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Σκοπός της εργασίας 
 Στόχος της εργασίας ήταν η μελέτη του προτύπου μεταβολής μάζας σώματος και 

ενεργειακού αποθέματος των Κηποτσιροβάκων κατά την ανοιξιάτικη περίοδο 

μετανάστευσης, τόσο υπό εργαστηριακές συνθήκες, αιχμαλωτίζοντας άτομα κατά την 

διάρκεια της μετανάστευσης τους προς τις περιοχές αναπαραγωγής, αλλά υπό φυσικές 

συνθήκες, χρησιμοποιώντας δεδομένα επανασυλλήψεων από τις δακτυλιώσεις.    

Στα εργαστηριακά πειράματα, στόχος είναι να μελετηθεί πως αποκρίνονται τα άτομα με 

διαφορετικά ενεργειακά αποθέματα όταν τους παρέχεται άφθονη τροφή. Έτσι οι 

Κηποτσιροβάκοι  διαχωρίζονται σε  ομάδες με (στατιστικά) διαφορετικά ενεργειακά 

αποθέματα, επιτρέποντας έτσι την σύγκριση της κατανάλωσης τροφής και της μεταβολής του 

ενεργειακού αποθέματος και συνεπώς και της μάζα σώματος, μεταξύ των διαφορετικών 

ομάδων.   

Σύμφωνα με τα δεδομένα των επανασυλλήψεων κατά την διάρκεια των δακτυλιώσεων 

μελετάται ο ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού σε φυσικές συνθήκες, 

επιτρέποντας έτσι την σύγκριση μεταξύ των δύο ρυθμών σε εργαστηριακές και φυσικές 

συνθήκες , η οποία σε συνδυασμό με τα δεδομένα από τα αποτελέσματα της απόκρισης των 

διαφορετικών ομάδων στην κατανάλωση τροφής και μεταβολή μάζας σώματος, αναμένεται 

να δώσει στοιχεία σχετικά με τον περιορισμό στην απόθεση ενεργειακού αποθέματος βάση 

της θεωρίας του περιορισμού λόγω διαθεσιμότητας τροφής ή/και λόγω φυσιολογικών 

στοιχείων, κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση του είδους. 

Παράλληλα με τα παραπάνω, μελετώνται βασικά στοιχεία του είδους και της μετανάστευσης 

του, τόσο βιβλιογραφικά όσο και από δεδομένα δακτυλιώσεων του είδους κατά το 2007 και 

το 2008, όπως η φαινολογία μετανάστευσης και τα εποχιακά πρότυπα μεταβολής 

μεταβλητών όπως το μήκος φτερού, της μάζας σώματος και των δεικτών λιπώδους και 

μυϊκού ιστού, με σκοπό την συνολικότερη κατανόηση και την ερμηνεία των παραμέτρων της 

ανοιξιάτικης μετανάστευσης του είδους.  
 

 

 



Περίληψη 
 Η μετανάστευση αποτελεί ένα ρυθμικό φαινόμενο που συμβαίνει κατά κανόνα σε 

καθορισμένες εποχές άρρηκτα συνδεδεμένο με τους εσωτερικούς ενδογενείς ρυθμούς των 

πουλιών και τις μεταβολές στις εξωτερικές συνθήκες. Μια σειρά από φυσιολογικές 

προσαρμογές  όπως  η ρύθμιση των μεταβολικών ρυθμών επιτρέπουν στα μεταναστεύοντα 

είδη/πληθυσμούς να ολοκληρώσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι. Αποτέλεσμα της 

παραπάνω ρύθμισης είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις της μάζας σώματος, τόσο στον χρόνο όσο 

και στον χώρο, ειδικότερα για του μετανάστες μεγάλων απόστάσεων, όπως ο 

Κηποτσιροβάκος. Στην παρούσα εργασία, παράλληλα με τη φαινολογία της ανοιξιάτικης 

μετανάστευσης του είδους, μελετήθηκε το πρότυπο μεταβολής μάζα σώματος υπό 

ελεγχόμενες αλλά και φυσικές συνθήκες.  Κηποτσιροβάκοι που αιχμαλωτίστηκαν με την 

χρήση διχτυών παραλλαγής στην περιοχή Μπατουδιανά, στα Αντικύθηρα τις πρώτες πρωινές 

ώρες, τοποθετήθηκαν σε κλουβιά για 5 ημέρες όπου τους παρέχονταν άφθονη τροφή και 

καταγράφονταν καθημερινά οι μετρήσεις μάζας σώματος και κατανάλωσης τροφής. Τα 

άτομα κατηγοριοποιήθηκαν σε διαφορετικές ομάδες, ονομάστηκαν ομάδες βάρους, με βάση 

το ενεργειακό τους απόθεμα κατά την άφιξη τους, υπολογιζόμενο βάση της απόκλισης του 

από την θεωρητική μυϊκή μάζα (Lean Body Mass) όπως υπολογίστηκε στην Σουηδία από 

τους Ellegren & Fransson (1992). Ανεξαρτήτως της αρχικής φυσιολογικής κατάστασης κατά 

τον εγκλωβισμό, στο τέλος του πειράματος όλες οι ομάδες έφτασαν σε στατιστικά όμοια 

ενεργειακά αποθέματα, περίπου +30% και μάζα σώματος, υποδηλώνοντας, ότι υπό 

ελεγχόμενες συνθήκες, δεδομένης της αφθονίας τροφής και του χρόνου αντίδρασης, όλα τα 

άτομα ανεξαρτήτως της αρχικής φυσιολογικής τους κατάστασης μπορούν να αναπληρώσουν 

τα ενεργειακά τους αποθέματα, κάτω από την ρυθμιστική επιρροή του ισοζυγίου μεταξύ 

κέρδους και κόστους των επιπλέον ενεργειακών αποθεμάτων. O συνολικός ρυθμός 

μεταβολής του ενεργειακού αποθέματος (και συνεπώς και της μάζα σώματος) ήταν 

μεγαλύτερος στα άτομα με χαμηλά ενεργειακά αποθέματα και διαφοροποιήσεις μεταξύ 

(κάποιων) ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές Ο ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος στα 

εργαστηριακά πειράματα ήταν περίπου 4 φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο σε φυσικές 

συνθήκες, υποστηρίζοντας την ιδέα περί περιορισμού της τροφής, αν και η σύσταση της 

τροφής υπό φυσικές συνθήκες είναι περισσότερο μικτή λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

εκτεταμένη φρουτοφαγία του είδους κατά την μεταναστευτική περίοδο.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Λίγα λόγια για την μετανάστευση  

Η μετανάστευση είναι μια δυναμική εξελικτική διαδικασία που αναπτύχθηκε ή 

καταστάλθηκε στην πορεία του χρόνου ανεξάρτητα σε πολλές διαφορετικές ομάδες ζώων, 

πχ έντομα, ψάρια, αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά χερσαία και θαλάσσια (Alerstam, 

Hedenström & Κesson, 2003). Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό παρουσίασε το μέγιστο εύρος 

και ανάπτυξη  στην ομάδα των πτηνών. Ο όρος μετανάστευση είναι σχετικά δύσκολο να 

οριστεί · για τους ορνιθολόγους σημαίνει μετακίνηση μετ’ επιστροφής από τις περιοχές 

αναπαραγωγής στις περιοχές διαχείμασης και αντίστροφα (Newton, 2008). 

Η εμφάνιση της μετανάστευσης σύμφωνα με τον Berthold (2001), προϋποθέτει γενετικές 

οδηγίες σχετικά με: 1) την ώρα και την διάρκεια της κίνησης και τους κιρκάδιους και 

ετήσιους κύκλους του οργανισμού, 2) φυσιολογικές προσαρμογές για την απόθεση 

ενεργειακού αποθέματος και τον μεταβολισμό, 3) προσαρμογές στην συμπεριφορά για την 

κατάλληλη απάντηση στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, 4) τον έλεγχο της 

κατεύθυνσης και του προσανατολισμού (Berthold, Gwinner, Sonnenschein, 2003). 

Αν και λίγα είναι γνωστά για την γενετική σύσταση των μονάδων που είναι υπεύθυνες για 

την μετανάστευση, θεωρείται πιθανότερο οι μονάδες αυτές να βασίζονται στην ρύθμιση ήδη 

υπαρχόντων χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι πιθανόν να είναι μερικώς σιωπηλοί, και 

υπάρχουν και στους μόνιμους κατοίκους. έτσι ώστε η μετανάστευση να ¨χτίζεται¨ 

βασιζόμενη στην επέκταση γενικών εποχιακών προσαρμογών που αφορούν την μετακίνηση, 

την εγκατάσταση σε μια περιοχή, τον μεταβολισμό, παρά να σχηματίζουν μια συνολική 

ξεχωριστή οντότητα (Lack 1968).P Ο P. Berthold, (1999), τόνισε την σημασία της μερικής 

μετανάστευσης ως ένα εξαιρετικά διαδεδομένο αλλά και ταυτόχρονα αρχαίο πρότυπο 

μετανάστευσης. Αυτό καταδεικνύει ότι τα απαραίτητα γενετικά χαρακτηριστικά για την 

μετανάστευση παρέμειναν σε λανθάνουσα κατάσταση ανάμεσα στα πτηνά μέχρι πρόσφατα, 

χωρίς να εξαφανίζονται αλλά να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται καθώς οι 

πληθυσμοί εξελίσσονται σε αποδημητικούς ή μη (Alerstam, Hedenström & Κesson, 2003).  

Πέραν της γενετικής βάσης των μηχανισμών της μετανάστευσης, για την οποία παραμένουν 

ακόμη αρκετά να ανακαλυφθούν (Pulido και συν., 1996), υπάρχουν μερικοί σημαντικοί 

οικολογικοί παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν ή να περιορίσουν την μετανάστευση. 



Αποτέλεσμα του συνδυασμού των δύο παραπάνω στοιχείων, της γενετικού υπόβαθρου και 

των οικολογικών παραγόντων, είναι η ποικιλομορφία και η εξελικτική πλαστικότητα που 

παρουσιάζει το φαινόμενο της μετανάστευσης. Ανάμεσα σε αυτούς τους οικολογικούς 

παράγοντες είναι, για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα τροφής, η εποχικότητα, τα οικολογικά 

φράγματα ο ανταγωνισμός, τα παράσιτα κ.α. Πράγματι, η πλειονότητα των πουλιών που 

διαβιούν σε εποχιακά μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπου η διαθεσιμότητα τροφής 

εναλλάσσεται από την σχετική απουσία στην αφθονία, κατά την διάρκεια του έτους, 

μεταναστεύουν. Έτσι τα πουλιά συγχρονίζουν την μετανάστευση με τις εποχιακές αλλαγές 

έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται την αφθονία τροφής και να αποφεύγουν την έλλειψη της 

(Berthold 1993). Σαν αποτέλεσμα, περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια πουλιών θεωρείται 

ότι μεταναστεύουν κάθε χρόνο ταξιδεύοντας από τις περιοχές διαχείμασης προς τις περιοχές 

αναπαραγωγής και το αντίστροφο, την άνοιξη και το φθινόπωρο αντίστοιχα. Για την επιλογή 

και διατήρηση της μεταναστευτικής τους πορείας τα πουλιά χρησιμοποιούν τόσο στοιχεία 

από τον ουράνιο χάρτη (celestial cues) αλλά και γεωμαγνητικές πληροφορίες πορείας (Able, 

1993; Wiltschko &  Wiltschko, 1995). 

Τα περισσότερα πουλιά μεταναστεύουν προς ηπιότερα κλίματα κατά την διαχειμάζουσα 

περίοδο, μετακινούμενα κυρίως σε ένα άξονα Βορρά-Νότου. Η πορεία αυτή δεν είναι 

απόλυτα κάθετη, διαφοροποιήσεις ως προς τα ανατολικά ή τα δυτικά παρατηρούνται, 

ιδιαίτερα για πληθυσμούς που αναπαράγονται στις κεντρικές περιοχές ηπειρωτικών μαζών σε 

βόρεια γεωγραφικά πλάτη και μεταναστεύουν σε θερμότερες περιοχές τον χειμώνα (Newton, 

2008).  

H μεταναστευτική συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρηθεί ως η ακολουθία των γνωρισμάτων 

που υιοθετήθηκαν από τους μεταναστεύοντες οργανισμούς στην πορεία χρόνου. Υπό αυτήν 

την έννοια, η μετανάστευση πιθανότατα συνεξελίχθηκε μαζί με άλλους χαρακτήρες, όπως ο 

χρόνος αλλαγής φτερώματος, η αναπαραγωγική περίοδος, συνήθειες φωλιάσματος κ.α 

καθορίζοντας έτσι την οικολογία ενός πληθυσμού ή ενός είδους (Berthold, Gwinner, 

Sonnenschein, 2003). 

 

1.2 Το σύστημα της Παλαιαρκτικής και υπό-Σαχάριας Αφρικής - Μετανάστευση μέσω 

της ερήμου Σαχάρας. 

 Όλοι οι έρημοι ανά τον κόσμο, αποτελούν εν δυνάμει οικολογικά φράγματα για τα 

μεταναστεύοντα πουλιά. Ανάμεσα σε αυτές, η έρημος Σαχάρα αποτελεί ίσως την πιο 

επιβλητική. Εκτείνεται από τις ακτές του Ατλαντικού στα δυτικά μέχρι την χερσόνησο της 

Σαουδικής Αραβίας καταλαμβάνοντας συνολική έκταση περίπου 9.100.000 km2. Με μέση 



ετήσια θερμοκρασία να υπερβαίνει τους  30 oC, (ημερήσια διακύμανση από -0.5 έως 37.5 oC) 

και ετήσια βροχόπτωση μικρότερη από 25 mm, ειδικότερα στο ανατολικό τμήμα, όπου είναι 

μικρότερη από 5 mm ανά χρόνο, (Πηγή: http://www.eoearth.org/article/Sahara_desert) 

αποτελεί ένα σοβαρό οικολογικό φραγμό για πουλιά που αναπαράγονται στην δυτική και 

μέση Παλαιαρκτική και διαχειμάζουν στην υπό-Σαχάρια Αφρική. Σύμφωνα με τον Βiebach, 

(Strategies of trans-Sahara migrants - Berthold, Gwinner, Sonnenschein, 2003) για την 

διάσχιση της ερήμου, προτείνονται τέσσερεις στρατηγικές (Σχήμα 1). Καμία συγκεκριμένη 

στρατηγική δεν ακολουθείται από όλα τα είδη, ενώ κάθε είδος μπορεί να εμφανίζει 

διαφορετική στρατηγική κατά την φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη μετανάστευση. Παράλληλα, 

η στρατηγική μπορεί να αλλάζει ανάμεσα στους πληθυσμούς, με τρόπο όπου, πχ 

διαφορετικοί πληθυσμοί που διανύουν διαφορετική συνολική απόσταση να ακολουθούν 

διαφορετικές στρατηγικές. 

 
Σχήμα 1.  Υποθετικές στρατηγικές για την διάσχιση της ερήμου Σαχάρας  

(από H. Biebach, Strategies of trans-Sahara migrants, 1990). 

 Όσο αφορά την 1η στρατηγική (I) δεν έχουν αναφερθεί παρά μόνο μερικές σποραδικές 

παρατηρήσεις στρουθιόμορφων στην κοιλάδα του Νείλου, από τον Mathiasson (1963) κατά 

την ανοιξιάτικη μετανάστευση αν και οι συστηματικές καταγραφές είναι λίγες (Valverde, 

1958). Η στρατηγική μετακίνησης μέσω των ακτών του Ατλαντικού (Vaughan 1960) και της 

Ιβηρικής χερσονήσου (Valverde, 1957) έχει παρατηρηθεί για έναν αριθμό στρουθιόμορφων 

κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση, ωστόσο είναι αμφισβητήσιμο το κατά πόσο αυτή η 

διαδρομή αποτελεί κύριο μεταναστευτικό διάδρομο για τα περισσότερα στρουθιόμορφα. Η 

στρατηγική μετανάστευσης χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσους σταθμούς τις οάσεις (II) 

φαίνεται να συμβαίνει σε μικρότερους αριθμούς από τους αναμενόμενους (Μoreau, 1961). 



Σύμφωνα με τον Μoreau (1961), τα περισσότερα στρουθιόμορφα ακολουθούν μια 

στρατηγική χωρίς ενδιάμεσες στάσεις (IV), ενώ παράλληλα ο Lavee και συν. (1991), 

υποστηρίζει ότι τα περισσότερα στρουθιόμορφα διασχίζουν την Σαχάρα χωρίς να τραφούν 

ενδιάμεσα. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί παρατηρήσεις στρουθιόμορφων στην έρημο και στις 

ακτές της Αφρικής, με ενεργειακά αποθέματα και αποθέματα νερού, σε μη οριακά χαμηλά 

επίπεδα υποδεικνύοντας ότι η στρατηγική ενδιάμεσων σταθμών (III), σαν γενικό πρότυπο, 

ακολουθείται από μερικά στρουθιόμορφα, και όχι μόνο από άτομα που πιθανόν να 

αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν στάση/εις γιατί είναι εξαντλημένα (Bairlein 1985; 

Biebach 1986). Σύμφωνα με μελέτη βασιζόμενη σε στοιχεία από την χρήση ραντάρ (κατά 

την φθινοπωρινή μετανάστευση), περίπου το 20% των στρουθιόμορφων πραγματοποιούν μια 

χωρίς-στάση πτήση, ενώ το υπόλοιπο 80% ακολουθεί την στρατηγική με ενδιάμεσες 

στάση/εις. Από αυτά που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν στάση/εις, περίπου το 10% 

σταματούν στην έρημο και το υπόλοιπο 70%, στις ακτές της Αφρικής. Σύμφωνα με την ίδια 

μελέτη, είναι πιθανή η ύπαρξη ενός εύπλαστου προτύπου μετακινήσεων, όπου τα 

μεταναστεύοντα άτομα του ίδιου είδους έχουν μια ευέλικτη συμπεριφορά ως προς την 

επιλογή της συνεχούς ή μη πτήσης η οποία σχετίζεται με παράγοντες όπως η φυσιολογική 

κατάσταση, τα αποθέματα νερού και ενέργειας των ατόμων, αλλά και εξωτερικά στοιχεία 

όπως οι καιρικές συνθήκες ή η καταλληλότητα των πιθανών ενδιάμεσων σταθμών  (Biebach 

H., Biebach I., Friedrich, Heine, Partecke,  & Schmidl, 2000).  

 Συνοπτικά, με βάση δεδομένα από τον Θαμνοφυλλοσκόπο (Phylloscopus trochilus), ο 

οποίος αποτελεί υψηλό ποσοστό μεταξύ των στρουθιόμορφων πτηνών που περνούν την 

Σαχάρα (~20%) κατά την φθινοπωρινή περίοδο, δεδομένης της σχετικής έλλειψης στοιχείων 

για την άνοιξη, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους παράγοντες: ενεργειακό απόθεμα, απώλεια 

νερού και συνθήκες ανέμου, είναι δυνατή η εξαγωγή του παρακάτω γενικού πρότυπου 

στρατηγικής το οποίο συνδυάζει και τα δύο πρότυπα μετανάστευσης · την συνεχή πτήση και 

την πτήση με ενδιάμεσους σταθμούς. Το παραπάνω πρότυπο, πιθανόν ακολουθείται και από 

άλλα στρουθιόμορφα, δεδομένου ότι αρκετά είδη από αυτά εμφανίζουν ομοιότητες ως προς 

την συμπεριφορά ξεκούρασης κατά το ταξίδι και τα αποθέματα ενέργειας και νερού με τον 

Θαμνοφυλλοσκόπο (Biebach και συν.,1986; Bairlein 1985). Αναλόγως τις καιρικές συνθήκες 

επιλέγεται και διαφορετική στρατηγική. Για παράδειγμα, υπό κανονικές συνθήκες κατά την 

διάρκεια της ημέρας οι ούριοι άνεμοι (tailwinds) παρατηρούνται από 0 έως 3000 m 

επιτρέπουν στα πουλιά να πετούν σε υψηλό υψόμετρο. Εκμεταλλεύονται έτσι τα ρεύματα 

ανέμου διατηρώντας το ενεργειακό τους φορτίο, ενώ παράλληλα η χαμηλότερη θερμοκρασία 

(~10 oC στα 3000 m) σε αυτήν την ζώνη μειώνει την απώλεια νερού. Κατά την διάρκεια της 



νύχτας παρόμοια ρεύματα αέρα και θερμοκρασίες παρατηρούνται σε χαμηλότερο υψόμετρο 

(~1000 m) έτσι τα πουλιά μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα χωρίς στάσεις ταξίδι, 

διατηρώντας ισορροπημένα επίπεδα αποθεμάτων νερού και ενέργειας. Ωστόσο, σε 

περίπτωση διαταραγμένων συνθηκών πχ όπου υπάρχουν άνεμοι αντίθετοι προς την 

κατεύθυνση μετανάστευσης κατά την διάρκεια της ημέρας και σε χαμηλότερο υψόμετρο, τα 

πουλιά σταματούν κατά την διάρκεια της ημέρα και μεταναστεύουν την νύχτα 

εκμεταλλευόμενα την χαμηλότερη θερμοκρασία και την αυξημένη πιθανότητα να συμπέσουν 

με βοηθητικά ρεύματα αέρα. Παρ’ όλα αυτά, είδη με μεγαλύτερη μάζα σώματος και 

ταχύτητα μετανάστευσης, όπως ο Κηποτσιροβάκος, είναι περισσότερο ανεξάρτητα στις 

συνθήκες ανέμου επιτρέποντας τους, να πραγματοποιήσουν μια άνευ ανεφοδιασμού πτήση 

σε συνθήκες όπου μικρότερα στρουθιόμορφα θα αναγκάζονταν να προσγειωθούν 

πραγματοποιώντας το ταξίδι με ενδιάμεσες στάσεις (Gwinner, 1990).  

 Επιπλέον η Μεσόγειος θάλασσα, η οποία ακολουθεί (ή προηγείται) της Σαχάρας, την άνοιξη 

(ή το φθινόπωρο αντίστοιχα) δρα σαν ένα επιπλέον σημαντικό φράγμα για τα πουλιά που 

μεταναστεύουν στο σύστημα Παλαιαρκτικής-Αφρικής. Πως καταφέρνουν τα πουλιά λοιπόν 

να περάσουν αυτό τα δύο φράγματα; 

Οι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων βασίζονται σχεδόν εξολοκλήρου σε ενδογενείς πηγές 

ενέργειας για να πραγματοποιήσουν μεγάλης διάρκειας πτήσεις ειδικότερα όταν πρόκειται να 

διασχίσουν οικολογικά φράγματα όπως θάλασσες, οροσειρές η ερήμους (Bauchinger, 

Wohlmann, Biebach, 2005). Κατά την προετοιμασία για την διάσχιση των παραπάνω 

φραγμάτων αλλά και κατά την διάρκεια των ανεφοδιασμών, έχει παρατηρηθεί η εναπόθεση 

τεράστιων ποσοτήτων λιπώδους, όπου μερικά είδη φτάνουν να διπλασιάσουν την μάζα 

σώματος τους (Moreau, 1961; ανασκόπηση από Biebach, 1996). Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες 

σε φυσικούς και εργαστηριακούς πληθυσμούς υποστηρίζουν την συμμετοχή πρωτεϊνών 

(πέραν του λιπώδους ιστού) στον μεταβολισμό της μεταναστευτικής δραστηριότητας 

(Jenni’Eiermann & Jenni 1991; Lindström & Piersma 1993; Klaassen & Biebach 1994; 

Redfern και συν., 2000; Klaassen και συν., 1997; Karasov & Pinshow 1998; Klaassen και 

συν., 2000). Έτσι κατά την προ-μεταναστευική περίοδο (Dolnik & Blyumental 1967; Fry και 

συν., 1972; Marsh και συν., 1984; Davinson & Evans 1988; Driedzic και συν., 1993; 

Lindström & Piersma 1993; Battley & Piersma 1997), κατά την διάρκεια ενεργών πτήσεων 

(Åkesson και συν., 1992; Biebach 1998; Bauchniger & Biebach 1998, 2001; Battley και συν., 

2000, 2001; Deerenberg και συν., 2002; Schwilch και συν., 2002) και την περίοδο στάσεων 

για ανεφοδιασμό (Gaunt και συν., 1990; Jehl, 1997; Piersma 1998; Piersma & Gill 1998; 

Piersma και συν., 1999a,b) έχουν παρατηρηθεί πραγματικές μεταβολές στο μέγεθος 



διαφόρων εσωτερικών οργάνων. Σαν γενικό πρότυπο, οι μεταβολές αυτές κατά την προ-

μεταναστευτική περίοδο και στις ενδιάμεσες στάσεις περιλαμβάνουν αυξήσεις, ενώ κατά την 

ενεργή περίοδο πτήσεων μειώσεις (Bauchinger, Wohlmann, Biebach, 2005). Σύμφωνα με τις 

υποθέσεις για την προέλευση των παραπάνω μεταβολών (Evans 1992; Lindström & Piersma 

1993;  Klaassen 1996; Biebach 1996; Jenni & Jenni’Eiermann 1998; Bauchniger & Biebach 

1998; Klaassen και συν., 2000), οι ιστοί των εσωτερικών οργάνων μπορούν να δράσουν ως 

πηγή πρωτεϊνών, πολυλειτουργικής σημασίας, σε περιόδους αρνητικού ισοζυγίου αζωτούχων 

ενώσεων (Bauchinger, Wohlmann, Biebach, 2005) των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη 

για την διατήρηση της ζωής και συνεπώς την συνέχιση του ταξιδιού. Εναλλακτικά, η 

συμμετοχή των πρωτεϊνών στον μεταβολισμό προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον θωρακικό  

μυϊκό ιστό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πτήση και αποτελεί περίπου το 10-25% της 

μάζας σώματος (Hartman 1961). Παρ‘ όλα αυτά ο μηχανισμοί μεταβολής των εσωτερικών 

όργανα παραμένων όχι πλήρως κατανοητοί (Bauchinger, Wohlmann, Biebach, 2005). 

 

1.3 Μεταβολές στην μάζα σώματος - Η σημασία του ρυθμού ενεργειακής απόθεσης  

 Το πρότυπο μετανάστευσης ποικίλει ανάμεσα στα είδη και τους πληθυσμούς σε 

διαφορετικές εποχές και με διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (Alerstam & Lindström, 

1990). Σύμφωνα με την θεωρία της Βέλτιστης Μετανάστευσης (Optimal Bird Migration) 

όπως αναφέρεται από τους Alerstam & Lindsröm (Optimal Bird Migration – Gwinner, 1990), 

παράγοντες όπως ο ρυθμός εναπόθεσης ενέργειας καθορίζονται ανάλογα με το ποια/ές από 

τις επιλεκτικές δυνάμεις (πιέσεις) : χρόνος, ενέργεια και θήρευση, παίζει πρωταρχικό ρόλο 

σε κάθε περίπτωση. Έτσι τα μεταναστεύοντα άτομα, καλούνται να ελαχιστοποιήσουν είτε 

τον χρόνο, είτε την ενέργεια μετανάστευσης ή την πιθανότητα θήρευσης, αναλόγως την 

εποχή ή/και το είδος/πληθυσμό των πουλιών. 

 Για την πλειονότητα των πουλιών η απαιτούμενη ενέργεια για το μεταναστευτικό ταξίδι 

υπερβαίνει το όριο που μπορούν να αποθηκεύσουν και να μεταφέρουν. Έτσι, τα περισσότερα 

είδη πτηνών συσσωρεύουν σχετικά μικρές ποσότητες λιπώδους ιστού, περίπου 20- 30% της 

θεωρητικής μυϊκής μάζας και ανανεώνουν τα αποθέματα τους στην πορεία σε διαδοχικούς 

ενδιάμεσους σταθμούς (Alerstam & Lindström, 1990). Ωστόσο σε περίπτωση που πρόκειται 

να διασχίσουν σημαντικά οικολογικά φράγματα πχ όπως η Σαχάρα, είναι απαραίτητη η 

συσσώρευση μεγαλύτερων αποθεμάτων ενέργειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν βρεθεί 

άτομα να διπλασιάζουν την μάζα σώματος τους, προτού διασχίσουν την έρημο (Fry και συν., 

1970). Το 73-82% της αύξησης μάζας σώματος οφείλεται στον λιπώδη στο ενώ το υπόλοιπο 



εναποτίθεται υπό την μορφή πρωτεΐνης (Klaassen & Biebach 1994; Klaassen και συν., 1997).    

Ο ρυθμός εναπόθεσης ενεργειακών αποθεμάτων κατά την διάρκεια παραμονής στους 

σταθμούς ανεφοδιασμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθορισμού του χωρικού και 

χρονικού μεταναστευτικού προτύπου. Ο τρόπος με τον οποίο αναπληρώνουν τα πουλιά τα 

ενεργειακά τους αποθέματα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την συνολική ταχύτητα, τον τρόπο 

αλλά και την επιτυχία της μετανάστευσης (Schaub, Jenni, 2000). Ο απαιτούμενος χρόνος του 

μεταναστευτικού ταξιδιού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο παραμονής σε 

ενδιάμεσους σταθμούς. Ειδικότερα οι  πληθυσμοί ή τα είδη που μεταναστεύουν σε μεγάλες 

αποστάσεις, όπως ο Κηποτσιροβάκος, υπόκεινται στην επιλογή για μείωση του χρόνου 

μετανάστευσης, (Ellegren 1991; Lindström & Alerstam 1992; Klaassen & Lindström 1996; 

Fransson 1998), ευνοώντας υψηλούς ρυθμούς ανεφοδιασμού (Schaub & Jenni, 2000). Ο 

ρυθμός ανεφοδιασμού, (Fuel Deposition Rate), FDR, κατά την μετανάστευση καθορίζεται 

από ενδογενή στοιχεία, όπως η μάζα σώματος, το ποσοστό λιπώδους ιστού, η κατάσταση 

πτερόροιας (Schaub & Jenni, 1999) τα οποία ορίζονται από τους κιρκάδιους ρυθμούς, 

εναρμονισμένους με την φωτοπερίοδο, (Berthold, 1996), αλλά και αμιγώς εξωγενή στοιχεία 

όπως γεωμαγνητικές πληροφορίες  (Kullberg, Lind, Fransson, Jakobsson, Vallin, 2003).   

Η εναπόθεση λιπώδους ιστού κατά την προ-μεταναστευτική περίοδο μπορεί να γίνει 

εξαιρετικά γρήγορα (Scot, I., Mitchel, I., Evans, P.R. (1994). Οι πιθανοί μηχανισμοί για την 

απόκτηση υψηλών ρυθμών αύξησης μάζας σώματος είναι: η υπερφαγία, η διατήρηση 

χαμηλών τιμών μεταβολικού κόστους, είτε φυσιολογικά είτε μέσω της συμπεριφοράς, 

αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και η αύξηση του ρυθμού αφομοίωσης της 

προσληφθείσας τροφής (Scot, Mitchel, & Evans, 1994) η οποία σύμφωνα με τους, Odum 

1960; Blem, 1976, 1980; Bairlein, 1985 και  Biebach, 1996, φαίνεται να είναι και η κύρια 

μέθοδος αύξησης του ενεργειακού αποθέματος (Kvist, phD 2001).  

Ο ρυθμός εναπόθεσης ενέργειας περιορίζεται από την διαθεσιμότητα τροφής ή από το 

ανώτατο όριο ημερήσιας αφομοιώσιμης ενέργειας. (Lindström 1991) καθώς και από άλλους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Schaub, Jenni, 2000). Αρκετά όργανα όπως το έντερο, το 

συκώτι και τα νεφρά τα οποία σχετίζονται με τη αφομοίωση τροφής ατροφούν σε αρκετά 

μεταναστεύοντα είδη μετά από συνεχής πτήση (Piersma & Lindström 1997; Biebach 1998; 

Karasov & Pinshow 1998), αν και λίγα είναι γνωστά για τον τρόπο με τον ποίο συμβαίνει μια 

τέτοια διαδικασία (Gannes, 2002).  

 Υψηλές τιμές FDR οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα λιπώδους ιστού, τα οποία ωστόσο είναι 

ευεργετικά σε περίπτωση ασιτίας αλλά και επιβλαβή λόγω της αυξημένης πιθανότητας 

θήρευσης η του κόστους μεταφοράς και διατήρησης τους (Witter & Cuthill 1993; Gosler, 



Greenwood & Perrins 1995; Metcalfe & Ure 1995). Οι Klaassen & Lindsrtom (1996) 

πρότειναν ότι το επιπλέον κόστος διατήρησης και μεταφοράς της αυξημένης μάζα σώματος 

(Pennycuick 1975; Bryant & Tatner 1991) θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του 

ρυθμού ενεργειακής απόθεσης με τον χρόνο. Επιπλέον σαν αποτέλεσμα της αυξημένης 

πιθανότητας θήρευσης, λόγω αύξησης της μάζας σώματος (ανασκόπηση από Witter & Cuthil 

1993) τα βαριά άτομα (είναι πιθανόν) να είναι περισσότερο επιφυλακτικά στις πτήσεις τους, 

με αποτέλεσμα τον μειωμένο ρυθμό κατανάλωσης τροφής που συνεπάγεται σε μειωμένο 

ρυθμό ενεργειακής απόθεσης (Fransson, 1998). Η αυξημένη πιθανότητα θήρευσης για τα 

βαριά άτομα, θεωρείται ως ένα πιθανό κόστος, βασιζόμενη στην θεωρητική υπόθεση ότι τα 

πολύ υψηλά ενεργειακά αποθέματα επιδρούν αρνητικά στην πτήση (Hedenström 1992; Lind 

και συν., 1999) επειδή τα βαριά άτομα έχουν μειωμένη δυνατότητα για ελιγμούς, αν και για 

παραπάνω συσχέτιση οι απόψεις είναι αντικρουόμενες (Dierschke, 2003). 

Η αυξημένη πιθανότητα θήρευσης για τα βαριά άτομα, θεωρείται ως ένα πιθανό κόστος, 

βασιζόμενη στην θεωρητική υπόθεση ότι τα πολύ υψηλά ενεργειακά αποθέματα επιδρούν 

αρνητικά στην πτήση, επειδή τα βαριά άτομα έχουν μειωμένη δυνατότητα για ελιγμούς 

(Hedenström 1992; Lind και συν., 1999), αν και για παραπάνω συσχέτιση οι απόψεις είναι 

αντικρουόμενες (Dierschke, 2003). 

 

1.4 Συστηματική κατάταξη του Κηποτσιροβάκου, Sylvia borin (Boddaert, 1783) 

Πίνακας 1. Συστηματική κατάταξη του Sylvia borin          .    

Φύλο  Animalia Ζώα 
Oμάδα Craniata Κρανιωτά 
Υπόφυλο Vertebrata Σπονδυλόζωα 
Διαίρεση  Tetrapoda Τετράποδα 
Υποδιαίρεση  Amniota Αμνιωτά 
Ομοταξία Aves Πτηνά 
Υφομοταξία Neorhnithes Νεόρνιθες 
Υπέρταξη Neognathae Νεόγναθα 
Τάξη Passeriformes Στρουθιόμορφα 
Οικογένεια  Sylviidae Συιλβιίδες  
Υποοικογένεια Sylviinae  
Γένος  Sylvia   
Είδος Sylvia borin Κηποτσιροβάκος 
Πηγή: Hickman, Roberts, Larson, 2003, B’ 
 

1.5 Περιγραφή  



O Κηποτσιροβάκος (Garden warbler) είναι πολυτυπικό είδος στρουθιόμορφου, τυπικό μέλος 

του γένους Sylvia. Είναι μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους Τσιροβάκος με μήκος 14-14.5 cm, 

με σχετικά μακριά φτερά (άνοιγμα φτερών από 20 έως 24.5 cm, και ράμφος μάλλον 

κοντόχοντρο, γκριζογάλανο, με σκουρότερη άκρη, και πλήρη αλλά όχι μακριά ουρά. 

Χρώματος καφέ-γκρι  στην άνω πλευρά του σώματος (κεφάλι αυχένας, πλάτη, φτερούγες, 

ουρά) και υπόλευκο-ωχροκίτρινο στην κάτω (λαιμός, στήθος κοιλιά, υπογάστριο). Πόδια 

γκρι ανοιχτό. Χαρακτηριστικό του είδους είναι ότι δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο 

διακριτικό στην εμφάνιση, πέραν του σκουρόχρωμου οφθαλμού ο οποίος τονίζεται από τον 

ανοιχτόχρωμο οφθαλμικό δακτύλιο, ενώ μερικές φορές υπάρχει διάχυτο γκρι στα πλαϊνά του 

λαιμού.  

 

Σχέδιο 2.  Καλλιτεχνική αναπαράσταση Κηποτσιροβάκου (by Mike Langman RSPB) 
Πηγή: http://www.rspb.org.uk/wildlife/birdguide/name/g/gardenwarbler/index.asp 

1.6 Βιολογία  

Εξάπλωση-Πληθυσμιακή κατάσταση 

Αρκετά κοινό είδος με ευρεία εξάπλωση. Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση για την Προστασία 

της Φύσης, (International Union for Conservation of Nature, IUCN) εκτιμάται ότι η 

πληθυσμιακή κατάσταση του είδους δεν πλησιάζει το όριο ένταξης στην λίστα με τα 

απειλούμενα είδη. 

Αναπαράγεται εκτενώς στην Βόρεια, Δυτική και ειδικότερα στην Κεντρική και Ανατολική 

Παλαιαρκτική (Cramp, 1992) και διαχειμάζει στην Κεντρική και Νότια Αφρική (βλέπε 

χάρτες 1 και 2 Παράρτημα). Στις περιοχές αναπαραγωγής κατανέμεται σε μεσαία και σχετικά 



μεσαία-υψηλά γεωγραφικά πλάτη της Παλαιαρκτικής με εύκρατο κλίμα και ισοθερμικό 

εύρος για τον μήνα Ιούλιο από 12-28οC, ανεχόμενο τις ψυχρές συνθήκες σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέλη του γένους Sylvia στην περιοχή (Voous, 1960). Η Ευρώπη αποτελεί και το 

75% της παγκόσμιας αναπαραγωγικής κατανομής του είδους με περισσότερα από 17.000.000 

ζευγάρια (Πηγή: Birlife International-Garden warbler species factsheet). Στην Ελλάδα 

αναπαράγεται σε μικρούς αριθμούς στην Β. Ελλάδα με εκτιμώμενα λιγότερα από 100 

ζευγάρια, είναι όμως αρκετά κοινό κατά την μετανάστευση. 

Σεξουαλικός Διμορφισμός-Ηλικιακές κλάσεις 

 Τα δύο φύλα μοιάζουν μεταξύ τους και προσδιορισμός της ηλικίας είναι αρκετά δύσκολος. 

Οι ηλικιακές κλάσεις των διακρίνονται το φθινόπωρο με βάση την φθορά του φτερώματος 

(Svensson, 1994)   

Πτερόρροια  

Ενήλικα: Μερική μετά-αναπαρωγική πτερρόροια κατά το διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος και 

πλήρης προ-αναπαραγωγική αλλαγή πτερώματος από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο. 

Ανήλικα  (1ου χρόνου) πλήρης προ-αναπαραγωγική πτερρόροια. 

Ενδιαίτημα.  

Προτιμά τους βιοτόπους με δάση ή με έντονα πυκνούς θαμνότοπους, αποφεύγοντας πυκνούς 

δασότοπους με κωνοφόρα, εντατικές καλλιέργειες και πόλεις η χωριά, ενώ περιστασιακά 

μόνο μπορεί να εμφανιστεί σε πάρκα (Glutz von Blotzheim, 1962). Φωλιάζει χαμηλά σε 

θάμνους όπως ο κραταίγος ο μονόγυνος, (Crataegus laevigata), σε βάτους (Rubus 

fruticosus), λυγαριές (Cornus alternifolia) κα.. 

Διατροφή 

Κατά την αναπαραγωγική περίοδο τρέφεται κατά βάση με μικρά ασπόνδυλα, κυρίως έντομα, 

ενήλικα και προνύμφες, όπως αφίδες (Ημίπτερα), μύγες (Δίπτερα) μυρμήγκια (Υμενόπτερα) 

και σκαθάρια (Κολεόπτερα). Ωστόσο, κατά την διάρκεια μετανάστευσης (κυρίως κατά την 

φθινοπωρινή, για την ανοιξιάτικη δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές) έχει 

παρατηρηθεί εκτεταμένη κατανάλωση φρούτων, όπως μούρα (Rubus sp), σύκα ( Ficus sp) 

γύρης, νέκταρ και κ.α.  

Ηθολογία-Αναπαραγωγική συμπεριφορά 

Αρκετά κρυπτικό είδος όπως και τα περισσότερα του γένους. Συνήθως μοναχικό, 

εξαιρουμένης της αναπαραγωγής της περιόδου αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, 

δημιουργούνται μικρές ομάδες που μαζεύονται σε δέντρα για να τραφούν με φρούτα (Serle 

1957, Thomas 1970, Vande weghe 1979, P. B Taylor). Δεσμοί κατά βάση μονογαμικοί, αλλά 

περιστασιακά τα αρσενικά ζευγαρώνουν με περισσότερα από 1 θηλυκό (πολυγυνία). Ο 



δεσμός συνήθως ανανεώνεται την επόμενη αναπαραγωγική περίοδο, αλλά υπάρχει 

περίπτωση μη διατήρησης μετά από αποτυχημένη απόπειρα. Το θηλυκό εναποθέτει συνήθως  

3 με 7 αυγά, ενώ και τα δύο φύλα συμμετέχουν στην επώαση και στο τάϊσμα των νεοσσών 

αν και το αρσενικό σε λιγότερο βαθμό από το θηλυκό. Οι νεοσσοί εξαρτώνται από τους 

γονείς για 10-14 ημέρες μετά την πλήρη ολοκλήρωση του πτερώματος τους.  Η ηλικία 1ης 

αναπαραγωγής είναι ένας χρόνος 

 

Εξελικτικά Στοιχεία 

 Ο Κηποτσιροβάκος φαίνεται να συγγενεύει περισσότερο με τον Μαυροσκούφη (Sylvia 

atricapila) σε σχέση μετά υπόλοιπα μέλη των Τσιροβάκων (Helbig 2001, Jønsson & Fjeldså 

2006) αν και η εξελικτικά απόσταση τους είναι σχετικά μεγάλη. Σύμφωνα με μελέτη 

υβριδοποίησης DNA/DNA (Blondel,Catzeflis & Perret, 1996) το γένος Sylvia ξεκίνησε να 

διαφοροποιείται περίπου στα 12-13 εκ χρόνια πριν και μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρείς 

κύριες υποκατηγορίες: Την Ευρω-Μεσογειακή κατηγορία που υποδιαιρείται σε τρείς 

υποομάδες (Δυτική, Κεντρική, και Ανατολική), με την σχετικά πρόσφατη διαφοροποίηση 

μεταξύ τους κατά το κατώτατο Πλειόκαινο και μέχρι πρόσφατα στο Πλειστόκαινο (~2.5-0.4 

εκ. χρόνια πριν ), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων είδη όπως ο Κοκκινοτσιροβάκος 

(Sylvia cantillans), ο Θαμνοτσιροβάκος (Sylvia communis), τον Μέσο-Ευρωπαικό κλάδο, 

που αποτελείται από τα είδη Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin) και Μαυροσκούφης (Sylvia 

atricapila), τα οποία εκτιμάται ότι διαχωρίστηκαν περίπου στο κατώτατο Μειόκαινο (~6.8-

6.3 εκ χρόνια πριν) και τον τρίτο κλάδο που περιλαμβάνει τα είδη του γένους Parisoma, το 

οποίο έχει ενσωματωθεί στο γένος Sylvia και περιλαμβάνει 5 είδη, όπου όλα εκτός από 1 

κατανέμονται στην τροπική Αφρική και τα είδη Ψαλτοτσιροβάκος (Sylvia nisoria)  και 

Ερημοτσιροβάκος (Sylvia nana).  

 

1.7 Πρότυπο μετανάστευσης 

 Όλοι οι γνωστοί πληθυσμοί του Κηποτσιροβάκου είναι υποχρεωτικοί μετανάστες μεγάλων 

αποστάσεων και το είδος είναι ένα από τα πιο πολυάριθμα μεταξύ εκείνων που 

μεταναστεύουν σε μεγάλες αποστάσεις στην Παλαιαρκτική (Bauchinger, Wohlmann, 

Biebach, 2005). Στην Ευρώπη ο Κηποτσιροβάκος μεταναστεύει σε ευρύ μέτωπο με 

νοτιοδυτική κατεύθυνση (Klein et al 1973, Jenni & Jenni-Eiermann 1987) κατά την 

φθινοπωρινή μετανάστευση (Schaub & Jenni, 2000) και Βορειοανατολική κατά την άνοιξη, 

αν και τα στοιχεία για την ανοιξιάτικη μετανάστευση είναι λιγότερα (Grattarola, και συν., 

1999; Μπαρμπούτης, 2005). Ο Κηποτσιροβάκος χρησιμοποιεί την θαμνώδη βλάστηση σαν 



ενδιάμεσους σταθμούς (Bairlein 1981; Jenni & Widmer 1996) και τρέφεται με αρθρόποδα 

και φρούτα (Glutz von Blotzheim & Bauer 1991) ενώ σε αυτό το διάστημα δεν εμφανίζει 

χωροκρατικότητα (Schaub & Jenni, 2000).  

 Δεδομένα επανασυλλήψεων δείχνουν οι πληθυσμοί που διαχειμάζουν στην Δυτική και 

Κεντρική Αφρική προέρχονται από πληθυσμούς της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, ενώ 

κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβαίνει για τους πληθυσμούς που διαχειμάζουν σε 

ανατολικότερες περιοχές. Επιπλέον υποστηρίζεται ότι οι πληθυσμοί που αναπαράγονται σε 

βορειότερες περιοχές τείνουν να διαχειμάζουν περαιτέρω νότια (Berthold, 1988a). Στους 

μεταναστευτικούς σταθμούς της Μεσογείου η συχνότητα σύλληψης και το μήκος φτερούγας 

εμφανίζουν θετική συσχέτιση με το γεωγραφικό μήκος. Τα παραπάνω δεδομένα, 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι το είδος, διασχίζει τα δύο σημαντικά οικολογικά φράγματα, 

της ερήμου Σαχάρας και της θάλασσας της Μεσογείου, ακολουθώντας ευθείες πορείες σε 

ευρύ μέτωπο των παραπάνω φραγμάτων, ασχέτως της απόστασης που θα διανύσει (Spina, 

Piacentini & Montemaggiori, 2006), και ότι δεν τείνει να συγκεντρώνεται σε κύριες 

μεταναστευτικές διαδρομές, με πληθυσμούς να συγκεντρώνονται στην Δυτική Αφρική, 

(Grattarola, Spina, Pilastro, 1999). Παρόμοιο πρότυπο εμφανίζεται σε συγγενικά είδη όπως η 

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus) ενώ αντίθετο πρότυπο εμφανίζουν οι βόρειο-

ευρωπαϊκοί πληθυσμοί του  επίσης συγγενικού είδους, Kαλαμοποταμίδα (Acrocephalus 

scirpaceus ; Franson &  Stolt, 2005) καθώς επίσης και τα είδη Ορφεοστριτσίδα (Ηippolais 

polyglotta) και το δυτικό υποείδος Βουνοφυλλοσκόπου (Phylloscopus bonelli bonelli), τα 

οποία παρόλο που διαχειμάζουν σε ευρεία περιοχή νότια της Σαχάρας (Cramp, 1992) 

περνούν στην Ευρώπη μέσω της Ιβηρικής χερσονήσου (Pilastro και συν., 1998) 

αποφεύγοντας την έρημο και την Μεσόγειο θάλασσα (Grattarola, Spina, Pilastro, 1999).  

 Η μέση ταχύτητα μετανάστευσης του κηποτσιροβάκου υπολογίστηκε σε 76 km/ημέρα 

(Klein και συν., 1973), ταχύτητα σχετικά υψηλή συγκρινόμενη με αντίστοιχες άλλων ειδών 

του γένους. Οι Κηποτσιροβάκοι, όπως και οι περισσότεροι τσιροβάκοι, αλλά και αρκετά είδη 

πτηνών μεταναστεύουν κατά την διάρκεια της νύχτας (Gwinner, 1996). Ωστόσο, στοιχεία 

από διαφορετικούς σταθμούς στην Μεσόγειο δείχνουν ότι το είδος μεταναστεύει ενεργητικά 

και κατά την διάρκεια της ημέρας, ενώ συνδυάζοντας δεδομένα από τη σταθμούς στην 

Μεσόγειο και την υπό-Σαχάρια Αφρική φαίνεται ότι ο ανεφοδιασμός στις ακτές της Β. 

Αφρικής πιθανό να μην λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό, ενώ συνολικά υποστηρίζεται ότι το είδος 

διασχίζει τα δύο μεγάλα φράγματα χωρίς να αναπληρώνει σημαντικά τα ενεργειακά του 

αποθέματα (Spina, Piacentini  & Montemaggiori, 2006). 

 



 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Περιγραφή-Κλίμα-Χλωρίδα & Πανίδα 

Περιγραφή  
Η νήσος Αντικύθηρα (35052’N 23018’ E) ή αλλιώς Τσιριγότο (Cerigotto δηλαδή μικρό 

Cerigo = Κύθηρα) είναι  ένα μικρό νησί έκτασης περίπου 20 Km2 μεταξύ της Πελοποννήσου 

και της Κρήτης. Έχει ακτογραμμή 24 Km ενώ η αποστάσεις του από την Πελοπόννησο και 

την Κρήτη είναι 36 και 28 ναυτικά μίλια αντίστοιχα (Σχέδιο 3). Σε σχέση με τα Κύθηρα 

βρίσκεται περίπου 24 ναυτικά μίλα Νοτιοανατολικά.  

 
Σχέδιο  3.  Η νήσος Αντικύθηρα και η θέση της στον Ελλαδικό χώρο (Πηγή: Goggle Earth). 
Κλίμα  
Η κοντινότερη περιοχή για την οποία υπήρχαν κλιματικά στοιχεία είναι τα Χανιά, τα οποία 

βρίσκονται περίπου 68 χλμ νοτιοανατολικά των Αντικυθήρων. Με βάση τα παραπάνω 

κλιματολογικά στοιχεία την περίοδο της ανοιξιάτικης μετανάστευσης (τέλη Μαρτίου – Μέσα 

Μάιου) η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 11- 16 0C, η βροχόπτωση από 75-15 mm και οι 

άνεμοι είναι εντάσεως 4.9- 6.0 Β, με κατεύθυνση Βορειοδυτική (Γραφήματα 2.1.1,2 Πίνακας 

2.1.1, Παράρτημα). 

Χλωρίδα & Πανίδα  
Το έδαφος του νησιού είναι βραχώδες και αποτελείται κυρίως από ασβεστολιθικά 

πετρώματα. Καλύπτεται κυρίως από μακία και φρύγανα με διάσπαρτους θάμνους από 

σχίνους (Pistacia lendiscus). Υπάρχουν όμως και διάσπαρτα δέντρα όπως Συκιές (Ficus 

carica) και Αμυγδαλιές (Prunus dulcis), ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλύπτονται κυρίως 



από ελαιόδεντρα (Olea europea) και αμπέλια (Vitis vinifera). Ανάμεσα στην πανίδα της 

περιοχής (εξαιρώντας την ορνιθοπανίδα) συγκαταλέγονται πληθώρα αρθροπόδων όπως 

Αράχνες (Αραχνίδια), Διπλόποδα, Σκουτίγκερες (Σκουτιγκερόμορφα), Σαρανταποδαρούσες 

(Λιθοβιόμορφα) και έντομα (Ορθόπτερα, Ημίπτερα, Δίπτερα, Υμενόπτερα, Κολεόπτερα κ.α) 

Υπάρχουν επίσης, Μαλάκια, (Pulmonata: Helix sp, Stylomatofora: Theba sp) ενώ από 

σπονδυλωτά καταγράφηκαν Σαύρες, (Gekkonidae), Κουνέλια, (Λαγόμορφα - Oryctolagus 

cuniculus). Παράλληλα υπάρχουν είδη τα οποία είναι γνωστά λόγω της άμεσης συσχέτισης 

τους με την ανθρώπινη παρουσία, όπως αρουραίοι (Τρωκτικά - Rattus ratus), γάτες 

(Σαρκοφάγα - Felis catus) και κατσίκια (Αρτιοδάκτυλα - Capra aegagrus). 

Η σημασία των Αντικυθήρων ως περιοχή μελέτης 

Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) 

αναπαράγεται στην Ελλάδα, με εκτιμώμενο αριθμό ζευγαριών μεγαλύτερο από 12.000 

ζευγάρια. (Dimalexis και συν., 2008). Αρκετά σημαντικό ποσοστό εξ αυτών των ζευγαριών, 

περίπου τα 900, φωλιάζουν στους απότομους γκρεμούς στο δυτικό τμήμα του νησιού. 

Παράλληλα το νησί  λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί στρατηγικό πέρασμα για τα 

μεταναστευτικά πουλιά. Έχουν καταγραφεί συνολικά περισσότερα από 200 είδη πουλιών, 

ιδιαίτερα στρουθιόμορφων. Από το σύνολο το καταγεγραμμένων πουλιών μόνο τα 7 

διατηρούν μόνιμους πληθυσμούς στο νησί, μάλιστα τα 5 από αυτά είναι αρπακτικά, 

φαινόμενο ασυνήθιστο λόγω της σχετικά μικρής έκτασης του νησιού (Κομηνός, Θ. 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
3.1.1 Στοιχεία μετανάστευσης του Κηποτσιροβάκου  

Η μελέτη των στοιχείων μετανάστευσης του Κηποτσιροβάκου, όπως προέκυψε από τα 

δεδομένα των δακτυλιώσεων, διακρίνεται στις εξής ενότητες: φαινολογία μετανάστευσης, 

φυσιολογική κατάσταση κατά την άφιξη στο νησί, εποχιακά πρότυπα μεταβολής, ρυθμός 

μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος.  

Η μέθοδος της Δακτυλίωσης 

Η δακτυλίωση των πουλιών ως επιστημονική έρευνα, ξεκίνησε το 1889 στην Δανία, όταν ο 

H. Chr. C.Mortense απελευθέρωνε Ψαρόνια, (Sturnus vulgaris) στα οποία είχε τοποθετήσει 

μεταλλικά δακτυλίδια, όπου αναγράφονταν ένας αριθμός σε αύξουσα σειρά και η διεύθυνση 

προέλευσης τους. Από τότε και έπειτα, η δακτυλίωση εξελίχθηκε σε τυπική επιστημονική 

ερευνητική μέθοδος και εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο. 

Η μέθοδος της δακτυλίωσης είναι μια επιστημονική ερευνητική μέθοδος και βασίζεται στην 

ατομική καταγραφή του κάθε πουλιού. Είναι αρκετά αποτελεσματική μέθοδος και είναι 

ακίνδυνη για τα πουλιά. Οι πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από την δακτυλίωση 

είναι αρκετές και ζωτικής σημασίας τόσο για τα πουλιά όσο και για τον άνθρωπο καθώς 

προσφέροντας στοιχεία που βοηθούν στη κατανόηση των πολύπλοκων οικολογικών 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στην βιόσφαιρα. Η γνώση των παραπάνω διαδικασιών όχι 

μόνο προσφέρει στην συνολική εικόνα του κόσμου στον οποίο ζούμε αλλά παράλληλα 

αποτελεί σημαντικότατο υπόβαθρο για εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων.  

Τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν από τις επανασυλλήψεις δακτυλιωμένων πουλιών 

παρέχουν πολύτιμα στοιχεία της βιολογίας και οικολογίας τους (πχ ηθολογία, αναπαραγωγή, 

μετακινήσεις και δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού). Τα παραπάνω δεδομένα 

συλλέγοντα από έμπειρους δακτυλιωτές και συγκεντρώνονται αρχικά σε εθνικό δίκτυο και 

στην συνέχεια σε διακρατικό επίπεδο. Στην Ελλάδα το υπεύθυνο τμήμα είναι το Ελληνικό 

Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών (ΕΚΔΠ) το οποίο συνεργάζεται με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο, European Union for Bird Ringing (EURING) το οποίο συντονίζει τις συνεργασίες 

των εθνικών κέντρων δακτυλίωσης στην Ευρώπη. 

Αρκετά πουλιά δακτυλιώνονται στα πρώτα στάδια της ζωής τους, ως νεοσσοί οι πλειονότητα 

όμως είναι ενήλικα πουλιά τα οποία παγιδεύονται σε δίχτυα παραλλαγής, αποτελούμενα από 

λεπτό νάιλον, (mist nets) ή σε ειδικά σχεδιασμένες παγίδες. Συνήθως για τα μικρότερα 

πουλιά (πχ στρουθιόμορφα) χρησιμοποιούνται τα δίχτυα και για τα μεγαλύτερα (πχ 



παρυδάτια και αρπακτικά) οι παγίδες. Μετά την συλλογή, τα πουλιά τοποθετούνται σε 

πάνινες σακούλες από βαμβάκι, ή σε ειδικά κουτιά μέχρι την αναγνώριση, τοποθέτηση του 

δακτυλιδιού και καταγραφή των βιομετρικών τους στοιχείων. 

Το δακτυλίδι, που αποτελείται συνήθως από αλουμίνιου μαζί με προσμίξεις άλλων 

μετάλλων, τοποθετείται προσεκτικά στο πόδι του πουλιού (ταρσομεταταρσός) με την 

βοήθεια ειδικών εργαλείων (ειδικές πένσες), ανάλογα τις διαστάσεις, την δομή του ποδιού 

και το ενδιαίτημα του πουλιού. Το βάρος του δακτυλιδιού αντιπροσωπεύει πολύ μικρό 

ποσοστό επί του βάρους του πουλιού (<0,007). Πάνω στο κάθε δακτυλίδι αναγράφεται ο 

αρμόδιος φορέας ή πανεπιστήμιο ή μουσείο της εκάστοτε χώρας και ένας μοναδικός κωδικός 

με συνδυασμό από γράμματα και αριθμούς. (Πηγή: EURING, 2007) 

Μεθοδολογία σύλληψης  

Η συλλογή και δακτυλίωση των Κηποτσιροβάκων έγινε στα πλαίσια του προγράμματος 

παρακολούθησης των μεταναστευτικών πτηνών, που εκτελείται στον Ορνιθολογικό Σταθμό 

Αντικυθήρων (Ο.Σ.Α) συστηματικά από το 2004.  

Οι δακτυλιώσεις ξεκινούσαν μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου, με το άνοιγμα των 

διχτυών και τελείωναν στις 13:00 με το κλείσιμο τους. Η συλλογή των πουλιών ξεκινούσε  

περίπου στις 07:00 πμ. Και επαναλαμβάνονταν ανά διαστήματα μιας ώρας. Τα πουλιά 

συλλέγονταν από τα δίχτυα από την ομάδα συλλογής, (υπεύθυνο Ο.Σ.Α, υπεύθυνο 

δακτυλίωσης και εθελοντές) τοποθετούνταν σε πάνινες σακούλες και στην συνέχεια 

δακτυλιώνονταν και καταγράφονταν οι μετρήσεις σύμφωνα με της οδηγίες του Ε.Κ.Δ.Π. Ως 

απολύτως απαραίτητα στοιχεία, καταγράφονταν το μήκος ταρσού, το μήκος φτερού, η μάζα 

σώματος και οι δείκτες μυϊκού ιστού, και λιπώδους ιστού σύμφωνα με την κλίμακα του 

Kaiser (1993; Πίνακας 3.1.1, Παράρτημα). Συμπληρωματικά λαμβάνονταν και άλλες 

μετρήσεις οι οποίες ωστόσο δεν αναλύονται στη παρούσα εργασία. Η δειγματοληπτική 

περίοδος το 2007 διήρκησε από τις 3 Απριλίου ως τις 17 Μάιου και το 2008 από την 8η 

Απριλίου ως την 21 Μάιου.  

Περιοχές Δειγματοληψίας  

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε και τα δύο έτη στην περιοχή Μπατουδιανά (Χάρτης 

3.1.1, Παράρτημα). Τα δίχτυα παραλλαγής που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των 

πουλιών, εκτός από ένα ζευγάρι που στήθηκε πολύ κοντά στον τόπο δακτυλίωσης, (N 35o 51’ 

52’’, E 23o 18’ 20’’), τοποθετήθηκαν σε 2 περιοχές νοτιότερα και νοτιοανατολικότερα 

αντίστοιχα, ενώ δεν απείχαν περισσότερο από 160 m από αυτόν. Τα δίχτυα τοποθετούνταν 

κατά βάση στα όρια ή μεταξύ  δέντρων ή/και θάμνων. Το συνολικό μήκος των διχτυών ήταν 



162 m καλύπτοντας μια περιοχή περίπου 1,5 h. Οι σχετικές θέσεις των διχτυών και του τόπου 

δακτυλίωσης παρουσιάζονται στο Παράρτημα στις φωτογραφίες 3.1.1-3. 

Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων  

Φαινολογία Μετανάστευσης  

Στην ενότητα φαινολογία μετανάστευσης, προσδιορίζονται η πρώτη και η μέση ημερομηνία 

μετανάστευσης καθώς και το μέγιστο της μεταναστευτικής ροής σε απόλυτες ημερομηνίες, 

αλλά και σε πενθήμερα σύμφωνα με τον Berthold (1979). Τα πενθήμερα εφαρμόστηκαν σε 

κοινή κλίμακα για τα δύο έτη ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων 

(Πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Χρονικά διαστήματα πενθήμερων                                                     . 

Ημερομηνία Πενθήμερο Ημερομηνία Πενθήμερο 

03/04 έως 07/04 1ο 28/04/έως 02/05 6ο

08/04/έως 12/04 2ο 03/05/έως 07/05 7ο

13/04/έως 17/04 3ο 08/05/έως 12/05 8ο

18/04/έως 22/04 4ο 13/05/έως 17/05 9ο

23/04/έως 27/04 5ο 18/05/έως 22/05 10ο

 
Φυσιολογική κατάσταση κατά την άφιξη στο νησί 

Στην δεύτερη ενότητα, υπολογίζονται η μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις μεταβλητές: 

μάζα σώματος, δείκτης λιπώδους και μυϊκού ιστού και ενεργειακό απόθεμα. Το ενεργειακό 

απόθεμα των πουλιών υπολογίστηκε από την μάζα σύλληψης σε συνάρτηση με την 

θεωρητική μυϊκή μάζα σώματος (Lean Body Mass, LBM) βάση της εξίσωσης : Ενεργειακό 

απόθεμα % = (Μάζα σύλληψης - LBM)/LBM *100% σύμφωνα με τους Kulberg και συν., 

(2000). Η μυϊκή μάζα σώματος, αναφέρεται στην μάζα σώματος που έχει ένα πουλί που δεν 

φέρει λιπώδη (μεταναστευτικό) ιστό (Ottonsson, Waldenström, Hjort, & Mcgregor, 2005). Η 

θεωρητική τιμή LBM για ένα άτομο εξαρτάται από το μήκος της φτερούγας του. Ένα άτομο 

με βάρος ίσο με  LBM ανάλογα τον χρόνο και τον τόπο που έγινε η μέτρηση, είτε δεν έχει 

αποθηκεύσει λιπώδη ιστό για το μεταναστευτικό ταξίδι είτε τον έχει καταναλώσει, αλλά 

θεωρητικά ο μυϊκός ιστός δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά. Οι θεωρητικές τιμές της LBM, για 

διάφορα μήκη φτερούγας των Κηποτσιροβάκων που συλλήφθηκαν, προέκυψαν από τους 

Ellegren & Fransson (1992). Η χρήση των παραπάνω τιμών γίνεται γιατί την δεδομένη 

περίοδο (καλοκαίρι) και τοποθεσία  (Σουηδία) όπου διεξείχθει η μελέτη, οι Κηποτσιροβάκοι 

που συλλήφθηκαν βρίσκονταν μετά την αναπαραγωγική περίοδο αλλά πριν την περίοδο 

προετοιμασίας για την μετανάστευση, και επομένως δεν είχαν συσσωρεύσει αποθέματα 



λιπώδους μεταναστευτικού ιστού, κάτι που καθιστά τις μετρήσεις κατάλληλες για τον 

προσδιορισμό της θεωρητικής μυϊκής μάζας.  

Ο έλεγχος της ετήσιας διαφοροποίησης των παραπάνω μεταβλητών γίνεται με t τεστ 

υποθέτοντας άνισες διασπορές.  

Εποχιακά πρότυπα μεταβολής 

Για την μελέτη των πρότυπων μεταβολής πραγματοποιήθηκαν απλές γραμμικές 

παλινδρομήσεις με εξαρτημένες μεταβλητές τις: μήκος φτερού, μάζα σώματος και 

ενεργειακό απόθεμα και ανεξάρτητη μεταβλητή την ημερομηνία σύλληψης. Η σχέση των 

δεικτών λιπώδους και μυϊκού ιστού με την ημερομηνία σύλληψης, λόγω της φύσης των 

μεταβλητών (κατηγορικές μεταβλητές), μελετάται διαγραμματικά. 

Ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος 

Στην τέταρτη ενότητα, πραγματοποιείται ο υπολογισμός του ρυθμού μεταβολής μάζας 

σώματος και ενεργειακού αποθέματος. Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με μοντέλο των 

Schaub & Jenni (2000; Σχήμα 4). Στο μοντέλο αυτό, η διαφορά της ημερομηνίας σύλληψης, 

υπολογίζεται βάση της πρώτης και τελευταίας σύλληψης (Loria & Moore, 1990). 

Παράλληλα λαμβάνεται  υπ’ όψιν η ώρα σύλληψης, καθώς σύμφωνα με τους (Kontogiannis, 

1967; Klein και συν., 1971; Lehikoinen, 1987) η μάζα σώματος των πουλιών ακολουθεί 

αυξητική μεταβολή από την ανατολή ως την δύση και πτωτική από την δύση ως την 

ανατολή. Το μοντέλο υπολογίζεται απουσία σταθεράς καθώς η διαφορά μάζας θα είναι 

μηδενική όταν συμπέσει η ημερομηνία 1ης και τελευταίας σύλληψης. Αντίστοιχα έγινε και ο 

υπολογισμός του ρυθμού μεταβολής του ενεργειακού αποθέματος. 

Η ανάλυση και των δύο μεταβλητών έγινε χρησιμοποιώντας πολλαπλή γραμμική 

παλινδρόμηση με την μέθοδο του βηματισμού και όρια εισόδου και αποκλεισμού της 

μεταβλητής 0.05 και 0.1 αντίστοιχα. 

 
Σχήμα 4. Αναπαράσταση μοντέλου μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος. Η 
γραμμοσκιασμένη περιοχή αναπαριστά την νύχτα και η λευκή την ημέρα. Στον κατακόρυφο άξονα 



τοποθετείται ο χρόνος (h) και στον κατακόρυφο η μάζα σώματος (g). Τα σύμβολά c και  r συμβολίζουν 
την σύλληψη και επανασύλληψη ενός ατόμου αντίστοιχα (από Schaub & Jenni,  2000). 
 

Ο μέσος ελάχιστος χρόνος παραμονής στον ενδιάμεσο σταθμό υπολογίστηκε λαμβάνοντας 

υπό’ ψη το χρονικό διάστημα από την πρώτη μέχρι την τελευταία σύλληψη. 

Το 2007 υπήρξαν 51 επανασυλλήψεις ατόμων (από σύνολο 923 συλλήψεων), εκ των οποίων 

τα 45 επανασυλλήφθηκαν μία φορά, τα 5, δύο φορές και 1 άτομο τέσσερις φορές. Το 2008 

υπήρξαν 33 επανασυλλήψεις ατόμων (από σύνολο 549 συλλήψεων) εκ των οποίων τα 26 

επανασυλλήφθηκαν μία φορά, τα 7, δύο και 1 άτομο τέσσερις φορές. Έτσι το ποσοστό των 

επανασυλλήψεων φτάνει το 5.5% το 2007 και αντίστοιχα το 6 % το 2008. 

Παράλληλα διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς της μάζας σώματος 

και του ενεργειακού αποθέματος μεταξύ των ατόμων που παραμένουν στο νησί και της/του 

αντίστοιχης/ου εκείνων αναχωρούν το ίδιο βράδυ. Η διερεύνηση έγινε με t τεστ 

(υποθέτοντας άνισες διασπορές, μονόπλευρος έλεγχος), συγκρίνοντας τις τιμές των 

μεταβλητών στα άτομα που συλλήφθηκαν 1 φορά με εκείνες των ατόμων που συλλήφθηκαν 

τουλάχιστον 2. Η παραπάνω σύγκριση βασίζεται στην υπόθεση ότι τα άτομα που δεν 

επανασυλλαμβάνονται σε έναν μεταναστευτικό σταθμό θεωρείται ότι αναχωρούν από αυτόν 

(Gannes, 2002). 

 

3.2. Εργαστηριακά πειράματα  

Υλικά  

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά ~ 5,5 κιλά προνύμφες του κολεοπτέρου Tenebrio molitor, 

Linnaeus (1758), ως τροφή, ενώ τα κλουβιά παρασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας πλαστικό 

δίχτυ περίφραξης. 

Μεθοδολογία 

Σύλληψη-Τοποθέτηση στα κλουβιά 

Τα πουλιά τοποθετούνταν στα κλουβιά αφού είχαν δακτυλιωθεί και καταγραφεί απαραίτητα 

οι μετρήσεις: μήκος φτερούγας και μάζα σώματος. Η επιλογή των ατόμων γίνονταν από τις 

συλλήψεις των πρώτων πρωινών ωρών μέχρι της 08:00 πμ. Τα άτομα που επιλέγονταν 

μεταφέρονταν στα κλουβιά, όπου και επαναζυγίζονταν με ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας 

0.01g. Η μέτρηση αυτή αποτελούσε την μάζα εγκλωβισμού και μαζί με τον αριθμό 

δακτυλιδιού και τον αριθμό κλουβιού καταγράφοντα στο πρωτόκολλο (Σχέδιο 3.2.1, 

Παράρτημα). Πριν τοποθετηθούν στα κλουβιά, τα πουλιά ταΐζονταν υποχρεωτικά με μία 

προνύμφη, με σκοπό την εξοικείωση τους με την τροφή που τους δίνονταν.  



Με σκοπό την αύξηση του αριθμού των πειραμάτων, τοποθετήθηκαν δύο επιπλέον δίχτυα 

παραλλαγής, περίπου 100 m ανατολικά του Ο.Σ.Α. Τα πουλιά που συλλέχθηκαν από τα 

παραπάνω δίχτυα, προσελκύονταν σε αυτά χρησιμοποιώντας ηχογραφημένο κελάηδισμα του 

μελετώμενου είδους. Το κελάηδισμα αναπαράγονταν συνεχώς μέσω μιας συσκευής mp3 που 

τοποθετούνταν σε μια φορητή συσκευή με ηχείο. Ολόκληρη η συσκευή τοποθετούνταν 

κοντά στη βάση ενός θάμνου ενώ στις δύο πλευρές του στερεώθηκαν τα δίχτυα παραλλαγής. 

Από αυτά τα δίχτυα χρησιμοποιήθηκαν 11 άτομα, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στα 

εργαστηριακά πειράματα. 

Επιλογή των ατόμων- Κατηγοριοποίηση στις διαφορετικές ομάδες βάρους 

Το πρώτο επίπεδο επιλογής συνίσταται στον αποκλεισμό ατόμων που εμφάνιζαν δυσμορφίες, 

ήταν πληγωμένα, τους έλειπαν ή είχαν κατεστραμμένα φτερά, ή βρίσκονταν σε ημιθανή 

κατάσταση, εξαντλημένα από μεταναστευτικό τους ταξίδι. 

 Το επόμενο επίπεδο διαλογής ήταν να δημιουργηθούν διακριτές ομάδες πουλιών που 

διαφέρουν ως προς την φυσιολογική τους κατάσταση. Ο όρος φυσιολογική κατάσταση (στην 

παρούσα εργασία) αναφέρεται στην κατάσταση που βρίσκεται ο οργανισμός από άποψη 

φυσιολογίας την δεδομένη στιγμή που συλλαμβάνεται. Ως δείκτης της φυσιολογικής 

κατάστασης ορίστηκε το ενεργειακό απόθεμα των πουλιών.  

Βάση του ενεργειακού τους αποθέματος τα πουλιά ταξινομήθηκαν σε 4 ομάδες (Ομάδες 

Βάρους). Σε αύξουσα σειρά ενεργειακού αποθέματος προέκυψαν οι εξής ομάδες : Πολύ 

αδύνατα, Αδύνατα, Φυσιολογικά και Βαριά. Τα όρια καθορισμού των ομάδων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Η πρώτη ομάδα (Πολύ αδύνατα), περιλαμβάνει άτομα τα 

οποία έχουν αρκετά χαμηλές τιμές ενεργειακού αποθέματος μικρότερες από -15%. Αυτό 

σημαίνει ότι τα άτομα αυτά έχουν ήδη εξαντλήσει τον λιπώδη ιστό τους, ενώ παράλληλα 

έχουν μειωθεί εκτεταμένα και οι εσωτερικοί τους ιστοί (εσωτερικά όργανα ή/και μυϊκός 

ιστός). Η ομάδα Αδύνατα, με τιμές ενεργειακού αποθέματος μεταξύ -15% και -5%, 

περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν εξαντλήσει τον λιπώδη ιστό τους και εμφανίζουν σχετική 

μείωση των εσωτερικών τους ιστών. Η ομάδα Φυσιολογικά (με τιμές ενεργειακού 

αποθέματος να κυμαίνονται  μεταξύ -5% και 5%) αποτελείται από άτομα δεν διαθέτουν 

αποθέματα λιπώδους ιστού αλλά οι εσωτερικοί τους ιστοί παραμένουν αμετάβλητοι. Τέλος, 

η ομάδα Βαριά περιλαμβάνει άτομα που διατηρούν αποθέματα λιπώδους ιστού, 

εμφανίζοντας θετικές τιμές ενεργειακών αποθεμάτων (μεγαλύτερες από 5%). 

Πίνακας 3. Κατηγορίες βάρους. Ομαδοποίηση βάση της LBM 

Ενεργειακό απόθεμα 
(Fuel Load) % 

Ομάδα βάρους 



   FL< -15 % Πολύ αδύνατα 
 -15 %≤  FL<-5 % Αδύνατα 
 -5% ≤  FL<5 % Φυσιολογικά  
  5% ≤ FL<15% Βαριά 
Συνολικά συλλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν στα κλουβιά 41 άτομα. Από αυτά, τα 3 

απέδρασαν, ενώ το 1 πιθανότατα θηρεύτηκε. Έτσι, από σύνολο 37 πουλιών, τα 3 ανήκαν 

στην ομάδα Πολύ αδύνατα ενώ τα 12, 15 και 7 στις ομάδες Αδύνατα, Φυσιολογικά και 

Βαριά αντίστοιχα.  

Μετρήσεις 

Για κάθε πουλί, από την μέρα εγκλωβισμού του και για τις επόμενες πέντε ημέρες 

καταγράφονταν οι μετρήσεις καταναλωθείσας τροφής και μάζας σώματος. Σε κάθε άτομο 

παρέχονταν 30 g νέας καθαρής τροφής προνυμφών, κάθε ημέρα για πέντε ημέρες. Τα πουλιά 

απελευθερώνονταν κατά την ανατολή της έκτης ημέρας, αφού μετρούνταν ξανά η μάζα 

σώματος τους (Μάζα απελευθέρωσης). Οι μετρήσεις γίνονταν κατά την δύση του ηλίου, ώρα 

κατά την οποία τα πουλιά έχουν σταματήσει να τρέφονται. Η προσθήκη νέας τροφής 

εξασφάλιζε ότι θα υπάρχει διαθέσιμη τροφή αμέσως μόλις τα πουλιά ξυπνήσουν κατά τις 

πρώτες πρωινές ώρες. Οι μετρήσεις γίνονταν το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να περιοριστεί η 

όχληση των πουλιών, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχαναν σε ακρίβεια.  

Σχήμα και διαστάσεις κλουβιών 

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 9 αυτοσχέδια κλουβιά (Σχήμα 3.2.2, Παράρτημα), τα οποία 

είχαν σχήμα κυλινδρικό και κατελάμβαναν όγκο περίπου 30 cm3, με διαστάσεις, ακτίνα 

βάσης και ύψος κυλίνδρου, 45 cm. Στην βάση κάθε κλουβιού τοποθετούνταν 2 πλαστικά 

δοχεία, ένα για την τροφή και ένα για το νερό (ad libitum). Σε μέσο περίπου ύψος 

στερεώνονταν λεπτό καλάμι για το κούρνιασμα των πουλιών. Το άνοιγμα του κλουβιού 

βρίσκονταν στην άνω πλευρά.  

Εργαστηριακός χώρος 

Τα κλουβιά στεγάζονταν σε ένα πέτρινο εγκαταλελειμμένο οίκημα διατάσεων περίπου 15 m2 

150 μέτρα νοτιοδυτικά του Ο.Σ.Α. (Φωτογραφίες 3.1.1-2, Παράρτημα). Στην οροφή και στην 

είσοδο του κτηρίου τοποθετήθηκε δίχτυ σκίασης, αποτρέποντας έτσι την είσοδο πιθανών 

θηρευτών, περιορίζοντας παράλληλα την υπερβολική ακτινοβολία, ενώ ταυτόχρονα επέτρεπε 

την ελεύθερη είσοδο φωτός και αέρα. Τα κλουβιά τοποθετήθηκαν στο πέτρινο οίκημα 

ανυψωμένα κατά περίπου μισό μέτρο από το έδαφος για την αποφυγή θήρευσης. 

Χρησιμοποιώντας υφασμάτινα καλύμματα διασφαλίστηκε η απουσία οπτικής επαφής μεταξύ 

των πουλιών. Αυτό περιόριζε κατά το δυνατόν την όχληση των πουλιών είτε μεταξύ των 



ίδιων είτε από την ανθρώπινη παρουσία κατά την διάρκεια των πειραματικών μετρήσεων, οι 

οποίες γίνονταν μέσα στο οίκημα.  

 

 

Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων  

Ο σχεδιασμός του πειράματος έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή 

δεδομένων που αφορούν διαφορές στην κατανάλωση τροφής και μάζα σώματος ανά 

διαφορετική κατηγορία βάρους, αλλά και ανά ημέρα παραμονής στα κλουβιά.  

Η ενότητα των εργαστηριακών πειραμάτων υποδιαιρείται σε τέσσερις υποενότητες όπου 

μελετώνται οι μεταβλητές: μάζα σώματος και ενεργειακό απόθεμα, ρυθμός μεταβολής μάζας 

σώματος και ενεργειακού αποθέματος, κατανάλωση τροφής και απώλεια μάζας σώματος την 

νύχτα. Σε κάθε ενότητα ως κύρια περιγραφικά μέτρα των μεταβλητών υπολογίζονται η μέση 

τιμή και η τυπική απόκλιση.  

Μάζα σώματος και Ενεργειακό απόθεμα 

Για την εύρεση πιθανής διαφοροποίησης στην σωματική μάζα εγκλωβισμού μεταξύ των 

ομάδων πραγματοποιείται ανάλυση ANOVA, με ένα παράγοντα. Για την εξέταση τυχόν 

διαφορών στην μάζα σώματος των ομάδων μετά την πάροδο πέντε ημερών πραγματοποιείται 

επίσης ανάλυση ANOVA.  Ομοίως για το ενεργειακό απόθεμα.  

Ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος 

 Για την μελέτη του ρυθμού μεταβολής τόσο της μάζας σώματος όσο και του ενεργειακού 

αποθέματος (Fuel Deposition Rate, FDR) πραγματοποιείται ανάλυση ANOVA, με ένα 

παράγοντα, με εξαρτημένη μεταβλητή την συνολική διαφορά μάζας σώματος και 

ενεργειακού αποθέματος και ανεξάρτητη τις ομάδες βάρους. 

Παράλληλα υπολογίστηκαν οι συνολικοί ρυθμοί μεταβολής των δύο μεταβλητών με σκοπό 

την σύγκριση τους με τους αντίστοιχους σε φυσικές συνθήκες. Ο υπολογισμός των ρυθμών 

έγινε με Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση.   

Κατανάλωση τροφής  

Για την μελέτη της διαφοροποίησης της καταναλωθείσας τροφής, μεταξύ των ομάδων και 

των ημερών του πειράματος, πραγματοποιήθηκε Γενικό Γραμμικό Μοντέλο, με την μέθοδο 

του βηματισμού και όρια εισαγωγής και εξαγωγής μεταβλητών, 0.5 και 0.1 αντίστοιχα. Ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι ημέρα πειράματος και η ομάδα βάρους. Η 

ημέρα πειράματος είναι ποιοτική διατεταγμένη μεταβλητή και παίρνει τιμές από 0 μέχρι 5 

(όπου 0 η ημέρα εγκλωβισμού και 5 η τελευταία ημέρα πειράματος). Η ομάδα βάρους είναι 

κατηγορική μεταβλητή με εύρος τιμών από 1 μέχρι 4 (1: Πολύ αδύνατα, 2: Αδύνατα, 3: 



Φυσιολογικά, 4: Βαριά). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δύο αναλύσεις γραμμικού μοντέλου, 

η πρώτη με εξαρτημένη μεταβλητή την καταναλωθείσα τροφή σε απόλυτη τιμή και η 

δεύτερη με εξαρτημένη την σταθμισμένη καταναλωθείσα τροφή (καταναλωθείσα 

τροφής/μυϊκή μάζα). Η δεύτερη, έγινε με σκοπό την σύγκριση της κατανάλωσης τροφής 

μεταξύ των ομάδων, αφαιρώντας τον παράγοντα του μεγέθους των ατόμων. 

Λόγω αδυναμίας στην λήψη οκτώ μετρήσεων κατανάλωσης τροφής, το σύνολο των 

μετρήσεων της μεταβλητής είναι 177 τιμές. Συνολικά λήφθηκαν 14, 62, 68 και 33  μετρήσεις 

από τις ομάδες Πολύ Αδύνατα, Αδύνατα, Φυσιολογικά και Βαριά αντίστοιχα.  

Απώλεια μάζας σώματος κατά την διάρκεια της νύχτας 

Η μέτρηση της απώλειας μάζας σώματος έγινε (μόνο) την πέμπτη ημέρα πειράματος. Με τον 

τρόπο αυτό ήταν δυνατή η λήψη μια ενδεικτικής τιμής της απώλειας μάζας σώματος των 

πουλιών κατά την διάρκεια της νύχτας χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω η όχληση των 

πουλιών. Η αυξημένη όχληση από τις επιπλέον μετρήσεις απώλειας μάζας σώματος, αν 

αυτές πραγματοποιούνταν σε καθημερινή βάση, πιθανόν να επηρέαζε τα αποτελέσματα των 

υπόλοιπων μεταβλητών. Πραγματοποιώντας δύο αναλύσεις ANOVA, με έναν παράγοντα, με 

εξαρτημένες μεταβλητές την απόλυτη τιμή απώλειας μάζας σώματος και την σταθμισμένη 

απώλεια μάζας σώματος (απώλεια μάζας σώματος/μυϊκή μάζα) εξετάστηκε η πιθανή 

διαφοροποίηση των μεταβλητών απώλειας μάζας σώματος μεταξύ των ομάδων. Παράλληλα 

εξετάστηκε και συσχέτιση (Pearson Correlation, rp) μεταξύ του ενεργειακού αποθέματος την 

πέμπτη ημέρα και της απώλειας μάζας σώματος. 

Οι έλεγχοι των προϋποθέσεων της κανονικότητας των δειγμάτων και της ομοιογένειας των 

διασπορών έγιναν με τα τεστ του Kolmogorov και Leven’s αντίστοιχα. Όλοι έλεγχοι 

πολλαπλών συγκρίσεων γίνονται βάση του test του Bonferroni (καθώς η χρήση της μεθόδου 

του Bonferroni συνιστάται έναντι της αντίστοιχης του Tykey, όταν ο αριθμός των 

συγκρινόμενων ομάδων είναι ≤ 5, Γναρδελης, 2003). Το επίπεδο σημαντικότητας των 

ελέγχων ορίστηκε σε 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε δύο βασικές ενότητες, η πρώτη αφορά τα στοιχεία της 

μετανάστευσης, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων των δακτυλιώσεων  και η 

δεύτερη περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών πειραμάτων Για τη παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν αναλόγως τα προγράμματα Microsoft Excel και 

SPSS.  

Ενότητα Α. Στοιχεία Μετανάστευσης 
 

4.1.1  Φαινολογία μετανάστευσης 

Η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνιση του κηποτσιροβάκου στα Αντικύθηρα το έτος 2007 

έγινε στις 4 Απριλίου ενώ το επόμενο έτος, λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Απριλίου. Η μέση 

ημερομηνία μετανάστευσης ήταν, για το έτος 2007, η 1η Μάιου ή το 6ο πενθήμερο (28/04/ 

έως 02/05). Το 2008, η μέση ημερομηνία μετανάστευσης ήταν η  10η Μάιου ή αντίστοιχα το 

8ο πενθήμερο (08/05/ έως 12/05). Το μέγιστο της μετανάστευσης το 2007 παρατηρήθηκε στις 

2 Μάιου ή στο 6ο πενθήμερο και αντίστοιχα το 2008, 10 ημέρες αργότερα, στις 12 Μάιου, 

κατά το 8ο πενθήμερο (Πίνακας 4). 

Πίνακας 4. Ημερομηνίες μετανάστευσης                                                                                                                                                                                                    . 

Ημερομηνίες  Μετανάστευσης  
Απόλυτες Πενθήμερα 

Έτος 1η Μέση Μέγιστη 1η Μέση Μέγιστη 
2007 04/04 01/05 02/05 1Pο   6ο   6ο   
2008 08/04 10/05 12/05 2ο  8ο  8ο  

 

 
4.1.2  Φυσιολογική κατάσταση του είδους κατά την άφιξη στα Αντικύθηρα 

Μάζα σώματος και ενεργειακό απόθεμα 

Η μέση μάζα σώματος το 2007 υπολογίστηκε σε 16.23 ± 1.61 g και το ενεργειακό απόθεμα 

στο -0.85 ± 0.1 %. Αντίστοιχα το 2008 ήταν 15.68 ± 1.65 g και -3 ± 0.1 %. Οι διαφορές στην 

μάζα σώματος και στο ενεργειακό απόθεμα μεταξύ των δύο ετών είναι στατιστικά 

σημαντικές (Μ.Σ. : z=25.453 p<0.00, E.A. : z=2.303 p=0.021).  



Συνολικά, μέση μάζα σώματος και το ενεργειακό απόθεμα των Κηποτσιροβάκων που 

φθάνουν στα Αντικύθηρα, υπολογιζόμενη και τα δύο έτη είναι 16.04 ±1.77 g και -0.7 ±0.1%, 

(Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5. Περιγραφικά μέτρα μάζαs σώματος και ενεργειακού αποθέματος                                       .   .                              

 Μάζα Σώματος (g) Ενεργειακό απόθεμα % 

Έτος N min max μ σ N min max μ σ 

2007 923 10.1 22.9 16.23 1.61 858 -50.79 31.74 0.85 0.1 
2008 549 9.8 23.0 15.68 1.65 499 -57.53 66.04 -3 0.1 
Σύνολο 1473 9.8 23.0 16.04 1.77 1357 -57.53 66.04 -0.7 0.1 

 
Μυϊκός και Λιπώδης ιστός 

Η μέση τιμή του δείκτη μυϊκού και λιπώδους ιστού υπολογιζόμενη και από τα δύο ήταν 1.31 

± 0.85 και 1.9 ± 1.2 αντίστοιχα. Ωστόσο και οι δύο δείκτες εμφανίζουν ετήσιες 

διαφοροποιήσεις (Μ.Ι : z=2.853 p=0.002, Λ.Ι.:  z=7.198 p<0.000) με τους δείκτες το 2008 να 

εμφανίζουν συγκριτικά μικρότερες τιμές όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6. Περιγραφικά μέτρα δεικτών μυϊκού και λιπώδους ιστού ανά έτος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                  

 Δείκτης Μυϊκού Ιστού Δείκτης Λιπώδους Ιστού 

Έτος N min  max μ σ N min max μ  σ  

2007 872 0 3 1.35 0.88 872 0 7 2.09 1.28 
2008 518 0 3 1.22 0.77 523 0 9 1.59 1.21 
Σύνολο 1390 0 3 1.31 0.85 1395 0 9 1.9 1.28 

 

4.1.3   Εποχιακά πρότυπα μεταβολής 

Σχέση μήκους φτερούγας και ημερομηνίας σύλληψης  

Πραγματοποιώντας απλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή το μήκος 

φτερού και ανεξάρτητη την ημερομηνία σύλληψης, παρατηρείται ότι το μήκος φτερού 

παραμένει σχετικά σταθερό ή μειώνεται με το πέρας της περιόδου. Όπως παρουσιάζεται και 

στον Πίνακα 7, το 2007 το μήκος φτερού παραμένει σχετικά σταθερό (εμφανίζοντας μια 

ελάχιστη αύξηση κατά 5* 10-4/ημέρα ,R2=6.26* 10-5) αν και σχέση είναι στατιστικά μη 

σημαντική (p=0.964). Το 2008 αντίθετα, παρατηρείται μείωση του μήκους φτερού κατά 0.03 

mm/ημέρα (R2=0.185)  και η σχέση παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα (p=0.012) 

Σχέση μάζας σώματος, ενεργειακού αποθέματος και ημερομηνίας σύλληψης 



Πραγματοποιώντας απλή γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την μάζα 

σώματος και ανεξάρτητη την ημερομηνία σύλληψης, παρατηρείται ότι η μάζα σώματος, τόσο 

το 2007 όσο και το 2008, μειώνεται κατά 0.02 g/ημέρα (2007: R2= 0.067, 2008: R2= 0.086). 

Ωστόσο, καμία από της παραπάνω σχέσεις δεν εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα (2007: 

p=0.137 2008: p=0.097, Πίνακας 7).  

Αντίστοιχα το ενεργειακό απόθεμα μειώνεται κατά 0.13%/ημέρα επί της μυϊκής μάζας, το 

2007 (R2=0.050) και κατά 0.09%/ημέρα το 2008 (R2=0.028), ενώ καμία από τις σχέσεις δεν 

εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα (2007: p=0.199,  2008: p=0.349, Πίνακας 7). 
Πίνακας 7.  Εποχιακά πρότυπα μήκους φτερού, μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος                          
.   
Έτος  Ν  Κλίση ευθείας (R2) (p) 

Μήκος φτερού 
(mm) 

865 5* 10-4 6.26* 10-5 0.964 

Μάζα σώματος 
(g) 

858 -0.02 0.067 0.137 

2007 

Ενεργειακό (%) 
απόθεμα 

843 -0.13 0.050 0.199 

Μήκος φτερού 
(mm) 

508 -0.03 0.185 0.012 

Μάζα σώματος 
(g) 

502 -0.02 0.086 0.097 

2008 

Ενεργειακό (%) 
απόθεμα 

496 -0.09 0.028 0.349 

 
Σχέση λιπώδους και μυϊκού ιστού και ημερομηνίας σύλληψης 

Η φύση των μεταβλητών των δεικτών δεν επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση τους σε σχέση με 

τη ημερομηνία σύλληψης έτσι η ανάλυση γίνεται με την βοήθεια γραφήματος. Όπως 

αναπαρίσταται στα Γραφήματα 1 και 2 και οι δύο δείκτες εμφανίζουν τάση μείωσης με το 

πέρας της ημερομηνίας σύλληψης και τα δύο, έτη αν και ο δείκτης μυϊκού ιστού το 2007 

παραμένει σχετικά σταθερός. 



 
Γράφημα 1. Εποχιακό πρότυπο μεταβολής λιπώδους ιστού  

 
Γράφημα 2. Εποχιακό πρότυπο μεταβολής μυϊκού ιστού                                   

 

4.1.4  Ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος 

Ο ρυθμός μεταβολής της μάζας σώματος το 2007 εκφράστηκε συναρτήσει της διαφοράς 

στην ημερομηνία και ώρα σύλληψης. Μεγαλύτερη βαρύτητα (Beta coefficients), δηλαδή 

καλύτερη δυνατότητα ερμηνείας της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής, έχει η 

διαφορά ημερομηνίας σύλληψης και επανασύλληψης, ερμηνεύοντας το 62% της 

διακύμανσης της μεταβολής μάζας σώματος, έναντι 27% που εξηγείται μέσω της διαφοράς 

στην ώρα σύλληψης. Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 8, ο ρυθμός μεταβολής 

υπολογίστηκε σε 0.22 ± 0.041 g/ημέρα και 0.08 ± 0.037 g/ώρα (df: 2, 49, F: 15.023, p<0.000, 

Radj
2 : 0.355), με μέγιστη μείωση 1.4g/ημέρα και μέγιστη αύξηση 0.9/ημέρα. Αντίστοιχα το 

2008, ο ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος εκφράστηκε συναρτήσει της ημερομηνίας και της 

ώρας σύλληψης, ερμηνεύοντας το 91% και 18% αντίστοιχα της μεταβλητότητας του ρυθμού 

μεταβολής της μάζας σώματος και υπολογίστηκε σε 0.56 ± 0.04 g/ημέρα και 0.12 ± 0.04 



g/ώρα (df: 2, 31, F: 106.195, p<0.000, Radj
2 =0.864), με μέγιστη αύξηση κατά 1.45 g/ημέρα 

και μέγιστη μείωση -1.7 g/ημέρα.   

Ο ρυθμός μεταβολής του ενεργειακού αποθέματος το 2007 υπολογίστηκε σε 1.4 ± 0.3 % 

/ημέρα και 0.5 ± 0.2% /ώρα (df: 2,49, F: 14.62, p<0.000, Radj
2 : 0.348) με μέγιστη αύξηση 

κατά 6%/ ημέρα και μέγιστη μείωση κατά 8%/ ημέρα. Το 2008, ο ρυθμός μεταβολής του 

ενεργειακού αποθέματος σε 3.54 ± 0.3 %/ημέρα και 0.7 ± 0.3 % /ώρα (df: 2,31, F: 92.17, 

p<0.000, Radj
2 : 0.847), με μέγιστη αύξηση κατά 9 %/ημέρα και μέγιστη μείωση κατά 11 

%/ημέρα.  

Με βάση τα δεδομένα και από τα δύο έτη, ο ρυθμός μεταβολής της μάζας σώματος ισούται 

με, 0.36 ± 0.03 g/ημέρα και 0.12 ± 0.03 g/ώρα (df: 2,82 31, F: 59.355, p<0.000, Radjusted
2 

=0.581) με μέγιστη αύξηση και μείωση κατά  1.45 και 1.7, g/ημέρα. Αντίστοιχα ο ρυθμός 

μεταβολής του ενεργειακού αποθέματος υπολογίστηκε 2.3 ± 0.2 %/ημέρα και 0.7 ± 0.2 %/ 

ώρα, (df: 2,82 31, F: 56.801, p<0.000, Radjusted
2 =0.571) με ημερήσια μέγιστη αύξηση και 

μείωση κατά  9% και -11% g/ημέρα.  

Πίνακας 8. Ρυθμός μεταβολής ενεργειακού αποθέματος και μάζας σώματος                       .  

Ρυθμός 

μεταβολής 

ενεργειακό 

φορτίου, FDR 

(%/ημέρα) 

Ρυθμός μεταβολής 

μάζας σώματος 

BMSR (g/ημέρα) 

 Μέσος 

χρόνος 

παραμονής 

(ημέρες ) 

Επανα

συλλή

ψεις  

% 

min  μ max min  Μ max 

2007 2 5.5 -8 1.4 6 -1.4 0.22 0.9 

2008 2 6 -11 3.5 9 -1.7 0.56 1.45 

Σύνολο 2 6 -11 2.2 9 -1.7 0.36 1.45 
 

Ο μέσος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο νησί, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και από τα 

δύο έτη υπολογίστηκε σε 2 ημέρες, με μέγιστη παραμονή 11 ημέρες το 2007 και 10 το 2008. 

Tα άτομα που συλλήφθηκαν μόνο μία φορά τα οποία είχαν μέση μάζα σώματος 16.04 ± 1.79 

g και ενεργειακό απόθεμα 0.02 ± 0.10%, και εκείνα που επανασυλλήφθηκαν περισσότερες 

από μια, είχαν 15.49 ± 1.62 g και -4.56 ± 0.26%. Η διαφορά και στις δύο περιπτώσεις είναι 

στατιστικά σημαντική (Μ.Σ.: t96 = -3.01, p=0.002, Ε.Α. : t85 = 1.595, p=0.057). 

 
 



Ενότητα Β. Εργαστηριακά Πειράματα 
 
 
4.2.1   Μάζα Σώματος και Ενεργειακό απόθεμα 

Περιγραφικά μέτρα 

Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 9, η μέση τιμή μάζας σώματος και ενεργειακού 

αποθέματος, για κάθε ομάδα, αυξάνεται κατά την διάρκεια των πειραμάτων, από τον 

εγκλωβισμό όπου παρατηρείται η ελάχιστη τιμή, έως την πέμπτη ημέρα, όπου και 

μεγιστοποιείται. Με ανοιχτό γκρι επισημαίνεται η μάζα σώματος/ενεργειακό απόθεμα κατά 

τον εγκλωβισμό και με σκούρο γκρι η αντίστοιχη/ο κατά την 5η ημέρα πειράματος. 

Πίνακας 9. Περιγραφικά μέτρα μάζα σώματος και ενεργειακού αποθέματος                                 .  

Μάζα  Σώματος (g) Ενεργειακό απόθεμα 
(%)  

Ομάδα 
Βάρους 

Ημέρα 
πειράματος 

Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Εγκλωβισμός 13.38 0.15 -19.26 2.13 
1 15.33 0.24 -7.49 2.25 
2 16.82 1.05 1.54 7.52 
3 18.81 0.76 13.55 6.36 
4 19.69 0.68 18.86 5.45 
5 

20.32 1.15 22.73 8.90 

Πολύ 
Αδύνατα  
 
 
N=3 

Απελευθέρωση 19.26 1.03 16.31 8.12 
Εγκλωβισμός 14.51 0.77 -10.88 3.10 
1 16.50 1.37 1.33 7.18 
2 18.76 1.75 15.29 10.44 
3 19.76 1.54 21.42 9.31 
4 20.89 1.31 28.40 8.66 
5 21.06 2.04 29.43 12.57 

Αδύνατα 
 
 
N=12 

Απελευθέρωση 19.51 1.87 19.87 11.54 
Εγκλωβισμός 16.63 0.62 1.51 2.38 
1 18.00 1.32 9.99 8.94 
2 19.75 1.38 20.67 9.45 
3 21.10 0.98 28.93 7.02 
4 21.74 1.08 32.82 7.40 

Φυσιολογικά 
 
 
N=15 
 
 

5 22.02 1.17 34.52 7.85 



Απελευθέρωση 20.32 1.00 24.16 7.17 
Εγκλωβισμός 17.49 0.31 7.82 2.36 
1 18.52 1.58 13.97 7.31 
2 19.95 2.34 22.69 11.87 
3 20.91 1.62 28.74 7.61 
4 21.61 1.14 33.09 4.47 
5 21.91 1.12 35.00 4.69 

Βαριά 
 
 
N=7 

Απελευθέρωση 20.07 1.33 23.57 5.77 
 
 

 

Ανάλυση δεδομένων 

Από την ανάλυση ANOVA ως προς το ενεργειακό απόθεμα κατά τον εγκλωβισμό, προκύπτει 

ότι αυτό διαφέρει σημαντικά μεταξύ όλων των ομάδων (df =3,33,  F=127.048, p<0.000). 

Ομοίως η  μάζα  σώματος των πουλιών κατά τον εγκλωβισμό διαφέρει σημαντικά μεταξύ  

των ομάδων (df =3,33 F=66.703, p<0.000). Ωστόσο, η διαφορά στην μάζα σώματος μεταξύ 

των ομάδων Πολύ Αδύνατα και Αδύνατα δεν είναι στατιστικά σημαντική (p=0.066). Αυτό 

συμβαίνει γιατί στην σύγκριση της μάζας σώματος των ατόμων δεν λαμβάνεται υπό ‘ψη το 

μέγεθος των ατόμων (μήκος φτερού), όπως συμβαίνει με το ενεργειακό απόθεμα (Ellegren & 

Fransson 1992).   

Αντίθετα, την πέμπτη ημέρα του πειράματος τόσο η μάζα σώματος (df =3,33 F=2.280, 

p=0.098) όσο και το ενεργειακό απόθεμα (df =3,33 F=2.225, p=0.104) δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων.  

Οι προϋποθέσεις των παραπάνω τεσσάρων αναλύσεων, για ομοιογένεια διασπορών και 

κανονικότητα δειγμάτων δεν φαίνεται να απορρίπτονται (Ομοιογένεια διασπορών: 

0.146<p<0.891, Κανονικότητα: 0.303<p<0.821). 

 

4.2.2   Ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος  

Η συνολική διαφορά μάζα σώματος και ενεργειακού αποθέματος (Πίνακας 10), παίρνει 

πάντα θετικές τιμές και είναι αντιστρόφως ανάλογη του ενεργειακού αποθέματος 

εγκλωβισμού (r= ), κάθε ομάδας. Η ομάδα με την μεγαλύτερη αύξηση της μάζας σώματος 

και ενεργειακού αποθέματος, είναι η ομάδα πολύ αδύνατα, ακολουθούμενη σε φθίνουσα 

σειρά από τις ομάδες: αδύνατα, φυσιολογικά και βαριά.  



Πίνακας 10. Συνολική μεταβολή μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος         .   

 Μεταβολή μάζας 
σώματος (g) 

Μεταβολή 
ενεργειακού 

αποθέματος % 
Ομάδα Βάρους Μέση 

Τιμή 
Τυπική 
Απόκλιση 

Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση

Πολύ αδύνατα 6.95 1.07 41.99 7.12
Αδύνατα 6.55 1.96 40.31 12.40
Φυσιολογικά 5.39 1.30 33.01 8.29
Βαριά 4.42 1.03 27.18 5.84
Σύνολο 5.74 1.69 35.20 10.59

 
 

 

 

Ανάλυση δεδομένων  

Η ανάλυση ANOVA δείχνει στατιστική διαφοροποίηση της συνολικής αύξησης ενεργειακού 

αποθέματος (df=3,33 F=3.595 p=0.024) και μάζας σώματος (df=3,33 F=3.843 p=0.018) 

μεταξύ των ομάδων. 

Μέσω των πολλαπλών συγκρίσεων, εξετάζεται μεταξύ ποιών επιμέρους ομάδων 

παρατηρείται η αυτή διαφοροποίηση. Στατιστικά σημαντική διαφορά στον ρυθμό αύξησης 

μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος παρατηρείται μεταξύ των ομάδων, Αδύνατα και 

Βαριά (Μ.Σ. : p=0.032, Ε.Α : p=0.038).  

Οι προϋποθέσεις των αναλύσεων για τον ρυθμό μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού 

αποθέματος φαίνεται να ισχύουν (Ομοιογένεια διασπορών: 0.496<p<0.501, Κανονικότητα 

δειγμάτων 0.984<p<0.999). 

Υπολογισμός Συνολικού Μέσου Ρυθμού Αύξησης Μάζας Σώματος και Ενεργειακού 

Αποθέματος, για όλες τις ομάδες. 

Πραγματοποιώντας απλή γραμμική παλινδρόμηση, ο μέσος ρυθμός αύξησης μάζας σώματος 

υπολογίστηκε σε 1.189 ± 0.064 g/ημέρα. Αντίστοιχα ο μέσος ρυθμός αύξησης του 

ενεργειακού αποθέματος υπολογίστηκε σε 7.3 ± 0.4 %/ημέρα (Πίνακας 11). Η παλινδρόμηση 

και στις δυο περιπτώσεις εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα (Μ.Σ. : df=1,220 F=345.910, 

p< 0.000, Ε.Α. : df=1,220 F=347.285, p<0.000) ενώ η ευθείες εμφανίζουν μέτρια προς 

υψηλή δυνατότητα προσαρμογής στα δεδομένα, με συντελεστές προσδιορισμού R2=0.611 

και R2=0.612 αντίστοιχα. 



Πίνακας 11. Ρυθμός αύξησης μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος.   

 Συντελεστής 
 

Τυπικό 
σφάλμα p 

 
R2

Σταθερά 16.282 0.194 0.000 Μάζα Σώματος 
(g) 
 

g/ημέρα 1.189 0.064 0.000 

0.611 

Σταθερά -0.3 1.2 0.810 Ενεργειακό 
Απόθεμα %  %/ημέρα 7.3 0.4 0.000 

0.614 

 

 

4.2.3.   Κατανάλωση Τροφής 

Περιγραφικά μέτρα 

Η μέση ημερήσια κατανάλωση τροφής για όλες τις ομάδες υπολογίστηκε στα 12.80 ± 0.36 g. 

Την μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής παρουσίασε η ομάδα Φυσιολογικά, με μέση ημερήσια 

κατανάλωση 14.22 g ± 0.48, ακολουθούμενη από τις ομάδες Αδύνατα, Πολύ Αδύνατα και 

Βαριά, με μέση κατανάλωση 12.44 ± 1.06 g, 12.29 ± 0.5 g και 12.23 ± 0.69 g αντίστοιχα 

(Πίνακας 12). Η κατανάλωση τροφής μεταβάλλεται επίσης κατά την διάρκεια του 

πειράματος. Ξεκινά με την χαμηλότερη τιμή την πρώτη ημέρα πειράματος (6.85 ± 3.61 g) ,  

αυξάνεται μέχρι και την τρίτη ημέρα, όπου και μεγιστοποιείται (16.56 ± 4.62 g) και έπειτα 

ακολουθεί πτωτική τάση μέχρι την πέμπτη ημέρα (12.45 ± 3.34 g). 
 Πίνακας 12. Περιγραφικά μέτρα κατανάλωσης τροφής και κατανάλωσης τροφής/ LBM 

Κατανάλωση Τροφής (g) Κατανάλωση Τροφής/Lean 
Body Mass % 

Ομάδα Βάρους/ 
Ημέρα 
πειράματος Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 
Μέση Τιμή Τυπική 

Απόκλιση 
Πολύ αδύνατα 12.37 4.38 74.82 26.99 
1 6.98 0.81 42.17 5.41 
2 11.77 4.92 71.29 30.84 
3 15.81 2.89 95.59 18.98 
4 14.19 4.68 85.74 28.75 
5 13.47 1.77 81.54 12.56 
Αδύνατα 12.26 3.86 75.44 24.12 
1 7.57 2.90 46.57 18.02 
2 14.08 3.72 86.71 23.40 
3 14.97 2.39 92.19 15.92 
4 13.87 1.69 85.35 11.02 
5 10.98 2.98 67.51 18.36 
Φυσιολογικά 14.21 5.86 86.92 35.67 
1 7.48 4.46 45.88 27.69 
2 16.12 4.70 98.56 28.89 
3 18.13 5.58 110.69 33.80 
4 16.30 4.50 99.39 26.46 



5 13.10 3.40 80.44 21.13 
Βαριά 12.41 6.07 76.43 38.02 
1 3.76 2.26 22.85 13.49 
2 12.60 5.73 77.39 35.53 
3 16.67 5.93 102.93 37.88 
4 14.63 2.90 89.95 18.75 
5 13.46 3.84 83.33 25.24 
Σύνολο 13.05 5.22 79.99 32.14 

 

Ανάλυση Δεδομένων 

Σύμφωνα με την ανάλυση του γενικού γραμμικού μοντέλου η κατανάλωση τροφής 

διαφοροποιείται  μεταξύ των ομάδων (df=3, F=3.335, p=0.021). Ομοίως και για την 

κατανάλωση τροφής προς την μυϊκή μάζα (df=3, F=3.070, p=0.03). Η διαφορές στην 

καταναλωθείσα τροφή και στο ποσοστό αυτής επί της μυϊκής μάζας εντοπίζονται μεταξύ της 

των ομάδων Αδύνατα και Φυσιολογικά (p=0.033 και p=0.050 αντίστοιχα). 

Η κατανάλωση τροφής παρουσιάζει επίσης διαφοροποιήσεις κατά την διάρκεια του 

πειράματος (df=4, F=22.988, p<0.000). Επομένως και η ποσοστιαία έκφραση της επί της 

μυϊκή μάζας θα παρουσιάζει διαφοροποίηση, δεδομένου ότι η μυϊκή μάζα εξαρτάται μόνο 

από τις διαστάσεις του ατόμου και δεν αλλάζει κατά την διάρκεια του πειράματος (df=4, 

F=22.526, p<0.000). Έτσι η κατανάλωση τροφής διαφοροποιείται στατιστικά μεταξύ της 

τρίτης και πέμπτης ημέρας πειράματος (p<0.000), καθώς και μεταξύ της πρώτης ημέρας και 

όλων των υπολοίπων ημερών, καθώς την πρώτη ημέρα, η κατανάλωση παίρνει την 

χαμηλότερη τιμή.  

 

4.2.6.  Απώλεια μάζας σώματος κατά την διάρκεια της νύχτας  

Περιγραφικά μέτρα 

Η μέση απώλεια μάζας σώματος την νύχτα υπολογίστηκε 1.63 ± 0.35 g που αντιστοιχεί σε 

9.96% της θεωρητικής μυϊκής μάζας. Η ελάχιστη τιμή απώλειας μάζας σώματος 

παρατηρείται στην ομάδα, Πολύ Αδύνατα, 1.06 ± 0.19, χάνοντας το 6.42 ± 1.19 % της 

μυϊκής τους μάζας. Η μεγαλύτερη απώλεια παρατηρείται στην ομάδα Βαριά, η οποία χάνει 

1.85 ± 0.25 g, τα οποία ισοδυναμούν με 11.43 ± 2.14 % της θεωρητικής μυϊκής τους μάζας 

(Πίνακας 14).  

Πίνακας 14 Περιγραφικά μέτρα απώλειας μάζας σώματος και μάζας σώματος/ LBM κατά την νύχτα                  .   

 Απώλεια μάζας σώματος την 
νύχτα (g) 

Απώλεια μάζας σώματος την 
νύχτα/ LBM (%) 

Ομάδα Βάρους Μέση Τιμή Τυπική 
Απόκλιση 

Μέση Τιμή Τυπική 
Απόκλιση 



Πολύ αδύνατα 1.06 0.19 6.42 1.19
Αδύνατα 1.56 0.23 9.56 1.37
Φυσιολογικά 1.70 0.38 10.36 2.19
Βαριά 1.85 0.25 11.43 1.85
Σύνολο 1.63 0.35 9.96 2.14

 
Ανάλυση Δεδομένων 

 Η απώλεια μάζας σώματος κατά την διάρκεια της νύχτας και η σταθμισμένη τιμή της 

φαίνεται να διαφέρουν στατιστικά μεταξύ των ομάδων (df=3,33 F=5.420, p=0.004 και 

df=3,33 F=5.797, p=0.003). Βάση του ελέγχου πολλαπλών συγκρίσεων η διαφορά 

εντοπίζεται μεταξύ των ομάδων Πολύ Αδύνατα και Φυσιολογικά (Α.Μ. : p=0.012, 

Α.Μ./Μ.Μ.:  p=0.010), και μεταξύ των Πολύ Αδύνατα και Βαριά (Α.Μ. : p=0.003, 

Α.Μ./Μ.Μ.:  p=0.002) 

Η συσχέτιση μεταξύ του ενεργειακού αποθέματος την πέμπτη ημέρα πειράματος και της 

απώλειας μάζας σώματος είναι θετική (rp=0.536 p=0.01).   

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

 
5.1.1 Φαινολογία Μετανάστευσης 
 Η φαινολογία μετανάστευσης του Κηποτσιροβάκου εμφανίζεται να διαφοροποιείται στα δύο 

υπό μελέτη έτη, όπως παρουσιάζεται και στα ιστογράμματα του πλήθους συλλήψεων του 

είδους ανά ημερομηνία  σύλληψης (Γραφήματα 3-4). Oι τιμές πρώτης, μέσης σύλληψης 

καθώς και της μέγιστης μεταναστευτικής ροής, έχουν μεταφερθεί περίπου κατά ένα 

πενθήμερο, ή και περισσότερο (4-10 ημέρες διαφορά), αργότερα το 2008, σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Παράλληλα, το 2008 παρατηρείται σημαντική μείωση στον συνολικό 

αριθμό των συλλήψεων, οι οποίες είναι κατά 42% λιγότερες, σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος (Γράφημα 5).  



 
Γράφημα 3. Ιστόγραμμα αριθμού συλλήψεων το 2007. Οι γκρι ράβδοι αναπαριστούν τις ημέρες που δεν 
πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.  

 
Γράφημα 4. Ιστόγραμμα αριθμού συλλήψεων το 2008. Οι γκρι ράβδοι αναπαριστούν τις ημέρες που δεν 
πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.  
 
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι Barriocanal & Robson (2007), πραγματοποιώντας 

δειγματοληψίες σε δύο σταθμούς στην Ιβηρική χερσόνησο σε βάθος εννιαετίας, (1993-2001), 

παρατηρούν ετήσια διαφοροποίηση στην φαινολογία ανοιξιάτικης μετανάστευσης του 

Κηποτσιροβάκου και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Η ετήσια διαφοροποίηση που 

παρατηρείται στα Αντικύθηρα εμπίπτει μέσα στο εύρος της ετήσιας διαφοροποίησης της 

φαινολογίας που παρατηρείται από τους Barriocanal & Robson (2007). Λαμβάνοντας υπ όψη 

την περίοδο της μελέτης των Barriocanal & Robson, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 

τέτοιες ετήσιες διαφοροποιήσεις στην φαινολογία ανοιξιάτικης μετανάστευσης του 

Κηποτσιροβάκου  είναι φυσιολογικές. 

Στους μετανάστες μεγάλων αποστάσεων, η έναρξη της μετανάστευσης είναι γνωστό ότι 

υπόκειται σε ισχυρό ενδογενετικό προγραμματισμό (Berthold 1996, Gwinner 1996). Η 



κληρονομικότητα της έναρξης της μεταναστευτικής δραστηριότητας, κατά την ανοιξιάτικη 

μετανάστευση, για τον Κηποτσιροβάκο υπολογίστηκε σε h2=0.67 (Widmer, 1999). 

 Παρ’ όλα αυτά, είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός, ότι οι οικολογικοί παράγοντες που δρουν 

στις περιοχές διαχείμασης των μεταναστών μεγάλων αποστάσεων, στην Αφρική, μπορούν να 

επηρεάσουν τους πληθυσμούς που αναπαράγονται στην Ευρώπη (Spina και συν., 2006). 

Έτσι, οι συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές διαχείμασης μπορούν να επηρεάσουν το 

χρονικό πρότυπο της μετανάστευσης (Mara και συν., 1998). Χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

αποτελούν οι εκάστοτε ετήσιες κλιματολογικές μεταβολές που επικρατούν στις περιοχές 

διαχείμασης και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητική ή θετικά επιβραδύνοντας ή 

επιταχύνοντας αντίστοιχα την φαινολογία μετανάστευσης ενός είδους/πληθυσμού. Αυτές ο 

διακυμάνσεις επηρεάζουν παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα τροφής, ο ανταγωνισμός, η 

πυκνότητα παθογόνων παραγόντων κ.α, οι οποίοι με την σειρά τους μπορούν να ρυθμίσουν 

τον χρόνο προετοιμασίας της μετανάστευσης και συνεπώς τον χρόνο έναρξης του 

μεταναστευτικού ταξιδιού. Σύμφωνα με τους Hulme και συν., (2001) και Obονa και συν., 

(2001) μεγάλης κλίμακας κλιματικοί δείκτες, όπως ο δείκτης ταλάντευσης του Βόρειου 

Ατλαντικού (North Αtlantic Oscillation, N.A.O.Ι - δείκτης της ατμοσφαιρικής πίεσης πάνω 

από τον Βόρειο Ατλαντικό) φαίνεται να επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες και την φυτική 

παραγωγικότητα στην Αφρική.  

Επίσης, η ταχύτητα μετανάστευσης, κατά το ταξίδι διαμέσου της Ευρώπης, μπορεί να 

επηρεαστεί από τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν, για παράδειγμα μπορεί να 

αυξηθεί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές (Saino και συν. ; Both και συν., 2005). Σύμφωνα με 

μελέτες στην Γερμανία, η άφιξη των μεταναστών μεγάλων αποστάσεων στην Ευρώπη 

φαίνεται να εξηγείται καλύτερα με βάση τον  N.A.O.Ι. (Ηüppop, & Ηüppop, 2003). Αν αυτό 

αποτελεί ένα γενικό πρότυπο τότε, το χρονοδιάγραμμα της μετανάστευσης μπορεί να μην 

εμφανίζει περιορισμούς στην κλιματική αλλαγή όπως υποστηρίζουν οι Both & Visser, (2001) 

και  Both και συν., (2005), σε αντίθεση με ότι είχε εκφραστεί παλαιότερα. Οι περισσότερες 

ορνιθολογικές μελέτες δείχνουν τάση για νωρίτερες αφίξεις στις περιοχές αναπαραγωγής ή 

πρωιμότερη εναπόθεση αυγών στις εύκρατες περιοχές την Ευρώπης και της Β. Αμερικής 

συσχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή (Jonsen και συν., 2006) {ανασκόπηση από 

Lehikoinen και συν., 2004; Dunn, 2004). Ωστόσο, η τάση αυτή στον Κηποτσιροβάκο είναι 

σχετικά χαμηλή σε σχέση με άλλα είδη (-0.03ημέρες/έτος, Coton, 2003; -0.01ημέρες/έτος, 

Tøttrup, Thorup, & Rahbek, 2006), αν και λίγες μελέτες καλύπτουν την περιοχή της 

Μεσογείου ή της Αφρικής (πχ Pañuelas και συν., 2002 ; Sanz και συν.; Gordo και συν., 

2005). 



Η ημερομηνία μέσης μετανάστευσης του Κηποτσιροβάκου εμπίπτει στον πρώτο 15ήμερο 

του Μάιου, όπως έχει βρεθεί, στην Γαύδο (01/05, τροποποιημένη από Μπαρμπούτης, 2005), 

σε μελέτη τεσσάρων 4 νησιωτικών μεταναστευτικών σταθμών στην Τυρρηνική θάλασσα 

(Capri, Ventotene, Giannutri, Montecristo, 08/05, Rubolini και συν., 2005)  αλλά και σε έναν 

νησιωτικό σταθμό κοντά στην Ιβηρική χερσόνησο (Cabrera: 06/05; Barriocanal & Robson, 

2007). Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Μάιου τοποθετείται και το μέγιστο της 

μεταναστευτικής ροής, όπως υπολογίζεται και από τους Barriocanal & Robson, (2007) και 

Μπαρμπούτης (2005) στους σταθμούς, Cabrera και Aiguamolls de l’Empordá και στην 

Γαύδο, αντίστοιχα. 

Τα παραπάνω δεδομένα ενισχύουν την επικρατούσα άποψη για μετανάστευση του είδους σε 

ευρύ μέτωπο.  

 
Γράφημα 5. Ραβδόγραμμα πλήθους συλλήψεων ανά πενθήμερο τα έτη 2007-2008 (το πρώτο πενθήμερο 
αντιστοιχεί στην περίοδο μεταξύ της 03/04 -  07/04) 
 

 

5.1.2 Φυσιολογική κατάσταση του είδους κατά τη άφιξη του στα Αντικύθηρα 

 Η μέση μάζα σώματος των Κηποτσιροβάκων κατά την άφιξη τους στο νησί εμφανίζεται 

μειωμένη κατά περίπου 0.65 g το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Γράφημα 6). Η 

ετήσια διαφοροποίηση που παρατηρείται στην μάζα σώματος θα μπορούσε να οφείλεται 

στην άφιξη ατόμων με μικρότερα μήκη φτερούγας. Ωστόσο, το ενεργειακό απόθεμα 

παρουσιάζει επίσης σημαντική διαφορά περίπου κατά 4% μεταξύ των δύο ετών (Γράφημα 

8). Έτσι το 2008 τα άτομα που έφτασαν στα Αντικύθηρα είχαν μικρότερη μάζα σώματος και 

ενεργειακά αποθέματα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  



 
Γράφημα 6. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση μάζας σώματος  
 

 
Γράφημα 7. Κατανομή μάζας σώματος                                                                 
 
Ετήσιες διαφοροποιήσεις στην μάζα σώματος του Κηποτσιροβάκου (διορθωμένη ως προς το 

μέγεθος του πουλιού) βρήκαν και οι Barriocanal & Robson, 2007 βασιζόμενοι σε 

δειγματοληψία, κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση, στην Ιβηρική χερσόνησο. Παράλληλα 

οι Schaub & Jenni (2000) σε μελέτες κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση εντόπισαν 

ετήσιες διαφοροποιήσεις στην μάζα σώματος του Κηποτσιροβάκου. Η χαμηλότερη 

ενεργειακή κατάσταση των Κηποτσιροβάκων το 2008 επιβεβαιώνεται και από τους δείκτες 

λιπώδους και μυϊκού ιστού, οι οποίοι εμφάνισαν σημαντική μείωση σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται συνδυαζόμενη με την σημαντική 

συνολική μείωση των συλλήψεων θα μπορούσε να  σχετίζεται με οικολογικούς παράγοντες 

που έδρασαν στις περιοχές διαχείμασης του είδους (Spina, και συν., 2006). Οι παράγοντες 

αυτοί, πιθανόν να συνέβαλαν στην αύξησης της θνησιμότητας της μετανάστευσης, όπως 

αυτή αποτυπώνεται από τον μειωμένο αριθμό συλλήψεων αλλά και να δυσχέρειναν το ίδιο το 



μεταναστευτικό ταξίδι, κάτι που αντικατοπτρίζεται από την χαμηλότερη ενεργειακά 

φυσιολογική κατάσταση των πουλιών κατά την άφιξη τους στο νησί.  

Εκτός από τις συνθήκες που επικρατούν στην Αφρική, οι τοπικές συνθήκες που επικρατούν 

στην Μεσόγειο κατά το διάστημα της μετανάστευσης του είδους μπορεί να επίσης 

συμβάλουν στην φυσιολογική κατάσταση άφιξης του σε ένα μεταναστευτικό σταθμό.  

Αντίθετοι άνεμοι και γενικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα αυξήσουν την απαιτούμενη 

ενέργεια για την διάσχιση της Μεσογείου, ή αντίστοιχα ευνοϊκοί  να την μειώσουν. Ωστόσο, 

η παρατηρούμενη διαφοροποίηση στην παρούσα μελέτη είναι αρκετά μεγάλη ώστε να 

οφείλεται, τουλάχιστον αποκλειστικά, στις συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από την 

Μεσόγειο. 

Η μέση μάζα σώματος των  Κηποτσιροβάκων που φτάνουν στα Αντικύθηρα υπολογίστηκε 

σε  16.04 ± 1.77 g, (Ν=1473), με μέγιστη και ελάχιστη τιμή 23 και 9.8 γραμμάρια αντίστοιχα 

αν και η διαφορά μεταξύ των δύο ετών ήταν σημαντική. Η τιμή αυτή τοποθετείται μέσα στο 

εύρος της μάζας σώματος, όπως αυτό υπολογίστηκε στα πλαίσια μακροπρόθεσμης μελέτης 

για την ανοιξιάτικη μετανάστευση του είδους στην Μεσόγειο, (Projetto Picole Isole,  Spina 

και συν., 1993). Στην παραπάνω μελέτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από 18 σταθμούς στην 

Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο και το εύρος τιμών μάζας σώματος των Κηποτσιροβάκων 

υπολογίστηκε από 15.6  έως 18.2 g (Grattarola, και συν., 1999).  

Η μέση τιμή μάζας σώματος στα Αντικύθηρα, διαφέρει κατά 0.84 g από την αντίστοιχη 

μέτρηση που έχει βρεθεί στην Γαύδο, (15.20 ± 1.48 g max= 21.50 min=9.75 N=886, 

Μπαρμπούτης, 2005) και κατά 2.14 g από την  αντίστοιχη στην Κύπρο (13.9 g, Moreau, 

1969). Η μέση μάζας σώματος του Κηποτσιροβάκου στα Αντικύθηρα φαίνεται να είναι 

μικρότερη από την αντίστοιχη σε νησιωτικό σταθμό στην Δυτική μεσόγειο (Cabrera: 16.42 ± 

0.56 g, Barriocanal & Robson 2007). Αυτή η διαφορά μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι 

η σχετική απόσταση της νησίδας Cabrera από της βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής είναι 

περίπου κατά 60 χλμ μικρότερη από ότι στα Αντικύθηρα. Ωστόσο, δεδομένου της τάσης για 

αύξηση του μήκους φτερού από τα δυτικά προς τα ανατολικά, άρα και της δυνατότητας για 

κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων από τους ανατολικότερους πληθυσμούς, η διαφορά αυτή 

πιθανόν να αντικατοπτρίζει και την δυνατότητα για καλύτερο ανεφοδιασμό στης 

βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής σε σχέση με τον αντίστοιχο στις ανατολικές ακτές 

δεδομένη ότι η ζώνη ανεφοδιασμού στις ανατολικές ακτές είναι στενότερη (Bairlein, 1991).  

Όσο αφορά το ενεργειακό απόθεμα (Γράφημα 8) λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μετρήσεις και 

από τα δύο έτη (Ν=1357), φαίνεται ότι οι Κηποτσιροβάκοι, που φτάνουν στα Αντικύθηρα, 

έχουν εξαντλήσει τα ενεργειακά τους αποθέματα και πιθανότατα και μικρό ποσοστό της 



θεωρητικής μυϊκής τους μάζας (Μέσο ενεργειακό απόθεμα : -1 ± 10 %). Έτσι από τους 

Κηποτσιροβάκους που φτάνουν στο νησί, το 53.4% έχει μάζα σώματος μικρότερη από την 

θεωρητική  μυϊκή μάζα σώματος (Γράφημα 9), όπως υπολογίστηκε από τους Ellegren & 

Fransson (1992) στην Σουηδία. Βάση της κατηγοριοποίησης των ομάδων βάρους, όπως 

πραγματοποιήθηκε στα εργαστηριακά πειράματα, το 7% των Κηποτσιροβάκων που 

καταφθάνουν στο νησί θα χαρακτηρίζονταν Πολύ Αδύνατα και το 27.6 %, 37% και 28.4% 

Αδύνατα, Φυσιολογικά και Βαριά αντίστοιχα.  

 
Γράφημα 8. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ενεργειακού αποθέματος  
 

 
Γράφημα 9. Κατανομή ενεργειακού αποθέματος                                                
 
Όμοια εικόνα, ως προς την φυσιολογική κατάσταση του είδους κατά την άφιξη του στο νησί, 

λαμβάνεται μελετώντας τους δείκτες λιπώδους και μυϊκού ιστού στα Αντικύθηρα. Η μέση 

τιμή του δείκτη μυϊκού και λιπώδους ιστού, υπολογιζόμενη από τα δύο έτη ήταν, 1.31 ± 0.85 

και 1.9 ± 1.2 αντίστοιχα (Γραφήματα 10, 12). Έτσι, το 40% των ατόμων εμφάνιζε δείκτη 

λιπώδους μικρότερο ή ίσο από την τιμή 1, ενώ το 60% εμφάνιζε δείκτη μυϊκού ιστού 



μικρότερο ή ίσο από 1. Συνολικά το 34% των Κηποτσιροβάκων που έφτασαν στα 

Αντικύθηρα, εμφάνιζαν δείκτη λιπώδους και μυϊκού ιστού μικρότερο ή ίσο με την τιμή 1 

(Γραφήματα 11, 13). 

 

Γράφημα 10. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση δείκτη λιπώδους ιστού 

 
Γράφημα 11. Κατανομή δείκτη λιπώδους ιστού    
 
 



 

Γράφημα 12. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση δείκτη μυϊκού ιστού 

         

 
Γράφημα 13. Κατανομή μυϊκού ιστού                                                                     
 

Με βάση τα παραπάνω, η φυσιολογική κατάσταση των Κηποτσιροβάκων θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μέτρια έως κακή. Έχοντας διανύσει περισσότερο από 350 χιλιόμετρα πάνω 

από την ανοιχτή θάλασσα χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού και όντας ήδη επιβαρυμένα από 

το ταξίδι πάνω από την έρημο Σαχάρα, φτάνουν στα Αντικύθηρα πρακτικά χωρίς ενεργειακά 

αποθέματα, έχοντας καταναλώσει παράλληλα μέρος του μυϊκού τους ιστού, όπως φαίνεται 

από την αρνητική απόκλιση του ενεργειακού αποθέματος από την  θεωρητική μυϊκή μάζα.    

 

5.1.3 Εποχιακά πρότυπα μεταβολής 

Το μήκος φτερού συσχετίζεται αρνητικά με την ημερομηνία σύλληψης (Γράφημα 14), αν και 

το πρότυπο παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα μόνο το έτος 2008. Σύμφωνα με τους 

Alerstam & HedenstrÖm, (1998), Ketterson & Nolan (1983) και Ellegren, (1991), το 



μεταναστευτικό πρότυπο πολλές φορές διαφοροποιείται μεταξύ των, ηλικιακών κλάσεων, 

των φύλων ή των υποπληθυσμών με διαφορετική γεωγραφική προέλευση. Ωστόσο στον 

Κηποτσιροβάκο δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του φύλου, αν και τα δύο φύλα δεν 

παρουσιάζουν διαφορές στο μήκος φτερού, (Cramp 1992). Εντούτοις, παρόμοιο πρότυπο 

μείωσης του φτερού με την ημερομηνία σύλληψης, για τον Κηποτσιροβάκο έχει καταγραφεί 

και στην Ιταλία (Spina, 1993) ενώ το αντίθετο πρότυπο έχει παρατηρηθεί στην Ισπανία 

(Barriocanal & Robson, 2007). Η παραπάνω τάση πιθανόν να οφείλεται στην ασύγχρονη 

άφιξη των ηλικιακών κλάσεων (Μπαρμπούτης  2005). Παράλληλα μπορεί να οφείλεται και 

στο ότι οι πληθυσμοί που κατευθύνονται σε βορειότερες και ανατολικότερες περιοχές 

αναπαραγωγής, και οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο μήκος φτερού (Shirihai και συν., 2001) να 

περνούν από τα Αντικύθηρα αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, θωρείται ότι η αιχμηρότητα του 

φτερού προβλέπει καλύτερα τη απόσταση μετανάστευσης από ότι το μήκος φτερού 

(Mönkkönen 1995; Winkler & Leisler 1992), αν και περισσότερα στοιχεία χρειάζονται για να 

ελεγχθεί αυτή η υπόθεση (Barriocanal & Robson, 2007). 

 
Γράφημα 14 Εποχιακά πρότυπα μεταβολής μήκους φτερού 
 
Η μάζα σώματος και το ενεργειακό απόθεμα είναι αρνητικά συσχετισμένα με την 

ημερομηνία σύλληψης και στα δύο έτη (Γράφημα 15, 16), παρ’ όλο που, καμία από τις δύο 

περιπτώσεις δεν είναι στατιστικά σημαντική. Ομοίως, και οι δείκτες λιπώδους και μυϊκού 

ιστού εμφανίζουν πτωτική τάση με την πάροδο της ημερομηνίας σύλληψης. Παρόμοια 

πτωτική σχέση στην μάζα σώματος ή/και την μάζα λιπώδη ιστού, έχει παρατηρηθεί με και σε 

άλλα είδη κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση (Yong & Moore 1997; Izhaki & Maitav 1998; 

Robson και συν., 2001). Το παραπάνω πρότυπο μπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι τα 

άτομα που ξεκίνησαν  αργά το μεταναστευτικό τους ταξίδι προς τις περιοχές αναπαραγωγής, 



δεδομένου ότι είναι περισσότερο χρονικά πιεσμένα, να αναγκάζονται να πραγματοποιούν 

συγκριτικά συνεχείς πτήσεις, μειώνοντας τις ενδιάμεσες στάσεις με αποτέλεσμα να 

εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά ενεργειακού αποθέματος και συνεπώς και μάζας σώματος. 

 
Γράφημα 15. Εποχιακά πρότυπα μεταβολής μάζας σώματος  
                              

 
Γράφημα 16. Εποχιακά πρότυπα μεταβολής ενεργειακού αποθέματος  

 

5.1.4  Ρυθμοί μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος 
 Ο μέσος ρυθμός ενεργειακής απόθεσης του Κηποτσιροβάκου στα Αντικύθηρα υπολογίστηκε 

σε 0.39 ± 0.03 g/ημέρα ή αντίστοιχα σε 2.3 ± 0.2 % (LBM)/ημέρα. Ο μέσος ελάχιστος 

χρόνος παραμονής υπολογίστηκε σε 2 ημέρες. Δεδομένων των παραπάνω, ένα άτομο  

ανεφοδιαζόμενο στα Αντικύθηρα για 2 ημέρες θα αύξανε την μάζα σώματος του κατά 0.72 g. 

Η μέση τιμή των Κηποτσιροβάκων που επανασυλλήφθηκαν υπολογίστηκε σε 15.49 g, 

συνεπώς έπειτα από 2 ημέρες αυτά τα άτομα θα έφταναν σε μάζα σώματος ίση με 16.27 g 



περίπου ίση με την μάζα σώματος των ατόμων που δεν επανασυλλήφθηκαν (16.04 g) και 

θεωρητικά εγκατέλειψαν τα Αντικύθηρα και συνέχισαν το μεταναστευτικό τους ταξίδι. 

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής μάζας σώματος όπως υπολογίστηκαν από τους 

Barriocanal & Robson (2007) για δύο σταθμούς στην Δυτική μεσόγειο (Cabrera,  -0.38 ± 

0.10 g/ημέρα; Aiguamolls de l’Empordà, 0.02 ± 0.14 g/ημέρα) παρατηρείται ότι ο ρυθμός 

ενεργειακής απόθεσης είναι αρκετά μεγαλύτερος στα Αντικύθηρα. Έχει βρεθεί ότι άτομα που 

φτάνουν στους ενδιάμεσους μεταναστευτικούς σταθμούς έχοντας καλύτερη φυσιολογική 

κατάσταση παρουσιάζουν χαμηλότερους ρυθμούς ενεργειακής απόθεσης (Schaub, & Jenni, 

2000). Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, οι φυσιολογική κατάσταση των ατόμων στους 

δύο παραπάνω σταθμούς, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη στα Αντικύθηρα. Για αυτόν 

τον λόγο είναι πιθανόν ο ρυθμός ενεργειακής απόθεσης στα Αντικύθηρα (ή στους δύο 

σταθμούς) να είναι μεγαλύτερος (ή μικρότερος, αντίστοιχα). Ωστόσο ο ρυθμός εναπόθεσης 

ενέργειας στην παρούσα μελέτη υπολογίστηκε σε εύρος 2 συναπτών ετών ενώ στους 

Barriocanal & Robson (2007), σε εύρος εννέα ετών, οπότε η σύγκριση ίσως να μην είναι 

δόκιμη. Παρ’ όλα αυτά οι Schaub, & Jenni, (2000) μελέτη, βασιζόμενοι σε στοιχεία από 17 

μεταναστευτικούς σταθμούς στη δυτική Μεσόγειο και Ευρώπη, αναφέρουν ότι ο ρυθμός 

ενεργειακής απόθεσης σπάνια παρουσίαζε σημαντική ετήσια διαφοροποίηση για τον 

εκάστοτε σταθμό. 

Παρ’ όλα αυτά η διαθεσιμότητα τροφής πιθανόν να αποτελεί τον μεγαλύτερο περιοριστικό 

παράγοντα στην ρύθμιση του ρυθμού εναπόθεσης ενέργειας (Μπαρμπούτης, 2005) και η 

μεταβλητότητα που παρουσιάζει αυτός, τόσο στο χώρο όσο και στον χρόνο, έχει αποδοθεί 

στην μεταβλητότητα της διαθεσιμότητας τροφής (Schaub, & Jenni, 2000; Rguibi-Idrissi και 

συν., 2003). Ο ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος του Κηποτσιροβάκου στην Γαύδο 

υπολογίστηκε σε 0.29 g/ημέρα (Μπαρμπούτης, 2005). Η διαφορά με το αντίστοιχο στα 

Αντικύθηρα πιθανόν να οφείλεται στην διαφορετική δυνατότητα ευκαιριών ανεφοδιασμού 

από άποψη διαθεσιμότητας τροφής ή στην διαφορετική φυσιολογική κατάσταση των ατόμων 

που φτάνουν στην Γαύδο σε σχέση με τα Αντικύθηρα, ή και στα δύο. 

Παρ’ όλο που η μέση μεταβολή της μάζα σώματος ήταν θετική, παρατηρήθηκε σε κάποια 

άτομα μείωση της μάζας σώματος, η οποία στη μέγιστη τιμή της έφτασε τα  1.7 g/ημέρα. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι μερικά είδη κατά την διάρκεια στάσεων σε μεταναστευτικούς 

σταθμούς αρχικά εμφανίζουν μείωση στην μάζα σώματος (Mehlum 1983a, Hanson & 

Pettersson 1989) ή δεν εμφανίζουν άμεση αύξηση (Langslow 1976, Rappole & Warner 1976; 

Carpenter και συν., 1993). Πιθανές εξηγήσεις για αυτήν την καθυστέρηση είναι οι εξής 

υποθέσεις: α) περιορισμοί στην πρόσβαση σε πόρους και β) φυσιολογικοί περιορισμοί. 



Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, εξωτερικοί παράγοντες όπως ο ανταγωνισμός (Hannson & 

Petersson 1989; Moore & Yong 1991), η εδραίωση της επικράτειας (Rappole & Warner 

1976) ή και το στρες από τον χειρισμό κατά την δακτυλίωση (Mueller & Berger 1976; 

Schwilch & Jenni 2001), μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση των ατόμων στην τροφή 

(Gannes, 2002). Σύμφωνα με την δεύτερη υπόθεση οι περιορισμοί οφείλονται στην 

ικανότητα των ατόμων να αφομοιώσουν τροφή (Gannes, 2002). Δεδομένου ότι όργανα όπως 

το έντερο, το συκώτι και τα νεφρά τα οποία σχετίζονται με τη αφομοίωση τροφής, ατροφούν 

σε αρκετά μεταναστεύοντα είδη την περίοδο μετανάστευσης (Piersma & Lindström, 1997; 

Biebach, 1998; Karasov & Pinshow 1998) υπάρχει πιθανότητα να επηρεάζουν αρνητικά 

καθυστερώντας την αφομοίωση τροφής. Παρ’ όλα αυτά λίγα είναι γνωστά για τον τρόπο με 

τον ποίο συμβαίνει μια τέτοια διαδικασία (Gannes, 2002). 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 

5.2.1  Μάζα σώματος και Ενεργειακό απόθεμα 

Η μάζα σώματος η οποία εξαρτάται από τις διαστάσεις του ατόμου, οι οποίες καθορίζονται 

βάση του μήκος φτερού του, εμφανίζει σαφές πρότυπο αύξησης σε όλες τις ομάδες βάρους, 

από τον εγκλωβισμό έως την πέμπτη ημέρα πειράματος. Όμοιο πρότυπο αύξησης ακολουθεί 

και το ενεργειακό απόθεμα (Γραφήματα 17, 18). Παρόμοιες μελέτες (Kullberg και συν., 

1996; Fransson & Weber 1997) στον Μαυροσκούφη (Sylvia atricapila), κατά την 

μεταναστευτική περίοδο, έχουν δείξει ότι παρ’ όλο που βρίσκονται εγκλωβισμένα και 

δεδομένης της παροχής τροφής, έχουν την δυνατότητα ενεργειακού ανεφοδιασμού, 

αυξάνοντας έτσι την μάζα σώματος τους (Senar, και συν., 2001).  

Κατά τον εγκλωβισμό, όλες ο ομάδες, βάση του διαχωρισμού τους, έχουν στατιστικά 

σημαντικά διαφορετική μάζα σώματος και ενεργειακό απόθεμα. Στην συνέχεια όμως του 

πειράματος, αυτές οι διαφορές εξομαλύνονται, με αποτέλεσμα την πέμπτη ημέρα, όλες οι 

ομάδες να εμφανίζουν στατιστικά όμοια μάζα σώματος στα 21.53 ±1.58 g και ενεργειακό 



απόθεμα ίσο με 31.87 ± 9.84 % επί της θεωρητικής μυϊκής μάζας. 

 
Γράφημα 17. Πρότυπο κατανομής μάζας σώματος         

 
Γράφημα 18. Πρότυπο κατανομής ενεργειακού αποθέματος 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπου 

η τροφή είναι σχετικά άφθονη και στον δοσμένο χρονικό διάστημα, όλα τα άτομα 

ανεξαρτήτως της αρχικής ενεργειακής τους κατάστασης, φτάνουν στα ίδια επίπεδα 

ενεργειακού αποθέματος και μάζας σώματος. Το γεγονός αυτό, πιθανόν να αντικατοπτρίζει 

την ισχυρή επιλογή για άτομα που εμφανίζουν πλαστικότητα όσο αφορά τους ρυθμούς 

μεταβολής μάζας σώματος. Αυτή η πλαστικότητα πιθανόν να επιτρέπει στα άτομα του 

πληθυσμού να εκμεταλλεύονται την αφθονία τροφής όταν αυτή προκύψει. Αυτή η 

πλαστικότητα δεν αφορά μόνο την δυνατότητα εκμετάλλευσης της τροφής, αλλά και 

δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμών μεταβολής μάζας σώματος με βάση το κέρδος και το 



κόστος από την εναπόθεση ενέργειας δεδομένης της υπάρχουσα φυσιολογικής τους 

κατάστασης. 

Το μέσο ενεργειακό απόθεμα που επιτυγχάνουν όλες οι ομάδες την πέμπτη ημέρα 

πειράματος δεν είναι το ανώτατο που μπορεί να έχει ένας Κηποτσιροβάκος. Έχουν 

παρατηρηθεί άτομα με αρκετά υψηλότερα ποσοστά κατά την προετοιμασία τους για την 

διάσχιση της Σαχάρας είτε κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση (Κρήτη, FL ~100%, 

Fransson και συν., 2008) είτε κατά την ανοιξιάτικη (Νιγηρία/Σενεγάλη, FL~ 50%, ενώ 

περίπου 10% ατόμων εμφανίζει FL~100%, Ottonsson και συν., 2005). Πιθανόν λοιπόν οι 

τιμές μάζας σώματος/ενεργειακού αποθέματος των Κηποτσιροβάκων την πέμπτη ημέρα 

πειράματος να είναι ανώτατες για τον συγκεκριμένο τόπο (Αντικύθηρα) και χρόνο (άνοιξη).  

Ο Scot και συν. (1994) πραγματοποιώντας πειράματα στον Κοκκινοσκελή (Tringa totanus), 

κατά την μη αναπαραγωγική περίοδο, έδειξε την δυνατότητα για εσωτερική (ενδογενετική) 

ρύθμιση της μάζας σώματος των ατόμων, η οποία είναι ανεξάρτητη από την παροχή τροφής.   

Αν υποτεθεί ότι ενεργή ρύθμιση των ενεργειακών αποθεμάτων/μάζας σώματος, συμβαίνει, 

σε επίπεδα όχι υψηλότερα από τα εκάστοτε απαραίτητα, τότε είναι πιθανόν το πλεονάζον 

ενεργειακό απόθεμα να συνοδεύεται από κάποιο κόστος (Witter & Cuthil, 1993). 

Η διατήρηση επιπλέων ενεργειακών αποθεμάτων, σε σχέση με το μέγεθος του ατόμου, είναι 

επιβλαβής λόγω του αυξημένου κόστους διατήρησης και μεταφοράς τους, ή/και της 

αυξημένης πιθανότητας θήρευσης (Witter & Cuthill 1993; Gosler, Greenwood & Perrins 

1995; Metcalfe & Ure 1995; Kullburg και συν., 1996). Η αυξημένη πιθανότητα θήρευσης για 

τα βαριά άτομα, θεωρείται ως ένα πιθανό κόστος, βασιζόμενη στην θεωρητική υπόθεση ότι 

τα πολύ υψηλά ενεργειακά αποθέματα επιδρούν αρνητικά στην πτήση, επειδή τα βαριά 

άτομα έχουν μειωμένη δυνατότητα για ελιγμούς (Hedenström 1992; Lind και συν., 1999), αν 

και για παραπάνω συσχέτιση οι απόψεις είναι αντικρουόμενες (Dierschke, 2003).  

Έτσι, τα περισσότερα είδη πτηνών συσσωρεύουν σχετικά μικρές ποσότητες ενεργειακών 

αποθεμάτων περίπου 20- 30% τα οποία ανανεώνουν σε διαδοχικούς ενδιάμεσους σταθμούς 

(Alerstam & Lindström, 1990). Η συσσώρευση μεγάλων ενεργειακών αποθεμάτων συμβαίνει 

σε περιπτώσεις προετοιμασίας για την διάσχιση ενός σημαντικού οικολογικού φράγματος 

(Fry και συν., 1970; Fransson και συν., 2006, 2008) ή όταν τα πουλιά φτάνουν στις περιοχές 

αναπαραγωγής (Fransson & Jakobsson 1997). Τα Αντικύθηρα αφενός βρίσκονται μακριά 

από τις περιοχές αναπαραγωγής (τουλάχιστον 600 χλμ) και αφετέρου, σε αυτή την απόσταση 

δεν παρεμβάλλεται κάποιο σημαντικό οικολογικό φράγμα. Η διαπίστωση της απόστασης που 

απομένει για τις περιοχές αναπαραγωγής ή κατά πόσο μεσολαβεί κάποιο οικολογικό φράγμα, 

οπότε είναι απαραίτητη η εκτεταμένη εναπόθεση ενέργειας, πιθανόν μπορεί να γίνεται 



αντιληπτή από τα πουλιά μέσω προηγούμενης τους εμπειρίας. Παράλληλα έχει διατυπωθεί, 

ότι τα πουλιά μπορούν αν αντιληφθούν την γεωγραφική τους θέση (γεωγραφικό πλάτος) 

χρησιμοποιώντας γεωμαγνητικές πληροφορίες τις οποίες πιθανόν χρησιμοποιούν και για να 

αποφασίσουν για το πριν (περάσουν) από πού, χρειάζεται να συσσωρεύουν τα απαραίτητα 

ενεργειακά για διασχίσουν οικολογικά φράγματα όπως η Σαχάρα (βλέπε Fransson και συν., 

2001; Kullberg και συν., 2003). 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι στην δεδομένη περιοχή πιθανόν να μην είναι 

απαραίτητη η εκτεταμένη ενεργειακή απόθεση, και έτσι όλες οι ομάδες Κηποτσιροβάκων 

την πέμπτη ημέρα των εργαστηριακών πειραμάτων να συσσωρεύουν τα ίδια, παρατηρούμενα 

ενεργειακά αποθέματα. Το γεγονός αυτό, υποστηρίζει την υπόθεση για ρύθμιση της μάζας 

σώματος των πουλιών βάση του κέρδους και του κόστους που συνεπάγεται από την απόθεση 

ενεργειακών αποθεμάτων, για την εκάστοτε περίοδο και περιοχή. 

 

 

5.2.2 Ρυθμοί μεταβολής μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος 

Κάθε ομάδα εμφανίζει διαφορετική συνολική αύξηση μάζας σώματος και ενεργειακού 

αποθέματος, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη από την αρχική κατάσταση των ατόμων. 

Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 19, τα άτομα με χαμηλό ενεργειακό απόθεμα (Πολύ 

Αδύνατα, Αδύνατα), παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση μάζας σώματος και ενεργειακού 

αποθέματος, από τα υπόλοιπα, κάτι που συμφωνεί με τις θεωρητικές προβλέψεις (Klaassen 

& Lindström 1996).  

 
Γράφημα 19. Συνολική μέση αύξηση μάζας σώματος και ενεργειακού αποθέματος     

Όμοια συσχέτιση παρατηρούν και οι Schaub & Jenni, 2000) σε ελεύθερους πληθυσμούς του 

Κηποτσιροβάκου κατά την φθινοπωρινή μετανάστευση του είδους. Σε 4 από τους 12 



μεταναστευτικούς σταθμούς, στην Δυτική Μεσόγειο και Ευρώπη, στην μελέτη των Schaub 

& Jenni (2000) η συσχέτιση ήταν στατιστικά σημαντική. Όμοια συσχέτιση παρατηρούν και 

οι Witter & Swaddle (1997), σε Ψαρόνια (Sturnus vulgaris) υπό πειραματικές συνθήκες 

εγκλωβισμού. Στη εν λόγω μελέτη, οι Witter & Swaddle, πραγματοποιώντας παρόμοια 

πειράματα, παρατήρησαν ότι τα άτομα με μικρότερη αρχική μάζα σώματος παρουσίασαν 

μεγαλύτερη αύξηση αυτής, σε σχέση με εκείνα που είχαν υψηλές αρχικές τιμές μάζας 

σώματος. Ωστόσο, η συσχέτιση που βρήκαν οι Witter & Swaddle δεν εμφάνιζε στατιστική 

σημαντικότητα 

Τα αδύνατα άτομα σύμφωνα με τους Ekman & Hake (1990) εκμεταλλεύονται καλύτερα την 

αφθονία τροφής καθώς είναι περισσότερο ευάλωτα σε μελλοντικό περιορισμό της. Τα 

παραπάνω δεδομένα φαίνεται να υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα πουλιά (τουλάχιστον για το 

μελετώμενο είδος) μπορούν να τροποποιούν τον ρυθμό μεταβολής των ενεργειακών τους 

αποθεμάτων βάση του ισοζυγίου κόστους- κέρδους από την εναπόθεση ενεργειακού ν 

αποθέματος (Witter & Swaddle, 1997; Scot, Mitchel & Evans, 1994).  

Παρ‘ όλα αυτά, η διαφοροποίηση είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ των ομάδων Αδύνατα 

(μέσο ενεργειακό απόθεμα εγκλωβισμού, 11%) και Βαριά, (7% αντίστοιχα). Θα αναμέναμε 

παρόμοια σημαντική διαφορά να εμφανίζεται μεταξύ των ομάδων Πολύ Αδύνατα και Βαριά. 

Κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται, πιθανότατα λόγω του μικρού δείγματος της ομάδας Πολύ 

Αδύνατα (3 άτομα). 

Σε διάφορες μελέτες, ο ρυθμός ενεργειακής απόθεσης έχει βρεθεί να έχει αρνητική, θετική ή 

καθόλου συσχέτιση με την μάζα σώματος των ατόμων (ανασκόπηση από Schaub & Jenni, 

2003). Αυτή η ποικιλία στην σχέση του ρυθμού μεταβολής ενεργειακής απόθεσης με την 

αρχική μάζα σώματος/ενεργειακό απόθεμα, πιθανόν να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία  

των στρατηγικών βελτιστοποίησης της μετανάστευσης. Σύμφωνα με το μοντέλο της 

βελτιστοποίησης της μετανάστευσης (Optimal Bird Migration, Alerstam & Lindström, 1990) 

οι μεταναστεύοντες πληθυσμοί/είδη επιλέγουν να ελαχιστοποιήσουν έναν από τους τρείς 

παράγοντες. Τον χρόνο μετανάστευσης (time minimisers), την συνολική κατανάλωση 

ενέργειας (energy minimisers), ή την πίεση θήρευσης (predation risk minimisers). 

Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ρυθμός εναπόθεσης ενέργειας ρυθμίζεται με 

βάση την φυσιολογική κατάσταση. Το γεγονός αυτό δεν συνάδει με την στρατηγική 

ελαχιστοποίησης ενέργειας, όπου το τελικό ενεργειακό απόθεμα είναι ανεξάρτητο του 

ρυθμού εναπόθεσης ενέργειας μεταβολής (Alerstam & Lindström, 1990). Αυτό σημαίνει πως 

δεν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής του ρυθμού εναπόθεσης ενέργειας με βάση την 

φυσιολογική κατάσταση. Αντίθετα στην περίπτωση ελαχιστοποίησης του χρόνου, το τελικό 



ενεργειακό απόθεμα είναι θετικά συσχετισμένο με τον ρυθμό ενεργειακής απόθεσης 

(Alerstam & Lindström, 1990). Έτσι τροποποίηση του ρυθμού ανάλογα με την φυσιολογική 

κατάσταση οδηγεί σε εξισορρόπηση των (τελικών) ενεργειακών αποθεμάτων ατόμων με 

διαφορετική ενεργειακή κατάσταση άφιξης. Με βάση τα παραπάνω, είναι πιθανότερο κατά 

την ανοιξιάτικη μετανάστευση ο Κηποτσιροβάκος να ακολουθεί στρατηγική μείωσης του 

χρόνου παρά της ενέργειας. Σε ανάλογα συμπεράσματα για την στρατηγική μείωσης χρόνου  

καταλήγει η μελέτη της ανοιξιάτικης μετανάστευσης του είδους στην Γαύδο (Μπαρμπούτης, 

2005) 

 

5.2.4  Κατανάλωση τροφής 

Η κατανάλωση τροφής όπως παριστάνεται και στο Γράφημα 20, αρχικά αυξάνεται μέχρι την 

τρίτη ημέρα όπου και παρατηρείται το μέγιστο. Έπειτα η κατανάλωση φθίνει μέχρι την 

πέμπτη ημέρα, η τιμή της οποίας στατιστικά μικρότερη από το μέγιστο. Η χαμηλή  τιμή που 

παρατηρείται την πρώτη και την δεύτερη ημέρα, πιθανόν να οφείλεται στην περιορισμένη 

δυνατότητα αφομοίωση της τροφής. Η περιορισμένη δυνατότητα αφομοίωσης μπορεί να 

οφείλεται στο ότι όργανα όπως το έντερο, το συκώτι, τα νεφρά, ατροφούν μετά από ένα 

μεταναστευτικό ταξίδι (Piersma & Lindström, 1997; Biebach 1998; Karasov & Pinshow 

1998). Όπως υποστηρίζουν οι Karasov (1996) και Piersma & Lindström (1997), ο όγκος του 

εντέρου αλλάζει με αργό ρυθμό ο οποίος δεν θα μπορούσε να εξηγήσει την ραγδαία αύξηση 

της κατανάλωσης τροφής που παρατηρείται μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, όργανα που 

σχετίζονται με την αφομοίωση τροφής μπορούν να μεταβληθούν μέσα σε διάστημα ημερών 

(Karasov, 1996). Μελέτη στον Κηποτσιροβάκο κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση 

(Bauchinger και συν., 2005), έδειξε ότι άτομα του είδους έχοντας διασχίσει την έρημο 

Σαχάρα, εμφανίζουν μείωση στα όργανα του πεπτικού σωλήνα (αδενώδης στόμαχος 36%, 

μυώδης στόμαχος 34%, λεπτό έντερο 51%, κόλον 62%) αλλά και σε όργανα όπως το συκώτι 

(57%), η σπλήνα (56%) και τα νεφρά (42%). 

Εναλλακτικά, η χαμηλή κατανάλωση τροφής της δύο πρώτες μέρες μπορεί να οφείλεται στο 

stress των πουλιών λόγω του εγκλωβισμού τους  (Gannes, 2002). Σε παρόμοια με την 

παρούσα μελέτη πειράματα (Gannes, 2002) σε Μαυροσκούφηδες, (Sylvia atricapila) η 

κατανάλωση τροφής της δύο πρώτες ημέρες του πειράματος ήταν χαμηλότερη σε σχέση με 

τις επόμενες ημέρες. Όταν τα ίδια άτομα, αφού υποβλήθηκαν σε ασιτία για 59 ώρες, τους 

δόθηκε ξανά άφθονη τροφή, εμφάνισαν πάλι συγκριτικά χαμηλότερη κατανάλωση τροφής 

τις πρώτες δύο ημέρες του πειράματος.  



Με βάση τα παραπάνω, η παρατηρούμενη αύξηση της κατανάλωσης τροφής στην παρούσα 

μελέτη είναι πιθανό να οφείλεται στα όργανα που σχετίζονται με την αφομοίωση τροφής 

(πέραν του πεπτικού), χωρίς να αποκλείεται και συμβολή του πεπτικού συστήματος. 

Παράλληλα πιθανόν το stress του εγκλωβισμού να μην επηρεάζει κατανάλωση τροφής, 

σύμφωνα με τα πειράματα στον Μαυροσκούφη.  

 
Γράφημα 20. Πρότυπο κατανάλωσης τροφής  

 

Η μεγαλύτερη μέση ημερήσια κατανάλωση τροφής παρατηρείται στην ομάδα Φυσιολογικά 

με 14.21 g/ημέρα, η οποία αντιστοιχεί σε σχεδόν 87% % της θεωρητικής μυϊκής της μάζας. 

Ακολουθούν οι ομάδες Βαριά, Αδύνατα και Πολύ Αδύνατα με χωρίς ωστόσο ιδιαίτερες 

διαφορές μεταξύ τους, και μέση κατανάλωση περίπου στα 12 g/ημέρα (η αντίστοιχα 75%), 

όπως παρατηρείται και στο Γράφημα 21. Οι ομάδες πολύ αδύνατα, αδύνατα, και βαριά 

εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη μέση κατανάλωση τροφής σε σχέση με τα φυσιολογικά 

άτομα. Πιθανόν για διαφορετικούς λόγους κάθε ομάδα να εμφανίζει αυτές τις τιμές. Η 

εκτεταμένη μείωση του πεπτικού σωλήνα, στις ομάδες Πολύ Αδύνατα και Αδύνατα, 

ενδεχομένως να περιορίζει, τουλάχιστον στην αρχή του πειράματος, την κατανάλωση 

μεγάλων ποσοτήτων τροφής. Από τη άλλη, τα Βαριά άτομα, παρ’ όλο που θεωρητικά το 

πεπτικό τους σύστημα δεν εμφανίζει αντίστοιχη μείωση, καταναλώνουν ίδια ποσότητα 

τροφής με τα Αδύνατα και Πολύ Αδύνατα άτομα. Κάτι τέτοιο, μπορεί να οφείλεται στο ότι 

ενδεχομένως το υψηλό ενεργειακό απόθεμα που παρουσιάζουν τα άτομα αυτά, μέσω 

μηχανισμών αρνητικής ανάδρασης να δρα ρυθμιστικά, και συνδεόμενο με κάποιο μονοπάτι 

του μηχανισμού της συμπεριφοράς, να περιορίζει την εκτεταμένη κατανάλωση τροφής.  

 



 
Γράφημα 21. Κατανάλωση τροφής ανά ομάδα βάρους                         

                  

5.2.3  Απώλεια μάζας σώματος κατά την διάρκεια της νύχτας 

Αρκετά είδη πτηνών, ανάμεσα σε αυτά και οι Κηποτσιροβάκοι, όπως και οι περισσότεροι 

Τσιροβάκοι, μεταναστεύουν κατά την διάρκεια της νύχτας (Gwinner, 1996). Ωστόσο υπό 

συνθήκες εγκλωβισμού, κατά την διάρκεια της περιόδου μετανάστευσης, επιδεικνύουν 

αυξημένη δραστηριότητα (πχ τρεμόπαιγμα η φτεροκόπημα των φτερών, Bethold & Querner 

1988; Berthold και συν., 2000) κατά την διάρκεια της νύχτας. Αυτή είναι μια κατάσταση 

γνωστή ως μεταναστευτική ανησυχία (Zugunruhe, Berthold, 1996), η οποία συμπίπτει με τις 

περιόδους μετανάστευσης των ελεύθερων πληθυσμών (Gwinner, 1996).  

Αν και η γνώση για τη σηματοδότηση των εσωτερικών αυτών αλλαγών, είναι περιορισμένη, 

πρόσφατες μελέτες (Gwinner και συν., 1993) δείχνουν, ότι η ανάπτυξη της μεταναστευτικής 

ανησυχίας συσχετίζεται με αλλαγές στο ημερήσιο πρότυπο έκκρισης της μελατονίνης. Η 

περιοδική έκκριση μελατονίνης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ρύθμιση του κιρκάδιου 

κύκλου ιδιαίτερα στα στρουθιόμορφα (Cassone, 1990; Gwinner και συν., 1994). Ωστόσο, δεν 

είναι ακόμη ξεκάθαρο, αν η μειωμένη έκκριση μελατονίνης, που παρατηρείται κατά την 

μεταναστευτική ανησυχία, αποτελεί την αιτία ή το αποτέλεσμα αυτής (Gwinner, 1996).  

Η μέτρηση της απώλειας μάζας σώματος έγινε την πέμπτη ημέρα πειράματος, όπου όλες οι 

ομάδες εμφάνισαν στατιστικά όμοια ποσοστά ενεργειακού αποθέματος και μάζας σώματος. 

Η απώλεια μάζας σώματος κατά την διάρκεια της νύχτας, εμφανίζει θετική συσχέτιση με το 

ενεργειακό απόθεμα την πέμπτη ημέρα πειράματος. Παρατηρείται λοιπόν η τάση τα άτομα 

με υψηλότερο (ή χαμηλοτερο) ενεργειακό απόθεμα να εμφανίζουν μεγαλύτερη (ή αντίστοιχα 

μικρότερη) απώλεια μάζας σώματος την νύχτα (Γράφημα 22). Έτσι, παρόλο που την πέμπτη 

ημέρα όλες οι ομάδες είχαν στατιστικά όμοια ενεργειακά αποθέματα, η απώλεια μάζας 



σώματος, παρουσίασε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων Πολύ Αδύνατα (1.06 ± 

0.19%) και Φυσιολογικά (1.70 ± 0.38%) και Πολύ Αδύνατα και Βαριά (1.85 ± 0.25%).  

 
Γράφημα 22. Πρότυπο κατανομής απώλειας μάζας σώματος κατά την νύχτα      

Η θετική αυτή συσχέτιση πιθανόν να προκύπτει από την εντονότερη μεταναστευτική 

ανησυχία που παρουσιάζουν τα άτομα με σχετικά υψηλότερο ενεργειακό απόθεμα. Οι Yong 

& Moore (1993) πραγματοποιώντας πειράματα παρόμοια με είδος Catharus guttatus, 

αναφέρουν ότι αδύνατα άτομα παρουσίασαν στατιστικά χαμηλότερα επίπεδα 

μεταναστευτικής ανησυχίας την νύχτα από ότι τα πιο παχιά, ενώ παράλληλα η ανησυχία 

αυξάνονταν καθώς αναπλήρωναν τα ενεργειακά τους αποθέματα.  

Σε παλαιότερη μελέτη στον Σταχτομυγοχάφτη (Muscicapa srtiata, Biebach, 1985), βρέθηκε 

ότι όταν δίνονταν στα πουλιά τροφή, έπειτα από περίοδο ασιτίας, αναστέλλονταν η 

μεταναστευτική τους ανησυχία, μέχρι να επανακτήσουν την μάζα σώματος τους. Σε μελέτη 

στον Κηποτσιροβάκο ο Gwinner, (1996) παρατήρησε όμοια αποτελέσματα με την μελέτη 

του Biebach, (1985), αλλά και περιπτώσεις όπου η απώλεια μάζας σώματος, ως αποτέλεσμα 

της έλλειψης τροφής, ενίσχυε την μεταναστευτική ανησυχία. Έτσι ο Gwinner, (1996) 

πρότεινε ότι η μεταναστευτική ανησυχία καθορίζεται από ένα εσωτερικό μεταναστευτικό 

πρόγραμμα και όχι απόλυτα από την ενεργειακή κατάσταση του ατόμου. Αυτό αποτελεί 

ένδειξη τη προσαρμοστικότητας του μεταναστευτικού προγράμματος στην διαθεσιμότητα 

τροφής/ή και στην ενεργειακή κατάσταση όπως αυτές διαμορφώνονται στο μεταναστευτικό 

ταξίδι. Έτσι η αφθονία διαθέσιμης τροφής σε έναν μεταναστευτικό σταθμό (ή συνεπαγόμενη 

αύξηση μάζας σώματος) αναστέλλει την μεταναστευτική ανησυχία στα αδύνατα άτομα. 

Αντίθετα η απουσία τροφής (και η επακόλουθη απώλεια μάζας) ενισχύει την μεταναστευτική 

ανησυχία, πιθανότατα δίνοντας το έναυσμα στα πουλιά να εγκαταλείψουν έναν τέτοιο 



μεταναστευτικό σταθμό. Παράλληλα, πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν τον ρόλο της 

ενεργειακής κατάστασης στην απόφαση για αναχώρηση (Long & Stouffer, 2003). 

  

5.2.5. Σύγκριση ρυθμών μεταβολής μάζας σώματος/ενεργειακού αποθέματος υπό 
εργαστηριακές και φυσικές συνθήκες  
 
Ο ρυθμός μεταβολής μάζας σώματος/ενεργειακού αποθέματος που παρατηρήθηκε στα 

εργαστηριακά πειράματα ήταν σχεδόν τριπλάσιος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε σε 

φυσικές συνθήκες.  Σε παρόμοια μελέτη ο Scot και συν., (1994) σε έδειξε ότι η μέγιστη 

ημερήσια αύξηση μάζας σώματος στο Κοκκινοσκελή (Tringa totanus) και στην 

Χονδροσκαλίδρα (Calidris canutus) που παρατηρήθηκε σε εγκλωβισμένα άτομα, που τους 

παρέχονταν άφθονη τροφή, ήταν περίπου 4 και 2.5 φορές αντίστοιχα, μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη που παρατήρησε σε ελεύθερα άτομα των παραπάνω ειδών. Αυτές οι μεγάλες 

διαφορές που παρατηρούνται μπορούν να ερμηνευθούν, αν ληφθεί ότι οι πειραματικές 

συνθήκες αποτελούν ουσιαστικά απλοποιημένες προσομοιώσεις των διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα στην φύση. Ο υπολογισμός  του ρυθμού εναπόθεσης ενέργειας υπό τις 

εργαστηριακές συνθήκες έγινε παρουσία άφθονης τροφής, κάτι που πιθανότατα δεν ισχύει σε 

φυσικές συνθήκες, και απουσία οικολογικών παραγόντων όπως ο ανταγωνισμός και η 

θήρευση.  

Σύμφωνα με μελέτες ο σημαντικότερος παράγοντας περιορισμού του ρυθμού εναπόθεσης 

ενέργειας είναι η διαθεσιμότητα τροφής (Lindström, 1991; Schaub & Jenni, 2000; 

Μπαρμπούτης, 2005). Επιπλέον στοιχεία για αυτό δίνονται από μελέτες σύμφωνα με τις 

οποίες η μεταβλητότητα του ρυθμού ενεργειακής απόθεσης, μεταξύ των μεταναστευτικών 

σταθμών, αλλά και μεταξύ των ίδιων σταθμών σε διαφορετικά έτη είναι συσχετισμένη με την 

αφθονία τροφής (Bibby & Green 1981; Graber & Graber; Rguibi-Idrissi και συν., 2003). 

Ωστόσο ο ρυθμός εναπόθεσης ενέργειας καθορίζεται και από άλλους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (Schaub & Jenni, 2000). Ανάμεσα σε αυτούς είναι η πίεση θήρευσης (Alerstam 

& Lindsröm, 1990, Schaub & Jenni, 2000; Fransson and Weber 1997) και ο ενδο ή/και 

διαειδικός ανταγωνισμός (Moore & Yong, 1991). Κάτω υπό την πίεση της θήρευσης τα 

μεταναστεύοντα είδη πιθανόν επιλέγουν ενδιαιτήματα όπου η πιθανότητα θήρευσης είναι 

μικρότερη παρ όλο που αυτά προσφέρουν χαμηλότερους ρυθμούς ενεργειακής απόθεσης  

(Lindström, 1990). Παράλληλα μελέτες στον Κηποτσιροβάκο (Bairlein, 1990) έδειξαν οι 

ρυθμοί ενεργειακής απόθεσης διέφεραν μεταξύ ατόμων που τους παρέχονταν διαφορετικές 

δίαιτες. Έτσι ο ρυθμός ενεργειακής απόθεσης υπό φυσικές συνθήκες, όπου τα άτομα 



τρέφονται με μια πιο μεγάλη σύνθετη δίαιτα να μην μπορεί να συγκριθεί ισότιμα με τον 

αντίστοιχο από εργαστηριακά πειράματα όπου παρέχεται αποκλειστικά ένα είδος τροφής.   

Παλαιότερα, είχε προταθεί ότι ο ρυθμός εναπόθεσης ενέργειας υπόκεινται γενικά σε 

φυσιολογικούς περιορισμούς (Kirkwood, 1983) ενώ σήμερα είναι ευρέος αποδεκτό ότι ο 

αντίστοιχος ρυθμός περιορίζεται από την διαθεσιμότητα τροφής (Lindström 1991).  

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα μέγιστο όριο ρυθμού εισαγωγής και 

αφομοίωσης ενέργειας στους ελεύθερους πληθυσμούς. Πιθανόν όμως η διαθεσιμότητα 

τροφής ή/και ο διαθέσιμος χρόνος για την εκμετάλλευση της να είναι περιορισμένη. 
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Βιολογία 



Χάρτης 1. Κατανομή αναπαραγωγικής περιοχής του Κηποτσιροβάκου του Sylvia borin*  

 



Χάρτης 2. Κατανομή περιοχής διαχείμασης Κηποτσιροβάκου*                                        . 

 

 

*Χάρτες 1 και 2 από  Cramp, S. & Simmons, K.F.L. (eds). 1983 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Νήσος Αντικύθηρα 

Χάρτης 2.1.1 Χάρτης Αντικυθήρων. Η πράσινη βούλα αναπαριστά την θέση του Ο.Σ.Α και η κόκκινη την 
θέση δακτυλίωσης.  

 



 

 

 

 

 

Κλιματολογικά στοιχεία  
 

Γράφημα 5. Ετήσια κατανομή θερμοκρασίας                                                                                                                                                                                                .                                              

  

Γράφημα 6. Ετήσια κατανομή βροχοπτώσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .   

 



Πίνακας 1. Μέση μηνιαία κατανομή διεύθυνσης και έντασης ανέμου                                                                                                                                    .                         

 

 

 

 

 Πηγή: 
http://www.hnms.gr/hn
ms/greek/index_html. 
Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία  ΕΜΥ. 
Κλιματολογία 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Στοιχεία 
Μετανάστευσης 

1ο Εξάμηνο  ΙΑΝ   ΦΕΒ   ΜΑΡ   ΑΠΡ   ΜΑΙ   ΙΟΥΝ 
Μέση   
Μηνιαία 
Διεύθυνση 
Ανέμων 

Ν  Ν  ΒΔ  ΒΔ  ΒΔ  ΒΔ 

Μέση 
Μηνιαία 
Ένταση 
Ανέμων 

6.1  6.0  6.0  5.5  4.9  5.1 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ  ΑΥΓ  ΣΕΠ  ΟΚΤ  ΝΟΕ  ΔΕΚ 
Μέση   
Μηνιαία 
Διεύθυνση 
Ανέμων 

ΒΔ  ΒΔ  ΒΔ  ΒΔ  Ν  Ν 

Μέση 
Μηνιαία 
Ένταση 
Ανέμων 

4.3  3.8  4.2  4.1  4.4  5.6 

 Πίνακας 1.1.1 Αντίγραφο πρωτοκόλλου δακτυλιώσεων                                                                             
.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιοχή δειγματοληψίας και εργαστηριακών πειραμάτων  



Φωτογραφία 3.1.1 Αντικύθηρα- η περιοχή στο πλαίσιο περιλαμβάνει τον Ο.Σ.Α την θέση δακτυλίωσης 
και εργαστηριακών πειραμάτων.    

  

Φωτογραφία 3.1.2. Υπό μεγέθυνση περιοχή του πλαισίου στην φωτογραφία 1. Διακρίνονται ο Ο.Σ.Α η 
θέση δακτυλίωσης και εργαστηριακών πειραμάτων.    
 

 
 



Φωτογραφία 3.1.3.  Υπό μεγέθυνση περιοχή του πλαισίου στην φωτογραφία 2. Αναπαρίστανται οι 
σχετικές θέσεις των διχτυών και της θέση δακτυλίωσης.   

 
Εργαστηριακά Πειράματα 



Σχέδιο 3.2.1 Αντίγραφο πρωτοκόλλου εργαστηριακών πειραμάτων                                    . 

 

 

Σχήμα 3.2.2 Αναπαράσταση κλουβιού 
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