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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µία πρώτη απόπειρα εκτίµησης του πληθυσµού τεσσάρων ειδών 

θαλασσοπουλιών στο Β. Αιγαίο (Calonectris diomedea, Larus michahellis, Phalacrocorax 

aristotelis και Puffinus yelkouan), καθώς επίσης και των προτύπων κατανοµής και συµπεριφοράς 

τους. Έγιναν αναλύσεις µε δεδοµένα που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεµβρίου 

2009, στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE 07 NAT/GR/00285, υπό την αιγίδα την Ελληνικής 

Ορνιθολογικής Εταιρίας .  

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της αφθονίας ήταν η κλασική σχέση έκτασης-

αριθµού ατόµων και η µέθοδος “Distance”. Η µέση πυκνότητα των θαλασσοπουλιών στο βόρειο 

Αιγαίο βρέθηκε ίση µε 2.97 πουλιά/χµ2, ενώ ο αριθµός των ατόµων ανά είδος υπολογίστηκε σε 

περίπου 70000 άτοµα για το C. diomedea, 90000 για το L. michahellis, 16000 για το P. aristotelis 

και 165000 για το P. yelkouan. 

Επιπλέον διερευνήθηκαν τα πρότυπα διασποράς των πληθυσµών µε τους δείκτες Ι, Green και k 

της αρνητικής διωνυµικής κατανοµής, οι οποίοι έδειξαν έντονη συνάθροιση γα όλα τα είδη. Τέλος, 

µελετήθηκαν παράγοντες που µπορεί να επηρεάζουν  την κατανοµή τους µε τις µεθόδους GAM και 

Maxent και παρήχθησαν χάρτες κατανοµής των πληθυσµών µε βάση την καταλληλότητα του 

ενδιαιτήµατος. Τα αποτελέσµατα υπέδειξαν µια σειρά παραγόντων, τόσο χωρικών όσο και 

φυσικοχηµικών επηρεάζουν την κατανοµή τους. Μεγάλες συγκεντρώσεις θαλασσοπουλιών 

αναµένονται δυτικά της Θάσου, στο σύµπλεγµα των Σποράδων και ανοιχτά της Λέσβου και της 

Χίου. 

Σε µία γενικευµένη προσπάθεια να διερευνηθεί η κατάσταση των θαλασσοπουλιών στις 

Ελληνικές θάλασσες, η εργασία αυτή είναι µόνο ένα πρώτο βήµα και ελπίζουµε να αποτελέσει 

ερέθισµα για περαιτέρω έρευνες. 
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Abstract 

This study is a first attempt to estimate the population size of four seabird species in the north 

Aegean Sea (Calonectris diomedea, Larus michahellis, Phalacrocorax aristotelis and Puffinus 

yelkouan), along with their distribution and behavioral patterns. The data used for the analysis were 

collected from May to September 2009 during the implementation of project LIFE 07 

NAT/GR/00285, under the supervision of the Hellenic Ornithological Society.  

For estimating abundance we used the “Distance” methodology, as well as the classic density 

approach. Mean seabird density in the N. Aegean Sea was found equal to 2.97 birds/km2, while the 

number of individuals per species was calculated at approximately 70.000 for C. diomedea, 90.000 

for L. michahellis, 16.000 for P. aristotelis and 165.000 for P. yelkouan. 

In addition, we examined the distribution of populations using various indices of aggregation 

(variance/mean ratio “I”, Green’s index and the k of the negative binomial distribution), which 

showed that all species were clustered. We also examined several covariates that might have an 

effect on seabird distribution. For this analysis we used GAM and Maxent models to construct  

population distribution maps as functions of habitat suitability. In addition to areas such as Sithonia, 

Samothrace, Limnos and Chios, for which large concentrations of seabirds have already been 

observed, the maps predict high densities of seabirds west of Thasos, in the area of Sporades and 

around Lesvos and Chios. 

As the first study of this kind in the N. Aegean, this study provides a basis for further studies, both 

pure and applied, including the designation of marine IBAs for the region. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Μέχρι πριν από λίγες µόνο δεκαετίες, οι γνώσεις που υπήρχαν για τα θαλασσοπούλια 

παγκοσµίως ήταν περιορισµένες γύρω από την οικολογία αναπαραγωγής τους στις αποικίες 

(http://www.coastalwiki.org). Συστηµατικές έρευνες για την κατάσταση των πουλιών στη θάλασσα 

ξεκίνησαν το  1979, στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική, µε τη δηµιουργία της οµάδας “Seabirds 

at Sea” από το “Nature Conservancy Council” και αρκετά χρόνια µετά, το 1991, άρχισε µία 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα τα δεδοµένα που υπήρχαν σε µία κοινή βάση δεδοµένων, την 

“European Seabirds at Sea” (ESAS), προσωρινά υπό την αιγίδα του “Joint Nature Conservation 

Committee (JNCC)” (Stone et al. 1995). Αυτή η ενέργεια είχε ως στόχο τα δεδοµένα να είναι 

συγκρίσιµα και διαθέσιµα σε όποιον τα χρειάζεται.  

Στο πλαίσιο της αύξησης των πιέσεων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, όπως η δηµιουργία 

θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η αύξηση των πετρελαιοκηλίδων, η εντατικοποίηση της αλιείας και 

η αυξανόµενη κίνηση των σκαφών, τόσο η επιτροπή της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα (Cheung 

et al. 2005), όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Οδηγία 79/409/EEC για τη διατήρηση των 

άγριων πουλιών, αναγνωρίζουν την έντονη ανάγκη για θέσπιση θαλάσσιων προστατευόµενων 

περιοχών. Οι ήδη 

υπάρχουσες θεωρούνται 

ανεπαρκείς αν αναλογιστεί 

κανείς ότι µόνο το 0.5% των 

θαλάσσιων περιοχών 

προστατεύονται παγκοσµίως 

(Cheung et al. 2005), ενώ 

παράλληλα εκτιµάται ότι η 

βιοποικιλότητα των 

θαλάσσιων συστηµάτων 

µειώνεται συνεχώς. Η 

ποικιλότητα των 

θαλασσοπουλιών, έχει 

∆ιάγραµµα 1.1: Σχετική µείωση ανά κατηγορία πουλιών, σύµφωνα µε την 
IUCN (από Finlayson et al. 2005) 
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παρατηρηθεί ότι εξακολουθεί να µειώνεται ραγδαία και µετά το 2000, ενώ τα άλλα είδη πουλιών 

δείχνουν να επανακάµπτουν, σύµφωνα µε τον Κόκκινο Κατάλογο της IUCN (www.iucnredlist.org) 

(∆ιάγραµµα 1.1).  

Οι αναλύσεις των δεδοµένων που συλλέγονται για τα θαλασσοπούλια στη θάλασσα αφορούν 

κυρίως εφαρµοσµένες µελέτες για τις σχέσεις µεταξύ κατανοµής των θαλασσοπουλιών και 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και τη δυναµική των πληθυσµών στο χώρο και στον χρόνο, 

έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι βασικές παράµετροι που καθορίζουν τη σηµαντικότητα των 

θαλάσσιων περιοχών για τα θαλασσοπούλια (πχ. Skov et al. 2007). Επίσης, η εκτίµηση της 

πυκνότητας των θαλασσοπουλιών είναι σηµαντική και για την παρακολούθηση του ρόλου τους 

στη ροή ενέργειας στα θαλάσσια οικοσυστήµατα (Hunt et al. 1999) 
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1.1 Στόχοι  

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εµπλουτίσει τη γνώση που υπάρχει σε σχέση µε τα µεγέθη 

των πληθυσµών και τα πρότυπα κατανοµής και συµπεριφοράς των θαλασσοπουλιών στην 

περιοχή του Β. Αιγαίου, έτσι ώστε µελλοντικά να µπορεί να συνεισφέρει σε διαχειριστικά σχέδια 

διατήρησης των ειδών και των οικοσυστηµάτων στην ευρύτερη περιοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι µας είναι: 

Α) να εκτιµηθούν τα µεγέθη των πληθυσµών τεσσάρων ειδών θαλασσοπουλιών, συγκεκριµένα 

των Calonectris diomedia, Larus michahellis, Phalacrocorax aristotelis και Puffinus yelkouan, στην 

περιοχή του Β. Αιγαίου, 

Β) να εξεταστεί ο βαθµός συνάθροισης των ατόµων για κάθε είδος και  

Γ) να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανοµή για κάθε είδος και να 

παραχθούν µοντέλα πρόβλεψης της κατανοµής µε βάση την καταλληλότητα του ενδιαιτήµατος. 
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1.2 Πρόγραµµα LIFE και θαλασσοπούλια 

Οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ξεκίνησαν τα τελευταία 15 χρόνια, κυρίως αφού 

άρχισαν να υλοποιούνται τα προγράµµατα LIFE Nature της EE (πίνακας 1.1). 

Πίνακας 1.1: Προγράµµατα LIFE για θαλασσοπούλια που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στην περιοχή της 
Μεσογείου 

Έτος έναρξης Τίτλος Κωδικός Χώρα 

1996 Conservation actions for Larus audouinii in Greece NAT/GR/003221 Ελλάδα 

1997 Recovery plan of Puffinus p. mauretanicus in SPA's NAT/E/004147 Ισπανία 

2002 
Conservation of Audouin's gull in the Valencian 
Community  

NAT/E/008608 Ισπανία 

2002 Conservation of Larus audouinii in Catalonia  NAT/E/008612 Ισπανία 

2003 Conservation of marine birds of Marseille islands NAT/F/000102 Γαλλία 

2003 
Conservation of Larus audouinii in Spain. Grosa 
Island SPA (Murcia) 

NAT/E/000061 Ισπανία 

2003 
Conservation of Cory's shearwater on the Hyères 
islands 

NAT/F/000105 Γαλλία 

2004 
Tuscan Islands: new actions towards sea birds and 
habitat 

NAT/IT/000172 Ιταλία 

2004 “Important Bird Areas For Seabirds (Marine IBAs)” NAT/ES/000049 Ισπανία 

2004 Important bird areas for seabirds in Portugal NAT/P/000213 Πορτογαλία 

2006 
SPA Site and Sea Actions Saving Puffinus yelkouan 
in Malta (GARNIJA-MALTIJA)  

NAT/MT/000097 Μάλτα 

2007 
Concrete conservation actions for the Mediterranean 
Shag and Audouin’s Gull in Greece, including the 
inventory of relevant marine IBAs 

ΝΑΤ/GR/00285 Ελλάδα 

 

Το 2007 εγκρίθηκε για την Ελλάδα το πρόγραµµα LIFE+ µε τίτλο «Υλοποίηση δράσεων 

διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων IBA» 

(LIFE 07 NAT/GR/00285) Το πρόγραµµα υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

(ΕΟΕ) σε συνεργασία µε την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας 

(MOm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και την 

Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA) µε τη συγχρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Λεβέντη. 

Σαν στόχο έχει την υλοποίηση δράσεων διατήρησης και προστασίας των Θαλασσοπουλιών και 

την αναγνώριση των Θαλάσσιων Σηµαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (Marine IBAs). Οι 
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θαλάσσιες αυτές περιοχές πρόκειται να προταθούν στο ΥΠΕΚΑ για την θεσµοθέτηση των 

θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών της Ελλάδας. Η διάρκεια υλοποίησής του είναι 4 χρόνια, 

από το 2009 έως το 2012. 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος LIFE, επίσης, θα γίνει συλλογή και ανταλλαγή δεδοµένων  

µεταξύ της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της Ορνιθολογικής Εταιρείας της Μάλτας 

(BirdLife Malta), η οποία υλοποιεί αντίστοιχο πρόγραµµα LIFE (LIFE Yelkouan Shearwater 

Project) µέχρι το 2010, για την προστασία των Μύχων στο Rdum tal-Madonna. Αυτή είναι µια από 

τις πρώτες προσπάθειες για την ολοκληρωµένη προστασία των Θαλασσοπουλιών και των 

βιοτόπων τους στη Μεσόγειο. Οι δύο χώρες θα συλλέξουν µαζί σηµαντικά στοιχεία για τη 

µεταναστευτική διαδροµή του Μύχου, µε τη χρήση δορυφορικών ποµπών.  

Η συλλογή των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία έγινε µε χρηµατοδότηση 

του προγράµµατος LIFE 07 ΝΑΤ/GR/00285. 
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1.3 Η περιοχή µελέτης 

Η περιοχή στην οποία έγιναν οι δειγµατοληψίες και την οποία αφορούν τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας είναι η περιοχή του Β. Αιγαίου. Η νοτιότερη περιοχή που ερευνήθηκε στο δυτικό 

Αιγαίο ήταν οι Β. Σποράδες και στο ανατολικό Αιγαίο η Σάµος.  

Όπως είναι φυσικό, το Β. Αιγαίο αλληλεπιδρά µε το υπόλοιπο Αιγαίο και µοιράζεται ορισµένα  

κοινά χαρακτηριστικά µε την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η ανατολική Μεσόγειος θεωρείται 

η πιο ολιγοτροφική θάλασσα παγκοσµίως, λόγω γεωφυσικών συνθηκών, όπως το ότι είναι 

κλειστή λεκάνη µε ιδιαίτερα αργή ανανέωση του νερού, και του ξηρού κλίµατος που επικρατεί 

στην περιοχή (Tsikliras et al. 2001) 

Στην περιοχή του Αιγαίου δεν υπάρχουν σηµαντικά ανοδικά ρεύµατα που θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν ανάδευση των υδάτων και κατά συνέπεια εισροή θρεπτικών από τα κατώτερα 

στρώµατα στα ανώτερα. Η διαθεσιµότητα θρεπτικών εξαρτάται κυρίως από τις ατµοσφαιρικές 

εισροές και από την ανάµειξη των νερών µε αυτά της υπόλοιπης Μεσογείου καθώς και της 

Μαύρης Θάλασσας (Tsikliras et al. 2001). Η επίδραση των ποταµών στη συγκέντρωση θρεπτικών 

και κατά συνέπεια στην πρωτογενή παραγωγικότητα στην περιοχή της Μεσογείου είναι εποχική 

ή/και τοπική (Azov 1991). Αυξηµένη συγκέντρωση θρεπτικών, όπως είναι φυσικό παρατηρείται σε 

παράκτιες περιοχές και κυρίως σε εκβολές ποταµών.  

Στο Αιγαίο, οι εκβολές µεγάλων ποταµών εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο τµήµα. Μεγάλα ποτάµια 

που εκβάλουν στο βόρειο Αιγαίο είναι ο Έβρος, ο Νέστος, ο Στρυµόνας, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο 

Αλιάκµονας. Το βόρειο Αιγαίο παρουσιάζει επίσης εναλλαγές ανάµεσα σε “οροπέδια” και βαθιές 

χαράδρες καθώς επίσης δέχεται νερά και από τη Μαύρη Θάλασσα (Theocharis & Georgopoulos 

1993).  

Σύµφωνα µε τους Siokou et al. (1998), η συγκέντρωση ζωοπλαγκτού στο Β. Αιγαίο είναι 

υψηλότερη σε σχέση µε το νότιο, ιδιαίτερα κοντά στα στενά των ∆αρδανελίων (ηπειρωτική 

υφαλοκρηπίδα). Επίσης, σύµφωνα µε τους ίδιους, τα επίπεδα αλατότητας  στο Β. Αιγαίο είναι 

χαµηλότερα, πιθανόν λόγω της µεγάλης εισροής γλυκών νερών από τα ποτάµια.  
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1.4 Τα θαλασσοπούλια 

Τα θαλασσοπούλια, σε γενικές γραµµές, συνήθως ζουν περισσότερα χρόνια από άλλα είδη 

πουλιών, αναπαράγονται σε µεγαλύτερη ηλικία και παράγουν σχετικά λίγους απογόνους, στους 

οποίους, όµως, επενδύουν πολύ χρόνο. Τα περισσότερα αναπαράγονται σε αποικίες  διαφόρων 

µεγεθών. Αρκετά είδη µεταναστεύουν ετησίως σε µεγάλες αποστάσεις, ενώ µπορούν να 

διανύσουν µεγάλες αποστάσεις ηµερησίως για τον εντοπισµό τροφής. Τρέφονται τόσο στην 

επιφάνεια της θάλασσας, όσο και στο βυθό της. Κάποια είδη είναι κυρίως πελαγικά, ενώ 

ορισµένα άλλα είναι παράκτια ή µπορεί να περάσουν µεγάλες χρονικές περιόδους µακριά από τη 

θάλασσα (http://en.wikipedia.org). 

Τα είδη που φωλιάζουν στις νησίδες του Αιγαίου είναι τα  Calonectris diomedia, Puffinus 

yelkouan, Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis, Larus auduinii και L.michahellis. Τα 

υπόλοιπα είδη θαλασσοπουλιών που συναντώνται και φωλιάζουν στην Ελλάδα προτιµούν 

εσωτερικούς υγροτόπους ή λιµνοθάλασσες (Παπακωσταντίνου 2004). Αυτά που συναντώνται 

συχνότερα στο Β. Αιγαίο είναι το Calonectris diomedea (Scopoli, 1769), το Puffinus yelkouan 

(Acerbi, 1827), το Larus michahellis (Naumann, 1840) και το Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 

1761). Αυτά είναι και τα τέσσερα είδη τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στις αναλύσεις. Ακολουθεί 

αναλυτική περιγραφή της µορφολογίας, της οικολογίας, της εξάπλωσης και των απειλών για κάθε 

είδος, καθώς αναφορά στο καθεστώς διατήρησής τους. 
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1.4.1 Calonectris diomedea  - Αρτέµης  
 
α. Περιγραφή  
 

Ο Αρτέµης έχει µήκος 45-56 εκατοστά και 

άνοιγµα φτερών 112-126 εκατοστά. Το 

χρώµα του από πάνω είναι καφέ-γκρίζο και 

σκουραίνει προς τις άκρες των φτερών, ενώ 

τα άνω καλυπτήρια της ουράς είναι πιο 

ανοιχτόχρωµα. Από κάτω είναι υπόλευκο, 

χωρίς χαρακτηριστικά σηµάδια έκτος από τα 

µουτζουρωµένα πλαϊνά στήθους, λαιµού 

και κεφαλιού. Το ράµφος του είναι ανοιχτό 

κοκκινορόδινο, σκούρο στην άκρη (Mullarney et al. 2007).  

 

Αναπαράγεται κατά αποικίες και φωλιάζει σε λαγούµια, σε µικρές ακατοίκητες νησίδες. Πλησιάζει 

τις ακτές (κυρίως στα νησιά), αλλά συνήθως παρατηρείται στα ανοιχτά. Είναι µεταναστευτικό 

είδος. Στην Ελλάδα και εν γένει στη Μεσόγειο είναι καλοκαιρινός επισκέπτης, από το Μάρτιο ως 

τον Οκτώβρη, οπότε και αναπαράγεται. Γεννάει ένα αυγό στα τέλη Μαΐου, το οποίο εκκολάπτεται  

τον Ιούλιο. Το µικρό ταΐζεται εντατικά και από τους δύο γονείς µέχρι το Σεπτέµβριο οπότε και 

ζυγίζει περισσότερο από τα ενήλικα, αν και ακόµα έχει φτέρωµα νεοσσού. Τότε το τάισµα 

σταµατάει και ο νεοσσός αρχίζει να χάνει βάρος αναπτύσσοντας παράλληλα φτέρωµα. Η 

διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε ένα περίπου µήνα και οι φωλιές εγκαταλείπονται τον 

Οκτώβρη. Τα νεαρά άτοµα µπορούν να αναπαραχθούν για πρώτη φορά 7 χρόνια µετά τη γέννησή 

τους και σε αυτό το διάστηµα µπορεί να µη βγουν καθόλου στη στεριά (ΕΟΕ 2004).  

Ξεχειµωνιάζει στον Ατλαντικό, όπου δεν έχει παρατηρηθεί σε κάποια συγκεκριµένη περιοχή, αλλά  

τα άτοµα µετακινούνται συνεχώς, ενώ ελάχιστα άτοµα παραµένουν στη Μεσόγειο. Πρόσφατες 

έρευνες µε δορυφορικούς ποµπούς έδειξαν ότι περιφέρονται ανάµεσα στην Αφρική και τη Νότια 

Αµερική, φτάνοντας µέχρι το βόρειο Ατλαντικό πριν επιστρέψουν στη Μεσόγειο (ΕΟΕ 2004). 

 

Με ευνοϊκές συνθήκες ανέµου, δηλαδή πάνω από 4 µποφόρ, µπορεί να διανύσει εκατοντάδες 

χιλιόµετρα σε µία µέρα αναζητώντας τροφή (Mullarney et al. 2007). Τρέφεται µε ψάρια και 

Photo:pbase 

Εικόνα 1.1: Calonectris diomedea 
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καλαµάρια που πιάνει στην επιφάνεια ή βουτώντας µέχρι λίγα µέτρα. Για να εντοπίσει τη λεία του 

συχνά αναζητά δελφίνια, τόνους και άλλα ψάρια που σπρώχνουν τα κοπάδια µε τα µικρόψαρα 

στην επιφάνεια. Συχνά ακολουθεί τα πλοία και τα ψαροκάικα, ακόµα και κατά εκατοντάδες, όταν 

πρόκειται για τράτες. Ακολουθεί επίσης τα πλοία για να πιάσει σαρδέλες και άλλα µικρόψαρα 

που η προπέλα του πλοίου ανεβάζει στην επιφάνεια (ΕΟΕ 2004).  

 

β. Πληθυσµός και Εξάπλωση  

 

Η εξάπλωση του είδους είναι µεγάλη. Παγκοσµίως, κατά την αναπαραγωγή, η περιοχή 

εξάπλωσής του υπολογίζεται στα 50000-100000χµ2. Ο πληθυσµός του υπολογίζεται σε 600000-

1200000 άτοµα (Brooke 2004, Birdlife International 2009). Οι παραπάνω αριθµοί είναι πιθανό να 

αποτελούν υπερεκτίµηση του παγκόσµιου πληθυσµού, καθώς οι εκτιµήσεις για το 77% των τόπων 

όπου αναπαράγεται βασίζονται σε µετρήσεις των πουλιών στη θάλασσα και όχι στις αποικίες, 

όπου καταµετρώνται και µη αναπαραγόµενά άτοµα ή και άτοµα που µετακινούνται από άλλες 

περιοχές (Bibby et al. 1992, Brichetti & Fracasso 2003). 

 Οι πληθυσµιακές του τάσεις δεν είναι γνωστές (Birdlife 2009), αλλά κατά το παρελθόν είχε 

υποστεί συστηµατική θήρευση κυρίως στο στάδιο των νεοσσών. Ακόµα και σήµερα µέχρι και 

5000 νεοσσοί το χρόνο αποµακρύνονται από τις φωλιές τους στο Raso και στο Branco του 

Πράσινου Ακρωτηρίου και διοχετεύονται στην αγορά (IUCN 2009). 

Φωλιάζει σε νησίδες της Μεσογείου και των ανατολικών ακτών του Ατλαντικού από τις Αζόρες 

έως το Πράσινο Ακρωτήρι. Στην Ελλάδα, ο Αρτέµης φωλιάζει σε νησίδες κυρίως στο κεντρικό και 

νότιο Αιγαίο, νότιο Ιόνιο και γύρω από την Κρήτη. Το µέγεθος του πληθυσµού που αναπαράγεται 

στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό και µέχρι το 2004 υπολογίζονταν σε 5000 άτοµα (ΕΟΕ 2004). Είναι 

γνωστό, επίσης, ότι πουλιά που φωλιάζουν στο νότιο Αιγαίο τέλη ∆εκέµβρη µεταναστεύουν στον 

Ατλαντικό για να επιστρέψουν Μάρτιο- Απρίλιο (Ristow et al. 2000) 

γ. Απειλές 

Οι βασικότερες απειλές για τον Αρτέµη είναι η ελάττωση της φυσικής του τροφής λόγω της 

υπεραλίευσης στη Μεσόγειο καθώς και η υποβάθµιση των ακατοίκητων νησίδων λόγω 

ανθρώπινων κατασκευών, ανεξέλεγκτων ανθρώπινων επισκέψεων και εισαγωγής θηρευτών.  
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Μια ακόµη απειλή για το είδος είναι τα παραγάδια. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο χιλιάδες 

Αρτέµιδος σκοτώνονται στη Μεσόγειο καθώς µπλέκονται στα δίχτυα και πνίγονται (ΕΟΕ 2004). 

δ. Καθεστώς διατήρησης 

To είδος θεωρείται «τρωτό» από την ΕΕ και αναφέρεται στο Παράρτηµα I της Ευρωπαϊκής 

οδηγίας για τα πουλιά. Επίσης είναι SPEC 2. Από την IUCN χαρακτηρίζεται ως “Least concern” 

λόγω της ευρείας εξάπλωσής του και των µεγάλων πληθυσµών του. 
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1.4.2 Puffinus yelkouan - Μύχος   

Το Puffinus yelkouan µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υποείδος του ευρύτερα εξαπλωµένου P. 

puffinus (Brooke 1990, Warham 1990) και αργότερα το ασιατικό υποείδος του Μεσογειακού 

Μύχου P. mauretanicus (Bourne et al. 1988, Heidrich et al. 1998). Μια πρόσφατη αναθεώρηση της 

ταξινόµησής του το διέκρινε ως ξεχωριστό είδος, διαχωρίζοντάς το τόσο από το P. puffinus όσο 

και από το P. mauretanicus (Sangster et al. 2002, Brooke 2004).  

α. Περιγραφή 

Το µήκος του κυµαίνεται από 34 έως 39 εκατοστά µε άνοιγµα φτερών από 78 έως 90 εκατοστά. Το 

επάνω µέρος του είναι σκούρο καφέ, ενώ το κάτω µέρος είναι λευκό µε µόνα σκούρα σηµεία τις 

άκρες των φτερών και της ουράς και µια 

διαγώνια ρίγα κατά µήκος των 

δευτερευόντων καλυπτηρίων. Επίσης έχει 

λίγο καφέ κάτω από την ουρά και τα φτερά. 

Τα πόδια είναι σχετικά µεγάλα και κατά την 

πτήση εξέχουν λίγο πίσω από την ουρά 

κάνοντάς το να φαίνεται πιο µακρύ απ’ ότι 

είναι (Mullarney et al. 2007, Birdlife 

International 2009) 

Ο κύκλος ζωής του είναι ο εξής: τα ζευγάρια που πρόκειται να αναπαραχθούν επιστρέφουν στις 

αποικίες τέλη Οκτώβρη µε αρχές Νοέµβρη, τα αυγά γεννιούνται από µέσα Μαρτίου έως αρχές 

Απριλίου, αν και στη Μάλτα έχει παρατηρηθεί απόθεση αυγών από 7 Μαρτίου (Gallea 1991). Oι 

νεοσσοί βγαίνουν από τα αυγά το Μάιο και αφήνουν τις φωλιές Ιούλιο µε αρχές Αυγούστου 

(Zotier 1997, Bourgeois & Vidal 2008) 

Αναπαράγεται σε λαγούµια και σχισµές ανάµεσα σε βράχια σε νησίδες της Μεσογείου, όπου 

πηγαίνει µόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εκτός αναπαραγωγικής περιόδου διασπείρεται στη 

Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι αγελαίο πουλί και σχηµατίζει µεγάλες οµάδες. ∆εν 

ακολουθεί τα πλοία και δεν πλησιάζει ψαροκάικα, ενώ µπορεί να κάνει αρκετά µακριές βουτιές 

όταν ψαρεύει (Mullarney et al. 2007, Birdlife International 2009, Snow & Perrins 1998) 

Photo: Μαρκιανός 

Εικόνα 1.2: Puffinus yelkouan 

Photo: Μαρκιανός 
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β. Πληθυσµός και Εξάπλωση 

Ο Μύχος είναι ενδηµικός της Μεσογειακής λεκάνης καθώς και της Μαύρης Θάλασσας, αλλά η 

ακριβής του εξάπλωση δεν είναι γνωστή και ο αριθµός ατόµων είναι αµφισβητήσιµος. Από τις 40 

επιβεβαιωµένες αποικίες, το δυτικότερο άκρο εξάπλωσης είναι τα νησιά της Μασσαλίας (Zotier & 

Vidal 2004), το βορειότερο και ανατολικότερο τα νησιά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα 

(Nankinov 1993), και  το νοτιότερο η Μάλτα (Borg & Sultana 2002). Η συνολική έκταση εξάπλωσης 

µε βάση αυτά τα δεδοµένα υπολογίζεται σε περίπου 1117100χµ2. Αν στις επιβεβαιωµένες 

αποικίες προστεθούν και άλλες 35 µη επιβεβαιωµένες, η έκταση αυτή ανέρχεται σε περίπου 

1322100χµ2.  

Θεωρείται ότι οι περισσότεροι πληθυσµοί είναι υπερεκτιµηµένοι λόγω ελλιπών καταγραφών στις 

αποικίες. Μόνο για 17 από τις 40 επιβεβαιωµένες αποικίες έχει γίνει εκτενής έρευνα στις νησίδες 

όπου αναπαράγονται τα πουλιά. Από αυτές τις έρευνες ο αναπαραγωγικός πληθυσµός 

υπολογίζεται στα 2468-3224 ζευγάρια. Στις υπόλοιπες επιβεβαιωµένες αποικίες οι εκτιµήσεις 

έχουν γίνει βάσει στοιχείων από κοπάδια µέσα στη θάλασσα και ο αναπαραγόµενος πληθυσµός 

εκτιµάται στα 3431-6185 επιπλέον ζευγάρια (Bourgeois & Vidal 2008). Σύµφωνα µε τους ίδιους, 

σε 31 από τις 35 ανεπιβεβαίωτες αποικίες, µετρήσεις  κοπαδιών στη θάλασσα οδηγούν στην 

εκτίµηση επιπλέον 5456-45115 ζευγαριών.  

Σύµφωνα µε το Birdlife International (2009), οι γνωστοί τόποι αναπαραγωγής καθώς και οι 

αντίστοιχες εκτιµήσεις των πληθυσµών του Μύχου είναι: οι Βαλεαρίδες νήσοι στην Ισπανία µε 50-

250 ζευγάρια, η Γαλλία µε 200-360 ζευγάρια, η Ιταλία µε 7000-14000 ζευγάρια, η Μάλτα µε 1400-

1560 ζευγάρια, η Ελλάδα µε 4000-7000 ζευγάρια, η Βουλγαρία µε 0-10 ζευγάρια, η Αλβανία µε 1-

10 ζευγάρια, η Κροατία µε 50-100 ζευγάρια, η Τουρκία µε 0-10000 ζευγάρια και η Αλγερία µε 8-10 

ζευγάρια. 

Η Ελλάδα, καθώς και η Τουρκία και η Ιταλία αποτελούν τις χώρες µε τους εν δυνάµει 

µεγαλύτερους αναπαραγόµενους πληθυσµούς, για τους οποίους όµως δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία και οι εκτιµήσεις είναι πολύ ανακριβείς. Στην Ελλάδα ο Μύχος φωλιάζει σε νησίδες 

κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η ακριβής κατανοµή του δεν είναι αρκετά γνωστή και 

γνωρίζουµε ελάχιστες µεγάλες αποικίες. Ο αριθµός των ζευγαριών που αναπαράγονται εδώ 

υπολογίζεται στα 1500 περίπου. Με το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου χιλιάδες Μύχοι 



 13 

εγκαταλείπουν το Αιγαίο και περνούν τα ∆αρδανέλια και το Βόσπορο για να µπουν στη Μαύρη 

θάλασσα. Πιθανόν την ίδια διαδροµή να ακολουθούν και οι Μύχοι της υπόλοιπης Μεσογείου. Εκεί 

περιφέρονται στις ακτές κυνηγώντας αφρόψαρα και κυρίως γαύρους που αφθονούν. Από τον 

Οκτώβριο επιστρέφουν στο Αιγαίο. Άλλοι Μύχοι παραµένουν όλο το χρόνο στα ελληνικά νερά, 

αλλά ίσως είναι επισκέπτες από άλλα µέρη της Μεσογείου (Birdlife International 2009).  

Οι ερευνητές του προγράµµατος LIFE που υλοποιεί η BirdLife Malta για την Προστασία του 

Μύχου, τοποθέτησαν τον Ιούνιο του 2008 δορυφορικούς ποµπούς σε 8 νεοσσούς Μύχων στις 

αποικίες της Μάλτας. Τους τελευταίους µήνες έχουν καταγραφεί 109 στίγµατα, τα οποία 

καταγράφουν τη µεταναστευτική διαδροµή του Μύχου. Οι δορυφορικοί ποµποί µας δείχνουν ότι οι 

νεοσσοί µένουν στη Μάλτα για λίγες µόνο ηµέρες πριν ξεκινήσουν το µεταναστευτικό τους ταξίδι 

προς τη δυτική ακτή της Ελλάδας και µετά προς το Αιγαίο για εύρεση τροφής 

(www.ornithologiki.gr). 

Γενικά, σύµφωνα µε την IUCΝ (2009), υπολογίζονται συνολικά σε όλον τον κόσµο 14.700-52.000 

ζευγάρια (Tucker & Heath 1994). Στην Ευρώπη, που καλύπτει >95% της εξάπλωσης του είδους 

κατά την αναπαραγωγική περίοδο, ο αναπαραγόµενος πληθυσµός υπολογίζεται στα 13.000-

33.000 ζευγάρια, που αντιστοιχούν σε 39.000-99.000 άτοµα (BirdLife International 2004). Αυτοί οι 

αριθµοί οδηγούν σε µια εκτίµηση της τάξης των 100.000 ατόµων σε παγκόσµιο επίπεδο, η οποία 

όµως θα παραµένει απλά µια εικασία αν δεν βελτιωθεί η γνώση που υπάρχει για τις µεγάλες, 

αλλά µη διερευνηµένες αποικίες, όπως της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας (Brooke 2004). 

Σε ευρύτερη κλίµακα, έχουν αναφερθεί 8 σηµαντικές θαλάσσιες περιοχές για τροφοληψία, 

πτερόρροια και µετανάστευση του είδους σε όλη τη ζώνη εξάπλωσής του, µετά από συστηµατικές 

παρατηρήσεις χιλιάδων πουλιών. Το Αιγαίο Πέλαγος, η Θάλασσα του Μαρµαρά, η Μαύρη 

Θάλασσα και η Αζοφική Θάλασσα χρησιµοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Handrinos & 

Akriotis 1997, Nankinov 2001). Ο κόλπος Lions, τα ανοιχτά της Provence, η θάλασσα Liguria, η 

βόρεια Τυρρηνική Θάλασσα δυτικά της Σικελίας, καθώς και οι ακτές της Αλγερίας και της 

Τυνησίας µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικές περιοχές τροφοληψίας κατά την αναπαραγωγική 

περίοδο (Thibault & Bonaccorsi 1999, Conéjéro & Beaubrun 2000, Isenmann & Moali 2000, 

Brichetti & Fracasso 2003, Isenmann et al. 2005, unpubl. data από Bourgeois & Vidal 2008). 

Τέλος, η Θάλασσα Αλµοράν, η βόρεια Αδριατική και η ακτή του Ισραήλ είναι σηµαντικές περιοχές 
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κατά την πτερόρροια και την τροφοληψία, ενώ αποτελούν περάσµατα κατά τις µη 

αναπαραγωγικές περιόδους (Markovec 1995, Shirihai et al. 1996, Stipčević & Lukač 2001, 

Brichetti & Fracasso 2003, Thévenot et al. 2003). 

Οι πληθυσµοί της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Κροατίας θεωρούνται σταθεροί, ενώ 

στη Μάλτα οι αποικίες µικραίνουν. Οι ελάχιστες επιβεβαιωµένες αποικίες είναι µικρές και σε όλες 

υπάρχουν αρουραίοι ή/και αγριόγατες, ενώ αρκετές από αυτές έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 50 

χρόνια. Ανησυχητικό είναι, επίσης, ότι σε πολλές αποικίες η αναπαραγωγική επιτυχία φαίνεται να 

µειώνεται, γεγονός που θα οδηγήσει σε µελλοντική περαιτέρω µείωση του πληθυσµού. 

γ. Απειλές 

Οι απειλές για το είδος είναι πολλές και ποικίλες και σχεδόν όλες αποτελούν σηµαντικούς 

παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αναπαραγωγική επιτυχία και η επιβίωση του είδους. 

Οι απειλές αυτές έχουν να κάνουν τόσο µε φυσικούς θηρευτές όσο και µε ανθρωπογενή στοιχεία. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εξαφανιστεί τουλάχιστον 7 αποικίες, πιθανό αποτέλεσµα θήρευσης 

από αρουραίους (Bourgeois & Vidal 2008, Martin et al. 2000). Ένας άλλος σηµαντικός 

παράγοντας µείωσης την αναπαραγωγικής επιτυχίας του Μύχου είναι οι αγριόγατες (Felis catus). 

Στα νησιά Hyères, στις γαλλικές ακτές έχει καταγραφεί η θήρευση εκατοντάδων ενηλίκων ατόµων, 

κυρίως κατά την περίοδο πριν από την αναπαραγωγή (Tranchant et al. 2003, Bonnaud et al. 

2007). Επίσης, η συλλογή πουλιών από τον άνθρωπο ήταν συνηθισµένη µέχρι τη δεκαετία του ’80 

στις περισσότερες αποικίες (Krpan 1970, Vigne et al. 1991), καθώς χρησιµοποιούνταν για τροφή. 

Η συλλογή, πλέον, είναι πολύ περιορισµένη, αφού το είδος προστατεύεται από τη νοµοθεσία στις 

περισσότερες περιπτώσεις.  

 

Μία ακόµα σηµαντική παράµετρος είναι και η αυξανόµενη τουριστική κίνηση, καθώς και η δόµηση 

σε ακτές της Μεσογείου προκαλούν όχληση και πιθανόν να βλάψουν ευαίσθητες αποικίες (James 

1984, Gallo-Orsi 2003, Bourgeois & Vidal 2008). Είναι γνωστό ότι 21 είδη της τάξης 

Procellariiformes έλκονται από τα φώτα (Reed et al. 1985) γεγονός που οδηγεί στον 

αποπροσανατολισµό τους και σε πιθανές συγκρούσεις µε υποδοµές όπως κτήρια, καλώδια κ.α. 

(Raine et al. 2007) Η θνησιµότητα που συνδέεται µε τη φωτορύπανση είναι εποχική και σχετίζεται 
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µε τον αναπαραγωγικό κύκλο. Υψηλότερη θνησιµότητα παρατηρείται όταν τα νεαρά άτοµα 

αφήνουν τις φωλιές (Le Corre et al. 2002).  

 

Μία όχι και τόσο καλά µελετηµένη παράµετρος είναι και η θνησιµότητα µέσα στη θάλασσα. Κατά 

τη δεκαετία του ’70, οι θάνατοι Μύχων από δίχτυα είχαν υπολογιστεί σε 800 το χρόνο (Besson 

1973) και συχνά νεκρά πουλιά που εντοπίζονται έχουν σηµάδια από δίχτυα. Ο θάνατος στη 

θάλασσα είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τους πληθυσµούς του συγγενικού P. 

mauretanicus και ίσως να έχει παρόµοια επίδραση και στο P. yelkouan (Oro et al. 2004).  

 

Τέλος, η αναπαραγωγική επιτυχία µπορεί να επηρεαστεί από την χαµηλή διαθεσιµότητα τροφής 

λόγω της υπεραλίευσης (Furness 2003, Karpouzi 2005). Επίσης, αυξανόµενο κίνδυνο αποτελούν 

και οι πετρελαιοκηλίδες, καθώς η κίνηση και κατά συνέπεια τα ατυχήµατα στη Μεσόγειο διαρκώς 

αυξάνονται (Bourgeois & Vidal 2008). 

 
δ. Καθεστώς διατήρησης 

Το είδος βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πουλιά, στο Παράρτηµα ΙΙ 

της σύµβασης της Βέρνης και στο Παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης της Βόννης. Η IUCN το κατατάσσει 

ως “Near threatened”, παρότι οι πληθυσµοί του φαίνεται να είναι µεγάλοι, επειδή υπάρχουν 

αναφορές για χαµηλή αναπαραγωγική επιτυχία σε ορισµένες σηµαντικές αποικίες, η οποία στο 

µέλλον προβλέπεται να οδηγήσει σε µείωση των πληθυσµών. Η ΕΕ το θεωρεί είδος “non-SPECE”. 

Παρ’ όλ’ αυτά οι γνώσεις µας όσον αφορά τα πληθυσµιακά µεγέθη, τις τάσεις των πληθυσµών και 

τις απειλές είναι περιορισµένη και θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση. 
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1.4.3 Phalacrocorax aristotelis – Θαλασσοκόρακας 

α. Περιγραφή 

Ο Θαλασσοκόρακας  έχει µήκος 68-78 

εκατοστά και άνοιγµα φτερών 95-110 

εκατοστά. Τα ενήλικα είναι 

σκουρόχρωµα, ενώ τα νεαρά έχουν 

λευκό λαιµό και κοιλιά (Mullarney et al. 

2007).  

Είναι είδος που δεν κάνει µεγάλες 

µετακινήσεις, αν και τα νεαρά µπορεί να 

διασπείρονται σε µικρές, πάντα, 

αποστάσεις (del Hoyo et al. 1992). Αναπαράγεται σε χαλαρές αποικίες λίγων  µέχρι και 

περισσότερων των χιλίων ατόµων. Τρέφεται µοναχικά όταν βρίσκεται µακριά από την αποικία και 

κατά τη διάρκεια του χειµώνα, αλλά µεγάλες οµάδες πουλιών µπορεί να ακολουθούν πυκνά 

κοπάδια ψαριών (Nelson 2005, Snow & Perrins 1998). 

Η φωλιά κατασκευάζεται από φυτικά υλικά και άλλα αντικείµενα που τυχόν να επιπλέουν στο 

νερό (del Hoyo et al. 1992, Nelson 2005) σε ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας µέχρι και τα 

100 µέτρα σε προεξοχές, ρωγµές ή και σπηλιές που σχηµατίζονται σε βράχια. Κοντά στην 

επιφάνεια της θάλασσας φωλιάζουν ανάµεσα σε ογκόλιθους (Snow & Perrins 1998) 

Φωλιάζει από τον Ιανουάριο ή ακόµη και το ∆εκέµβριο. Τα µικρά πετούν µέχρι τα τέλη Μαρτίου. 

Αργότερα, νωρίς το καλοκαίρι, οι Θαλασσοκόρακες µπορεί να µαζευτούν σε µεγάλα κοπάδια σε 

ορισµένους καλούς ψαρότοπους και µετά σκορπίζουν ξανά. Μένει όλο το χρόνο στην ίδια περιοχή 

χωρίς να µεταναστεύει. Μερικές φορές περιπλανιέται, πάντα κατά µήκος των βραχωδών ακτών, 

και εµφανίζεται σε µικρά λιµάνια (ΕΟΕ 2004). 

Κινείται σε θαλάσσια οικοσυστήµατα, χωρίς όµως να αποµακρύνεται από τη στεριά. Βρίσκεται 

κυρίως σε βραχώδεις ακτές και νησίδες κοντά σε βαθιά και καθαρά νερά  και τρέφεται σε σηµεία 

της θάλασσας µε αµµώδες ή βραχώδες υπόστρωµα (del Hoyo et al. 1992, Nelson 2005). Προτιµά 

Photo: A.Χρηστίδης 

Εικόνα 1.3: Phalacrocorax aristotelis 



 17 

προστατευµένα µέρη, όπως κόλποι, και γενικά αποφεύγει εκβολές, λασπώδη µέρη και γλυκά ή 

υφάλµυρα νερά (Wanless & Harris 1997).  

Τρέφεται κυρίως µε ψάρια των οικογενειών Clupeidae, Cottidae, Labridae, µε Ammodytes spp. και 

Trisopterus spp. καθώς επίσης και µε λίγους, συγκριτικά µε τα ψάρια, πολύχαιτους, κεφαλόποδα, 

άλλα µαλάκια και µικρά βενθικά καρκινοειδή (del Hoyo et al. 1992, Wanless & Harris 1997). 

Ψαρεύει πάντα κοντά στην ακτή σε βάθος συνήθως µέχρι είκοσι µέτρα. Πιο ανοιχτά, ψαρεύει µόνο 

αν υπάρχει κάποια ξέρα (ΕΟΕ 2004). 

Ο Θαλασσοκόρακας στην Ελλάδα φωλιάζει σε όλες τις νησιωτικές περιοχές αλλά όχι µε την ίδια 

πυκνότητα. Οι µεγαλύτεροι πληθυσµοί βρίσκονται στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο και στις 

Σποράδες. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη είναι σχετικά κοινό είδος ενώ στο Ιόνιο βρίσκεται σε πολύ 

µικρότερους αριθµούς. Η παρακολούθηση του πληθυσµού βασίζεται κυρίως σε µετρήσεις των 

µετά– αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων το Μάιο και τον Ιούνιο (ΕΟΕ 2004). 

β. Πληθυσµός και εξάπλωση 

Το 75% του πληθυσµού του Θαλασσοκόρακα αναπαράγεται σε παράκτιες περιοχές της 

βορειοδυτικής και της νότιας Ευρώπης. Ο πληθυσµός που αναπαράγεται στην Ευρώπη 

υπολογίζεται σε περίπου 46000-47000 ζευγάρια. Οι χώρες όπου αναπαράγεται και ο 

αναπαραγόµενος πληθυσµός ανά χώρα είναι: Αλβανία (0-20 ζευγάρια), Βουλγαρία (180-250 

ζευγάρια), Κροατία (2500-5000 ζευγάρια), Κύπρος (80-120 ζευγάρια), ∆ανία (περίπου 1500 

ζευγάρια), Γαλλία (6300-6400 ζευγάρια), Ελλάδα (1000-1200 ζευγάρια), Ισλανδία (6200-7000 

ζευγάρια), Ιρλανδία (περίπου 3400 ζευγάρια), Ιταλία (1600-2200 ζευγάρια),  Νορβηγία (15500-

16500 ζευγάρια), Πορτογαλία (100-150 ζευγάρια), Ρωσία (400-450 ζευγάρια), Ισπανία (περίπου 

4390 ζευγάρια), Τουρκία (900-1800 ζευγάρια), Ουκρανία (1500-1700 ζευγάρια), Αγγλία (περίπου 

28900 ζευγάρια) και Γιβραλτάρ (5-10 ζευγάρια) (Birdlife International 2004). 

Οι αριθµοί του αυξάνονταν σταθερά από το 1970 έως το 1990, ενώ κατά την περίοδο 1990-2000 

υπέστη µείωση της τάξης του 10%.  
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γ. Απειλές 

Ο θαλασσοκόρακας πολλές φορές αντιµετωπίζεται ανταγωνιστικά από τους ψαράδες µε 

αποτέλεσµα αρκετά άτοµα να σκοτώνονται είτε µε όπλα είτε µε δηλητήρια (Carss 1994, Wanless & 

Harris 1997). Μια ακόµα απειλή που σχετίζεται µε την αλιεία είναι και η έλλειψη τροφής λόγω 

υπεραλίευσης στις ακτές. Κινδυνεύει επίσης από δίχτυα, όπου µπορεί να µπλεχτεί και να πνιγεί. 

Σε κάποιες χώρες θηρεύεται από το εισαχθέν Neovison vison, ενώ είναι ευαίσθητος τόσο στην 

ρύπανση των ακτών, όσο και σε πετρελαιοκηλίδες, αφού περνά πολύ χρόνο µέσα στο νερό 

(Wanless & Harris 1997, Velando et al. 2005, ΕΟΕ 2004) Είναι ευπαθής στον ιό NDV (Newcastle 

Disease Virus) και πιθανόν να απειλείται από µελλοντικές εξάρσεις του ιού (Kuiken 1999). Τέλος, 

τόσο τα αυγά, όσο και τα ίδια τα πουλιά συλλέγονται και θηρεύονται, αντίστοιχα, από τον 

άνθρωπο για τροφή σε ορισµένες περιοχές. Το γεγονός ότι φωλιάζει σχετικά νωρίς τον βοηθά στο 

να αποφεύγει την καλοκαιρινή όχληση που πιθανόν να προκαλείται στις νησίδες από επισκέπτες 

(ΕΟΕ 2004) 

δ. Καθεστώς διατήρησης 

Ο Θαλασσοκόρακας είναι είδος προτεραιότητας για προστασία καθώς ο µεσογειακός πληθυσµός 

θεωρείται σχετικά µικρός. Βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πουλιά και 

στο Παράρτηµα ΙΙ της σύµβασης της Βόννης και της σύµβασης της Βέρνης. Από την IUCN (2009) 

χαρακτηρίζεται ως “Least concern” λόγω της µεγάλης περιοχής εξάπλωσής του, των µεγάλων 

πληθυσµών του και του σχετικά αργού ρυθµού µείωσής τους. Τέλος θεωρείται είδος “non-SPECE”.  
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1.4.4 Larus michahellis – Ασηµόγλαρος 

Το L. michahellis προέκυψε πρόσφατα ως είδος µετά από το διαχωρισµό του L.cachinnans σε L. 

cachinnans και L. michahellis. Στην περιοχή του Αιγαίου συναντάται το δεύτερο είδος, αλλά 

εξαιτίας του πρόσφατου διαχωρισµού οι διαθέσιµες πληροφορίες αφορούν κυρίως στο L. 

cachinnans. Βασική διαφορά ανάµεσα στα δύο είδη είναι η κατανοµή, αφού το L. michahellis 

κατανέµεται δυτικά της Μαύρης Θάλασσας, ενώ το L. cachinnans ανατολικά.  

α. Περιγραφή 

Ο Ασηµόγλαρος έχει µήκος 52-58 

εκατοστά και άνοιγµα φτερών 120-140 

εκατοστά (Mullarney et al. 2007). Είναι ο 

µεγαλύτερος και πιο συνηθισµένος 

γλάρος της Ελλάδας. Είναι λευκός µε 

γκρίζες φτερούγες και πλάτη, κίτρινα 

πόδια και ράµφος. Όπως σε όλους τους 

γλάρους, τα νεαρά είναι καφετιά µε µαύρο 

ράµφος και ροζ πόδια. Τα νεαρά 

αποκτούν πτέρωµα ενηλίκου σε ηλικία τεσσάρων ετών. 

Είναι ένα από τα πιο προσαρµοστικά πουλιά και ο πληθυσµός του έχει αυξηθεί κατακόρυφα 

καθώς το είδος προσαρµόζεται κι εκµεταλλεύεται πηγές τροφής που προσφέρουν οι άνθρωποι.  

Άλλοι πληθυσµοί του είδους είναι µεταναστευτικοί ενώ άλλοι απλά διασπείρονται στην ευρύτερη 

περιοχή ή ακόµα, παραµένουν στις περιοχές αναπαραγωγής (del Hoyo et al. 1996). Για τους 

µεταναστευτικούς πληθυσµούς, οι µετακινήσεις, προς τις περιοχές όπου ξεχειµωνιάζουν γίνονται 

από τον Ιούλιο µέχρι το Νοέµβριο και επιστρέφουν από τα µέσα Φεβρουαρίου µέχρι τα µέσα 

Ιουνίου (Olsen & Larsson 2003). Η αναπαραγωγή αρχίζει µέσα Μαρτίου µε Απρίλιο (del Hoyo et 

al. 1996, Snow & Perrins 1998), αν και η εποχή ποικίλλει ανάλογα µε την τοποθεσία (Olsen & 

Larsson 2003). Στην Ελλάδα γεννά τρία αυγά στα τέλη Μαρτίου. Οι νεοσσοί εκκολάπτονται τέλη 

Απριλίου και τα µικρά αρχίζουν να πετούν νωρίς τον Ιούνιο (ΕΟΕ 2004).  

Photo: Ο.Τσιµούλης 

Εικόνα 1.4: Larus michahellis 
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Αναπαράγεται σε µονοειδικές ή και µεικτές αποικίες, στις οποίες τα άτοµα του είδους 

συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο (del Hoyo et al. 1996). Αν και το µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού του φωλιάζει στις νησίδες στη θάλασσα, υπάρχουν σηµαντικές αποικίες και σε 

υγροτόπους. Έχει παρατηρηθεί, επίσης, κοντά σε δεξαµενές και ποτάµια, σε χλοώδη ή λασπώδη 

νησιά, σε γκρεµούς, σε βραχώδεις ακτές, σε βραχώδεις και αµµώδεις νησίδες, αµµώδεις 

παραλίες, αµµοθύνες και αλυκές (Birdlife International 2009).  Στην Ελλάδα φωλιάζει σε όλα τα 

νησιωτικά συµπλέγµατα και κοντά στις ηπειρωτικές ακτές. Έχουν αναφερθεί φωλιές ακόµα και σε 

ταράτσες πολυκατοικιών στη  βόρεια Ελλάδα, γεγονός που αποτελεί δείγµα επέκτασης του 

πληθυσµού. Συνήθως, φτιάχνει µια απλή φωλιά στο έδαφος, σε µέρη που είναι ασφαλή από 

θηρευτές (Birdlife International 2009, ΕΟΕ 2004). 

Μετά την εποχή της αναπαραγωγής διασκορπίζεται σε παραλίες ή ακόµη και µακριά από τη 

θάλασσα (ΕΟΕ 2004). Συναντάται κυρίως σε λιµάνια και χωµατερές (le Grand et al. 1984, del 

Hoyo et al. 1996, Snow & Perrins 1998), όπου τρέφεται. Επίσης µπορεί να τρέφεται σε 

καλλιεργηµένα χωράφια και κατά µήκος ποταµών (del Hoyo et al. 1996, Snow & Perrins 1998, 

Olsen & Larsson 2003) 

Τρέφεται µε ψάρια, ασπόνδυλα (όπως έντοµα, µαλάκια και καρκινοειδή), ερπετά, µικρά θηλαστικά 

(όπως ποντικούς), σκουπίδια, εντόσθια, αυγά άλλων πουλιών, νεοσσούς και µικρόπουλα (Birdlife 

International 2009, EOE 2004). 

Την Ελλάδα το χειµώνα επισκέπτονται και άλλοι Ασηµόγλαροι από την περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας. Οι Ασηµόγλαροι που αναπαράγονται εδώ κάνουν µετακινήσεις κυρίως από τα νησιά 

προς τις ηπειρωτικές ακτές. Για παράδειγµα ένα άτοµο που είχε δακτυλιωθεί χειµώνα µε έγχρωµο 

δακτυλίδι στον σκουπιδότοπο της Αλεξανδρούπολης, βρέθηκε να φωλιάζει σε µια νησίδα έξω από 

το λιµάνι της Μύρινας στη Λήµνο (EOE 2004). 

β. Πληθυσµός και Εξάπλωση 

Η κύρια περιοχή αναπαραγωγής του είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Στη Βόρειο Αφρική είναι κοινό 

στο Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία µε τάσεις αύξησης των πληθυσµών του. Πρόσφατα έχει 

παρατηρηθεί αναπαραγωγική δραστηριότητα και στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. Στην Μέση 

Ανατολή, µικροί αριθµοί αναπαράγονται στο Ισραήλ και τη Συρία, ενώ στην Κύπρο και την 
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Τουρκιά οι αναπαραγόµενοι πληθυσµοί είναι µεγάλοι. Στην Ευρώπη υπάρχουν αναπαραγόµενοι 

πληθυσµοί σχεδόν σε όλο το µήκος των ακτών της Μεσογείου καθώς επίσης και στα νησιά και τις 

ακτές του Ατλαντικού βόρεια της Βρετάνης και δυτικά από τις Αζόρες. Τέλος, αναπαράγεται και 

στη δυτική ακτή της Μαύρης θάλασσας, όπου η κατανοµή του επικαλύπτεται µε του L. 

cachinnans, αν και προτιµούν διαφορετικά ενδιαιτήµατα. To L. michahellis προτιµά βραχώδεις 

ακτές, ενώ το L. cachinnans πιο επίπεδες παραλίες. Τις τελευταίες δεκαετίες το είδος εξαπλώνεται 

βόρεια στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ένα µε τέσσερα ζευγάρια έχουν αποπειραθεί να 

φωλιάσουν στη νότια Αγγλία από το 1995 αν και η εποίκηση είναι πολύ αργή (Holling 2009).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πολλά άτοµα παραµένουν στην ίδια περιοχή καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους, ενώ άλλα µεταναστεύουν το χειµώνα σε θερµότερες περιοχές, όπως η 

Σενεγάλη, η Γκάµπια και η Ερυθρά Θάλασσα. Στα τέλη του καλοκαιριού, µετά την αναπαραγωγή, 

έχει παρατηρηθεί εκτεταµένη µετακίνηση προς τα βόρεια, και οι αριθµοί στη νότια Αγγλία είναι 

υψηλοί από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη (Snow & Perrins 1998). Τέλος, έχει αναφερθεί ως 

περιπλανώµενο στη Β. Αµερική και τη Νιγηρία (National Geographic Society 2002). 

Για την Ευρώπη οι εκτιµήσεις για το L.cachinnans, πριν γίνει ο διαχωρισµός των ειδών, ήταν της 

τάξης των 220000–410000 ατόµων. Αυτοί οι αριθµοί σήµερα αντιστοιχούν σε άτοµα του είδους L. 

michahellis. Γενικά, δεν υπάρχουν συστηµατικές µετρήσεις για τον Ασηµόγλαρο. Είναι όµως 

απόλυτα σίγουρο ότι οι πληθυσµοί του γνωρίζουν αύξηση όπως έχει συµβεί παντού στη 

Μεσόγειο αλλά και στην Ευρώπη µε τα συγγενικά του είδη (ΕΟΕ 2004). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις 

Βρετανών ορνιθολόγων ο Βόρειος Ασηµόγλαρος (Larus argentatus) αυξήθηκε σε πολλές περιοχές 

από λίγες δεκάδες ζευγάρια σε δεκάδες χιλιάδες ζευγάρια µέσα στα τελευταία 150 χρόνια. 

Αιτία αυτής της αύξησης είναι η προσαρµοστικότητα του είδους και οι παµφάγες συνήθειές του, 

καθώς τρώει τα πάντα - ψάρια, έντοµα, φυτική τροφή, µεταναστευτικά πουλιά κλπ. Σήµερα οι δύο 

σηµαντικότερες πηγές τροφής για τον Ασηµόγλαρο είναι τα µη εµπορεύσιµα ψάρια που πετιούνται 

από τα αλιευτικά σκάφη και τα σκουπίδια που βρίσκονται εκτεθειµένα στις χωµατερές. 

Υπολογίζεται ότι οι σκουπιδότοποι της Αθήνας συντηρούν περισσότερα από 20000 ζευγάρια 

Ασηµόγλαρου (EOE 2004).  
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γ. Απειλές  

Ο Ασηµόγλαρος είναι ευαίσθητος στη ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες και σε πολλές περιπτώσεις 

πιάνεται σε δίχτυα, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και στη Μακαρονησία. Στην Ισπανία οι αποικίες 

δέχονται έντονη όχληση λόγω της τουριστικής ανάπτυξης στους τόπους αναπαραγωγής. Επίσης 

οι τοπικές κοινωνίες συλλέγουν τα αυγά (Birdlife International 2009). Το κυνήγι Ασηµόγλαρου 

αποτελεί άθληµα στην Ουκρανία (Rudenko 2006). 

Σε διάφορες περιπτώσεις οι Ασηµόγλαροι υπόκεινται σε έλεγχο πληθυσµού χάριν της 

προστασίας του Μαυροκέφαλου γλάρου (Larus melanocephalus), του Αιγαιόγλαρου (Larus 

audouinii) και του Ασπροµέτωπου κυµατοβάτη (Pelagodroma marina) (Birdlife International 2009). 

Αυτό συµβαίνει γιατί η αύξηση του Ασηµόγλαρου µπορεί να είναι απειλή για άλλα είδη. Ο 

Ασηµόγλαρος όχι µόνο ανταγωνίζεται σπανιότερα θαλασσοπούλια αλλά έχει εξελιχθεί και σε 

σοβαρό θηρευτή φωλιών, νεοσσών αλλά και ενήλικων, όπως του Μύχου και του Υδροβάτη 

(Hydrobates pelagicus). Άλλα είδη που κινδυνεύουν από τον Ασηµόγλαρο στην Ελλάδα είναι τα 

µεταναστευτικά µικρόπουλα. Υπάρχουν αποικίες Ασηµόγλαρων, όπως αυτές της Γαυδοπούλας 

και των Αντίπαξων που τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά µε µεταναστευτικά πουλιά (EOE 2004).  

δ. Καθεστώς διατήρησης 

Το είδος, καθώς έχει αναγνωριστεί µόλις πρόσφατα δεν αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία για 

τα πουλιά, ούτε και στον κόκκινο κατάλογο της IUCN, ενώ το L. cachinnans αναφέρεται στο 

Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας και από την IUCN χαρακτηρίζεται ως “Least concern”. 
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1.5 Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (EOE) είναι η µόνη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα 

που έχει σαν κύριο στόχο της την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. Είναι 

µη κερδοσκοπικό σωµατείο που ιδρύθηκε το 1982. Eίναι, επίσης, εταίρος του BirdLife 

International, που είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια οργάνωση που ασχολείται µε την προστασία 

των πουλιών και των βιοτόπων τους. Οι στόχοι του Birdlife International είναι η προστασία όλων 

των ειδών πτηνών και του φυσικού περιβάλλοντός τους καθώς και η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο. Το BirdLife 

International έχει 42 εταίρους σε ολόκληρο τον κόσµο και συνεργάζεται µε αντιπροσώπους σε 

πάνω από 100 χώρες. 

Aπό το καταστατικό της, ως σκοπός ίδρυσής ορίζεται: “Η µελέτη της ζωογεωγραφίας, οικολογίας 

και συστηµατικής της ελληνικής ορνιθοπανίδας, η προστασία αυτής µε κάθε νόµιµο µέσο και η 

ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα ορνιθολογίας”. 

Στo παραπάνω πλαίσιo η ΕΟΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση των εξής προγραµµάτων LIFE που 

σχετίζονται µε τα θαλασσοπούλια: “∆ράσεις διατήρησης του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα” (LIFE 

96 NAT/GR/003221), “∆ράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) στην 

Ελλάδα” (LIFE 03 NAT/GR/000091) και “Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον 

Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σηµαντικών Περιοχών για τα 

Πουλιά της Ελλάδας” (LIFE 07 NAT/GR/00285) 
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1.6 Η µεθοδολογία 

1.6.1 Ιστορικά της µεθοδολογία δειγµατοληψίας, από ανασκόπηση των Tasker et al. (1984) 

Στις πρώτες προσπάθειες που έγιναν για την εκτίµηση της κατανοµής των θαλασσοπουλιών στο 

Β. Ατλαντικό ,το 1924, από τον Jespersen, η εκτίµηση βασιζόταν στα πουλιά που παρατηρoύνταν 

ανά ηµέρα. Αργότερα, το 1935, ο Wynne-Edwards έκανε καταγραφές των πουλιών που έβλεπε 

ανά ώρα χρησιµοποιώντας παράλληλα και παλαιότερες εκτιµήσεις για την ίδια περιοχή. Από τότε 

πολλοί ερευνητές χρησιµοποίησαν παρόµοιες µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60, σε έρευνα που έγινε ανατολικά του Καναδά, τα πουλιά καταγράφονταν ανά 10 

λεπτά καθώς το διάστηµα της µίας ώρας δε θεωρήθηκε αρκετό για να καταγράψει τις 

διακυµάνσεις των πληθυσµών σε σχέση µε τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Εκτός από τα χρονικά 

διαστήµατα των καταγραφών, µία άλλη παράµετρος που διερευνήθηκε τη δεκαετία του ’70 ήταν 

και η γωνία του τόξου στο οποίο θα καταγράφονταν πουλιά. Το 1976, στην έρευνα του Bourne 

στο βορειοανατολικό Ατλαντικό χρησιµοποιήθηκαν µόνο τα πουλιά που καταγράφηκαν σε τόξο 

90ο, σε αντίθεση µε την καναδική έρευνα, όπου χρησιµοποιήθηκαν όλα τα πουλιά που 

καταγράφηκαν. Στα τέλη της δεκαετίας 1970-1980 άρχισαν να χρησιµοποιούνται και αεροσκάφη 

για την καταγραφή πουλιών στην ανοιχτή θάλασσα (Briggs et al. 1978, Gould et al. 1978). Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών από αεροσκάφη ακόµα και σήµερα αποτελούν αντικείµενο συζήτησης 

(πχ Henkel et al. 2006). Οι Gould et al., το 1978, εκτός από τα αεροσκάφη, εισήγαγαν και την 

παράµετρο του πλάτους της λωρίδας, χρησιµοποιώντας πλάτος 300µ, µέσα στην οποία θα 

γίνονταν οι καταγραφές, έτσι ώστε οι αριθµοί των πουλιών να µπορούν εύκολα να αναχθούν σε 

πυκνότητα. Οι Briggs και Hunt, το 1981, σε πειράµατα που έκαναν νότια της Καλιφόρνια, 

διαπίστωσαν ότι σε απόσταση 300µ πολλά πουλιά που ανήκαν σε πιο µικρόσωµα είδη δε ήταν 

εύκολο να εντοπιστούν. Έτσι, το 1981, οι Hunt et al. σε έρευνα που έκαναν, υποδιαίρεσαν τη 

λωρίδα των 300µ στα 100µ και στα 200µ. Οι συζητήσεις για το βέλτιστο πλάτος της λωρίδας που 

ακολούθησαν ήταν πολλές και συνεχίζονται µέχρι και τις µέρες µας (πχ. Ronconi & Burger 2009, 

Hyrenbach et al. 2007). 

Όσο οι µελέτες πάνω στην κατανοµή των θαλασσοπουλιών αυξάνονταν, οι ερευνητές 

αντιλαµβάνονταν όλο και περισσότερα σφάλµατα κατά τη δειγµατοληψία. Τα πιο συχνά έχουν να 

κάνουν µε την υποεκτίµηση των πληθυσµών των ειδών που είναι δύσκολο να εντοπιστούν και την 
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υπερεκτίµηση των πληθυσµών των ειδών που συνηθίζουν να ακολουθούν τα σκάφη. Οι λόγοι 

που µπορεί να κάνουν ένα είδος δύσκολο στον εντοπισµό ποικίλουν και έχουν να κάνουν τόσο µε 

τα µορφολογικά χαρακτηριστικά (πχ. µέγεθος και χρώµα) όσο και µε τη συµπεριφορά (πχ αν 

βουτάει συχνά ή αν σχηµατίζει κοπάδια). Κάποια είδη έχει παρατηρηθεί ότι αποφεύγουν τα 

σκάφη (Wiens et al. 1978), ενώ άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίµηση των πληθυσµών 

είναι η ορατότητα, η ικανότητα των παρατηρητών και η ταχύτητα και κατεύθυνση πτήσης των 

πουλιών σε σχέση µε το σκάφος. Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζονται οι διάφοροι παράγοντες που 

µπορεί να οδηγήσουν σε σφάλµα και οι προτεινόµενοι τρόποι αντιµετώπισής τους. 

Πίνακας 1.2: Σφάλµατα στην εκτίµηση της πυκνότητας των θαλασσοπουλιών, αίτιά τους και προτεινόµενοι τρόποι 
αντιµετώπισής τους 

Είδος σφάλµατος Αιτίες Προτεινόµενοι τρόποι αντιµετώπισης 

Συνοδεία πλοίων Αντιµετώπιση κατά την ανάλυση (Marques & Buckland 2003, 

Hyrenbach 2001). 

Έλξη από τα πλοία Αντιµετώπιση κατά την ανάλυση (Spear & Ainley 1997). 

Υπερεκτίµηση 

πυκνότητας 

Γρήγορη πτήση Αντιµετώπιση κατά την ανάλυση (Spear & Ainley 1997). 

Αργή πτήση Οµαδοποίηση αποστάσεων παρατήρησης (Ronconi & Burger 

2009) 

Μικρή πιθανότητα εντοπισµού που 

µπορεί µα οφείλεται: 

• στο µέγεθος/χρώµα/συµπεριφορά 
του πουλιού,  

• στο µέγεθος των συναθροίσεων,  

• στην απόσταση,   

• στον καιρό,  

• στο µέγεθος/ταχύτητα του 
σκάφους 

• Στην ικανότητα του παρατηρητή 

• Χρήση στενότερων λωρίδων κατά τη δειγµατοληψία (πχ 
150µ αντί για 300µ) (Hyrenbach et al. 2007, Ronconi & Burger 
2009) 

• Υπολογισµός παραµέτρου εντοπισµού (Buckland et al. 
2001) 

• Χρήση περισσότερων παρατηρητών (Spear et al. 2004) 

• Οµαδοποίηση αποστάσεων παρατήρησης (Ronconi & 
Burger 2009) 

• Χρήση τεχνικών παλινδρόµησης για την εκτίµηση του 
πραγµατικού µεγέθους των συναθροίσεων (Buckland et al. 
2001)  

Υποεκτίµηση 

πυκνότητας 

Αποφυγή πλοίων *∆ε βρέθηκε προτεινόµενη αντιµετώπιση στη βιβλιογραφία 

Εσφαλµένη 

εκτίµηση  

Αυτοσυσχέτιση/ spatial synchrony Να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση 

 

Αναγνωρίζοντας όλα τα παραπάνω προβλήµατα, καθώς και την ανάγκη για µία κοινή 

µεθοδολογία, έτσι ώστε οι µετρήσεις να είναι συγκρίσιµες, το 1984 οι Tasker et al. πρότειναν τρεις 

µεθόδους, εκ των οποίων η πρώτη έχει χρησιµοποιηθεί κατά κόρον και  ακολουθείται µέχρι και 
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σήµερα. Σύµφωνα µε τη µέθοδο που προτείνουν οι Tasker et al., οι καταγραφές των πουλιών που 

κάθονται στο νερό θα πρέπει να γίνονται σε λωρίδες πλάτους 300µ, ανά χρονικά διαστήµατα 10 

λεπτών. Τα πουλιά που πετάνε µπροστά από το σκάφος, µέσα  στη λωρίδα προκαθορισµένου 

πλάτους που έχουµε θέσει, και προς συγκεκριµένη κατεύθυνση θα πρέπει να µετρώνται στιγµιαία 

(snapshot) ανά 1’, καθώς επίσης και ο χρόνος που απαιτείται για να διασχίσουν τα 300µ. Τέλος, 

τα πουλιά που φαίνεται να ακολουθούν το πλοίο θα πρέπει να καταγράφονται χωριστά. Οι 

παρατηρήσεις καταγράφονται ως συναθροίσεις ατόµων του ίδιου είδους (για παράδειγµα βλ. 

Παράρτηµα). 

1.6.2 Αναλύσεις 

Οι µέθοδοι που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των δεδοµένων που συλλέγονται µε τον 

τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω είναι συγκεκριµένες και έχουν να κάνουν µε τα ερωτήµατα 

που τίθενται σε κάθε περίπτωση. Οι συνηθέστερες µέθοδοι ανάλυσης παρουσιάζονται στον 

πίνακα 1.3, µαζί µε το σκοπό που εξυπηρετεί η κάθε µία. 

 

Πίνακας 1.3: Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται συχνότερα για την ανάλυση δεδοµένων τύπου ESAS και 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα  

Ανάλυση Για εκτίµηση 

πυκνότητας 

χωρικής κατανοµής και των παραµέτρων που την επηρεάζουν 

Γενικευµένα αθροιστικά 

µοντέλα (Generalized 

Additive Models - GAM) 
µεγέθους των πληθυσµών 

πυκνότητας  Μέθοδος “Distance” 

πιθανότητας εντοπισµού των πουλιών 

Μέγιστη Εντροπία (Maxent) χωρικής κατανοµής και των παραµέτρων που την επηρεάζουν 

Επιφάνειες διαγραµµάτων 

σειριακής µεταβλητότητας 

(Variogram surfaces) 

χωρικής συνέχειας της κατανοµής 

Ανάλυση αντιστοιχειών 

(Detrended Correspondence 

Analysis – CDA) 

χρονικής ετερογένειας (temporal variability) 

Ανάλυση συστάδων (Cluster 

analysis) 

συσχετίσεων µεταξύ των ειδών 
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Σε αυτή τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι GAM, Distance και Maxent για τις αναλύσεις. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια 

 

1.6.3 ∆ιόρθωση µεγέθους συναθροίσεων 

Είναι γνωστό ότι η κίνηση των πουλιών σε σχέση µε τα σκάφη απ’ όπου γίνονται οι καταγραφές 

οδηγεί σε υπερεκτίµηση του µεγέθους των πληθυσµών (Tasker et al. 1984). Για το λόγο αυτό τα 

µεγέθη των συναθροίσεων των πουλιών που πετούσαν διορθώθηκαν σύµφωνα µε τη 

µεθοδολογία που προτείνουν οι  Spear et al. (1997A) 

Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας αυτής χρειάστηκε να υπολογιστεί η ταχύτητα και η 

κατεύθυνση του κάθε σκάφους ανά πάσα στιγµή, η ένταση και η κατεύθυνση του ανέµου καθώς 

και η µέση ταχύτητα ανά είδος πουλιού.  

Η ταχύτητα του σκάφους υπολογίστηκε µε βάση το σηµείο και ώρα εκκίνησης και το σηµείο και 

ώρα τερµατισµού της κάθε ευθείας. Αντίστοιχα, η ένταση και η κατεύθυνση του ανέµου για κάθε 

ηµέρα και ανά διάστηµα τριών ωρών ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα Poseidon system του 

ΕΛΚΕΘΕ (www.poseidon.hcmr.gr).  

Η ταχύτητα για κάθε είδος πουλιού υπολογίστηκε µε βάση τις αλλοµετρικές εξισώσεις που 

προτείνουν οι Spear et al. (1997B) (Πίνακας 1.4), αφού κατατάχθηκε το καθένα σε µία από τις 25 

προτεινόµενες οµάδες. Το C. diomedea ανήκει στην οµάδα 5 (Surface-feeding shearwaters), το P. 

yelkouan στην οµάδα 9 (Manx-type shearwaters), το P. aristotelis στην οµάδα 22 (Cormorants) και 

το L. michahellis στην οµάδα 18 (Large gulls). Για το L. michahellis σηµειώνεται ότι η µάζα των 

ατόµων του είδους όπως αυτή υπολογίστηκε από τους Galarza et al. (2008) ήταν στο όριο, µε τα 

θηλυκά να τείνουν στην οµάδα 19 (Medium-sized gulls). 
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Εικόνα 1.5: Παράδειγµα σχετικής κίνησης 
πουλιού-σκάφους (από Spear et al. 1992) 

Πίνακας 1.4: Εξισώσεις για τον υπολογισµός της ταχύτητας πτήσης των πουλιών κατά Spear et al. (1997B), όπου Υ 
είναι η ταχύτητα του πουλιού και w η ταχύτητα του ανέµου. 

Οµάδα Ούριος άνεµος Πλάγιος άνεµος Αντίθετος άνεµος 

Θαλασσοπούλια τύπου “Manx” 

(Manx-type shearwaters) 
Y = 12.57 + 0.537w Y = 13.84 + 0.079w Y = 14.14 - 0.263w 

Θαλασσοπούλια που τρέφονται 

στην επιφάνεια (Surface-feeding 

shearwaters) 

Y = 9.63 + 0.442w Y = 9.77 - 0.038w Y = 9.53 - 0.201w 

Κορµοράνοι (Cormorants) Y = 13.56 + 0.425w Y = 14.70 + 0.154w Y = 19.48 - 0.657w 

Μεγάλοι γλάροι (Large gulls) Y = 11.00 + 0.512w Y = 10.53 + 0.112w Y = 11.39 - 0.373w 

Όλα τα παραπάνω χρειάστηκαν για να υπολογίσουµε 

την κατεύθυνση πτήσης του κάθε πουλιού σε σχέση 

µε την κατεύθυνση του ανέµου, καθώς και µε την 

κατεύθυνση του πλοίου. Η διαφορά που προκύπτει 

ανάµεσα στις κατευθύνσεις είναι η γωνία θ. 

Η εξίσωση που χρησιµοποιείται τελικά για τον 

υπολογισµό της διορθωτικής παραµέτρου Κ (Spear et 

al. 1992) είναι  

C

A
K =−1    (1) 

όπου  5.022 )cos2( θABBAC −+=     (2) 

δηλαδή η κίνηση του σκάφους σε σχέση µε την κίνηση του πουλιού. Α είναι η ταχύτητα του 

σκάφους, και Β είναι η ταχύτητα του πουλιού, όπως φαίνονται στην εικόνα 1.5. Αφού 

υπολογίστηκε η τιµή Κ-1, πολλαπλασιάστηκε µε τον αριθµό των ατόµων που µετρήθηκαν σε κάθε 

συνάθροιση και προέκυψε το διορθωµένο µέγεθος συνάθροισης. 

Η παραπάνω µεθοδολογία παρουσιάζει σφάλµα στις περιπτώσεις όπου η γωνία θ είναι πολύ 

µικρή και η ταχύτητα του πουλιού είναι σχεδόν ίδια µε του πλοίου (Spear et al. 1992) και το K-1 

παίρνει πολύ ψηλές τιµές. Στα δικά µας δεδοµένα, το ποσοστό των περιπτώσεων όπου το Κ-1 
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ήταν µεγαλύτερο από 3 ήταν περίπου 2.6% και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εφαρµόστηκε η 

παραπάνω µέθοδος. 

Τα πουλιά που κάθονταν στο νερό, καθώς και αυτά που γυροπετούσαν δεν υποβλήθηκαν σε 

διόρθωση του µεγέθους των συναθροίσεών τους. Αντίθετά, αυτά που παρατηρήθηκε να έλκονται 

από το σκάφος (αυτά του προσέγγιζαν από µπροστά και το ακολουθούσαν για λίγο) 

υποβλήθηκαν σε διόρθωση (V) βασισµένη στην υπόθεση ότι για κάθε πουλί που ανήκει σε είδος 

που ελκύεται από πλοία και πέρασε σε απόσταση 8χµ (η µέγιστη απόσταση από την οποία ένα 

πουλί µπορεί να δει ένα πλοίο όταν πετάει σε ύψος 5µ από τη θάλασσα σύµφωνα µε τον 

Heinemann, 1981) από τη λωρίδα καταγραφής µας πλάτους 0.3χµ, το 50% ανταποκρίθηκε και το 

50% αυτών που ανταποκρίθηκαν προσέγγισαν από µπροστά. Συνεπώς  

5.0

1

5.0

1

8

3.0 ××=V        (3) 

Αντίστοιχα µε το Κ, τα µεγέθη των οµάδων των πουλιών που έδειξαν να έλκονται από το σκάφος 

πολλαπλασιάστηκαν µε το V. 

Στο πίνακα 1.5 φαίνονται οι τιµές του n (δηλαδή τα πουλιά που µετρήθηκαν) πριν και µετά τη 

διόρθωση του µεγέθους των συναθροίσεών τους.  

Πίνακας 1.5: Ο αριθµός πουλιών όπως µετρήθηκε (n αρχικό) και όπως εκτιµήθηκε µετά τη διόρθωση (n διορθωµένο) 

Εποχή Είδος n αρχικό n διορθωµένο % µεταβολή 

C. diomedea 222 193.15 13.00 
L. michahellis 891 754.40 15.33 
P. aristotelis 24 16.82 29.92 

Άνοιξη 

P. yelkouan 1938 672.68 65.29 
C. diomedea 609 630.12 3.47 
L. michahellis 448 255.28 43.02 
P. aristotelis 168 159.06 5.32 

Καλοκαίρι 

P. yelkouan 966 796.63 17.53 
C. diomedea 62 62.98 1.58 
L. michahellis 387 320.01 17.31 
P. aristotelis 81 52.16 35.60 

Φθινόπωρο 

P. yelkouan 612 425.29 30.51 
C. diomedea 893 886.25 0.76 
L. michahellis 1726 1329.69 22.96 
P. aristotelis 273 228.03 16.47 

Σύνολο 

P. yelkouan 3516 1896.10 46.07 
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Όλες οι αναλύσεις που ακολουθούν έγιναν σύµφωνα µε τα διορθωµένα µεγέθη συναθροίσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

 

2.1 Τόπος, χρόνος και τρόπος δειγµατοληψίας 

 Οι καταγραφές των θαλασσοπουλιών έγιναν στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE 07 

NAT/GR/00285 σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που προτάθηκε από τους Tasker et al. (1984).   

Οι δειγµατοληψίες έγιναν κατά 

το διάστηµα Μάιος-

Σεπτέµβριος 2009 και 

συνήθως διεξάγονταν  καθ’ 

όλη τη διάρκεια της µέρας. Πιο 

συγκεκριµένα οι περίοδοι 

δειγµατοληψίας ήταν 17-27 

Μαΐου, 2-6, 10 και 14-19 

Ιουλίου, 14 και 24 Αυγούστου, 

14-18 και 24-25 Σεπτεµβρίου. 

Οι µέρες δειγµατοληψίας ήταν 

συνολικά 8 την Άνοιξη, 14 το 

Καλοκαίρι και 7 το 

Φθινόπωρο. Στο διάγραµµα 

2.1 φαίνονται οι περίοδοι 

δειγµατοληψίας σε σχέση µε 

τις αναπαραγωγικές 

περιόδους για κάθε είδος.  

Οι καταγραφές έγιναν κυρίως µε το σκάφος «Οδύσσεια» της MΟm καθώς και µε τρία πλοία της 

γραµµής: το «Θεόφιλος» της NEL lines, το «∆ιαγόρας» της Blue Star Ferries και το «Σάος ΙΙ» της 

SAOS Ferries.  

∆ιάγραµµα 2.1: Οι περίοδοι δειγρατοληψίας σε σχέση µε τις 
αναπαραγωγικές περιόδους ανά είδος. Με κόκκινο φαίνονται οι περίοδοι 

δειγµατοληψίας και µε κίτρινο, πράσινο, ανοιχτό και σκούρο µωβ, 
αντίστοιχα, οι αναπαραγωγικές περίοδοι για τα C. diomedia, P. yelkouan, L. 

Michahellis και P. aristotelis. 

Ιανουάριος 

Φεβρουάριος 

Μάρτιος 

Απρίλιος 

Μάιος 

Ιούνιος Ιούλιος 

Αύγουστος 

Σεπτέµβριος 

Οκτώβριος 

Νοέµβριος 

∆εκέµβριος 
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Οι λωρίδες που καλύφτηκαν κατά τη δειγµατοληψία (εικόνα 2.1) είχαν συνολικό µήκος 3006χµ. 

Από αυτά, τα 749χµ καλύφτηκαν την Άνοιξη, 1376χµ το Καλοκαίρι και 881χµ το Φθινόπωρο. Για 

την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις που έγιναν σε απόσταση µέχρι 300µ από το 

εκάστοτε σκάφος. Ανάλογα µε τη δυνατότητα, οι καταγραφές γινότανε από τη µία ή και από τις 

δύο πλευρές που σκάφους. Η συνολική επιφάνεια καταγραφών που χρησιµοποιήθηκε στις 

αναλύσεις είναι 1337χµ2, δηλαδή το 1.2% της συνολικής επιφάνειας του Β. Αιγαίου που ορίστηκε 

σε 110103χµ2. Από τη συνολική δειγµατοληπτική επιφάνεια, τα 381χµ2 αντιστοιχούν στην Άνοιξη, 

540χµ2 στο Καλοκαίρι και 416χµ2 στο Φθινόπωρο. Το νοτιότερο όριο όπου έγιναν καταγραφές 

στο ∆υτικό Αιγαίο ήταν οι Σποράδες, ενώ στο Ανατολικό η Σάµος, ενώ σαν όρια του Β. Αιγαίου 

ορίστηκαν τα σηµεία που φαίνονται στον Πίνακα 2.1. 

Πίνακας 2.1: Τα όρια του Β. Αιγαίο, όπως ορίστηκαν για τις ανάγκες της εργασίας 

Σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ WGS84 

 x y x y 

Βορειοανατολικό άκρο 331642.1 4540398 22 41 

Νοτιοανατολικό άκρο 323060.9 4151932 22 37.5 

Βορειοδυτικό άκρο 752173.9 4542807 27 41 

Νοτιοδυτικό άκρο 765054.3 4154282 27 37.5 

Οι παρατηρητές που λάµβαναν µέρος στην καταγραφή, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν 

δύο, καθώς σύµφωνα µε τους Spear et al. (2004), η καταγραφή από οµάδες περισσότερων του 

ενός παρατηρητών µειώνει σηµαντικά το σφάλµα. Στο στάδιο της δειγµατοληψίας καταγράφονταν 

όλα τα είδη πουλιών, ψαριών και θηλαστικών που αναγνωρίζονταν. Οι καταγραφές γίνονταν σε 

οµάδες ατόµων του ίδιου είδους. Άλλα στοιχεία που καταγράφονταν ήταν η κατάσταση της 

θάλασσας (κυµατισµός), η ορατότητα, η παρουσία άλλων πλωτών αντικειµένων, η ώρα της κάθε 

παρατήρησης, η απόσταση της παρατήρησης από το σκάφος σε διαστήµατα 0-50µ, 50-100µ, 

100-200µ , 200-300µ και >300µ, η κατεύθυνση πτήσης, όταν επρόκειτο για πουλί εν πτήσει και η 

συµπεριφορά (για τους τύπους συµπεριφοράς που καταγράφονταν βλ. Παράρτηµα). Τα 

πρωτόκολλα που συµπληρώνονταν παρατίθενται στο Παράρτηµα.  Από τα παραπάνω 

χρησιµοποιήθηκαν κυρίως η απόσταση της κάθε παρατήρησης από το σκάφος καθώς και η 

κατεύθυνση πτήσης. 

Κατά την ανάλυση εστιάσαµε στα τέσσερα είδη θαλασσοπουλιών για τα οποία είχαµε τις 

περισσότερες καταγραφές. Το Calonectris diomedea (Αρτέµης), Puffinus yelkouan (Μύχος), 
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Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας) και το Larus michahellis (Ασηµόγλαρος). Τα 

υπόλοιπα είδη που συναντήσαµε είτε βρισκότανε τυχαία στην περιοχή, είτε είχαν ελάχιστες 

παρατηρήσεις και κατά συνέπεια δε θεωρήθηκε ότι συνεισφέρουν σηµαντικά στις εκτιµήσεις που 

έγιναν. 
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2.2 Τα είδη που καταγράφηκαν 

Συνολικά αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν 31 είδη πουλιών (Calonectris diomedea, Puffinus 

yelkouan, Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis, P. carbo, Ardea cinerea, Plegadis 

falcinellus, Anas platyrhynchos, Hieraaetus fasciatus, Falco eleonorae, Calidris alpina, Larus 

auduinii, L. genei, L. ridibundus, L. minutus, L. melanocephalus, L. michahellis, Sterna caspia, S. 

paradisaea, S. hirundo, S. albifrons, S. sandvicensis, Chlydonias hybrida,  Apus melba,  Delichon 

urbica, Hirundo rustica, Motacilla alba, Cettia cetti, Parus major, Passer domesticus και Fringilla 

coelebs), 4 είδη κητωδών (Tursiops truncatus, Stenella coeruleoalba, Delphinus delphis και 

Grampus griseus) καθώς και 3 άλλα είδη (Caretta caretta, Xiphias gladius και Mola mola)  

Στους παρακάτω χάρτες  (εικόνες 2.2-2.4) βλέπουµε τις καταγραφές των πουλιών για τα τέσσερα 

είδη που µας ενδιαφέρουν, ανά είδος και ανά εποχή. Με µία πρώτη µατιά παρατηρούµε ότι οι 

καταγραφές P. aristotelis ήταν ελάχιστες και τις τρεις εποχές, ενώ αντίθετα, τα άλλα τρία είδη 

εµφανίζονται συχνότερα, µε τα L. michahellis και P. yelkouan να υπερτερούν την Άνοιξη και το 

φθινόπωρο και το C. diomedea το καλοκαίρι. 

 
Εικόνα 2.2: Χάρτης µε τις παρατηρήσεις ανά είδος την άνοιξη 
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Εικόνα 2.3: Χάρτης µε τις παρατηρήσεις ανά είδος το καλοκαίρι 

 

 
Εικόνα 2.4: Χάρτης µε τις παρατηρήσεις ανά είδος το φθινόπωρο 
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Στην εικόνα 2.5 φαίνονται οι αριθµοί των ατόµων που καταγράφηκαν για όλα τα θαλασσοπούλια 

που ανήκουν στα τέσσερα είδη ενδιαφέροντος σε όλες τις εποχές. Μπορούµε να διακρίνουµε 

ορισµένες περιοχές µε µεγάλες συγκεντρώσεις και ορισµένες άλλες χωρίς καθόλου καταγραφές. 

Μια πρώτη εκτίµηση είναι ότι η χερσόνησος της Σιθωνίας, οι ακτές της Αλεξανδρούπολης, της 

Σαµοθράκης, της Λήµνου και της Χίου παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 

θαλασσοπούλια. Επίσης, παρατηρούµε ότι οι µεγάλες συγκεντρώσεις βρίσκονται κυρίως κοντά 

σε ακτές και όχι στα ανοιχτά.  

 
Εικόνα 2.5: Χάρτης µε τα µεγέθη των συγκεντρώσεων θαλασσοπουλιών που καταγράφηκαν όλες τις εποχές 

 

Στο διάγραµµα 2.2 παρουσιάζονται οι διορθωµένοι (βλ. παράγραφο 1.6.3) αριθµοί των πουλιών 

που καταγράφηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών ανά είδος και σε σχέση µε την 

απόσταση από την ευθεία όπου βρισκόµασταν. Την πιο οµοιόµορφη κατανοµή στο χώρο φαίνεται 

να έχει το P. yelkouan, ενώ οι καταγραφές των L. michahellis και P. aristotelis αυξάνονται µε την 

απόσταση. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη συσχέτιση των δύο τελευταίων ειδών µε τη στεριά, 

καθώς τα σκάφη δε µπορούν να πλησιάσουν πολύ και συνεπώς τα πουλιά καταγράφονται από 

µακριά. Για το P. aristotelis η υπόθεση της συσχέτισης µε τη στεριά βασίζεται στις παρατηρήσεις, 

ενώ για το L. michahellis επιβεβαιώνεται από την εφαρµογή του µοντέλου GAM (κεφάλαιο 5) και 

από τη βιβλιογραφία (Abello & Oro 1998). 
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∆ιάγραµµα 2.2: Ο αριθµός των πουλιών που καταγράφηκε ανά διάστηµα απόστασης από την ευθεία, µετά από τη 
διόρθωση των µεγεθών των συναθροίσεων (παράγραφος 1.6.3) 

  
Στο διάγραµµα 2.3 παρουσιάζονται οι αριθµοί των πουλιών που καταγράφηκαν ανά είδος για 

κάθε εποχή µετά από τη διόρθωση των µεγεθών των συναθροίσεων (παράγραφος 1.6.3). Γενικά, 

το Φθινόπωρο καταγράφηκαν λιγότερα πουλιά απ’ ότι τις άλλες εποχές. Τα L.michahellis και τα P. 

yelkouan ήταν αυξηµένα την άνοιξη. Το πιο άφθονο είδος όλες τις εποχές ήταν το P. yelkouan µε 

1896 πουλιά καταγεγραµµένα ενώ το L. michahellis ακολουθεί µε 1330 άτοµα. Για τα C. diomedea 

και P. aristotelis καταγράφηκαν συνολικά 886 και 228 άτοµα, αντίστοιχα. 
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∆ιάγραµµα 2.3: Ο αριθµός ατόµων που καταγράφηκε ανά είδος και ανά εποχή µετά από τη διόρθωση των µεγεθών 

των συναθροίσεων (παράγραφος 1.6.3) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Οι γνώσεις µας για τους πληθυσµούς των θαλασσοπουλιών στο Αιγαίο είναι περιορισµένες, 

καθώς µέχρι σήµερα δεν είχε γίνει συστηµατική προσπάθεια καταγραφής τους στη θάλασσα. Οι 

αριθµοί που αναφέρονται βασίζονται κυρίως σε εκτιµήσεις µετά από αποσπασµατικές 

καταγραφές σε αποικίες. Αυτοί οι αριθµοί όµως, αν και απλές εκτιµήσεις, αντιπροσωπεύουν µόνο 

τους αναπαραγόµενους πληθυσµούς. Πρόσφατες έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος LIFE για τους Μύχους στη Μάλτα έδειξαν ότι τα πουλιά που αναπαράγονται εκεί, 

µετακινούνται Ανατολικά προς το Αιγαίο όπου  παραµένουν µέχρι και για ένα µήνα για να 

τραφούν (www.lifeshearwaterproject.org.mt). Για ορισµένα από αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι 

καταλήγουν στη Μαύρη Θάλασσα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι στη Μάλτα αναπαράγεται το 10% του 

πληθυσµού του P. yelkouan αντιλαµβανόµαστε πόσο σηµαντική είναι η περιοχή του Αιγαίου για 

το είδος.  

Ο πληθυσµός του P. yelkouan που αναπαράγεται στην Ελλάδα παραµένει άγνωστος και 

υπολογίζεται σε 8000 – 15000 ζευγάρια. Άγνωστος επίσης παραµένει και πληθυσµός του 

C.diomedea που αναπαράγεται στην Ελλάδα και υπολογίζεται σε περίπου 5000 ζευγάρια. Ο 

συνολικός πληθυσµός του P. aristotelis υπολογίζεται σε 1000-2000 ζευγάρια σε όλη τη χώρα, 

περισσότερο πολυάριθµος όµως είναι στο βόρειο Αιγαίο και κυρίως γύρω από τη Θάσο. Το 

µεγαλύτερο αναπαραγόµενο πληθυσµό στην Ελλάδα φαίνεται να τον έχει το L. michahellis για τον 

οποίο οι εκτιµήσεις φτάνουν τα 60000-100000 ζευγάρια (ΕΟΕ, 2004).  

∆ιαπιστώνοντας αυτό το κενό στη γνώση για τους αριθµούς των πουλιών που χρησιµοποιούν τον 

ελληνικό θαλάσσιο χώρο, και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ακριβέστερες εκτιµήσεις 

προχωρήσαµε σε αναλύσεις των δεδοµένων, έτσι ώστε να µάθουµε περισσότερα για τα µεγέθη 

των πληθυσµών των θαλασσοπουλιών στην Ελλάδα επικεντρώνοντας στο Β. Αιγαίο. 
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3.2 Μέθοδοι 

3.2.1 Υπολογισµός του µεγέθους των πληθυσµών µε την “κλασική” µέθοδο 

Η αρχική εκτίµηση του µεγέθους των πληθυσµών έγινε χρησιµοποιώντας τον τύπο  

 
a

n

A

N =         (4) 

όπου Ν είναι ο συνολικός πληθυσµός στο Β. Αιγαίο, Α η συνολική επιφάνεια του Β. Αιγαίου, n ο 

αριθµός των πουλιών που καταγράφηκαν και a η επιφάνεια της δειγµατοληψίας. 

Για τον υπολογισµό της µεταβλητότητας της εκτίµησης των πληθυσµιακών µεγεθών εφαρµόστηκε 

η µέθοδος bootstrap καθώς και η µέθοδος jackknife (Shao & Tu 1995) σε επίπεδο ηµέρας, έτσι 

ώστε να ελέγξουµε κατά πόσο ο αριθµός πουλιών που καταγράφονταν ανά ηµέρα µεταβάλλονταν 

ή όχι. 

Επίσης εκτιµήθηκε κατά πόσο η πυκνότητα των συναθροίσεων πουλιών (cluster density-cd) 

καθώς και η πυκνότητα των ατόµων  (nd). H πυκνότητα των συναθροίσεων υπολογίστηκε από τον 

τύπο  

E

cn
cd =      (5) 

όπου cn είναι ο αριθµός των συναθροίσεων, και Ε το συνολικό εµβαδό της δειγµατοληπτικής 

επιφάνειας. Αντίστοιχα, για το nd ισχύει  

 
E

n
nd =      (6) 

3.2.2 Υπολογισµός του µεγέθους των πληθυσµών µε τη µέθοδο “Distance” 

Η µέθοδος “Distance” (Buckland et al. 2001) βασίζεται στο γεγονός όσο πιο αποµακρυσµένο είναι 

ένα αντικείµενο από την ευθεία από την οποία πραγµατοποιείται η δειγµατοληψία, τόσο µειώνεται 

η πιθανότητα εντοπισµού του. Κατά συνέπεια, αν χρησιµοποιήσουµε τον αριθµό των ατόµων που 
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είδαµε ως το n στην εξίσωση 4 θα οδηγηθούµε σε υποεκτίµηση του συνολικού πληθυσµού. Για 

αυτόν το λόγο το πρόγραµµα Distance προσαρµόζει µοντέλα (g(x):detection function) για τον 

υπολογισµό της πιθανότητας εντοπισµού για κάθε είδος και στη συνέχεια υπολογίζει το συνολικό 

αριθµό των ατόµων µε βάση την πιθανότητα εντοπισµού τους, όπου  

g(x) = pr {detection | distance x}    (7) 

Μία άλλη διόρθωση που κάνει το Distance είναι αυτή του µέσου µεγέθους των συναθροίσεων, 

βασισµένο στην υπόθεση ότι όσο αποµακρυνόµαστε από την ευθεία απ’ όπου γίνονται οι 

παρατηρήσεις, µπορούµε να εντοπίσουµε µόνο τις µεγαλύτερες συναθροίσεις υπερεκτιµώντας το 

µέσο µέγεθός τους.  

Η µέθοδος εφαρµόστηκε µε τη χρήση του λογισµικού “Distance”. Παρακάτω αναφέρονται οι 

επιλογές που έγιναν κατά την εφαρµογή του. 

Όσον αφορά τα µοντέλα που εφαρµόζει το Distance οι πιο κατάλληλοι συνδυασµοί που µπορούν 

να γίνουν µεταξύ key function και series expansion, σύµφωνα µε τους Buckland et al. (2001) είναι 

οι εξής: 

Key function Series expansion 

Uniform  Cosine 

Uniform Simple Polynomial 

Half normal Hermite Polynomial 

Hazard-rate Cosine 
 

Η τελική επιλογή µοντέλου για κάθε περίπτωση έγινε µε βάση το ελάχιστο AIC (Bozdogan 1987).  

Ο περιορισµός που τέθηκε στην προσαρµογή του µοντέλου στα δεδοµένα είναι ότι θα πρέπει να 

είναι “weakly monotonically non-increasing”. 

Για τη διόρθωση του µέσου µεγέθους των συναθροίσεων εφαρµόστηκε η µέθοδος παλινδρόµησης 

του ln του µεγέθους των συναθροίσεων ως συνάρτηση του g(x).  

Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η “Conventional Distance Sampling analysis” (CDS). 
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Οι αποστάσεις των παρατηρήσεων από την ευθεία κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις οµάδες: 

• 0-50µ 
• 50-100µ 
• 100-200µ και  
• 200-300µ 

Αφού υπολογίστηκαν ξεχωριστά οι αριθµοί και οι πυκνότητες των πουλιών που καθότανε και 

πετούσαν αντίστοιχα για κάθε είδος, όπως προτείνεται από τους Buckland et al. (2001), οι δύο 

αυτοί αριθµοί προστέθηκαν και το αποτέλεσµα ήταν το nD για κάθε είδος.  Αντίστοιχα 

υπολογίστηκε και η πυκνότητα των συναθροίσεων cdD.  

Για τον υπολογισµό του συνολικού πληθυσµού στο Β. Αιγαίο ανά είδος χρησιµοποιήθηκε ο τύπος  

a

nA
N D

D

*
=      (8) 

Επίσης οι µέθοδοι jackknife και bootstrap εφαρµόστηκαν στο Distance κατ’ αντιστοιχία µε την 

κλασική µέθοδο, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα.  

Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Distance 6.0-Release 2 και το Statistica 7.0 (Statsoft 

Inc.) 
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3.3 Αποτελέσµατα 

3.3.1 Eκτίµηση του µεγέθους των πληθυσµών µε την κλασική µέθοδο 

Στον πίνακα 3.1 φαίνονται οι εκτιµήσεις των πληθυσµών των τεσσάρων ειδών, C. diomedea, 

L.michahellis. P. aristotelis και P. Yelkouan, στο Β. Αιγαίο (Ν), καθώς και η πυκνότητά τους (nd). 

Παρατηρούµε ότι το πιο άφθονο είδος την άνοιξη, σύµφωνα µε αυτή την εκτίµηση, είναι το 

L.michahellis, ενώ τις υπόλοιπες εποχές, καθώς και συνολικά, είναι το P. yelkouan µε συνολικό 

πληθυσµό περίπου  156000 ατόµων, ενώ το λιγότερο άφθονο είναι το P. aristotelis µε πληθυσµό 

περίπου 18700 ατόµων.  

Οι µεγαλύτερες αφθονίες για τα P. aristotelis και C. diomedea παρατηρούνται κατά τη θερινή 

περίοδο, ενώ το L. michahellis και το P. yelkouan είναι πιο άφθονα την Άνοιξη. Οι µικρότεροι 

αριθµοί για όλα σχεδόν τα είδη παρατηρήθηκαν το Φθινόπωρο. 

Πίνακας 3.1: Εκτίµηση των πληθυσµιακών µεγεθών και της πυκνότητας των ατόµων ανά εποχή µε την κλασική 
µέθοδο. Με έντονους χαρακτήρες σηµειώνονται οι πολυπληθέστεροι πληθυσµοί ανά εποχή. 

Εποχή Είδος n N nd (πουλιά/χµ) 
C. diomedea 193 55793 0.507 
L. michahellis 754 217968 1.980 
P. aristotelis 17 4914 0.045 

Άνοιξη 

P. yelkouan 673 194552 1.767 
C. diomedea 630 128584 1.168 
L. michahellis 255 52046 0.473 
P. aristotelis 159 32452 0.295 

Καλοκαίρι 

P. yelkouan 797 162669 1.477 
C. diomedea 63 16650 0.151 
L. michahellis 320 84571 0.768 
P. aristotelis 52 13743 0.125 

Φθινόπωρο 

P. yelkouan 425 112321 1.020 
C. diomedea 886 72967 0.663 
L. michahellis 1330 109532 0.995 
P. aristotelis 228 18777 0.171 

Σύνολο 

P. yelkouan 1896 156145 1.418 

 

α. Εκτίµηση της µεταβλητότητας µε τη µέθοδο Jackknife 

Στα παρακάτω διαγράµµατα (εικόνα 3.1) βλέπουµε τη διακύµανση του πληθυσµιακού µεγέθους 

εφαρµόζοντας τη µέθοδο jackknife σε επίπεδο ηµέρας. ∆ηλαδή, εκτιµήθηκε ο αριθµός των ατόµων 
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κάθε είδους, µε την κλασική µέθοδο, αφαιρώντας κάθε φορά διαδοχικά µία µέρα δειγµατοληψίας 

από το δείγµα. Γενικά παρατηρούµε ότι τα πληθυσµιακά µεγέθη παραµένουν σχετικά σταθερά, 

ενώ για το κάθε είδος υπάρχει µία συγκεκριµένη µέρα που αν την αφαιρέσουµε η εκτίµηση του 

πληθυσµιακού µεγέθους µειώνεται αισθητά. Για το C. diomedea η µέρα αυτή είναι η 15η Ιουλίου, η 

οποία αν αφαιρεθεί η εκτίµηση του πληθυσµού µειώνεται στα 54000 άτοµα σε σχέση µα τη µέση 

τιµή των 73000 ατόµων. Αντίστοιχα, για το L. michahellis η µέρα µε τη µεγαλύτερη επίδραση είναι 

η 27η Μαΐου που αν αφαιρεθεί οι εκτίµηση είναι 66500 άτοµα, σε σχέση µε τη µέση τιµή των 

109500 ατόµων. Για το P. aristotelis αν αφαιρεθεί η µέρα 17η Ιουλίου, η εκτίµηση του πληθυσµού 

είναι 6700 άτοµα σε σχέση µε τη µέση τιµή των 18700 ατόµων. Για το P. yelkouan, καµία µέρα δε 

φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία. Οι παραπάνω µέρες ήταν αυτές µε την καταγραφή του 

µεγαλύτερου αριθµού ατόµων για κάθε είδος, αντίστοιχα. 
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Εικόνα 3.1: Εκτίµηση της µεταβλητότητας των πληθυσµιακών µεγεθών ανά είδος µε τη µέθοδο Jackknife 
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β. Εκτίµηση της µεταβλητότητας µε τη µέθοδο Bootstrap 

 
H µέθοδος bootstrap, όπως φαίνεται από τα παρακάτω διαγράµµατα (εικόνα 2), έδειξε αισθητή 

διακύµανση για όλα τα είδη. Στον πίνακα 3.2 φαίνονται οι µέγιστες και οι ελάχιστες τιµές 

πληθυσµιακού µεγέθους για κάθε είδος, καθώς και η µέση τιµή που υπολογίστηκε µε τη µέθοδο 

bootstrap. Από τη διαφορά µέγιστης-ελάχιστης τιµής παρατηρούµε ότι η απόκλιση είναι πολύ 

µεγάλη ιδιαίτερα για τα L. michahellis και P. yelkouan. 

Πίνακας 3.2: Μέσες, µέγιστες και ελάχιστες τιµές πληθυσµιακού µεγέθους για κάθε είδος µε τη µέθοδο Bootstrap. 

Είδος 
Ελάχιστη 
εκτίµηση 

Μέγιστη 
εκτίµηση 

Μέση τιµή 
Εύρος τιµών 

(max-min) 

C. diomedea 27312 158680 72856 131368 
L. michahellis 32553 308687 105841 276134 
P. aristotelis 1345 78742 16356 77396 
P. yelkouan 74532 274556 161624 200023 
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Εικόνα 3.2: Εκτίµηση της µεταβλητότητας των πληθυσµιακών µεγεθών ανά είδος µε τη µέθοδο Bootstrap 
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3.3.2 Eκτίµηση του µεγέθους των πληθυσµών µε την µέθοδο Distance  

Στον πίνακα 3.3, κατ’ αντιστοιχία µε τα αποτελέσµατα της κλασικής µεθόδου, βλέπουµε ότι το  πιο 

άφθονο είδος στο Β. Αιγαίο είναι το P. yelkouan µε πληθυσµό περίπου 174000 άτοµα και το 

λιγότερο άφθονο το P. aristotelis µε 13000 άτοµα. To C. diomedea, καθώς και το P. aristotelis είναι 

περισσότερα το Καλοκαίρι, ενώ το L. michahellis την Άνοιξη. Για το P. yelkouan ο εκτιµώµενος 

πληθυσµός, µε βάση τα στοιχεία της άνοιξης, φαίνεται να είναι εξαιρετικά µεγάλος, γεγονός που 

αποδίδεται στα λίγα δεδοµένα ατόµων που κάθονταν στο νερό (συνολικά 15 καταγραφές). 

Καταγράφηκαν δύο σχετικά µεγάλες οµάδες (συνολικά 108 άτοµα) του είδους σε πολύ κοντινή 

απόσταση (0-50µ) ενώ παράλληλα, οι καταγραφές σε µεγαλύτερες αποστάσεις ήταν πολύ λίγες 

(17 άτοµα). Το σφάλµα αυτό απαλείφεται όταν χρησιµοποιείται το σύνολο των δεδοµένων. Ο 

αριθµός των δεδοµένων είναι µικρός και για τα υπόλοιπα είδη, τα οποία όµως είναι πιο 

οµοιόµορφα κατανεµηµένα στο χώρο. Η πιθανότητα εντοπισµού (detection probability) για τα L. 

michahellis και P. aristotelis είναι υψηλή (ίση µε 1, σε πέντε από τις οχτώ  περιπτώσεις), ενώ για 

τα C. diomedea και P. yelkouan κυµαίνεται από 0.34 έως 0.81. Αυτό είναι λογικό, αν λάβουµε 

υπόψη µας το µέγεθος, τους χρωµατισµούς, καθώς και το ύψος πτήσης του κάθε είδους. 

Πίνακας 3.3: Εκτίµηση των πληθυσµιακών µεγεθών (ND), της πυκνότητας των ατόµων (dD) και της πιθανότητας 
εντοπισµού κατά την καταγραφή (P) ανά εποχή για κάθε είδος µε τη µέθοδο Distance. Με έντονους χαρακτήρες 

σηµειώνονται οι πολυπληθέστεροι πληθυσµοί ανά εποχή, ενώ µε κόκκινο οι ακραίες τιµές που οφείλονται σε σφάλµα 

Εποχή Είδος nD ND dD P 

C. diomedea 136 11200 0.357 0.771 
L. michahellis 374 30801 0.980 0.843 
P. aristotelis 10 824 0.026 1.000 

Άνοιξη 

P. yelkouan 16733 1378047 43.932 0.336 
C. diomedea 570 46942 0.763 0.550 
L. michahellis 159 13094 0.223 1.000 
P. aristotelis 98 8071 0.140 1.000 

Καλοκαίρι 

P. yelkouan 465 38295 0.697 0.812 
C. diomedea 93 7659 0.224 0.765 
L. michahellis 332 27342 0.795 0.886 
P. aristotelis 54 4447 0.128 0.500 

Φθινόπωρο 

P. yelkouan 545 44884 1.306 0.738 
C. diomedea 807 66461 0.498 0.561 
L. michahellis 896 73790 0.547 1.000 
P. aristotelis 156 12847 0.105 1.000 

Σύνολο 

P. yelkouan 2115 174181 1.444 0.556 
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α. Εκτίµηση της µεταβλητότητας µε τη µέθοδο Jackknife στο Distance 

Στην εικόνα 3.3 βλέπουµε τη διακύµανση του πληθυσµιακού µεγέθους αφαιρώντας κάθε µέρα 

διαδοχικά µε την µέθοδο Distance. Συστηµατική διακύµανση παρατηρείται στο C. diomedia και 

στο P. yelkouan µε απόκλιση περίπου 17500 και 55300 ατόµων, αντίστοιχα,  ενώ για τα L. 

michahellis και P. aristotelis η εκτίµηση παραµένει σχετικά σταθερή εκτός  2-3 ηµερών σε κάθε 

περίπτωση, οι οποίες αν αφαιρεθούν η εκτίµηση αλλάζει σηµαντικά. Για το L. michahellis η µέρα 

αυτή είναι η 27η Μαΐου, που αν αφαιρεθεί, ο πληθυσµός υπολογίζεται στα 46000 άτοµα σε σχέση 

µε τη µέση τιµή των 74000 ατόµων και για το P. aristotelis η 17η Ιουλίου, που αν αφαιρεθεί, η 

εκτίµηση πέφτει στα 4500 άτοµα σε σχέση µε τη µέση τιµή των 13000 ατόµων. 
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Εικόνα 3.3: Εκτίµηση της µεταβλητότητας των πληθυσµιακών µεγεθών ανά είδος µε τη µέθοδο Jackknife στο Distance 

 
β. Εκτίµηση της µεταβλητότητας µε τη µέθοδο Bootstrap στο Distance 

Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθόδου bootstrap στο Distance παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3.4. Στο distance, δεν εµφανίζονται όλες οι εκτιµήσεις για κάθε επανάληψη, αλλά µία µέση 

εκτίµηση για το σύνολο των επαναλήψεων καθώς και τα όρια εµπιστοσύνης. Συνεπώς για κάθε 
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είδος παίρνουµε τρεις τιµές: το κατώτερο όριο εµπιστοσύνης, τη µέση εκτίµηση και το ανώτερο 

όριο εµπιστοσύνης.  

Πίνακας 3.4: Εκτίµηση του πληθυσµιακού µεγέθους Ν µε τη µέθοδο bootstrap στο Distance 

 Κατώτερο όριο Μέση εκτίµηση Ν Ανώτερο όριο 

C.diomedea 36072 84413 199299 
L.michahellis 27589 75738 163228 
P.aristotelis 2224 13570 32777 
P.yelkouan 70990 167907 320032 
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3.4 Σύγκριση αποτελεσµάτων  

Η εκτίµηση του συνολικού πληθυσµού των τεσσάρων ειδών θαλασσοπουλιών που µελετήσαµε 

ανέρχεται µεταξύ 239500 και 413000 ατόµων. Αυτό ισοδυναµεί µε πυκνότητα 2.18-3.75 

πουλιά/χµ2. Τo πιο άφθονo είδος βρέθηκε ότι είναι το P. yelkouan µε το L. michahellis να 

ακολουθεί. 

SJ DJ SB DB SJ DJ SB DB SJ DJ SB DB SJ DJ SB DB

Μέθοδος

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

Μ
έγ
εθ
ο
ς
 π
λ
η
θ
υ
σ
µ
ο
ύ

 N
 (
σ
ε 
χ
ιλ
ιά
δ
ες

)

SJ: Simple jackknife
DJ: Distance jackknife
SB: Simple bootstrap
DB: Distance bootstrap

L.michahellisC.diomedea

P.aristotelis
P.yelkouan

 Μέση τιµή 
 25%-75% 
  5%-95% 

 

∆ιάγραµµα 3.5: Box-plot µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε τις µεθόδους Jackknife και Bootstrap 
χρησιµοποιώντας την “κλασική” µέθοδο και µε τη µέθοδο “Distance” 

 

Πίνακας 3.5: Πληθυσµιακά µεγέθη των τεσσάρων ειδών θαλασσοπουλιών ως µέση τιµή εκτίµησης των 
πληθυσµιακών µεγεθών µε την “κλασική” µέθοδο και µε τη µέθοδο “Distance”  

Είδος Αφθονία 
C. diomedea 70000 

L. michahellis 90000 

P. aristotelis 16000 

P. yelkouan 165000 
 

Στο διάγραµµα 3.5 παρατίθενται τα αποτελέσµατα όλων των αναλύσεων µαζί προς σύγκριση, ενώ 

στον πίνακα 3.5 παρουσιάζεται η µέση εκτίµηση της αφθονίας ανά είδος. Γενικά, η µέθοδος 
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Bootstrap δίνει πολύ µεγαλύτερο εύρος τιµών από τη Jackknife σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό 

πιθανόν να ισχύει λόγω του ότι ο αριθµός των πουλιών που καταγράφονταν ανά ηµέρα είχε 

µεγάλο εύρος (για το C. diomedea 0-256, για το P. yelkouan 0-319, για το L. michahellis 0-569 και 

για το P. aristotelis 0-152) και οι τιµές ήταν κυρίως χαµηλές µε λίγες ακραία υψηλές (διάγραµµα 

3.6), εκτός από το L. michahellis. Κατά συνέπεια, κατά την επαναδειγµατοληψία µπορεί είτε να 

επαναλαµβάνονταν οι λίγες ακραία υψηλές τιµές οδηγώντας σε υπερεκτίµηση του πληθυσµού, 

είτε να µη συµπεριλαµβάνονταν καθόλου στο δείγµα µε αποτέλεσµα πολύ χαµηλές εκτιµήσεις. 

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά την επαναδειγµατοληψία το Bootstrap αλλάζει περίπου 

το 50% των δειγµάτων, ενώ στο jackknife αφαιρείται µόνο 1 δείγµα. Παρ’ όλ’ αυτά, σε κάθε 

περίπτωση, οι τιµές του Jackknife βρίσκονται µέσα στα όρια των τιµών του Bootstrap. 
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∆ιάγραµµα 3.6: Αριθµός ατόµων που καταγράφηκαν ανά ηµέρα για κάθε είδος 

 

Στο διάγραµµα 3.5 παρατηρείται επίσης ότι η συµπεριφορά του Distance σε σχέση µε την 

κλασική µέθοδο µεταβάλλεται ανάλογα µε το είδος. Το βασικό χαρακτηριστικό του Distance είναι 

ότι υπολογίζει το ποσοστό των πουλιών που ήταν εκεί κατά τη δειγµατοληψία, αλλά δεν 

καταµετρήθηκαν λόγω ανθρώπινου σφάλµατος και  τα προσθέτει στην εκτίµηση. Ενώ, λοιπόν θα 

περιµέναµε σε όλα τα είδη η εκτίµηση του Distance να είναι ίση ή µεγαλύτερη από την κλασική 

C.diomedea L.michahellis P.aristotelis P.yelkouan 
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εκτίµηση αυτό δε φαίνεται να ισχύει κυρίως για το L. michahellis, ενώ για το C. diomedea και το P. 

aristotelis οι διαφορές είναι πολύ µικρές. 

Κοιτώντας πιο προσεκτικά τους χάρτες µε τις καταγραφές ανά εποχή (ενότητα 2.2), παρατηρούµε 

ότι, κυρίως για το P. aristotelis, η πλειοψηφία των ατόµων είναι συγκεντρωµένη κοντά σε ακτές. 

Αυτό για το L. michahellis δεν είναι τόσο εµφανές στους συγκεκριµένους χάρτες επειδή δείχνουν 

µόνο την παρουσία του είδους, αν όµως κοιτάξουµε και τον αριθµό των ατόµων θα δούµε ότι και 

για αυτό το είδος οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις έχουν καταγραφεί κοντά σε ακτές. Αυτό έρχεται 

σε αντίθεση µε την υπόθεση του Distance ότι τα άτοµα ή οι συναθροίσεις τους είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένες στο χώρο. Όντας αυτά τα πουλιά κοντά στη στεριά, όπου τα σκάφη εκ των 

πραγµάτων δεν προσέγγιζαν πολύ, καταρρίπτεται η υπόθεση ότι έχουµε περισσότερες 

παρατηρήσεις στο κοντινότερο διάστηµα 0-50µ και µειώνονται σταδιακά όσο αποµακρυνόµαστε. 

Αντιθέτως, παρατηρείται η αντίστροφη τάση, δηλαδή όσο µεγαλώνει η απόσταση έχουµε 

περισσότερες παρατηρήσεις, µε αισθητά µικρό αριθµό στο διάστηµα 0-50µ. Κατά συνέπεια, το 

πρόγραµµα απορρίπτει παρατηρήσεις που έγιναν σε µεγαλύτερες αποστάσεις έτσι ώστε να 

διατηρηθεί το πρότυπο απόστασης-αριθµού παρατηρήσεων που θεωρητικά θα έπρεπε να ισχύει. 
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3.5 Η πυκνότητα των θαλασσοπουλιών στο Β. Αιγαίο σε σχέση µε άλλες περιοχές 

Οι έρευνες που έχουν γίνει για τα θαλασσοπούλια στην ανοιχτή θάλασσα είναι πολλές, ιδιαίτερα 

σε περιοχές µε µεγάλες συγκεντρώσεις (πχ. Βόρεια θάλασσα: Camphuysen 1996, Νότιος 

Ατλαντικός: Veit 1995 και Ειρηνικός Ωκεανός: Spear et al. 1995). Στην εικόνα 3.4 φαίνονται οι 

περιοχές µε το µεγαλύτερο αριθµό ειδών θαλασσοπουλιών σε παγκόσµιο επίπεδο όπως 

παρουσιάζονται από τους Cheung et al. (2005). 

 
Εικόνα 3.4: Εκτιµήσεις πλούτου ειδών θαλασσοπουλιών σε παγκόσµιο επίπεδο (από Cheung et al. 2005) 

 

Οι περιοχές µε τους µεγαλύτερους αριθµούς θαλασσοπουλιών παγκοσµίως είναι η Καραϊβική µε 

1.3 εκατοµµύρια αναπαραγόµενα άτοµα από 22 είδη, τα νησιά Φόκλαντ µε περισσότερα από 4 

εκατοµµύρια αναπαραγόµενα άτοµα από 22 είδη, τα νησιά της Βρετανίας µε 8 εκατοµµύρια 

αναπαραγόµενα άτοµα από 22 είδη, η θάλασσα του Μπάρεντς µε 13 εκατοµµύρια 

αναπαραγόµενα άτοµα από 25 είδη, η Νέα Ζηλανδία µε 20 εκατοµµύρια αναπαραγόµενα άτοµα 

από 55 είδη και η Αλάσκα µε 20 εκατοµµύρια αναπαραγόµενα άτοµα από 24 είδη (Mitschell et al. 

2004). 

Ανατρέχοντας σε µελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα µέρη του κόσµου παρατηρούµε ότι η 

πυκνότητα των θαλασσοπουλιών στη θάλασσα ποικίλει πολύ από περιοχή σε περιοχή. Μια από 

τις περιοχές µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα σε θαλασσοπούλια φαίνεται να είναι η Νοτιοδυτική ακτή 

του Βανκούβερ που συµπεριλαµβάνεται στο Εθνικό Πάρκο “Pacific Rim”, όπου σε έρευνα που 

έγινε από το Μάιο µέχρι τον Αύγουστο κατά τα έτη 2004-2006 από τους Ronconi & Burger (2009) 
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υπολογίστηκε ότι υπάρχουν 78.99 πουλιά/χµ2 από συνολικά 6 είδη. Μία ακόµη περιοχή µε υψηλή 

πυκνότητα πουλιών είναι και η Γη του Πυρός µε εκτίµηση 29.1 πουλιά/χµ2. Η εκτίµηση αυτή 

αφορά δειγµατοληψία που έγινε τους µήνες Φεβρουάριο έως Μάρτιο το 1997 από τους Rey & 

Schiavini (2000). Περιµετρικά των νήσων Fallarones, ανοιχτά της ακτής της Καλιφόρνια, µε 

στοιχεία δεκαετούς έρευνας η πυκνότητα υπολογίστηκε ίση µε 9.27 πουλιά/χµ2 από τρία είδη 

(Clarke et al. 2003). Σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε στην περιοχή της Καλιφόρνια, στον κόλπο του 

Monterey από το ∆εκέµβριο έως το Μάρτιο του 2006 και αφορούσε αποκλειστικά το είδος 

Brachyramphus marmoratus, η πυκνότητα των ατόµων του συγκεκριµένου είδους υπολογίστηκε σε 

6.43 πουλιά/χµ2, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 18 είδη (Henkel et al. 2006).  

Η ετερογένεια της πυκνότητας ανάλογα µε την περιοχή φαίνεται και από την έρευνα των 

Karnovsky et al. (2005), οι οποίοι αφού υπολόγισαν την πυκνότητα των Synthliboramphus 

hypoleucus κατά µήκος της όλης της δυτικής ακτής της Αµερικής κατά την αναπαραγωγική 

περίοδο και τη βρήκαν ίση µε 0.013 πουλιά/χµ2, έπειτα την υπολόγισαν ξεχωριστά για τις ακτές 

της Κεντρικής και της Νότιας Καλιφόρνια, όπου η πυκνότητα βρέθηκε ίση µε 0.003 και 0.093 

πουλιά/χµ2, αντίστοιχα. 

Στην Ευρώπη, η καλύτερα µελετηµένη περιοχή είναι η Βόρεια Θάλασσά, όπου οι πυκνότητα, 

καθώς και η ποικιλία των ειδών  των θαλασσοπουλιών είναι µεγάλες. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, δύο από τις σηµαντικότερες περιοχές για τα θαλασσοπούλια παγκοσµίως 

γεωγραφικά ανήκουν στην Ευρώπη. Αυτές είναι τα νησιά της Βρετανίας και η θάλασσα του 

Μπάρεντς. Στα πουλιά που αναπαράγονται στη Βρετανία και την Ιρλανδία συµπεριλαµβάνεται το 

90% του παγκόσµιου πληθυσµού του P. puffinus, το 68% του Morus bassanus και το 60% του 

Stercorarius skua (Mitschell et al. 2004). Αναλυτικά  δεδοµένα για την κατανοµή και την πυκνότητα 

ανά είδος για την περιοχή Βορειοδυτικά της Ευρώπης δίνονται από τους Stone et al. (1995).  

Στο διάγραµµα 3.7 παρουσιάζονται οι πυκνότητες των θαλασσοπουλιών στο Βελγικό κοµµάτι της 

Βόρειας Θάλασσας ανά εποχή (από Vanermen & Stienen 2009) σε σχέση µε αυτές που 

υπολογίσαµε για το Β. Αιγαίο µε την “κλασική” µέθοδο. Η πυκνότητα για το Βέλγιο κυµαίνεται από 

4 πουλιά/χµ2 το καλοκαίρι έως 11.5 πουλιά/χµ2 το χειµώνα, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις εποχές 

είναι 7.75 πουλιά/χµ2.  
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∆ιάγραµµα 3.7: Οι πυκνότητες των θαλασσοπουλιών στο Βελγικό κοµµάτι της Βόρειας Θάλασσας ανά εποχή (από 

Vanermen & Stienen 2009) σε σχέση µε αυτές που υπολογίστηκαν για το Β. Αιγαίο. 

Σε έρευνα που είχε γίνει στην ίδια περιοχή την περίοδο 1992-1998 από τους Seys et al. η µέση 

πυκνότητα βρέθηκε ίση µε 6.75 πουλιά/χµ2. 

Όσον αφορά τη Μεσόγειο, οι έρευνες που έχουν γίνει είναι σχετικά λίγες και οι γνώσεις που 

έχουµε για την κατανοµή και την πυκνότητα των θαλασσοπουλιών δεν είναι αρκετές και έχουν 

συλλεχθεί κυρίως από περιοχές κοντά στις ακτές (Oro 1995). Παρ’ όλ’ αυτά, την τελευταία 

δεκαετία οι προσπάθειες δείχνουν να εντείνονται µε την εφαρµογή των προγραµµάτων LIFE, από 

τα οποία όµως δεν υπάρχουν ακόµα δηµοσιευµένες εργασίες.  

Σε µελέτη που αφορούσε την κατανοµή των πουλιών το 1995 και έγινε από τους Abello & Oro 

(1998) στη Βορειοδυτική Μεσόγειο, καταγράφηκαν συνολικά 11 είδη, ενώ τα πιο άφθονα είδη στα 

ανοιχτά ήταν το C. diomedea και το L. audouinii και ακολουθούσε το P. yelkouan. Το L. 

cachinnans (νην L. michahellis) παρατηρήθηκε κυρίως κοντά στην ακτή. Αντίστοιχα, στις ακτές της 

θάλασσας Alboran, τα πιο κοινά είδη είναι τα C. diomedea, L. cachinnans (L. michahellis) και L. 

fuscus, ενώ σε µετρήσεις που έγιναν  από τις ακτές καταγράφηκαν 861 πουλιά/ώρα (Paracuellos 

& Jerez 2003). Ο αριθµός αυτός µπορεί να συγκριθεί µε τον αριθµό πουλιών που καταγράφηκαν 

από την ακτή να πηγαίνουν βόρεια στο πέρασµα ανοιχτά του Σιγρίου στη Λέσβο, τέλη Ιουλίου µε 

αρχές Αυγούστου, που ήταν 376.5 πουλιά/ώρα (Deligiannis et al. 2010). 
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Αν κοιτάξουµε στο χάρτη µε την πρωτογενή παραγωγικότητα των ωκεανών  τις περιοχές µε τους 

µεγαλύτερους αναπαραγόµενους πληθυσµούς στον κόσµο (εικόνα 3.5) παρατηρούµε µια σχετική 

αναλογία παραγωγικότητας – αφθονίας, γεγονός αναµενόµενο σύµφωνα µε τους Laurs et al. 

(1977) και Schneider (1993). Η αναλογία αυτή πιθανόν να οφείλεται σε σειρά αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ θηρευτών και θηραµάτων στο τροφικό πλέγµα (Begg & Reid 1997).  

 

 
Εικόνα 3.5: Οι περιοχές, συµβολιζόµενες µε κύκλους ή ελλείψεις, µε τους µεγαλύτερους αναπαραγόµενους 
πληθυσµούς σε παγκόσµιο επίπεδο και σε σχέση µε την πρωτογενή παραγωγικότητα (σταδιακή αύξηση 

παραγωγικότητας από το µωβ προς το κόκκινο) 
 
Αντιπαραθέτοντας, τελικά, τις πυκνότητες των θαλασσοπουλιών που αναφέρονται παραπάνω µε 

αυτές που υπολογίσαµε για το Β. Αιγαίο (2.18-3.75 πουλιά/χµ2) συµπεραίνουµε ότι το Β. Αιγαίο 

αποτελεί  περιοχή µε µέση προς χαµηλή πυκνότητα. Παρ’ όλα αυτά η σηµασία του είναι µεγάλη, 

καθώς αποτελεί περιοχή τροφοληψίας και πτερόρροιας για τα θαλασσοπούλια της ευρύτερης 

περιοχής της Μεσογείου όπως επίσης και σηµαντικό πέρασµα για το P. yelkouan προς τη Μαύρη 

θάλασσα (Handrinos & Akriotis 1997, Nankinov 2001, www.ornithologiki.gr).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Ο τρόπος που κατανέµονται οι πληθυσµοί στο χώρο αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο για την 

κατανόηση της οικολογίας τους. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι κατανοµής των πληθυσµών που 

αφορούν όλα τα είδη. Η τυχαία, η ισοµερής και η συναθροισµένη ή και συνδυασµοί αυτών. Ο 

τύπος της κατανοµής µπορεί να διακριθεί από τη σχέση της διακύµανσης µε το µέσο όρο, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.1. 

 

Εικόνα 4.1: Οι τρείς τύποι κατανοµών και η σχέση διακύµανσης-µέσου όρου που τις διέπει. 

Για την εκτίµηση των χωρικών προτύπων των πληθυσµών οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται 

ποικίλουν και συµπεριλαµβάνουν δείκτες συνάθροισης, την παράµετρο k της αρνητικής 

διωνυµικής κατανοµής, τη µέθοδο fractal καθώς και άλλες. Η κάθε µέθοδος είναι κατάλληλα 

ανάλογα µε την περίπτωση και χρήση ακατάλληλης µεθόδου µπορεί οδηγήσει σε σφάλµατα. 

Παραδείγµατος χάριν, το k της αρνητικής διωνυµικής κατανοµής θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

προσεκτικά, αφού δεν είναι κατάλληλο σε περιπτώσεις ακραίας συσσωµάτωσης (Myers 1978). 

Αντίστοιχα, η µέθοδος fractal, αν και ιδιαίτερα δηµοφιλής έχει αρκετές δυσκολίες στην εφαρµογή 

της που έχουν να κάνουν µε διαφορετικές παραµέτρους (Halley et al. 2004). Για την παρούσα 

µελέτη κρίθηκαν ως καταλληλότερες µέθοδοι οι δύο πρώτες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 

στις ενότητες 4.1.1 και 4.1.2. 

Τυχαία κατανοµή 

xs =2  

Συναθροισµένη κατανοµή 

xs >2  

Ισοµερής κατανοµή 

xs <2  
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4.1.1 ∆είκτες συνάθροισης 

Ο ιδανικός δείκτης που θα εκτιµά τα πρότυπα διασποράς των διάφορων ειδών, σύµφωνα µε τους 

Elliot (1977) και Myers (1978) θα πρέπει να µπορεί να παρέχει τιµές που να αντιπροσωπεύουν 

τόσο τη µέγιστη τυχαιότητα στην κατανοµή, όσο και τη µέγιστη συνάθροιση.  

H Myers, το 1978, αφού σύγκρινε διάφορες µεθόδους εκτίµησης των προτύπων κατανοµής 

συσχετίζοντάς τε µε την πυκνότητα των πληθυσµών, κατέληξε στο ότι οι πιο κατάλληλες µέθοδοι 

ήταν ο συντελεστής Green (Green, 1966) που ισούται µε  

G= 1
12

−−
∑ xx

s
     (9) 

καθώς και ο δείκτης Morisita (Morisita 1962): 

M= ( ) 












−− ∑

∑
∑

∑ x
x

x
xN

2
2     (10) 

O Elliot (1977) πρότεινε την απλή αναλογία  

x

s
I

2

=      (11) 

η οποία αξιολογήθηκε ως καλός δείκτης της διασποράς λόγω του ότι είναι εύκολο τόσο να 

υπολογιστεί όσο και να γίνει κατανοητή, αν και εξαρτάται από το ∑ x . Επιπρόσθετα στον Ι, 

οποίος δείχνει αν η κατανοµή είναι τυχαία, προτείνεται και ο  

(12) 

 

για την εκτίµηση του κατά πόσο είναι συσσωµατωµένη ή κανονική. 

x

ns )1(2
2 −=χ
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Αντίστοιχα, ο δείκτης Morisita εξαρτάται από το n. Καλύτερος δείκτης θεωρήθηκε ο συντελεστής 

Green οποίος είναι ανεξάρτητος από το n, το x και το ∑ x . 

4.1.2 Αρνητική διωνυµική κατανοµή 

Η αρνητική διωνυµική κατανοµή είναι µια διακριτή κατανοµή πιθανοτήτων του αριθµού των 

επιτυχιών σε µια ακολουθία δοκιµών Bernoulli πριν συµβεί ένας καθορισµένος (µη-τυχαίος) 

αριθµός r αστοχιών. 

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε µία σειρά δοκιµών Bernoulli και κάθε δοκιµή έχει δύο πιθανά 

αποτελέσµατα, «επιτυχία» και «αποτυχία» η πιθανότητα να έχουµε επιτυχία ισούται µε p και 

αποτυχία µε 1-p. Αν στη συνέχεια παρακολουθήσουµε τα αποτελέσµατα των δοκιµών αυτών 

µέχρι να έχουµε έναν προκαθορισµένο αριθµό r αποτυχιών, τότε ο αριθµός των επιτυχιών µέχρι 

να φτάσουµε στον αριθµό r θα έχει αρνητική διωνυµική κατανοµή: 

),(~ prNBX       (13) 

 

Η κατανοµή πιθανοτήτων (probability mass function - pmf), δηλαδή η συνάρτηση που δίνει την 

πιθανότητα η διακριτή τυχαία µεταβλητή να είναι ίση µε µία ορισµένη τιµή για την αρνητική 

διωνυµική κατανοµή είναι η εξής: 
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Όπου η τιµή στην παρένθεση ονοµάζεται «διωνυµικός συντελεστής» και ισούται µε  
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Η συνάθροιση των ατόµων εκτιµάται από το δείκτη k της αρνητική διωνυµικής κατανοµής τον 

οποίο µπορούµε να υπολογίσουµε µε διάφορες µεθόδους, όπως αυτές προτείνονται από τους 

Bliss και Fisher (1953). Η πρώτη µέθοδος βασίζεται στη σχέση διακύµανσης-µέσου όρου και το k 

υπολογίζεται από τον τύπο 

xs

x
k

−
=

2

2
ˆ      (16) 
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Η δεύτερη µέθοδος βασίζεται στην αναλογία του συνόλου των δειγµατοληπτικών επιφανειών προς 

τις επιφάνειες όπου δεν υπήρχαν παρατηρήσεις και το k υπολογίζεται από τον τύπο 









=







 +
0

log
ˆ

1logˆ
f

N

k

x
k    (17) 

όπου N είναι το σύνολο των δειγµατοληπτικών επιφανειών και f0 ο αριθµός των επιφανειών χωρίς 

παρατηρήσεις.  

Τέλος, υπάρχει και µία τρίτη µέθοδος που χρησιµοποιείται σε περίπτωση που οι δύο παραπάνω 

δεν έχουν την απαιτούµενη ακρίβεια, ο υπολογισµός της οποίας περιγράφεται από τους Bliss και 

Fisher (1953). Η τρίτη αυτή προσέγγιση βασίζεται στη µέθοδο µεγίστης πιθανοφάνειας (maximum 

likelihood) και περιγράφεται από τον τύπο 
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όπου Ax η αθροιστική συχνότητα των παρατηρήσεων για τις δειγµατοληπτικές επιφάνειες που 

έχουν πάνω από x παρατηρήσεις. Το ζητούµενο k είναι αυτό για το οποίο z=0. 

Επιπλέον προσεγγίσεις, όπως η “digamma function” και “zero-class estimator” των Johnson και 

Kotz (1969) αναφέρονται από τους Pieters et al. (1977). Η δεύτερη, η οποία θα µας απασχολήσει, 

βασίζεται στην αναλογία του συνόλου των δειγµατοληπτικών επιφανειών προς τις επιφάνειες 

όπου δεν υπήρχαν παρατηρήσεις, όπως και η 17 και περιγράφεται από τον τύπο 

[ ] [ ]0log/)ˆ1log(/ˆ gxpp −=+      (19) 

όπου g0=f0/N. Αφού η εξίσωση λυθεί ως προς p, το k υπολογίζεται από την εξίσωση  

k

x
p

ˆ
ˆ =        (20) 

η οποία ισχύει για την αρνητική διωνυµική κατανοµή (Bliss & Fisher 1953). 
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4.2 Μέθοδοι 

4.2.1 ∆είκτης συνάθροισης 

Ως δείκτης συνάθροισης χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης Green (εξίσωση 9), ο οποίος υπολογίστηκε 

για κάθε είδος ξεχωριστά. Η δειγµατοληπτική επιφάνεια χωρίστηκε σε τετράγωνα κελιά πλάτους 

300µ και 600µ αντίστοιχα για τον υπολογισµό της συνάθροισης σε δύο διαφορετικές κλίµακες. 

Επίσης υπολογίστηκε και η απλή αναλογία διακύµανσης-µέσου όρου Ι (εξίσωση 11).  

4.2.2 Αρνητική διωνυµική κατανοµή  

Για τον υπολογισµό του δείκτη k κρίθηκαν κατάλληλες οι µέθοδοι που βασίζονται στην αναλογία 

του συνόλου των δειγµατοληπτικών επιφανειών προς τις επιφάνειες όπου δεν υπήρχαν 

παρατηρήσεις (εξισώσεις 14 και 16), αφού οι επιφάνειες στις οποίες δεν υπήρχαν καταγραφές 

ήταν πολλές (σχεδόν το 94%). Για το σύνολο των πουλιών, το L. michahellis και το P. yelkouan 

χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση 14, καθώς η ακρίβεια για ο σύνολο των πουλιών υπολογίστηκε ότι 

είναι µεγαλύτερη από 90%, αφού 34.032.0)17.0( 0 =






 −+
N

f
x  και άρα >0.20 που είναι το 

όριο για αυτό το ποσοστό ακρίβειας (Bliss & Fisher 1953). Για το L. michahellis η παραπάνω 

συνάρτηση ισούται µε 0.196 και για το P. yelkouan µε 0.223. 

Για τα άλλα δύο είδη ο η τιµή της συνάρτησης ήταν µικρότερη και για αυτό το λόγο 

χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση 16.  

Επίσης, κάναµε ραβδογράµµα µε τις τιµές της f(k) αυξάνοντας σταδιακά τον αριθµό των δοκιµών 

Bernoulli και κρατώντας παράλληλα σταθερό το r.  

Για να κάνουµε τα ραβδογράµµατα χωρίσαµε τις λωρίδες δειγµατοληψίας σε διαστήµατα των 100, 

300, 1000 και 3000 µέτρων. Ως «επιτυχίες» θεωρήθηκαν τα διαστήµατα που δεν είχαν 

παρατηρήσεις πουλιών, ενώ σαν «αποτυχίες» αυτά που είχαν. Ως αριθµός αποτυχιών ορίστηκε 

το r=7, ενώ έγιναν από 50 έως 2000 δοκιµές Bernoulli ανά διαστήµατα των 50 για τον υπολογισµό 

της f(k). Η εφαρµογή έγινε ανά είδος.  
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4.3 Αποτελέσµατα 

4.3.1 ∆είκτης συνάθροισης 

Στο παρακάτω διάγραµµα (διάγραµµα 4.1) φαίνεται το εύρος των τιµών της αναλογίας Ι ανά 

ηµέρα για κάθε είδος και κλίµακα, καθώς και για το σύνολο των θαλασσοπουλιών. Με την κόκκινη 

γραµµή φαίνεται το όριο Ι =1, δηλαδή xs =2 . Κάτω από τι γραµµή, ισχύει xs <2 , ενώ πάνω 

από τη γραµµή ισχύει xs >2 , αφού Ι<1 και Ι>1, αντίστοιχα. 
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∆ιάγραµµα 4.1: Εύρος τιµών του δείκτη συνάθροισης I ανά είδος και κλίµακα. 

Γενικά, παρατηρούµε ότι όλα τα είδη, εκτός από το P. aristotelis είναι συναθροισµένα. Το P. 

aristotelis φαίνεται να είναι τυχαία κατανεµηµένο. Ο δείκτης συνάθροισης για το L. michahellis έχει 

την ίδια τιµή και στις δύο κλίµακες, ενώ το P. yelkouan φαίνεται να είναι πιο συναθροισµένο σε 

µεγάλη κλίµακα, σε αντίθεση µε το C. diomedea που είναι πιο συναθροισµένο σε µικρή κλίµακα. 

Συνολικά, τα θαλασσοπούλια στο Β. Αιγαίο είναι αρκετά συναθροισµένα.  

Ι =1 
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Παρατηρώντας τις τιµές του δείκτη Green στο διάγραµµα 4.2 βλέπουµε ότι οι χαµηλότερες τιµές 

παρατηρούνται για το P. aristotelis, ενώ γενικά στις περισσότερες περιπτώσεις η µέση τιµή είναι 

ελαφρώς αυξηµένη στη µεγάλη κλίµακα σε σχέση µε τη µικρή. Οι ακραία υψηλές τιµές του δείκτη 

που παρατηρούνται οφείλονται σε µεγάλες συγκεντρώσεις ατόµων που παρατηρήθηκαν 

ορισµένες µέρες. 
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∆ιάγραµµα 4.2: Εύρος τιµών του δείκτη συνάθροισης G ανά είδος και κλίµακα 

4.3.2 Αρνητική διωνυµική κατανοµή 

Ο δείκτης k για το σύνολο των πουλιών υπολογίστηκε ότι είναι ίσος µε 0.097, γεγονός που 

υποδεικνύει έντονη συναθροιστικότητα. Οι δείκτες k για κάθε είδος ξεχωριστά φαίνονται στον 

πίνακα 4.1.  
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Πίνακας 4.1: Οι τιµές του k της αρνητικής διωνυµικής κατανοµής ανά είδος 

Είδος Τιµή k 

C. diomedea 0.010 

L. michahellis 0.015 

P. aristotelis 0.005 

P. yelkouan 0.006 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι τα πιο συναθροισµένα είδη είναι το P. aristotelis και το 

P. yelkouan, ενώ το L. michahellis φαίνεται να είναι το λιγότερο συναθροισµένο. 

Στα παρακάτω διαγράµµατα φαίνονται οι κατανοµές f(k) ανά αριθµό δοκιµών Bernoulli k για κάθε 

είδος και για κάθε διάστηµα που ορίστηκε (100, 300, 1000 και 3000 µέτρα) για r=7. Για όλα τα 

είδη, παρατηρούµε γενικά, ότι η κατανοµή τείνει προς τα αριστερά όσο αυξάνουµε το µέγεθος της 

δειγµατοληπτικής επιφάνειας. Για το C. diomedea και το P. yelkouan οι µεγαλύτερες πιθανότητες 

να βρούµε 7 επιφάνειες µε πουλιά όταν το µήκος της δειγµατοληπτικής επιφάνειας είναι 100µ 

εντοπίζονται όταν κάνουµε περίπου 700-900 δοκιµές. Αντίστοιχα, για το L. michahellis ο αριθµός 

των δοκιµών είναι µικρότερος (περίπου 550), γεγονός που υποδεικνύει µικρότερη 

συναθροιστικότητα για το είδος. Αντίθετα, το P. aristotelis φαίνεται να είναι το πιο 

συναθροισµένο, αφού η µεγαλύτερες πιθανότητες για να εντοπίσουµε 7 επιφάνειες εντοπίζονται 

σε µεγάλους αριθµούς δοκιµών. Το γεγονός ότι η καµπύλη τείνει προς τα αριστερά όσο µεγαλώνει 

το µέγεθος της δειγµατοληπτικής επιφάνειας είναι αναµενόµενο, καθώς όσο µεγαλύτερη είναι µια 

επιφάνεια, αυξάνουν οι πιθανότητες να εντοπίσουµε άτοµα µέσα σε αυτή. 
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Εικόνα 4.2: ∆ιαγράµµατα αρνητικής διωνυµικής κατανοµής για το C. diomedea και για διαστήµατα 100, 300, 1000 και 
3000 (r=7) 
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Εικόνα 4.3: ∆ιαγράµµατα αρνητικής διωνυµικής κατανοµής για το L. michahellis και για διαστήµατα 100, 300, 1000 
και 3000 (r=7) 
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Εικόνα 4.4: ∆ιαγράµµατα αρνητικής διωνυµικής κατανοµής για το P. aristotelis και για διαστήµατα 100, 300, 1000 και 

3000 (r=7) 
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Εικόνα 4.5: ∆ιαγράµµατα αρνητικής διωνυµικής κατανοµής για το P. yelkouan και για διαστήµατα 100, 300, 1000 και 
3000 (r=7) 
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4.4 Συζήτηση 
 
Αφού εφαρµόσαµε τους δείκτες συνάθροισης Ι και G καθώς και την αρνητική διωνυµική 

κατανοµή, διαπιστώσαµε τα ακόλουθα πρότυπα στα εξεταζόµενα είδη: Το P. yelkouan φαίνεται να 

σχηµατίζει λίγες και  µεγάλες συγκεντρώσεις πολλών ατόµων, σε αντίθεση µε το C. diomedea που 

προτιµά να σχηµατίζει πολλές µικρές διάσπαρτες οµάδες. Ο σταθερός στις δύο κλίµακες βαθµός 

συσσωµάτωσης του L. michahellis υποδεικνύει πιο κανονικά κατανεµηµένες συναθροίσεις, ενώ 

σύµφωνα µε την αρνητική διωνυµική κατανοµή φαίνεται να είναι το λιγότερο συναθροισµένο 

είδος.  Το P. aristotelis, ενώ σύµφωνα µε τον δείκτη συνάθροισης I φαίνεται να κατανέµεται 

τυχαία, και σύµφωνα µε τον δείκτη G είναι το λιγότερο συσσωµατωµένο, τα αποτελέσµατα από 

την αρνητική διωνυµική κατανοµή δείχνουν ότι είναι το πιο συναθροισµένο είδος απ’ όλα. 

Γενικά, είναι γνωστό ότι τα θαλασσοπούλια σχηµατίζουν µεγάλες συναθροίσεις (O’Driscoll 1998, 

Rey & Schiavini 2000). Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο τρέφονται. 

Αναζητούν τροφή συστηµατικά σε συγκεκριµένες περιοχές ή µε τυχαίες περιπλανήσεις (Veit & 

Prince 1997, Veit 1999) και παραµένουν για περισσότερο χρόνο στις περιοχές όπου η τροφή είναι 

πιο άφθονη µε στόχο να πετύχουν τη βέλτιστη εκµετάλλευσή της (Grünbaum 1998, 1999, 2000). 

Παράλληλα, όµως, προσελκύουν και  άλλα θαλασσοπούλια, µε συνέπεια πολλά άτοµα να 

συσσωρεύονται σε συγκεκριµένες περιοχές ακόµα και όταν η τροφή είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένη. 

Η γνώση αυτή, σε συνδυασµό µε τη γνώση που αφορά στην κατανοµή των θαλασσοπουλιών σε 

σχέση µε περιβαλλοντικές, γεωµορφολογικές, ανθρωπογενείς και άλλες παραµέτρους µπορεί να 

έχει πολλές εφαρµογές στην προστασία των ειδών. Σύµφωνα µε τους Grünbaum και Veit (2003) η 

συναθροιστικότητα αυτή των πουλιών πιθανόν να λειτουργεί αντισταθµιστικά στη µείωση των 

πληθυσµών τους, αφού τα άτοµα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, σε αντίθεσή µε άλλα είδη 

για τα οποία η µείωση του αριθµού των ατόµων οδηγεί σε αδυναµία συνεύρεσης για   

αναπαραγωγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε και να είµαστε σε θέση να προβλέψουµε την πορεία των 

πληθυσµών οποιουδήποτε είδους, θα πρέπει πρώτα να διερευνήσουµε τις αλληλεπιδράσεις τους 

µε στοιχεία του περιβάλλοντος. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να συσχετίσουµε την 

παρουσία του µε διάφορα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Είναι γνωστό, παραδείγµατος χάριν, 

ότι τα θαλασσοπούλια  συσχετίζονται κατά προτίµηση µε χαρακτηριστικά, όπως θερµικά 

ρεύµατα, τοπογραφικά και άλλα στοιχεία (Ballance et al. 2006). 

Κατά τη δεκαετία του 1990, η πλειοψηφία αυτού του τύπου των αναλύσεων γινόταν µε απλές 

στατιστικές µεθόδους, όπως η ανάλυση διακύµανσης µε ΑΝΟVA ή Kruskal-Wallis (πχ Harrison et 

al 1994), η συσχέτιση Spearman rank ή Pearson (πχ Mehlum et al 1999) καθώς και η περιγραφική 

στατιστική (πχ Vaitkus 1999, Veit &Hunt 1992). Την τελευταία δεκαετία (2000-2010) 

χρησιµοποιούνται κυρίως τα GAM (Hastie & Tibshirani 1986) (πχ Huettmann & Diamond 2001, 

Huettmann & Diamond 2006, Karnovsky et al. 2005). Μία ακόµα µεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί 

σχετικά πρόσφατα και φαίνεται να αποδίδει πολύ καλά (Guisan et al. 2007, Tognelli et al. 2009, 

Rebelo & Jones 2010) είναι η Maxent (Maximum Entropy) από τους Phillips et al. (2004, 2006). 

Εκτός από αυτές τις τεχνικές για τη µοντελοποίηση των οικοθέσεων υπάρχουν και άλλες, 

πολυάριθµες που χρησιµοποιούνται, όπως ο GARP (Genetic Algorithm for Rule Set Production, 

Stockwell & Peters, 1999) τα GLM (Generalized Linear Models, McCullagh & Nelder, 1989), το 

CART (Classification and regression tree ), η RES (Relative Environmental Suitability), η BIOCLIM 

(Busby, 1991), η discrete-choice και η λογιστική παλινδρόµηση. 

5.1.1 Generalized Additive Models 

Τα GAM χρησιµοποιούν περιβαλλοντικά δεδοµένα για τη µοντελοποίηση της πυκνότητας των 

πουλιών στην περιοχή όπου έγινε η δειγµατοληψία. Έπειτα, το µοντέλο αυτό χρησιµοποιείται για 
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να προβλεφτεί η πυκνότητα στις υπόλοιπες περιοχές όπου δεν έγιναν µετρήσεις. Με τα GAM 

δίνεται η δυνατότητα οι λωρίδες δειγµατοληψίας να µην είναι τυχαία κατανεµηµένες και οι σχέσεις 

µεταξύ πυκνότητας και περιβαλλοντικών παραµέτρων να µην είναι γραµµικές. Ουσιαστικά 

αποτελούν µια γενίκευση της πολλαπλής παλινδρόµησης (multiple regression) ή οποία είναι µια 

ειδική περίπτωση των GLM. Στη γραµµική παλινδρόµηση η εξίσωση για να προβλέψουµε τη 

µεταβλητή Υ χρησιµοποιώντας m παράγοντες πρόβλεψης Χ είναι:  

mmo XbXbbY +++= ...11     (21) 

Όπου b είναι οι παράµετροι παλινδρόµησης που υπολογίζονται από την πολλαπλή 

παλινδρόµηση. 

Στα GLM, αυτή η σχέση µπορεί να µην είναι γραµµική και περιγράφονται από την εξίσωση: 

g(Y) = b0 + b1X1 + ... + bmXm    (22) 

όπου η g(Y) ονοµάζεται “link function” και καθορίζει τη σχέση µεταξύ του παράγοντα πρόβλεψης 

και της ανταπόκρισης.  

Η βασική ιδιότητα των GAM σε σχέση µε τα GLM είναι το ότι µπορούν να προσαρµόζουν  

περίπλοκες συναρτήσεις εξοµάλυνσης (smooth functions) στον παράγοντα πρόβλεψης έτσι ώστε 

το µοντέλο να µην περιορίζεται από τη γραµµικότητα.  Συνεπώς, στα GAM ή µορφή της εξίσωσης 

παραµένει η ίδια, µόνο που ο απλός παράγοντας biXi αντικαθίσταται από τη συνάρτηση fi(Xi) 

(smooth function) η οποία είναι µη παραµετρική: 

g(Y) = b0 + f1(X1)+ ... + fm(Xm)    (23) 

Ο βαθµός στον οποίο πραγµατοποιείται εξοµάλυνση καθορίζεται από τους βαθµούς ελευθερίας 

της συνάρτησης εξοµάλυνσης. Όσο περισσότεροι είναι, τόσο πιο ευέλικτη είναι η συνάρτηση. 

Όταν ο βαθµός ελευθερίας είναι ένας, το GAM εξισώνεται µε το GLM. 

Οι πιθανοί συνδυασµοί της κατανοµής του Y µε τη “link function” είναι οι ακόλουθοι: 

Για κατανοµές Κανονικές, Gamma, και  Poisson: 
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Log link: f(z) = log(z) 

Inverse link: f(z) = 1/z 

Identity link: f(z) = z 

Για ∆ιωνυµικές κατανοµές: 

Logit link: f(z)=log(z/(1-z)) 

Οι Clarke et al. (2003) προχώρησαν σε µία αξιολόγηση των GAM ως προς την ικανότητά τους να 

εκτιµούν τα πληθυσµιακά µεγέθη και τις τάσεις των πληθυσµών συγκρίνοντας παράλληλα 

δεδοµένα που συλλέχθηκαν σε αποικίες µε δεδοµένα που συλλέχθηκαν στη θάλασσα. Τα GAM 

αποδείχτηκε ότι αποτελούν ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί 

στη θάλασσα. 

 

5.1.2 Maximum Entropy 

Ενώ τα περισσότερα µοντέλα απαιτούν δεδοµένα παρουσίας-απουσίας, στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεδοµένα απουσίας δεν είναι διαθέσιµα. Το Maxent προσπερνά αυτό το πρόβληµα, 

αφού απαιτεί µόνο δεδοµένα παρουσίας. Γενικά η µέθοδος παρουσιάζει πολλά θετικά 

χαρακτηριστικά (Phillips et al. 2006). Παρ’ όλ’ αυτά, όµως, το βασικό της µειονέκτηµα είναι ότι, 

λόγω του ότι είναι σχετικά καινούρια µεθοδολογία ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται δεν 

είναι απόλυτα σαφής και δε υπάρχουν ακόµα αρκετοί τρόποι για τον υπολογισµό του σφάλµατος 

που µπορεί να προκύψει. 

Η αρχή της θεωρίας της “Μέγιστης Εντροπίας” κατά τον Jaynes (1957), είναι ότι η καλύτερη 

προσέγγιση για να βρούµε τη βέλτιστη εκτίµηση µιας άγνωστης κατανοµής πιθανοτήτων είναι να 

βρούµε τις εκτιµήσεις που πληρούν όλους τους περιορισµούς που µας είναι γνωστοί για τη 

συγκεκριµένη κατανοµή και από αυτές να επιλέξουµε την εκτίµηση που υποκείµενη σε αυτούς τους 

περιορισµούς έχει τη µέγιστη εντροπία. 

Η εξίσωση που περιγράφει το µοντέλο της µέγιστης εντροπίας είναι η εξής: Έστω ότι έχουµε την 

άγνωστη κατανοµή π ενός συνόλου τιµών Χ (που στην περίπτωσή µας αντιστοιχεί στα pixel της 

περιοχής µελέτης). Η κατανοµή π αποδίδει µια θετική τιµή πιθανότητας για κάθε x και το 
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άθροισµα των πιθανοτήτων των x ισούται µε 1. Η εκτίµηση του π είναι επίσης µια κατανοµή 

πιθανοτήτων που συµβολίζεται ως π̂ . Η εντροπία του π̂  ισούται µε: 

∑
∈

−=
Xx

xxH )(ˆln)(ˆ)ˆ( πππ     (24) 

Ένα πρόβληµα που υπάρχει µε τη µεθοδολογία της µέγιστης εντροπίας είναι ότι είναι επιρρεπής 

σε “overfitting” των δεδοµένων, λόγω του ότι οι µέσοι όροι των “empirical features” δεν είναι ίσοι 

µε τους πραγµατικούς µέσου όρους . Αυτό αντιµετωπίζεται µε συστηµατοποίηση ℓ1. 

Η εφαρµογή του µοντέλου µέγιστης εντροπίας απαιτεί τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού, του 

Maxent, που αναπτύχθηκε από τους Miro Dudik, Steven Phillips και Rob Schapire.  

5.2 Μέθοδοι 

Για να εκτιµήσουµε τις σηµαντικές παραµέτρους που καθορίζουν την κατανοµή των ειδών 

εφαρµόσαµε τα µοντέλα GAM και Maxent. Το GAM το εφαρµόσαµε δύο φορές, µία µε δεδοµένα 

παρουσίας/απουσίας (GAM pr/abs), όπως στο Maxent, έτσι ώστε τα δύο προγράµµατα να είναι 

συγκρίσιµα και µία µε ποσοτικά δεδοµένα που αφορούσαν τον αριθµό των ατόµων κάθε 

παρατήρησης , έτσι ώστε να παραχθούν χάρτες µε την εκτίµηση της πυκνότητας των 

θαλασσοπουλιών.  

Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν για τις αναλύσεις φαίνονται στον πίνακα 5.1: Τα δεδοµένα 

για κάθε παράµετρο αντλήθηκαν από τις ακόλουθες πηγές: 1) Oceancolor Web 

(http://seadas.gsfc.nasa.gov), 2) IMBC: Marine Geographic Information Systems 

(http://arch.her.hcmr.gr)  3) NGDC Coastline Extractor (http://rimmer.ngdc.noaa.gov/coast) 4) 

AVISO (http://www.aviso.oceanobs.com) και 5) Αρχείο ΕΟΕ. 
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Πίνακας 5.1: Οι παράµετροι που ελέγχθηκαν για την επίδρασή τους στην κατανοµή των πουλιών και η 
κατηγοριοποίησή τους 

Κατηγορία Κωδικός Περιγραφή 

x Γεωγραφικό µήκος 

y Γεωγραφικό πλάτος 

vathos Βάθος2 

dist_shore Απόσταση από την ακτή3 

Χώρος 
 

dist_colony Απόσταση από αποικία5 

nsst Θερµοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας κατά τη νύχτα1 

sst Θερµοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στις 11πµ1 

sst4 Θερµοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στις 4πµ1 

w.speed 
Ταχύτητα ανέµου 10µ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον Β-Ν 
άξονα4 

w.speed1 
Ταχύτητα ανέµου 10µ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον Α-∆ 
άξονα4 

vel u 
Κατεύθυνση ανέµου 10µ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον Β-Ν 
άξονα4 

Καιρικές 
συνθήκες 

 

vel v 
Κατεύθυνση ανέµου 10µ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον Α-∆ 
άξονα4 

a531 Συντελεστής Angstrom1 

eps78 Epsilon of aerosol correction1 
Αιωρούµενα 
σταγονίδια 

νερού t869 Aerosol optical thickness1 

chlo Χλωροφύλλη1 

clct Ασβεστίτης1 

flh Ύψος ζώνης φθορισµού1 

l412 Κανονικοποιηµένη αντανακλώµενη ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 412nm1 

l443 Κανονικοποιηµένη αντανακλώµενη ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 443nm1 

l488 Κανονικοποιηµένη αντανακλώµενη ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 488nm1 

l531 Κανονικοποιηµένη αντανακλώµενη ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 531nm1 

l551 Κανονικοποιηµένη αντανακλώµενη ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 551nm1 

Οργανικό 
φορτίο 

 

poc Σωµατιδιακός οργανικός άνθρακας1 

k490 Εξασθένηση διάχυσης φωτός1 
Θολότητα 

l667 Κανονικοποιηµένη αντανακλώµενη ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 667nm1 
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Η πρωταρχική µορφή των δεδοµένων ήταν ποικίλη και κρίθηκε αναγκαίο να αναχθούν όλα σε µία 

κοινή µορφή για να είναι εφικτή η ανάλυση. Η µορφή που επιλέχθηκε ήταν αρχεία shapefiles σε 

σύστηµα συντεταγµένων WGS84. 

Το µέγεθος των κελιών του 

πλέγµατος που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν 4x4χµ2. Η περιοχή την οποία 

εφαρµόστηκε το Maxent ήταν 

ολόκληρη η περιοχή του Β. 

Αιγαίου, για την οποία η τιµή AUC 

(βλ. παρακάτω) ήταν σηµαντικά 

µεγαλύτερη σε σχέση µε αυτήν της 

ανάλυσης µόνο για την περιοχή 

δειγµατοληψίας, γεγονός 

αναµενόµενο σύµφωνα µε τους 

Phillips & Dulík (2008, ∆ιάγραµµα 5.1).  

Λόγω του µεγάλου αριθµού των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν κρίθηκε σκόπιµο να γίνει 

κατηγοριοποίησή τους. Η κατηγορία στην οποία εντάσσεται κάθε µεταβλητή φαίνεται στην πρώτη 

στήλη του πίνακα 5.1.  

Πριν προχωρήσουµε στην τελική ανάλυση, αρχικά εφαρµόστηκαν τα µοντέλα Maxent και GAM για 

τον εντοπισµό των παραµέτρων κάθε οµάδας που επηρεάζουν περισσότερο την κατανοµή. 

Έπειτα, µε βάση αυτές τις σηµαντικότερες παραµέτρους, διερευνήθηκε, χρησιµοποιώντας τα ίδια 

µοντέλα, ποιά είναι η οµάδα που διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο στην κατανοµή του κάθε 

είδους.  

Στο Maxent τα δεδοµένα εισήχθησαν µε τη µορφή SWD (samples-with-data).  

Στα GAM για ποσοτικά δεδοµένα η κατανοµή θεωρήθηκε Gamma µε Identity Link function και για 

δεδοµένα παρουσίας/απουσίας διωνυµική µε logit link function, ενώ βαθµοί ελευθερίας και στις 

δύο περιπτώσεις, για κάθε παράµετρο ορίστηκαν στους τέσσερις. Ως δεδοµένα απουσίας 

θεωρήθηκαν τα πραγµατικά δεδοµένα όπου δεν είχαµε καταγραφές, αν και αυτό µπορεί να µην 

∆ιάγραµµα 5.1: Η τιµή AUC αυξάνει λογαριθµικά µε την αύξηση του 
αριθµού των background points (από Phillips & Dulík 2008) 
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αντιστοιχεί σε πραγµατική απουσία, αλλά σε σφάλµα κατά την καταγραφή, εάν  λάβουµε υπόψη 

µας τα αποτελέσµατα του Distance (κεφάλαιο 3), σύµφωνα µε τα οποία η πιθανότητα εντοπισµού 

για ορισµένα είδη ήταν σχετικά χαµηλή. 

Σχεδιάστηκε η καµπύλη ROC (receiver operating characteristic), η οποία αναπαριστά τις τιµές 

ευαισθησίας (sensitivity values-true positive fraction) στον άξονα y και τις αντίστοιχες τιµές 

ακρίβειας (specificity values-false positive fraction) στον άξονα x. Η σύγκριση των δύο µοντέλων  

για δεδοµένα παρουσίας-απουσίας έγινε µε βάση την τιµή AUC (Area Under Curve) της ROC, για 

την οποία, σύµφωνα µε τον Swets (1988) τα µοντέλα για τα οποία η AUC είναι > 0.9 θεωρούνται 

πολύ ακριβή, µοντέλα µε AUC 0.7–0.9 θεωρούνται «χρήσιµα» και µοντέλα µε AUC < 0.7 

θεωρούνται «φτωχά». Τιµή AUC ίση µε 0.5 αντιστοιχεί στην τυχαιότητα.   

Από την εκτίµηση σηµαντικών παραµέτρων που καθορίζουν την κατανοµή των ειδών εξαιρέθηκε 

το P. aristotelis, για το οποίο δε µπορούσαν να εφαρµοστούν τα µοντέλα λόγω των περιορισµένων 

καταγραφών του είδους. 

Η διαχείριση των χαρτογραφικών δεδοµένων έγινε µε τα προγράµµατα QGIS-Io (OSGeo Project) 

και ArcGIS 9.2 (ESRI). Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε για τις αναλύσεις ήταν το Maxent 3.3. 

και το Statistica 7 (Statsoft). 
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5.3 Αποτελέσµατα 

5.3.1 Αξιολόγηση παραµέτρων σε σχέση µε την κατανοµή των θαλασσοπουλιών 

Οι παράµετροι ανά κατηγορία που θεωρήθηκαν σηµαντικότερες από το κάθε µοντέλο 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2.  

Πίνακας 5.2: Οι παράµετροι που θεωρήθηκε ότι επηρεάζουν περισσότερο την κατανοµή, σύµφωνα µε κάθε µοντέλο 
και ανά είδος. Με µπλε σηµειώνονται αυτές που χρησιµοποιήθηκαν στην περαιτέρω ανάλυση. 

  C. diomedea L. michahellis P. yelkouan 

Κατηγορίες Παράµετροι Maxent 
GAM 

pr/abs GAM Maxent 
GAM 

pr/abs GAM Maxent 
GAM 

pr/abs GAM 

X ����   ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Y �   � ���� ���� ����   

vathos        ����  

Dist_shore  ���� ����      ���� 

Χώρος 
  

Dist_colony  ���� ����   ����    

nsst          

sst  ����        

sst4          

w.speed   ���� ����  ����   ���� 

w.speed1      ����    

vel u ����   ���� ����  ���� ����  

Καιρικές 
συνθήκες 
  

vel v     ���� ����  ����  

a531 ���� ���� ����  ���� ���� ���� ���� ���� 

Eps78       ���� ����  

Αιωρούµενα 
σταγονίδια 
νερού t869    ���� ����     

Chlo         ���� 

Clct     ����     

Flh   ����      ���� 

l412 ���� ���� ���� ����   ���� ����  

l443  ����      ����  

l488     ���� ����    

l531       ����   

l551          

Οργανικό 
φορτίο 
  

Poc    ����   ���� ����  

k490    ����   ���� ����  
Θολότητα 

l667 ���� ���� ����  ���� ����   ���� 

 

Γενικά, ανά κατηγορία και για όλα τα είδη βλέπουµε ότι οι σηµαντικότερες παράµετροι τόπου είναι 

η γεωγραφική θέση και η απόσταση τόσο από τη στεριά όσο και από τις αποικίες. Όσον αφορά 

τις καιρικές συνθήκες, καθοριστικές είναι η θερµοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, η 

ταχύτητα του ανέµου και η κατεύθυνσή του. Για τα αιωρούµενα σταγονίδια νερού, η παράµετρος 

που διαδραµατίζει τον πιο σηµαντικό ρόλο ποικίλει ανάλογα µε το µοντέλο. Όσον αφορά το 

οργανικό φορτίο σηµαντικό ρόλο παίζουν ο ασβεστίτης, το ύψος της ζώνης φθορισµού, η 
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κανονικοποιηµένη αντανακλώµενη ακτινοβολία µε µήκος κύµατος 412nm, 443nm και 488nm 

καθώς και ο σωµατιδιακός οργανικός άνθρακας. Τέλος, για τη θολότητα του νερού οι δύο 

παράµετροι που την εκπροσωπούν φαίνεται να είναι εξίσου σηµαντικές. 

Σε γενικές γραµµές φαίνεται τα δύο µοντέλα να συµφωνούν στη σηµαντικότητα των παραµέτρων 

όταν πρόκειται για δεδοµένα παρουσίας/απουσία, ενώ συνήθως διαφοροποιούνται όταν 

εφαρµόσουµε το GAM µε ποσοτικά δεδοµένα.  

Στον πίνακα 5.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την ανάλυση που έγινε για τη 

σηµαντικότητα της κάθε κατηγορίας χρησιµοποιώντας µόνο τη σηµαντικότερη παράµετρο από 

κάθε κατηγορία. 

Πίνακας 5.3: Τα αποτελέσµατα των τριών µοντέλων ως προς τη σηµαντικότητα ανά κατηγορία παραµέτρων σε σχέση 
µε την κατανοµή των τριών ειδών. Οι τιµές για τo Maxent αντιπροσωπεύουν το ποσοστό συµµετοχής της κάθε 

κατηγορίας στον καθορισµό της κατανοµής, ενώ οι τιµές για το GAM είναι τιµές p. Με έντονους χαρακτήρες φαίνονται 
οι σηµαντικότερες κατηγορίες ανά είδος και για κάθε µοντέλο. 

 C. diomedea L. michahellis P. yelkouan 

Κατηγορία 
Maxent 

(%) 
GAM 

pr/abs 
GAM 

Maxent 
(%) 

GAM 
pr/abs 

GAM 
Maxent 

(%) 
GAM 

pr/abs 
GAM 

Χώρος 27.5 0.000544 0.982922 52.7 0.389662 0.000000 39.3 0.000014 0.276934 
Καιρικές 
συνθήκες 

53.6 0.001190 0.012096 24.2 0.000548 0.219263 45.5 0.007688 0.001308 

Αιωρούµενα 
σταγονίδια 
νερού 

1.3 0.204875 0.863910 5.5 0.814783 0.626720 3.6 0.000012 0.000000 

Οργανικό 
φορτίο 

8.9 0.791331 0.080716 17.6 0.000020 0.168300 11.5 0.004662 0.000000 

Θολότητα 
νερού 

8.7 0.296970 0.000000 0 0.328182 0.001420 0 0.434035 0.000000 

 

Για το C. diomedea, σύµφωνα µε το Maxent το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση 

της κατανοµής το είχαν οι καιρικές συνθήκες (53.6%) και πιο συγκεκριµένα η κατεύθυνση του 

ανέµου στο Β-Ν άξονα, ενώ το GAM µε δεδοµένα παρουσίας/απουσίας υπέδειξε ως 

σηµαντικότερη κατηγορία το χώρο και συγκεκριµένα το γεωγραφικό µήκος µε τιµή p ίση µε 

0.000544. Στο GAM µε ποσοτικά δεδοµένα τον καθοριστικότερο ρόλο παίζει η θολότητα του 

νερού. Για το L. michahellis, το Maxent δείχνει να συµφωνεί µε το GAM µε ποσοτικά δεδοµένα, 

υποδεικνύοντας τον τόπο ως σηµαντικότερη παράµετρο (96.8% και p=0, αντίστοιχα). Για το 

Maxent η σηµαντικότερη παράµετρος χώρου είναι και πάλι το γεωγραφικό µήκος, ενώ για το GAM 

η απόσταση από την αποικία. Το GAM pr/abs υπέδειξε το οργανικό φορτίο του νερού ως 

σηµαντικότερη παράµετρο (p=0.000020). Τέλος, για το P. yelkouan το Maxent θεώρησε για ακόµα 
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µία φορά το γεωγραφικό µήκος ως σηµαντικότερη παράµετρο (99.1%) ενώ το GAM pr/abs 

θεώρησε τα αιωρούµενα σταγονίδια νερού και το GAM µε ποσοτικά δεδοµένα έδωσε τιµές p=0 

για το οργανικό φορτίο, τη θολότητα του νερού και τα αιωρούµενα σταγονίδια νερού.   

5.3.2 Σύγκριση των µοντέλων παρουσίας-απουσίας 

Για τα δύο µοντέλα παρουσίας-απουσίας που εφαρµόστηκαν (Maxent και GAM pr/abs) 

υπολογίστηκαν οι τιµές AUC της καµπύλης ROC έτσι ώστε να δούµε ποιο µοντέλο αποδίδει 

καλύτερα. Οι τιµές AUC παρουσιάζονται στην εικόνα 5.2 και τον πίνακα 5.4.  
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Πίνακας 5.4: Οι τιµές AUC για τα δύο µοντέλα Maxent και GAM για κάθε κατηγορία παραµέτρων (µε τη σειρά που 
εµφανίζονται στην εικόνα 5.2) και για τα τελικά µοντέλα ανά είδος. 

 
 C.diomedea L.michahellis P.yelkouan 

 Maxent GAM Maxent GAM Maxent GAM 

Α. Χώρος 0.897 0.853 0.894 0.844 0.883 0.870 

Β. Καιρικές συνθήκες 0.833 0.835 0.790 0.830 0.835 0.839 

Γ. Αιωρούµενα 
σταγονίδια νερού 

0.698 0.791 0.716 0.705 0.666 0.808 

∆. Οργανικό φορτίο 0.799 0.831 0.778 0.844 0.771 0.868 

Ε. Θολότητα νερού 0.631 0.710 0.655 0.723 0.576 0.697 

Τελικό µοντέλο 0.817 0.824 0.802 0.877 0.842 0.894 
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Εικόνα 5.2: ∆ιαγράµµατα των τιµών AUC για τα δύο 
µοντέλα Maxent και GAM pr/abs για κάθε κατηγορία 
παραµέτρων (µε τη σειρά που εµφανίζονται στον 
πίνακα 5.3) και για τα τελικά µοντέλα ανά είδος. 
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Σε γενικές γραµµές παρατηρούµε ότι και τα δύο µοντέλα αποδίδουν εξίσου καλά µε ορισµένες 

διαφοροποιήσεις στις κατηγορίες των παραµέτρων. Στην πρώτη κατηγορία (“Χώρος”) το Maxent 

αποδίδει καλύτερα, ενώ το GAM δίνει υψηλότερες τιµές AUC στις υπόλοιπες κατηγορίες καθώς 

και στο τελικό µοντέλο. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες οι τιµές AUC των δύο µοντέλων είναι 

πολύ κοντά. 

5.3.3 Χάρτες κατανοµής των ειδών που παρήχθησαν από τα µοντέλα 

Με σκοπό να απεικονίσουµε την πιθανή κατανοµή των πληθυσµών των ειδών που µελετήσαµε 

στην περιοχή του Β. Αιγαίου, παρήχθησαν χάρτες βασισµένοι στα µοντέλα GAM και Maxent. Το 

µέγεθος κάθε τετραγώνου στο χάρτη αντιστοιχεί σε 4x4 χιλιόµετρα. Για τη δηµιουργία των χαρτών 

µε βάση το GAM χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο µε τα ποσοτικά δεδοµένα, µε τις παραµέτρους που 

αναδείχτηκαν σηµαντικές στην προηγούµενη παράγραφο. Συνεπώς, οι χάρτες δείχνουν τον 

αριθµό ατόµων που προβλέπονται για κάθε τετράγωνο, ενώ οι χάρτες µε βάση το Maxent 

αναπαριστούν την πιθανότητα να βρεθούν άτοµα του είδους στο κάθε τετράγωνο. Για τη 

δηµιουργία των χαρτών µε το Maxent δε χρησιµοποιήθηκαν χωρικά δεδοµένα, αλλά 

χρησιµοποιήθηκαν σχεδόν όλες οι υπόλοιπες παράµετροι ανεξαρτήτου σηµαντικότητας. Η 

χρωµατική κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε είναι κοινή για όλους τους χάρτες και κυµαίνεται από 

σκούρο µπλε για την πλήρη απουσία ή µηδενική πιθανότητα να βρεθεί το είδος, µέχρι κόκκινο για 

τη µέγιστη πυκνότητα ή πιθανότητα, αντίστοιχα. Τα λευκά τετράγωνα υποδηλώνουν αδυναµία 

πρόβλεψης λόγω έλλειψης δεδοµένων. 
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Παρακάτω, στην εικόνα 5.3, βλέπουµε την κατανοµή του C. diomedea, όπως αυτή προβλέπεται από τα τρία µοντέλα. Σε γενικές γραµµές φαίνεται 

να υπάρχει συµφωνία ως προς το ότι το είδος είναι ευρέως κατανεµηµένο, όπως επίσης και για τις περιοχές υψηλής και χαµηλής 

πυκνότητας/πιθανότητας εµφάνισης, αντίστοιχα. Η πρόβλεψη του GAM µε ποσοτικά δεδοµένα παρατηρούµε ότι είναι πιο συντηρητική σε γενικές 

γραµµές και δε δίνει ακραίες τιµές. Σε περιοχές όπως νότια της Χαλκιδικής για τις οποίες το Maxent δίνει µέχρι και µηδενικές πιθανότητες 

εµφάνισης, το GAM εµφανίζει χαµηλές προβλεπόµενες πυκνότητες, ενώ και τα τρία µοντέλα δίνουν υψηλές τιµές βόρεια της Λήµνου και γύρω από 

τη Θάσο καθώς επίσης και ανοιχτά της  Λέσβου και της Άνδρου. ∆ιαφωνία φαίνεται να υπάρχει όσον αφορά την περιοχή γύρω από τη Σκύρο 

µεταξύ των µοντέλων παρουσίας/απουσίας και του GAM µε ποσοτικά δεδοµένα και βόρεια των Σποράδων µεταξύ των GAM και του Maxent. 

   

Εικόνα 5.3: Χάρτες πρόβλεψης της κατανοµής του C. diomedea που παρήχθησαν από τα µοντέλα GAM, GAM pr/abs και Maxent (από τα αριστερά προς τα δεξιά), αντίστοιχα 

  

Αντίθετα, στην περίπτωση του L.michahellis (εικόνα 5.4), οι προβλέψεις των µοντέλων διαφοροποιούνται έντονα. Σε ορισµένες περιοχές, όπως ο 

Θερµαϊκός κόλπος και η περιοχή των Σποράδων δίνουν εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα µεταξύ των µοντέλων παρουσίας/απουσίας και GAM µε 

ποσοτικά δεδοµένα. Παρ’ όλ’ αυτά, η περιοχή περιφερειακά της Θάσου, καθώς και το νοτιότερο κοµµάτι της περιοχή µελέτης αναγνωρίζονται από 

κοινού ως περιοχές µε υψηλές συγκεντρώσεις/πιθανότητες εµφάνισης. Οι προβλέψεις φαίνεται να είναι πιο κοντινές στα µοντέλα 



 83 

παρουσίας/απουσίας, όπου υπολογίζονται υψηλές συγκεντρώσεις για την περιοχή ανάµεσα σε Άθω, Θάσο, Λήµνο και Σαµοθράκη, καθώς και 

ανοιχτά της Εύβοιας. 

 

    

Εικόνα 5.4: Χάρτες πρόβλεψης της κατανοµής του L. michahellis που παρήχθησαν από τα µοντέλα GAM, GAM pr/abs και Maxent (από τα αριστερά προς τα δεξιά), αντίστοιχα 

 

Τέλος, στην εικόνα 5.5 βλέπουµε την προβλεπόµενη κατανοµή για το P. yelkouan. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει συµφωνία ως προς την 

ευρύτητα της κατανοµής του είδους, όπως και στην περίπτωση του C. diomedea. Γενικά τα τρία µοντέλα διαφοροποιούνται αρκετά µε κοινά µόνο 

την περιοχή γύρω από τη Χίο και τη Λέσβο για τις οποίες υπολογίζονται µεγάλες συγκεντρώσεις/πιθανότητες εντοπισµού. Αυτό που παρατηρούµε 

εντονότερα στην περίπτωση του P. yelkouan είναι ότι το GAM µε ποσοτικά δεδοµένα δεν προβλέπει χαµηλές συγκεντρώσεις για καµία σχεδόν 

περιοχή. 
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Εικόνα 5.5: Χάρτες πρόβλεψης της κατανοµής του P.yelkouan  που παρήχθησαν από τα µοντέλα GAM, GAM pr/abs και Maxent (από τα αριστερά προς τα δεξιά), αντίστοιχα 
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5.4 Συζήτηση 

Αν λάβουµε υπόψη µας όλα τα παραπάνω, παρατηρούµε η σχέση των θαλασσοπουλιών µε το 

περιβάλλον είναι πολυπαραγοντική και πολύπλοκη. Η αίσθηση της πολυπλοκότητας αυξάνει αν 

ληφθεί υπόψη και η αλληλεπίδραση όλων αυτών των παραµέτρων µεταξύ τους και σε σχέση µε 

άλλους θαλάσσιους οργανισµούς. 

Όσον αφορά τα µοντέλα, αυτά δε διαφοροποιήθηκαν έντονα ως προς τις παραµέτρους που 

θεωρούνται σηµαντικές για την κατανοµή των πουλιών. Γενικά, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, 

να αποφεύγεται η χρήση ενός και µόνο µοντέλου για την πρόβλεψη της κατανοµής των διαφόρων 

ειδών. Αντιθέτως, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένα σύστηµα αξιολόγησης διαφορετικών 

µοντέλων που εφαρµόζονται και να επιλέγεται το καταλληλότερο, τόσο µε βάση τα αποτελέσµατα 

της αξιολόγησης, όσο και µε την κρίση των ειδικών (Thuiller 2003). Κατά τη σύγκριση των 

µοντέλων στη δική µας περίπτωση οι διαφορές ήταν µικρές και τα µοντέλα θεωρήθηκαν ισάξια.  

Σε τέσσερις από τις εννέα περιπτώσεις η κατηγορία “χώρος” ήταν αυτή που θεωρήθηκε ως η πιο 

καθοριστική για την κατανοµή των 

πουλιών.  Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός ότι η παράµετρος “γεωγραφικό 

µήκος” φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σηµασία. 

Η διαφοροποίηση µε βάση το γεωγραφικό 

µήκος πιθανόν να οφείλεται στο συνεχές 

θαλάσσιο ρεύµα που διαχωρίζει το βόρειο 

Αιγαίο (εικόνα 5.6) και συµβάλει στη 

διακίνηση των θρεπτικών, και το οποίο 

είναι γνωστό ότι επηρεάζει τις 

µετακινήσεις των ψαριών (Συλαίος, 

προφορική επικοινωνία). Ένας ακόµα λόγος στον οποίο πιθανόν να οφείλεται αυτή η 

διαφοροποίηση είναι και η παρουσία τριών µεγάλων ποταµών (Στρυµόνας, Νέστος, Εύρος) που 

εκβάλουν στο κεντρικό και ανατολικό Β. Αιγαίο, γεγονός, όµως, που δεν εξηγεί τις χαµηλότερες 

πυκνότητες  δυτικά, όπου εκβάλουν επίσης µεγάλα (και µικρότερα) ποτάµια, όπως ο Αξιός, ο 

Γαλλικός, ο Λουδίας και ο Αλιάκµονας.  

Εικόνα 5.6: Τα θαλάασια ρεύµατα στο Β.Αιγαίο (από 
www.poseidon.hcmr.gr) 
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Οι υπόλοιπες παράµετροι που θεωρήθηκαν σηµαντικές είχαν να κάνουν µε τη απόσταση από τη 

στεριά και από τις αποικίες, για τα C. diomedea και L. michahellis, αντίστοιχα, η κατεύθυνση του 

ανέµου και η θολότητα του νερού για τα C. diomedea και P. yelkouan, τα αιωρούµενα σταγονίδια 

νερού για το P. yelkouan και τέλος, το οργανικό φορτίο για τα L. michahellis και P. yelkouan. Η 

κατεύθυνση του ανέµου και τα αιωρούµενα σταγονίδια νερού, σε περίπτωση που οφείλονται σε 

έντονο κυµατισµό ήταν αναµενόµενο να επηρεάζουν τα C. diomedea και P. yelkouan, καθώς είναι 

γνωστό ότι τα είδη της τάξης Procellariiformes εκµεταλλεύονται τον αέρα και το ανοδικά ρεύµατα 

που δηµιουργούνται κατά τον κυµατισµό για να εξοικονοµήσουν ενέργεια κατά την πτήση 

(Pennycuick 1982).  

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν περαιτέρω οι διατροφικές συνήθειες 

των θαλασσοπουλιών στο Β. Αιγαίο και να συσχετιστούν µε την κατανοµή των αντίστοιχων 

θαλάσσιων οργανισµών που χρησιµοποιούν για τροφή, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η κατανοµή 

των θαλασσοπουλιών επηρεάζεται σηµαντικά από την κατανοµή των θηραµάτων τους (πχ. Burger 

et al. 2004, Davoren et al. 2002, Davoren et al. 2003, Grünbaum & Veit 2003, Grünbaum & Veit 

2003).  

Όσον αφορά τους χάρτες κατανοµής των θαλασσοπουλιών στο Β. Αιγαίο, η χρησιµότητά τους 

έγκειται στη δυνατότητα που µας παρέχουν να αναγνωρίσουµε τις σηµαντικές για τα πουλιά 

περιοχές. Η απεικόνιση τους σε χάρτες, σε συνδυασµό µε την αναγνώριση των παραµέτρων που 

καθορίζουν την κατανοµή δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουµε τους λόγους για τους οποίους τα 

πουλιά στο Β. Αιγαίο προτιµούν κάποιες περιοχές. Αυτό θα µπορούσε να έχει σηµαντική  

εφαρµογή στην προστασία και διατήρηση των ειδών. Εάν γνωρίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο τα 

πουλιά χρησιµοποιούν το θαλάσσιο περιβάλλον µπορούµε να κινηθούµε προς την κατεύθυνση 

βελτίωσης των συνθηκών που τα ευνοούν ή ακόµα και να αποφύγουµε µεγάλες επεµβάσεις σε 

περιοχές που είναι γνωστό ότι τα πουλιά προτιµούν. Παράδειγµα εφαρµογής των παραπάνω είναι 

η περίπτωση της Βόρειας Θάλασσας, όπου πριν την εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων 

έγινε ειδική µελέτη για την κατανοµή των θαλασσοπουλιών (πχ Vanermen & Stienen 2009). 

Αντίστοιχα, ανάλογες µελέτες χρειάζεται να γίνουν και στη χώρα µας στην περίπτωση τέτοιων 

επεµβάσεων. Η παρούσα µελέτη παρέχει αρκετές πληροφορίες και προς την κατεύθυνση αυτή.
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