο ησλ νξγάλσλ ησλ πνπιηώλ 

θαηά ηε κεηαλάζηεπζε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξεο, κε απνθιεηόκελεο 

κεηαμύ, ηνπο ππνζέζεηο (γηα ζύλνςε ησλ ππνζέζεσλ ζηνπο  Evans 1992, Lindström 

& Piersma 1993, Biebach 1996, Klaassen 1996, Bauchinger & Biebach 1998, Jenni & 

Jenni-Eiermann 1998, Klaassen et al. 2000). Σύκθσλα κε ηηο επηθξαηέζηεξεο 

ππνζέζεηο, νη ηζηνί ησλ νξγάλσλ ιεηηνπξγνύλ σο πνιπιεηηνπξγηθέο πεγέο πξσηετλώλ 

ή (θπξίσο γηα ην ζσξαθηθό κπτθό ηζηό) κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηελ ζπλνιηθή 

ζσκαηηθή κάδα ησλ πνπιηώλ γηα ιόγνπο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ειάηησζε ηεο 

παξαγόκελεο ελέξγεηαο θαηά ηελ πηήζε.  

Σην θεθάιαην απηό επηρεηξείηαη ε κειέηε ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ ζσξαθηθνύ 

κπτθνύ ηζηνύ ζε Ιεπνηζηξνβάθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ 
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κεηαλαζηεπηηθνύ ηνπο ηαμηδηνύ. Οη ζπγθξίζεηο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ έγηλαλ 

κεηαμύ αηόκσλ πνπ κόιηο έρνπλ δηαζρίζεη ην νηθνινγηθό θξάγκα ηεο Λεζνγείνπ θαη 

ηεο εξήκνπ θαη αηόκσλ πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε δηάζρηζή ηνπ.   

 
 

6.2. ΥΚΘΙΑ & ΛΕΘΟΔΟΘ 

 
Γηα ηε κειέηε ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ηαμηδηνύ, ζπιιέρζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα από 31 

άηνκα ηα Αληηθύζεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο πεξηόδνπ θαη από 30 άηνκα 

από ηε λόηηα Ιξήηε θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν αληίζηνηρα.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηξήζεθε ν ζσξαθηθόο κπτθόο ηζηόο ζε 22 άηνκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2008 (κεηαμύ 19 Απξηιίνπ θαη 5 Λαΐνπ) θαη ζε επηπιένλ ελλέα άηνκα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 (19 Απξηιίνπ θαη 14 Λαΐνπ) ζηα Αληηθύζεξα. Παξάιιεια, 

ζηνηρεία από 18 άηνκα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ηνπ 2008 (κεηαμύ 

1 θαη 16 Σεπηεκβξίνπ) ζηε λόηηα Ιξήηε, ελώ ην δείγκα απμήζεθε κε ζηνηρεία γηα άιια 

12 άηνκα ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ηνπ 2009 (κεηαμύ 1 θαη 8 Σεπηεκβξίνπ).  Όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζηα Ιεθάιαηα ΘΘ θαη ΘΘΘ, νη Ιεπνηζηξνβάθνη πνπ πξνζγεηώλνληαη ζηα 

Αληηθύζεξα ηελ άλνημε, είλαη άηνκα πνπ κόιηο έρνπλ δηαζρίζεη ηελ έξεκν ηεο 

Σαράξαο θαη ηε Λεζόγεην ζάιαζζα θαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία δελ έρνπλ 

αλεθνδηαζηεί θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ απηνύ θξάγκαηνο. Αληίζηνηρα ηα 

άηνκα πνπ εληνπίδνληαη ην θζηλόπσξν ζηελ Ιξήηε είλαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ πξναλαθεξόκελνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο, 

κεηαλαζηεύνληαο πξνο ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο (Ιεθάιαηα V, Σρήκα 6.1).  

Τα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κειέηε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ 

θαηά ηελ άλνημε ζηα Αληηθύζεξα, ζπιιήθζεθαλ εληόο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηαζεξήο 

έληαζεο (από ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ κέρξη ηηο 14:00, Ιεθάιαην ΘΘ).  Αληίζηνηρα ηα 

άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην θζηλόπσξν, ζπιιήθζεθαλ κε ηε ρξήζε θσλεηηθώλ 

θαιεζκάησλ θαη ζπλεπώο αληηπξνζσπεύνπλ λεναθηρζέληα άηνκα ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο (Ιεθάιαην V, Schaub et al. 1999).  
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Σρήκα 6.1. Φάξηεο ησλ πεξηνρώλ κειέηεο, θαη ηζηνγξάκκαηα ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ 
αηόκσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν ζηα Αληηθύζεξα θαη θαηά ηε 
θζηλνπσξηλή πεξίνδν ζηελ Ιξήηε.     

 

  Τν κέγεζνο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ εθηηκήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ 

δείθηε θαηά ηνπο Selman & Houston (1996). Ο ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε βαζίδεηαη ζε 

κεηξήζεηο ηνπ εθκαγείνπ ηνπ ζσξαθηθνύ ηζηνύ πνπ ιακβάλεηαη από θάζε ππό 

εμέηαζε άηνκν (Σρήκα 6.2 α). Τν εθκαγείν γίλεηαη κε νδνληηαηξηθή αιγίλε θαη είλαη 

αθίλδπλε γηα ηα πνπιηά. Τν θάζε εθκαγείν θόβεηαη λνηνθνηιηαθά ζην κέζν ηνπ 

ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ όπσο απεηθνλίδεηαη ζην Σρήκα 6.2β. Ιάζε ηνκή πνπ 

πξνθύπηεη, αθνύ ηνπνζεηεζεί ζε κειάλε, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζθξαγίδα γηα ηε 

δεκηνπξγία δύν απνηππσκάησλ ζε ραξηί (Σρήκα 6.2γ). Έηζη από θάζε εθκαγείν 

πξνθύπηνπλ ηέζζεξα απνηππώκαηα, δύν από θάζε ηνκή. Σε θάζε απνηύπσκα 

ζρεδηάδεηαη κηα νξηδόληηα γξακκή πνπ απέρεη 4 mm από ηελ θαξίλα ηνπ ζηέξλνπ 

(Σρήκα 6.2γ), όπνπ 4 mm ε απόζηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν κήθνο ηεο 

θαξίλαο ηνπ είδνπο. Η ζθηαγξαθεκέλε επηθάλεηα (Σρήκα 6.2γ) κεηαμύ ηεο νξηδόληηαο 

γξακκήο θαη ηνπ απνηππώκαηνο  απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ ηνκή ηνπ ζσξαθηθνύ 

κπτθνύ ηζηνύ.  
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         Ο κέζνο όξνο ησλ ηεζζάξσλ ηνκώλ ηνπ  ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε άηνκν απνηειεί ην δείθηε, πνπ από απηό ην ζεκείν θαη έπεηηα ζε 

απηήλ ηελ εξγαζία ζα αλαθέξεηαη σο “δείθηεο ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ”.  Οη Selman 

& Houston (1996) έρνπλ δείμεη όηη ν δείθηεο ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ είλαη ζεηηθά 

ζπζρεηηζκέλνο κε ηε μεξή κάδα ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ.  

Γηα λα εμεηαζηεί αλ ηα άηνκα από ηα νπνία αληιήζεθαλ κεηξήζεηο ηνπ 

ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ πιεζπζκώλ, ζπγθξίζεθαλ νη 

κέζεο ζσκαηηθέο ηνπο κάδεο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ππνινίπσλ αηόκσλ πνπ 

ζπιιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο ίδηαο δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηόδνπ. Τέινο, 

εθαξκόζηεθε κεξηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ηεο 

ζσκαηηθήο κάδαο, ειέγρνληαο γηα ην κήθνο ηεο θηεξνύγαο, μερσξηζηά γηα θάζε 

επνρή, γηα λα εμεηαζηεί αλ ην κέγεζνο ηνπ κπ κεηαβάιιεηαη παξάιιεια κε ηε 

ζσκαηηθή κάδα.    

Όηαλ νη κεηαβιεηέο δελ παξέθιηλαλ από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

παξνπζίαδαλ νκνηνγέλεηα δηαζπνξώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο, 

δηαθνξεηηθά εθαξκνζηήθαλ νη αληίζηνηρεο  κε-παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο.     

 

 

6.3. ΑΠΟΤΕΚΕΣΛΑΤΑ 

 

Σπλνιηθά 942 Ιεπνζηηξνβάθνη ζπιιήθζεθαλ ζηα Αληηθύζεξα κεηαμύ 8 

Απξηιίνπ θαη 20 Λαΐνπ 2008 θαη 12 Απξηιίνπ θαη 18 Λαΐνπ 2009. Η κέζε ζσκαηηθή 

κάδα γηα ηα άηνκα ηνπ είδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ζηα Αληηθύζεξα ήηαλ 

15.83±1.79 g (n=926).  Σηελ Ιξήηε 348 άηνκα ζπιιήθζεθαλ κεηαμύ 21 Απγνύζηνπ 

 

 

 

 

 

Σρήκα 6.2. α) Ιεπνηζηξνβάθνο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ εθκαγείνπ, β) ην εθκαγείν θαη ην ζεκείν 
ηνκήο ηνπ, γ)  ε ηνκή ηνπ εθκαγείνπ 

α) 

β) 

γ) 
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θαη 16 Σεπηεκβξίνπ 2008 θαη 24 Απγνύζηνπ θαη 8 Σεπηεκβξίνπ 2009 κε κέζε 

ζσκαηηθή κάδα ηα 19.68±1.52 g (n=348). 

Η κέζε ζσκαηηθή κάδα ησλ αηόκσλ από ηα όπνηα αληιήζεθαλ ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία γηα ην ζσξαθηθό κπτθό ηζηνύ ζηα Αληηθύζεξα ήηαλ 15.58±1.53 g, n=31 θαη 

θπκαίλνληαλ από 13.3 κέρξη 19.2 g  (Σρήκα 6.1). Η κέζε ηηκή γηα ηα αληίζηνηρα 

άηνκα ζηελ Ιξήηε ήηαλ 19.97 ± 1.94 g, n=30 θαη θπκαίλνληαλ από 16.7 κέρξη 26.3 

g (Σρήκα 6.3).  

Δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο κέζεο ηηκήο ησλ 

αηόκσλ από ηα νπνία αληιήζεθαλ κεηξήζεηο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ηεο 

κέζεο ηηκήο ησλ ππνινίπσλ αηόκσλ πνπ ζπιιήθζεθαλ ζηα Αληηθύζεξα (Mann-

Whitney U ̇ z=-0.563, P=0.57). Παξνκνίσο δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ αηόκσλ από ηα νπνία αληιεζήθαλ 

κεηξήζεηο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ησλ ππνινίπσλ αηόκσλ πνπ 

ζπιιήθζεθαλ ζηε Ιξήηε (Mann-Whitney U: z=-1.014, P=0.31).  Η κέζε ηηκή ηεο 

ζσκαηηθήο κάδαο δηέθεξε κεηαμύ ησλ αηόκσλ από ηα νπνία αληιεζήθαλ κεηξήζεηο 

ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ ζηα Αληηθύζεξα θαη ζηελ Ιξήηε (t59=9.82, P<0.0001̇ 

Σρήκα 6.3β), ελώ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή (t59=-0.173, P=0.86) ήηαλ ε δηαθνξά ηεο 

κέζεο ηηκήο ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο κεηαμύ ησλ αηόκσλ ησλ Αληηθπζήξσλ θαη Ιξήηεο  

(Ιξήηε: 80.87±1.83 mm, n=30 ̇ Αληηθύζεξα: 80.94±1.22 mm, n=31̇ Σρήκα 6.3α).  

Ο δείθηεο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(t46.4=6.4, P<0.001)  κεηαμύ αηόκσλ πνπ κόιηο είραλ δηαζρίζεη ην νηθνινγηθό θξάγκα 

(Αληηθύζεξα,  αλνημηάηηθε  πεξίνδνο:  25.610±5.260  mm2,  n=31) θαη απηώλ πνπ 

πξνεηνηκάδνληαη λα ην δηαζρίζνπλ (Ιξήηε, θζηλνπσξηλή πεξίνδνο: n=30, 

32.569±2.835 mm2, Σρήκα 6.3δ). Ο δείθηεο θπκαηλόηαλ από 16.095 κέρξη 34.881 

mm2 γηα ηα Αληηθύζεξα θαη από 27.058 κέρξη 37.390 mm2 γηα ηελ Ιξήηε. Ιαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο κεηαλαζηεπηηθήο πεξηόδνπ ν δείθηεο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ 

ηζηνύ ήηαλ ζεηηθά ζπζρεηηζκέλνο κε ηε ζσκαηηθή κάδα (r=0.86, df=28, P<0.0001̇ 

Σρήκα 6.4α) ειέγρνληαο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ κήθνπο ηεο θηεξνύγαο. Αληίζεηα κε 

ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θζηλνπσξηλήο πεξηόδνπ ν δείθηεο ηνπ 

ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ δελ εκθάληζε θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε 

ζσκαηηθή κάδα (r27=0.21, P=0.25 ̇ Σρήκα 6.4β) ειέγρνληαο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ 

κήθνπο θηεξνύγαο. Τν ίδην πξόηππν εκθαλίζηεθε κεηαμύ ηνπ ελεξγεηαθνύ 

απνζέκαηνο θαη ηνπ δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ κε ηηο δύν κεηαβιεηέο λα είλαη 

ζεηηθά ζπζρεηηζκέλεο θαηά ηελ άλνημε (r=0.87, df=31, P<0.0001) θαη ηε ζπζρέηηζε 
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λα κελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (r30=0.16, P=0.4) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζηλνπώξνπ (Σρήκα 6.5).  

 

 

Σχήμα 6.3. Λέζε ηηκή, ελδηάκεζνο θαη επνρηαθή ζύγθξηζε α) ηνπ κήθνπο θηεξνύγαο, β) 
ζσκαηηθήο κάδαο, γ) ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο θαη δ) δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ ζηα ππό 
εμέηαζε άηνκα.  ***: P<0.001, κ.ζ. : ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθό.       

 

 

 
 

Σχήμα 6.4.  Η ζρέζε κεηαμύ ηνπ δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ζσκαηηθήο κάδαο, α) θαηά ηελ 
άλνημε θαη β) θαηά ην θζηλόπσξν. Η γξακκή ηάζεο ππνδειώλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη 
ε απνπζία ηεο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή ζρέζε.  
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Σχήμα 6.5. Η ζρέζε κεηαμύ ηνπ δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ, α) θαηά 
ηελ άλνημε θαη β) θαηά ην θζηλόπσξν. Η γξακκή ηάζεο ππνδειώλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε θαη ε απνπζία ηεο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή ζρέζε. 

 

 

6.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 
Σηελ παξνύζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξώηε θνξά ε ηερληθή κέηξεζεο 

ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαηά Selman & Houston (1996) ζε κεηαλαζηεπηηθά 

πνπιηά. Η ηερληθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θύξην ιόγν ζε κειέηεο επίδξαζεο ηεο 

γέλλεζεο θαη επώαζεο απγώλ ζην ζσξαθηθό κπτθό ηζηό (π.ρ. Selman & Houston 

1996, Kullberg et al. 2002). Εξγαζίεο πνπ κειεηάλε ηε κεηαβνιή ηνπ ζσξαθηθνύ 

ηζηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο κεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε μεξή κάδα ηνπ ηζηνύ είηε από άηνκα πνπ έρνπλ ζαλαησζεί γηα 

εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο (Biebach 1998, Bauchinger & Biebach 2001, Bauchinger et al. 

2005),  είηε από άηνκα πνπ έρνπλ βξεζεί λεθξά (Schwilch et al. 2002). Τν ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηό ην θεθάιαην, εθηόο από ην 

όηη δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζαλάησζε πνπιηώλ, είλαη όηη νη κεηξήζεηο κπνξνύλ λα 

επαλαιεθζνύλ αλ ππάξρεη ε αλάγθε θαη όηη ν εξεπλεηήο κπνξεί λα ζπιιέμεη κεγάια 

δείγκαηα ρσξίο εζηθνύο ελδνηαζκνύο.  

 Όπσο θαίλεηαη θαη από ην Σρήκα 6.6, ν δείθηεο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ 

παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθύκαλζε πνπ ππνδειώλεη όηη ν ίδηνο ν ζσξαθηθόο κπτθόο ηζηόο 

είλαη ηζρπξά επκεηάβιεηνο. Ιαηά κέζν όξν ν δείθηεο ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ ήηαλ 

21.4% κεγαιύηεξνο θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν από ηελ ηηκή ηνπ δείθηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άλνημεο. Παξάιιεια ε δηαθύκαλζε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ ήηαλ 

κεγάιε θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν, πξόηππν πνπ δελ εκθαλίζηεθε ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν όπνπ παξνπζηάδεηαη κηθξή δηαθύκαλζε ζην κέγεζνο ηνπ ηζηνύ.  Τν κέγεζνο 
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ηνπ κπτθνύ ζσξαθηθνύ ηζηνύ θαίλεηαη λα ζπλδηαθπκαίλεηαη κε ηε ζσκαηηθή κάδα 

ζηνπο Ιεπνηζηξνβάθνπο πνπ κόιηο έρνπλ δηαζρίζεη ην νηθνινγηθό θξάγκα ηεο εξήκνπ 

ηεο Σαράξαο θαη ηεο Λεζνγείνπ ζάιαζζαο. Η θαηλνηππηθή επειημία ηνπ ηζηνύ παξόια 

απηά δελ είλαη ζπζρεηηζκέλε κε ηε ζσκαηηθή κάδα, θαζώο θακία ζρέζε δελ ζπλδέεη 

ην δείθηε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ηε ζσκαηηθή κάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζηλνπώξνπ.  

 Εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα αιιά θαη δεδνκέλα από θπζηθνύο πιεζπζκνύο 

δείρλνπλ όηη ην κέγεζνο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ είλαη ζπζρεηηζκέλν κε ηε 

ζπλνιηθή ζσκαηηθή κάδα (Evans 1992, Lindström & Piersma 1993, Lindström et al. 

2000). Η ζηελή ζύλδεζε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ηεο ζσκαηηθή κάδαο έρεη 

εξκελεπηεί ζαλ πξνζαξκνγή ησλ πνπιηώλ, πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απόζηαζεο πνπ δηαλύνπλ θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε (Pennycuick 1975, 1998), 

θαζώο κε απηό ηνλ ηξόπν ε παξαγόκελε ελέξγεηα θαηά ηελ πηήζε δελ παξακέλεη 

ζηαζεξή, αιιά κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε ελεξγεία αθνύ απηή 

θαζνξίδεηαη από ηε ζσκαηηθή κάδα (Pennycuick & Battley 2004). Η ππόζεζε όηη ε 

ζρέζε ηνπ κπτθνύ ηζηνύ κε ηε ζσκαηηθή κάδα ηζρύεη γηα όιεο ηηο νκάδεο πνπιηώλ 

(Evans 1992, Lindström & Piersma 1993) δελ θαίλεηαη λα είλαη νξζή ή ηνπιάρηζηνλ 

όρη γηα ζηξνπζηόκνξθα είδε πνπιηώλ ζαλ ηνλ Ιεπνηζηξνβάθν (Bauchinger & Biebach 

2005).  

Ο ζσξαθηθόο κπτθόο ηζηόο παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή κείσζε θαηά ηελ 

αλνημηάηηθε πεξίνδν όπσο θαίλεηαη από ηε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε, αιιά θαη από ηε 

κέζε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο άθημεο ηνπ είδνπο ζηα Αληηθύζεξα (Ιεθάιαην ΘΘΘ) 

ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζπζρέηηζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη ηνπ δείθηε. Παξόκνηεο 

κεηαβνιέο θαη ρακειέο ηηκέο ζην ζσξαθηθό κπτθό ηζηό, κεηά ηε δηάζρηζε νηθνινγηθώλ 

θξαγκάησλ έρνπλ εληνπηζηεί ζην είδνο θαη ζε πξνεγνύκελεο εξγαζίεο (Biebach 1998, 

Bauchinger & Biebach, 2001, Bauchinger et al. 2005), αιιά θαη ζε άιια είδε (Gaunt 

et al. 1990, Åkesson et al. 1992, Jehl 1997, Bauchinger & Biebach 1998, Piersma 

1998, Piersma et al. 1999a, b, Schwilch et al. 2002, Karasov et al. 2004).   

Υπό θαλνληθέο ζπλζήθεο, ν ζσξαθηθόο κπτθόο ηζηόο απνηειεί ην 10–25% 

(Hartman 1961) ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ελόο πνπιηνύ, θαη απηόο είλαη έλαο ιόγνο γηα 

ηνλ νπνίνλ έρεη πξνηαζεί όηη ν ηζηόο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πεγή πξσηετλώλ 

θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε (Klaassen 1996). Ο θαηαβνιηζκόο ηνπ ζσξαθηθνύ 

κπτθνύ ηζηνύ ζηα αξρηθά ζηάδηα ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πηήζεσλ, όηαλ ηα πνπιηά 

έρνπλ επάξθεηα ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ ζε ιίπνο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε πηεηηθή ηθαλόηεηα ησλ πνπιηώλ (Schwilch et al. 2002, 
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Pennycuick & Battley 2003) αιιά αληηζέησο λα βειηηώλεηαη ζε θάπνην βαζκό 

(Pennycuick & Battley 2004). 

 Ιαηά ηε δηάζρηζε κεγάισλ απνζηάζεσλ ηα πνπιηά είλαη αλαγθαζκέλα λα 

ζπλερίζνπλ ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πηήζε όηαλ ηα απνζέκαηα ηνπ ιίπνπο έρνπλ 

πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά, είηε γηαηί δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα αλεθνδηαζκνύ, θαζώο 

βξίζθνληαη πάλσ από έξεκν είηε γηαηί δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζγεησζνύλ, 

γηαηί πεηάλε πάλσ από ζάιαζζα. Σε απηή ηε θάζε ηεο πηήζεο, κεγαιύηεξν πνζνζηό 

πξσηετλώλ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ θαηαβνιηζκό (Jenni et al. 2000). Οη επηπιένλ 

αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο πνπ απαηηνύληαη ζηε θάζε απηή, αληινύληαη θπξίσο από ην 

ζσξαθηθό κπτθό ηζηό (Schwilch et al. 2002).  Τν πξόηππν απηό εκθαλίδεηαη θαη ζηα 

δηθά καο δεδνκέλα, θαζώο όηαλ ην ελεξγεηαθό απόζεκα ησλ πνπιηώλ πξνζεγγίδεη ηελ 

εμάληιεζή ηνπ, έρνπκε κηα ξαγδαία πηώζε ηνπ δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ 

(Εηθόλα 6.6). Η κέζε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο άθημεο ζηα Αληηθύζεξα θαηά ηα δύν 

ρξόληα ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ηα 15.58±1.53 g πνπ ζεκαίλεη όηη ν κέζνο 

Ιεπνηζηξνβάθνο πνπ θηάλεη ζηα Αληηθύζεξα ηελ άλνημε έρεη θαηαβνιίζεη κεγάιν 

κέξνο ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ, αιιά θαη ζεκαληηθό κέξνο ηνπ πεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο (Mcwilliams & Karasov 2005). Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε κέζε ζσκαηηθή 

κάδα άθημεο ηνπ είδνπο ζηελ αλαηνιηθή Λεζόγεην θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν 

(Ιεθάιαην ΘΘΘ) θαη ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ηεο ζσκαηηθήο 

κάδαο ζπκπεξαίλεη όηη ηα πνπιηά πνπ θηάλνπλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο καο 

έρνπλ θαηαβνιίζεη κεγάιν πνζνζηό ιεηηνπξγηθνύ θαη δνκηθνύ ηζηνύ θαηά ηε δηάζρηζε 

ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο.  

 
Σχήμα 6.6.  Η ζρέζε κεηαμύ ηνπ δείθηεο ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ελεξγεηαθνύ 
απνζέκαηνο. Λε ιεπθνύο θύθινπο αλαπαξηζηνύληαη ηα δεδνκέλα από ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν 
θαη κε γθξη θύθινπο δεδνκέλα από ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν.   
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 Η απώιεηα ιεηηνπξγηθνύ θαη δνκηθνύ ηζηνύ από ηνπο Ιεπνηζηξνβάθνπο θαηά 

ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο κπνξεί λα έρεη επηπηώζεηο ζηελ επξσζηία 

(fitness) ησλ πνπιηώλ. Αθελόο γηαηί ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο ζηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο επεξεάδεη ηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία θαη αθεηέξνπ γηαηί ε 

αλαδόκεζε ησλ απνιεζζέλησλ ηζηώλ απαηηεί επηπιένλ ρξόλν ζηνπο ελδηάκεζνπο 

ζηαζκνύο κεηαλάζηεπζεο, πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ην ρξόλν άθημεο ζηηο 

πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο, επεξεάδνληαο ηελ αλαπαξαγσγηθή επηηπρία απηή θαζαπηή 

(Moller 1994, Lozano et al. 1996, Aebischer et al. 1996, Smith & Moore 2005). Από 

ηελ άιιε, κηθξή κεξίδα Ιεπνηζηξνβάθσλ θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα κε ζσξαθηθό 

κπτθό ηζηό εθάκηιιν ζε κέγεζνο ησλ αηόκσλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ Ιξήηε θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή πεξίνδν. Τα άηνκα απηά θαίλεηαη λα κελ επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκό από ηε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ θαη ηεο Λεζνγείνπ ζάιαζζαο όπσο θαίλεηαη θαη 

από ηηο ζσκαηηθέο ηνπο κάδεο (Σρήκα 6.4). Πηζαλόηαηα απηά είλαη άηνκα πνπ 

ζπλάληεζαλ επλντθέο ζπλζήθεο αλέκσλ θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο.  

   Ιαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ζηελ Ιξήηε, όπσο αλαθέξζεθε, δελ 

εκθαλίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ 

θαη ζσκαηηθήο κάδαο. Τν ίδην όκσο πξόηππν εκθαλίζηεθε γηα ηνλ Ιεπνηζηξνβάθν θαη 

ζε πξνγελέζηεξε εξγαζία ζηε λόηηα Τνπξθία (Bauchinger & Biebach 2005). Τόζν ε 

Ιξήηε όζν θαη ε ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο ησλ Bauchinger & Biebach (2005) βξίζθεηαη 

ζηα όξηα ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο πνπ θαινύληαη λα δηαζρίζνπλ ηα 

κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν. Οη Ιεπνηζηξνβάθνη 

κεηαθηλνύκελνη από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο πξνο ηε Λεζόγεην θαηά ηε 

θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, απμάλνπλ ζηαδηαθά ηε ζσκαηηθή ηνπο κάδα 

(Bairlein 1991, Schaub & Jenni 2000a). Τν κεγαιύηεξν όκσο κέξνο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο, θνληά ζηα όξηα ηνπ θξάγκαηνο 

(Ιεθάιαην IV, Fransson et al. 2008). Αλ ν ζσξαθηθόο κπτθόο ηζηόο ιεηηνπξγεί σο πεγή 

πξσηετλώλ γηα ηηο απαξαίηεηεο θαύζεηο θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε (Klaassen 

1996), ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ πξηλ ηελ αλαρώξεζε από 

ηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθό ζηαζκό ζηελ Επξώπε. Σε αιιά είδε είλαη 

πηα γλσζηό όηη θαηά ηνλ ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό πξηλ από ηε κεηαλάζηεπζε 

απμάλεηαη θαη ν ζσξαθηθόο κπτθόο ηζηόο (Fry et al. 1972, Marsh 1984, Driedzic et al. 

1993). Η δηαθύκαλζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο (Σρήκα 6.1) ησλ αηόκσλ πνπ θηάλνπλ 

ζηελ Ιξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ, αληαλαθιά ην βαζκό πξνεηνηκαζίαο 

ησλ αηόκσλ γηα ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο πξηλ ηνλ ηειεπηαίν ζηαζκό 
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αλεθνδηαζκνύ. Αλ ε πξνεηνηκαζία απηή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε κεηαβνιή ηνπ 

ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαηά ηε δηαδξνκή από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο πξνο ην 

ηειεπηαίν ελδηάκεζν ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο ζηελ Επξώπε, αλακέλεηαη ε ζσκαηηθή 

ηνπο κάδα λα ήηαλ ζπζρεηηζκέλε κε ην δείθηε ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ, γεγνλόο πνπ 

δελ ηζρύεη. Η πξνεηνηκαζία ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ ζηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο, δελ θαίλεηαη πηζαλό, γηαηί θάηη ηέηνην ζα επηβάξπλε ελεξγεηαθά ηε 

πηήζε (Pennycuick 1975, 1998). Η αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ ζηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο (Driedzic et al. 1993, Lundgren et al. 1995, Dietz et al. 1999) 

ιακβάλεη ρώξα ζε είδε πνπ κεηαλαζηεύνπλ ζρεδόλ απεπζείαο από ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο. Σπλεπώο ην πην πηζαλό είλαη ε αύμεζε ηνπ 

ζσξαθηθνύ ηζηνύ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθό 

ζηαζκό πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο. Η ηερληθή όκσο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην θεθάιαην απηό γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ 

δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ εληνπηζκό κεηαβνιώλ ζηνλ όγθν ηνπ ηζηνύ ζηε 

θάζε απηή θαζώο ηα πνπιηά έρνπλ ελαπνζέζεη κεγάιεο πνζόηεηεο ππνδόξηνπ ιίπνπο 

πνπ ζα νδεγνύζε ζε ιαλζαζκέλεο κεηξήζεηο.         
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7.1. ΔΗΣΑΓΩΓΖ 

 

 Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη κηα εμαηξεηηθά απαηηεηηθή ζε ελέξγεηα δηαδηθαζία θαη 

ζπλεπώο ε ηθαλόηεηα βέιηηζηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγώλ ηξνθήο, ηόζν ρξνληθά 

όζν θαη ρσξηθά, ζα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο (Alerstam 1990). Ο 

ρξόλνο πνπ πεξλάεη έλα κεηαλαζηεπηηθό πνπιί ζηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο 

κεηαλάζηεπζεο ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ην ρξόλν πνπ αθηεξώλεη γηα ηηο πηήζεηο θαηά 

ηε κεηαθίλεζε ηνπ από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο θαη 

αληίζηξνθα (Alerstam 1993). Κε ηελ άθημε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ ζε έλα 

ελδηάκεζν ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο, βξίζθνληαη θαηά θαλόλα ζε έλα άγλσζην γηα απηά 

πεξηβάιινλ (Moore et al. 1990, Petit 2000) έρνληαο πςειέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο, ελώ 

ηαπηόρξνλα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζεξεπηηθή πίεζε (Cimprich et al. 2005, 

Lindström 1990, Moore 1994) θαη ηνλ αληαγσληζκό γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο πεγέο 

ηξνθήο, ηόζν κε άιια κεηαλαζηεπηηθά είδε, όζν θαη κε ηνπο κόληκνπο πιεζπζκνύο 

πνπιηώλ (Hutto 1985, Moore & Yong 1991). 

Έρεη παξαηεξεζεί όηη πνιιά άηνκα κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ πνπ θηάλνπλ 

ζε έλαλ ελδηάκεζν ζηαζκό κεηαλάζηεπζεο αδπλαηνύλ λα εκθαλίζνπλ ηθαλνπνηεηηθό 

ξπζκό αύμεζεο ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνπο θνξηηνύ. Οη ρακεινί ξπζκνί ελαπόζεζεο 

ελέξγεηαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε ζσκαηηθή ηνπο κάδα είηε λα κεηώλεηαη, είηε λα 

παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηηο πξώηεο κέξεο παξακνλήο ζηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο 

(Nisbet et al. 1963, Hansson & Pettersson 1989, Κπαξκπνύηεο 2005). Κηα ηέηνηα 

θαζπζηέξεζε ζηνλ ελεξγεηαθό αλεθνδηαζκό απμάλεη ην ρξόλν παξακνλήο ησλ 

αηόκσλ απηώλ ζηνπο ελδηακέζνπο ζηαζκνύο θαη κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα 

κεηαλάζηεπζεο. Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν ηα πνπιηά βξίζθνληαη 

θάησ από πίεζε ρξόλνπ (Møller 1994, Aebischer et al. 1996, Kokko 1999, Smith & 

Moore 2005) γηα γξήγνξε επηζηξνθή ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ηα άηνκα απηά 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε.     

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνύκελν θεθαιαίν (Θεθάιαην VΗ) θαηά ηε 

δηάζρηζε κεγάισλ νηθνινγηθώλ θξαγκάησλ ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά έρνπλ 

θαηαβνιίζεη κεγάια πνζά πξσηετλώλ. Δθηόο από ηε κείσζε ηεο κάδαο ηνπ ζσξαθηθνύ 

κπτθνύ ηζηνύ, αμηόινγεο κεηώζεηο κάδαο πνπ κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ην 50% 

ιακβάλνπλ ρώξα θαη ζην πεπηηθό ζύζηεκα  (Åkesson et al. 1992,  Biebach 1998, 

Battley et al. 2000), γεγνλόο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηε δπλαηόηεηα ελεξγεηαθνύ 

αλεθνδηαζκνύ (Lee et al. 2002, Hume & Biebach 1996, Karasov & Pinshow 2000).  

Σην θεθαιαίν απηό εμεηάδεηαη αλ θαηαπνλεκέλνη από ηε κεηαλάζηεπζε 
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Θεπνηζηξνβάθνη πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθό ξπζκό 

κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη πξόζιεςεο ηξνθήο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

θηάλνπλ ζε θαιή θπζηνινγηθή θαηάζηαζε.  

 
7.2. ΥΙΗΘΑ & ΚΔΘΟΓΟΗ 

 
Γηα ην παξόλ πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 29 Θεπνηζηξνβάθνη, πνπ 

ζπιιήθζεθαλ πξηλ ηηο 8:00, κεηαμύ 17 Απξηιίνπ θαη 15 Καΐνπ ηνπ 2008 ζηα 

Αληηθύζεξα. Ακέζσο κεηά ηε ζύιιεςε θαη ηε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ βηνκεηξηθώλ 

δεδνκέλσλ, ηνπνζεηνύληαλ γηα πέληε κέξεο ζε αηνκηθνύο θπιηλδξηθνύο θισβνύο 

θαηαζθεπαζκέλνπο από πιαζηηθό πιέγκα (όγθνο θισβνύ: 0.14 m3, Σρήκα 7.1).       

 

Σχήμα 7.1 Δηθνληθή αλαπαξάζηαζε ησλ αηνκηθώλ θισβώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην 
πείξακα. 

 

Ζ επηινγή ησλ αηόκσλ γηα ην πείξακα έγηλε κε βάζε ην ελεξγεηαθό ηνπο 

απόζεκα, όπσο απηό ππνινγίζηεθε γηα ην είδνο από ηνπο Ellegren & Fransson 

(1992). Τα άηνκα πνπ ηειηθά επηιέρηεθαλ, ρσξηζηήθαλ ζε δύν νκάδεο. Ζ πξώηε 

νκάδα (Οκάδα Α), αληηπξνζσπεύεη άηνκα θαηαπνλεκέλα από ηε δηάζρηζε ηεο εξήκνπ 

ηεο Σαράξαο θαη ηεο Κεζνγείνπ ζάιαζζαο, θαη ην ελεξγεηαθό ηνπο θνξηίν ήηαλ 

αξλεηηθό (<0% ηνπ κπτθνύ ηζηνύ). Τν αξλεηηθό ελεξγεηαθό θνξηίν ππνδειώλεη όηη 

έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπ πηήζεο έρεη θαηαβνιίζεη εθηόο 

από ιίπνο θαη δνκηθό ή ιεηηνπξγηθό ηζηό. Ζ δεύηεξε νκάδα (Οκάδα Β) πεξηέρεη άηνκα, 

ησλ νπνίσλ ην ελεξγεηαθό ηνπο θνξηίν θπκαίλεηαη από 0% κέρξη 10% ηεο κπτθήο 

κάδαο. Τα άηνκα απηά αληηπξνζσπεύνπλ ην κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ κεηά ηε 

δηάζρηζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο, θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα κε 

πιεόλαζκα ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο.    

Οη αηνκηθνί θισβνί ζηεγάδνληαλ ζε έλα πέηξηλν νίθεκα ρσξίο ζηέγε 

δηαηάζεσλ πεξίπνπ 15 m2. Σηελ νξνθή θαη ζηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεθε 

δίρηπ ζθίαζεο, απνηξέπνληαο έηζη ηελ είζνδν πηζαλώλ ζεξεπηώλ, πεξηνξίδνληαο 
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παξάιιεια ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ελώ ηαπηόρξνλα επέηξεπε ηελ ειεύζεξε είζνδν 

θσηόο θαη αέξα. Τα θινπβηά ηνπνζεηήζεθαλ ζην νίθεκα αλπςσκέλα θαηά πεξίπνπ 

κηζό κέηξν από ην έδαθνο. Φξεζηκνπνηώληαο πθαζκάηηλα θαιύκκαηα δηαζθαιίζηεθε 

ε απνπζία νπηηθήο επαθήο κεηαμύ ησλ πνπιηώλ. Απηό πεξηόξηδε θαηά ην δπλαηόλ ηελ 

όριεζε ησλ πνπιηώλ είηε κεηαμύ ηνπο είηε από ηελ αλζξώπηλε παξνπζία θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ.  

Ζ ζσκαηηθή κάδα ιακβαλόηαλ (κε αθξίβεηα 0.01 g) ακέζσο πξηλ ηνλ 

εγθιεηζκό θαη θαηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ γηα ηελ θάζε κέξα ηνπ πεηξάκαηνο. Σε 

θαζεκεξηλή βάζε παξέξρνληαλ 25 g πξνλύκθεο ηνπ θνιενπηέξνπ Tenebrio molitor  

θαη λεξό ad libitum.  Θαηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ θαη κεηά ηε κέηξεζε ηεο ζσκαηηθήο 

κάδαο, ε πνζόηεηα ηξνθήο πνπ δελ είρε θαηαλαισζεί ζπιιέγνληαλ θαη δπγίδνηαλ, ελώ 

παξάιιεια πξνζζέηνληαλ λέα ηξνθή. Ζ πξνζζήθε λέαο ηξνθήο εμαζθάιηδε όηη ζα 

ππάξρεη δηαζέζηκε ηξνθή ακέζσο κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ηελ ώξα δειαδή πνπ 

ηα πνπιηά ζα άξρηδαλ λα ηξέθνληαη μαλά. 

Ο ππνινγηζκόο ηεο εκεξεζίαο κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη ηνπ 

ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ, έγηλε κε βάζε ηελ βξαδηλή κέηξεζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο πνπ 

ιακβαλόηαλ κε ηε δύζε ηνπ ειίνπ. Γελ γίλνληαλ κεηξήζεηο ζσκαηηθήο κάδαο θαηά 

ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο όριεζεο. Σπλεπώο ε 

κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ελόο αηόκνπ ηε δεύηεξε εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο 

πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε ηεο βξαδηλήο ζσκαηηθήο κάδαο πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε 

δύζε ηνπ ειίνπ ηεο δεύηεξεο εκέξαο κε ηε αληίζηνηρε ηηκή πνπ ιακβάλεηαη ηε δύζε 

ηνπ ειίνπ ηεο πξώηεο εκέξαο ηνπ πεηξάκαηνο. Αληίζηνηρα θαη γηα ηηο επόκελεο εκέξεο 

ηνπ πεηξάκαηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό όκσο ηεο εκεξεζίαο κεηαβνιήο ηεο πξώηεο 

εκέξαο ηνπ πεηξάκαηνο δελ είλαη δηαζέζηκε ε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ηεο 

πξνεγνπκέλεο εκέξαο. Έηζη ν ππνινγηζκόο ηεο εκεξεζίαο κεηαβνιήο ηεο πξώηεο 

εκέξαο ηνπ πεηξάκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε αθαηξώληαο ηελ ηηκή ηεο ζσκαηηθήο 

κάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δύζεο ηνπ ειίνπ κε ηε ζσκαηηθή κάδα εγθισβηζκνύ θαη 

ηε ζεσξεηηθή απώιεηα κάδαο θαηά ην πξνεγνύκελν βξαδύ.  Ζ ζεσξεηηθή απώιεηα 

κάδαο θαηά ην πξνεγνύκελν βξάδπ ππνινγίζηεθε σο 0.5% ηεο ζσκαηηθήο κάδαο γηα 

θάζε ώξα αλάπαπζεο (Meijer et al. 1994).  

Δθαξκόζηεθε έλα Κεηθηό Γξακκηθό Κνληέιν (Linear Mixed Model) κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ εκεξεζία κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο. H εκέξα 

πεηξάκαηνο (πέληε επίπεδα), ε νκάδα θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο   ζεσξήζεθαλ σο πξνθαζνξηζκέλνη παξάγνληεο (fixed effect) 

θαη ηα άηνκα πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα πεηξάκαηα σο ηπραίνο παξάγνληαο (random 
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effect). Τν κνληέιν νξίζηεθε λα κελ έρεη ζηαζεξά, θαζώο ηε ρξνληθή ζηηγκή κεδέλ ε 

δηαθνξά ζηε κεηαβνιή ηεο κάδαο ζα πξέπεη λα είλαη θαη απηή κεδέλ. Παξνκνίσο 

εθαξκόζηεθε έλα λέν Κεηθηό Γξακκηθό Κνληέιν (Linear Mixed Model) κε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ εκεξεζία θαηαλάισζε ηξνθήο θαη ηελ εκέξα πεηξάκαηνο, ηελ νκάδα 

θπζηνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο σο πξνθαζνξηζκέλνη 

παξάγνληεο, θαη ηα ππό κειέηε άηνκα σο ν ηπραίνο παξάγνληαο. Θαη απηό ην κνληέιν 

νξίζηεθε λα κελ έρεη ζηαζεξά γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο.  

 

 

6.3. ΑΠΟΤΔΙΔΣΚΑΤΑ 

 
Ζ Οκάδα Α ζπκπεξηιάκβαλε δεθαπέληε άηνκα κε κέζν ελεξγεηαθό απόζεκα  -

8.69% ±5.62 ηεο κπτθήο κάδαο θαη κέζε ζσκαηηθή κάδα 14.94±1.11 g θαηά ηνλ 

εγθισβηζκό. Αληίζηνηρα ε Οκάδα Β, πνπ ζπκπεξηιάκβαλε δεθαηέζζεξα άηνκα, είρε 

κέζν ελεξγεηαθό θνξηίν ηα 4.20%±2.95 ηεο κπτθήο κάδαο θαη κέζε ζσκαηηθή κάδα 

ηα 16.99±0.65 g θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ κέζε ζσκαηηθή κάδα αιιά θαη 

ην κέζν ελεξγεηαθό απόζεκα δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμύ ησλ νκάδσλ 

(ζσκαηηθή κάδα: t27 = 6.02, P<0.001̇ ελεξγεηαθό θνξηίν: t27 = 7.65, P<0.001̇ Σρήκα 

7.2). Τν κέζν κήθνο θηεξνύγαο, αληίζεηα κε ηηο δύν παξαπάλσ κεηαβιεηέο, δελ 

εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (νκάδα Α: 82.20±1.42 mm ̇ νκάδα Β: 

82.07±1.34 mm ̇  t27 = -2.51, P=0.801). 

 

 

Σχήμα 7.2. Ζ ζσκαηηθή κάδα α) θαη ην ελεξγεηαθό απόζεκα β) θαηά ηνλ εγθισβηζκό 
(ζύκβνια κε άζπξν ρξώκα) θαη θαηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο (ζύκβνια κε γθξη ρξώκα). 
***: P<0.001, κ.ζ. : ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθό. 

 

Ζ κέζε ζσκαηηθή κάδα θαηά ηελ απειεπζέξσζε (πέκπηε κέξα ηνπ 

πεηξάκαηνο), δελ δηέθεξε ζηαηηζηηθά  κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ (t27 = 1.81, P=0.081), 

κε ηε ζσκαηηθή κάδα ηεο Οκάδαο Α λα είλαη 21.63±1.04 g θαη ηεο Οκάδαο Β λα είλαη 
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22.36±1.10 g αληίζηνηρα (Σρήκα 7.2α, 7.3α). Τν ίδην πξόηππν εκθαλίζηεθε θαη γηα ην 

ελεξγεηαθό απόζεκα (Οκάδαο Α: 32.41%±0.77· Οκάδαο Β: 37.16%±0.62· t27 = 1.83, 

P=0.078· Σρήκα 7.1β). 

Ζ κέζε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο, δηέθεξε ζηαηηζηηθά κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ (t27 = -2.46, P=0.02) κε ην 

κέζν άηνκν ηεο Οκάδαο Α λα απμάλεη ηε κάδα ηνπ θαηά 6.69±1.63 g, ελώ ε 

αληίζηνηρε ηηκή γηα ηελ αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ηνπ κέζνπ αηόκνπ ηεο Οκάδαο 

Β λα είλαη  5.37±1.21 g. Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο (γηα όια ηα 

άηνκα) ήηαλ αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε ηόζν κε ηελ αξρηθή ζσκαηηθή κάδα θαηά ηνλ 

εγθισβηζκό (r=-0.72, P<0.001), όζν θαη κε ην ελεξγεηαθό απόζεκα θαηά ηνλ 

εγθισβηζκό (r=-0.70, P<0.001). 

 

Σχήμα 7.3. α) Ζ κέζε ζσκαηηθή κάδα από ηνλ εγθισβηζκό κέρξη ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. β) 
Ζ κέζε εκεξήζηα κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθή κάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Τα ηξίγσλα 
αλαπαξηζηνύλ ηα άηνκα ηεο νκάδαο Α θαη ηα ηεηξάγσλα ηα άηνκα ηεο νκάδαο Β.    
  
 

Τν Κεηθηό Γξακκηθό Κνληέιν έδεημε όηη ε δηαθύκαλζε ζηελ εκεξήζηα κεηαβνιή 

ηεο ζσκαηηθήο κάδαο νθείιεηαη απνθιεηζηεθά ζηελ εκέξα ηνπ πεξάκαηνο, ελώ ε 

δηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο  κεηαβνιήο νθείιεηαη ζηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην 

θάζε άηνκν (Πίλαθαο 7.1). Ζ κόλε κέξα ζηελ νπνία ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  

 

Πίλαθαο 7.1. Απνηειέζκαηα ηνπ Κηθηνύ Γξακκηθνύ Κνληέινπ κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 
κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο.  

 Κεηαβνιή ζσκαηηθή κάδαο  Κατανάλωση τρουής 

 F df P  F df P 

Ημέρα  34.26 4, 65.40 <0.001  22.9 4, 40.97 <0.001 
Ομάδα 4.34 1.86.41 0.040  2.41 1.97.64 0.124 
Ημέρα * Ομάδα 1.04 4,65.40 0.394  0.21 4,40.96 0.394 

 
 

δηαθνξνπνίεζε ζηε κεηαβνιή ηεο κάδαο ήηαλ ε δεύηεξε εκέξα πεηξάκαηνο (t27 =-

2.72, P=0.01̇ Σρήκα 7.3), πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ εκέξα κέγηζηεο αύμεζε βάξνπο.  
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Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο ε ζπλνιηθή θαηαλαισζείζα πνζόηεηα 

ηξνθήο δελ δηέθεξε κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ (t21=0.91, P=0.372 ̇ Σρήκα 7.4) θαη 

κόλν ε κέξα ηνπ πεηξάκαηνο επεξέαζε ηε δηαθύκαλζε ηεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο 

(Πίλαθαο 7.1). Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε ηξνθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ηξίηε εκέξα 

ηνπ πεηξάκαηνο παξά ην γεγνλόο όηη ε κέγηζηε αύμεζε εληνπίζηεθε θαηά ηε δεύηεξε 

εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο (γηα όια ηα άηνκα) δελ 

παξνπζίαζε ζπζρέηηζε νύηε κε ηελ αξρηθή ζσκαηηθή κάδα θαηά ηνλ εγθισβηζκό (r=-

0.08, P=0.72), αιιά νύηε κε ην ελεξγεηαθό απόζεκα θαηά ηνλ εγθισβηζκό (r=-0.04, 

P=0.85). 

 

 
Σχήμα 7.4 Ζ κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε ηξνθήο γηα ηα άηνκα ησλ δύν νκάδσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Τα ηξίγσλα αλαπαξηζηνύλ ηα άηνκα ηεο Οκάδαο Α θαη ηα ηεηξάγσλα 
ηα άηνκα ηεο Οκάδαο Β.    

 

  
 

6.3. ΣΥΕΖΤΖΣΖ 

  
 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην Θεθαιαίν ΗΗΗ ην πνζνζηό ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ πνπ 

θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα θαη έρνπλ θαηαλαιώζεη όια ηα ελεξγεηαθά ηνπο απνζέκαηα 

θπκαίλεηαη ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. Σε άιιεο πεξηνρέο όκσο ηεο 

αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ ην πνζνζηό αλέξρεηαη κέρξη θαη ζην 75% ηνπ πιεζπζκνύ.  

Θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε, θύξηα πεγή ελέξγεηαο απνηειεί ην ππνδόξην ιίπνο 

(Ramenofsky 1990). Παξάιιεια όκσο κε ην ιίπνο θαηαβνιίδεηαη θαη θάπνην πνζνζηό 

πξσηεΐλεο πνπ εμάγεηαη από ην κπτθό ζσξαθηθό ηζηό θαη ην πεπηηθό ζύζηεκα  

(Schwilch et al. 2002, Biebach 1998). Ζ αηξνθία ησλ νξγάλσλ πνπ είλαη ζεκαληηθά 

ζηελ αθνκνίσζε ηεο ηξνθήο,  έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε κεησκέλε ηθαλόηεηα ρώλεπζεο 



     Θεθάιαην VII - Ταρεία αλαπιήξσζε ησλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ κεηά ηελ δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο  
 

 99 

(Lee et al. 2002), αιιά θαη κε ην κεησκέλν ξπζκό πξόζιεςεο ηεο ηξνθήο (Hume & 

Biebach 1996, Karasov & Pinshow 2000).   

 Κειέηεο ζε ειεύζεξα πνπιηά έρνπλ δείμεη όηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ ζπγθιίλεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ πνπ 

δαπαλνύλ ζην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη (Lindström & Alerstam 1992, 

Schmaljohann & Dierschke 2005, Bayly 2006, Hedenström 2007), ελώ ηόζν ν 

ρξόλνο, όζν θαη ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο  είλαη 

γλσζηό όηη είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο επηηπρία (Moller 1994, 

Lozano et al. 1996, Aebischer et al. 1996, Smith & Moore 2005). Σπλεπώο, αθνύ ε 

άθημε Θεπνηζηξνβάθσλ ζηελ αλαηνιηθή Κεζόγεην κε κεδεληθά ή ζρεδόλ κεδεληθά 

απνζέκαηα είλαη ζπλήζεο θαηά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, θαίξην 

θαληάδεη ην εξώηεκα αλ ηα άηνκα απηά, ζεσξνύληαη άηνκα πνπ έρνπλ απνηύρεη ή 

αθόκα έρνπλ πηζαλόηεηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ηνπο ηαμηδίνπ κε 

επηηπρία.   

Τα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην θεθάιαην έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε παιηόηεξα επξήκαηα άιισλ εξεπλεηώλ αθνύ ηα άηνκα κε εμαληιεκέλα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα δελ έδεημαλ κεησκέλε ηθαλόηεηα ρώλεπζεο (Lee et al. 2002) ή    

κεησκέλν ξπζκό πξόζιεςεο ηεο ηξνθήο (Hume & Biebach 1996, Karasov & Pinshow 

2000). Κηα βαζηθή δηαθνξά όκσο κεηαμύ ησλ πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

Hume & Biebach (1996) θαη Karasov & Pinshow (2000) θαη απηά πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζε απηό ην θεθάιαην είλαη όηη απηνί ππνβάιινπλ ηα πνπιηά ζε λεζηεία, 

πξνζνκνηώλνληαο ηελ απώιεηα κάδαο από ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε, ελώ ζηε δηθή 

καο πεξίπησζε ηα αδύλαηα άηνκα ζπιιέρζεθαλ από ειεύζεξνπο πιεζπζκνύο. Οη 

Battley et al. (2001), όκσο, έδεημαλ όηη αλ θαη θαηά ηελ αζηηία ηα όξγαλα από ηα 

νπνία εμάγνληαη πξσηεΐλεο πξνο θαύζε είλαη ηα ίδηα κε απηά από ηα νπνία πξσηεΐλεο 

αληινύληαη θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε, ην πνζνζηό άληιεζεο δηαθέξεη, όπνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο αζηηίαο ε ζπλεηζθνξά πξσηετλώλ από ην πεπηηθό ζύζηεκα είλαη 

κεγαιύηεξε. Οη Bauchinger et al. (2009) ζε κηα πξόζθαηε εξγαζία ηνπο δηαπίζησζαλ 

όηη θαηαπνλεκέλνη από κεηαλάζηεπζε Καπξνζθνύθεδεο Sylvia atricapilla δηαηήξεζαλ 

ηελ ηθαλόηεηα αθνκνίσζεο ηεο ηξνθήο, απμάλνληαο ην ρξόλν παξαθξάηεζεο ηεο 

πξνζιακβαλόκελεο ηξνθήο ζην πεπηηθό ηνπο ζύζηεκα. Πηζαλόηαηα θαη ζηελ 

πεξίπησζε καο ν παξαηεξνύκελνο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ηεο 

Οκάδαο Α λα νθείιεηαη ζε αύμεζε ηνπ ρξόλνπ παξαθξάηεζεο ηεο  ηξνθήο ζην 

πεπηηθό ηνπο ζύζηεκα.  
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 Ζ πξόζιεςε ηξνθήο θαη ζηηο δύν νκάδεο απμαλόηαλ ζηαδηαθά κέρξη ηελ ηξίηε 

εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο, όπνπ κεηά ην ζεκείν απηό ε πξόζιεςε ηξνθήο παξνπζηάδεη 

κηα κηθξή πηώζε (Σρήκα 7.4). Σε πεηξάκαηα εγθισβηζκνύ ζε Θεπνηζηξνβάθνπο θαη 

Καπξνζθνύθεδεο Sylvia atricapilla θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ, ην κέγηζην 

ζηελ θαηαλάισζε ηεο ηξνθήο εληνπίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο εκέξαο 

ηνπ εγθισβηζκνύ (Hume & Biebach 1996, Fransson & Weber 1997). Ζ θαζπζηέξεζε 

ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζηα 

πεηξάκαηα ησλ άιισλ εξεπλεηώλ, ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξεο ζσκαηηθέο κάδεο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ πεηξάκαηνο ζηα Αληηθύζεξα ηα 

άηνκα θαη ησλ δύν νκάδσλ έρνπλ κόιηο δηαζρίζεη έλα κεγάιν νηθνινγηθό θξάγκα, θαη 

εθηόο από κηθξόηεξα απνζέκαηα ζε ιηπώδε ηζηό, έρνπλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλν 

πεπηηθό ζύζηεκα ζε ζρέζε πνπιηά ηνπ ηδίνπ είδνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζηλνπώξνπ (Schwilch et al. 2002). Σπλεπώο, γηα λα επηηεπρζεί ην κέγηζην ηεο 

θαηαλάισζεο ηξνθήο πξέπεη πξώηα λα απνθαηαζηαζεί ζε θάπνην βαζκό ην πεπηηθό 

ζύζηεκα ησλ πνπιηώλ (Karasov & Pinshow 1998), θάηη πνπ πξνθαλώο ζηε δηθή καο 

πεξίπησζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρεηηθά κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.  

 Τα άηνκα θαη ησλ δύν νκάδσλ κε ηελ άθημή ηνπο ζηα Αληηθύζεξα, ακέζσο 

κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ θξάγκαηνο πξέπεη λα απνθαηαζηήζνπλ ηα 

ελεξγεηαθά ηνπο εθόδηα ηόζν ζε ιίπνο όζν θαη ζε δνκηθό ή/θαη ιεηηνπξγηθό ηζηό.  Γελ 

είλαη όκσο ζαθέο πνπ νθείιεηαη ε παξαηεξνύκελε δηαθνξά ζηε κεηαβνιή ηεο 

ζσκαηηθήο κάδαο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ ηνπ πεηξάκαηνο, όηαλ κάιηζηα απηέο 

θαηαλαιώλνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα ηξνθήο. Κηα πηζαλή εμήγεζε ζα κπνξνύζε λα είλαη 

όηη ηα άηνκα ησλ δύν νκάδσλ επελδύνπλ ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ηζηώλ. 

Ζ αλάπηπμε ησλ γνλάδσλ ζηνπο Θεπνηζηξνβάθνπο, αξρίδεη πνιύ πξηλ ηελ άθημε ηνπο 

ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο, πξηλ αθόκα δηαζρίζνπλ ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο θαη ηε 

Κεζόγεην ζάιαζζα (Bauchinger et al. 2005, Bauchinger et al. 2007). Παξάιιεια είλαη 

γλσζηό όηη ε δηαζεζηκόηεηα ηξνθήο αιιά ε θαη θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε 

επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπο (Bauchinger et al. 2008). Ζ επέλδπζε ηεο 

πξνζιακβαλόκελεο ελεξγείαο, από ηα άηνκα πνπ θηάλνπλ ζηε Κεζόγεην ζε θαιή 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε, ζηελ αλάπηπμε ησλ γνλάδσλ πηζαλόηαηα είλαη θαη ν ιόγνο 

ηεο δηαθνξάο ζηε ζσκαηηθή κεηαβνιή ησλ δύν νκάδσλ. Οη Θεπνηζηξνβάθνη πνπ 

θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα θαηαπνλεκέλα θαη ρσξίο ελεξγεηαθά απνζέκαηα δελ έρνπλ 

πηζαλόλ ηε “πνιπηέιεηα” λα επελδύζνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γνλάδσλ αιιά ην πξώην 

ηνπο κέιεκα απνηειεί ε ζπζζώξεπζε ιηπώδνπο ηζηνύ, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο γηα ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο.  
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 Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηνπ ελεξγεηαθνύ απνζέκαηνο ζηνπο ελδηάκεζνπο 

ζηαζκνύο κεηαλάζηεπζεο δελ θαζνξίδεηαη όκσο κόλν από ηε δηαζεζηκόηεηα ηξνθήο 

θαη ηελ ηθαλόηεηα αθνκνίσζεο ηεο (π.ρ. Bibby & Green 1981), αιιά είλαη έλαο 

ζπγθεξαζκόο κεηαμύ δηαζεζηκόηεηαο ηξνθήο, αληαγσληζκνύ (Bibby & Green 1980, 

Moore & Yong 1991), ζεξεπηηθήο πίεζεο (Fransson & Weber 1997, Cimprich & Moore 

1999), ελδνγελώλ παξαγόλησλ (Schaub & Jenni 2000, Schaub & Jenni 2001) αιιά 

θαη ηνπ ρξόλνπ (Bairlein 2000) θαη ηνπ ρώξνπ (Fransson et al. 2001).  

Σπλνςίδνληαο θαίλεηαη όηη νη Θεπνηζηξνβάθνη πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθύζεξα 

θαηαπνλεκέλνη από ην κεηαλαζηεπηηθό ηαμίδη, δεδνκέλεο ηεο αθζνλίαο ηξνθήο, είλαη 

πξνζαξκνζκέλνη ζην λα αξρίζνπλ ηνλ ελεξγεηαθό ηνπο αλεθνδηαζκό ακέζσο κεηά 

ηελ άθημή ηνπο. Ο γξήγνξνο ξπζκόο αύμεζεο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο, ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πιεόλαζκα ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ θαηά ηελ άθημή ηνπο, δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηα θαηαπνλεκέλα άηνκα λα κεηώζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξόλν 

παξακνλήο ζηνπο ελδηακέζνπο ζηαζκνύο θαη εληέιεη λα επηζπεύζνπλ ην ηαμίδη ηνπο 

πξνο ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο. Ζ ηθαλόηεηα ησλ αδύλαησλ Θεπνηζηξνβαθώλ γηα 

ηαρύ αλεθνδηαζκό είλαη θξίζηκε γηα ηελ αλαηνιηθή Κεζόγεην, θαζώο ζύλεζεο είλαη ην 

θαηλόκελν ηεο εμάληιεζεο όισλ ησλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ θαηά ηε δηάζρηζε ηεο 

εξήκνπ ηεο Σαράξαο θαη ηεο Κεζνγείνπ ζάιαζζαο.   
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8. ΓΔΛΗΘΖ ΣΥΕΖΤΖΣΖ. 
 

Κεηά ην πέξαο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά 

αξρίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο ηαμίδη πξνο ηηο πεξηνρέο 

δηαρείκαζεο.  Κε βάζε ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο (Hahn et al. 2009) πάλσ απφ 

170  εθαηνκκχξηα Θεπνηζηξνβάθνη εγθαηαιείπνπλ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ηνπο 

ζηε δπηηθή Παιαηαξθηηθή, κε πξννξηζκφ ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. Ζ κέζε εκεξνκελία 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ θεληξηθή θαη βφξεηα Δπξψπε γηα ην είδνο είλαη ε 9ε Σεπηεκβξίνπ 

(Yohannes et al. 2009b) κε ηα ελήιηθα άηνκα λα αξρίδνπλ ηε κεηαλάζηεπζε λσξίηεξα 

απφ φηη ηα αλψξηκα άηνκα (Cramp 1992).  

Κε βάζε ηα επξήκαηα απφ ηα Αληηθχζεξα νη ελήιηθνη Θεπνηξηνβάθνη θηάλνπλ 

πξψηνη ζηε λφηηα αλαηνιηθή Δπξψπε κε κέζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηελ 5ε 

Σεπηεκβξίνπ κε ηα αλήιηθα άηνκα λα αθνινπζνχλ πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα. 

Τν παξαηεξνχκελν πξφηππν ηνπ κεηνχκελνπ κήθνπο θηεξνχγαο θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πεξηφδνπ νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζηελ αζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε ησλ 

ειηθηαθψλ θιάζεσλ, θαζψο ηα ελήιηθα άηνκα ηνπ είδνπο έρνπλ κεγαιχηεξν κήθνο 

θηεξνχγαο απφ φηη ηα αλήιηθα (Cramp 1992). Τν γεγνλφο φηη ηα άηνκα ηνπ είδνπο 

πνπ θηάλνπλ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ζηε λφηην αλαηνιηθή Δπξψπε έρνπλ κηθξφηεξν 

ελεξγεηαθφ απφζεκα απφ απηά πνπ θηάλνπλ πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, αληαλαθιά 

ζηε πξνζπάζεηα ησλ αξγνπνξεκέλσλ πνπιηψλ λα κεηψζνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο, αληηζηαζκίδνληαο έηζη ζε 

θάπνην βαζκφ ηελ θαζπζηεξεκέλε άθημή ηνπο ζηε λφηηα Δπξψπε (Bairlein 1985).      

 Θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή θίλεζε ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ απφ ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο ζηε λφηηα Δπξψπε παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αχμεζε ηεο κέζεο ηηκήο 

ηεο ζσκαηηθήο κάδαο (Bairlein 1991, Schaub & Jenni 2000a, b, Yohannes et al. 

2009), ε νπνία είλαη πην έληνλε ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο 

ζσκαηηθήο κάδαο ζηνλ άμνλα βνξά-λφηνπ, πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε 

(Bairlein 1991, Schaub & Jenni 2000a), αληαλαθιά ην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο πνπ έρνπλ λα δηαζρίζνπλ ηα πνπιηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

αλαηνιηθφ αεξνδηάδξνκν. Παξάιιεια απφ φηη πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ ζσξαθηθνχ κπτθνχ ηζηνχ (Θεθάιαην VI), ε κεηαβνιή ηεο ζσκαηηθήο 

κάδαο θαζνδφλ πξνο ηελ Θξήηε δελ νθείιεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ ζσξαθηθνχ κπτθνχ 

ηζηνχ αιιά απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο κάδαο ηνπ ππνδφξηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ. 

 Ζ ζηαζεξή αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπζζψξεπζε, ζε θάζε ελδηάκεζν ζηαζκφ κεηαλάζηεπζεο, 
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ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ κεγαιχηεξσλ απφ απηά πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

κεηαθίλεζή ηνπο ζηνλ επφκελν κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ. Παξάιιεια έρεη θαλεί φηη ν 

ρξφλνο παξακνλήο ηνπο ζε φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο 

είλαη ζηαζεξφο (Schaub & Jenni 2001) θαη ε ελεξγεηαθή ελαπφζεζε ζε θάζε ζηαζκφ 

ηζφπνζε (Schaub & Jenni 2000a). Τν ελεξγεηαθφ απφζεκα πνπ ζπζζσξεχαηαη 

ζηαδηαθά θαηά ηε δηαδξνκή ησλ αηφκσλ απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο κέρξη ηελ 

έλαξμε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο ζεσξείηαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο (Schaub & 

Jenni 2000a, b, Yohannes et al. 2008a) φηη είλαη αξθεηφ γηα ηε δηάζρηζε ηεο 

Κεζνγείνπ ζάιαζζαο θαη ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο. Οη Schaub & Jenni (2000a) 

αλαιχνληαο δεδνκέλα ζσκαηηθήο κάδαο απφ έλα επξχ δίθηπν πεξηνρψλ δελ εληφπηζαλ 

απμεκέλεο ηηκέο θνληά ζηα φξηα ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο, θαη ζεψξεζαλ αξρηθά φηη 

πηζαλφηαηα ν ελεξγεηαθφο, αλεθνδηαζκφο ιακβάλεη ρψξα ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηάζρηζεο. Γη’ απηφ είλαη δχζθνινο ν 

εληνπηζκφο πςειψλ ηηκψλ ζσκαηηθήο κάδαο θνληά ζηα φξηα ηεο Κεζνγείνπ ζάιαζζαο 

ή ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο. Σε κηα κεηαγελέζηεξε εξγαζία ηνπο φκσο (Schaub & 

Jenni 2001), ηζρπξίδνληαη φηη νη Θεπνηζηξνβάθνη δελ είλαη εμαξηεκέλνη απφ ηνπο 

ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο κεηαλάζηεπζεο θνληά ζηα φξηα ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο 

θαη πξαγκαηνπνηνχλ ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο βαζηδφκελνη ζην 

ελεξγεηαθφ απφζεκα πνπ έρνπλ ζπζζσξεχζεη θαζνδφλ κέρξη ηε λφηηα Δπξψπε. 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη νη Θεπνηζηξνβάθνη αθνινπζνχλ ηε ζηξαηεγηθή 

κεηαλάζηεπζεο πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο (Schaub & Jenni 

2000a, b, Yohannes et al. 2008a), ηφηε ζα εγθαηέιεηπαλ ηελ Θξήηε φζν λα 

δηαζρίζνπλ ην νηθνινγηθφ θξάγκα έρνληαο κέζε ζσκαηηθή κάδα γχξσ ζηα 23.4 g. 

Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζσκαηηθή κάδα άθημεο ηνπ είδνπο ζηελ Θξήηε (19.7 g, 

Θεθάιαην IV), ην κέζν ρξφλν παξακνλήο πνπ είλαη ζηαζεξφο γηα φινπο ηνπο 

ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο ζηελ Δπξψπε (7.7 d, Schaub & Jenni 2001) 

θαη ηνλ επίζεο ζηαζεξφ ζε φινπο ηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο ξπζκφ 

ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ (0.48 gd-1, Schaub & Jenni 2000a). Ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ πξνυπάξρνπζα αληίιεςε φηη ε απαηηνχκελε ζσκαηηθή κάδα γηα ηε δηάζρηζε ηεο 

Δξήκνπ ηεο Σαράξαο θπκαίλεηαη απφ 22 κε 25 g (Bairlein 1985, 1988, 1991, Totzke 

et al. 2000, Bairlein 1991) ε παξαπάλσ ζεσξία γηα ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ νη 

Θεπνηζηξνβάθνη θαίλεηαη λα είλαη ινγηθή.  

Σηε δηαηξηβή απηή θαίλεηαη μεθάζαξα φκσο, φηη νη Θεπνηζηξνβάθνη πξέπεη 

θαηά ηελ απνγείσζε ηνπο απφ ηελ Θξήηε, γηα ηελ επηηπρεκέλε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο θαηά ηε θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, λα έρνπλ 
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ζσκαηηθή κάδα ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ 28 g (Θεθάιαην V, Πίλαθαο 5.2). Δίλαη εκθαλέο 

ηφζν απφ ην ρξφλν παξακνλήο ησλ αλήιηθσλ Θεπνηζηξνβάθσλ ζηελ Θξήηε φζν θαη 

απφ ην ελεξγεηαθφ απφζεκα αλαρψξεζεο, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηα άηνκα πνπ 

ηνπο είρε ηνπνζεηεζεί κηθξνπνκπφο, φηη ην είδνο πηνζεηεί κηα δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή 

κεηαλάζηεπζεο απφ απηή πνπ έρεη πξνηαζεί (Schaub & Jenni 2000a). Δλψ ινηπφλ νη 

Θεπνηζηξνβάθνη θαηά ηε κεηαθίλεζε απφ ηε βφξεηα ζηε λφηηα Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ίδην πξφγξακκα κεηαλάζηεπζεο κε ίζνπο ρξφλνπο παξακνλήο θαη ελαπφζεζεο 

ηζφπνζεο ελεξγείαο ζε θάζε ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ, κε ηελ άθημε ηνπο 

ζηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν ζηαζκφ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο ην 

κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο πξφγξακκα αιιάδεη. Σηνλ ηειεπηαίν ινηπφλ, ελδηάκεζν 

κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ νη Θεπνηζηξνβάθνη ζρεδφλ δηπιαζηάδνπλ ην ρξφλν 

παξακνλήο ηνπο, ελψ παξάιιεια ελαπνζέηνπλ πνιχ κεγαιχηεξα ελεξγεηαθά 

απνζέκαηα απφ φηη ζε θάζε πξνεγνχκελν ζηαζκφ (Σρήκα 8.1).        

 
Σρήκα 8.1. Σηξαηεγηθή θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο ηνπ Θεπνηζηξνβάθνπ κε βάζε ην 
ελεξγεηαθφ θνξηίν θαηά Schaub & Jenni (2000a, δηαθνπηφκελε γξακκή) θαη φπσο πξνθχπηεη 
απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή (ζπλερφκελε γξακκή).    

 

Τν γεγνλφο φηη νη Θεπνηζηξνβάθνη ζηελ Θξήηε παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ζε νπνηνδήπνηε άιινλ ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ ζε ζπλδηαζκφ κε ην 

γεγνλφο φηη γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνπ απαξαίηεηνπ γηα ηε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ ελαπνηίζεηαη ζηελ Θξήηε, θαζηζηά , ην 

ηνλ ηειεπηαίν πξηλ ην θξάγκα κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην 

είδνο. Πνηα ζηνηρεία ελεξγνπνηνχλ ηελ αιιαγή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ησλ πνπιηψλ δελ είλαη μεθάζαξν, αιιά ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ηα πνπιηά 
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ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία ζπζρεηηδφκελα κε ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο (Fransson et 

al. 2001, Kullberg et al. 2003) σζηφζν ην εξψηεκα απηφ απνηειεί αθφκα αλνηρηφ 

εξεπλεηηθφ πεδίν. 

Κεηά ηελ άθημε ηνπ ζηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ, νη 

Θεπνηζηξνβάθνο έρεη πςειέο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ ε γξήγνξε 

αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ελδηαηηεκάησλ γηα ηνλ ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ είλαη 

ζεκαληηθή. Ζ πξψηε απφπεηξα αλεχξεζεο θαηάιιεισλ ελδηαηηεκάησλ ιακβάλεη ρψξα 

κφιηο πξηλ ηελ πξνζγείσζε είηε κε ηελ ρξήζε νπηηθψλ ή ερεηηθψλ εξεζηζκάησλ 

(Mönkkönen et al. 1999, Mukhin et al. 2005). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ηεο επηηπρίαο 

ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ ζηελ πεξηνρή Θεπνηζηξνβάθσλ κε ηε ρξήζε ερεηηθψλ 

θαιεζκάησλ.  Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηα άηνκα κε ξαδηνπνκπφ, ηηο πξψηεο κέξεο 

παξακνλήο έλαο αξηζκφο αηφκσλ κεηαθηλείηαη κέρξη θαη 1 km απφ κέξα ζε κέξα γηα 

ηελ αλεχξεζε θαηάιιεισλ ελδηαηηεκάησλ. Δλψ ην είδνο θαηά ηελ πεξίνδν 

αλαπαξαγσγήο ηξέθεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε αζπφλδπια, θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

κεηαλάζηεπζε  κεηαβάιεη ην δηαηηνιφγην ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεγάιν πνζνζηφ 

θξνχησλ θαη θαξπψλ (Simons & Bairlein 1990). Θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηνλ 

ηειεπηαίν ελδηάκεζν ζηαζκφ ηξέθεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε θξνχηα (πξνζσπηθή 

παξαηήξεζε) επηηπγράλνληαο κηα άθζνλε θαη ζηαζεξή ζηνλ ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν 

δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο.     

Ζ παξακνλή ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ ζηελ Θξήηε ζπκπίπηεη κε ην κέγηζην ηεο 

θαξπνθνξίαο ησλ ζπθηψλ ζηελ πεξηνρή (πξνζσπηθή παξαηήξεζε), ηα θξνχηα ησλ 

νπνίσλ απνηεινχλ ηελ θχξηα ηξνθή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο. Ζ αθζνλία ησλ ζχθσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη 

πηζαλφηαηα θαη ε αηηία ηνπ κεγάινπ ξπζκνχ ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ (0.72 gd-1) 

πνπ πξνζεγγίδεη ζρεδφλ ην δηπιάζην ηεο ηηκήο πνπ ππνινγίζηηθε σο κέζε ηηκή γηα φιε 

ηελ Δπξψπε θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν (0.48 gd-1, Schaub & Jenni 2000a). Κε 

δεδνκέλν φηη ην ειάρηζην ελεξγεηαθφ απφζεκα αλαρψξεζεο απφ ηελ πεξηνρή 

πξνζεγγίδεη ην 100% ηνπ κπτθνχ ηζηνχ, ν ξπζκφο ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ρξφλν παξακνλήο θαη ζπλεπψο θαη ην ρξφλν άθημεο 

ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο. Αλ θαη ε πίεζε γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ 

κεηαλάζηεπζεο είλαη πην έληνλε θαηά ηε κεηαθίλεζε πξνο ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο 

(Møller 1994, Hedenström & Alerstam, 1997), παξαηεξείηαη θαη θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη φηη ηα φξηα ηεο Σαράξαο είλαη δπλακηθά θαη ε 

θαζπζηέξεζε κφλν ελφο κήλα ζα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη 50 κε 100 km (Σρήκα 8.2) 

πνπ ζεκαίλεη κέρξη θαη κηα επηπιένλ λχρηα πηήζεο θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο. 
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Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ν ηειεπηαίνο ελδηάκεζνο κεηαλαζηεπηηθφο ζηαζκφο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ 

επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα ηνπο Θεπνηζηξνβάθνπο.  

 

Σρήκα 8.2.  Δπνρηθή κεηαβνιή ησλ νξίσλ ηεο εξήκνπ θαηά ηε θζηλνπσξηλή 
κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν, α) ηα φξηα ηεο εξήκνπ θαηά ην Σεπηέκβξην ηνπ 2008, β) ηα 
αληίζηνηρα φξηα θαηά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008. Ζ πξάζηλε γξακκή δείρλεη ηα φξηα θαηά ην 
Σεπηέκβξην.       

 

Κεηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Θξήηε, θαηά κέζν φξν γηα δχν εβδνκάδεο, θαη 

αθνχ ε ζσκαηηθή ηνπο κάδα πξνζεγγίδεη ηα 30 g νη Θεπνηζηξνβάθνη είλαη έηνηκνη λα 

ζπλερίζνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο ηαμίδη.  Δίλαη πηα απνδεθηφ φηη ηα πεξηζζφηεξα 

ζηξνπζηφκνξθα δηαζρίδνπλ ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο θαη ηελ Κεζφγεην ζάιαζζα κε 

πηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (Biebach et al. 2000, Schmaljohann et al.  

2007). Ιφγσ ησλ κεησκέλσλ πηζαλνηήησλ αλεθνδηαζκνχ γηα ην είδνο θαζνδφλ, 

πξέπεη ηα πνπιηά λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα πξνθαηαβνιηθά, πξνεηνηκαζία ε νπνία ζην 

κεγαιχηεξν ηεο κέξνο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, ιακβάλεη ρσξά ζηνλ ηειεπηαίν 

ελδηάκεζν ζηαζκφ. Αλ απηή ε πξνεηνηκαζία ζπκπεξηιακβάλεη θαη αχμεζε ζσξαθηθήο 

 κπτθήο κάδα, δελ είλαη μεθάζαξν (Θεθάιαην VII). Ζ πξνζνκνίσζε ηεο δηάζρηζεο ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο δείρλεη φηη ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα αλαρψξεζεο απφ ηελ 

Θξήηε δελ είλαη αξθεηά γηα ηε δηάζρηζε, αλ ηα πνπιηά δελ κεηαλαζηεχζνπλ λχρηεο κε 

επλντθνχο αλέκνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πεξηφδνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα πνπιηά είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ ην πςφκεηξν πηήζεο γηα ηελ 
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αλεχξεζε ησλ επηζπκεηψλ αλέκσλ (Liechti  et al. 2006), είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

ζπλαληήζνπλ  νχξηνπο αλέκνπο (Θεθάιαην VI).  

Ζ δηάζρηζε ηεο ζάιαζζαο ηεο Κεζνγείνπ θαη ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο δηαξθεί 

γηα έλα Θεπνηζηξνβάθν ηέζζεξηο κε πέληε λχρηεο πηήζεο αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη 

ηε δηεχζπλζε ησλ αλεκψλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 5% ηνπ αλαγθαίνπ ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο γηα ηε 

δηάζρηζε, θαηαλαιψλεηαη θαηά ηηο πεξηφδνπο αλάπαπζεο θαη μεθνχξαζεο κέζα ζηελ 

έξεκν. Ζ ζεψξεζε φηη ην είδνο δηαζρίδεη ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο κε κηα ζπλερφκελε 

πηήζε θαη ζπλεπψο ε παξάιεςε ελζσκάησζεο ηεο ελέξγεηαο ζπληήξεζεο θαηά ηελ 

αλάπαπζε είρε νδεγήζεη άιινπο εξεπλεηέο (Bairlein 1987, Biebach 1992, Grattarola 

et al. 1999) ζηελ ππνεθηίκεζε ηνπ απαξαηηήηνπ ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ δηάζρηζεο ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα ηα ίδηα ππνινγηζηηθά κέζα.   

Κεηά απφ ηε ζχληνκε παξακνλή ηνπο ζηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο, νη 

Θεπνηζηξνβάθνη αξρίδνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο ηαμίδη πίζσ γηα ηηο πεξηνρέο 

αλαπαξαγσγήο. Ζ ζρεηηθά κηθξή κέζε ηαρχηεηα κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο πεξηνρέο 

δηαρείκαζεο κέρξη ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο (Yohannes et al. 2009b), αιιά θαη ε 

ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο απφ ηε λφηηα Αθξηθή πξνο ηα λφηηα φξηα ηεο 

Σαράξαο (Yohannes et al. 2009a) ππνδειψλεη φηη πηζαλφηαηα ην είδνο πξνεηνηκάδεηαη 

θαζνδφλ γηα ηε δηάζρηζε φπσο ζπκβαίλεη θαη θαηά ην θζηλφπσξν ζηελ αληίζηξνθε 

κεηαθίλεζε απφ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο κέρξη ηε λφηηα Δπξψπε (Schaub & Jenni 

2000a). Θνληά ζηα λφηηα φξηα ηεο εξήκνπ έρνπλ παξαηεξεζεί άηνκα ηνπ είδνπο κε 

ηδηαηηέξα πςειέο ηηκέο ζσκαηηθήο κάδα (Bairlein 1991, Ottosson et al. 2005) ρσξίο 

φκσο λα είλαη μεθάζαξν αλ ε ζσκαηηθή κάδα απηή ελαπνηέζεθε θαηά ηελ παξακνλή 

ησλ πνπιηψλ ζηνλ ηειεπηαίν ελδηάκεζν ζηαζκφ κεηαλάζηεπζεο πξηλ ηε δηάζρηζε ηνπ 

θξάγκαηνο ή αλ απνθηήζεθε ζηαδηαθά.   

Ζ δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξχ κέησπν, ρσξίο δειαδή 

ην είδνο λα πξνηηκά θάπνηνπο ηδηαηηέξνπο δηαδξφκνπο θαη ρσξίο λα ζρεκαηίδεη 

ζηελσπνχο πξνο ή απφ θάπνηνπο γεσγξαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο, φπσο πξνέθπςε απφ 

ηελ ζρεηηθή αθζνλία ηνπ είδνπο ζε φιν ην εχξνο ηεο Κεζνγείνπ θαηά ηελ άλνημε 

(Θεθάιαην ΗΗΗ). Όπσο θαη θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν έηζη θαη θαηά ηελ αλνημηάηηθε, 

νη Θεπνηζηξνβάθνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αλαηνιηθφ αεξνδηάδξνκν ρξεηάδνληαη 

ηέζζεξεηο κε πέληε κέξεο απφ ηα λφηηα φξηα ηεο Σαράξαο κέρξη ηελ πξψηε ζηεξηά ζηε 

λφηηα Δπξψπε, αλάινγα κε ηνπο επηθξαηνχληεο αλέκνπο. Απφ ηελ αλνημηάηηθε 

πξνζνκνίσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο πάλσ απφ ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο θαη 

ηε Κεζφγεην ζάιαζζα πξνθχπηεη φηη νη Θεπνηζηξνβάθνη λνηία ηνπ θξάγκαηνο πξέπεη 
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λα έρνπλ ελεξγεηαθά απφζεκα ζεκαληηθά κεγαιχηεξα απφ ην αληίζηνηρα ηεο 

θζηλνπσξηλήο πεξηφδνπ. Αλ θαη ε ηηκή ησλ 34.6 g πνπ είλαη ε απαξαίηεηε ζσκαηηθή 

κάδα γηα ην κέζν Θεπνηζηξνβάθν γηα ηελ επηηπρή δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηελ 

άλνημε, θαληάδεη πςειή, παξφκνηεο αιιά θαη πςειφηεξεο ηηκέο έρνπλ εληνπηζηεί 

λνηία ηεο Σαράξαο (Bairlein 1991).  

Δθηφο απφ ην εχξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάγκαηνο πνπ είλαη κεγαιχηεξν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άλνημεο, ην γεγνλφο φηη ην εγρείξεκα ηεο δηάζρηζεο ηνπ θξάγκαηνο είλαη 

πην απαηηεηηθφ ηελ άλνημε ζε ζρέζε κε ην θζηλφπσξν νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη 

ζηνπο επηθξαηνχληεο αλέκνπο. Δλψ θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν ε δηεχζπλζε ησλ 

αλέκσλ ζηελ πεξηνρή παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή (Moreau 1961, 1972, Hereher 

2009), θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν παξνπζηάδεη κεγάιε δηαθχκαλζε (Θεθάιαην V). 

Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζπκβνιήο ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο είλαη φηη ην απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρή δηάζρηζε ηνπ 

θξάγκαηνο ελεξγεηαθφ απφζεκα κεηψλεηαη θαηά 28% φηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

νχξηνπο αλέκνπο ηεο ηάμεο 2.7 m s-1 ζε ζχγθξηζε κε ηελ απνπζία αλέκσλ. Βέβαηα 

είλαη πηζαλφλ, θαη ηδηαίηεξα ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν λα επηθξαηνχλ αληίζεηνη άλεκνη 

θαηά ηε κεηαλάζηεπζε πάλσ απφ ηελ έξεκν ηεο Σαράξαο. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη 

αλάινγα κε ηελ έληαζε ησλ αλέκσλ ηα πνπιηά είηε πξέπεη λα ζηαζκεχνπλ ζηε κέζε 

ηεο εξήκνπ πεξηκέλνληαο θαιχηεξεο ζπλζήθεο, φπσο έρεη βξεζεί λα πξάηηνπλ φηαλ 

βξίζθνληαη ζηελ Δπξψπε (Åkesson & Hedenström 2000), είηε απνθαζίδνπλ λα 

ζπλερίζνπλ ηε πηήζε ηνπο απμάλνληαο φκσο θαηά πνιχ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

αλά κνλάδα απφζηαζεο πνπ δηαλχνπλ.  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη Θεπνηζηξνβάθνη ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη 

λα δηαζρίζνπλ ην νηθνινγηθφ θξάγκα ρσξίο ηε ζπκβνιή νχξησλ αλέκσλ, θαζψο δελ 

είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςνπλ ηε δηεχζπλζε ησλ αλέκσλ πνπ επηθξαηνχλ πνζφ 

κάιινλ ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνχλ ζε έλα νξίδνληα δχν ή ηξηψλ εκεξψλ, νη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Ζ εηεζία δηαθχκαλζε πνπ παξνπζηάδεηαη ηφζν ζηε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε άθημεο ηνπ είδνπο ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε φζν θαη ν ίδηνο ν αξηζκφο 

ησλ αηφκσλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλάζηεπζε, πηζαλφηαηα λα 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπλαληνχλ ηα πνπιηά 

δηαζρίδνληαο ην νηθνινγηθφ θξάγκα θαζψο απηέο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ηφζν ζηελ 

θαηαλαισζείζα ελέξγεηα θαηά ηελ πηήζε αιιά θαη ζηε ζλεζηκφηεηά ηνπο.  

Τα πξψηα άηνκα πνπ δηαζρίδνπλ ην θξάγκα κε επηηπρία είλαη ηα άηνκα κε 

κεγάιν κήθνο θηεξνχγαο θαη κηθξά ελεξγεηαθά απνζέκαηα φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 
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πξψηα άηνκα πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθχζεξα ηελ άλνημε. Τν παξαηεξνχκελν πξφηππν 

κεηαμχ ηνπ κήθνπο ηεο θηεξνχγαο θαη ηελ εμέιημε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πεξηφδνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αζχγρξνλε κεηαλάζηεπζε κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ θαη 

θπιεηηθψλ θιάζεσλ. Ωζηφζν ε αδπλακία δηαρσξηζκνχ ησλ θιάζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ άλνημε (Svensson 1992) δελ 

επηηξέπεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζεο. Ζ αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο κε 

ηελ παξφδν ηεο πεξηφδνπ, αληαλαθιά, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θζηλνπψξνπ 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ αξγνπνξεκέλσλ πνπιηψλ λα αλαπιεξψζνπλ ην ρακέλν ρξφλν 

παξακέλνληαο ιηγφηεξν γηα ελεξγεηαθφ αλεθνδηαζκφ ζηνπο ελδηάκεζνπο 

κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο (Bairlein 1985) πξηλ ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο.      

Οη Θεπνηζηξνβάθνη πνπ είηε δελ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί επαξθψο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηάζρηζεο είηε ζπλαληνχλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, είλαη πηζαλφλ λα 

εμαληιήζνπλ ηα ελεξγεηαθά ηνχο απνζέκαηα ζε ιηπψδε ηζηφ, ελψ απηά πεηνχλ πάλσ 

απφ ηελ έξεκν ή ηε Κεζφγεην ζάιαζζα. Όηαλ φκσο ηα απφζεκα ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ 

πεξηνξηζηνχλ ζεκαληηθά, απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ πξσηετλψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο πεγή ελέξγεηαο (Schwilch et al. 2002). Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

πξσηετλψλ, απηφκαηα ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη θαη ε πνζφηεηα ελεξγείαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη αλά κνλάδα απφζηαζεο πνπ δηαλχεηαη, θαζψο ε ελεξγεηαθή απφδνζε 

ηνπ ιηπψδε ηζηνχ είλαη δηπιάζηα απφ απηή ησλ πξσηετλψλ (Weis-Fogh 1967, 

Pennycuick 1998). Οη απαξαίηεηεο πξσηεΐλεο γηα ηελ θαχζε αληινχληαη θπξίσο απφ 

κπτθφ ηζηφ, φπσο ν ζσξαθηθφο (Pennycuick 2003, Piersma & Gill 1998), αιιά θαη απφ 

ην πεπηηθφ ζχζηεκα  (Åkesson et al. 1992,  Biebach 1998, Battley et al. 2000).  Απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ Θεθαιαίνπ VI είλαη εκθαλέο φηη πάλσ απφ ηα κηζά άηνκα ηνπ 

είδνπο πνπ θηάλνπλ ζηα Αληηθχζεξα θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν έρνπλ θαηαβνιίζεη 

κεγάιν κέξνο πξσηετλψλ θαηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο. Απφ ηελ 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κπτθνχ ζσξαθηθνχ ηζηνχ θαη ηεο ζσκαηηθήο κάδαο  

θαίλεηαη φηη απηφ απνηειεί θαλφλα γηα φιε ηελ αλαηνιηθή Κεζφγεην.   

Δμεηάδνληαο φιν ην εχξνο ηεο Κεζνγείνπ δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζσκαηηθή κάδα 

άθημεο ησλ Θεπνηζηξνβάθσλ ζηε λφηηα Δπξψπε κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

θξάγκαηνο κεηψλεηαη απφ ηε δχζε ζηελ αλαηνιή, κε ηε κέζε ηηκή ηεο ζσκαηηθήο 

κάδαο ησλ αηφκσλ ζηελ αλαηνιηθή Κεζφγεην λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε απφ φηη ζηε δπηηθή Κεζφγεην. Οη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο νθείινληαη 

αθελφο ζε δηαθνξέο ζηα απνζέκαηα ιηπψδνπο ηζηνχ θαηά ηελ άθημε ηνπο ζηελ 

Δπξψπε, αιιά θαη ζε δηαθνξέο ζην κπτθφ ηζηφ θαη ηδηαηηέξα ζην ζσξαθηθφ πνπ 

απνηειεί ην κεγαιχηεξν φξγαλν ελφο πνπιηνχ (Hartman 1961) θαη ζπκβάιιεη θαηά 
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πνιχ ζηε ζπλνιηθή ζσκαηηθή κάδα. Θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε δηάζρηζε ηνπ 

νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο είλαη πην απαηηεηηθή ζηα αλαηνιηθά απφ φηη είλαη ζηα δπηηθά 

ηνπ θξάγκαηνο είλαη ην εχξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάγκαηνο πνπ είλαη κεγαιχηεξν ζηα 

αλαηνιηθά. Ζ απφζηαζε πνπ θαινχληαη λα δηαλχζνπλ ηα πνπιηά είλαη ε κεγαιχηεξε 

δπλαηή ζην κεηαλαζηεπηηθφ ζχζηεκα Παιαηαξθηηθήο-Αθξηθήο θαη γηα πνιιά άηνκα 

είλαη ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην κεγάιν αξηζκφ ησλ 

λεθξψλ πνπιηψλ πνπ ζπλαληνχληαη ζε λεζησηηθνχο ελδηακέζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο 

ζηαζκνχο, φπσο ηα Αληηθχζεξα, ε Γαχδνο (πξνζσπηθή παξαηήξεζε) θαη ηα 

Σηξνθάδηα (Fransson, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Αλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε 

επηπιένλ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα δηαλχζνπλ ηα πνπιηά ηνπ αλαηνιηθνχ 

αεξνδηαδξφκνπ, δελ είλαη πνιχ πην κεγάιε απφ απηή πνπ δηαλχνπλ ηα άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αεξνδηάδξνκν ηεο θεληξηθήο ή ηεο δπηηθήο Κεζνγείνπ, έρεη 

ζεκαληηθή επίπησζε ζηε θπζηνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, θαζψο ην ηειεπηαίν ηκήκα 

ηεο δηάζρηζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαληιεκέλα ελεξγεηαθά απνζέκαηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ρακειφηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε φπσο έρεη πξναλαθεξζεί.  

Σπγθξίλνληαο ηε κέζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο ζηελ αλαηνιηθή 

Σαράξα (Yohannes et al. 2009b) θαη ηε κέζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ζηα 

Αληηθχζεξα πξνθχπηεη φηη ην είδνο δελ αλεθνδηάδεηαη ελεξγεηαθά ζηε βφξεηα Αθξηθή 

θάηη πνπ πξνθχπηεη θαη απφ ηε ρακειή θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημεο ζηελ 

αλαηνιηθή Κεζφγεην (Θέθαιν ΗΗΗ). Δμάιινπ νη θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ελεξγεηαθφ 

αλεθνδηαζκφ ζηελ αλαηνιηθή βφξεηα Αθξηθή είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζεκεηαθέο.  

Τα κηθξφζσκα άηνκα, ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο πηεηηθήο ηθαλφηεηαο (Kerlinger  

1989, Pennycuick  1989), δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο κεηαλάζηεπζεο θαηά ηελ αλνημηάηηθε 

πεξίνδν (Θεθαιαίν V). Παξά ην γεγνλφο φηη πξνεηνηκάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα 

κεγαιφζσκα άηνκα ηα ελεξγεηαθά ηνπο απνζέκαηα εμαληινχληαη γξεγνξφηεξα, 

γεγνλφο πνπ ηα αλαγθάδεη λα πξνζγεησζνχλ ζηελ πξψηε δηαζέζηκε ζηεξηά κεηά ην 

θξάγκα φπσο π.ρ. ε Γαχδνο. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην κέζν άηνκν ηνπ είδνπο πνπ 

ζπλαληάηαη ζηε Γαχδν θαηά ηελ αλνημηάηηθε πεξίνδν είλαη κηθξφηεξν ζε κήθνο 

θηεξνχγαο θαη έρεη ζρεηηθά κηθξή ζσκαηηθή κάδα ζπγθξίλνληαο ην κε άιινπο 

βνξεηφηεξνπο ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο (Σρήκα 8.3). Άηνκα κέζνπ 

κεγέζνπο θαη θαηά θαλφλα θαιά πξνεηνηκαζκέλα γηα ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

θξάγκαηνο δελ είλαη  αλαγθαζκέλα  λα  δηαθφςνπλ ηε  κεηαλαζηεπηηθή  ηνπο  πηήζε  

ζηελ πξψηε δηαζέζηκε ζηεξηά αιιά κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ πηήζε ηνπο κέρξη 
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ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ φπνπ ζα επηιέμνπλ έλα ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ 

βνξεηνηέξα, φπσο ηα Αληηθχζεξα.   

Τέινο,  άηνκα πνπ απνθάζηζαλ λα κελ πξνζγεησζνχλ θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ 

ειίνπ αιιά λα ζπλερίζνπλ ηελ πηήζε ηνπο γηα θάπνην βνξεηφηεξν ελδηάκεζν 

κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ ή άηνκα πνπ δελ ζπλάληεζαλ ζηεξηά θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ 

ήιηνπ πάλσ απφ ηε Κεζφγεην ζάιαζζα θαη εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθάζηεθαλ λα 

παξαηείλνπλ ηε κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πηήζε, θαηαιήγνπλ ζε βνξεηφηεξνπο 

ελδηάκεζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο, φπσο ηα Σηξνθάδηα. Σε ηέηνηεο ζέζεηο ε 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ έρνπλ θαηά θαλφλα κεγάιν κήθνο θηεξνχγαο (Σρήκα 8.3). 

Απηφ ζπκβαίλεη αθελφο γηαηί κφλν άηνκα κεγάιεο πηεηηθήο ηθαλφηεηα θαη ζπλεπψο 

θαη κεγάινπ κήθνπο θηεξνχγαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηείλνπλ ηελ πηήζε  
 

 

Σχήμα 8.3. Γηαθχκαλζε ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαη ηνπ κήθνπο θηεξνχγαο θαηά ηελ 
αλνημηάηηθε πεξίνδν, ζηε Γαχδν, Αληηθχζεξα θαη Σηξνθάδηα.    

 

ηνπο θαη αθεηέξνπ γηαηί ηα κηθξφζσκα άηνκα, πνπ αλαγθάζηεθαλ λα πξνεθηείλνπλ 

ηελ πηήζε ηνπο, έρνπλ απμεκέλε ζλεζηκφηεηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ ζηεξηά. Αλ θαη 

ε επηπιένλ απφζηαζε πνπ δηαλχνπλ ηα άηνκα πνπ απαληψληαη ζε βφξεηνπο 

ελδηακέζνπο κεηαλαζηεπηηθνχο ζηαζκνχο, φπσο ηα Σηξνθάδηα, ζε ζρέζε κε άηνκα 

πνπ απαληψληαη ζε ζηαζκνχο, φπσο ηα Αληηθχζεξα, είλαη ηεο ηάμεο ησλ 150 κε 200 

km, ε επίπησζε ησλ επηπιένλ απηψλ ρηιηνκέηξσλ ζηελ ζσκαηηθή ηνπο κάδα είλαη 

κεγάιε θαζψο θαηά ηε θάζε απηή ηεο κεηαλάζηεπζεο ην ελεξγεηαθφ ηνπο θνξηίν 
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είλαη πεξηνξηζκέλν κε ζπλέπεηα ε πηήζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε απμεκέλν ελεξγεηαθφ 

θφζηνο (Weis-Fogh 1967, Pennycuick 1998, Schwilch et al. 2002)  

 Όπσο πξναλαθέξζεθε είλαη θνηλφ γλψξηζκα ζηελ αλαηνιηθή Κεζφγεην νη 

Θεπνηζηξνβάθνη λα είλαη θαηαπνλεκέλνη κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

θξάγκαηνο θαηά ηελ αλνημηάηηθε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν (Θεθάιαην ΗΗΗ), ην νπνίν ζε 

κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζηνλ θαηαβνιηζκφ κεγάιεο πνζφηεηαο πξσηετλψλ (Θεθάιαην 

VΗΗ). Κεηά ηε δηάζρηζε κεγάισλ νηθνινγηθψλ θξαγκάησλ έρεη παξαηεξεζεί κείσζε 

ζηε κάδα ησλ νξγάλσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πέςε θαη ηελ αθνκνίσζε 

ζξεπηηθψλ (Biebach 1998, Piersma 1998, Battley et al. 2000, Biebach & Bauchinger 

2003, Bauchinger et al. 2005). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε δπλαηφηεηα 

ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ (Lee et al. 2002, Hume & Biebach 1996, Karasov & 

Pinshow 2000). Θχξην κέιεκα ησλ πνπιηψλ ζε έλα ελδηάκεζν ζηαζκφ αλεθνδηαζκνχ 

είλαη ε γξήγνξε αλαπιήξσζε ηνπ απνιεζζέληνο ελεξγεηαθνχ θνξηηνχ, ζε ιηπψδε 

ηζηφ θαη πξσηεΐλεο,  ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζνπλ ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο 

ηαμίδη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ (Lindström & Alerstam 1992). Ζ αδπλακία ησλ 

θαηαπνλεκέλσλ αηφκσλ λα πεηχρνπλ πςεινχο ξπζκνχο ελεξγεηαθνχ αλεθνδηαζκνχ 

ζα θαζπζηεξνχζε ηελ άθημή ηνπο ζηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ή ζα επεξέαδε ηε 

θπζηνινγηθή θαηάζηαζε άθημήο ηνπο ζε απηέο, παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο επηηπρία (Drent & Daan 1980, Price et al. 

1988, Rowe et al. 1994, Moller 1994, Lozano et al. 1996). 

Σην Θεθάιαην VII θαίλεηαη μεθάζαξα φηη δεδνκέλεο ηεο αθζνλίαο ηξνθήο νη 

θαηαπνλεκέλνη απφ ηελ κεηαλάζηεπζε Θεπνηζηξνβάθνη είλαη ζε ζέζε λα απμήζνπλ 

ηελ ζσκαηηθή ηνπο κάδα ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπο ζην πξψην ελδηάκεζν 

κεηαλαζηεπηηθφ ζηαζκφ. Τα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη πξσηνπνξηαθά 

φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα γξήγνξεο αλάθηεζεο ηεο ζσκαηηθήο κάδαο ησλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ κεηά απφ πνιπήκεξε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε ρσξίο 

ελδηάκεζνπο ελεξγεηαθνχο αλεθνδηαζκνχο, θαζψο νη πξνεγνχκελεο κειέηεο 

ππνδείθλπαλ ην αληίζεην (Lee et al. 2002, Hume & Biebach 1996, Karasov & Pinshow 

2000). Ζ βαζηθή αηηία ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη θαηά ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άηνκα πνπ ε ζσκαηηθή ηνπο κάδα είρε κεηαβιεζεί ιφγσ ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πηήζεο θαη φρη ιφγσ λεζηείαο ή αζηηίαο  (Hume & Biebach 1996, 

Karasov & Pinshow 2000). 

Ζ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην λα 

απνηειέζεη ν Θεπνηζηξνβάθνο ην πην κειεηεκέλν είδνο φζνλ αθνξά ηελ νηθνινγία 

ελδηακέζσλ κεηαλαζηεπηηθψλ ζηαζκψλ πξηλ θαη κεηά ηε δηάζρηζε ηεο Κεζνγείνπ 
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ζάιαζζαο θαη ηεο εξήκνπ ηεο Σαράξαο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο αλαηνιηθή 

Κεζνγείνπ.  Παξά ην γεγνλφο φηη βαζηθέο γλψζεηο, φπσο ε θαηλνινγία 

κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο απφ ηελ πεξηνρή, πνπ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο απνηειεί γλσζηή πιεξνθνξία εδψ θαη πνιιά ρξφληα, έπξεπε λα απνθηεζνχλ 

πξηλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο δηαηξηβήο, ηέζεθαλ θαη 

απαληήζεθαλ εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ 

αζρνιείηαη κε ην ίδην επηζηεκνληθφ πεδίν.      

Αλ θαη ε δηαηξηβή έθεξε εηο πέξαο ηα εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί ππάξρεη ε 

αίζζεζε ζην ζπγγξαθέα ηεο φηη πνιιά πεξηζζφηεξα είλαη απηά πνπ είηε 

δεκηνπξγεζήθαλ είηε δελ απαληήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο, ηδηαηηέξα κε ηελ λέα 

πξφθιεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Κπνξεί βεβαία ε δηαηξηβή απηή λα απνηειέζεη ηε 

βάζε γηα ηε ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ρψξα καο θαη ίζσο 

λα εκπλεχζεη θαη λένπο εξεπλεηέο.  Δλ θαηαθιείδη ε δηαηξηβή απηή κπνξεί λα 

απνηειέζεη αθεηεξία γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ λεζησηηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ (θπζηθψλ θαη αγξνηηθψλ) κε γλψκνλα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. 

Αηηία απηνπ ε εμάξηεζε ησλ πνπιηψλ κε απηά ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα 

ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνχ θξάγκαηνο φζν πηζαλφηαηα θαη θαηά ηελ άθημε ηνπο 

ζηε λφηηα Δπξψπε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο πεξηφδνπ, φπνπ εμαηηίαο ηεο 

θπζηνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο νη ελεξγεηαθέο ηνπο απαηηήζεηο είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο.    
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ΠΕΡΘΚΗΨΗ  

 

Δηζεθαηνκκύξηα ζηξνπζηόκνξθα πνπιηά δηαζρίδνπλ ηελ έξεκν ηεο αράξαο 

θαη ηεο Λεζόγεηνπ Θάιαζζαο θάζε ρξόλν πξνο θαη από ηηο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο 

ζηελ Παιαηαξθηηθή θαη ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο ζηελ ηξνπηθή Αθξηθή. Γηα ηε κειέηε 

ηεο νηθνινγίαο ησλ ελδηάκεζσλ κεηαλαζηεπηηθώλ ζηαζκώλ πξηλ θαη κεηά ηε δηάζρηζε 

κεγάισλ νηθνινγηθώλ θξαγκάησλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηήζεθε 

έλα πνιπάξηζκν θαη θαιά κειεηεκέλν, όζνλ αθνξά ηελ βηνινγία ηνπ, ζηξνπζηόκνξθν 

είδνο ν Ιεπνηζηξνβάθνο Sylvia borin.  

Η ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο ηνπ είδνπο ζηε λόηηα αλαηνιηθή 

Επξώπε θαηά ηε θζηλνπσξηλή κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν είλαη ε 16ε επηεκβξίνπ, 

όπσο πξνθύπηεη από ιεπηνκεξή δεδνκέλα από ηα Αληηθύζεξα, έλα κηθξό λεζί κεηαμύ 

ηεο Ιξήηεο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ. Οη Ιεπνηζηξνβάθνη πνπ θηάλνπλ πξώηνη ζηα 

Αληηθύζεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ έρνπλ κεγαιύηεξν κήθνο θηεξνύγαο, 

αιιά θαη κεγαιύηεξα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ θηάλνπλ 

αξγόηεξα κέζα ζηε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδν. Σν παξαπάλσ πξόηππν κεηαλάζηεπζεο 

πηζαλόηαηα λα νθείιεηαη ζηελ αζύγρξνλε κεηαλάζηεπζε ησλ ελειίθσλ θαη ησλ 

αλειίθσλ αηόκσλ.    

Γηα ηε κειέηε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ είδνπο γηα ηε δηάζρηζε ηεο Λεζνγείνπ 

θαη ηεο αράξαο θαηά ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν, αλήιηθα άηνκα Ιεπνηζηξνβάθνπ 

κειεηήζεθαλ ζηελ Ιξήηε. Δεδνκέλα ζσκαηηθήο κάδαο από ηε Ιξήηε, αιιά θαη ηελ 

Κέζβν, ππνδειώλνπλ όηη ε πξνεηνηκαζία γηα ηε δηάζρηζε πξαγκαηνπνηείηαη  ακέζσο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θξάγκαηνο θαη δελ ιακβάλεη ρώξα ζε άιιεο βνξεηόηεξεο 

ηνπνζεζίεο. Γηα πξώηε θνξά θαζνξίδεηαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ν ρξόλνο παξακνλήο 

κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ ζε ελδηάκεζν κεηαλαζηεπηηθό ζηαζκό πξηλ ηε δηάζρηζε 

ηνπ θξάγκαηνο κε ηελ ρξήζε κηθξνπνκπώλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηελ 

Ιξήηε ππνδεηθλύνπλ όηη ηα πεξηζζόηεξα άηνκα ηνπ είδνπο θηάλνπλ ζην λεζί κε 

ζρεηηθά κηθξά ελεξγεηαθά απνζέκαηα (<30% ηνπ κπτθνύ ηνπο ηζηνύ), παξακέλνπλ ζε 

απηό γηα 13- 20 εκέξεο θαη ζπλερίδνπλ ην κεηαλαζηεπηηθό ηνπο ηαμίδη αθνύ έρνπλ 

ελαπνζέζεη ελεξγεηαθό θνξηίν πνπ ε κέζε ηηκή ηνπ πξνζεγγίδεη ην 100% ηνπ κπτθνύ 

ηνπο ηζηνύ.  

Σν ελεξγεηαθό απόζεκα θαηά ηελ απνρώξεζε από ηελ Ιξήηε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πηήζεο πάλσ από ηελ έξεκν θαη ηε ζάιαζζα 

ιακβάλνληαο ππόςε ην εύξνο ηνπ θξάγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ. 
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ύκθσλα κε ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε θζηλνπσξηλή 

πεξίνδν ηα πεξηζζόηεξα πνπιηά δελ επηηπγράλνπλ λα δηαζρίζνπλ ην θξάγκα ρσξίο 

ηελ βνήζεηα νύξησλ αλέκσλ. Επαλαιακβάλνληαο ηελ πξνζνκνίσζε 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα αλεκνινγηθά δεδνκέλα ζρεδόλ όια ηα πξνζνκνησκέλα 

πνπιηά θαηαθέξλνπλ λα δηαζρίζνπλ ην νηθνινγηθό θξάγκα.  

Κεπηνκέξεηεο γηα ηελ ζηξαηεγηθή κεηαλάζηεπζεο θαη ηηο αθνινπζνύκελεο 

δηαδξνκέο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πνπιηώλ πάλσ από ηελ θεληξηθή θαη δπηηθή 

Λεζόγεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο πεξηόδνπ είλαη γλσζηά ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

ελόο επξύ δηθηύνπ ζηαζκώλ δαθηπιίσζεο ζε λεζηά αιιά θαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο 

ζηελ Θηαιία, Λάιηα, Γαιιία θαη Θζπαλία. Αλ ηα πξόηππα κεηαλάζηεπζεο ηνπ 

Ιεπνηζηξνβάθνπ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Λεζόγεην είλαη ηα ίδηα θαη 

ζηελ αλαηνιηθή, δελ ήηαλ γλσζηό. Γηα ηε κειέηε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ αλαηνιηθή 

κεζόγεην ρξεζηκνπνηεζήθαλ δεδνκέλα από ηα Αληηθύζεξα, ηε Γαύδν, έλα κηθξό λεζί 

λόηηα ηεο Ιξήηεο θαη ηα ηξνθάδηα, έλα κηθξό λεζί λόηηα ηεο Ζαθύλζνπ.  Η 

ελδηάκεζε εκεξνκελία κεηαλάζηεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο γηα ηνλ 

Ιεπνηηζηξνβάθν είλαη ε 5ε Λαΐνπ ζύκθσλα κε ιεπηνκεξή δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ 

ζηα Αληηθύζεξα. Χξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα από ηα ηξία Ειιεληθά λεζηά θαη 

ζπγθξίλνληαο ηα κε αληίζηνηρα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα από ηελ θεληξηθή θαη δπηηθή 

Λεζόγεην πξνθύπηεη όηη ν Ιεπνηζηξνβάθνο δηαζρίδεη ηε Λεζόγεην ζε επξύ κέησπν θαη 

όηη δελ αλεθνδηάδεηαη ελεξγεηαθά ζηηο αθηέο ηεο βόξεηαο Αθξηθήο. Η ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ώξαο άθημεο ηνπ είδνπο ζε επξσπατθνύο ελδηάκεζνπο 

κεηαλαζηεπηηθνύο ζηαζκνύο θαη ηνπ γεσγξαθηθό ύςνο γηα ηελ θεληξηθή θαη δπηηθή 

Λεζόγεην, παύεη λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή όηαλ ζπκπεξηιεθζνύλ ηα δεδνκέλα 

από ηνπο ηξεηο ειιεληθνύο ζηαζκνύο. Παξάιιεια θαίλεηαη όηη ε ζσκαηηθή κάδα 

άθημεο ζηελ λόηηα Επξώπε είλαη ζπζρεηηζκέλε κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο, ε νπνία 

κεηώλεηαη από ηε δπηηθή ζηελ αλαηνιηθή Λεζόγεην.  Η ζσκαηηθή κάδα άθημεο ηνπ 

είδνπο ζηα Αληηθύζεξα είλαη κελ ρακειή αιιά βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ησλ ηηκώλ 

πνπ ζπλαληηνύληαη ζηελ ππόινηπε Λεζόγεην. Από ηελ άιιε ε ζσκαηηθή κάδα  άθημεο 

ηνπ είδνπο ζηε Γαύδν θαη ηα ηξνθάδηα είλαη εμαηξεηηθά ρακειή ππνδειώλνληαο 

εμάληιεζε από ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε.   

Η ζσκαηηθή κάδα άθημεο ζηα Αληηθύζεξα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο δηάζρηζεο ηεο εξήκνπ θαη ηεο Λεζνγείνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

απαξαίηεηεο ζσκαηηθήο κάδαο λόηηα ηεο αράξαο. Η ζσκαηηθή κάδα αλαρώξεζεο 

λόηηα ηεο αράξαο ππνινγίζηεθε ζηα  34.6 g γηα ην κέζν πνπιί πνπ πξνζγεηώλεηαη 

ζηα Αληηθύζεξα. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ δηάζρηζεο ηνπ νηθνινγηθνύ 
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θξάγκαηνο ππνδειώλνπλ όηη κεγάια ελεξγεηαθά απνζέκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επηηπρεκέλε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο θαη όηη ην εγρείξεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη 

πην απαηηεηηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ αληίζηξνθε θίλεζε 

ηνπ θζηλνπώξνπ.   

 Η θύξηα πεγή ελέξγεηαο θαηά ηε κεηαλαζηεπηηθή πηήζε είλαη ν ιηπώδεο ηζηόο. 

Εθηόο όκσο από ιίπνο θαηαβνιίδεηαη θαη κηθξό πνζνζηό πξσηετλώλ.  Ιαζώο νη 

πξσηεΐλεο δελ κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ παξά κόλν ζηα όξγαλα ησλ πνπιηώλ, απηό 

ζπλεπάγεηαη ιεηηνπξγηθέο ή δνκηθέο απώιεηεο όηαλ θαηαβνιίδεηαη κεγάιν πνζνζηό 

πξσηετλώλ. Γηα λα κειεηεζεί ε δηαθύκαλζε ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαηά ηε 

κεηαλάζηεπζε, κεηξήζεθε ην κέγεζνο ηνπ ζσξαθηθνύ ηζηνύ κε ηε ρξήζε κηαο κε 

παξεκβαηηθήο ηερληθήο ζε άηνκα Ιεπνηζηνβάθνππνπ πνπ κόιηο δηέζρηζαλ ην θξάγκα 

ζηα Αληηθύζεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο, θαη ζε άηνκα από ηελ Ιξήηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ ιίγν πξηλ ηε δηάζρηζε ηνπ θξάγκαηνο. Σν κέγεζνο ηνπ 

κπτθνύ ηζηνύ ήηαλ ζεηηθά ζπζρεηηζκέλν κε ηε ζσκαηηθή κάδα ησλ πνπιηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άλνημεο, ελώ θακηά ζπζρέηηζε δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαμύ 

ηνπ ζσξαθηθνύ κπτθνύ ηζηνύ θαη ηεο ζσκαηηθήο κάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζηλνπώξνπ. Η απνπζία ζπζρέηηζεο, κεηαμύ ηνπ ζσξαθηθνύ ηζηνύ θαη ηεο ζσκαηηθήο 

κάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζσξαθηθόο κπτθόο ηζηόο 

δελ απμάλεηαη ζηελ πνξεία πξνο ηελ Ιξήηε όπσο ζπκβαίλεη κε ηα απνζέκαηα 

ιηπώδνπο ηζηνύ.    

Σέινο γηα λα δηεξεπλεζεί αλ νη εμαληιεκέλνη από ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ 

θξάγκαηνο Ιεπνηζηξνβάθνη, είλαη ζε ζέζε λα αλαπιεξώζνπλ ηα ελεξγεηαθά ηνπο 

απνζέκαηα ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπο ζηε λόηηα Επξώπε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλνημηάηηθεο πεξηόδνπ, δηεμάρζεθαλ πεηξάκαηα εγθισβηζκνύ. Είθνζη ελληά (29) 

Ιεπνηζηξνβάθνη πνπ είραλ κόιηο αθηρζεί ζηα Αληηθύζεξα θξαηεζήθαλ εγθισβηζκέλνη 

κε παξνρή άπιεηεο ηξνθήο θαη λεξνύ γηα πέληε εκέξεο.  Σα πνπιηά ρσξίζηεθαλ ζε 

δύν νκάδεο αλάινγα κε ηα ελεξγεηαθά ηνπο απνζέκαηα θαηά ηνλ εγθισβηζκό. Δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ θαηαλαισζείζα ηξνθή κεηαμύ 

ησλ δύν νκάδσλ.  Σα θαηαπνλεκέλα άηνκα κε κηθξή ζσκαηηθή κάδα θαηά ηνλ 

εγθισβηζκό εκθάληζαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξν ξπζκό αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο κάδα ζε 

ζύγθξηζε κε ηα πνπιηά πνπ είραλ κεγάιε ζσκαηηθή κάδα θαηά ηνλ εγθισβηζκό. Σα 

απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ όηη θαηαπνλεκέλνη από ηε δηάζρηζε ηνπ νηθνινγηθνύ 

θξάγκαηνο Ιεπνηζηξνβαθνί κπνξνύλ λα αλαπιεξώζνπλ ηα ελεξγεηαθά ηνπο 

απνζέκαηα ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπο, δεδνκέλεο ηεο αθζνλίαο ηξνθήο.     
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ABSTRACT 

Billions of passerines are migrating over the Sahara desert and the Mediterranean 

Sea every year on their way to-and-from wintering areas in tropical Africa. Here, the 

garden warbler Sylvia borin, one of the most common migrants, are used to study 

the stopover ecology of small birds before and after crossing ecological barriers in 

the Eastern Mediterranean. 

 The median passage of the species at south East Europe takes place on the 

16th of September according to data from Antikythira, a small Greek island between 

Crete and Peloponnesus. The first birds arrived at the study site are individuals with 

large wing length and small fuel loads while the last individuals arrived at the study 

site have small wing length and larger fuel loads. These patterns are most probably 

due to differential migration between the age classes.  

To look into the preparation of the species just before the desert and sea 

crossing in autumn, inexperienced in previous migration garden warblers were 

studied on Crete. Body mass data collected from Crete and a site on Lesvos indicate 

that most birds do not fuel for the desert crossing further north. For the first time, 

detailed information about stopover duration close to the Sahara desert was studied 

by using light weight radio-transmitters. Results from Crete show that most first-year 

garden warblers arrive with relatively small fuel loads in relation to lean body mass 

(<30%), stay for 13- 20 days and depart with an average fuel load of about 100%. 

Radio-tagged birds performed small scale movements initially and took advantage of 

fig fruits. Birds trapped at fig trees were heavier than birds trapped with tape lures, 

showing that tape lures can bias the sample of migrants trapped. The precise fuelling 

pattern found indicates that first-year migrants must also include external spatial 

cues to make the preparation for crossing the desert in the right area. 

The findings regarding the departure fuel load from Crete were used to 

estimate the body mass loss when crossing the ecological barrier taking into 

consideration the season specific length of the barrier. In autumn, with an average 

fuel load of about 100 % of lean body mass, a large proportion of the birds were not 

able to cross the desert in still air, but northerly winds prevail during September and 

with wind assistance only one out of 14 failed.  

Details on the strategies and routes followed by migrants in central and 

western Mediterranean during spring have been revealed thanks to a large network 

of ringing stations established in this region. Whether the same patterns occur in 
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eastern Mediterranean is unknown. Garden warblers were studied on three small 

Greek islands, Antikythira, Gavdos and Strofadia during spring, just after the desert 

and sea crossing. The median date of passage of the species from east south Europe 

during spring migration is the 5th of May according to detailed data from Antikythira.  

Comparing the data from the three islands to the findings from central and 

western Mediterranean locations, it seems that garden warblers migrates a broad 

front along the hole rage of the Mediterranean and that no re-fuelling takes place 

close to north African coast in the eastern flyway. On the other hand, when data 

from literature were analyzed together with those of this study, it seemed that the 

correlation between mean time of capture and body mass and latitude that has been 

shown for the central and western Mediterranean is absent if the whole 

Mediterranean region is examined. The physical condition of birds landing on 

Antikythira is close to the average for the central and western Mediterranean area, 

while a large proportion of birds trapped on Gavdos but especially on Strofadia were 

extremely light, indicating exhaustion.   

The body mass data after the desert crossing in spring from Antikythira was 

used to calculate the departure body mass from the south of the desert. In spring, 

the departure body mass of the average bird arriving to Antikythira was estimated to 

be 34.6 g, which corresponds to a fuel load of 116 %. In both autumn and spring 

the desert crossing included four or five nights of flying. The results indicate that 

passerine birds need to attain substantial fuel loads in advance and that this is more 

critical in spring, when the distance to cross is larger and wind conditions are not as 

favourable as in autumn.  

During long-distance flights, birds catabolize not only fat but also protein, 

which results in structural or functional loss as protein is stored in organs. In order to 

investigate breast muscle size in relation to body mass in garden warblers before and 

after crossing the barriers in autumn and spring migration, respectively, breast 

muscle size was measured by moulding the shape of the muscles of alive birds. 

Samples were collected on Antikythira during spring after the barrier crossing and on 

Crete during autumn, where garden warblers prepare for the barrier crossing on 

their southward migration. Breast muscle size on Antikythira was significantly smaller 

than the equivalent size measured on Crete. In spring breast muscle size was 

correlated with body mass while in autumn no such correlation was evident. The 

positive correlation between breast muscle and body mass can be regarded as 

adaptive, since decreasing body mass requires less mechanical power. During 
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extended flights, when fat reserves are insufficient, the use of protein can also be a 

lifeline to reach the destination. The lack of any association during autumn implies 

that the increase of breast muscle, as a preparation for the barrier crossing, does not 

take place en route from breeding sites to the Mediterranean area.  

Lastly, to investigate whether the exhausted from the long and intensive 

flight over the Sahara desert and the Mediterranean Sea garden warblers arriving 

depleted to the first stopover are able to refuel quickly a caging experiment were 

conducted on Antikythira. Twenty-nine newly arrived Garden Warblers were caged 

and given free access to food and water for five days. Birds were separated into two 

groups, according to their size-specific fuel load. No difference was found in the 

amount of food eaten between the two groups. Depleted birds, however, managed 

to achieve a significantly higher body mass gain than non-depleted birds during the 

experimental period. Our results indicate that depleted Garden Warblers arriving at 

suitable stopover sites after the barrier crossing can start refuelling directly, if given 

access to food, and that they can even transform consumed food into body mass 

gain to a larger extent than birds arriving with some fuel reserves remaining.  
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