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Περίληψη
Ο Γυπαετός [Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)] είναι ένα ημερόβιο, αρπακτικό
πτηνό. Στον Ελλαδικό χώρο απαντάται πλέον μόνο στην Κρήτη, με 7-8 ζευγάρια, που
αποτελούν και το μοναδικό αναπαραγωγικό πληθυσμό της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, πλην της Τουρκίας. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το πρότυπο της
γενέθλιας διασποράς και της επιλογής ενδιαιτήματος νεαρών ατόμων του είδους
μετά την πτέρωση. Τα δεδομένα αφορούν ραδιοεντοπισμούς (VHF telemetry) εννέα
ατόμων τα οποία συλλήφθηκαν στην φωλιά την περίοδο 2001-2015 και
ραδιοσημάνθηκαν περίπου 20 ημέρες πριν την πτέρωση τους. Συγκεκριμένα
υπολογίστηκε ο ζωτικός χώρος μετακινήσεων του είδους (home range) και οι
περιοχές πυρήνα (core areas) ενώ παράλληλα διερευνήθηκαν οι παράγοντες που
καθορίζουν την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης μέσω της εφαρμογής ενός
γενικευμένου γραμμικού προτύπου λογιστικής παλινδρόμησης (GLM). Επίσης,
δημιουργήθηκαν χάρτες πρόβλεψης της παρουσίας του είδους μέσω της μεθόδου
της μέγιστης εντροπίας (MaxEnt) καθώς και τα ποσοστά επικάλυψης των πιθανών
περιοχών παρουσίας με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και τις Σημαντικές
Περιοχές για τα Πουλιά. Οι επεξηγηματικές παράμετροι που διερευνήθηκαν
αφορούσαν περιβαλλοντικές παραμέτρους (κλίμα, τοπογραφία, ανθρωπογενείς
πιέσεις), σε συνδυασμό με τα δεδομένα παρουσίας του είδους. Οι αναλύσεις
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών
(GIS), στατιστικών μεθόδων καθώς και με το λογισμικό MaxEnt. Τα αποτελέσματα του
ζωτικού χώρου (5.316,6 ± 2.524 km2) έδειξαν ότι τα περισσότερα άτομα
χρησιμοποιούν ολόκληρη την Κρήτη, ενώ η περιοχή πυρήνα υπολογίστηκε στα
2.556,3 ± 2.268,8 km2. Οι σημαντικότερες παράμετροι στην επιλογή ενδιαιτήματος
ήταν η ετήσια βροχόπτωση, η κλίση του εδάφους και η ανθρώπινη πίεση. Το μοντέλο
λογιστικής παλινδρόμησης περιλάμβανε ακόμη και την ταχύτητα του αέρα, την
απόσταση από υδάτινες μάζες και το δείκτη βλάστησης NDVI Ιουνίου ενώ το μοντέλο
της μέγιστης εντροπίας δύο επιπλέον βιοκλιματικές μεταβλητές (δηλ. εποχικότητα
βροχόπτωσης και εποχικότητα θερμοκρασίας). Η θετική σχέση με τη βροχόπτωσης
μπορεί να εξηγηθεί μέσω της συσχέτισης της με το υψόμετρο, ενώ η αύξηση της
πιθανότητας παρουσίας του είδους με την αύξηση της κλίσης του εδάφους σχετίζεται
με την ύπαρξη θερμικών ρευμάτων, τη διαθεσιμότητα των περιοχών να σπάζουν
οστά αλλά και παρουσία βραχωδών προεξοχών για χρήση ως αποθήκες τροφής. Τα
μορφολογία χαρακτηριστικά των νεαρών Γυπαετών σχετίζονται με την ανάδειξη της
μέση ταχύτητας του αέρα καθώς χρησιμοποιούν θερμικά και εκτρεπόμενα ανοδικά
ρεύματα αέρα για να αυξήσουν την αποδοτικότητα της πτήσης με το μικρότερο
ενεργειακό κόστος. Το ποσοστό επικάλυψης των περιοχών παρουσίας με τις περιοχές
του Δικτύου NATURA 2000 ήταν ικανοποιητικό αγγίζοντας το 72,3 %, ενώ το 79.5 %
της παρουσίας του είδους εντοπίζεται εντός των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά.
Η κατανόηση των μετακινήσεων απειλούμενων ειδών με μεγάλες επικράτειες όπως

ο Γυπαετός και κατ’ επέκταση της χρήσης του βιοτόπου μέσω της τηλεμετρίας
αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο
στην διατύπωση προτάσεων διατήρησης και διαχείρισης του είδους.
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Γυπαετός, Ζωτικός χώρος, Γενέθλια διασπορά, Μοντέλα Κατανομής Ειδών, Κρήτη,
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Abstract
Bearded Vulture [Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)] is a solitary cliff-nesting raptor
inhabiting mountain regions of Eurasia and Africa. In Greece, Bearded Vulture is one
of the most endangered vertebrates. The island of Crete hosts 7-8 breeding pairs
which constitute the last breeding population of the species in southeastern Europe,
except Turkey. The current thesis examines the patterns of movement and habitat use
of young individuals during their post-fledging dispersal. The time period between the
first flight from the nest and the onset of dispersal is one of the most critical stages in
the life history of birds. All birds were captured during 2001-2015 and were fitted with
VHF transmitters. A total of nine individuals were radio-equipped twenty days before
fledging and were monitored for ca. a year. The home range (95% of occurrences) of
the species and the core areas (50% of occurrences) were calculated with the Kernel
Density Estimators (KDE) which is an appropriate method for detecting the most
frequently visited areas and the minimum convex polygon (MCP) which is commonly
used for comparison purposes with other studies. Overall, the species uses almost the
entire island of Crete (KDE 95%= 5.316,6 ± 2.524 km2) and core area at 2.556,3 ±
2.268,8 km2. MCP 100% was estimated at 3.700,5 ± 2.054,1 km2 and no overall spatial
seasonal asymmetry was detected in the species distribution. However, six individuals
showed uniformity of distribution when examined for home range overlap by applying
a Utilization Distribution Overlap Index (UDOI). Moreover, the factors that determine
the settlement areas of the species were investigated using a Geographic Information
Systems (GIS) tools and applying a generalized linear regression model (GLM). Last,
prediction maps of the spatial distribution of the species were constructed via
maximum entropy machine learning software (MaxEnt). The prediction maps were
examined regarding their percent overlap with the NATURA 2000 sites and the
Important Bird Areas (IBAs) in Crete. Fourteen environmental variables regarding
climate, topography and human pressure were used. However, after multicollinearity
examination three variables, i.e. annual mean temperature, temperature annual
range and elevation were excluded from further analysis. The most important
variables for habitat selection were found to be the annual rainfall, the slope, and the
human pressure. GLM also included air velocity, distance from water and the
vegetation index NDVI in June, while the maximum entropy model included two
bioclimatic variables (rainfall seasonality, temperature seasonality). The positive
selection of rainfall can be explained through its correlation with altitude. Also, the
increase of probability of presence with increasing of slope is associated with the
existence of thermal currents, the availability of areas where the species break bones
and presence of rocky ledges that can be used as food storages. The positive response
between average air velocity and habitat selection, in GLM regression model correlate
with the morphological characteristics of young vultures. Young individuals use
thermal and deflected upward air currents to increase flight efficiency at the lowest

energy cost. The variable of human pressure seems to be a limiting distribution factor,
with young Gypaetus barbatus selecting mountainous areas of Crete with low human
presence. AUC score was calculated 0,89 for GLM model and 0,846 ± 0,016 for
maximum entropy model. True Skill Statistic (TSS) was also calculated for the average
of 10 replicates at 0.55, which indicated that the final model has good ability to predict
the species presence. The overlap between the species post-fledgling dispersal areas
with the NATURA 2000 site and the Important Bird Areas (IBAs) networks was 72.3%
and 79.5% respectively. Understanding the movement of this endangered species
through telemetry techniques proved to be important for its management and a very
useful tool for future conservation planning.

Key Words: Gypaetus barbatus, Home range, Crete, post-nestling, Species Distribution
Model, Habitat selection, NATURA 2000
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1. Εισαγωγή
1.1 Γυπαετός (Gypaetus barbatus)
1.1.1 Μορφολογία
Ο Γυπαετός [Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)] ή κοκαλάς όπως είναι η κοινή
του ονομασία στην Κρήτη, είναι ένα ημερόβιο, χωροκρατικό αρπακτικό πτηνό που
ενδημεί σε ορεινές περιοχές της Ευρασίας και της Αφρικής (Cramp and Simmons
1977). Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε μέγεθός πτηνά, με βάρος που κυμαίνεται από
4.5 έως 7.0 kg (ανάλογα το φύλο), συνολικό μήκος σώματος μεταξύ 94 με 125 cm και
άνοιγμα πτερύγων από 231 έως 283 cm. Η εξωτερική μορφολογία του
χαρακτηρίζεται από τα τεράστια φτερά, την μεγάλη σφηνοειδή ουρά και τις δύο
μαύρες τούφες που βρίσκονται εκατέρωθεν του ράμφους που μοιάζουν με μούσι. Σε
αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό οφείλει και το λατινικό του όνομα δηλαδή
Γυπαετός ο γενειοφόρος. Τα νεαρά και ανώριμα άτομα διαφέρουν από τα ενήλικα
στο φτέρωμα (μαύρο φτέρωμα, με γκρίζο στήθος και κοιλία και πολύ μικρό μούσι)
ενώ αποκτούν το κόκκινο χρώμα των ενηλίκων (δηλαδή κόκκινο) στο 4ο ή 5ο χρόνο
της ζωής τους (Handrinos and Demetropoulos 1983).
1.1.2 Ταξινόμηση
Ανήκει στο γένος Gypaetus (Storr, 1784), Οικογένεια Αετίδες (Accipitridae,
Vigors, 1824) και στην τάξη των Αετόμορφων (Accipitriformes). Στο είδος ανήκουν
δυο υποείδη, που διακρίνονται εξωτερικά, το Gypaetus barbatus barbatus, που
εξαπλώνεται στην βορειοδυτική Αφρική και νοτιοδυτική Ευρώπη μέσω Τουρκίας,
Αιγύπτου, Μέσης Ανατολής, έως Μογγολία και Κίνα . Το δεύτερο υποείδος Gypaetus
barbatus meridionalis, εξαπλώνεται στην Νοτιοδυτική Αραβία, Αιθιοπία, Ανατολική
Αφρική (Rift Valley), και εντοπίζεται ένας απομονωμένος πληθυσμός στη Νότια
Αφρική (International Ornithologists Union 2020).
1.1.3 Γεωγραφική Εξάπλωση
Παγκοσμίως, το είδος εμφανίζει αραιή κατανομή σε όλο το εύρος της
εξάπλωσης του (Χάρτης 1) διατηρώντας επικράτειες 200-400 km2. Ο μεγαλύτερος
πληθυσμός του είδους εντοπίζεται στην Αιθιοπία και εκτιμάται στα 1.400 έως 2.200
ζευγάρια (Ferguson-Lees and Christie 2001). Στην Ελλάδα, ο Γυπαετός είχε ευρεία
κατανομή και τη δεκαετία του '70 εξαπλωνόταν σε όλους τους ορεινούς όγκους της
ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, με πληθυσμό που είχε εκτιμηθεί σε εθνικό
επίπεδο περίπου στα 30 ζευγάρια. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε
η πρώτη πληθυσμιακή μείωση αποτέλεσμα κυρίως της δευτερογενούς δηλητηρίαση
μετά από κατανάλωση παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων που στόχευαν
στην καταπολέμηση σαρκοφάγων θηλαστικών και κυρίως του λύκου (Canis lupus)
1

(Handrinos and Demetropoulos 1983; Xirouchakis, Sakoulis, and Andreou 2001).
Σήμερα το είδος απαντάται μόνο στην Κρήτη.

Χάρτης 1 : Χάρτης παγκόσμιας εξάπλωσης του είδους Gypaetus barbatus. Με κόκκινο
παρουσιάζονται οι πληθυσμοί που έχουν εξαφανιστεί, ενώ με πράσινο, οι αυτόχθονοι
μόνιμοι πληθυσμοί (BirdLife International 2021)

1.1.4 Βιολογία του είδους
Ο Γυπαετός είναι μόνιμο (επιδημητικό) είδος το οποίο διατηρεί τεράστιες
επικράτειες (200-400 km2) ανάλογα με την διαθεσιμότητα της τροφής. Τρέφεται με
πτώματα άγριων και κατοικίδιων οπληφόρων μεσαίου μεγέθους αλλά και μικρά
τρωκτικά ή πουλιά καταναλώνοντας πρωτίστως τα κόκκαλα τα οποία καταπίνει
ολόκληρα ή τα σπάει ρίχνοντας τα από μεγάλο ύψος πάνω στα βράχια (Brown and
Plug 1990; Brown 1990). Στην Κρήτη ο Γυπαετός εξαρτάται αποκλειστικά από την
κτηνοτροφία και κυρίως από μικρές ομάδες αιγοπροβάτων που ζουν σε ημιάγρια
κατάσταση σε όλους τους ορεινούς όγκους του νησιού.
Φωλιάζει σε μικρές σπηλιές ή σε προεξοχές βράχων σε ψηλά, απρόσιτα βράχια,
σε υψόμετρο που κυμαίνεται μεταξύ 1.000 με 3.000 m, αποφεύγοντας έντονα την
ανθρώπινη παρουσία (Cramp and Simmons 1977; Donazar, Hiraldo, and Bustamante
1993). Στην Κρήτη, φωλιάζει σε χαμηλό σχετικά υψόμετρο (Μ.Ο.= 750 m),
αποτέλεσμα της εξάρτησής του από τα μεταφερόμενα κοπάδια, αποφεύγοντας
συστηματικά τις βόρειες εκθέσεις (Xirouchakis and Nikolakakis 2002). Σε κάθε
επικράτεια το ζευγάρι χτίζει συνήθως σε μικρές σπηλιές, 1-2 φωλιές (μέγιστο=7) τις
οποίες χρησιμοποιεί εναλλακτικά. Στην Κρήτη έχει καταγραφεί η χαμηλότερη ενεργή
φωλιά (300 m) και η πρωιμότερη ωοτοκία του είδους (10 Οκτωβρίου) παγκοσμίως
(Grivas et al. 2009). Είναι μονογαμικό είδος, αναπαράγεται κάθε χρόνο, και γεννά 12 αβγά από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου. Η επώαση διαρκεί 53-55
ημέρες (Xirouchakis et al. 2001; Grivas et al. 2009). Ο μοναδικός νεοσσός που επιζεί
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εγκαταλείπει τη φωλιά μετά από 120-130 ημέρες και παραμένει στη γενέθλια
επικράτεια για 3-5 μήνες εξαρτώμενος από τους γονείς του στην ανεύρεση τροφής.
Στην Κρήτη η παραγωγικότητα του είδους είναι αρκετά χαμηλή (0,25-0,60
νεοσσοί/επικράτεια/έτος), ενώ η συντριπτική πλειονότητα των νεαρών που
πτερώνεται κάθε χρόνο (2-3) προέρχεται από δύο επικράτειες: της δυτικής Κρήτης
και του Εθνικού πάρκου Λευκών Ορέων (Legakis and Maragou 2009).
1.1.5 Κατάσταση πληθυσμού
Παγκοσμίως, το είδος θεωρείται σχεδόν απειλούμενο (Near threaten - NT),
όπως έχει καταχωρηθεί στην κόκκινη λίστα της IUCN (BirdLife International 2017),
ενώ ο πληθυσμός συνεχίζει να μειώνεται, λόγω ανθρωπογενών επιδράσεων. Ο
Ευρωπαϊκός πληθυσμός υπολογίζεται σε 580-790 αναπαραγωγικά ζευγάρια, ή σε
1.200-1.600 ενήλικα άτομα (BirdLife International 2017). Στην Ελλάδα, ο Γυπαετός
είναι από τα πλέον απειλούμενα σπονδυλόζωα με το νησί της Κρήτης να φιλοξενεί
7-8 αναπαραγωγικά ζευγάρια και περίπου 50 άτομα, τα οποία αποτελούν τον
τελευταίο βιώσιμο πληθυσμό σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη (Xirouchakis
et al., 2001).
Η παράνομη δηλητηρίαση του, η καταστροφή ή υποβάθμιση των
ενδιαιτημάτων του, οι θανατηφόρες συγκρούσεις με ενεργειακές υποδομές, η
μειωμένη διαθεσιμότητα τροφής και η όχληση στις περιοχές αναπαραγωγής
αποτελούν τους βασικούς λόγους μείωσης του πληθυσμού του είδους (FergusonLees and Christie 2001; Xirouchakis and Nikolakakis 2002). Παρά τις στοχευμένες
δράσεις διατήρησης του, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός παραμένει ευάλωτος κυρίως
στην δευτερογενή δηλητηρίαση και τις προσκρούσεις σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Στις
Άλπεις, από το 1986 ξεκίνησε μία προσπάθεια επανεισαγωγής του είδους και η
θνησιμότητα λόγω λαθροθηρίας έχει μειωθεί, ωστόσο η δηλητηρίαση (τόσο εκ
προθέσεως όσο και τυχαία) έχει αυξηθεί ( Margalida et al. 2008).
Στην Κρήτη, η δηλητηρίαση και η λαθροθηρία αποτελούν τις κύριες πηγές
θνησιμότητας. Η ενδογαμία λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού αποτελεί
δυνητικά ένα επιπλέον πρόβλημα το οποίο όμως δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.
Επίσης, η εποχιακή έλλειψη τροφής την περίοδο της εκκόλαψης του νεοσσού, όταν
αυτός δεν μπορεί να τραφεί με κόκαλα αλλά χρειάζεται νεκρή βιομάζα αποτελεί ένα
κρίσιμο στάδιο για την αναπαραγωγική επιτυχία του είδους.

1.2 Επιλογή νεαρών ατόμων του είδους για μελέτη
Η θέση των αρπακτικών στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας και η λειτουργία
τους ως “είδη-κλειδιά” συνέβαλαν στην επιλογή του Γυπαετού ως είδος μελέτης. Tα
σχέδια διατήρησης που βασίζονται στην παρουσία αρπακτικών έχουν δείξει θετικά
αποτελέσματα με παγκόσμια περιβαλλοντικά οφέλη. Τα οφέλη αυτά απορρέουν από
την αύξηση των περιοχών που εφαρμόζονται σχέδια διαχείρισης και προγράμματα
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περιβαλλοντική ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των παγκόσμιων απειλών
για τη βιοποικιλότητα (Donázar et al. 2016).
Η χωρική και χρονική χρήση του περιβάλλοντος μπορεί να διαφέρει ανάλογα
με την ηλικία, το φύλο ή την κατάσταση αναπαραγωγής ενός ατόμου και η γνώση
αυτών των διαφορών μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στη διασφάλιση της
κατάλληλης στόχευσης των δράσεων διαχείρισης (González et al. 2006; Morrison and
Wood 2009). Συνεπώς, η μελέτη των νεαρών ατόμων του είδους επιλέχθηκε λόγω
αυτών των διαφοροποιήσεων και των βιολογικών χαρακτηριστικών τους που
αναλύονται στην συνέχεια. Ο Γυπαετός, όπως τα υπόλοιπα μεγάλα αρπακτικά
παρουσιάζουν έντονη διασπορά μέχρι την ενηλικίωση, δηλαδή την ηλικία όπου θα
εγκατασταθούν σε μια περιοχή (επικράτεια). Προγενέστερες εργασίες έχουν δείξει
ότι ο κίνδυνος θνησιμότητας είναι ιδιαίτερα υψηλός κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου καθώς τα πουλιά ακόμη τελειοποιούν τις τεχνικές πτήσης και
εξοικειώνονται με το περιβάλλον τους και τις κατάλληλες περιοχές τροφοληψίας και
αναπαραγωγής (Bustamante and Negro 1994; Soutullo et al. 2006; Del Mar Delgado
et al. 2009). Παράλληλα οι απειλές στις οποίες εκτίθεται το είδος είναι διαφορετικές
ή σε διαφορετικά επίπεδα σε σχέση με την ηλικία τους (Penteriani et al. 2009; Ferrer
1993; Ferrer and Harte 1997; Penteriani et al. 2005). Επίσης, στα μεγάλα αρπακτικά,
οι μη ενήλικες (νεοσσοί, ανήλικα, νεαρά) αποτελούν μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού ( Lack and Newton 1981; Xirouchakis and Nikolakakis 2002), όπως και
στην περίπτωση του Γυπαετού στην Κρήτη (Xirouchakis and Nikolakakis 2002). Η
κατανόηση της χρήσης του χώρου κατά την περίοδο απεξάρτησης από τους γονείς
τους μετά τη γενέθλια διασπορά καθώς και ο χρόνος διασποράς παραμένουν σε
μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση
ενός είδους όπως ο Γυπαετός που παρουσιάζει καθυστερημένη ωριμότητα, υψηλή
γονική επένδυση και χαμηλή γονιμότητα (Ferrer 1993; Ferguson-Lees and Christie
2001; Amar et al. 2000; Margalida et al. 2000; Margalida et al. 2003; Penteriani et al.
2009; López-López et al. 2013). Ωστόσο, παρά τον υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας κατά
τη διάρκεια του γενέθλιου σταδίου (Lack, 1954), οι γνώσεις μας σχετικά με τη
διάρκεια αυτής της περιόδου και τη χωρική οικολογία των πτηνών παραμένουν
περιορισμένες.

1.3 Κατανομή δραστηριότητας στο χώρο και το χρόνο: Ζωτικός χώρος –
Περιοχές πυρήνες
Ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί κατανέμουν τις δραστηριότητές τους στο
χώρο και το χρόνο είναι πρωταρχικής σημασίας στην συμπεριφορική και
πληθυσμιακή οικολογία. Οι ερευνητές παρατηρούν και καταγράφουν τους
οργανισμούς ώστε να εκτιμήσουν τα μεγέθη και τα σχήματα των ζωτικών τους
χώρων, τα μοτίβα μετακίνησης εντός αυτών, την αλληλεπικάλυψη στην χωρική
κατανομή μεταξύ ατόμων και τον τρόπο με τον οποίο αυτή κυμαίνεται με την πάροδο
του χρόνου (Fieberg et al. 2005; Fieberg et al. 2012; Mitchell et al. 2012).
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Οι διαθέσιμες μέθοδοι για την εκτίμηση και μελέτη των ζωτικών χώρων είναι
πολλές. Οι κατάλληλοι εκτιμητές, για τα δεδομένα που έχουμε στην διάθεση μας,
περιλαμβάνουν την μέθοδο του ελάχιστου κυρτού πολυγώνου (Minimum Convex
Polygon: MCP, (Hayne 1949; Mohr 1947), τους εκτιμητές πυκνότητας πυρήνα (Kernel
Density Estimators: KDE) ( Worton 1989) και το χαμηλό κυρτό κύτος (Local Convex
Hull: LoCoH)(Getz et al. 2007). Οι διαφορές μεταξύ των μεθόδων καθορίζονται σε
μεγάλο βαθμό από το πώς το είδος μελέτης (ή μια ομάδα ατόμων) χρησιμοποιεί μια
περιοχή και στην κατανομή χρήσης της. Ορισμένες προσεγγίσεις δίνουν διαφορετικό
βάρος σε περιοχές που χρησιμοποιούνται περισσότερο και άλλες όχι (Gregory 2018).
Η περιοχή πυρήνα περιλαμβάνει τις περιοχές όπου ένας οργανισμός περνά το
μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών διατροφής
και ανάπαυσης (Asensio et al. 2012). Έχει βρεθεί ότι η ταυτοποίηση των περιοχών
πυρήνων που χρησιμοποιεί ένα είδος, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη
διατήρηση του και τη βελτίωση των στρατηγικών διαχείρισης του (Margalida et al.
2016). Εκτός τα ερωτήματα που διερευνώνται με τη μελέτη του ζωτικού χώρου,
σημαντική είναι η ποσοτικοποίηση της αλληλοεπικάλυψης που παρέχει την
δυνατότητα δοκιμής υποθέσεων σχετικά με τον ενδοειδικό ανταγωνισμό (Berger and
Gese 2007), την χωροκρατικότητα (Grant et al. 1992) και τα συστήματα
αναπαραγωγής (Powell 1979).

1.4 Πρότυπα Κατανομής Ειδών
Η μοντελοποίηση της κατανομής των ειδών (Species Distribution Model SDM)
είναι μια πρόσφατη επιστημονική ανάπτυξη που έχει τεράστια εφαρμογή στις
βιολογικές επιστήμες. Τα μοντέλα κατανομής ειδών είναι εμπειρικά πρότυπα που
συσχετίζουν παρατηρήσεις πεδίου με περιβαλλοντικές μεταβλητές βάσει
στατιστικών ή θεωρητικά παραγόμενων μεθόδων (Guisan and Zimmermann 2000).
Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα κατανομής ειδών χρησιμοποιούν δεδομένα
παρουσίας - απουσίας ή/και αφθονίας ενός είδους σε συνδυασμό με τις
περιβαλλοντικές μεταβλητές στα σημεία αυτά. Εάν η προσαρμογή του μοντέλου
μεταξύ της κατανομής των ειδών και των μεταβλητών που εξετάζονται είναι καλή,
τότε μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές παραμέτρους
και τα ενδιαιτήματα που τα είδη επιλέγουν. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να
δημιουργήσουμε χάρτες πρόβλεψης πραγματικής ή δυνητικής γεωγραφικής
κατανομής των ειδών στο χώρο, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που
στερούνται ανάλογα δεδομένα παρουσίας (Franklin 2010a).
Η θεωρία που βρίσκεται πίσω από τα συγκεκριμένα πρότυπα βασίζεται στις
θεωρίες για τον οικολογικό θώκο των ειδών όπως αυτές αρχικά διατυπώθηκαν από
τους Grinell (Grinnell 1917) και τον Ηutchinson (1957). Στο θεμελιώδη θώκο, ο
οργανισμός θεωρείται απαλλαγμένος από παρεμβολές άλλων ειδών, και
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χρησιμοποιεί το πλήρες φάσμα συνθηκών (βιοτικών και αβιοτικών) και πόρων, οι
οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιβίωση και την αναπαραγωγή του.
Αντίθετα, ο Hutchinson (1957) όρισε ως πραγματικό θώκο τις περιοχές όπου
λόγω πίεσης και αλληλεπιδράσεων με άλλους οργανισμούς, τα είδη αναγκάζονται
να καταλάβουν μια θέση που είναι μικρότερη από τα φάσμα των συνθηκών που θα
μπορούσαν ιδανικά. Στις μέρες μας, γνωρίζουμε ότι η αλληλεπίδραση μπορεί να
είναι θετική και η επιρροή της στην κατανομή των ειδών να είναι μεγάλη (Bruno et
al. 2003). Ακόμη, η ικανότητα διασποράς ή ικανότητα κίνησης ενός είδους είναι ένας
τρίτος σημαντικός παράγοντας που καθορίζει εάν ένα είδος υπάρχει σε όλους τους
κατάλληλους οικοτόπους (Soberón 2007). Τα λεγόμενα διαγράμματα BAM (βιοτικήαβιοτική κίνηση) υπογραμμίζουν την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των
τριών παραγόντων (Διάγραμμα 1) (Soberón 2007; Peterson et al. 2011).
Ο όρος SDM χρησιμοποιείται για να περιγράψει είτε τον οικολογικό θώκο του
είδους, θεμελιώδη (fundamental) ή
πραγματικό
(realized),
ή
την
καταλληλόλητα
του
ενδιαιτήματος
(Franklin 2010a). Άλλοι συγγραφείς,
θεωρούν
ότι
τα
μοντέλα
που
περιγράφουν τον θεμελιώδη θώκο,
κατατάσσονται στην κατηγορία των
«Μοντέλων
Οικολογικών
Θώκων»
(Ecological Niche Models), ενώ τα μοντέλα
της πραγματικής κατανομής των ειδών
ανήκουν στα «Μοντέλα Κατανομής των
Ειδών» (Peterson 2011). Η ευρεία χρήση Διάγραμμα 1 : Το διάγραμμα BAM που
των συγκεκριμένων μοντέλων έγκειται αντιπροσωπεύει τους παράγοντες που
περιορίζουν
τις
κατανομές
ειδών,
στις δυνατότητες που παρέχουν στην Α:Αβιοτικοι
παράγοντές,
Β:Βιοτικοί
μελέτη των επιπτώσεων της επικείμενης παράγοντες, Μ: Ικανότητα διασποράς
κλιματικής αλλαγής στην κατανομή των
ειδών (Pearson and Dawson 2003), της διερεύνησης της επέκτασης και κατανομής
των μη γηγενών ειδών (A. Jiménez-Valverde et al. 2011), και την εφαρμογή τους σε
διαχειριστικά προγράμματα (Guisan et al. 2013). Σε αυτό έχει συνεισφέρει και η
ανάπτυξη σύγχρονων μέσων συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως η
δορυφορική τηλεπισκόπηση, τα παγκόσμια συστήματα εντοπισμού, τα Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΣΠ/GIS) και οι σύγχρονες στατιστικές μέθοδοι
(Franklin 2010a) που κάνουν εύκολη την χρήση τους.
Περιληπτικά στα στάδια δημιουργίας ενός μοντέλου κατανομής ειδών
(Διάγραμμα 2), περιλαμβάνονται συνήθως τα ακόλουθα βήματα:
(1) Επιλογή είδους μελέτης και καταγραφή τοποθεσιών εμφάνισης/ παρουσίας
(π.χ. οπτικές παρατηρήσεις στο χώρο, VHF ραδιοεντοπισμοί, GPS στίγματα),
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(2) Εύρεση επεξηγηματικών μεταβλητών (πχ κλιματικές, τοπογραφικές), οι
οποίες συνήθως εξάγονται από χωρικές βάσεις δεδομένων,
(3) Εξαγωγή τιμών των επεξηγηματικών μεταβλητών στην ευρύτερη περιοχή που
έχει καταγραφεί το είδος,
(4) Ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων ή τεχνικών μηχανικής εκμάθησης (machine
learning) με σκοπό να αποτυπωθεί η σχέση μεταξύ της παρουσίας των ειδών
και των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων/ μεταβλητών,
(5) Αξιολόγηση παραγόμενου μοντέλου με εκτίμηση των παραμέτρων ή
λειτουργιών απόκρισης και
(6) Χρήση του μοντέλου για να προβλέψει τη κατανομή του είδους (παρελθόν,
παρόν ή/και μέλλον)

Διάγραμμα 2 : Στάδια δημιουργίας μοντέλου κατανομής ειδών (Franklin 2010a)

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι
μοντέλων κατανομής ειδών, τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (Generalized Linear
Models: GLMs) και το Μοντέλο Μεγίστης Εντροπίας (Maximum Entropy: MaxEnt)
ώστε να δοθεί απάντηση στα υπό μελέτη ερωτήματα που αναλύονται παρακάτω.

1.4.1 Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (GLMs)
Τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (Generalized Linear Model: GLMs) είναι
επεκτάσεις γραμμικών μοντέλων που μπορούν να αντιμετωπίσουν μη κανονικές
κατανομές της εξαρτημένης μεταβλητής (Venables and Ripley 2013).
Η δημιουργία ενός γενικευμένου γραμμικού μοντέλου απαιτεί:
(1) Εξαρτημένη μεταβλητή με μη-κανονική κατανομή,
(2) Σύνολο επεξηγηματικών, ανεξάρτητων μεταβλητών που μπορεί να είναι
συνεχείς ή/και κατηγορικές και τις αλληλεπιδράσεις τους
(3) Συνδετική συνάρτηση (link function) ανάμεσα στις αναμενόμενες τιμές της
εξαρτημένης με την ανεξάρτητη μεταβλητή (Quinn and Keough 2002)
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Μια από τις σημαντικότερες εφαρμογές των GLΜs στην μελέτη της κατανομής
των ειδών είναι η περίπτωση της λογιστικής παλινδρόμησης. Στην λογιστική
παλινδρόμηση, που χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία, η εξαρτημένη
μεταβλητή είναι δυαδική, δηλαδή μπορεί να πάρει δύο τιμές (απουσία = 0, παρουσία
= 1). Η συνδετική συνάρτηση (link function) που περιγράφει την κατανομή είναι η
λογιστική (logit), η οποία υπολογίζει τον λογάριθμο της πιθανότητας π(χ) να συμβεί
ένα γεγονός προς την πιθανότητα να μην συμβεί το ίδιο γεγονός (odds ratio).
ln[𝜋(𝜒)/(1 − 𝜋(𝜒)]  =  𝛽𝜊 +  𝛽1 𝑋
όπου βο και β1 είναι οι προς εκτίμηση παράμετροι. Συγκεκριμένα, το βο είναι το
σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα Υ και δεν έχει ερμηνευτική αξία στην
περίπτωση της λογιστικής παλινδρόμησης, ενώ το β1 αποτελεί τον συντελεστή
παλινδρόμησης και μας πληροφορεί για το ποσοστό μεταβολής του π(χ) για μια
δεδομένη μεταβολή της μεταβλητής χ. Η παραπάνω απλοποιημένη εξίσωση
παρουσιάζει μία μόνο επεξηγηματική μεταβλητή, ωστόσο μπορεί να γενικευτεί για
όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που θα συμπεριληφθούν στο μοντέλο μας,
αντικαθιστώντας το δεξί μέρος της εξίσωσης με: βο + β1X1 + β2X2 + …. βnXn.
1.4.2 Μοντέλο Μεγίστης Εντροπίας (Maxent)
Το λογισμικό MaxEnt χρησιμοποιεί μια μέθοδο μηχανικής εκμάθησης (machine
learning) για την πρόβλεψη της κατανομής των ειδών (Phillips et al. 2006; Elith et al.
2011) που βασίζεται αποκλειστικά σε δεδομένα παρουσίας και σε ένα σύνολο
περιβαλλοντικών προβλέψεων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
Ουσιαστικά από ένα σύνολο περιβαλλοντικών (π.χ. κλιματικών) χαρτών
ψηφιδοπλέγματος (raster) και τοποθεσιών γεωαναφοράς, το μοντέλο εκφράζει την
πιθανότητα κατανομής όπου κάθε κελί προβλέπει την καταλληλότητα των
περιβαλλοντικών συνθηκών για το είδος. Το τελικό αποτέλεσμά του MaxEnt μπορεί
να ερμηνευθεί ως προβλεπόμενη πιθανότητα παρουσίας ή ως προβλεπόμενη τοπική
αφθονία του είδους. Μια υψηλή τιμή της συνάρτησης σε ένα συγκεκριμένο κελί
πλέγματος προβλέπει υψηλή πιθανότητα παρουσίας του είδους λόγω
καταλληλότητας του ενδιαιτήματος.
Η θεωρία πίσω από το συγκριμένο μοντέλο πρόβλεψης εντοπίζεται στο πεδίο
της στατιστικής μηχανικής και ο ορισμός της δόθηκε από τον Jaynes (1957), ο οποίος
υποστήριξε ότι η καλύτερη προσέγγιση μιας άγνωστης κατανομής είναι εκείνη που
εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη εντροπία, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή σε ένα
σύνολο γνωστών περιορισμών. Οι περιορισμοί σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές
παραμέτρους και προϋποθέτουν ότι οι τιμές τους σε όλη την έκταση της περιοχής
μελέτης πλησιάζουν την μέση τιμή των περιβαλλοντικών παραμέτρων στα
(εμπειρικά/ πραγματικά) σημεία παρουσίας του είδους. Η δυνατότητα εφαρμογής
του μοντέλου της εντροπίας στην περίπτωση της κατανομής των ειδών βασίζεται
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στους νόμους της θερμοδυναμικής (Schneider and Kay 1994). Ο δεύτερος νόμος της
θερμοδυναμικής ορίζει ότι σε ένα κλειστό σύστημα, οι διαδικασίες τείνουν προς την
κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της εντροπίας. Επομένως, η βασική ιδέα του
μοντέλου μέγιστη εντροπίας, είναι η εκτίμηση της κατανομής της πιθανότητας μιας
μεταβλητής εντοπίζοντας την πιθανότητα για την οποία μεγιστοποιείται η εντροπία
(με άλλα λόγια, την περισσότερο ομοιόμορφη), υποκείμενη ταυτόχρονα σε ένα
σύνολο περιορισμών που υπαγορεύονται από την ατελή πληροφορία για την
κατανομή της μεταβλητής (Phillips et al., 2006). Για τους σκοπούς της οικολογικής
έρευνας, η άγνωστη κατανομή της πιθανότητας, την οποία συμβολίζουμε με π,
ορίζεται σε ένα σύνολο Χ (το σύνολο των κελιών της περιοχής μελέτης). Η π αναθέτει
μια πιθανότητα σε κάθε σημείο x του συνόλου Χ, έτσι ώστε το άθροισμα των
πιθανοτήτων αυτών να ισούται με 1. Η εκτίμηση της π είναι και αυτή με τη σειρά της
μια κατανομή πιθανότητας, την οποία συμβολίζουμε με 𝜋̂, και της οποίας η εντροπία
ορίζεται ως:

Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα παρουσίας ενός είδους
και ψευδο-απουσίες, τις οποίες εξάγει από τα σημεία του υποβάθρου, για τα οποία
δεν ξέρουμε εάν το είδος είναι παρόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έχει
εισαγάγει νέες δυνατότητες για τα μοντέλα κατανομής των ειδών, καθώς σε πολλές
περιπτώσεις τα δεδομένα απουσίας είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε είναι αμφιβόλου
εγκυρότητας (Anderson, Lew, and Peterson 2003). Όσον αφορά την αξιοπιστία τους,
τα μοντέλα που χρησιμοποιούν αποκλειστικά δεδομένα παρουσίας έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικά για πολλές περιοχές και είδη μελέτης (Elith 2006).

1.5 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (Geographic information systems:
GIS) είναι δυναμικά εργαλεία διαχείρισης (συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης,
ανάκτησης, μετασχηματισμού και απεικόνισης) (γεω)χωρικών δεδομένων, σχετικών
με φαινόμενα που απαντούν και εξελίσσονται στον πραγματικό κόσμο (Burrough
1986; Harmon and Anderson 2003). Η σημαντικότητα των συγκεκριμένων
προγραμμάτων έγκειται στις δυνατότητες που παρέχουν στην απόκτηση,
επεξεργασία και προετοιμασία μεγάλου όγκου δεδομένων κατανομής και
περιβαλλοντικών παραμέτρων, που απαιτείται για την δημιουργία των μοντέλων
κατανομής των ειδών. Ουσιαστικά, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
παρέχουν εργαλεία που επιτρέπουν σε κάποιον να μετρά εύκολα τις
περιβαλλοντικές μεταβλητές που είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή για
οποιοδήποτε σημείο. Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να δοκιμαστούν στατιστικά ως
πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες της κατανομής ενός είδους. Τα στατιστικά
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μοντέλα που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία
προγνωστικών χαρτών κατανομή του είδους, πάλι με τη βοήθεια ενός γεωγραφικού
συστήματος πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ψηφιακοί χάρτες των
προβλέψεων για την περιοχή μελέτης (Bustamante and Seoane 2004). Στην παρούσα
μελέτη χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της ESRI, ArcGIS Pro 2.6 (ESRI 2021), για την
διαχείριση και επεξεργασία των υπό μελέτη επεξηγηματικών μεταβλητών κατανομής
του είδους.

1.6 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση του πρότυπου χρήσης του
ενδιαιτήματος νεαρών ατόμων του Γυπαετού στην Κρήτη κατά την φάση της
γενέθλιας διασποράς μετά την πτέρωση τους.
Για τον σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαία η εξέταση των ακόλουθων ερωτημάτων:
i.Ποιος είναι ο ζωτικός χώρος μετακινήσεων των νεαρών ατόμων του είδους
(home range) και ποιες είναι οι περιοχές πυρήνες (core areas);
ii.Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης; - μέσω
προτύπων λογιστικής παλινδρόμησης
iii. Ποιες είναι οι κατάλληλες περιοχές όπου προβλέπεται (με την χρήση
προτύπων κατανομής ειδών με το λογισμικό MaxEnt) η παρουσία του είδους
στη συγκεκριμένη φάση του κύκλου της ζωής τους;
iv. Ποιο είναι το ποσοστό επικάλυψης των θέσεων εντοπισμού που προβλέπεται
από το μοντέλο μεγίστης εντροπίας με τις περιοχές προστασίας του δικτύου
NATURA 2000 και με τις σημαντικές περιοχές για πουλιά (Important Bird
Areas :IBA);
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2. Υλικά & Μέθοδοι
2.1 Περιοχή μελέτης
Η Κρήτη αποτελεί το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με εμβαδό 8.336 km 2,
μήκος 260 km, ενώ το πλάτος της κυμαίνεται μεταξύ 12 και 60 km. Κατά μήκος της
εκτείνονται 15 οροσειρές, τρεις από τις οποίες έχουν ύψος πάνω από 2.000 m και,
ως εκ τούτου, το ανάγλυφό της χαρακτηρίζεται από απότομους γκρεμούς και βουνά
που τέμνονται από ρήγματα (Rackham and Moody 1998), σχηματίζοντας
πολυάριθμα φαράγγια και κρημνούς. Οι τρεις μεγάλοι ορεινοί όγκοι από τα δυτικά
προς τα ανατολικά είναι τα Λεύκα Όρη (2.450 m), το Όρος Ψηλορείτης (2.457 m) και
το Όρος Δίκτη (2.100 m). Η γενική τοπογραφία του νησιού περιλαμβάνει επίσης
μερικές πεδιάδες και πολλούς λόφους καλυμμένους με εκτεταμένους αμπελώνες και
ελαιώνες.
Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται από 400 mm έως 2.000 mm, μέση
θερμοκρασία χειμώνα από 4 °C έως 12 °C και θερμοκρασία του καλοκαιριού από 17
°C έως 27 °C, ανάλογα με το υψόμετρο. Οι χειμώνες είναι ήπιοι και συνήθως υγροί,
ειδικά στα ανατολικά και βόρεια του νησιού, ενώ τα καλοκαίρια είναι ξηρά και ζεστά.
Το χιόνι είναι συνηθισμένο στα βουνά και μπορεί να διαρκέσει από τα τέλη
Νοεμβρίου έως τα τέλη Απριλίου. Η επικρατούσα βλάστηση, παρά την τροποποίηση
από τον άνθρωπο για τουλάχιστον 3.000 χρόνια, είναι η μακκία και τα φρύγανα.

2.2 Δεδομένα Παρουσίας
Τα δεδομένα παρουσίας είναι ραδιοεντοπισμοί από εννέα άτομα τα οποία
συλλήφθηκαν και ραδιομαρκαρίστηκαν στην φωλιά πριν την πτέρωση τους. Οι
καταγραφές πραγματοποιήθηκαν από το Μάη του 2001 έως τον Σεπτέμβρη του 2015
(Χάρτης 2).

Χάρτης 2 : Χάρτης δεδομένων παρουσίας, κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει διαφορετικό άτομο
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2.3 Ζωτικός χώρος – Περιοχές πυρήνες
Η μελέτη του ζωτικού χώρου μετακινήσεων του είδους (home range) και οι
περιοχές πυρήνες (core areas), δηλαδή οι κρίσιμες περιοχές μέγιστης
δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό R version 4.0.2 (2020-06-22)
και ειδικότερα με την χρήση των βιβλιοθηκών "adehabitatHR" v.0.4.19 (Calenge
2006) και "rgdal" v. 1.5-19(Bivand, Keitt, and Rowlingson 2020) για την επεξεργασία
των χωρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα υπολογίστηκε το ελάχιστο κυρτό πολύγωνο
(MCP 100 %), που αν και θεωρείται αρκετά παλιά μέθοδος χρησιμοποιείται για
λόγους σύγκρισης με προγενέστερες εργασίες αλλά και το MCP 95 %, δηλαδή την
περιοχή που περιέχει το 95% των στιγμάτων και το 50% αντίστοιχα που οριοθετεί τις
περιοχές πυρήνα. Ουσιαστικά, το ελάχιστό κυρτό πολύγωνο εκτιμάει τις περιοχές
δημιουργώντας ένα πολύγωνο γύρω από τα στίγματα ενώ όλα τα άτομα
χρησιμοποιούνται εξίσου στον υπολογισμό και δεν δίνεται αυξημένο βάρος σε
κάποιο από αυτά (Burgman and Fox 2003).
Ακόμη, ο ζωτικός χώρος υπολογίστηκε με τον εκτιμητή πυκνότητας πυρήνα
95% και 50% (KDE), δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του Γυπαετού ανά πάσα στιγμή
σε μία θέση, ο οποίος δημιουργήθηκε εφαρμόζοντας την μέθοδο ad hoc διμερή
κανονικού πυρήνα πάνω στα σημεία παρουσίας (Worton 1995). Η συγκεκριμένη
μέθοδος χρησιμοποιεί ως παράγοντας εξομάλυνσης (bandwidth) την παράμετρο που
υπολογίζεται με την χρήση της κατά περίσταση μεθόδου αναφοράς (ad hoc reference
method; Silverman 1986):
1
ℎ = 𝜎𝑛 (– ) , ό𝜋𝜊𝜐𝜎2 = 0.5 ×  [𝑣𝑎𝑟(𝑥) + 𝑣𝑎𝑟(𝑦)]
6
Η χρήση των δυο τρόπων υπολογισμού αποσκοπεί στην σύγκριση των
αποτελεσμάτων. Επίσης, έχει βρεθεί ότι το ελάχιστο κυρτό πολύγωνο (MCP) συχνά
οδηγεί σε υπερεκτίμηση των περιοχών κατανομής του είδους (Cumming and Cornélis
2012) όμως παρέχει μια ένδειξη της συνολικής περιοχής που χρησιμοποιεί. Οι
αναλύσεις έγιναν αρχικά για όλα άτομα, στην συνέχεια για κάθε άτομο χωριστά και
τέλος πραγματοποιήθηκε εποχική ανάλυση. Το έτος χωρίστηκε σε δυο περιόδους
δηλαδή χειμώνα και καλοκαίρι. Ο χειμώνας ορίστηκε από τα τέλη Οκτώβρη έως τέλη
Απρίλη και το καλοκαίρι από αρχές Μάη έως τέλη Οκτώβρη. Ο διαχωρισμός έγινε
λόγω των ετήσιων κύκλων που παρουσιάζουν τα πτωματοφάγα αρπακτικά και
σχετίζεται με τον κύκλο της τροφής τους δηλαδή τις νομαδικές μετακινήσεις των
κτηνοτροφικών ζώων από τα πεδινά στα ορεινά την άνοιξη και την αντίστροφη
πορεία το χειμώνα (Xirouchakis and Mylonas 2004). ‘Έπειτα, πραγματοποιήθηκε
σύγκριση των αποτελεσμάτων για τις δύο εποχές με την εφαρμογή μη παραμετρικών
μεθόδων (Wilcoxon test), ενώ είχε προηγηθεί η αφαίρεση των ατόμων με μικρό
αριθμό στιγμάτων. Επίσης, μετά τον υπολογισμό του ζωτικού χώρου και της περιοχής
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πυρήνα αφαιρέθηκαν οι θαλάσσιες ζώνες που περιλαμβάνονται στην έκταση τους,
με την βοήθεια εργαλείων του ArcGIS ( Multipart To Singlepart, Clip).
Στην συνέχεια, μελετήθηκε η ομοιότητα μεταξύ του ζωτικού χώρου.
Υπολογίστηκε με το δείκτη επικάλυψης χωρικής χρήσης (UDOI: utilization
distribution overlap index), που εκτιμά το ποσοστό της ομοιότητας χωρικής χρήσης
μεταξύ ενός ζεύγους ατόμων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης προϋποθέτει ότι οι
οργανισμοί χρησιμοποιούν το χώρο ανεξάρτητα ο ένας από το άλλο (Hurlbert 1978).
Η βιολογική ερμηνεία του UDOI είναι παρόμοια με τη στατιστική (Hurlbert 1978): E/
Euniform αφού και οι δύο μετρούν το βαθμό της επικάλυψη του ζωτικού χώρου μεταξύ
2 ατόμων που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο ομοιόμορφα (uniformity). Το UDOI
ισούται με μηδέν όταν δυο ζωτικοί χώροι δεν αλληλεπικαλύπτονται και ισούται με 1
εάν και οι δύο ζωτικοί κατανέμονται ομοιόμορφα και έχουν 100% επικάλυψη
(reference). Ωστόσο μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες του 1 εάν και τα δυο ζωτικοί
χώροι κατανέμονται ομοιόμορφα και έχουν υψηλό βαθμό αλληλοεπικάλυψης
(reference). Ο δείκτης UDOI θεωρείται ο βέλτιστος για την εκτίμηση του βαθμό με
τον οποίο δύο άτομα μοιράζονται τον ίδιο χώρο (Fieberg and Kochanny 2005).
2.3.1 Στατιστικός έλεγχος δεδομένων
Πριν από κάθε χωρική ανάλυση πραγματοποιούνται έλεγχοι των δεδομένων
ως προς την πιστότητα στην χρήση μιας τοποθεσίας (site fidelity), δηλαδή την τάση
να επιστρέφει σε συγκεκριμένες περιοχές, και την αυτοσυσχέτισης των διαδοχικών
χωρικών δεδομένων (Laver and Kelly 2008). Η μελέτη των παραπάνω
πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό της R με το πακέτο rhr v.3 (Signer and Balkenhol
2015). Οι δοκιμές για την πιστότητα του μιας τοποθεσίας έχουν αξία στην κατανόηση
της χωρικής οικολογίας και της κοινωνικότητας ενός πληθυσμού και είναι σημαντικές
για τον καθορισμό κατάλληλων χρονικών κλιμάκων κατά την ανάλυση και για την
επιρροή τους στη χρονική ανεξαρτησία των ραδιοεντοπισμων (Time to Statistical
Independence : TTSI) (Spencer et al. 1990, Swihart and Slade 1997). Ο έλεγχος της
πιστότητας της περιοχής πραγματοποιήθηκε με το δείκτη γραμμικότητας (LI) (Bell
and Kramer 1979) και τη μέση τετραγωνική απόσταση από το κέντρο δραστηριότητας
(MSD) (Calhoun and Casby 1958, Spencer et al. 1990). Η μέση τετραγωνική απόσταση
από το κέντρο δραστηριότητας (MSD) υπολογίζει τη διασπορά γύρω από το κέντρο
του ζωτικού χώρου και ο δείκτης γραμμικότητας (LI) την γραμμική απόσταση μεταξύ
των τελικών σημείων της διαδρομής ενός ατόμου διαιρούμενη με τη συνολική
απόσταση που διάνυσε), δηλαδή υπολογίζει τις μετατοπίσεις (shifts) του ατόμου
εντός του ζωτικού χώρου. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα μέσω του πακέτου rhr
με την παραγωγή ιστογράμματος για τους δύο δείκτες και βάση των
χαρακτηριστικών του παραγόμενου ιστογράμματος μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι
την ύπαρξη της πιστότητας της περιοχής.
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2.4 Επεξηγηματικές Μεταβλητές
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με την βιολογία του
είδους επιλέχθηκαν δεκατέσσερις μεταβλητές για να εξεταστούν ως επεξηγηματικοί
παράγοντες της κατανομής του. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν επτά βιοκλιματικές,
έξι τοπογραφικές, και μία μεταβλητή που σχετίζεται με την ανθρώπινη πίεση
(Πίνακας 1). Η δημιουργία μοντέλων απαιτεί όλες οι παράμετροι να έχουν κοινό
προβολικό σύστημα (Coordinate Reference System: CRS), το ίδιο μέγεθος κελίων (cell
size) και την ίδια έκταση - αρχή αξόνων (spatial extent). Λόγω του ότι οι μεταβλητές
προέρχονται από διαφορετικές πηγές ήταν απαραίτητη η χωρική επεξεργασία τους
με την χρήση του λογισμικού ArcGIS ώστε να πληρούνται όλες οι παραπάνω
προϋποθέσεις. Ειδικότερα, επιλέχθηκε το παγκόσμιο προβολικό σύστημα WGS84
(epgs 4326) και ορίστηκε για όλες τις μεταβλητές. Το μέγεθος των κελίων επιλέχθηκε
να είναι έκτασης ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου (1x1Km), λόγω της μεγάλης
διασποράς του είδους σε ολόκληρη την Κρήτη. Για τον λόγο αυτό μετατροπή του
μεγέθους των κελιών των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο
μέγεθος με αναβάθμιση (upscale), το οποίο θεωρήθηκε επαρκές για την μελέτη των
νεαρών ατόμων Γυπαετού.
2.4.1 Βιοκλιματικές μεταβλητές
Τα βιοκλιματικά δεδομένα προήλθαν από τη βάση κλιματικών δεδομένων
WorldClimσε μορφή αρχείων ψηφιδοπλέγματος (raster). Οι 19 βιοκλιματικές
μεταβλητές είχαν χωρική ανάλυση περίπου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου.
Πρόκειται για κλιματικούς δείκτες που αφορούν τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση και
παραγόμενες από αυτές μεταβλητές, σε μηνιαία βάση για ένα διάστημα 30 χρόνων
(1971-2000) (Fick and Hijmans 2017), με σκοπό να δημιουργηθούν μεταβλητές με
βιολογική σημασία. Η έκδοση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι η 2.1, η οποία
κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020. Από τις 19 βιοκλιματικές μεταβλητές
επιλέχθηκαν εκείνες που σχετίζονται περισσότερο με το πρότυπο χρήσης
ενδιαιτήματος των νεαρών ατόμων του είδους μετά την πτέρωση. Συγκεκριμένα
επιλέχθηκε η μέση ετήσια θερμοκρασία (ΒΙΟ1), το μέσο ημερήσιο εύρος [μηνιαίος
μέσος όρος (μέγιστη θερμοκρασία - ελάχιστη θερμοκρασία)] (ΒΙΟ2), η εποχικότητα
θερμοκρασίας (τυπική απόκλιση × 100) (ΒΙΟ4), το ετήσιο εύρος θερμοκρασίας (ΒΙΟ7=
BIO5-BIO6),η ετήσια βροχόπτωση (ΒΙΟ12) και η εποχικότητα της βροχόπτωσης
(Συντελεστής Διακύμανσης) (ΒΙΟ15). Επίσης από την ίδια πηγή προήλθε και η
μηνιαία ταχύτητα του αέρα (m/s) από την οποία επίσης παράχθηκε και η μέση
ετήσια ταχύτητα με σχετικό εργαλείο του ArcGIS (Cell Statistics). Οι τελευταίες
παράμετροι κρίθηκαν σημαντικές διότι τα νεαρά άτομα εκμεταλλεύονται έντονα τα
θερμικά ρεύματα του αέρα για ανύψωση και ολισθαίνουσα πτήση (thermal soaring,
gliding), μη έχοντας ακόμα τελειοποιήσει τις τεχνικές πτήσης σε ορογραφικά
ρεύματα (Brown 1990).
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2.4.2 Μεταβλητές Τοπογραφίας και Τοπίου
Οι τοπογραφικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το υψόμετρο, η
κλίση του εδάφους, ο δείκτης βλάστησης, οι χρήσεις γης, η απόσταση από υδάτινες
μάζες καθώς και η διαθεσιμότητα τροφής. Tο υψόμετρο και η κλίση του εδάφους
εξήχθησαν από ψηφιοποιημένους χάρτες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού. Ο
δείκτης βλάστησης (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) στηρίζεται στον
απλό λόγο ανάκλασης υπέρυθρης/ ερυθρής ακτινοβολίας (simple infrared/red ratio).
Ο NDVI είναι ένας κανονικοποιημένος δείκτης που επιτρέπει τη δημιουργία μια
εικόνας που απεικονίζει τη ζωτικότητα της βλάστησης και τη σχετική βιομάζα. Αυτός
ο δείκτης αξιοποιεί την αντίθεση στα χαρακτηριστικά δύο ζωνών ενός
πολυφασματικού raster δεδομένων, τις απορροφήσεις της χρωστικής της
χλωροφύλλης στη ζώνη του κόκκινου και την υψηλή ανακλαστικότητα των φυτών
στο κοντινό υπέρυθρο (NIR). Μέσω του ArcGIS και των εργαλείων (Raster Calculation,
Mosaic) του δημιουργήθηκαν δυο μεταβλητές, μια για το δείκτη βλάστησης τον
χειμώνα και μία για το καλοκαίρι. Επιλέχθηκαν δεδομένα ανά δέκα ημέρες την
περίοδο Ιανουαρίου 1999-2019 και αντίστοιχα Ιουνίου 1999-2019. Ακόμη, δυο
μεταβλητές που έχει βρεθεί ότι μπορούν να επηρεάσουν την κατανομή του είδους
είναι η διαθεσιμότητα τροφής και νερού. Για τον παραπάνω λόγο δημιουργήθηκαν
δυο ψηφιδοπλέγματα (raster maps) με το ζωικό κεφάλαιο ανά διαδημοτική ενότητα
και την απόσταση από υδάτινες μάζες.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των χρήσεων γης που
εντοπίζονται στην Κρήτη σύμφωνα με την βάση δεδομένων του Corine (Corine Land
Cover: CLC 2012; Copernicus Land Monitoring Service 2012) και δημιουργήθηκε ένας
δείκτης καταλληλόλητας ενδιαιτήματος για το είδος. Επιλέχθηκε η έκδοση του 2012
καθώς τα δεδομένα τοποθεσίας πάρθηκαν την περίοδο 2001-2015. Η
κατηγοριοποίηση έγινε με βάση τα βιοτοπικά χαρακτηριστικά των περιοχών
αναζήτησης τροφής που επιλέγει το είδος σε μία κλίμακα από το 1-3, ( 1= χαμηλή
καταλληλότητα, 3 = υψηλή καταλληλότητα) (Πίνακας 2).
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Πίνακας 1 : Επεξηγηματικές μεταβλητές υπό μελέτη

Επεξηγηματικές Μεταβλητές

Πηγή
Βιοκλιματικές

ΒΙΟ1 Μέση ετήσια θερμοκρασία
ΒΙΟ2 Μέσο ημερήσιο εύρος θερμοκρασίας
ΒΙΟ4 Εποχικότητα θερμοκρασίας
(τυπική απόκλιση × 100)
ΒΙΟ7 Ετήσιο εύρος θερμοκρασίας (BIO5-BIO6)
ΒΙΟ12 Ετήσια βροχόπτωση
ΒΙΟ15 Εποχικότητα Βροχόπτωσης
(Συντελεστής Διακύμανσης)
Μέση ταχύτητα Αέρα (m s-1)

WorldClim
(http://www.worldclim.org/), έκδοση 2.1,
Ιανουάριο 2020

Τοπογραφίας και Τοπίο
Υψόμετρο
Κλίση εδάφους
Δείκτης βλάστησης (NDVI)

Δείκτης καταλληλότητας χρήσεων γης

Απόσταση από υδάτινες μάζες
Διαθεσιμότητα τροφής

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
(https://www.gys.gr/)
MODIS Vegetation Index Products (NDVI and EVI)
(https://modis.gsfc.nasa.gov/)
CORINE Land Cover
(https://land.copernicus.eu/paneuropean/corine-land-cover)
WWF, island wetlands
(https://www.wwf.gr/en/areas/islandwetlands)
Κατά κεφαλήν αριθμός κτηνοτροφικών ζώων

Ανθρώπινης πίεσης
Δείκτης ανθρωπογενής πίεσης HII
(Human Influence Index: HII)

Last of the Wild Project, Έκδοση 2, 2005,
(https://sedac.ciesin.columbia.edu/)
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Πίνακας 2 Κατηγοριοποίηση τύπων χρήσεων γης σύμφωνα με κατηγοριοποίηση του Corine
Land Cover
Δείκτης
CORINE Land Cover- Τύποι χρήσεων γης
Κωδικός CLC
καταλληλόλητας
Συνεχής αστικός ιστός
111
1
Ασυνεχής αστικός ιστός
112
1
Βιομηχανικές ή εμπορικές μονάδες
121
1
Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο
122
1
Ζώνες Λιμένων
123
1
Αεροδρόμια
124
1
Χώροι Εξόρυξης Ορυκτών
131
1
Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων
132
1
Χώροι οικοδόμησης
133
1
Εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής
142
1
Μη-αρδευόμενη καλλιεργήσιμη γη
211
2
Μόνιμα αρδευόμενη γη
212
2
Αμπελώνες
221
2
Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες
222
2
µε σαρκώδεις καρπούς
Ελαιώνες
223
2
Λιβάδια
231
3
Σύνθετες καλλιέργειες
242
2
Πρωτίστως αγροκαλλιέργειες, με σημαντικό
243
3
τμήμα φυσικής βλάστησης
Δάση πλατύφυλλων
311
1
Δάση κωνοφόρων
312
2
Μεικτά δάση
313
2
Φυσικοί λιβαδότοποι
321
3
Έλη και χερσότοποι
322
3
Σκληρόφυλλη βλάστηση
323
2
Μεταβατικές δασώδεις και θαµνώδεις εκτάσεις
324
3
Παραλίες και αμμόλοφοι
331
1
Γυμνά βράχια
332
3
Εκτάσεις με αραιή φυτοκάλυψη
333
3
Αποτεφρωµένες εκτάσεις
334
1
Επιφάνειες στάσιμου ύδατος
512
1

2.4.3 Μεταβλητές Ανθρώπινης πίεσης
Οι ανθρωπογενείς πιέσεις ως επεξηγηματική μεταβλητή για το είδος
ελέγχθηκαν μέσω του δείκτη ανθρώπινης επιρροής (HII). Ο δείκτης έχει
δημιουργηθεί από την Wildlife Conservation Society (WCS) και το Columbia
University, Έκδοση 2 (Wildlife Conservation Society and Center for International Earth
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Science Information Network- CIESIN 2005). Για την παραγωγή του συγκεκριμένου
δείκτη χρησιμοποιούνται δεδομένα από οκτώ διαφορετικά επίπεδα (layers)
δεδομένων που σχετίζονται με την ανθρώπινη παρουσία. Τα επίπεδα
περιλαμβάνουν στοιχεία για τους ανθρώπινους οικισμούς (π.χ. πυκνότητα
πληθυσμού, έκταση κατοικημένων
περιοχών, δίκτυα πρόσβαση (δρόμοι,
σιδηρόδρομοι, πλεύσιμα ποτάμια, ακτές), μετασχηματισμός τοπίου (χρήση γης /
κάλυψη γης) και υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. νυχτερινά φώτα). Ο δείκτης
ανθρώπινης επιρροής (HII) υπολογίζεται με την προσθήκη βαθμολογιών επιρροής
των παραπάνω οκτώ μεταβλητών. Οι τιμές ΗΙΙ κυμαίνονται από 0 έως 64. Η μηδενική
τιμή αντιπροσωπεύει την απουσία ανθρώπινης επιρροής στο περιβάλλον και η τιμή
64 αντιπροσωπεύει τη μέγιστη δυνατή ανθρώπινη επιρροή χρησιμοποιώντας και τα
8 μέτρα ανθρώπινης παρουσίας.(Περισσότερες πληροφορίες για την βαθμονόμηση:
https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/wildareas-v2/methods).
2.4.4 Προετοιμασία δεδομένων
Η σωστή προετοιμασία των δεδομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
βήματα για την δημιουργία ενός αξιόπιστου προτύπου πρόβλεψης (μοντέλου).
Αρχικά, τα δεδομένα παρουσίας διερευνήθηκαν για τον εντοπισμό ακραίων τιμών
(outliers) και έγινε αφαίρεση ενός μόνου σημείου το οποίο θεωρήθηκε λάθος
ραδιοεντοπισμός. Η δημιουργία ενός μοντέλου κατανομής απαιτεί πρωταρχικά τον
έλεγχο της πολυσυγγραμμικότητας των επεξηγηματικών μεταβλητών δηλαδή την
ύπαρξη ισχυρής συγγραμμικότητας μεταξύ τους. Η πολυσυγγραμμικότητα προκαλεί
αστάθεια στην εκτίμηση παραμέτρων σε μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης και
οδηγεί σε λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο έλεγχος αυτός έγινε αρχικά με τον
συντελεστή συσχέτισης Pearson και στην συνέχεια με τον συντελεστή VIF (Variance
Inflation Factor: VIF). Τιμές του συντελεστή συσχέτισης Pearson > 0,6 ανάμεσα σε ένα
ζεύγος μεταβλητών αποτελούν ενδείξεις πιθανής συγγραμμικότητας (Quinn and
Keough 2002). Αντίστοιχα ο δείκτης VIF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση
της γραμμικότητας (ισχυρή συσχέτιση μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών
πρόβλεψης). Βασίζεται στο τετράγωνο του συντελεστή πολλαπλής συσχέτισης που
προκύπτει από την παλινδρόμηση μιας μεταβλητής πρόβλεψης έναντι όλων των
άλλων μεταβλητών. Δεν υπάρχει μαθηματικά τεκμηριωμένο όριο της τιμής του VIF
και ο γενικά αποδεκτός κανόνας υπαγορεύει τιμές VIF > 10 να είναι προβληματικές
(Quinn and Keough 2002). Μετά την εξέταση των δύο αυτών δεικτών
απομακρύνθηκαν οι μεταβλητές που θεωρήθηκε ότι δημιουργούσαν προβλήματα
συγγραμικότητας και ταυτόχρονα ήταν λιγότερο σχετικές με το οικολογικό ερώτημα
συγκρινόμενες με τις υπόλοιπες. Στην R, η απλή συνάρτηση VIF υπολογίζει αυτό το
στατιστικό στοιχείο για όλες τις μεταβλητές με την χρήση της εντολής vifstep της
βιβλιοθήκης ‘usdm’ (Naimi and Araújo 2016) που αποκλείει σταδιακά τις εξαιρετικά
μεγάλες τιμές μέσω βηματικής διαδικασίας. Αρχικά, υπολογίζει το VIF για όλες τις
μεταβλητές, εξαιρώντας εκείνη με το υψηλότερο VIF (μεγαλύτερη από το όριο τιμής
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10) και επαναλαμβάνει τη διαδικασία έως ότου δεν υπάρχουν μεταβλητές με VIF με
τιμές μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες.
Η χωρική αυτοσυσχέτιση μεταξύ δεδομένων παρουσίας, οφείλεται στην
αυτοσυσχέτιση των περιβαλλοντικών παραμέτρων από τις οποίες εξαρτάται το είδος
στον γεωγραφικό χώρο. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη τυχαία
κατανεμημένα σφάλματα και, ενδεχομένως, σε υπερεκτίμηση της σημαντικότητας
κάποιων μεταβλητών. Παρόλα αυτά στην περίπτωση μας ένας τέτοιος έλεγχος δεν
είναι απαραίτητος καθώς η καταγραφή των δεδομένων παρουσίας έγινε με
ραδιοεντοπισμούς που απείχαν χρονικά περισσότερο των 2 ωρών μεταξύ τους και η
πιθανότητα να παρουσιάζουν χωρική αυτοσυσχέτιση είναι σχετικά μικρή. Σε αυτό το
χρονικό βήμα (2 ωρών) το είδος καλύπτει μεγάλες αποστάσεις. Επομένως, μια
πιθανή αφαίρεση τους μπορεί να ήταν στατιστικά καλύτερη αλλά βιολογικά θα
μπορούσε να οδηγήσει σε μοντέλα που υποεκτιμούν τις σημαντικές περιοχές για το
είδος.

2.5 Δημιουργία Μοντέλων Κατανομής Ειδών
2.5.1 Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (GLM)
Η ανάπτυξη γενικευμένου γραμμικού μοντέλου κατανομής απαιτεί έκτος από
τα αρχικά βήματα (δηλ. επιλογή των επεξηγηματικών μεταβλητών και τον έλεγχο της
πολυσυγγραμμικότητας), τη δημιουργία δεδομένων απουσίας σε ίση αναλογία με τα
αντίστοιχα δεδομένα παρουσίας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με σχετικό
εργαλείο του ArcGIS (Create Random points). Ο έλεγχος της καλής προσαρμογής των
αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με διαχωρισμό των ραδιοεντοπισμών σε
δεδομένα κατασκευής-προσαρμογής του μοντέλου (training data= 75%) και σε
δεδομένα δοκιμής του (testing data= 25%) μέσω της εξέτασης της κατανομής των
υπολοίπων (residuals). Το μοντέλο αναπτύχθηκε στην R με την βοήθεια των πακέτων
‘raster’ v: 3.4- 5 (Hijmans 2020), sf v:0.9-7 (Pebesma 2020) και ‘stats’ v: 4.0.2 (R Core
Team 2020). Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου έγινε με την προσθαφαίρεση
μεταβλητών ως επεξηγηματικών όρων του μοντέλου και το βέλτιστο πρότυπο
επιλέχθηκε με βάση τον κριτήριο του AIC (Akaike Information Criterion) το οποίο
υπολογίζεται από τον τύπο:
𝐴𝐼𝐶 = 𝐷𝑀 + 2𝑝𝜑
όπου DM είναι η απόκλιση των υπολοίπων (residual deviance), p ο αριθμός των
μεταβλητών και φ κάποιος συντελεστής κλίμακας (Franklin 2010b). Όσο μικρότερες
είναι οι τιμές του δείκτη AIC τόσο καλύτερο είναι το μοντέλο, καθώς
συμπεριλαμβάνονται οι μεταβλητές εκείνες που μεγιστοποιούν τη μείωση στην
απόκλιση των υπολοίπων. Βάση μικρότερου AIC, πραγματοποιήθηκε βηματική
επιλογή (stepwise selection), όπου επιλέγεται το καλύτερο μοντέλο αφαιρώντας
σταδιακά τις μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές και συγκρίνοντας τo κριτήριο AIC
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μεταξύ των διαδοχικών ένθετων μοντέλων (nested models) τα οποία διαφέρουν σε
μία μεταβλητή (one-term-dropped models). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως
ότου δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω μείωση του AIC και το καλύτερο μοντέλο είναι
αυτό που με το χαμηλότερο κριτήριο AIC και τις λιγότερες επεξηγηματικές
μεταβλητές (parsimonius model).
Επίσης, εξετάστηκε η διακριτική ικανότητα του μοντέλου, εξετάζοντας την
περιοχή κάτω από την καμπύλη AUC (Area Under the Curve) δηλαδή της καμπύλης
λειτουργικών χαρακτηριστικών του δείκτη ROC (Receiver Operating Characteristics).
Ο δείκτης αυτός μας πληροφορεί σχετικά με την ικανότητα του μοντέλου να
διακρίνει μεταξύ των περιοχών παρουσίας και απουσίας. Συγκεκριμένα, εκτιμάει την
πιθανότητα ένα τυχαίο σημείο παρουσίας να πάρει υψηλότερη τιμή σε σχέση με ένα
τυχαίο σημείο απουσίας (Phillips et al., 2006). Δεν υπάρχει τεκμηριωμένο όριο, όμως
τιμές του δείκτη > 0,9 υποδηλώνουν ένα μοντέλο με άριστες ικανότητες διάκρισης,
τιμές > 0,75 υποδηλώνουν ένα μοντέλο με ικανοποιητική ικανότητα διάκρισης, ενώ
τιμές κοντά στο 0,5 υποδηλώνουν ότι το μοντέλο μας διέπετε σε τέτοιο βαθμό
τυχαιότητας που δεν διαθέτει ουσιαστικά κάποια ερμηνευτική ισχύ. Στην συνέχεια,
πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός σημείων με μεγάλη επιρροή στο μοντέλο με την
απόσταση Cook (Cook’s distance) και αφαιρέθηκαν οι τιμές με μεγάλη επιρροή.
Παρόλα αυτά το νέο μοντέλο που προέκυψε μετά την αφαίρεση των σημείων δεν
παρουσίαζε σημαντικές διαφορές με το αρχικό. Επομένως δεν πραγματοποιήθηκε η
αφαίρεση.
2.5.2 Μοντέλο Μεγίστης Εντροπίας (Maxent)
Η ανάπτυξη του μοντέλου πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό MaxEnt v.3.4.4
(Phillips et al. 2006). Ο αριθμός των επαναλήψεων ορίστηκε στις 10 και ο τύπος
αλληλεπίδρασης μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών
επιλέχθηκε αυτόματα (autofeatures). Με σκοπό την κατασκευή των χαρτών
πρόβλεψης το MaxEnt δημιουργεί στην περιοχή μελέτης ψευδοαπουσίες δηλαδή
περίπου 10.000 τυχαία σημεία όπου εξετάζει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους
εφαρμόζοντας τους ίδιους περιορισμούς. Ακόμη, ο έλεγχος της αξιοπιστίας ενός
μοντέλου απαιτεί την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου συνόλου δεδομένων τα οποία θα
επικυρώσουν τα αποτελέσματά του. Το σύνολο των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκε για την προσαρμογή του μοντέλου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
και για την επικύρωσή του και ιδανικά για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται καινούργιες
μετρήσεις. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί, χωρίζεται το
αρχικό σύνολο σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία χρησιμοποιείται για την
προσαρμογή του μοντέλου (training) και η άλλη για τον έλεγχο (testing) της
αξιοπιστίας του. Στην παρούσα μελέτη, το 75% των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για
την προσαρμογή του μοντέλου και το υπόλοιπο 25% για τον έλεγχο της αξιοπιστίας
του, με τη μέθοδο της «μερικής» δειγματοληψίας (subsample). Στην
επαναλαμβανόμενη δειγματοληψία (subsample), τα σημεία παρουσίας χωρίζονται
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επανειλημμένα σε τυχαία υποσύνολα προσαρμογής (train) και ελέγχου
προσαρμογής (test).
Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η λογιστική μορφή των
παραγόμενων χαρτών που παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη ευχέρεια στην
ερμηνεία τους, εφόσον κάθε κελί διαθέτει μία τιμή στην κλίμακα 0-1 που
αναπαριστά και την πιθανότητα παρουσίας του είδους. Η μετατροπή των χαρτών
αυτών σε χάρτες παρουσίας/ απουσίας του είδους έγινε με την επιλογή του
κατάλληλου ορίου (threshold), πάνω από το οποίο το είδος θεωρείται παρόν. Ο
δείκτης που χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό αυτόν ήταν το μέγιστο άθροισμα της
ειδικότητας και της ευαισθησίας για το σετ των δεδομένων προσαρμογής (Maximum
training sensitivity plus specificity). Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται συχνά για την
μετατροπή των χαρτών πιθανότητας παρουσίας σε χάρτες παρουσίας/απουσίας (Liu
et al. 2005) και, σύμφωνα με πολλές έρευνες, παράγει τους περισσότερο αξιόπιστους
χάρτες πρόβλεψης (Manel et al. 2001; Liu et al. 2005; Jiménez-Valverde and Lobo
2007). Ο όρος «ευαισθησία» (sensitivity) αναφέρεται στο κλάσμα των παρουσιών
που προβλέπει το μοντέλο προς το σύνολο των πραγματικών παρουσιών, ενώ ο όρος
«ειδικότητα» (specificity) αναφέρεται στο κλάσμα των απουσιών που προβλέπει το
μοντέλο προς το σύνολο των πραγματικών απουσιών, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους
και αποτελούν σημαντικά μέτρα εκτίμησης της προσαρμογής του μοντέλου (Allouche
et al. 2006).
Η αξιολόγηση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε με δύο δείκτες, με την
καμπύλη AUC του δείκτη ROC και με τον υπολογισμό του δείκτη TSS (True Skill
Statistics). Ο δείκτης AUC, τα χαρακτηριστικά του οποίου αναφέρθηκαν παραπάνω,
είναι ανεξάρτητος του ορίου (threshold) που επιλέχθηκε (Phillips et al. 2006). Η
παραγόμενη καμπύλη απεικονίζει το κλάσμα των παρουσιών που ταξινομούνται
πράγματι ως παρουσίες (sensitivity) προς το κλάσμα των απουσιών που
ταξινομούνται λανθασμένα ως παρουσίες (commission error) για όλες τις δυνατές
τιμές παρουσίας/ απουσίας. Ο δείκτης TSS αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης της
καλής προσαρμογής του μοντέλου στα δεδομένα και εξαρτάται από το όριο που
επιλέχθηκε για την μετατροπή του χάρτη της πιθανότητας παρουσίας σε χάρτη με
δίτιμη μεταβλητή παρουσίας/απουσίας. Υπολογίζεται από τον τύπο: Ευαισθησία +
Ειδικότητα – 1. Το πλεονέκτημα του δείκτη έγκειται στο ότι δεν εξαρτάται από την
κυριαρχία (prevalence) του είδους ή το μέγεθος των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν (Allouche et al. 2006). Ο δείκτης TSS παίρνει τιμές από -1 έως +1,
όπου το +1 υποδηλώνει άψογη ικανότητα πρόβλεψης ενώ τιμές κοντά στο μηδέν ή
μικρότερες υποδεικνύουν ένα φτωχό μοντέλο που διέπετε από τυχαιότητα (Allouche
et al. 2006). Σύμφωνα όμως με τους Landis & Koch (1977) τιμές TSS > 0,9
υποδηλώνουν άριστη προσαρμογή, ενώ 0,4 < TSS < 0,75 καλή και TSS < 0,4 φτωχή
προσαρμογή (Landis and Koch 1977). Ο υπολογισμός του δείκτη TSS έγινε με τη
χρήση του λογισμικού R version 4.0.2 (2020-06-22).
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2.6 Προστατευόμενες περιοχές
Το δίκτυο Natura 2000 (Φύση 2000) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Ιδρύθηκε τον Μάιο 1992 και αποτελεί ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που
προστατεύει τα πλέον απειλούμενα είδη και οικοτόπους της Ευρώπης. Το δίκτυο
Natura 2000 προστατεύει το 18% του της στεριάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 9,5%
της θάλασσας. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 27,3% της στεριάς και το
19,6% της θάλασσας. Οι περιοχές Natura 2000 αποτελούνται από τους Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και τις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ). Οι ΖΕΠ είναι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες βάσει
της Οδηγίας για την ορνιθοπανίδα, ενώ οι ΤΚΣ και ΕΖΔ βάσει της Οδηγίας για τους
οικοτόπους. Οι ΤΚΣ και οι ΕΖΔ ταυτίζονται γεωγραφικά. Η μόνη διαφορά μεταξύ των
δύο είναι το παρεχόμενο επίπεδο προστασίας.
Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ/ Important Bird Areas (IBA)
αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών, ζωτικής σημασίας για την διατήρηση
παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που
εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Σκοπός του
δικτύου είναι η εξασφάλιση κατάλληλων τόπων για αναπαραγωγή, διαχείμαση, ή
στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων. Ο χαρακτηρισμός των περιοχών
έγινε βάσει καθαρά επιστημονικών κριτήριων και στην Ελλάδα εντοπίζονται 208
περιοχές (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 2019).
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3. Αποτελέσματα
3.1 Ζωτικού χώρου – Περιοχή πυρήνα
Συνολικά ο ζωτικός χώρος των νεαρών Γυπαετών κατά την φάση της γενέθλιας
διασποράς υπολογίστηκε κατά μέσο όρο σε 12.847 ± 10.342,1 Km2 (εύρος= 2.135 29.572,7 km2 ) ενώ το μέγεθος των περιοχών πυρήνα σε 3.096,5 ± 2.977,9 km2
(εύρος= 398,1 -8.170,1) (Πίνακας 3, Χάρτης 3 & 4). Στο Παράρτημα παρατίθενται οι
χάρτες απεικόνισης της έκτασης του ζωτικού χώρου και της περιοχής πυρήνα
υπολογισμένοι με τον εκτιμητή πυρήνα για κάθε άτομο ξεχωριστά.
Πίνακας 3 : Έκταση ζωτικού χώρου και περιοχής πυρήνα υπολογισμένοι με εκτιμητή πυρήνα
και ελάχιστο κυρτό πολύγωνο

Αριθμός
Δακτυλιδιού
M000346
M000372
M000386
M000395
M000399
M900361
Μ900301
Μ900345
Μ900350
Mean ± SD
Όλα τα άτομα

Kernel 95% (km2)

Kernel 50%(km2)

MCP 100%(km2)

8.735,8
2.131
13.610,9
28.327,7
16.643,6
4.657
29.572,7
9.709
2.235
12.847 ± 10.342,1
13.838,3

1.811,7
469,8
2.780,5
7.700,6
3.696,5
398,1
8.170,1
2.443,4
397,8
3.096,5 ± 2.977,9
3.101,4

1.522,8
1.531
3.999,8
4.027,1
6.698
5.588,4
8.909,8
4.154,3
1.117,1
4.172 ± 2.603,1
9.518,4

Χάρτης 3 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (95% KDE), υπολογιζόμενος με τον εκτιμητή πυρήνα
για τα διαφορετικά άτομα
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Χάρτης 4 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (95% MCP), υπολογιζόμενος με το ελάχιστο κυρτό
πολύγωνο για τα διαφορετικά άτομα

Συμπερασματικά, ο ζωτικός χώρος του είδους καλύπτει ολόκληρη την έκταση της
Κρήτης, με κάποια άτομα όπως πχ το άτομο M900350 ή Μ000372 να περιορίζεται
στην περιοχή των Λευκών Ορέων ή στα Αστερούσια αντίστοιχα (Χάρτες 3 & 4). Οι
κρίσιμες περιοχές μέγιστης δραστηριότητας είναι αρκετά μικρότερης έκτασης με τα
άτομα να περιορίζονται στους ορεινούς όγκους του νησιού (Χάρτες 5 & 6).

Χάρτης 5 : Χάρτης της περιοχής πυρήνα (50% KDE), υπολογιζόμενος με τον εκτιμητή πυρήνα
για τα διαφορετικά άτομα.

Χάρτης 6 : Χάρτης της περιοχής πυρήνα (50% MCP), υπολογιζόμενος με τον ελάχιστον κυρτό
πολύγωνο για τα διαφορετικά άτομα
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Αφαιρώντας τις θαλάσσιες ζώνες ο ζωτικός χώρος του είδους υπολογίστηκε κατά
μέσο όρο σε 5.316,6 ± 2.524 km2 (εύρος= 1.447-9.512 km2) ενώ το μέγεθος των
κρίσιμων περιοχών σε 2.556,28 ± 2.268,82 km2 (εύρος= 237-6.418) (Πίνακας 4). Στους
παρακάτω χάρτες (Χάρτης 7 & 8) φαίνονται τα αποτελέσματα του ζωτικού χώρου
μετά την αφαίρεση των θαλάσσιων ζωνών, αντίστοιχα στους Χάρτες 9 & 10 τα
αποτελέσματα για την περιοχή πυρήνα με τους δυο τρόπους υπολογισμού.
Παρομοίως, πραγματοποιήθηκε η ίδια ανάλυση για την έκταση του ζωτικού χώρου
και της περιοχής πυρήνα ανά εποχή για πέντε άτομα όπου το δείγμα ήταν επαρκές,
δεν έδωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα μας (Wilcoxon test >
0,05). Το μέγεθος του ζωτικού χώρου και των περιοχών πυρήνα του είδους δεν
διέφεραν σημαντικά μεταξύ της χειμερινής και θερινής περιόδου (Πίνακας 5,6), με
τις εποχιακές διακυμάνσεις της κατανομής να παρουσιάζουν μια αρνητική
ασυμμετρία και απουσία ακραίων τιμών και στις δυο περιπτώσεις (Διάγραμμα 3).
Πίνακας 4 : Έκταση ζωτικού χώρου και περιοχής πυρήνα υπολογισμένοι με εκτιμητή πυρήνα
και ελάχιστο κυρτό πολύγωνο μετά την αφαίρεση περιοχών θαλάσσης

Αριθμός
Δακτυλιδιού
M000346
M000372
M000386
M000395
M000399
M900361
Μ900301
Μ900345
Μ900350
Mean ± SD
Όλα τα άτομα

Kernel 95% (km2)

Kernel 50%(km2)

MCP 100%(km2)

4.995,7
1.447,4
6.541,6
7.912,6
7.263,1
3.809,3
8.264,6
5.849,8
1.764,8
5.316,6 ± 2.524
7.650,4

1.729,1
404,0
2.524,5
5.787,2
3.198,7
237,2
6.418,1
2.309,8
397,8
2.556,3 ± 2.268,8
2.506,7

1.522,8
1.511,2
3.653,4
3.687,9
5.462,6
5.212,7
7.156,5
4.002,4
1.094,7
3.700,5 ± 2.054,1
7.399,8

Χάρτης 7 : Χάρτης του ζωτικού χώρους (95% KDE), μετά την αφαίρεση των ζωνών θαλάσσης,
υπολογιζόμενος με τον εκτιμητή πυρήνα για τα διαφορετικά άτομα
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Χάρτης 8 : Χάρτης του ζωτικού χώρους (95% MCP), μετά την αφαίρεση των ζωνών θαλάσσης,
υπολογιζόμενος με τον ελάχιστον κυρτό πολύγωνο για τα διαφορετικά άτομα

Χάρτης 9 : Χάρτης της περιοχής πυρήνα (50% KDE), μετά την αφαίρεση των ζωνών θαλάσσης,
υπολογιζόμενος με τον εκτιμητή πυρήνα για τα διαφορετικά άτομα

Χάρτης 10 : Χάρτης της περιοχής πυρήνα (50% MCP), μετά την αφαίρεση των ζωνών
θαλάσσης, υπολογιζόμενος με τον ελάχιστον κυρτό πολύγωνο για τα διαφορετικά άτομα
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Πίνακας 5 : Έκταση ζωτικού χώρου υπολογισμένοι με εκτιμητή πυρήνα για 5 άτομα. χειμώνα
– καλοκαίρι

Αριθμός
Δακτυλιδιού
Μ900345
M000386
M000399
M000372
Μ900350
Mean ± SD

KDE 95% (km2)
Summer
5.914,3
7.304,2
6.337,3
1.478
527,9
4.312,3 ± 2755,8

Winter
5.732,3
4.846,1
7.622,6
785,4
914,6
3.980,2 ± 2708,9

Πίνακας 6 : Έκταση περιοχής πυρήνα υπολογισμένοι με εκτιμητή πυρήνα για 5 άτομα.
χειμώνα – καλοκαίρι

KDE 50%(km2)
Summer
1.718,6
3.926,8
2.873,2
406,2
2.124,3
2.209,8 ± 1.173,9

Winter
2.607,3
1.332,3
4.432,0
148,9
1.823,9
2.068,9 ± 1.425,7

Έκταση (km2)

Αριθμός
Δακτυλιδιού
Μ900345
M000386
M000399
M000372
Μ900350
Mean ± SD

Διάγραμμα 3 : Θηκόγραμμα έκτασης ζωτικού χώρου και περιοχής πυρήνα για χειμώνα και
καλοκαίρι υπολογισμένοι με εκτιμητή πυκνότητας πυρήνα
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Σχετικά με την πιστότητα περιοχής, βρέθηκε ότι όλα τα άτομα μαζί (pooled
data) παρουσιάζουν έντονη πιστότητα περιοχής, αλλά όχι όταν αυτά εξετάζονταν
ατομικά. Ο έλεγχος της χρονικής ανεξαρτησίας εντοπίστηκε μόνο σε τρία άτομα.
Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα δεδομένα αφορούν κυρίως το πρώτο έτος της
διασποράς των νεαρών ατόμων μετά την πτέρωση, όπου αυτά παρουσιάζουν έντονη
κινητικότητα. Για την ακρίβεια βρίσκονται στο στάδιο της έντονης περιπλάνησηςεξερεύνησης του χώρου μέχρι το τελικό στάδιο της τελικής εγκατάστασης σε κάποια
συγκεκριμένη περιοχή και την δημιουργία επικράτειας.
Η ομοιότητα (επικάλυψη) στην χωρική χρήση του ζωτικού χώρου των ατόμων,
όπως αυτή υπολογίστηκε με το δείκτη UDOI, έδειξε μεγάλη ομοιομορφία κατανομής
μεταξύ τριών ζευγών ατόμων (Πίνακας 7; M000386 - M000346, M000386 M000399, Μ900301 - M000395). Ειδικότερα οι τιμές του δείκτη UDOI που είναι
μεγαλύτερες του 1 δείχνουν πως δύο άτομα ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του
χρόνο τους σε μια σχετικά μικρή περιοχή (Fieberg and Kochanny 2005).
Πίνακας 7 : Αποτελέσματα δείκτη επικάλυψης της χωρικής χρήσης (UDOI)
M000346

M000372

M000386

M000395

M000399

M900361

Μ900301

Μ900345

Μ900350

M000346

1,69

0,04

1,26

0,55

0,86

0,26

0,56

0,43

0,01

M000372

1,58
-

0,14

0,10

0,21

0,01

0,08

0

0

M000386

-

1,32

0,33

0,79

0,44

0,05

-

-

1,74
-

0,82

M000395

0,93

0,29

1,12

0,57

0,15

M000399

-

-

-

1,32
-

0,34

0,87

0,45

0,08

M900361

-

-

-

-

1,54
-

0,54

0,56

Μ900301

-

-

-

-

3,72
-

0,28

-

0,13

-

-

-

-

-

-

1,31
-

0,58

Μ900345

1,45

0,55

Μ900350

-

-

-

-

-

-

-

-

1,93

3.2 Πολυσυγγραμμικότητα
Διαπιστώθηκε πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ κάποιων μεταβλητών
(Διάγραμμα 4) σύμφωνα με τις τιμές των δεικτών συσχέτισης Pearson για όλες τις
μεταβλητές που μελετήθηκαν. Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από την μελέτη
των τιμών του δείκτη VIF (Πίνακας 8). Ως εκ τούτου, διατηρήθηκαν για τους σκοπούς
της ανάλυσης μόνο δώδεκα (12) από τις αρχικές δεκαπέντε (15) επεξηγηματικές
μεταβλητές ενώ αφαιρέθηκε η Μέση Ετήσια Θερμοκρασία (ΒΙΟ1), το Ετήσιο εύρος
θερμοκρασίας (BIO7) και το υψόμετρο (DEM).
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Διάγραμμα 4 : Πολυσυγγραμμικότητα ανά σετ μεταβλητών με τον δείκτη Pearson, Τιμές
υψηλής θετικής (>0,65) ή αρνητικής (< -0,65) συσχέτισης εντοπίζονται μεταξύ των
επεξηγηματικών μεταβλητών
Πίνακας 8 : Οι τιμές του δείκτη VIF για όλες τις επεξηγηματικές μεταβλητές για: (α) το σύνολο
των μεταβλητών (δεύτερη στήλη) και (β) το υποσύνολο των μεταβλητών που διατηρήθηκαν
μετά τον έλεγχο πολυσυγγραμμικότητας (τρίτη στήλη).
Επεξηγηματικές Μεταβλητές

VIF πριν

VIF μετά

ΒΙΟ1 Μέση ετήσια θερμοκρασία

54,85

-

ΒΙΟ2 Μέσο ημερήσιο εύρος

26,54

1,70

ΒΙΟ4 Εποχικότητα θερμοκρασίας

80,86

4,93

ΒΙΟ7 Ετήσιο εύρος θερμοκρασίας

117,66

-

ΒΙΟ12 Ετήσια βροχόπτωση

9,05

4,81

ΒΙΟ15 Εποχικότητα Βροχόπτωσης

6,43

3,32

Κλίση εδάφους

1,83

1,79

Ανθρώπινη πίεση(HII)

1,57

1,54

Καταλληλότητα ενδιατήματος

1,21

1,20

Υψόμετρο

29,65

-

Διαθεσιμότητα Τροφής

1,30

1,28

NDVI_Ιανουαρίου

2,87

2,87

NDVI_Ιουνίου

2,76

2,71

Ταχύτητα Αέρα

2,01

1,53

Διαθεσιμότητα Νερού

1,19

1,17
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3.3 Επιλογής ενδιαιτήματος από Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (GLMs)
Μετά την διερεύνηση όλων των παραπάνω κατασκευάστηκε ένα μοντέλο που
περιλάμβανε 8 από τις 10 μεταβλητές που επιλέχθηκαν από τον έλεγχο
πολυσυγγραμμικότητας. Οι μεταβλητές διατηρήθηκαν μετά την σταδιακή
προσθαφαίρεση μεταβλητών και την εξέταση του κριτηρίου AIC. Η εποχικότητα της
βροχόπτωσης και η εποχικότητα της θερμοκρασίας απορρίφθηκαν από το τελικό
μοντέλο σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0.05, ως παράγοντες που δεν επηρεάζουν σε
μεγάλο βαθμό την κατανομή του είδους. Όλες οι υπόλοιπες παρέμειναν στατιστικά
σημαντικές στο τελικό μοντέλο με την μεγαλύτερη συνεισφορά να έχει η κλίση του
εδάφους, η ετήσια βροχόπτωση ακολουθούμενη από τον δείκτη βλάστησης NDVI
Ιουνίου (Πίνακας 9). Όπως φαίνεται από το πρόσημο των συντελεστών συσχέτισης
(β) η αύξηση της ανθρώπινης όχλησης και της εποχικότητας της θερμοκρασίας έχουν
ως αποτέλεσμα την μείωση της πιθανότητας παρουσίας του είδους. Αντίθετα,
αύξηση κατά μία μονάδα της ετήσιας βροχόπτωσης, της μέσης ταχύτητας του αέρα,
της κλίσης του εδάφους και του δείκτη βλάστησης NDVI για το Ιούνιο συνεπάγεται
την αύξηση της πιθανότητας παρουσία του Γυπαετού.
Πίνακας 9 : Πίνακας αποτελεσμάτων της λογιστικής παλινδρόμησης, για τις μεταβλητές που
διατηρήθηκαν μετά την σταδιακή προσθαφαίρεση μεταβλητών και την εξέταση του
κριτηρίου AIC. Οι σημαντικές μεταβλητές απεικονίζονται με κόκκινο.
Μεταβλητές
Estimate
Τυπικό
z value
p-value
σφάλμα
(Intercept) – β1
3,1546
6,5132
0,48
0,6281
Εποχικότητα
θερμοκρασίας
Ετήσια βροχόπτωση

-0,0125

0,0072

-1,74

0,0826.

0,0072

0,0008

8,62

< 2e-16 ***

Εποχικότητα
Βροχόπτωσης
Μέση ταχύτητα αέρα

-0,1079

0,0441

-2,45

0,0144 *

1,4126

0,2480

5,70

1,22e-08 ***

Απόσταση από Νερό

-0,0001

0,0000

-5,92

3,18e-09 ***

Ανθρώπινη όχληση

-0,1206

0,0186

-6,50

8,26e-11 ***

Κλίση εδάφους

0,1546

0,0129

12,01

< 2e-16 ***

Δείκτης βλάστησης
NDVI_Jun
Απόκλιση αναφοράς

0,0110

0,0015

7,46

8,80e-14 ***

Απόκλιση υπολοίπων
AIC

2918,5 σε 2106 βαθμούς ελευθερίας
1750,3 σε 2098 βαθμούς ελευθερίας
1768,3

Σύμφωνα με το μοντέλου της λογιστικής παλινδρόμησης (Χάρτης 11), οι περιοχές
που παρουσιάζουν τις βέλτιστες περιβαλλοντικές συνθήκες για το είδος είναι όλοι οι
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ορεινοί όγκοι της Κρήτης με μεγαλύτερη πιθανότητα παρουσίας στο δυτικό τμήμα
του νησιού με ιδιαίτερη έμφαση στα φαράγγια περιφερειακά των Λευκών Ορέων και
του Ψηλορείτη. Συγκεκριμένα, τιμές που πλησιάζουν την τιμή 1 (κόκκινες)
σχετίζονται με τιμές επεξηγηματικών παραμέτρων που επιλέγει τα νεαρά άτομα, σε
σχέση με τιμές κοντά στο 0. Το τελικό μοντέλο που προέκυψε παρουσίασε
ικανοποιητική ικανότητα διάκρισης με AUC = 0,89.

Χάρτης 11 : Χάρτης Λογιστικής Παλινδρόμησης του είδους Gypaetus barbatus στην Κρήτη, με
τις μαύρες κουκίδες απεικονίζονται τα δεδομένα παρουσίας

3.4 Μοντέλου Μεγίστης Εντροπίας
Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν από τον έλεγχο πολυσυγγραμμικότητας
χρησιμοποιήθηκαν και για την ανάπτυξη του μοντέλου μεγίστης εντροπίας. Ο τελικός
χάρτης πρόβλεψης της πιθανότητας παρουσίας του είδους σύμφωνα με το την
μέθοδο της μέγιστης εντροπίας παρουσίασε σχεδόν την ίδια απεικόνιση (Χάρτης 12)
με τον αντίστοιχο χάρτη που παράχθηκε από το γενικευμένο γραμμικό μοντέλο
(Χάρτης 11). Επίσης, θέτοντας το μέγιστο άθροισμα ευαισθησίας και ειδικότητας ως
όριο πιθανότητας παρουσίας του είδους, παράγεται ένας νέος δίτιμος χάρτης
πρόβλεψης όπου απεικονίζονται οι πιο κατάλληλες περιοχές για το είδος για
ολόκληρη την Κρήτη (Χάρτης 13).
Η διαδικασίας ελέγχου “Jackknife” των επεξηγηματικών μεταβλητών για τα
δεδομένα προσαρμογής (training data) (Διάγραμμα 5) έδειξε πως η επεξηγηματική
μεταβλητή με το υψηλότερο κέρδος (gain) όταν χρησιμοποιείται μόνη της, είναι η
ετήσια βροχόπτωση (ΒΙΟ12) - ενώ όταν αφαιρείται μειώνεται αντίστοιχα το κέρδος.
Επομένως, αυτή η παράμετρος δείχνει να έχει τις περισσότερες πληροφορίες
(δηλαδή την μεγαλύτερη συνεισφορά) σχετικά με την πιθανότητα παρουσίας του
είδους που δεν παρουσιάζουν οι υπόλοιπες μεταβλητές. Όμοια ακολουθεί η κλίση
του εδάφους, η εποχικότητα της θερμοκρασίας, η εποχικότητα της βροχόπτωσης και
ο δείκτης ανθρωπογενών πιέσεων. Αντίθετα, η μεταβλητή της ταχύτητα του αέρα, η
απόσταση από τις υδάτινες μάζες καθώς και η διαθεσιμότητα τροφής διαθέτουν
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ελάχιστες χρήσιμες πληροφορίες για την ερμηνεία του μοντέλου. Αντίστοιχα, σε
παρόμοια αποτελέσματα καταλήγουμε και με την διαδικασία ελέγχου “Jackknife”
για τις επεξηγηματικές μεταβλητές και τα δεδομένα ελέγχου (test data) (Διάγραμμα
6).
Ειδικότερα από τις μεμονωμένες καμπύλες απόκρισης των επεξηγηματικών
μεταβλητών (Διάγραμμα 7) συμπεραίνουμε πως η πιθανότητα παρουσίας του είδους
αυξάνεται με την αύξηση της βροχόπτωσης ενώ αντίθετα μειώνεται, αυξανομένης
της ανθρώπινης πίεσης. Αναφορικά με την κλίση του εδάφους παρατηρούμε πως η
πιθανότητα παρουσίας του είδους αυξάνεται μέχρι τη τιμή 30, αλλά περαιτέρω
αύξηση της κλίσης του εδάφους οδηγεί σε μείωση της πιθανότητας παρουσίας του,
μέχρι την σταθεροποίηση της.

Χάρτης 12 : Χάρτης πρόβλεψης της πιθανότητας παρουσίας του είδους Gypaetus barbatus
στην Κρήτη

Χάρτης 13 : Χάρτης πρόβλεψης παρουσία/ απουσίας του είδους Gypaetus barbatus στην
Κρήτη, με τις μαύρες κουκίδες απεικονίζονται τα δεδομένα παρουσίας
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Διάγραμμα 5 : Αποτελέσματα της διαδικασίας "Jackknife" για τα δεδομένα ελέγχου της
προσαρμογής (training dataset) του μοντέλου μεγίστης εντροπίας. (Σημείωση: Η σκούρα
μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της εκάστοτε μεταβλητής όταν συμμετέχει
μόνη της στο μοντέλο ενώ η ανοιχτή μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει την ερμηνευτική
ικανότητα του μοντέλου, όταν η μεταβλητή αυτή απομακρύνεται και όλες οι υπόλοιπες
μεταβλητές συμπεριλαμβάνονται.)

Διάγραμμα 6 : Αποτελέσματα της διαδικασίας "Jackknife" για τα δεδομένα ελέγχου της
προσαρμογής (testing dataset) του μοντέλου μεγίστης εντροπίας. (Σημείωση: Η σκούρα μπλε
γραμμή αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της εκάστοτε μεταβλητής όταν συμμετέχει μόνη
της στο μοντέλο ενώ η ανοιχτή μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει την ερμηνευτική ικανότητα του
μοντέλου, όταν η μεταβλητή αυτή απομακρύνεται και όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές
συμπεριλαμβάνονται.)
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Διάγραμμα 7 : Καμπύλες απόκρισης των μεταβλητών που προέκυψαν από το μοντέλο
μεγίστης εντροπίας. Bio4 = εποχικότητα θερμοκρασίας, Bio12 = μέγιστη βροχόπτωση, Bio15
= εποχικότητα βροχόπτωσης ,slope = Κλίση, ndvi_jun = Δείκτης βλάστησης Ιουνίου. (Με το
κόκκινο απεικονίζεται η μέση απόκριση των 10 επαναλήψεων και με το μπλε η τυπική
απόκλιση (+/-), (δύο αποχρώσεις μπλε για κατηγορηματικές μεταβλητές).
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Η διακριτική ικανότητα του μοντέλου υπολογίστηκε σε αρκετά ικανοποιητική αφού
η μέση τιμή AUC για τις επαναλαμβανόμενες δοκιμές είναι 0,85 και η τυπική
απόκλιση είναι 0,016 και δεδομένου ότι τα μοντέλα με τιμές AUC > 0,75 θεωρούνται
ικανοποιητικά ως προς την προβλεπτική τους ικανότητα (Διάγραμμα 9). Αντίστοιχα
κατά μέσο όρο το ποσοστό παράλειψης κατά τη διάρκεια των επαναληπτικών
διαδικασιών δοκιμής του μοντέλου είναι κοντά στην προβλεπόμενες τιμές ως
συνάρτηση του αθροιστικού κατωφλίου (Διάγραμμα 10) που σημαίνει πως οι
προβλέψεις του είναι αξιόπιστες.

Διάγραμμα 8 : Η περιοχή κάτω από την καμπύλη (AUC), μπλε χρώμα περιοχή αντιπροσωπεύει
την τυπική απόκλιση και κόκκινη μέση τιμή.

Διάγραμμα 9 : Ο ρυθμός παράλειψης δοκιμής και η προβλεπόμενη περιοχή όπως προέκυψαν
από το μοντέλο μεγίστης εντροπίας.

Η τιμή του δείκτη TSS υπολογίστηκε για τον μέσο όρο των 10 επαναλήψεων σε 0.55,
τιμή που υποδηλώνει πως το τελικό μοντέλο έχει καλή ικανότητα πρόβλεψης
παρουσίας του είδους.
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3.4 Επικάλυψης με προστατευόμενες περιοχές
Αρχικά διερευνήθηκε η επικάλυψη των περιοχών πυρήνων (core areas) με τις
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (version 30) και τις Σημαντικές Περιοχές για τα
Πουλιά (ΣΠΠ/ Important Bird Areas (IBAs). Η πλειοψηφία των ραδιοεντοπισμών
(στιγμάτων παρουσίας) του είδους δεν εντοπίζονται εντός των περιοχών του δικτύου
NATURA 2000 ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά επικάλυψης εντοπίζονται μεταξύ των
περιοχών πυρήνα και των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά(Πίνακας 10).
Πίνακας 10 : Ποσοστό επικάλυψης της έκτασης της περιοχής πυρήνα με τις περιοχές NATURA
(όλη η περιοχή, Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και τις
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά για κάθε άτομο ξεχωριστά και όλα μαζί

Αριθμός
Δακτυλιδιού
M000372
Μ900301
M000346
M000395
Μ900345
M000399
Μ900350
M000386
M900361
Όλα τα άτομα

NATURA 2000

ΤΚΣ

ZEΠ

ΣΠΠ/IBA

82,6 %
33,9 %
32,3 %
30,6 %
38,9 %
31,8 %
76,4 %
26,0 %
59,6 %
38,1 %

70,2 %
30,4 %
28,8 %
26,4 %
35,4 %
29,1 %
75,1 %
21,4 %
51,8 %
33,3 %

38,2 %
15,7 %
20,1 %
16,7 %
19 %
13,9 %
38,2 %
15,4 %
58,7 %
23,5 %

82,2 %
36,5 %
33,1 %
33,3 %
45,9 %
34 %
84,4 %
27,6 %
59,6 %
40,7 %

Ωστόσο οι περιοχές παρουσίας των νεαρών ατόμων του είδους όπως αυτές
προβλέπονται από το μοντέλο μεγίστης εντροπίας επικαλύπτονται σημαντικά με τις
περιοχές του δικτύου NATURA 2000 version 30 (Χάρτης 14). Το ποσοστό επικάλυψης
μεταξύ των προβλεπόμενων θέσεων και των περιοχών του δικτύου αγγίζει το 72.3%.
Πιο, συγκεκριμένα το 33.8% των κατάλληλων θέσεων βρίσκεται εντός Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) και το 67% βρίσκεται εντός Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ).
Όμοια το 79.5 % των περιοχών παρουσίας των νεαρών ατόμων του είδους όπως
προβλέπεται από το μοντέλο μεγίστης εντροπίας βρίσκονται εντός των Σημαντικών
Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ/ Important Bird Areas; Χάρτης 15).
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Χάρτης 14 : Χάρτης επικάλυψης μεταξύ των περιοχών παρουσίας που προβλέπονται από το
μοντέλο μεγίστης εντροπίας και των περιοχών του δικτύου NATURA 2000: των Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) και των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ).

Χάρτης 15 : Χάρτης επικάλυψης μεταξύ των περιοχών παρουσίας που προβλέπονται από το
μοντέλο μεγίστης εντροπίας και των περιοχών ΙΒΑ.
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4. Συζήτηση
4.1 Ζωτικός χώρος και περιοχή πυρήνα
Η μελέτη του ζωτικού χώρου και της μέγιστης δραστηριότητας για νεαρά άτομα
του είδους Gypaetus barbatus πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στο νησί της
Κρήτης (Xirouchakis and Nikolakakis 2002) με την χρήση δεδομένων τηλεμετρίας και
όχι απλών οπτικών παρατηρήσεων. Οι μέχρι στιγμής μελέτες αναφέρουν ότι οι
νεαροί Γυπαετοί παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα κατά τη φάση της γενέθλιας
διασποράς (López-López et al. 2013; Urios et al. 2010; Margalida et al. 2013). Έχει
βρεθεί ότι οι Γυπαετοί αυξάνουν σταδιακά τον ζωτικό τους χώρο ξεκινώντας με
μικρές μετακινήσεις κοντά στην γενέθλια επικράτεια (López-lópez et al. 2014),
προτού εγκατασταθούν σε μια περιοχή αναπαραγωγής, ανεξάρτητα από την
απόκτηση του πλήρους φτερώματος που σηματοδοτεί την σεξουαλική τους
ωρίμανση (Gil et al. 2014; López-López et al. 2013). Μόλις τα ανώριμα ενηλικιωθούν,
εγκαθίστανται σε μια περιοχή (επικράτεια) και ο ζωτικός τους χώρος μειώνεται
απότομα (Gavashelishvili et al. 2007).
Το μέγεθος του ζωτικού χώρου και της περιοχής πυρήνα έχει μελετηθεί για την
συγκεκριμένη φάση του κύκλου ζωής του είδους. Η σύγκριση τιμών έκτασης του
ζωτικού χώρου μεταξύ διαφορετικών εργασιών κρύβει πιθανά στατιστικά
προβλήματα καθώς συχνά δεν λαμβάνεται υπόψιν η μη κανονικότητα των
δεδομένων (Laver and Kelly 2008). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η τιμή του
MCP 100% που ισούται με 3.700,47 ± 2.054,11 km2, για σύγκριση με προγενέστερές
εργασίες. Η μέση τιμή MCP 100% νεαρών ατόμων είναι η μικρότερη που έχει βρεθεί
συγκριτικά με τα Πυρηναία (Margalida et al. 2016; Gil et al. 2014), την Νότιο Αφρική
(Krüger and Amar 2017; Krüger et al. 2014; Urios et al. 2010) και το Νεπάλ (Subedi et
al. 2019). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της νησιωτικότητας της
περιοχής μελέτης, η οποία περιορίζει τα άτομα στα όρια της Κρήτης και την εν
δυνάμει διασπορά του είδους σε μεγαλύτερες εκτάσεις.
H απουσία διαφοροποίησης μεταξύ των εποχών σε νεαρά άτομα, που δεν
έχουν επιλέξει ακόμη περιοχή εγκατάστασης όπως στην παρούσα εργασία,
επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες μελέτες στα Πυρηναία (Margalida et al. 2016)
και στην Νότιο Αφρική (Krüger et al. 2014). To φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί
λόγω της ηλικιακής κλάσης που μελετάται, δηλαδή νεαρά μη-αναπαραγωγικά
άτομα. Συγκεκριμένα διαφορές στη χρήση του χώρου ανά εποχή παρατηρούνται
κυρίως στα ενήλικα άτομα όπου το χειμώνα είναι δεσμευμένα λόγω της
αναπαραγωγικής τους δραστηριότητας κοντά στις θέσεις φωλιάσματος, ενώ το
καλοκαίρι μετά το πέρας της αναπαραγωγικής προσπάθειας είναι ελεύθερα να
μετακινηθούν σε μεγαλύτερη έκταση. Αντίθετα, τα νεαρά άτομα κινούνται σε όλες
τις περιοχές με κτηνοτροφική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του ετήσιου
κύκλου, επιλέγοντας περιοχές με ευνοϊκές συνθήκες πτήσεις και παράλληλα
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κατάλληλες για αναζήτηση τροφής. Η παραπάνω εξήγηση υποστηρίζεται και από τη
σχετικά μικρή επικάλυψη του ζωτικού χώρου των διαφορετικών ατόμων, τα οποία
από ότι φαίνεται κινούνται οπορτουνιστικά, εξερευνώντας τις ορεινές περιοχές του
νησιού.

4.2 Επιλογής ενδιαιτήματος και τελικό μοντέλο κατανομής
Η εξέταση των επεξηγηματικών μεταβλητών αναδεικνύει την ετήσια
βροχόπτωση ακολουθούμενη από την κλίση του εδάφους και την ανθρώπινη όχληση
ως τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την επιλογή ενδιαιτήματός νεαρών ατόμων
του είδους και στα δύο μοντέλα κατανομής που εξετάστηκαν. Συγκρίνοντας τις δύο
μεθόδους πρόβλεψης παρουσίας του είδους συμπεραίνουμε πως τα αποτελέσματα
του μοντέλου της μέγιστης εντροπίας διαφοροποιούνται ελαφρώς σε σχέση με τη
μέθοδο της λογιστικής παλινδρόμησης ως προς την επιλογή των πιο σημαντικών
επεξηγηματικών μεταβλητών. Στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης η απόσταση
από το νερό και η μέση ταχύτητα του αέρα κρίθηκαν σημαντικές παράμετροι σε
αντίθεση με το μοντέλο μέγιστης εντροπίας που η συνεισφορά τους θεωρήθηκε
αμελητέα. Όσον αναφορά το μοντέλο της μέγιστης εντροπίας οι βιοκλιματικές
μεταβλητές της εποχικότητας της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης αντίστοιχα
φαίνεται να συνεισφέρουν περισσότερο στο μεγάλο τμήμα της χρήσιμης
πληροφορίας για την παρουσία του είδους (δες Διαγράμματα 5 & 6), οι οποίες
απουσιάζουν από το τελικό μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης. Οι μεταβλητές
της ταχύτητας του ανέμου, της απόστασης από νερό, το μέσο ημερήσιο εύρος
θερμοκρασίας και η διαθεσιμότητα τροφής εμφάνισαν φτωχή προσαρμογή στα
δεδομένα και δεν φάνηκε να έχουν ερμηνευτική ισχύ ως προς την εξαρτημένη
μεταβλητή (δηλ. την πιθανή παρουσία/απουσία του είδους). Η μεταβλητή του δείκτη
βλάστησης NDVI Ιουνίου παρουσίασε μια εικόνα μέτριας σημαντικότητας (Δες
Διάγραμμα 5 & 6). Μέτρια σημαντικότητα εμφανίζει επίσης και η καταλληλότητα του
ενδιαιτήματος, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε και στο μοντέλο της λογιστικής
παλινδρόμησης. Το μέτρο εκτίμησης του τελικού μοντέλου της λογιστικής
παλινδρόμησης που εξετάστηκε δείχνει ικανοποιητική ικανότητα διάκρισης, βάση
του δείκτη AUC. Όμοια οι δείκτες αξιολόγησης του μοντέλου της μέγιστης εντροπίας
αναδεικνύουν ένα μοντέλο με καλή διακριτική ικανότητα και καλή ικανότητα
πρόβλεψης παρουσίας για το είδος (δείκτης AUC και δείκτης TSS, αντίστοιχα).
Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να θεωρήσουμε πως τα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης εργασίας είναι αξιόπιστα και οι προβλέψεις μας για την παρουσία
του είδους ακριβείς.
Προηγούμενες εργασίες αναφέρουν ότι η συμπεριφορά (επιλογή περιοχής
φωλιάσματος και τροφοληψίας) που εμφανίζουν οι νεαροί ραδιοσημασμένοι
Γυπαετοί είναι μια απόκριση στην αναζήτηση τροφής, στην εξερεύνηση της
περιοχής, στην αναζήτηση συντρόφου ή/και στις αλληλεπιδράσεις με άλλα είδη. Τα
παραπάνω εξαρτώνται από ένα συνδυασμό βιοτικών, κλιματικών, τοπογραφικών και
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άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας τροφής και της
ανθρώπινης πίεσης (Donazar et al. 1993; Gavashelishvili et al. 2007; Margalida 2008;
Margalida et al. 2003; Reid et al. 2015). Ωστόσο στη σύγκριση των αποτελεσμάτων
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η ομοιότητα των διαφορετικών περιοχών μελέτης με
την Κρήτη. Παρότι, το ενδιαίτημα αναπαραγωγής (ορεινές περιοχές), οι τοποθεσίες
φωλιάσματος (βράχια με μεγάλη κλίση), η διατροφή (κτηνοτροφικά ζώα) και η
απουσία μεγάλων σαρκοφάγων θηλαστικών που λειτουργούν ως ανταγωνιστές
(αναφορικά με την τροφή) είναι παρόμοιες σχεδόν σε ολόκληρη την ζώνη κατανομής
του είδους στην δυτική παλαιαρκτική ζώνη (Hiraldo et al. 1979), οι κλιματικές
συνθήκες, η κλίμακα της μελέτης και η νησιωτικότητα μπορούν να διαφέρουν.
Η σημαντικότητα της ετήσιας βροχόπτωση ως επεξηγηματική μεταβλητή και
στα δύο μοντέλα πρόβλεψης μπορεί να εξηγηθεί μέσω της συσχέτισης της με το
υψόμετρο, που αφαιρέθηκε στο στάδιο του ελέγχου της πολυσυγγραμμικότητας
αλλά αποτελεί βασική παράμετρο παρουσίας του είδους (Reid et al. 2015; Donazar
et al. 1993; Subedi et al. 2019; Brink et al. 2020). Από τις αποκρίσεις των μεταβλητών
(Διάγραμμα 5) βλέπουμε ότι μετά από κάποιες τιμές της ετήσιας βροχόπτωσης η
παρουσία του είδους μειώνεται εφόσον οι πολύ έντονες βροχοπτώσεις είναι
απαγορευτικές στην δημιουργία θερμικών και ορογραφικών αέριων ρευμάτων για
μετακίνηση αλλά και στην ανεύρεση τροφής, η οποία βασίζεται στην όραση των
ατόμων. Η κλίση αναδείχθηκε η δεύτερη σημαντικότερη παράμετρος και με τις δύο
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Ο συντελεστή συσχέτισης της λογιστικής
παλινδρόμησης και η καμπύλη απόκρισης της μεγίστης εντροπίας αναδεικνύουν ότι
η πιθανότητα παρουσίας του είδους αυξάνεται με την αύξηση της κλίσης του
εδάφους. Η προτίμηση του Γυπαετού για περιοχές του ανάγλυφου με ιδιαίτερα
απότομες κλίσεις είναι γνωστή (Reid et al. 2015; Donazar et al. 1993), γεγονός που
επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη αφού κυριαρχεί έναντι των υπόλοιπων
μεταβλητών όσον αφορά στην επιλογή ενδιαιτήματος του είδους. Η κλίση μπορεί να
εξεταστεί και στα πλαίσια της «τραχύτητας» του εδάφους (“ruggedness”). Αρκετοί
συγγραφείς έχουν επισημάνει ως σημαντικό θετικό παράγοντα κατανομής την
τραχύτητα του εδάφους στα Πυρηναία (Donazar et al. 1993), στον Καύκασο
(Gavashelishvili et al. 2007), και στη Νότιο Αφρική (Reid et al. 2015), ενώ αρνητική
σχέση παρατηρήθηκε σε ανάλογη μελέτη στο Νεπάλ (Subedi et al. 2020). Στην
περίπτωση του Νεπάλ (Subedi et al. 2020) πιθανόν η αρνητική συσχέτιση εξηγείτε
από τη διαφορετική ορογραφία των περιοχών και τη μόνιμη χιονοκάλυψη στα
μεγάλα υψόμετρα των Ιμαλαίων, όπου έχει βρεθεί και η υψηλότερη ενεργή φωλιά
(4.600 m) (Subedi et al. 2020). Αντίθετα, στην Κρήτη έχει βρεθεί η χαμηλότερη ενεργή
φωλιά του είδους (300 m) αποτέλεσμα της έντονης εξάρτησης του με τα
μεταφερόμενα κτηνοτροφικά κοπάδια (Xirouchakis and Nikolakakis 2002). H επιλογή
για τραχύ έδαφος έχει εξηγηθεί και ως προς την ύπαρξη θερμικών ρευμάτων και τη
διαθεσιμότητα των περιοχών όπου τα άτομα του είδους σπάζουν οστά (“ossuaries”)
(Margalida and Bertran 2001) αλλά και παρουσία βραχωδών προεξοχών που
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποθήκες τροφής (Boudoint 1976). Επίσης, η
προτίμηση μεγαλύτερων κλίσεων θα μπορούσε να εξηγηθεί μέσω της μειωμένης
ανθρώπινης πρόσβασης και διατάραξης στις συγκεκριμένες περιοχές (Donazar et al.
1993).
Τα βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους σχετίζονται με τη μέση ταχύτητας του
αέρα στο μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης. Έχει βρεθεί από προγενέστερες
μελέτες ότι τα νεαρά άτομα, όπως αρκετά αρπακτικά, χρησιμοποιούν θερμικά και
εκτρεπόμενα ανοδικά ρεύματα αέρα πιθανόν για να αυξήσουν την αποδοτικότητα
της πτήσης με το μικρότερο ενεργειακό κόστος (Harel et al. 2016; Soutullo et al. 2006;
García-Ripollés et al. 2011; Ainslie et al. 2014). Αυτό σχετίζεται με την μορφολογία
των νεαρών Γυπαετών που παρουσιάζουν κατά μέσο όρο ευρύτερα φτερά,
χαμηλότερο λόγο αναλογίας του αναπτύγματος ως προς την έκταση των φτερούγων
(aspect ratio) και ευρύτερες ουρές σε σύγκριση με τους ενήλικες (Hiraldo et al. 1979;
Brown 1989). Επομένως η εξάρτηση των νεαρών ατόμων από τα θερμικά ρεύματα
αέρα για την μετακίνηση τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα μορφομετρικά τους
χαρακτηριστικά σε αντίθεση με τα ενήλικα άτομα που λόγω διαφορετικής
μορφολογίας σώματος (πιο μακριές και μυτερές φτερούγες και ουρά) μπορούν να
χρησιμοποιούν τα ορογραφικά ρεύματα που δημιουργούνται σε μεγάλα υψόμετρα
και βραχώδεις εξάρσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι διαφορές στην κατανομή των δύο
ηλικιακών ομάδων, με τα νεαρά άτομα να συχνάζουν σε χαμηλότερα υψόμετρα στην
περιφέρεια των ορεινών όγκων και τα ενήλικα στην ενδοχώρα σε μεγαλύτερο
υψόμετρο.
Η μεταβλητής της ανθρώπινης πίεσης φαίνεται να αποτελεί σημαντικό
περιοριστικό παράγοντα κατανομής για το είδος, αφού επιλέγει ορεινές περιοχές της
Κρήτης με μικρή ανθρώπινη παρουσία. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί και
σε άλλες μελέτες όπως στην Νότιο Αφρική (Krüger et al. 2015), όπου η παρουσία του
είδους σχετίζεται αρνητικά με την εδαφική εγκατάλειψη και την ανθρώπινη
παρουσία (δηλ. περιοχές με υποδομές δικτύων ηλεκτροδότησης και υψηλή
πυκνότητα ανθρώπινων οικισμών). Ακόμη, η απόσταση από τις υδάτινες μάζες
θεωρήθηκε ότι έχει σημαντική επεξηγηματική ισχύ για την παρουσία του είδους από
το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης, παρότι απουσίαζε από το μοντέλο της
μέγιστης εντροπίας. Η αρνητική σχέση που εντοπίστηκε, επιβεβαιώθηκε και από
αντίστοιχη εργασία στον Νεπάλ (Subedi et al. 2020), όπου η πιθανότητα παρουσίας
μειώνεται όσο πιο μακριά από το νερό εντοπίζεται το είδους. Στην συγκεκριμένη
εργασία αναφέρεται πως η αρνητική σχέση προκύπτει έμμεσα από την υψηλότερη
διαθεσιμότητας τροφής κοντά σε ποτάμια (όπου πετιούνται υπολείμματα
σφαγείων). Στην παρούσα μελέτη η αντίστοιχη σχέση οφείλεται στην παρουσία
κατάλληλων βράχων σε γειτνίαση με υδάτινες μάζες. Για παράδειγμα η παρουσία
γλυκού σηματοδοτεί την ύπαρξη λεκανών απορροής που κυρίως δημιουργούνται
περιφερειακά των ορεινών όγκων σε κοιλάδες με ορθοπλαγιές και φαράγγια. Το
είδος συχνάζει σε τέτοιες περιοχές λόγω δημιουργίας ευνοϊκών ρεμάτων αέρα που
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διευκολύνουν την πτήση και την ανέξοδη μετακίνηση του και πιθανόν η
διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα της τροφής του σε αυτές τις θέσεις αναμένεται
αυξημένη (μεγαλύτερη θνησιμότητα ζώων και λιγότερη όχληση από τον άνθρωπο).
Η διαθεσιμότητας της τροφής δεν θεωρήθηκε σημαντική επεξηγηματική
μεταβλητή. Το αποτέλεσμα αυτό δεν συμφωνεί με προηγούμενα ευρήματα που
αναφέρουν ότι σε νεαρά αρπακτικά η χωρικά απρόβλεπτη ή έντονα διασκορπισμένη
διαθεσιμότητα τροφής καθορίζει την επιλογή ενδιαιτήματος και την τροφοληπτική
συμπεριφορά τους (Donazar et al. 1993; Reid et al. 2015; Ferguson-Lees and Christie
2001). Ακόμη αναφέρουν ότι οι νεαροί Γυπαετοί τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω
από περιοχές με μεγάλη διαθεσιμότητα τροφής, γεγονός που αποτρέπει ή
επιβραδύνει τον εποικισμό νέων περιοχών με μικρότερη διαθεσιμότητα τροφής (Oro
et al. 2008). Η αντίθεση αυτή, εξηγείται από την υψηλή αφθονία τροφής στην Κρήτη,
δηλαδή η μεγάλη πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου και η ικανότητα διασποράς του
είδους που εν δυνάμει καλύπτει ολόκληρο το νησί. Επομένως, αφού τα νεαρά άτομα
χρησιμοποιούν σχεδόν όλη την έκταση της Κρήτης, η διαθεσιμότητα τροφής δεν
μπορεί να θεωρηθεί περιοριστικός παράγοντας για το είδος και να επηρεάσει την
επιλογή του ενδιαιτήματος τροφοληψίας, αφού όλες οι κατάλληλες περιοχές για την
αναζήτηση τροφής βρίσκονται εντός της εμβέλειας της τροφοληπτικής του
ικανότητας. Ομοίως, η απουσία της μεταβλητής για την καταλληλότητα των
ενδιαιτημάτων από το τελικό μοντέλο δεν ήταν αναμενόμενη και πιθανόν να
σχετίζεται με την συνοπτική κατηγοριοποίηση των περιοχών Corine σε λίγους τύπους
χρήσεων γης. Μια καλύτερη ανάλυση και κατηγοριοποίηση τύπων χρήσεων γης με
μεγαλύτερη λεπτομέρεια πιθανόν να οδηγούσε σε αύξηση της σημαντικότητας της
συγκεκριμένης μεταβλητής για την παρουσία του είδους. Ωστόσο, στα αγροτικά
οικοσυστήματα της Κρήτης όλη η διαθέσιμη βιομάζα για τα πτωματοφάγα είδη όπως
ο Γυπαετός παρέχεται εξ ολοκλήρου από τον άνθρωπο. Η επιλογή ενδιαιτήματος δεν
εξαρτάται τόσο από τα χαρακτηριστικά των αρπακτικών αλλά από τις γεωργικές
πρακτικές και τα κοινωνικό - οικονομικά δεδομένα σχετικά με την κτηνοτροφία.
Εν κατακλείδι, το ενδιαίτημα που επιλέγουν οι νεαροί Γυπαετοί κατά την φάση
της γενέθλιας διασποράς, εξαρτάται από την ετήσια βροχόπτωση, την κλίση του
εδάφους και την ανθρώπινη πίεση. Η λογιστική παλινδρόμηση ανέδειξε επιπλέον την
ταχύτητα του αέρα και την απόσταση από το νερό ως σημαντικές παραμέτρους.
Αντίθετα, το μοντέλο της μέγιστης εντροπίας περιέλαβε δύο κλιματικές μεταβλητές,
την εποχικότητα της βροχόπτωσής και της θερμοκρασίας.

4.3 Περιοχές επικάλυψης
Εξετάζοντας τους χάρτες επικάλυψης (Χάρτης 14,15) φαίνεται ότι η επικάλυψη
των κελίων με μεγάλη πιθανότητα παρουσίας και των προστατευόμενων περιοχών
του δικτύου NATURA 2000 αγγίζει το 72.3 % (33,8 % εντός Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (ΖΕΠ) και 67 % εντός Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)) και το 79.5 %
βρίσκονται εντός των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά. Η επικάλυψη είναι
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αρκετά μεγάλη, φαινόμενο που μπορεί να βοηθήσει αρκετά στην προστασία του
είδους. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά επικάλυψης (Πίνακας 10) μεταξύ των περιοχών
πυρήνα, που εντοπίζεται η πλειοψηφία των στιγμάτων παρουσίας των νεαρών
ατόμων του είδους, και των προστατευόμενων περιοχών κυμαίνονται σε χαμηλές
τιμές, μικρότερες του 40 % για τα περισσότερα άτομα. Το φαινόμενο αυτό εξηγείται
λόγω του ότι εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 το είδος προτιμά πολύ
συγκεκριμένες και εντοπισμένες περιοχές. Οι περιοχές αυτές χρήζουν διαχείρισης
κατά προτεραιότητα. Ωστόσο, η τιμή του ποσοστού επικάλυψης θα αποτελεί
κριτήριο για την αποτελεσματική προστασία του είδους μόνο αν πρώτα
πραγματοποιείται η μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των περιοχών NATURA
και η αξιολόγηση του καθεστώς διαχείρισής που εφαρμόζεται σε αυτές. Aσυνέπειες
στη χρηματοδότηση, σημαντικές καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη
παρακολούθηση και την διαχείριση της βιοποικιλότητας αλλά και ανεπαρκής
φύλαξη είναι μερικά από τα συχνότερα προβλήματα εντός των ελληνικών
προστατευόμενων περιοχών (Vokou et al. 2014). Επίσης, λόγω της ισχυρής
φιλοπατρίας (López-López et al. 2013) αλλά και αργής και μάλλον συντηρητικής
ταχύτητας γεωγραφικής εξάπλωσης του Γυπαετού (Lensink 1997; Kenward et al.
2001), όπως και στα περισσότερα αρπακτικά, η διατήρηση της καλής κατάστασης
των εγκαταλειμμένων/ «αδειανών» επικρατειών είναι αρκετά σημαντική για την
μελλοντική εποίκιση τους και την συνολική κατανομή του είδους στην Κρήτη.

4.4 Μελλοντικές προοπτικές
Σχετικά με τους περιορισμούς που εντοπίστηκαν στην παρούσα μελέτη, θα
μπορούσε να αναφερθεί η ανάγκη για μια πιο σύγχρονη μέθοδο καταγραφής
δεδομένων παρουσίας πχ δορυφορικής τηλεμετρίας Global Positioning System (GPS),
η οποία είναι πολύ πιο ακριβής από την VHF ραδιοσήμανση και την επίγεια
παρακολούθηση με την οποία συλλέχθηκαν τα δεδομένα στην παρούσα μελέτη. Η
δορυφορική τηλεμετρία θα επιτρέψει να λαμβάνονται απόλυτα ακριβείς θέσεις
παρουσίας και πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των ζώων και τη χρήση των
ενδιαιτημάτων τους.
Συμπερασματικά τονίζεται η ανάγκη για διαχειριστικές στρατηγικές που δεν
εστιάζουν αποκλειστικά στην προστασία των ενήλικων αναπαραγωγικών ατόμων και
στην αναπαραγωγική επιτυχία των επικρατειών του είδους καθώς η δυναμική
πληθυσμών των μεγάλων αρπακτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την
βιωσιμότητα των νεαρών ατόμων και κυρίως των ενηλίκων που αποτελούν το
παραγωγικό τμήμα του πληθυσμού. Επομένως, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε
διευκολύνει την πιο ολοκληρωμένη κατανόηση για τις κρίσιμες περιοχές για το είδος,
τις εν δυνάμει απειλές και πιέσεις που θα δεχτεί και για την μεθοδολογία
αντιμετώπισης τους στο χώρο και το χρόνο με στόχο τη βελτιστοποίηση των
στρατηγικών διαχείρισης και διατήρησης για έναν πληθυσμό που κινδυνεύει.
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Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί συνδυαστικά για
ενήλικα άτομα Γυπαετού, ώστε να μελετηθεί αν υπάρχουν διαφορές στις χωρικές
επιλογές του είδους ανάλογα με την ηλικία ή/και το φύλο στην Κρήτη. Σημαντική
είναι και η μελέτης της διαειδικής αλληλεπίδρασης (interspecific interaction). Έχει
βρεθεί ότι συχνά οι Γυπαετοί, και ειδικά τα νεαρά άτομα, παρακολουθούν άλλα
πτωματοφάγα είδη (σαρκοφάγα θηλαστικά, όρνια, κορακοειδή) για τον εντοπισμό
της τροφής (Legakis and Maragou 2009). Επομένως, μελλοντικά θα μπορούσε να
διερευνηθούν οι οικολογικές απαιτήσεις και διαφοροποιήσεις των ειδών στο νησί.
Επιπλέον, ενδιαφέρον ερώτημα θα αποτελούσε η διερεύνηση της επίδρασης της
κλιματικής αλλαγής στις μεταβλητές και οι επιπτώσεις που πιθανόν θα είχε στην
κατανομή του είδους. Ακόμη, στην ηπειρωτική Ελλάδα θα μπορούσε να εκπονηθεί
μελέτη σκοπιμότητας και εφαρμογής για την επανεγκατάσταση του είδους. Η
πραγματοποίηση όλων των παραπάνω είναι δυνατή λόγω των δυνατοτήτων που
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και η
ανάπτυξη μοντέλων βιωσιμότητας πληθυσμών (population viability analysis).
Ακόμη, ο εντοπισμός των περιοχών που το είδος χρησιμοποιεί εντατικά μπορεί
να μειώσει την αρνητική σχέση μεταξύ υποδομών ενέργειας (ΑΣΠΗΕ, δίκτυα
μεταφοράς, ηλεκτρικής ενέργειας) και αρπακτικών όπως έχει επισημανθεί σε
αρκετές εργασίες (Rushworth et al. 2014; Reid et al. 2015; Brink et al. 2020). Κάτι
τέτοιο θα μπορούσε να λειτουργήσει σε κλίμακα περιφερειακών αλλά και εθνικών
αναπτυξιακών σχεδίων, τα όποια θα λαμβάνουν υπόψιν τα κρίσιμα ενδιαιτήματα
δυνητικά ευάλωτων ειδών, όπως ο Γυπαετός. Επίσης, η ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων
θα παρείχε πληροφορίες και προτάσεις για διαφορετικές περιοχές εγκατάστασης
ανεμογεννητριών με μικρότερη πιθανότητα επιβάρυνσης. Τα στοιχεία από την
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) (http://rae.gr/geo/) επιβεβαιώνουν ότι αρκετές
περιοχές της Κρήτη περιλαμβάνονται στα σχέδια των νέων αναπτυξιακών έργων, το
όποιο μπορεί να αποβεί μοιραίο για τα αρπακτικά του νησιού. Αντίστοιχα έργα στον
ελλαδικό χώρο επιβεβαιώνουν ότι συνήθως υλοποιούνται χωρίς ουσιαστική μέριμνα
για τα αρπακτικά πουλιά και τους στόχους διατήρησης των περιοχών του δικτύου
NATURA 2000.
Εν κατακλείδι, σε πιο πρακτικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη η εποπτεία και
διατήρηση των περιοχών φωλιάσματος και τροφοληψίας, η τόνωση της νομαδικής
κτηνοτροφίας και ένα βελτιωμένο σχέδιο για την αύξηση της εποχιακής
διαθεσιμότητας τροφής, η μελέτη της γενετικής δομής και ποικιλομορφίας του
πληθυσμού και η συνεχή ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
λαθροθηρίας και παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Ο συνδυασμός
όλων των παραπάνω θα διασφάλιζε την μακροχρόνια επιβίωση του είδους στο νησί
της Κρήτης.
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6. Παράρτημα

Χάρτης 16 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - M000346 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα

Χάρτης 17 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - M000372 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα

Χάρτης 18 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - M000386 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα
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Χάρτης 19 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - M000395 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα

Χάρτης 20 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - M000399 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα

Χάρτης 21 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - M900361 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα
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Χάρτης 22 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - Μ900301 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα

Χάρτης 23 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - Μ900345 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα

Χάρτης 24 : Χάρτης του ζωτικού χώρου (κίτρινο) και περιοχής πυρήνα ( κόκκινο) για άτομο
με id_ring - Μ900350 με την μέθοδο εκτιμητή πυρήνα

58

