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0. ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η παρούσα µελέτη αξιολογεί τις επιπτώσεις εννέα αιολικών πάρκων στα αρπακτικά 
πουλιά, σε µια περιοχή της Θράκης στην οποία σχεδιάζεται να κατασκευαστούν αιολικά 
πάρκα σε µεγάλη κλίµακα, συνολικής  ισχύος τουλάχιστον 960 MW.  
 
Η περιοχή µελέτης µοιράζεται ανάµεσα στους νοµούς Έβρου και Ροδόπης και είναι 
διεθνώς αναγνωρισµένη για το µεγάλο ορνιθολογικό της ενδιαφέρον. Ο µοναδικός 
εναποµείνας πληθυσµός Μαυρόγυπα Aegypius monachus στη ΝΑ Ευρώπη (είδος 
χαρακτηρισµένο από την IUCN ως «Σχεδόν Απειλούµενο» σε παγκόσµια κλίµακα) 
χρησιµοποιεί την περιοχή για τροφοληψία και αναπαράγεται στο Εθνικό Πάρκο ∆αδιάς-
Λευκίµµης-Σουφλίου µερικά χιλιόµετρα προς τα νοτιοανατολικά της. Η περιοχή 
θεωρείται επίσης ως το τελευταίο «οχυρό» του απειλούµενου µε εξαφάνιση Ασπροπάρη 
Neophron percnopterus στην Ελλάδα, µε πολύ σηµαντικές προµεταναστευτικές 
συγκεντρώσεις, ενώ φιλοξενεί τον πιο σηµαντικό  πληθυσµό Χρυσαετού Aquila 
chrysaetos στην Ελλάδα. Περίπου το 50% της περιοχής όπου σχεδιάζεται η 
εγκατάσταση των αιολικών πάρκων καλύπτεται από περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο 
Natura 2000. 
 
Λόγω της εξαιρετικής σηµασίας της περιοχής για τα πουλιά, το WWF Ελλάς 
πραγµατοποίησε συστηµατική αναζήτηση νεκρών πουλιών γύρω από επιλεγµένες 
ανεµογεννήτριες (Α/Γ) στην περιοχή µελέτης µε στόχο την εκτίµηση της θνησιµότητάς 
τους που οφείλεται σε πρόσκρουση µε Α/Γ. Τα αποτελέσµατα της αναζήτησης 
διορθώθηκαν για πιθανό λάθος (bias) που µπορεί να οφείλεται σε διαφοροποιήσεις στην 
ικανότητα των παρατηρητών να εντοπίζουν νεκρά ζώα, καθώς και στη δραστηριότητα 
πτωµατοφάγων ζώων που αποµακρύνουν νεκρά ζώα. Για την εκτίµηση του λάθους 
πραγµατοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασµένα πειράµατα. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε 
συστηµατική παρακολούθηση της χρήσης του χώρου από τα πουλιά και υπολογίστηκαν 
αντίστοιχοι δείκτες. Τέλος, έγιναν συγκρίσεις µεταξύ των αποτελεσµάτων από την 
παρούσα µελέτη και µια προηγούµενη αντίστοιχη µελέτη του WWF Ελλάς στην 
περιοχή κατά την περίοδο 2004-2005. 
 
Συνολικά, πέντε αρπακτικά πουλιά βρέθηκαν νεκρά (τέσσερα Όρνια Gyps fulvus κι ένας 
Γερακαετός Hieraeetus pennatus) κατά την περίοδο 2008-2009 (ένας χρόνος). Επίσης 
βρέθηκαν πτώµατα από άλλα 11 πουλιά και οκτώ νυχτερίδες. Η αποτελεσµατικότητα 
των παρατηρητών να εντοπίζουν νεκρά ζώα ήταν κατά µέσο όρο 66%  και ο µέσος 
χρόνος που ένα νεκρό ζώο παρέµενε στην περιοχή πριν αποµακρυνθεί από κάποιο 
πρωµατοφάγο ζώο ήταν 23 ηµέρες, αν και 50% των µικρών πτωµάτων, 22% των µεσαίου 
µεγέθους πτωµάτων και 25% των µεγάλων είχαν αποµακρυνθεί µετά απο 14 ηµέρες. Οι 
εκτιµώµενοι ρυθµοί θανάτωσης ήταν 0.152 αρπακτικά πουλιά ανά Α/Γ ανά χρόνο 
(συµπεριλαµβανοµένων και των γυπών) και 0.072 γύπες ανά Α/Γ ανά χρόνο. Όρνια, 
Μαυρόγυπες και Γερακίνες Buteo buteo αποτέλεσαν περισσότερο από το 50% των 
παρατηρήσεων κατά τη διερεύνηση της χρήσης του χώρου από τα πουλιά. Γενικά, η 
πυκνότητα των πουλιών που διέρχονταν ανάµεσα από τις Α/Γ εµφάνισε θετική 
συσχέτιση µε την ανατολική έκθεση των πλαγιών τους στον ήλιο, την κλιση της πλαγιάς 
και την απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ, ενώ εµφάνισε αρνητική συσχέτιση µε τις βόρειες 
εκθέσεις. Τα πουλιά χρησιµοποιούσαν πιο εντατικά την περιοχή κατά την περίοδο 2008-
2009 συγκριτικά µε την περίοδο 2004-2005. Αντίθετα, το πλήθος των παρατηρήσεων 
Γερακίνων µειώθηκε δραστικά κατά τα έτη 2008-2009.  
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Μεγαλύτερη δραστηριότητα αρπακτικών πουλιών στην περιοχή µπορεί να τα εκθέσει σε 
υψηλότερο κίνδυνο πρόσκρουσης κι εποµένως υψηλότερη θνησιµότητα. Πιθανά αυτός 
είναι ο λόγος πίσω από την υψηλότερη θνησιµότητα που παρατηρήθηκε κατά τη 
δεύτερη µελέτη (2008-2009) συγκριτικά µε την πρώτη (2004-2005). Ειδικά ο 
πληθυσµός των Γερακίνων πιθανά έχει επηρεασθεί σηµαντικά από τη λειτουργία των 
Α/Γ, καθώς κατά τη δεύτερη περίοδο παρατηρήθηκαν πολύ λιγότερες. Οι Α/Γ µπορεί να 
είχαν αποτέλεσµα εκτόπιση των  επικρατειακών ζευγών που ήταν παρόντα στην περιοχή 
κατά τα έτη 2004-2005 ή υψηλότερη θνησιµότητα λόγω πρόσκρουσης . Οι εκτιµήσεις 
του αριθµού θανάτων είναι ανησυχητικές όσον αφορά τις προβλεπόµενες προσκρούσεις 
ανά χρόνο. Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά ειδικά για τα Όρνια και 
µάλιστα όχι µόνο για τον αναπαραγωγικό πληθυσµό της Ελλάδας αλλά και για τους 
πληθυσµούς που αναπαράγονται  στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ροδόπης.  
 
Ένας µόνο χρόνος µελετών παρακολούθησης των επιπτώσεων των Α/Γ επί της 
ορνιθοπανίδας µετά την κατασκευή των αιολικών πάρκων δεν είναι αρκετός για την 
επαρκή αξιολόγηση των επιπτώσεών τους ειδικά στα αρπακτικά πουλιά. Αυτό είναι 
σηµαντικό ιδιαίτερα για αιολικά πάρκα στα οποία οι ορνιθολογικές µελέτες και οι 
µελέτες αξιολόγησης των επιπτώσεων πριν από την κατασκευή τους είναι χαµηλής 
ποιότητας. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Θράκη βρίσκεται στη ΒΑ Ελλάδα και συνορεύει µε τη Βουλγαρία στα βόρεια και την 
Τουρκία στα ανατολικά. Οι νοµοί Έβρου και Ροδόπης είναι διεθνώς αναγνωρισµένοι για  
το µεγάλο ορνιθολογικό τους ενδιαφέρον, καθώς περιλαµβάνουν ενδιαιτήµατα 
(βιοτόπους) ευρωπαϊκής σηµασίας κυρίως για µεγάλα αρπακτικά και υδρόβια πουλιά 
(WWF Ελλάς 2008). Έως σήµερα, 11 αιολικά πάρκα µε ένα σύνολο από 163 Α/Γs έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν στην περιοχή. Αυτές οι επενδύσεις ακολουθούν την 
γενική τάση να καταλαµβάνουν φυσικές περιοχές σε µεγάλα υψόµετρα σχετικά µακριά 
από κατοικηµένες, βιοµηχανοποιηµένες ή υποβαθµισµένες περιοχές, συχνά πάνω σε 
κορυφογραµµές όπου η αιολική ενέργεια, θεωρητικά τουλάχιστον, µπορεί να γίνει 
αντικείµενο πιο αποτελεσµατικής εκµετάλλευσης (Madders & Whitfield 2006, Atienza 
2008). Ο υπάρχων αριθµός αιολικών πάρκων στην περιοχή της Θράκης αναµένεται να 
αυξηθεί υπερβολικά  στο άµεσο µέλλον, εαν λάβουµε υπόψιν τον αριθµό των αιτήσεων 
που έχουν έως σήµερα υποβληθεί στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡAE 2010) (Σχήµα 
1).  
 
Ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)1 είναι ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη 
πουλιών στην Ελλάδα (ΙUCN 2009). Το Εθνικό Πάρκο ∆άσους ∆αδιάς-Λευκίµµης-
Σουφλίου φιλοξενεί τον µοναδικό εναποµείναντα αναπαραγωγικό πληθυσµό όχι µόνο 
στη χώρα αλλά και σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. Το είδος απειλείται µε εξαφάνιση 
εξαίτίας του µικρού µεγέθους του πληθυσµού του (Σκαρτσή κ.α. 2008). Πρόκειται για 
έναν πληθυσµό-κλειδί για την ανάκαµψη του είδους στη Μεσόγειο, παίζοντας έναν 
εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στη σύνδεση ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς και τους 
ασιατικούς πληθυσµούς. Έως σήµερα έχει γίνει µεγάλη προσπάθεια κι έχουν γίνει 
σηµαντικές επενδύσεις από δηµόσιους φορείς (τοπικές αρχές κ.λ.π.) και ιδιωτικές 
οργανώσεις (WWF Ελλάς κ.λ.π.) για τη διατήρηση του είδους στην περιοχή. Λόγω των 
                                                 
1 Επιστηµονικά ονόµατα στο κείµενο δίνονται µόνο την πρώτη φορά που ένα είδος, καθώς και στους 
πίνακες και στα γραφήµατα. 
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χαρακτηριστικών της πτήσης και του τρόπου που κινείται στον χώρο, ο Μαυρόγυπας 
πιθανότατα είναι ένα από τα πιο ευάλωτα είδη στις ανεµογεννήτριες (Α/Γ). Εκτός από 
τον Μαυρόγυπα, η περιοχή φιλοξενεί τον επίσης απειλούµενο Ασπροπάρη (Νeophron 
percnopterus) και µάλιστα θεωρείται ως το τελευταίο «φρούριο» του είδους στην 
περιοχή, µε πολύ σηµαντικούς προµεταναστευτικούς πληθυσµούς, ενώ φιλοξενεί επίσης 
τον πιο σηµαντικό αναπαραγωγικό πληθυσµό του Χρυσαετού (Aquila chrysaetos)  στην 
Ελλάδα.  
 
Με βάση τις πληροφορίες ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι αρνητικές επιπτώσεις των 
Α/Γ στα πουλιά έχουν τεκµηριωθεί καλά σε άλλα µέρη του κόσµου (βλ. για παράδειγµα 
Barrios & Rodríguez 2004, Drewitt & Langston 2006, Tellería 2008), εκδηλώθηκε 
έντονη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στους πληθυσµούς 
των πουλιών της Θράκης. Έτσι, το WWF Ελλάς επιχείρησε να παρακολουθήσει τις 
επιπτώσεις των αιολικών πάρκων σε λειτουργία στα πουλιά της περιοχής για πρώτη 
φορά κατά τα έτη 2004 - 2005 (17/03/04 - 6/12/05; Ruiz et al. 2005). Στη διάρκεια 
αυτής της πρώτης διερεύνησης, δε βρέθηκαν νεκρά αρπακτικά πουλιά, γεγονός που δεν 
επέτρεψε το συσχετισµό του τρόπου πτήσης µε τη θνησιµότητα. Ωστόσο βρέθηκε 
ξεκάθαρη διαφοροποίσηση στην συµπεριφορά πτήσης ανάµεσα από τη µια στα τοπικά 
αρπακτικά πουλιά (επικρατειακά είδη µε την επικράτειά τους µέσα στην περιοχή των 
αιολικών πάρκων σε λειτουργία) και από την άλλη τους γύπες. Τα τοπικά αρπακτικά 
πουλιά που εισέρχονταν σε µια ακτίνα 250 µ. γύρω από τα αιολικά πάρκα πετούσαν 
κατ’αρχήν γύρω από τις εξωτερικές Α/Γ, δηλαδή στα άκρα των αιολικών πάρκων, ενώ 
οι γύπες και τα όρνια που επισκέπτονταν την περιοχή κυρίως για να τραφούν έτειναν να 
διασχίζουν τις περιοχές ανάµεσα στις Α/Γ πολύ συχνότερα. Με βάση τα συµπεράσµατα 
της συγκεκριµένης µελέτης, ορνιθολογικές µελέτες προ της κατασκευής των αιολικών 
πάρκων κρίθηκαν οπωσδήποτε αναγκαίες ώστε να διερευνώνται οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη θνησιµότητα των πουλιών στις Α/Γ. Αν και οι ορνιθολογικές µελέτες 
απαιτούνται µε νόµο πριν από την κατασκευή και τη λειτουργία των αιολικών πάρκων 
στην Ελλάδα κι εποµένως και στην περιοχή µελέτης, συχνά είναι πολύ χαµηλής 
ποιότητας και δεν αξιολογούνται σωστά λόγω έλλειψης ειδικών επί του θέµατος στις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται µε τη διαδικασία αξιολόγησης.  
 
Το WWF Ελλάς πραγµατοποίησε και δεύτερη ορνιθολογική παρακολούθηση στα 
αιολικά πάρκα της Θράκης από από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Ιούλιο του 2009. 
Στόχος ήταν η παραγωγή νέας γνώσης, η οποία θεωρήθηκε απαραίτητη για τον 
κατάλληλο σχεδιασµό και τη διαχείριση µελλοντικών αιολικών πάρκων στην περιοχή, η 
κατασκευή και λειτουργία των οποίων κανονικά πρέπει να λαµβάνει υπόψη και τα 
πουλιά. Σε χώρες του εξωτερικού, τέτοιες µελέτες χρηµατοδοτούνται συστηµατικά από 
τους επενδυτές των έργων και εκπονούνται από ανεξάρτητους µελετητές. Αυτό είναι 
επιθυµητό και στη Θράκη (και την Ελλάδα γενικότερα) για το άµεσο µέλλον, ώστε να 
εξασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη παρακολούθηση της περιοχής και να αποτραπούν οι 
αναµενόµενες αθροιστικές συνέπειες των αιολικών πάρκων επί της θνησιµότητας των 
ζώων, καθώς η πυκνότητα των αιολικών πάρκων σχεδιάζεται να αυξηθεί σηµαντικά. 
 
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις µεθόδους και τα ευρήµατα από τη δεύτερη περίοδο 
παρακολούθησης (2008-2009). Η µελέτη περιελάµβανε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, 
υπολογίστηκε η θνησιµότητα των πουλιών εξαιτίας των Α/Γ, µε βάση τα νεκρά ζώα που 
βρέθηκαν κατά τη διάρκεια συστηµατικών διερευνήσεων της περιοχής. Για την 
εκτίµηση της πιθανής συστηµατικής απόκλισης (bias) στους υπολογισµούς εξαιτίας της 
διαφοροποίησης στην ικανότητα των παρατηρητών να εντοπίζουν νεκρά ζώα και της 
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δραστηριότητας πτωµατοφάγων ζώων, πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα πειράµατα 
σχετικά µε την ικανότητα εντοπισµού πτωµάτων από ερευνητές και ρυθµού 
αποµάκρυνσης πτωµάτων από θηρευτές. Οι ρυθµοί θνησιµότητας υπολογίστηκαν 
λαµβάνοντας υπόψη τη συστηµατική απόκλιση που εκτιµήθηκε µε βάση τις δοκιµές. 
Στο δεύτερο µέρος, διερευνήθηκε η χρήση του χώρου από τα πουλιά, µε βάση δεδοµένα 
που συλλέχθηκαν στη διάρκεια και των δύο περιόδων παρακολούθησης, δηλαδή 2004-
2005 και 2008-2009. Εδώ παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα αποτελέσµατα αυτής της 
διερεύνησης, υπολογίζονται δείκτες  πυκνότητας διέλευσης και χρήσης του χώρου από 
τα πουλιά και γίνονται συγκρίσεις ανάµεσα στις δύο περιόδους.  
 
Τα βασικά ερωτήµατα της παρούσας µελέτης (2008-2009) ήταν τα ακόλουθα: 
 

1. Ποια είναι η θνησιµότητα των αρπακτικών πουλιών εξαιτίας πρόσκρουσης µε τις 
Α/Γ; 

2. Ποια είναι η θνησιµότητα συγκεκριµένα των γυπών; 
3. Ποια είναι η θνησιµότητα αν λάβουµε υπόψη την ικανότητα των παρατηρητών 

να εντοπίζουν νεκρά ζώα, καθώς και το ρυθµό αποµάκρυνσης νεκρών ζώων από 
πτωµατοφάγα ζώα; 

4. Υπάρχει εποχιακή διαφοροποίηση σε αυτές τις παραµέτρους; Υπάρχει επίδραση 
του µεγέθους των πτωµάτων στο ρυθµό αποµάκρυνσης πτωµατοφάγων ζώων;   

5. Υπάρχουν διαφορές στη χρήση της περιοχής από αρπακτικά πουλιά ανάµεσα 
στην πρώτη περίοδο παρακολούθησης (2004-2005), η οποία έλαβε χώρα έναν 
µόνο χρόνο µετά την έναρξη της λειτουργίας των Α/Γ, και τη δεύτερη περίοδο 
(2008-2009), τέσσερα χρόνια µετά; 

6. Υπάρχει συσχετισµός ανάµεσα στα χαρακτηριστικά της θέσης των Α/Γ και της 
χρήσης του χώρου γύρω από αυτές από τα αρπακτικά πουλιά; 
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η περιοχή µελέτης µοιράζεται ανάµεσα στους νοµούς Έβρου και Ροδόπης. Βρίσκεται 
στα Β∆ του Εθνικού Πάρκου του ∆άσους ∆αδιάς-Λευκίµης-Σουφλίου και 
περιλαµβάνεται εντός της περιοχής εξάπλωσης του µοναδικού εναποµείναντα 
αναπαραγωγικού πληθυσµού Μαυρόγυπα στην ΝΑ Ευρώπη (Vasilakis et al. 2008). Ένα 
µεγάλο µέρος αυτών των νοµών έχει οριστεί ως Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας 
(ΠΑΠ 1) από το Ελληνικό κράτος. Το 50% της ΠΑΠ 1 καλύπτεται από επτά περιοχές 
του δικτύου Natura 2000, πέντε εκ των οποίων αποτελούν Ειδικές Περιοχές Προστασίας 
(SPAs) και δύο είναι Εθνικά Πάρκα (Σχήµα 1). Από το 2003, 11 αιολικά πάρκα µε 163 
ανεµογεννήτριες (Α/Γ) έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε λειτουργία. Ο αριθµός 
των Α/Γ αναµένεται να αυξηθεί δραστικά ώστε να εκπληρωθεί ο στόχος των 480 
τυπικών Α/Γ (960 MW) που έχουν οριστεί από το Ελληνικό κράτος (WWF Ελλάς 
2008). 
 

 
 

Σχήµα 1 Περιοχή µελέτης. (Πηγή: ΡAE, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας). 
 
Συνολικά, µελετήθηκαν 127 από τις 163 Α/Γ που ανήκουν σε εννέα από τα 11 αιολικά 
πάρκα. ∆έκα νέες Α/Γ κατασκευάστηκαν πρόσφατα, αλλά η λειτουργία τους δεν έχει 
ξεκινήσει ακόµα. 
 
Οι επιλεγµένες Α/Γ κατανέµονται ως εξής: 
1. ΣΑΠΚΑ (X): 5 Α/Γ, µε κωδικούς X1 ως X5.  
2. ∆Ι∆ΥΜΟΣ ΛΟΦΟΣ (D): 8 Α/Γ, µε κωδικούς D1 ως D8 
3. ΓΕΡΑΚΙ (T): 42 Α/Γ, µε κωδικούς T1 ως T42 
4. MATI (MA): 3 Α/Γ, µε κωδικούς MA1 ως MA3 
5. KEΡΒEΡOΣ (K): 14 Α/Γ, µε κωδικούς K1 ως K14 
6. ΠΕΛΤΑΣΤΗΣ (P): 10 Α/Γ, µε κωδικούς P1 ως P10 

Αιολικά πάρκα ισχύος 
τουλάχιστον 400 MW 
σχεδιάζεται να 

κατασκευαστούν εδώ 
σε αυτή την περιοχή  

 

Μελετηµένα 
αιολικά πάρκα 
(127 Α/Γ σε 9 
αιολικά πάρκα) 
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7. MYTOUΛA (M): 19 Α/Γ, µε κωδικούς M1 ως M19 
8. ΣΩΡΟΣ (S): 13 Α/Γ, µε κωδικούς S1 ως S13 
9. MΟΝΑΣΤΗΡΙ (MO): 13 Α/Γ, µε κωδικούς MO1 ως MO13 
 
Τα µοντέλα Α/Γ σε κάθε αιολικό πάρκο ποικίλουν ως προς τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1.  Λειτουργικά χαρακτηριστικά ανεµογεννητριών 

 
Αιολικό 
πάρκο  

Ύψος 
(µ.) 

∆ιάµετρος 
δροµέα (µ.) 

Περίοδος 
περιστροφής 

Μέγιστο 
πλάτος 

πτερυγίου 
(µ.) 

Ισχύς 
MW 

Nec micon 
52/900KW 

T, S, MA, 
MO 44 52 22.4/14.9 rpm 2,25 0,9 

Rokas Bonus 1.3MW K, P 50 62 19/13 rpm 3 1,3 
Vestas 2MW M, D, X 60 90 16.7/19 rpm 3,5 2 

N50R46 - IEC I (80) MO 44 52 22.4/14.9 rpm 2,25 0,8 

 

Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου παρακολούθησης (2004-2005), πολλά αιολικά πάρκα 
που λειτουργούν σήµερα ήταν υπό κατασκευή. Κατά την περίοδο εκείνη, µελετήθηκαν 
οι ακόλουθες Α/Γ (Ruiz et al. 2005):  
 
2004:  57 Α/Γ µελετήθηκαν από 4 σηµεία θέας ως προς τη συµπεριφορά των πουλιών  

στο Σωρό (13), στο Γεράκι (34) και στον Πελταστή (10), ενώ 17 Α/Γ στο Σωρό 
και στο Γεράκι διερευνήθηκαν για νεκρά ζώα. 

 
2005: 5 Α/Γ στη Σάπκα µελετήθηκαν ως προς τη συµπεριφορά των πουλιών από 1 

σηµείο θέας, και όλες οι Α/Γ (78) σε 5 αιολικά πάρκα διερευνήθηκαν για νεκρά 
ζώα: ο Πελταστής και το Γεράκι (“Large Wind Farm” ή LWF, Ruiz et al. 2005), 
ο Σωρός (“Small Wind Farm” ή SWF, Ruiz et al. 2005), η Σάπκα, ο ∆ίδυµος 
Λόφος και η Βυρσίνη.  
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
3.1. Αναζήτηση νεκρών ζώων 
 
Συστηµατική αναζήτηση για νεκρά ζώα πραγµατοποιήθηκε σε όλες τις 127 Α/Γ της 
περιοχής µελέτης κατά την περίοδο 17/06/2008-31/07/2009, καλύπτοντας µε αυτόν τον 
τρόπο ένα ολόκληρο έτος. Οι Α/Γ ελέγχονταν δύο ηµέρες την εβδοµάδα. Κατά τους 
πρώτους µήνες της περιόδου παρακολούθησης, οι επισκέψεις γίνονταν συνήθως την 
Τρίτη και την Παρασκευή, αλλά για πρακτικούς λόγους από τον Φεβρουάριο του 2009 
έως το τέλος της µελέτης οι επισκέψεις γίνονταν κατά τυχαίο τρόπο.  Οι Α/Γ 
χωρίστηκαν σε τέσσερις γεωγραφικούς τοµείς. Με βάση τον αριθµό των Α/Γ σε κάθε 
τοµέα και τη δυσκολία προσέγγισης, οι αναζητήσεις διεξάγονταν από τέσσερα και δύο 
άτοµα εναλλάξ, οι δε επισκέψεις σε κάθε τοµέα γίνονταν µια φορά το πρωί, την επόµενη 
φορά το απόγευµα κ.ο.κ. (Πίνακας 2). Ο συνολικός χρόνος που χρειαζόταν για να 
ολοκληρωθεί ένας κύκλος επισκέψεων και στις 127 Α/Γ ήταν δύο εβδοµάδες πριν από 
την έναρξη ενός νέου κύκλου επισκέψεων. Εποµένως το διάστηµα ανάµεσα σε δύο 
διαδοχικές επισκέψεις σε κάθε Α/Γ ήταν 14 ηµέρες. 
 

Πίνακας 2. Σχέδιο δειγµατοληψιών για τις αναζητήσεις νεκρών ζώων 
 

Εβδοµάδα Ηµέρα Ώρα έναρξης 
(καλοκαίρι – χειµώνας) Α/Γ Αρ. 

παρατηρητών 
A A.1. 8:00 – 9:00 MO1-MO13, T1-T32 4 

A A.2. 12:00 – 11:00 T33-T42, MA1-MA3, D1-D8, X1-X5 2 

B B .1. 8:00 - 9:00 S1-S13, M1-M19 4 

B B.2. 12:00 – 11:00 K1-K14, P1-P10 2 

Γ … … … … 

 
Η αναζήτηση γινόταν σε µια κυκλική περιοχή µε τουλάχιστον 50 µ. ακτίνα γύρω από 
κάθε Α/Γ, µε την Α/Γ ως το κέντρο του κύκλου. Η ελάχιστη συνολική έκταση της 
περιοχής όπου γινόταν το ψάξιµο κάθε 14 ηµέρες ήταν 9.975 µ2. Σε κάθε επίσκεψη σε 
Α/Γ, οι παρατηρητές  πρώτα εξέταζαν την πλατφόρµα γύρω από την Α/Γ µε αυτοκίνητο. 
Στη συνέχεια χώριζαν το υπόλοιπο της περιοχής, ακτίνας 50 µ., σε δύο µέρη και 
εξέταζαν κάθε µέρος µε τα πόδια, ξεκινώντας από το ίδιο σηµείο και ακολουθώντας 
αντίθετες κατευθύνσεις. Γενικά, κάθε ηµικύκλιο καλυπτόταν µε «ζιγκ-ζαγκ», αλλά ο 
τρόπος αναζήτησης στην πραγµατικότητα συχνά ποίκιλε ανάµεσα στις Α/Γ ανάλογα µε 
την τοπογραφία και την κάλυψη µε βλάστηση. Όταν οι παρατηρητές συναντούσαν 
εµπόδια, όπως π.χ. βράχια, θάµνους, δέντρα κλπ., τα έψαχναν προσεκτικά. Στην 
περίπτωση που συναντούσαν απότοµες πλαγιές, χρησιµοποιούσαν κυάλια. Τµήµατα της 
περιοχής αναζήτησης γύρω από οποιαδήποτε Α/Γ τα οποία ήταν απρόσιτα από τους 
παρατηρητές εξαιτίας πυκνής βλάστησης ή άλλων αιτίων καταγράφονταν ως ένα 
ποσοστό της περιοχής το οποίο εξαιρούνταν από την αναζήτηση.  
 
Επάνω στην πλατφόρµα των Α/Γ, ο στόχος της αναζήτησης ήταν τα πτώµατα 
οποιουδήποτε είδους ζώου που µπορεί να είχε σκοτωθεί εξαιτίας αλληλεπίδρασης µε τις 
Α/Γ, συµπεριλαµβανοµένων των στρουθιόµορφων πουλιών και των νυχτερίδων. 
Ωστόσο, εκτός της πλατφόρµας, οι παρατηρητές εστίαζαν την προσοχή τους µόνο στα 
αρπακτικά πουλιά. Τα πτώµατα που βρέθηκαν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο της 
παρακολούθησης, καθώς κι εκείνα που βρέθηκαν τυχαία κατά την εφαρµογή της 



 11

παρακολούθησης (δηλαδή όχι στοχευµένα στα πλαίσια επισκέψεων) ελήφθησαν υπόψη 
στις εκτιµήσεις θνησιµότητας. 
 
Ο εξοπλισµός των παρατηρητών περιλάµβανε πλαστικές σακκούλες, πλαστικά γάντια, 
GPS, µετροταινία, φωτογραφική µηχανή και κυάλια. Σε κάθε επίσκεψη καταγράφονταν 
τα ακόλουθα δεδοµένα πριν από την έναρξη της αναζήτησης (Παράρτηµα I): 

• Ονόµατα των παρατηρητών 
• Ηµεροµηνία 
• Ώρα έναρξης και λήξης 
• Όνοµα/κωδικός αιολικού πάρκου 
• Κωδικός Α/Γ 
• Το ποσοστό της περιοχής γύρω από την Α/Γ που δεν ήταν δυνατό να ερευνηθεί 

λόγω εµποδίων όπως πυκνή αδιαπέραστη βλάστηση 
 
Σε κάθε εύρεση πτώµατος καταγράφονταν: 

• Το είδος του νεκρού ζώου, όποτε αυτό ήταν δυνατόν. 
• Οι γεωγραφικές συντεταγµένες της θέσης του (αν το ζώο ήταν διαµελισµένο, 

καταγράφονταν οι συντεταγµένες κάθε επιµέρους τµήµατος του ζώου). 
• Η απόσταση και η κατεύθυνση της πιο κοντινής Α/Γ (αν το ζώο ήταν 

διαµελισµένο, η απόσταση και η κατεύθυνση κάθε επιµέρους τµήµατος, καθώς 
επίσης και η απόσταση ανάµεσα σε όλα τα επιµέρους τµήµατα). 

• Πιθανοί εξωτερικοί τραυµατισµοί ή σπασµένα οστά  
• Πιθανή παρουσία εντόµων πάνω στο πτώµα, όπως µυρµήγκια 

 
Επιπλέον: 

• Παίρνονταν φωτογραφίες προτού οι παρατηρητές αγγίξουν το νεκρό ζώο ή το 
αποµακρύνουν (Πίνακας 3). 

• Το πτώµα συλλεγόταν σε µια πλαστική σακκούλα στην οποία τοποθετούνταν 
µια ετικέτα µε τα σχετικά δεδοµένα, η οποία έµπαινε σε καταψύκτη για 
περαιτέρω εξέταση.  

• Εαν το πτώµα ανήκε σε αρπακτικό πουλί ή γύπα, τότε στελνόταν για 
ακτινογραφία και τοξικολογικές αναλύσεις στις αρµόδιες υπηρεσίες εντός της 
περιοχής ή στη Θεσσαλονίκη. 

 
 

Πίνακας 3. Πρωτόκολλο φωτογράφισης νεκρών ζώων κάτω από Α/Γ 

 
� Κοντινές φωτογραφίες από όλες τις πλευρές του πτώµατος καθώς και όλων των επιµέρους 

τµηµάτων αν ήταν διαµελισµένο 
� Φωτογραφίες των πτερύγων και από τις δύο πλευρές, του κεφαλιού, του ράµφους και άλλων 

τµηµάτων του πουλιού οι οποίες µπορούσαν να δώσουν πληροφορίες σχετικά µε την ηλικία 
του 

� Κοντινές φωτογραφίες εξωτερικών τραυµάτων, π.χ. του ράµφους, σπασµένων πτερύγων κλπ. 
� Κοντινές φωτογραφίες εντόµων επάνω στο πτώµα 
� Γενική φωτογραφία του τοπίου γύρω από το νεκρό ζώο συµπεριλαµβανοµένης και της 

κοντινότερης Α/Γ 
� Φωτογραφία που έδειχνε τη θέση του πουλιού σε σχέση µε την κοντινότερη Α/Γ. Ένας 

παρατηρητής στεκόταν κοντά στο νεκρό ζώο δείχνοντάς το και φωτογραφίες παίρνονταν τόσο 
από κοντινή όσο και από µακρινή απόσταση, συµπεριλαµβανοµένου του παρατηρητή, της Α/Γ 
και του πτώµατος. Άλλες φωτογραφίες συµπεριλάµβαναν το γύρω τοπίο, λοιπές Α/Γ κ.λ.π. 
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3.2. Ικανότητα παρατηρητών για εντοπισµό νεκρών ζώων  
 
Η ικανότητα των παρατηρητών να εντοπίζουν τα νεκρά ζώα ή τα µέλη τους επηρεάζεται 
σε σηµαντικό βαθµό από την τοπογραφία, τη δοµή και την πυκνότητα της βλάστησης 
γύρω από τις Α/Γ, καθώς και από την προηγούµενη εµπειρία τους.  Στα πλαίσια της 
αναζήτησης νεκρών ζώων, η ικανότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει σοβαρά την εκτίµηση 
της θνησιµότητας των πουλιών από πρόσκρουση µε Α/Γ. Η ικανότητα των 
παρατηρητών να εντοπίζουν νεκρά ζώα µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µε την τοποθέτηση 
ενός γνωστού αριθµού νεκρών πουλιών στην περιοχή µελέτης. Εφαρµόσαµε τέτοιες 
δοκιµές ώστε να ποσοτικοποιήσουµε και να διορθώσουµε τη συστηµατική απόκλιση 
(bias) που προκύπτει από αυτή την παράµετρο στις εκτιµήσεις της θνησιµότητας γυπών 
και λοιπών αρπακτικών πουλιών από πρόσκρουση. 
 
Τρεις θέσεις, εκτός των αιολικών πάρκων αλλά κοντά σε αυτά, επιλέχθηκαν για τις 
δοκιµές. Επρόκειτο για θέσεις παρόµοιες ως προς την τοπογραφία, τη δοµή της 
βλάστησης, τους τύπους οικοτόπων και το βαθµό δυσκολίας µε τις περιοχές των 
αιολικών πάρκων που εξετάστηκαν στα πλαίσια της µελέτης. Ένα ακόµα κριτήριο 
επιλογής ήταν η ευκολία της πρόσβασης. Τρεις δειγµατοληπτικές επιφάνειες ακτίνας 50 
µ. ορίστηκαν σε κάθε µία από τις τρεις θέσεις (σύνολο εννέα επιφάνειες). Οι ίδιες 
δειγµατοληπτικές επιφάνειες χρησιµοποιήθηκαν για τις δοκιµές του ρυθµού 
αποµάκρυνσης πτωµάτων από πτωµατοφάγα ζώα. Τα πτώµατα και τα αποµεινάρια 
προέρχονταν από πουλιά που είχαν βρεθεί πρηγουµένως νεκρά στο πεδίο (π.χ. πουλιά 
σκοτωµένα σε δρόµους από πρόσκρουση µε αυτοκίνητα) και τα οποία είχαν συντηρηθεί 
στην κατάψυξη. Πτώµατα παρείχε επίσης και το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων 
Ζώων (ΕΚΠΑΖ) από πουλιά που είχαν πεθάνει στη διάρκεια της περιόδου 
αποκατάστασής τους στο κέντρο. Οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν αφού ελήφθησαν όλες 
οι απαραίτητες άδειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  
 
Οι τρεις επιλεγµένες θέσεις των δοκιµών βρίσκονταν σε µια απόσταση περίπου 500-
1000 µ. από τρία από τα υπό µελέτη αιολικά πάρκα αντίστοιχα ως ακολούθως: 
 

1. ∆υτικά του αιολικού πάρκου Μυτούλα, σε µια ακτίνα 500 µ. γύρω από σηµείο 
αναφοράς µε γεωγραφικές συντεταγµένες 659750 Α, 4550781 Β. 

2. Περίπου 500 µ. νοτιοανατολικά του αιολικού στην περιοχή Μάτι-Γεράκι, σε 
µια ακτίνα περίπου 700 µ. γύρω από σηµείο µε γεωγραφικές συντεταγµένες 
658640 Α, 4555316 Β. 

3. 500-1000 µ. νοτιοδυτικά από την τελευταία Α/Γ του αιολικού πάρκου 
Πελταστής, σε µια ακτίνα περίπου 700 µ. από σηµείο µε γεωγραφικές 
συντεταγµένες 652025 Α 4557884 Β, κατά µήκος της κορυφογραµµής.  

 
Κάθε µία από τις θέσεις προσοµοίαζε ένα µικρό αιολικό πάρκο µε τρεις Α/Γ µε τις 
αντίστοιχες περιοχές αναζήτησης νεκρών ζώων ακτίνας 50 µ. γύρω από κάθε υποθετική 
Α/Γ όπως ακριβώς γινόταν στα πραγµατικά αιολικά πάρκα υπό µελέτη (οι τρεις 
δειγµατοληπτικές επιφάνειες που αναφέρονται ανωτέρω). Κάθε υποθετική Α/Γ 
αντιπροσωπευόταν από ένα ραβδί βυθισµένο στο έδαφος ή ένα υπάρχον δέντρο. Σε κάθε 
θέση, η απόσταση ανάµεσα στις υποθετικές Α/Γ ήταν τουλάχιστον 200 µ. Ένας 
ορισµένος αριθµός από νεκρά πουλιά, τµήµατά τους (π.χ. πτέρυγες) ή άλλου είδους 
αποµεινάρια (π.χ. φτερά) τοποθετούνταν τυχαία µέσα σε κάθε περιοχή αναζήτησης. Ο 
αριθµός αυτός, καθώς και η θέση τους µέσα στην περιοχή αναζήτησης ήταν άγνωστα 
στους παρατηρητές,  από τους οποίους εζητείτο να ερευνήσουν κάθε περιοχή ακτίνας 50 



 13

µ. µε τον ίδιο τρόπο που έκαναν στα πραγµατικά αιολικά πάρκα. Οι παρατηρητές 
περιέγραφαν κάθε εύρηµα και κατέγραφαν τον αριθµό των ευρηµάτων, τη θέση τους σε 
σχέση µε την υποθετική Α/Γ καθώς και τον χρόνο αναζήτησης. Οι παρατηρητές δεν 
είχαν επαφή µεταξύ τους στη διάρκεια των δοκιµών, στο τέλος των οποίων συλλέγονταν 
όλα τα πτώµατα που είχαν τοποθετηθεί. 
  
Η ικανότητα (ε) των παρατηρητών να εντοπίζουν νεκρά πουλιά υπολογίστηκε ως ο 
λόγος του αριθµού των πτωµάτων που εντοπίστηκαν προς τον αριθµό των πτωµάτων 
που τοποθετήθηκαν: 
 

ε =Αριθµός εντοπισµένων πτωµάτων / Αριθµός τοποθετηµένων πτωµάτων 
 
Εξετάσαµε την πιθανότητα επίδρασης της εποχής του έτους στην ικανότητα εντοπισµού 
των παρατηρητών µε τη χρήση της ανάλυσης διασποράς (One Way ANOVA, Brown- 
Forsythe, Field 2005). 
 
3.3. Ρυθµός αποµάκρυνσης νεκρών ζώων από πτωµατοφάγα ζώα 
 
Οι συγκεκριµένες δοκιµές εφαρµόστηκαν για να ποσοτικοποιηθεί η συστηµατική 
απόκλιση στις εκτιµήσεις του ρυθµού θνησιµότητας αρπακτικών γενικά και γυπών 
συγκεκριµένα, λόγω πρόσκρουσης µε Α/Γ, η οποία µπορεί να προκληθεί από την 
αποµάκρυνση των νεκρών ζώων από πτωµατοφάγα ζώα πριν εντοπισθούν από τους 
ερευνητές. Πτωµατοφάγα ζώα που δρουν στην περιοχή είναι θηλαστικά, όπως 
αλεπούδες, λύκοι, κουνάβια, σκυλιά, καθώς επίσης και άλλα πουλιά. Για τις δοκιµές 
αυτές χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες θέσεις όπως ανωτέρω (βλ. ενότητα 3.2).  Υποθέσαµε 
ότι τα ίδια είδη πτωµατοφάγων ζώων δρουν τόσο στα αιολικά πάρκα υπό µελέτη όσο 
και στις περιοχές των δοκιµών, αφού η απόσταση ανάµεσά τους είναι µικρή. 
 
Ο ρυθµός αποµάκρυνσης νεκρών ζώων από πτωµατοφάγα ζώα υπολογίστηκε µε τη 
χρήση ενός ορισµένου αριθµού πτωµάτων που τοποθετήθηκαν στις περιοχές των 
δοκιµών, τα οποία στη συνέχεια ελέγχονταν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (βλ. ενότητα 
4.3) για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την αποµάκρυνσή τους από την περιοχή. Αν 
κάποιο πτώµα δεν είχε αποµακρυνθεί από πτωµατοφάγο ζώο ένα µήνα µετά την 
τοποθέτησή του, τότε αφαιρούνταν από το πείραµα. Σύµφωνα µε την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονταν τα πτώµατα σε κάθε ηµεροµηνία ελέγχου, έµπαιναν σε µια από 5 
κατηγορίες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4. Η τοποθέτηση των πτωµάτων  έγινε τυχαία, 
αποφεύχθηκαν όµως θέσεις πολύ ορατές σε ανθρώπους (π.χ. βοσκούς ή κυνηγούς).  
 

Πίνακας 4. Κατηγορίες κατάστασης νεκρών ζώων στις δοκιµές αποµάκρυνσης από 
πτωµατοφάγα ζώα 

 
A = ακέραιο / στην ίδια θέση όπου αφέθηκε 
B = µετακινηµένο αλλά ακόµα ορατό 
C = µερικώς φαγωµένο αλλά ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος του / µερικά αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα  

 
Για την αποφυγή της υπερεκτίµησης του ρυθµού αποµάκρυνσης, όπως συστήνουν οι 
Kerlinger και Curry (1998), χρησιµοποιήθηκαν «πραγµατικά» πτώµατα αρπακτικών 
πουλιών αντί για πουλερικά ή άλλα µη αυτόχθονα είδη πουλιών. Επιπλέον, τα πτώµατα 
δεν ήταν φρέσκα αλλά κατεψυγµένα κι εποµένως ενδέχεται να ήταν πιο δύσκολο να 
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βρεθούν και να ήταν λιγότερο ελκυστικά στα πτωµατοφάγα ζώα, πιθανά οδηγώντας 
στην υποεκτίµηση του ρυθµού αποµάκρυνσης (Smallwood 2007). 
 
Ο µέση διάρκεια του χρόνου  που ένα πτώµα παρέµενε στην περιοχή πριν την 
αποµάκρυνσή του από κάποιο ζώο  υπολογίστηκε από την εξίσωση : 
 
 

 
 
 
όπου ti είναι ο χρόνος αποµάκρυνσης του πτώµατος i, s είναι ο αριθµός των πτωµάτων 
που χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές, και sc είναι ο αριθµός των πτωµάτων που 
παρέµεναν ακόµα στην περιοχή την 30η ηµέρα των δοκιµών. Αυτός είναι ένας εκτιµητής 
µέγιστης πιθανότητας (maximum likelihood estimator) αν υποθέσουµε ότι οι χρόνοι 
αποµάκρυνσης ακολουθούν εκθετική κατανοµή  και υπάρχουν συνθήκες <εκ δεξιών 
αποκοπής> (right-censored) των δεδοµένων (Erickson et al. 2001, 2003). Αποµακρύναµε 
όλα τα πτώµατα που είχαν αποµείνει την 30η ηµέρα των δοκιµών, παράγοντας συνθήκες 
<εκ δεξιών αποκοπής> (right-censored) των παρατηρήσεων στις 30 ηµέρες. Τα Τυπικά 
Σφάλµατα (SE) και 90% διαστήµατα εµπιστοσύνης (CI) του µέσου χρόνου  που ένα 
πτώµα παρέµενε στην περιοχή πριν αποµακρυνθεί, καθώς και της ικανότητας εντοπισµού 
των παρατηρητών (ε) υπολογίστηκαν µε τη χρήση ανάλυσης bootstrap (5.000 
επαναλήψεις). 
 
Τέλος, εξετάσαµε την επίδραση της εποχής και του µεγέθος του πτώµατος στην ηµέρα 
αποµάκρυνσης µε τη χρήση του στατιστικού τεστ Kruskal-Wallis (Field 2005).  
 
3.4. Εκτίµηση θνησιµότητας  
 
Ο συνολικός αριθµός (N-estimated) των θανάτων πουλιών υπολογίστηκε για όλα τα 
αρπακτικά πουλιά συµπεριλαµβανοµένων των γυπών και ξεχωριστά για τους γύπες, (µε 
την αντίστοιχη διασπορά), χρησιµοποιώντας τον αριθµό των πτωµάτων που 
εντοπίστηκαν στη διάρκεια της µελέτης, διορθωµένο ως προς τον ρυθµό αποµάκρυνσης 
πτωµάτων από πτωµατοφάγα ζώα και την ικανότητα εντοπισµού πτωµάτων από τους 
παρατηρητές, δηλαδή το ποσοστό των πτωµάτων που απέµεναν στην περιοχή µελέτης 
στη διάρκεια των δοκιµών (ενότητες 3.2 και 3.3). Εφαρµόστηκε η ακόλουθη εξίσωση:  
 

N-estimated= Na*Cz*Cp*Ce, 
 

όπου Na  είναι ο αριθµός των θανάτων (πτωµάτων) λόγω πρόσκρουσης που 
εντοπίστηκαν, Cz είναι ο παράγοντας διόρθωσης για την περιοχή αναζήτησης (Cz = 
100/z, όπου z είναι το ποσοστό της συνολικής επιφάνειας που πραγµατικά 
διερευνήθηκε), Cp είναι ο παράγοντας διόρθωσης για την αποµάκρυνση των πτωµάτων 
από πτωµατοφάγα ζώα (Cp = 100/p, όπου p είναι το ποσοστό των πουλιών που δεν 
αποµακρύνθηκε από ζώα στη διάρκεια των δοκιµών), Ce είναι ο παράγοντας διόρθωσης 
για την ικανότητα των παρατηρητών στον εντοπισµό πτωµάτων (Ce = 100/e, όπου e το 
ποσοστό των πουλιών που βρέθηκε από τους παρατηρητές) (Everaert & Stienen 2007).  
 
 



 15

3.5. Χρήσης του χώρου από τα πουλιά 
 
∆ιερευνήσαµε τη χρήση του χώρου από τα αρπακτικά πουλιά για να εκτιµήσουµε τη 
συχνότητα χρήσης του χώρου και να καταγράψουµε τις επικίνδυνες µετακινήσεις τους 
σε κάθε ένα από τα εννέα υπό µελέτη αιολικά πάρκα. Ως επικίνδυνες µετακινήσεις 
ορίσαµε τις πτήσεις εντός µιας περιοχής µε ακτίνα 250 µ. γύρω από κάθε Α/Γ. Οι 
παράµετροι εκτιµήθηκαν µε βάση δεδοµένα από παρατηρήσεις από συγκεκριµένα 
Σηµεία Θέας (ΣΘ). 
  
Επιλογή ΣΘ 
 
∆έκα ΣΘ επιλέχθηκαν ώστε να µπορούν να παρατηρηθούν όλες οι υπό µελέτη Α/Γ και 
στα εννέα αιολικά πάρκα (Πίνακες 5 και 6, Παράρτηµα II). Για την επιλογή των ΣΘ, 
ελήφθησαν υπόψη πρακτικοί περιορισµοί όπως η διαθεσιµότητα του χρόνου και των 
ανθρώπινων πόρων, καθώς και το ανάγλυφο των περιοχών. Έτσι µπήκαν ορισµένες 
προτεραιότητες, όπως π.χ. να γίνουν περισσότερες επαναλήψεις από λιγότερα ΣΘ. 
Γενικά προτιµήθηκαν ΣΘ έξω από από τα αιολικά πάρκα µε µια καλή θέα στη γύρω 
περιοχή, σε µικρή απόσταση από τις Α/Γ, και µε δυνατότητα οπτικής επαφής 180º γύρω 
από κάθε Α/Γ, αν και αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο λόγω πρακτικών περιορισµών. 
Βασικός στόχος ήταν να ελαττωθεί η πιθανότητα όχλησης των πουλιών από τους 
παρατηρητές. Μερικά ΣΘ είχαν 360º θέα ώστε να είναι δυνατή η παρατήρηση όλων των 
Α/Γ µιας συγκεκριµένης περιοχής. Η απόσταση ανάµεσα σε οποιοδήποτε ΣΘ και των 
αντίστοιχων Α/Γ παρατήρησης ποίκιλε από µερικά µέτρα έως 2,5 χλµ. Ορισµένα από τα 
επιλεγµένα ΣΘ κάλυπταν και την περιοχή που καλύφθηκε κατά την προηγούµενη 
περίοδο παρακολούθησης (2004-2005). Για την εκτίµηση της επιφάνειας των περιοχών 
παρατήρησης (Πίνακας 5) οι παρατηρητές σηµείωναν τις περιοχές στους αντίστοιχους 
χάρτες επί τόπου, και στη συνέχεια τις ψηφιοποιούσαν µε τη χρήση προγράµµατος 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΙΣ). 
 
 
Πίνακας 5. Συνολική επιφάνεια αιολικών πάρκων και επιφάνεια περιοχών παρατήρησης (υπό 
µελέτη Α/Γ) από Σηµεία Θέας (ΣΘ)   
 

Αιολικό πάρκο Συνολική επιφάνεια  
(εκτάρια) 

Επιφάνεια περιοχών 
παρατήρησης  (εκτάρια) 

Πελταστής 1336.16 107.81 
Κέρβερος 1414.91 250.00 
Μοναστήρι 1443.60 112.50 
Γεράκι 3036.07 381.25 
Μάτι 788.42 17.19 
∆ίδυµος Λόφος 1210.90 181.25 
Σάπκα 1308.72 175.00 
Μυτούλα 2168.08 265.63 
Σωρός 1335.36 203.13 
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Πίνακας 6. Περιγραφή των ΣΘ 
 

Κωδικός ΣΘ Θέση Παρατηρούµενες Α/Γ   Γεωγραφικό 
µήκος 

Γεωγραφικό 
πλάτος 

VP1 Σάπκα 
X1, X2, X3, X5, (X4 όχι 
πολύ καλή θέα) 

662618 4559361 

VP2 ∆ίδυµος Λόφος 
D1, D2, D3, D4,  
D5, D6, D7, D8 

661611 4558668 

VP3 Γεράκι 1 T1-T17 654848 4560580 

VP4 Γεράκι 2 T19-T32 656706 4557792 

VP5 Κέρβερος-Γεράκι-Μάτι 
MA1, MA2, MA3,  
T33-T42, K1-K10 

656417 4554932 

VP6 Πελταστής-Κέρβερος P1-P10, K11-K14 654840 4557507 

VP7 Μυτούλα M1-M7 661600 4551047 

VP8 Σωρός-Μυτούλα S1-S10, M8-M19 663817 4549755 

VP9 Σωρός S11, S12, S13 664999 4547910 

VP10 Μοναστήρι MO1-MO13 649805 4562921 

 
 
Παρατηρήσεις 
 
Η περιοχή παρατήρησης από κάθε ΣΘ όριζε µια ατοµική περιοχή µελέτης. Κάθε τέτοια 
περιοχή περιελάµβανε έναν ορισµένο αριθµό Α/Γ και τις γειτονικές εκτάσεις και 
αποτυπώθηκε σε χάρτη (Παράρτηµα III). Οι ατοµικές περιοχές µελέτης δεν είχαν ίδιο 
µέγεθος. Το µέγεθος της καθεµιάς εξαρτιόταν από τον αριθµό των Α/Γ που 
περιλάµβαναν. Οι πλαγιές συµπεριλαµβάνονταν στις ατοµικές περιοχές µελέτης. Μια 
δεύτερη περιοχή εντός κάθε ατοµικής περιοχής µελέτης, η «περιοχή Α/Γ», ορίστηκε ως 
το άθροισµα όλων των κύκλων ακτίνας 250 µ. γύρω από τις αντίστοιχες Α/Γ που ήταν 
το κέντρο των κύκλων. 
 
Οι παρατηρήσεις ήταν συνεχείς για πέντε ώρες. Οι παρατηρητές χρησιµοποιούσαν 
κυάλια µε µεγέθυνση 10x42 για να σαρώνουν κυκλικά τις Α/Γ. Τόσο οι ατοµικές 
περιοχές µελέτης όσο και οι περιοχές Α/Γ εντός τους χρησιµοποιήθηκαν για να 
συλλεχθούν δεδοµένα για την εκτίµηση της συχνότητας χρήσης της ευρύτερης περιοχής 
από συγκεκριµένα είδη πουλιών, δηλαδή αρπακτικά πουλιά, γύπες, κορακοειδή, 
πελαργούς και άλλα είδη πουλιών µεγάλου µεγέθους. Επιπλέον, οι περιοχές Α/Γ 
χρησιµοποιήθηκαν για να καταγραφούν δεδοµένα σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις των 
πουλιών µε τις Α/Γ. Αυτά τα δεδοµένα συλλέχθηκαν οποτεδήποτε ένα πουλί 
παρετηρείτο να πετάει σε απόσταση µικρότερη των 250 µ. από τις Α/Γ (οι ονοµαζόµενες 
ανωτέρω επικίνδυνες µετακινήσεις). Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 
αλληλεπιδράσεις όταν ένα πουλί πετάει σε µακρινότερες αποστάσεις. 
 
Τα ακόλουθα δεδοµένα καταγράφονταν γενικά από τους παρατηρητές κάθε ηµέρα 
παρατήρησης: ηµεροµηνία, κωδικός και όνοµα ΣΘ, τα ονόµατα των παρατηρητών, ώρες 
έναρξης και λήξης παρατηρήσεων, καθώς και αιτία και διάρκεια πιθανής διακοπής των 
παρατηρήσεων. Οι παρατηρητές στη συνέχεια κατέγραφαν τα δεδοµένα µε την 
εισαγωγή κωδικών σε ένα τυποποιηµένο φύλλο καταγραφής δεδοµένων, καθώς και 
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επάνω στον αντίστοιχο χάρτη της περιοχής µελέτης (Παράρτηµα ΙΙ) που έδειχνε όλες τις 
Α/Γ εντός της περιοχής (Thelander & Rugge 1998, Lekuona 2007). Συγκεκριµένα: 

• Τη στιγµή που ένα πουλί εντοπιζόταν, ξεκινούσε συνεχής παρακολούθησή του 
από τη στιγµή που έµπαινε εντός της περιοχής µελέτης µέχρι την αναχώρησή του 
από αυτήν ή µέχρι οι παρατηρητές να το χάσουν από τα µάτια τους. 

• Το γεγονός της παρατήρησης καταγραφόταν στο τυποποιηµένο φύλλο 
καταγραφής δεδοµένων µε τη χρήση ενός ατοµικού αριθµητικού κωδικού. 

• Η πορεία της πτήσης του πουλιού σχεδιαζόταν στον αντίστοιχο χάρτη της 
περιοχής µελέτης, δείχνοντας την κατεύθυνσή της. 

• Οι παρατηρητές κατέγραφαν τα ακόλουθα δεδοµένα: 
� Ώρα έναρξης, η ώρα του αρχικού εντοπισµού του πουλιού στην περιοχή 

µελέτης σε λεπτά. 
� Ώρα λήξης, η ώρα αναχώρησης του πουλιού από την περιοχή µελέτης ή όταν 

το πουλί χανόταν από τα µάτια των παρατηρητών σε λεπτά. Εποµένως ο 
ελάχιστος χρόνος παρατήρησης ενός πουλιού εντός µια περιοχής µελέτης ήταν 
1 λεπτό. 

� Είδος. Αν η αναγνώριση δεν ήταν εφικτή, γινόταν λεπτοµερής περιγραφή του 
πουλιού. 

� Φύλο. 
� Κατάσταση, αν ήταν δυνατό να διαχωριστούν οι τοπικές πτήσεις από τις 

µεταναστευτικές. 
� Αριθµός ατόµων, αν πετούσαν περισσότερα του ενός πουλιού στη διάρκεια 

της παρατήρησης. 
� Αρχική απόσταση από τους παρατηρητές σε µέτρα (η απόσταση ανάµεσα στο 

πουλί και τον παρατηρητή τη στιγµή του εντοπισµού του). 
� Την πιο κοντινή απόσταση του πουλιού σε µέτρα. 
� Ύψος πτήσης από το έδαφος (περιέγραφε τη γενική εντύπωση των 

παρατηρητών για την συνολική πτήση σε σχέση µε την επιφάνεια του 
εδάφους). 

� Τύπο δραστηριότητας. 
 
 
Τα δεδοµένα καταγράφονταν πάντα στο πρώτο από τα τυποποιηµένα φύλλα 
καταγραφής δεδοµένων (Παράρτηµα IVα) στη διάρκεια του κάθε επεισοδίου 
παρατήρησης. Αν όµως ένα πουλί εισερχόταν µέσα στην περιοχή Α/Γ (δηλ. σε µια 
απόσταση 250 µ. ή λιγότερο από την Α/Γ), οι παρατηρητές κατέγραφαν το ακόλουθο 
δεύτερο σύνολο δεδοµένων (Παράρτηµα ΙVβ) σχετικά µε την αλληλεπίδραση του 
πουλιού µε τις Α/Γ:  

� Τον ίδιο αριθµητικό κωδικό όπως και στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. 
� Τη διάρκεια της παρουσίας του πουλιού εντός της περιοχής Α/Γ σε 

λεπτά (εποµένως, η ελάχιστη διάρκεια ήταν 1 λεπτό). 
� Την απόσταση του πουλιού από την κοντινότερη Α/Γ σε µέτρα. 
� Την κατάσταση λειτουργίας της κοντινότερης Α/Γ και τη διάρκεια µιας 

περιστροφής του δροµέα της σε δευτερόλεπτα. 
� Το ύψος πτήσης του πουλιού κατά την κοντινότερη απόστασή του από 

την Α/Γ το οποίο εκτιµήθηκε σε σχέση µε τον «πύργο» της Α/Γ, π.χ. ύψος 
πτήσης = 1.5 «πύργοι» 

� Τον τύπο της αλληλεπίδρασης του πουλιού µε τις Α/Γ. Ορίστηκαν οι 
ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Καθόλου αλληλεπίδραση. 
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2. Το πουλί πετούσε παράλληλα µε τις Α/Γ ή ήρθε κοντά στις Α/Γ  
αλλά δεν τις διέσχισε.  

3. Το πουλί διέσχισε τις Α/Γ ή διέσχισε την περιοχή κοντά σε µια 
αν ήταν η τελευταία.  

4. Το πουλί διέσχισε τις Α/Γ αλλά πετούσε πολύ ψηλότερα από το 
ύψος των Α/Γ (> 2 πύργους). 

5. Το πουλί πέρασε ανάµεσα από τα πτερύγια του δροµέα µιας 
Α/Γ. 

� Την αντίδραση του πουλιού κάθε φορά που υπήρχε κάποια 
αλληλεπίδραση. 

� Τη στιγµή της αλληλεπίδρασης γινόταν µέτρηση του ανέµου. 
 
∆εδοµένα καιρού καταγράφονταν κάθε 30 λεπτά σε κάθε ηµέρα παρατηρήσεων µε τη 
χρήση χειροκίνητου ανεµόµετρου Kestrel 3000 (Παράρτηµα IVγ). Τα δεδοµένα καιρού 
περιλάµβαναν: 

• Ταχύτητα ανέµου (µέση και µέγιστη σε µέτρα ανά δευτερόλεπτο) 
• ∆ιεύθυνση ανέµου (Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, Ν∆, ∆, Β∆, Β) 
• Θερµοκρασία (ºC) 
• Ορατότητα 
• Νεφοκάλυψη (%) 
• Παρουσία οµίχλης (Ναι / Όχι) 
• Σχετική υγρασία (%) 

 
Παρατηρήσεις γίνονταν δύο φορές την εβδοµάδα: τη µία ηµέρα δύο παρατηρητές 
έκαναν παρατηρήσεις από δύο ΣΘ και τη δεύτερη ηµέρα τρεις παρατηρητές από τρία 
ΣΘ αντίστοιχα (δηλαδή κάθε παρατηρητής βρισκόταν σε ένα ΣΘ). Εαν το επέτρεπαν οι 
καιρικές συνθήκες, όλα τα ΣΘ ολοκληρώνονταν σε δύο εβδοµάδες, κλείνοντας έναν 
κύκλο παρατηρήσεων και στα εννέα αιολικά πάρκα. Όλες οι περιοχές µελέτης 
διερευνήθηκαν µε την ίδια συχνότητα. 
  
Οι ώρες παρατηρήσεων εναλλάσονταν ώστε να καλύπτονται όλες οι ώρες της ηµέρας. 
Έτσι, οι επισκέψεις σε κάθε περιοχή µελέτης γίνονταν µια φορά το πρωί και µια το 
απόγευµα εναλλάξ. Τους καλοκαιρινούς µήνες, τον Σεπτέµβρη και τον Οκτώβρη του 
2008, καθώς και τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2009, οι πρωινές 
παρατηρήσεις λάµβαναν χώρα από τις 8:00 έως τη 13:00 και οι απογευµατινές από τις 
12:00 έως τις 7:00. Στην διάρκεια των χειµερινών µηνών (όταν το φως της ηµέρας 
διαρκεί λιγότερο και οι καιρικές συνθήκες είναι πιο δύσκολες, π.χ. οµίχλη τις πρώτες 
πρωινές ώρες), οι ώρες των παρατηρήσεων άλλαζαν σε 9:00 – 14:00 και 11:00 – 16 00 
αντίστοιχα. 
 
Με βάση την εµπειρία, το SNH (Scotish Natural Heritage 2005) συστήνει µια ελάχιστη 
συνολικά περίοδο 36 ωρών για παρατηρήσεις αρπακτικών από κάθε ΣΘ και σε κάθε 
εποχή (περίοδο αναπαραγωγής, µη αναπαραγωγική περίοδο, µετανάστευση). Στη δική 
µας µελέτη, οι παρατηρητές διερεύνησαν την χρήση του χώρου από τα πουλιά για µια 
διάρκεια 205 ανθρωποηµερών ή 942 ωρών συνολικά (Πίνακες 7 και 8). 
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Πίνακας 7. ∆ιάρκεια παρατηρήσεων από κάθε ΣΘ, συνολικά, κατά την αναπαραγωγική περίοδο 
και κατά το υπόλοιπο έτος 
 

ΣΘ 
Συνολική διάρκεια 

(ώρες:λεπτά) 

Περίοδος 
αναπαραγωγής (Ιαν– 

Αυγ)  

Υπόλοιπο έτος  
(Σεπτ-∆εκ) 

VP01 102:10 69:35 32:35 
VP02 92:35 70:00 22:35 
VP03 81:15 52:52 28:23 
VP04 79:28 53:56 25:32 
VP05 129:04 89:04 40:00 
VP06 102:45 70:00 32:45 
VP07 93:20 63:30 29:50 
VP08 96:32 63:27 33:05 
VP09 82:00 58:15 23:45 
VP10 83:00 55:30 27:30 
Σύνολο 942:09 646:09 296:00 

 
Στη διάρκεια της παρακολούθησης του 2008-2009, περισσότερα ΣΘ χρησιµοποιήθηκαν 
ώστε να συµπεριληφθεί και µέρος της περιοχής που διερευνήθηκε κατά την πρώτη 
περίοδο παρακολούθησης 2004-2005. Αυτό σηµαίνει ότι, σε απόλυτους όρους, ο 
συνολικός χρόνος που αφιερώθηκε στην διερεύνηση της κοινής περιοχής 
παρακολούθησης και κατά τις δύο περιόδους ήταν µεγαλύτερος κατά την περίοδο 2008-
2009 συγκριτικά µε την περίοδο 2004-2005 (Πίνακας 8). Ωστόσο, αυτές οι διαφορές 
αµβλύνονται όταν οι χρόνοι εξετάζονται στην κλίµακα των αιολικών πάρκων και όχι 
των ΣΘ: για παράδειγµα, ο χρόνος που χρειάστηκε για την παρακολούθηση ενός 
αιολικού πάρκου στο οποίο αντιστοιχούν δύο ΣΘ δεν είναι το άθροισµα των χρόνων που 
απαιτήθηκαν από κάθε σηµείο ξεχωριστά, αλλά ο µέσος όρος τους, καθώς το αιολικό 
πάρκο δεν ήταν ορατό από κάθε ΣΘ ξεχωριστά, αλλά τα δυο ΣΘ 
αλληλοσυµπληρώνονταν. 
 
Πίνακας 8. Σύγκριση των απόλυτων συνολικών χρόνων παρατηρήσεων στη διάρκεια των 
περιόδων 2004-2005 και 2008-2009 σε περιοχές που µελετήθηκαν και στις δύο περιόδους 
παρακολούθησης 
 
 LWF (Πελταστής και Γεράκι) SWF (Σωρός)  Σάπκα  

2004/05 VP 1 VP 2 Σύνολο VP 1 VP 2 Σύνολο  VP 1 
Χρονική 
διάρκεια 

91:58 82:19 174:17 103:59 99:39 203:38  43:09 

2008/09 VP04 
Μέρος 
του 
VP05 

Μέρος 
του 
VP06 

Μέρος 
του 
VP03 

Σύνολο VP08 VP09 Σύνολο  VP01 

Χρονική 
διάρκεια  

79:28 129:04 102:45 81:15 392:32 96:32 82:00 178:32  102:10 

 
∆ύο δείκτες χρήσης του χώρου από τα πουλιά υπολογίστηκαν: ο δείκτης πυκνότητας 
διέλευσης (crossing density index) και ο δείκτης χρήσης (bird use index). Πρώτα 
υπολογίστηκαν δείκτες πυκνότητας διέλευσης, οι οποίοι αντανακλούν τις πυκνότητες 
των πουλιών που διασχίζουν τα διαστήµατα ανάµεσα στις Α/Γ, εκφρασµένες ως άτοµα 
(πουλιά) ανά 100 µέτρα και 100 ώρες. Οι αντίστοιχοι δείκτες υπολογίστηκαν και κατά 
την πρώτη περίοδο παρακολούθησης (Ruiz et al. 2005), δίνοντας τη δυνατότητα για 
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συγκρίσεις ανάµεσα στις δύο περιόδους. Στατιστικές συγκρίσεις έγιναν µε τη χρήση του 
τεστ Μann-Whitney (Field 2005). Οι πυκνότητες διέλευσης εξετάστηκαν και σε σχέση 
µε ορισµένα χαρακτηριστικά των αιολικών πάρκων, µε στόχο την ανίχνευση πιθανών 
αλληλοσυσχετίσεων. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση συσχετισµού Spearman  
για να εξεταστούν γεωµορφολογικές παράµετροι και άλλα χαρακτηριστικά των 
περιοχών Α/Γ σε σχέση µε τις πυκνότητες διέλευσης. Οι γεωµορφολογικές παράµετροι 
περιλάµβαναν την κλίση (σε µοίρες) και τον προσανατολισµό της έκθεσης, που 
ορίστηκε ως ανατολική (ηµιτονοειδής µετατροπή από -1 σε +1) και βόρεια 
(συνηµιτονοειδής µετατροπή από -1 σε +1) (Poirazidis et al. 2004, Poniatowski & 
Fartmann 2008). Επιπλέον εξετάστηκε η απόσταση σε µέτρα ανάµεσα σε δύο γειτονικές 
Α/Γ (Παράρτηµα IX).  

 
∆εύτερον, υπολογίστηκαν οι δείκτες χρήσης του χώρου από τα πουλιά. Ως δείκτης 
χρήσης ορίστηκε ο λόγος της διάρκειας (αριθµός ωρών) που ένα είδος πετούσε στην 
περιοχή των αιολικών πάρκων προς τη συνολική διάρκεια της παρακολούθησης του 
αιολικού πάρκου. Για τον υπολογισµό αρχικά ορίστηκαν τρεις ζώνες γύρω από κάθε 
επιλεγµένη Α/Γ ακτίνας 250 µ., 500 µ. και 1500 µ. αντίστοιχα (απόσταση από την Α/Γ), 
οι οποίες στη συνέχεια ενώθηκαν για να δώσουν αντίστοιχες ζώνες 250 µ., 500 µ. και 
1500 µ. γύρω από κάθε αιολικό πάρκο υπό µελέτη. Οι δείκτες υπολογίστηκαν µε τη 
χρήση ΓΣΠ (ArcMap 9.3), όπου όλες οι τροχιές των πτήσεων είχαν ψηφιοποιηθεί. Για 
να εκτιµηθεί η χρονική διάρκεια που κάθε άτοµο ήταν παρόν σε κάθε συγκεκριµένη 
ζώνη, υποθέσαµε ότι οι παρατηρητές κατέγραφαν τις πτήσεις στο χάρτη κατά τον 
ακριβέστερο τρόπο και ότι τα πουλιά πετούσαν µε σταθερή ταχύτητα στη διάρκεια της 
παρατήρησης. Η διάρκεια που κάθε άτοµο ήταν παρόν σε κάθε ζώνη ήταν δυνατόν να 
εκτιµηθεί, καθώς η συνολική διάρκεια κάθε πτήσης και τα µήκη της τροχιάς των 
πτήσεων σε κάθε ζώνη ήταν γνωστά. Οι δείκτες χρήσης υπολογίστηκαν και για την 
περίοδο 2004-2005 επιτρέποντας τις συγκρίσεις ανάµεσα στις δύο περιόδους 
παρακολούθησης, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν αλλαγές µετά από τέσσερα χρόνια. 
 
Τέλος, δεδοµένα από όλα τα ΣΘ χρησιµοποιήθηκαν για να υπολογιστούν οι µηνιαίες 
τιµές παρατηρήσεων και ατόµων, καθώς και οι µέσοι µηνιαίοι ρυθµοί παρατηρήσεων 
(αριθµός παρατηρήσεων ανά ώρα) και ατόµων (αριθµός ατόµων ανά ώρα) που 
κατεγράφησαν στη διάρκεια και των δύο περιόδων. Επειδή τα δεδοµένα δεν ήταν 
κανονικά κατανεµηµένα, χρησιµοποιήσαµε τα µη παραµετρικά στατιστικά τεστ 
Kruskal–Wallis για την ανάλυση των εποχικών διαφοροποιήσεων στις µηνιαίες τιµές 
του αριθµού των παρατηρήσεων και των ατόµων, καθώς και των µέσων µηνιαίων 
ρυθµών παρατήρησης και πτήσης (Sokal and Rohlf 1981, Field 2005, Farfán et al. 
2009). Στατιστικές συγκρίσεις έγιναν και ανάµεσα στις δύο περιόδους. 
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
4.1. Αναζήτηση νεκρών ζώων 
 
Η αναζήτηση διήρκεσε συνολικά 319 ώρες κατανεµηµένες σε 106 ηµέρες, µε µέση 
διάρκεια αναζήτησης τις τρεις ώρες ανά ηµέρα. Κάθε αιολικό πάρκο διερευνήθηκε από 
τους παρατηρητές συνολικά 24 έως 27 φορές. Συνολικά βρέθηκαν 24 νεκρά ζώα 
ανάµεσα στον Ιούνιο του 2008 και τον Ιούλιο του 2009. ∆ύο ακόµα πουλιά που 
βρέθηκαν εκτός της περιοχής συστηµατικής µελέτης συµπεριλήφθηκαν στη λίστα 
(Πίνακας 9). Πέντε από τα νεκρά ζώα ανήκαν στα είδη στα οποία στόχευε η µελέτη 
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(αρπακτικά πουλιά), ενώ 11 από αυτά ήταν άλλα είδη πουλιών και 8 ήταν νυχτερίδες 
(Πίνακας 9). 
 
Πίνακας 9 Νεκρά ζώα που βρέθηκαν κάτω από τις Α/Γ: Αρπακτικά πουλιά (Falconiformes), 
άλλα πουλιά και νυχτερίδες 
 

Είδος Περιγραφή Ηµ/νία 
Αιολικό 
Πάρκο 

Πλησιέστερη 
Α/Γ 

Απόσταση από  
πλησιέστερη Α/Γ 

Falconiformes      

Όρνιο 
(Gyps fulvus) 

Κοµµένο στα δύο:  
Φτερούγα και  
υπόλοιπο σώµα 

20/05/08 Κέρβερος K1 
Φτερούγα: 13 µ. 
Σώµα: 34.5 µ. 

Όρνιο 
Κοµµένο στα δύο:  
Πόδια/ουρά και  
υπόλοιπο σώµα 

29/05/08 Γεράκι T32 

Πόδια και ουρά:  
49.70 µ. 
Υπόλοιπο σώµα:  
25 µ. 

Γερακαετός 
(Hieraaetus pennatus) 

Σπασµένη φτερούγα 04/07/08 Γεράκι T36 35 µ. 

Όρνιο 
Τραυµατισµένη 
φτερούγα στον ώµο 

30/09/08 Γεράκι T1 1.6 χλµ. 

Όρνιο ∆αχτυλίδι PVC (G05) 06/07/09 Σωρός S10 18 µ. 
Άλλα πουλιά      
Οχθοχελίδονο 
(Riparia riparia) 

Ακέραιο - scavenged 14/08/08 Γεράκι T35 12 µ. 

Κατσουλιέρης 
(Galerida cristata) 

Ακέραιο 30/09/08 Σωρός S10 15.30 µ. 

Σπίνος 
 (Fringilla coelebs) 

Τµήµατα: φτερούγες,  
φτερά, κόκκαλα 

29/10/08 Μυτούλα M19 43.50 µ. 

Κότσυφας 
(Turdus merula) 

Τµήµα του ζώου 12/11/08 Μυτούλα M2 22 µ. 

Κατσουλιέρης  Ολόκληρο το σώµα 30/01/09 Σάπκα X2 25.30 µ. 
Σπίνος 
 (Fringilla coelebs) 

Ολόκληρο το σώµα 06/02/09 Πελταστής P3 19.50 µ. 

Βαλτόπαπια 
(Aythya nyroca) 

Έλειπαν τα µάτια 12/03/09 Monastiri M1 19.25 µ. 

Λιβαδοκελάδα 
 (Anthus pratensis) 

Ακέραιο,  
τραυµατισµένος 
 λαιµός 

13/04/09 Γεράκι T33 27.55 µ. 

Τσαλαπετεινός  
(Upupa epops) 

Φτερά, ράµφος 28/04/09 Γεράκι T33 - 

Νησιώτικη Πέρδικα 
(Alectoris chukar) 

Ολόκληρο το σώµα,  
ακέραιο 

28/04/09 Σάπκα X3 - 

Κοκκοθραύστης 
(Coccothraustes  
coccothraustes) 

Σπασµένος λαιµός 26/06/09 
∆ίδυµος  
Λόφος 

D01 10.40 µ. 

Νυχτερίδες      
Μουστακονυχτερίδα 
(Myotis mystacinus) 

- 08/07/08 Μυτούλα M9 25 µ. 

Άγνωστο είδος Ακέραιο 05/09/08 Πελταστής P2 13 µ. 
Άγνωστο είδος Ακέραιο 5/09/08 Πελταστής P9 3 µ. 
Άγνωστο είδος Σπασµένη φτερούγα 16/09/08 Κέρβερος K14 28.90 µ. 
Άγνωστο είδος Ακέραιο 25/05/09 Σάπκα X2 6.10 µ. 
Νανονυχτερίδα 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Ακέραιο 30/05/09 Πελταστής P1 7 µ. 

Μικρονυκτοβάτης 
(Nyctalus leisleri) 

Ακέραιο 08/06/09 Πελταστής P1 10 µ. 

Boynonyxter;ida 
(Hypsugo savii) 

- 19/06/09 Κέρβερος K11 15.6 µ. 
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Το Όρνιο που εντοπίστηκε στις 29/05/08 βρέθηκε κοµµένο στα δύο. Το πρώτο τµήµα 
(κεφάλι, φτερούγες και µισό σώµα) ήταν 25 µ. µακριά από τον πύργο της Α/Γ, σε µια 
φανερή θέση επί της πλατφόρµας. Την επόµενη φορά που οι παρατηρητές ανίχνευσαν 
την περιοχή (20/06/2008) αυτό το τµήµα είχε εξαφανιστεί. Το δεύτερο τµήµα (µισό 
σώµα, πόδια και ουρά) βρέθηκε 49,7 µ. µακριά σε µια λιγότερο φανερή θέση και 
παρέµεινε εκεί για τουλάχιστον τρεισήµισι µήνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν 
ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και τα αποµεινάρια αφήνονταν όπως βρέθηκαν, καθώς 
θεωρήθηκε ότι επιπλέον δεδοµένα σχετικά µε την ικανότητα των παρατηρητών να 
εντοπίζουν πτώµατα και τη δραστηριότητα των πτωµατοφάγων ζώων θα µπορούσαν 
να συλλεχθούν υπό πραγµατικές συνθήκες. 
 
Οι τελευταίες δύο παρατηρήσεις Όρνιων έγιναν κάτω από ειδικές συνθήκες. Πρώτον, 
το Όρνιο που βρέθηκε στις 30/09/08 ήταν 1,6 χλµ. µακριά από την πλησιέστερη Α/Γ, 
σε υψόµετρο περίπου 200 µ. κάτω από την Α/Γ. Τοξικολογικές αναλύσεις και 
ακτίνογραφίες έδειξαν ότι η πρόσκρουση µε Α/Γ ήταν η αιτία θανάτου. ∆εύτερον, στις 
06/07/09 ένα χρωµατιστό πλαστικό δαχτυλίδι από Όρνιο βρέθηκε µισοθαµµένο στην 
πλατφόρµα κάτω από την Α/Γ S10. Σύµφωνα µε τις ενδείξεις, το δαχτυλίδι είχε 
βυθιστεί  στο έδαφος λόγω πίεσης από κάτι βαρύ, όπως ένα αυτοκίνητο, και είχε 
σπάσει στα τέσσερα. Είναι απίθανο ένα Όρνιο να προσγειώθηκε επί της πλατφόρµας 
και απλά να έχασε το δαχτυλίδι, καθώς τα δαχτυλίδια αυτά τοποθετούνται από τους 
δακτυλιωτές µε τρόπο µόνιµο. Το πιθανότερο είναι ότι το πουλί σκοτώθηκε λόγω 
πρόσκρουσης µε Α/Γ, πιθανά διαµελίστηκε και στη συνέχεια αποµακρύνθηκε από 
κάποιον παράγοντα (πτωµατοφάγο ζώο ή άνθρωπο). Τα τρία από τα τέσσερα Όρνια 
που βρέθηκαν ήταν ενήλικα και µόνο το τέταρτο που βρέθηκε στις 30/09/08 ήταν 
ανώριµο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 2 Μικρονυκτοβάτης (08/06/09)                        Σχ. 3 Γερακαετός (04/07/08) 
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4.2. Ικανότητα των ερευνητών για τον εντοπισµό νεκρών ζώων 
 
4.2.1 Καλοκαίρι 2008 
 
Τα πειράµατα έλαβαν χώρα στις 23, 24 and 25 Αυγούστου 2008 (Πίνακας 10). Την 
πρώτη ηµέρα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στη Μυτούλα, τη δεύτερη µέρα στο 
Μάτι-Γεράκι και την τρίτη ηµέρα στον Πελταστή. Όλοι οι παρατηρητές (κωδικοί A, B, 
C, D, E, Πίνακας 11) που πήραν µέρος στην αναζήτηση νεκρών ζώων κατά τους µήνες 
του Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου πήραν µέρος σε αυτές τις δοκιµές. 
Χρησιµοποιήσαµε 23 πτώµατα και τµήµατα πτωµάτων κυρίως από Μαυρόγυπες 
(Πίνακας 10). Μεταξύ των  παρατηρητών η ικανότητα εύρεσης κυµάνθηκε από 39.1% 
ως 65.2% (Πίνακας 11). 
 
  Πίνακας 10. Κατανοµή ανά θέση και Α/Γ των ψοφιµιών που χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές 
της ικανότητας των παρατηρητών να εντοπίζουν νεκρά ζώα το καλοκαίρι του 2008 
 

Ηµ/νία Θέση 
 

Α/Γ 
 

Αρ. 
ψοφιµιού Περιγραφή 

23/08/08 Μυτούλα M1 1 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
23/08/08 Μυτούλα Μ2 2 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
23/08/08 Μυτούλα Μ2 3 Μια Γερακίνα (Buteo buteo)  
23/08/08 Μυτούλα Μ3 4 Ουρά και πόδια Μαυρόγυπα 
23/08/08 Μυτούλα Μ3 5 Μια Κουρούνα (Corvus corone)  

     
24/08/08 Μάτι-Γεράκι T1 1 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
24/08/08 Μάτι-Γεράκι T1 2 Αποµεινάρια κουκουβάγιας (Athene noctua) 
24/08/08 Μάτι-Γεράκι T1 3 Μια Γερακίνα 
24/08/08 Μάτι-Γεράκι T3 4 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
24/08/08 Μάτι-Γεράκι T3 5 Μια Κουρούνα 
24/08/08 Μάτι-Γεράκι T3 6 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
24/08/08 Μάτι-Γεράκι T3 7 Φτερά, πόδια και κόκκαλα Μαυρόγυπα  

     
25/08/08 Πελταστής P1 1 Μια Κουρούνα 
25/08/08 Πελταστής P1 2 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
25/08/08 Πελταστής P1 3 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
25/08/08 Πελταστής P1 4 Μια Αετογερακίνα (Buteo rufinus)  
25/08/08 Πελταστής P1 5 Φτερά Μαυρόγυπα  
25/08/08 Πελταστής P1 6 Ένα χελιδόνι (Hirundo rustica) 
25/08/08 Πελταστής P2 7 Ένα Όρνιο χωρίς τη µια φτερούγα 
25/08/08 Πελταστής P2 8 Φτερούγα Ορνίου 
25/08/08 Πελταστής P2 9 Φτερά Μαυρόγυπα 
25/08/08 Πελταστής P2 10 Ένα Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus) 
25/08/08 Πελταστής P2 11 Ένας Σπίνος 
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Πίνακας 11. Αποτελέσµατα των δοκιµών της ικανότητας των παρατηρητών για τον εντοπισµό 
πτωµάτων το καλοκαίρι του 2008. Για κάθε θέση και παρατηρητή, δίνεται ο λόγος του αριθµού 
των ψοφιµιών που βρέθηκαν προς τον συνολικό αριθµό ψοφιµιών που τοποθετήθηκαν, καθώς 
και η διάρκεια της αναζήτησης.  
 

Παρατηρητής Μυτούλα 
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Μάτι-
Γεράκι 

∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Πελταστής 
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Συνολική 
επιτυχία 
εντοπισµού 
(%) 

A 4/5 57 5/7 57 6/11 43 65.2 
B 2/5 - 6/7 57 5/11 47 56.5 
C 4/5 75 3/7 40 5/11 60 52.2 
D 3/5 60 2/7 65 4/11 60 39.1 
E 3/5 46 5/7 52 5/11 63 56.5 

 
 

 
4.2.2 Φθινόπωρο 2008 
 
Οι φθινοπωρινές δοκιµές του 2008 έλαβαν χώρα στις 8, 9 

και 10 Νοεµβρίου, στις ίδιες 
θέσεις όπου έγιναν οι δοκιµές το καλοκαίρι. Σε αυτές τις δοκιµές έλαβαν µέρος όλοι οι 
παρατηρητές που συµµετείχαν στην αναζήτηση νεκρών ζώων τον Σεπτέµβριο, 
Οκτώβριο και Νοέµβριο: A (δεύτερη συµµετοχή), B (δεύτερη συµµετοχή), C (δεύτερη 
συµµετοχή), D (δεύτερη συµµετοχή), F (πρώτη συµµετοχή), και G (πρώτη συµµετοχή). 
Αυτή τη φορά χρησιµοποιήσαµε 28 ψοφίµια (Πίνακας 12). Μεταξύ των παρατηρητών η 
ικανότητα εύρεσης κυµάνθηκε από 50.0% ως 82.1% (Πίνακας 13). 
 
Πίνακας 12. Κατανοµή ανά θέση και Α/Γ των ψοφιµιών που χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές 
της ικανότητας εντοπισµού πτωµάτων το φθινόπωρο του 2008 
 

Ηµ/νία Θέση 
 

Α/Γ 
 

Αρ. 
ψοφιµιού Περιγραφή 

08/11/08 Μυτούλα M1 1 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
08/11/08 Μυτούλα M1 2 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
08/11/08 Μυτούλα M1 3 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
08/11/08 Μυτούλα M2 4 Φτερούγα Ορνίου 
08/11/08 Μυτούλα M2 5 Ένα Όρνιο χωρίς τη µια φτερούγα 
08/11/08 Μυτούλα M2 6 Φτερά, πόδια και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
08/11/08 Μυτούλα M2 7 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
08/11/08 Μυτούλα M3 8 Φτερά και αποξηραµένο σώµα Κουκουβάγιας  
08/11/08 Μυτούλα M3 9 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα  
08/11/08 Μυτούλα M3 10 Φτερούγα Μαυρόγυπα 

     
09/11/08 Πελταστής P1 1 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
09/11/08 Πελταστής P1 2 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
09/11/08 Πελταστής P1 3 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
09/11/08 Πελταστής P1 4 Ένα Όρνιο χωρίς τη µια φτερούγα 
09/11/08 Πελταστής P2 5 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
09/11/08 Πελταστής P2 6 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
09/11/08 Πελταστής P2 7 Φτερούγα Ορνίου 
9/11/08 Πελταστής P2 8 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
09/11/08 Πελταστής P2 9 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
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10/11/08 Μάτι-Γεράκι T1 1 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T1 2 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα  
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T1 3 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T1 4 Φτερούγα Ορνίου 
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T2 5 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T2 6 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T2 7 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T2 8 Ένα Όρνιο χωρίς τη µια φτερούγα 
10/11/08 Μάτι-Γεράκι T3 9 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  

 
 
Πίνακας 13. Αποτελέσµατα των δοκιµών ικανότητας εντοπισµού πτωµάτων το φθινόπωρο του 
2008. Για κάθε θέση και παρατηρητή, δίνεται ο λόγος του αριθµού των ψοφιµιών που βρέθηκαν 
προς τον συνολικό αριθµό ψοφιµιών που τοποθετήθηκαν, καθώς και η διάρκεια της 
αναζήτησης. 
 

Παρατηρητής Μυτούλα
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Μάτι-
Γεράκι 

∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Πελταστής 
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Συνολική επιτυχία 
εντοπισµού (%) 

A 5/10 44 8/9 53 8/9 54 75.0 
B 6/10 40 6/9 43 4/9 41 57.1 
C 8/10 30 8/9 55 7/9 40 82.1 
D 5/10 41 6/9 60 5/9 65 57.1 
F 7/10 40 4/9 33 3/9 - 50.0 
G 5/10 41 4/9 34 8/9 41 60.7 

 
 
4.2.3 Χειµώνας 2008-2009 
 
Οι χειµερινές δοκιµές (2008-2009) πραγµατοποιήθηκαν στις 13, 14 και 15 Μαρτίου 
2009. Οι δοκιµές είχαν αρχικά προγραµµατιστεί για τον Φεβρουάριο του 2009 αλλά 
ακραίες καιρικές συνθήκες (χιόνι και πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, πάγος στους 
δρόµους) οδήγησαν σε καθυστερήσεις. Σχεδόν όλοι οι παρατηρητές που συµµετείχαν 
στις αναζητήσεις νεκρών ζώων το ∆εκέµβρη του 2008, και τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο 
και Μάρτιο του 2009 δοκιµάστηκαν: C (τρίτη συµµετοχή), G (δεύτερη συµµετοχή), H 
(πρώτη συµµετοχή) και I (πρώτη συµµετοχή). Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 35 ψοφίµια 
(Πίνακας 14). Η ικανότητα εύρεσης των παρατηρητών  κυµάνθηκε από 65.7% ως 91.4% 
(Πίνακας 15). 
 
Πίνακας 14 Κατανοµή ανά θέση και Α/Γ των ψοφιµιών που χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές 
της ικανότητας εντοπισµού πτωµάτων τον Μάρτιο του 2009 (χειµώνας 2008-2009) 
 

Ηµ/νία Θέση 
 

Α/Γ 
 

Αρ. 
ψοφιµιού Περιγραφή 

13/03/09 Μυτούλα M1 1 
Ένας Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)  
σε µερική αποσύνθεση 

13/03/09 Μυτούλα M1 2 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
13/03/09 Μυτούλα M1 3 Ένα ∆ιπλοσάινο (Accipiter gentilis) 
13/03/09 Μυτούλα M1 4 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα 
13/03/09 Μυτούλα M2 5 Ένα Όρνιο 
13/03/09 Μυτούλα M2 6 Φτερούγα Ορνίου 
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13/03/09 Μυτούλα M2 7 Ένα Ξεφτέρι (Accipiter nisus) 
13/03/09 Μυτούλα M2 8 Μια Γερακίνα 
13/03/09 Μυτούλα M2 9 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
13/03/09 Μυτούλα M3 10 Μια Γερακίνα 
13/03/09 Μυτούλα M3 11 Ένας Τσίφτης (Milvus migrans) 
13/03/09 Μυτούλα M3 12 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
13/03/09 Μυτούλα M3 13 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
     
14/03/09 Πελταστής P1 1 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
14/03/09 Πελταστής P1 2 Ένα Όρνιο 
14/03/09 Πελταστής P1 3 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
14/03/09 Πελταστής P1 4 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα 
14/03/09 Πελταστής P2 5 Ένας Τσίφτης  
14/03/09 Πελταστής P2 6 Μια Γερακίνα 
14/03/09 Πελταστής P2 7 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
14/03/09 Πελταστής P3 8 Φτερούγα Ορνίου 
14/03/09 Πελταστής P3 9 Μια Γερακίνα 
14/03/09 Πελταστής P3 10 Ένα Ξεφτέρι  
14/03/09 Πελταστής P3 11 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
14/03/09 Πελταστής P3 12 Ένα ∆ιπλοσάινο 
     
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T1 1 Μια Γερακίνα 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T1 2 Φτερούγα Ορνίου 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T1 3 Ένα ∆ιπλοσάινο 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T2 4 Ένα Όρνιο 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T2 5 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T2 6 Ένα Ξεφτέρι  
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T2 7 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T2 8 Μια Γερακίνα 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T3 9 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
15/03/09 Μάτι-Γεράκι T3 10 Ένας Τσίφτης  

 
 
Πίνακας 15 Αποτελέσµατα των δοκιµών ικανότητας εντοπισµού πτωµάτων τον χειµώνα του 
2008-2009. Για κάθε θέση και παρατηρητή, δίνεται ο λόγος του αριθµού των ψοφιµιών που 
βρέθηκαν προς τον συνολικό αριθµό ψοφιµιών που τοποθετήθηκαν, καθώς και η διάρκεια της 
αναζήτησης 
 

Παρατηρητής Μυτούλα
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Μάτι-
Γεράκι 

∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Πελταστής 
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Συνολική 
επιτυχία 
εντοπισµού (%) 

G 8/13 42  7/10 31  9/12 38  68.6 
C 12/13 26,5  9/10 33  11/12 30,5  91.4 
H 10/13 60  9/10 54  12/12 46  88.6 
I 10/13 52  6/10 41  7/12 34  65.7 

 
 
4.2.4 Άνοιξη 2009 
 
Οι δοκιµές της άνοιξης του 2009 έγιναν στις 29 και 30 Μαϊου, και στις 3 Ιουνίου. Σε 
αυτές τις δοκιµές έλαβαν µέρος οι παρατηρητές που συµµετείχαν στις αναζητήσεις του 
Μαρτίου, Απριλίου και Μαϊου 2009: C (τέταρτη συµµετοχή), G (third συµµετοχή), H 
(δεύτερη συµµετοχή), I (δεύτερη συµµετοχή), J (πρώτη συµµετοχή) and K (πρώτη 
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συµµετοχή). Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 34 ψοφίµια (Πίνακας 16). Η ικανότητα 
εύρεσης των παρατηρητών κυµάνθηκε από 63.6% ως 70.8% (Πίνακας 17). 
 
Πίνακας 16 Κατανοµή ανά θέση και Α/Γ των ψοφιµιών που χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές της 
ικανότητας εντοπισµού πτωµάτων την άνοιξη του 2009  
 

Ηµ/νία Θέση 
 

Α/Γ 
 

Αρ. ψοφιµιού Περιγραφή 

29/05/2009 Μυτούλα M1 1 Ένα Όρνιο 
29/05/2009 Μυτούλα M1 2 Ένα Ξεφτέρι  
29/05/2009 Μυτούλα M1 3 Μια Γερακίνα 
29/05/2009 Μυτούλα M2 4 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
29/05/2009 Μυτούλα M2 5 Μια Γερακίνα 
29/05/2009 Μυτούλα M2 6 Ένας Τσίφτης  
29/05/2009 Μυτούλα M2 7 Ένας Χρυσαετός σε µερική αποσύνθεση  
29/05/2009 Μυτούλα M3 8 Μια Γερακίνα χωρίς τη µια φτερούγα 
29/05/2009 Μυτούλα M3 9 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα 
29/05/2009 Μυτούλα M3 10 Φτερούγα Μαυρόγυπα  
     
30/05/2009 Πελταστής P1 1 Ένα Όρνιο 
30/05/2009 Πελταστής P1 2 Μια Γερακίνα 
30/05/2009 Πελταστής P1 3 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
30/05/2009 Πελταστής P2 4 Μια Γερακίνα χωρίς τη µια φτερούγα  
30/05/2009 Πελταστής P2 5 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα 
30/05/2009 Πελταστής P2 6 Ένας Χρυσαετός σε µερική αποσύνθεση 
30/05/2009 Πελταστής P2 7 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
30/05/2009 Πελταστής P3 8 Μια Γερακίνα 
30/05/2009 Πελταστής P3 9 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα  
30/05/2009 Πελταστής P3 10 Ένα Ξεφτέρι  
30/05/2009 Πελταστής P3 11 Ένας Τσίφτης  
30/05/2009 Πελταστής P3 12 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
     

03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T1 1 Μια Γερακίνα χωρίς τη µια φτερούγα 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T1 2 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T1 3 Ένας Χρυσαετός σε µερική αποσύνθεση 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T1 4 Φτερά, κόκκαλα και ένα πόδι Μαυρόγυπα 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T2 5 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T2 6 Ένα Όρνιο 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T2 7 Ένας Τσίφτης  
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T2 8 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T3 9 Φτερά και κόκκαλα Μαυρόγυπα 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T3 10 Ένα Ξεφτέρι  
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T3 11 Μια Γερακίνα 
03/06/2009 Μάτι-Γεράκι T3 12 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
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Πίνακας 17 Αποτελέσµατα των δοκιµών ικανότητας εντοπισµού πτωµάτων την άνοιξη του 2009. 
Για κάθε θέση και παρατηρητή, δίνεται ο λόγος του αριθµού των ψοφιµιών που βρέθηκαν προς 
τον συνολικό αριθµό ψοφιµιών που τοποθετήθηκαν, καθώς και η διάρκεια της αναζήτησης 
 

Παρατηρητής Μυτούλα 
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Μάτι-Γεράκι 
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Πελταστής 
∆ιάρκεια 
(λεπτά) 

Συνολική 
επιτυχία 
εντοπισµού 
(%) 

G 8/10 30  7/12 30  7/12 21   64.7 
C      -      - 8/12 20  9/12 31   70.8 
H 7/10 44  9/12 46  8/12 43   70.6 
I 9/10 38  8/12 39  6/12 44   67.6 
J 8/10 40          -        - 6/12 38   63.6 
K       -      - 8/12 49         -      -  66.7 

 
 
4.2.5 Σύνοψη και εποχική διαφοροποίηση 
 
Η ικανότητα εντοπισµού πτωµάτων ε συνολικά για όλες τις θέσεις υπολογίστηκε για 
κάθε παρατηρητή σε κάθε µία από τις τέσσερις εποχές (Πίνακας 18). Η συνολική 
ικανότητα των παρατηρητών, εκφρασµένη ως το ποσοστό των ψοφιµιών που τελικά 
εντοπίστηκαν επί του συνόλου των 120 ψοφιµιών που τοποθετήθηκαν ήταν ε = 0.66 
[Τυπικό Σφάλµα (ε) = 0.027, ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης 90%: 0.61-0.70]. Κανένας 
παρατηρητής δεν εντόπισε περισσότερο από 80% του συνόλου των ψοφιµιών που 
τοποθετήθηκαν (Σχ. 4). Επειδή η κάλυψη και η δοµή της βλάστησης στις θέσεις των 
δοκιµών άλλαζε µε τις εποχές, εξετάσαµε στατιστικά την επίδραση αυτών των αλλαγών 
στην ικανότητα των παρατηρητών να εντοπίζουν τα νεκρά ζώα. Η εποχή είχε στατιστικά 
σηµαντική επίδραση στην ικανότητα εντοπισµού (FBF = 4.39, β.ε.=3,17, p < 0.05, ω = 

0.35).  
 
Πίνακας 18 Αποτελέσµατα συνολικής ικανότητας εντοπισµού πτωµάτων ανά παρατηρητή και 
εποχή. Για κάθε θέση και παρατηρητή, δίνεται ο λόγος του αριθµού των ψοφιµιών που βρέθηκαν 
προς τον συνολικό αριθµό ψοφιµιών που τοποθετήθηκαν. 
 
Παρατηρητής 
 

Καλοκαίρι 
2008 

Φθινόπωρο

2008 
Χειµώνας 
2008/09 

Άνοιξη 
2009 

Σύνολο Σύνολο 
(ε) 

Σύνολο 
(%) 

A 15/23 21/28 - - 36/51 0.71 70.6 
B 13/23 16/28 - - 29/51 0.57 56.9 
C 12/23 23/28 32/35 17/24 84/110 0.76 76.4 
D 9/23 16/28 - - 25/51 0.49 49.0 
E 13/23 - - - 13/23 0.57 56.5 
F - 14/28 - - 14/28 0.50 50.0 
G - 17/28 24/35 22/34 63/97 0.65 64.9 
H - - 31/35 24/34 55/69 0.80 79.7 
I - - 23/35 23/34 46/69 0.67 66.7 
J - - - 14/22 14/22 0.64 63.6 
K - - - 8/12 8/12 0.67 66.7 
Σύνολο 62/115 107/168 110/140 108/160 - - - 

 



 29

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 
Σχ. 4 Συνολική ικανότητα εντοπισµού ανά παρατηρητή 

 
 

 
 

Σχ. 5 Προετοιµασία των δοκιµών για την ικανότητα εντοπισµού πτωµάτων 
 

 
 
Σχ. 6 Άποψη της θέσης δοκιµών στη Μυτούλα 
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4.3. Ρυθµός αποµάκρυνσης νεκρών ζώων από πτωµατοφάγα ζώα 
 
4.3.1 Καλοκαίρι 2008 
 
Η δοκιµή έγινε ανάµεσα στις 25 Αυγούστου και τις 25 Σεπτεµβρίου 2008. ∆ύο µε τρία 
ψοφίµια ή µέρη τους τοποθετήθηκαν σε κάθε µια από τις τρεις θέσεις (Πίνακας 19) στις 
25 Αυγούστου (ηµέρα 0). Οι θέσεις στη συνέχεια ελέγχθηκαν κατά τις ακόλουθες 
ηµεροµηνίες: 26/8 (ηµέρα 1), 27/8 (ηµέρα 2), 28/8 (ηµέρα  3), 29/8 (ηµέρα  4), 1/9 
(ηµέρα  7), 8/9 (ηµέρα  14), 14/9 (ηµέρα  20), 24/9 (ηµέρα  30) (Πίνακες 20, 21 και 22). 
Όλα τα ψοφίµια παρέµειναν στη θέση τους για µια τουλάχιστον εβδοµάδα (Πίνακας 23). 
 
Πίνακας 19. Κατανοµή ανά θέση των ψοφιµιών που χρησιµοποιήθηκαν στη δοκιµή του ρυθµού 
αποµάκρυνσης πτωµάτων από πτωµατοφάγα ζώα το καλοκαίρι του 2008  
 

Θέση Αρ. ψοφιµιού Περιγραφή 

Πελταστής 1 Μια Αετογερακίνα χωρίς κεφάλι 
Πελταστής 2 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
   
Μάτι-Γεράκι 3 Μια Γερακίνα 
Μάτι-Γεράκι 4 Μια Κουρούνα  
Μάτι-Γεράκι 5 Ένα Βραχοκιρκίνεζο  
   
Μυτούλα 6 Φτερούγα Μαυρόγυπα 
Μυτούλα 7 Μια Γερακίνα 

 
 
Πίνακας 20. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το καλοκαίρι του 2008 στη θέση Πελταστής 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου  Ηµ/νία Γερακίνα Φτερούγα Μαυρόγυπα 

Πελταστής 0 25/08/08 A A 
Πελταστής 1 26/08/08 A A 
Πελταστής 2 27/08/08 A A 
Πελταστής 3 28/08/08 A A 
Πελταστής 4 29/08/08 A B 
Πελταστής 7 01/09/08 A B 
Πελταστής 14 08/09/08 B E 
Πελταστής 20 15/09/08 B - 
Πελταστής 30 24/09/08 E - 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα  

 
 

Πίνακας 21. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το καλοκαίρι του 2008 στη θέση Μάτι-Γεράκι 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Γερακίνα Κουρούνα Βραχοκιρκίνεζο 

Μάτι-Γεράκι 0 25/08/08 A A A 
Μάτι-Γεράκι 1 26/08/08 A A A 
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Μάτι-Γεράκι 2 27/08/08 A A A 
Μάτι-Γεράκι 3 28/08/08 A A A 
Μάτι-Γεράκι 4 29/08/08 A A A 
Μάτι-Γεράκι 7 01/09/08 A E A 
Μάτι-Γεράκι 14 08/09/08 A - D 
Μάτι-Γεράκι 20 15/09/08 B - D 
Μάτι-Γεράκι 30 24/09/08 B - D 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα  
 
 

Πίνακας 22. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το καλοκαίρι του 2008 στη θέση Μυτούλα 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Φτερούγα Μαυρόγυπα Γερακίνα 

Μυτούλα 0 25/08/08 A A 
Μυτούλα 1 26/08/08 A A 
Μυτούλα 2 27/08/08 A A 
Μυτούλα 3 28/08/08 A A 
Μυτούλα 4 29/08/08 A A 
Μυτούλα 7 01/09/08 D C 
Μυτούλα 14 08/09/08 D E 
Μυτούλα 20 15/09/08 D - 
Μυτούλα 30 24/09/08 D - 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 
 

Πίνακας 23. Συνολικά αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το καλοκαίρι του 2008 και στις τρεις θέσεις 
 

Θέση Ψοφίµι 
Αρ.ηµερών που 

παρέµεινε στη θέση 
Πελταστής Αετογερακίνα  30 
Πελταστής Φτερούγα Μαυρόγυπα 14 
Μάτι Γεράκι Γερακίνα  30 
Μάτι Γεράκι Κουρούνα  7 
Μάτι Γεράκι Βραχοκιρκίνεζο  14 
Μυτούλα Φτερούγα Μαυρόγυπα 7 
Μυτούλα Γερακίνα  14 

 
 
4.3.2 Φθινόπωρο 2008 
 
Η δοκιµή πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από τις 11 Νοεµβρίου ως τις 11 ∆εκεµβρίου 
του 2008. Εξαιτίας έλλειψης διαθεσιµότητας ψοφιµιών, η δοκιµή έγινε σε µια µόνο από 
τις θέσεις δοκιµών, στον Πελταστή. Τρία ψοφίµια (Αετογερακίνα, Γερακίνα, Χρυσαετός) 
τοποθετήθηκαν στη θέση στις 11/11/2008 (ηµέρα  0), τα οποία ελέγχθηκαν κατά τις 
ακόλουθες ηµεροµηνίες: 12/11  (ηµέρα 1), 13/11 (ηµέρα 2), 14/11 (ηµέρα 3), 15/11 
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(ηµέρα  4), 18/11 (ηµέρα 7), 25/11 (ηµέρα 14), 2/12 (ηµέρα 20) and 11/12 (ηµέρα 30) 
(Πίνακας 24). Τα ψοφίµια στη θέση Πελταστής παρέµεναν από 3 ως 30 ηµέρες (Πίνακας 25). 
 
Πίνακας 24. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το φθινόπωρο του 2008 στη θέση Πελταστής 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Αετογερακίνα Γερακίνα Χρυσαετός 

Πελταστής 0 11/11/08 A A A 

Πελταστής 1 12/11/08 A A A 

Πελταστής 2 13/11/08 A A A 

Πελταστής 3 14/11/08 E B A 

Πελταστής 4 15/11/08 - B A 
Πελταστής 7 18/11/08 - B A 

Πελταστής 14 25/11/08 - E B 

Πελταστής 20 02/12/08 - - B 

Πελταστής 30 11/12/08 - - D 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 
 

 
Πίνακας 25 Συνολικά αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το φθινόπωρο του 2008 στη θέση Πελταστής 
 

Θέση Ψοφίµι 
Αρ.ηµερών  

που παρέµεινε στη θέση 
Πελταστής Αετογερακίνα 3 
Πελταστής Γερακίνα  14 
Πελταστής Χρυσαετός  30 

 
4.3.3 Χειµώνας 2008-2009 
 
Η δοκιµή πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στις 16 Μαρτίου και τις 15 Απριλίου του 2009, 
καθώς λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί τον 
Φεβρουάριο όπως ήταν προγραµµατισµένο. Έως τρία ψοφίµια τοποθετήθηκαν σε κάθε 
µια από τις τρεις θέσεις (Πίνακας 26) στις 16/3/2009 (ηµέρα  0) και ελέγχθηκαν κατά τις 
ακόλουθες ηµεροµηνίες: 17/3 (ηµέρα 1), 18/3 (ηµέρα 2), 19/3 (ηµέρα 3), 20/3 (ηµέρα 4), 
23/3 (ηµέρα 7), 30/3 (ηµέρα 14), 5/4 (ηµέρα 20), 15/4 (ηµέρα 30) (Πίνακες 27, 28 και 
29). Τα ψοφίµια στη Μυτούλα εξαφανίζονταν πιο γρήγορα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 
θέσεις (Πίνακας 30). 
 
Πίνακας 26. Κατανοµή ανά θέση των ψοφιµιών που χρησιµοποιήθηκαν στη δοκιµή του ρυθµού 
αποµάκρυνσης πτωµάτων από πτωµατοφάγα ζώα το χειµώνα του 2008-2009 
 

Θέση Αρ. ψοφιµιού Περιγραφή 

Πελταστής 1 Μια Γερακίνα 
   
Μάτι-Γεράκι 2 Ένα ∆ιπλοσάινο  
Μάτι-Γεράκι 3 Ένα Ξεφτέρι 
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Μυτούλα 4 Ένα Ξεφτέρι  
Μυτούλα 5 Μια Γερακίνα 
Μυτούλα 6 Ένα Ξεφτέρι 

 
Πίνακας 27. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το χειµώνα 2008-2009 στη θέση Πελταστής 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Γερακίνα 

Πελταστής 0 16/03/09 A 
Πελταστής 1 17/03/09 A 
Πελταστής 2 18/03/09 B 
Πελταστής 3 19/03/09 B 
Πελταστής 4 20/03/09 B 
Πελταστής 7 23/03/09 Αδύνατη πρόσβαση λόγω χιονιού 
Πελταστής 14 30/03/09 E 
Πελταστής 20 05/04/09 - 
Πελταστής 30 15/04/09 - 
 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 
 
 

Πίνακας 28. Αποτελέσµατα της δοκιµής  ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από πτωµατοφάγα 
ζώα, το χειµώνα του 2009 στην περιοχή Μάτι-Γεράκι 

 
Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία ∆ιπλοσάινο Ξεφτέρι 

Μάτι-Γεράκι 0 16/03/09 A A 
Μάτι-Γεράκι 1 17/03/09 A A 
Μάτι-Γεράκι 2 18/03/09 A A 
Μάτι-Γεράκι 3 19/03/09 A Καλυµµένο από χιόνι 
Μάτι-Γεράκι 4 20/03/09 A Καλυµµένο από χιόνι 
Μάτι-Γεράκι 7 23/03/09 A Καλυµµένο από χιόνι 
Μάτι-Γεράκι 14 30/03/09 A E 
Μάτι-Γεράκι 20 05/04/09 A - 
Μάτι-Γεράκι 30 15/04/09 B-C - 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 
 
 

Πίνακας 29. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το χειµώνα 2008-2009 στη θέση Μυτούλα 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Ξεφτέρι 1 Γερακίνα Ξεφτέρι 2 

Μυτούλα 0 16/03/09 A A A 
Μυτούλα 1 17/03/09 E C E 
Μυτούλα 2 18/03/09 - E - 
Μυτούλα 3 19/03/09 - - - 
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Μυτούλα 4 20/03/09 - - - 
Μυτούλα 7 23/03/09 - - - 
Μυτούλα 14 30/03/09 - - - 
Μυτούλα 20 05/04/09 - - - 
Μυτούλα 30 15/04/09 - - - 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 
 

 
Πίνακας 30. Συνολικά αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα το χειµώνα του 2008-2009 και στις τρεις θέσεις 
 

Θέση Ψοφίµι 
Αρ.ηµερών  

που παρέµεινε στη θέση 
Πελταστής Μια Γερακίνα 14 
Μάτι Γεράκι Ένα ∆ιπλοσάινο  30 
Μάτι Γεράκι Ένα Ξεφτέρι  14 
Μυτούλα Ένα Ξεφτέρι 1 
Μυτούλα Μια Γερακίνα 2 
Μυτούλα Ένα Ξεφτέρι 1 

 
 
4.3.4. Άνοιξη 2009 
 
Η δοκιµή πραγµατοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου έως τη 2α Ιουλίου του 2009. Ένα ψοφίµι 
τοποθετήθηκε σε κάθε θέση (Πίνακας 31). Τα ψοφίµια τοποθετήθηκαν στην περιοχή 
µελέτης την 1/06/2009 (ηµέρα 0) και ελέγχθηκαν κατά τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 02/6 
(ηµέρα 1), 03/6 (ηµέρα 2), 04/6 (ηµέρα 3), 05/6 (ηµέρα 4), 08/6 (ηµέρα 7), 15/6 (ηµέρα  
14), 21/6 (ηµέρα 20), 01/7 (ηµέρα 30) (Πίνακες 32, 33 και 34). Τα ψοφίµια παρέµεναν 
στη θέση τους για τουλάχιστον 14 ηµέρες (Πίνακας 35). 
 
Πίνακας 31. Κατανοµή ανά θέση των  ψοφιµιών που χρησιµοποιήθηκαν στη δοκιµή του ρυθµού 
αποµάκρυνσης πτωµάτων από πτωµατοφάγα ζώα την άνοιξη του 2009 
 

Θέση Αρ. ψοφιµιού Περιγραφή 

Πελταστής 1 Ένα Όρνιο  
   
Μάτι-Γεράκι 2 Μια Γερακίνα 
   
Μυτούλα 3 Μια Γερακίνα 

 
Πίνακας 32. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα την άνοιξη του 2009 στη θέση Πελταστής 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Όρνιο 

Πελταστής 0 01/06/2009 A 
Πελταστής 1 02/06/2009 A 
Πελταστής 2 03/06/2009 B 



 35

Πελταστής 3 04/06/2009 B 
Πελταστής 4 05/06/2009 B 
Πελταστής 7 08/06/2009 B 
Πελταστής 14 15/06/2009 B 
Πελταστής 20 21/06/2009 C 
Πελταστής 30 01/07/2009 C 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 

 
Πίνακας 33. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα την άνοιξη του 2008 στη θέση Μάτι-Γεράκι 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Γερακίνα 

Μάτι-Γεράκι 0 01/06/2009 A 
Μάτι-Γεράκι 1 02/06/2009 A 
Μάτι-Γεράκι 2 03/06/2009 A 
Μάτι-Γεράκι 3 04/06/2009 A 
Μάτι-Γεράκι 4 05/06/2009 A 
Μάτι-Γεράκι 7 08/06/2009 A 
Μάτι-Γεράκι 14 15/06/2009 E 
Μάτι-Γεράκι 20 21/06/2009 - 
Μάτι-Γεράκι 30 01/07/2009 - 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 
 

Πίνακας 34. Αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα την άνοιξη του 2009 στη θέση Μυτούλα 
 

Θέση Ηµέρα ελέγχου Ηµ/νία Γερακίνα 

Μυτούλα 0 01/06/2009 A 
Μυτούλα 1 02/06/2009 A 
Μυτούλα 2 03/06/2009 B 
Μυτούλα 3 04/06/2009 B 
Μυτούλα 4 05/06/2009 B 
Μυτούλα 7 08/06/2009 B 
Μυτούλα 14 15/06/2009 B 
Μυτούλα 20 21/06/2009 C 
Μυτούλα 30 01/07/2009 C 

 
A = Ακέραιο / στην ίδια θέση που τοποθετήθηκε 
B = µετακινηµένο/ορατό ακόµα 
C = µισοφαγωµένο/ακόµα ορατό  
D = εξαφανισµένο κατά το µεγαλύτερο µέρος/αποµεινάρια 
E = εξαφανισµένο ολότελα 
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Πίνακας 35. Συνολικά αποτελέσµατα της δοκιµής του ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα την άνοιξη του 2008 και στις τρεις θέσεις 
 

Θέση Ψοφίµι 
Αρ.ηµερών  

που παρέµεινε στη θέση 
Πελταστής Ένα Όρνιο 30 
Μάτι Γεράκι Μια Γερακίνα(Buteo buteo) 14 
Μυτούλα Μια Γερακίνα(Buteo buteo) 30 

 
 
4.3.5 Σύνοψη και επίδραση της εποχής και του µεγέθους των πτωµάτων στα 
αποτελέσµατα 
 
Συνολικά, χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές ρυθµού αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα 19 πτώµατα (Σχ. 7). Μετά την 14η ηµέρα, το 50% των µικρού 
µεγέθους ψοφιµιών, το 22% των µεσαίου µεγέθους και το 25% των µεγάλου µεγέθους 
ψοφιµιών είχαν αποµακρυνθεί (Σχ. 8). Η µέση χρονική διάρκεια που ένα ψοφίµι 
παρέµενε σε µια οποιαδήποτε θέση πριν από την αποµάκρυνσή του από κάποιο ζώο ήταν 
t = 23 ηµέρες [ΤΣ(t) = 3.71 and ∆Ε 90%: 18.15-30.38]. Ωστόσο, τόσο η εποχή όσο και το 
µέγεθος των ψοφιµιών είχαν στατιστικά σηµαντική επίδραση στην ηµέρα (διάρκεια) της 
αποµάκρυνσης (H=14198, β.ε.=3, p<0.001 και H=11350, β.ε.=2, p<0.001 αντίστοιχα). 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

C
. c

or
on

e

F
. t

in
nu

nc
ul

us

B
. r

uf
in

us

B
. b

ut
eo

B
. b

ut
eo

A
. m

on
ac

hu
s 

w
in

g

A
. m

on
ac

hu
s 

w
in

g

B
. r

uf
in

us

B
. b

ut
eo

A
. c

hr
ys

ae
to

s

A
. n

is
us

A
. g

en
til

is

A
. n

is
us

A
. n

is
us

B
. b

ut
eo

B
. b

ut
eo

B
. b

ut
eo

B
. b

ut
eo

G
. f

ul
vu

s

Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειµώνας Άνοιξη

Εποχή

Α
ρ

. η
µ
ερ
ώ
ν

 
 
Σχ. 7 Είδη πτωµάτων σε όλες τις θέσεις µελέτης ως προς τον αριθµό ηµερών που παρέµεναν 
στη θέση που είχαν τοποθετηθεί ανά εποχή 
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Σχ. 8 Μέσο ποσοστό ψοφιµιών που παρέµειναν στις περιοχές µελέτης στη διάρκεια του 
διαστήµατος των 30 ηµερών. Τα δεδοµένα από τις διαφορετικές εποχές συνενώθηκαν ώστε να 
συσχετιστεί συνολικά ο χρόνος που ένα ψοφίµι παρέµενε στη θέση που τοποθετήθηκε, σχετικά 
µε το µέγεθός του.  
 

 
 

Σχ. 9 Άποψη της θέσης δοκιµής στο Μάτι 
 

 
 
Σχ. 10 Χειµερινή άποψη της θέσης δοκιµής στον Πελταστή 
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4.4. Εκτίµηση θνησιµότητας 
 
Σύµφωνα µε τις εξισώσεις που προτείνουν οι Everaert και Stienen (2007), η θνησιµότητα 
(βλ. µεθόδους) για όλα τα αρπακτικά πουλιά ήταν N-estimated = 19.27 νεκρά πουλιά για 
όλες τις Α/Γ και τη συνολική διάρκεια της µελέτης (ένα έτος). Ειδικά για τους γύπες η 
θνησιµότητα ήταν N-estimated = 9.12 νεκροί γύπες για όλες τις Α/Γ και τη συνολική 
διάρκεια της µελέτης. Η εκτιµώµενη θνησιµότητα εποµένως ήταν N=0.152 αρπακτικά 
πουλιά ανά Α/Γ ανά έτος  και N=0.072 γύπες ανά Α/Γ ανά έτος. 
 
Παρόµοιοι ρυθµοί θνησιµότητας έχουν βρεθεί από τους Barrios και Rodríguez (2004) 
στην Ισπανία (ρυθµοί θνησιµότητας Όρνιων κυµαίνονταν από 0.03 ως 0.150 πουλιά ανά 
Α/Γ ανά έτος). Οι Drewitt και Langston (2006) σε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση 
αναφέρουν ρυθµούς πρόσκρουσης που κυµαίνονται ανάµεσα σε 0.1 ως 23 προσκρούσεις 
ανά έτος. Αυτές οι συχνότητες  προσκρούσεων είναι φαινοµενικά χαµηλές, αλλά οι ίδιοι 
συγγραφείς αναφέρουν ότι ακόµα και φαινοµενικά χαµηλά επίπεδα επιπρόσθετης 
θνησιµότητας από πρόσκρουση µε Α/Γ µπορεί να είναι εξαιρετικά σηµαντικά για 
µακρόβια είδη µε χαµηλή παραγωγικότητα και αργούς ρυθµούς ωρίµασης, ειδικά όταν 
πρόκειται για σπάνια και απειλούµενα είδη (Drewitt & Langston 2006), όπως τα 
αρπακτικά πουλιά στην Θράκη. Οι πληθυσµοί των πουλιών µπορεί να επηρεαστούν 
σηµαντικά, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι 
επιπτώσεις της θνησιµότητας είναι αθροιστικές εξαιτίας  πολλαπλών εγκαταστάσεων 
αιολικών πάρκων (Drewitt & Langston 2006), όπως στη Θράκη. 
 
Εκτός από την αποµάκρυνση των νεκρών πουλιών από πτωµατοφάγα ζώα, είναι πιθανό 
νεκρά πουλιά να αποµακρύνονταν και από ανθρώπους στην περιοχή µελέτης, οδηγώντας 
έτσι σε υποεκτίµηση της πραγµατικής θνησιµότητας. Η πιθανότητα αυτή υποστηρίζεται 
από ενδείξεις, όπως η εξαιρετικά γρήγορη εξαφάνιση (τρεις ηµέρες) των µεγάλων 
πτωµάτων (π.χ. Όρνιων) που είχαν πέσει επάνω σε πολύ ορατά σηµεία στην πλατφόρµα 
των Α/Γ, καθώς και το δαχτυλίδι του Ορνίου που βρέθηκε κάτω από µια Α/Γ. Αυτή η 
πιθανότητα έχει εξετασθεί και από άλλους ερευνητές όπως οι Atienza et al. (2008), οι 
οποίοι αναφέρουν ότι έχει αποδειχθεί ότι άνθρωποι που εργάζονται σε αιολικά πάρκα 
κρύβουν πτώµατα ζώων που έχουν σκοτωθεί από πρόσκρουση µε Α/Γ, πιθανά επειδή 
πιστεύουν ότι η δουλειά τους κινδυνεύει αν σκοτώνονται πουλιά εξαιτίας του αιολικού 
πάρκου, οδηγώντας έτσι σε υποεκτίµηση της θνησιµότητας των πουλιών σε µελέτες 
παρακολούθησης. 

 
 
4.5. Χρήσης του χώρου από τα πουλιά 
 
4.5.1 Αποτελέσµατα 
 
Οι παρακάτω πίνακες και διαγράµµατα περιγράφουν τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν κατά 
τη διερεύνηση της χρήσης του χώρου της περιοχής µελέτης από πουλιά την περίοδο 
2008-2009. 
 
Πίνακας 36. Συνολικός αριθµός παρατηρήσεων ανά είδος και συνολικός αριθµός πουλιών που 
παρατηρήθηκαν στο σύνολο της περιοχής µελέτης 
 

Είδος Αρ. παρατηρήσεων  Είδος Αρ. ατόµων 

Aegypius monachus 149  Gyps fulvus 215 
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Buteo buteo 141  Aegypius monachus 187 

Gyps fulvus 135  Buteo buteo 183 

Buteo sp. 81  Buteo sp. 102 

Αρπακτικό 49  Corvus corax 56 

Aquila chrysaetos 43  Aquila chrysaetos 48 

Circaetus gallicus 34  Circaetus gallicus 48 

Corvus corax 32  Αρπακτικό 48 

Γεράκι 28  Γεράκι 32 

Ciconia nigra 22  Ciconia nigra 31 

Αετός 16  Γύπας 20 

Accipiter sp. 15  Αετός 18 

Falco tinnunculus 14  Accipiter sp. 16 

Accipiter nisus 12  Accipiter nisus 15 

Hieraaetus pennatus 11  Falco tinnunculus 13 

Accipiter gentilis 10  Buteo rufinus 12 

Buteo rufinus 9  Accipiter gentilis 11 

Corvus corone cornix 6  Corvus corone cornix 10 

Pernis apivorus 6  Hieraaetus pennatus 10 

Aquila pomarina 3  Pernis apivorus 10 

Γύπας 3  Γλάρος 8 

Accipiter brevipes 2  Ardea cinerea 6 

Corvus sp. 2  Aquila pomarina 3 

Γλάρος 2  Accipiter brevipes 2 

Ardea cinerea 1  Corvus sp. 2 

Ciconia ciconia 1  Ciconia ciconia 1 

Circus cyaneus 1  Circus cyaneus 1 

Columba oenas 1  Columba oenas 1 

Falco eleonorae 1  Falco eleonorae 1 

Falco naumanni 1  Falco naumanni 1 

Falco peregrinus 1  Falco peregrinus 1 

Falco subbuteo 1  Falco subbuteo 1 

Falco vespertinus 1  Falco vespertinus 1 

Neophron percnopterus 1  Neophron percnopterus 1 

Σύνολο 835  Σύνολο 1115 

 
 
Γενικά, ο συνολικός αριθµός των καταγεγραµµένων παρατηρήσεων εµφανίζεται κατά 
κανόνα χαµηλότερος από τον συνολικό αριθµό των πουλιών που παρατηρήθηκαν, 
καθώς οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν από ένα ως και περισσότερα του ενός 
άτοµα. Μερικές φορές όµως για το ίδιο άτοµο µπορεί να καταγραφούν παραπάνω από 
µία παρατηρήσεις, καθώς µπορεί να εκτελεί διάφορετικές δραστηριότητες στη διάρκεια 
µιας πτήσης. Τότε ο συνολικός αριθµός των καταγεγραµµένων παρατηρήσεων 
εµφανίζεται µεγαλύτερος από τον συνολικό αριθµό των πουλιών που παρατηρήθηκαν). 
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Τα Όρνια (Gyps fulvus) ήταν το τρίτο πιο κοινό είδος που παρατηρήθηκε µετά τους 
Μαυρόγυπες (Aegypius monachus) και τις Γερακίνες (Buteo buteo). Ωστόσο, 
παρουσίασαν τους υψηλότερους αριθµούς ατόµων που παρατηρήθηκαν στο σύνολο της 
περιοχής µελέτης. Αυτό είναι σύµφωνο µε την τάση των  Όρνιων (και των Μαυρόγυπων 
αλλά σε µικρότερο βαθµό) να πετούν σε οµάδες. 
 
 Περισσότερο από το 1/3 του συνολικού αριθµού ατόµων που παρατηρήθηκαν ανήκαν 
στους γύπες και από τα δύο είδη. Προσθέτοντας και τις Γερακίνες, τα τρία είδη µαζί 
αποτελούν περισσότερες από τις µισές παρατηρήσεις (Σχ. 11). 

 
Σχ. 11 Tα 10 πιο άφθονα τάξα (σε αριθµούς ατόµων) που παρατηρήθηκαν στο σύνολο της 
περιοχής µελέτης.  
 
Τα ίδια τρία είδη παρατηρήθηκαν από όλα τα ΣΘ (καθώς και άτοµα που ανήκαν στο 
γένος Buteo). ∆ύο ακόµα είδη (Χρυσαετός, Aquila chrysaetos, και Μαυροπελαργός, 
Ciconia nigra) παρατηρήθηκαν σε εννέα από τα 10 ΣΘ (Πίνακας 37). 
 
Πίνακας 37. Συνολικός αριθµός ατόµων ανά είδος που παρατηρήθηκαν ανά ΣΘ στο σύνολο της 
περιοχής µελέτης 
 

Είδος Αριθµός ατόµων ανά ΣΘ  

 VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 Σύνολο 
Gyps fulvus 18 24 20 22 11 8 20 66 16 10 215 
Aegypius monachus 12 24 18 35 25 13 10 25 19 6 187 
Buteo buteo 10 23 18 20 67 20 11 5 1 8 183 
Buteo sp. 1 16 5 8 31 15 1 16 7 2 102 
Corvus corax 5 6 2 9 27 1 2  4  56 
Aquila chrysaetos 3 9 4 7 7 7 5 5  1 48 
Circaetus gallicus 1 7 2  15 2 8 8 5  48 
Αρπακτικό 8 5 2 4 13 3  13   48 
Γεράκι  2  4 5 1 6 11 1 2 32 
Ciconia nigra 8 5 5 1 3 3  1 3 2 31 
Γύπας 2    6   12   20 
Αετός  3 1 6 3 2  1 1 1 18 
Accipiter sp.  3 1  5 2 2 1  2 16 
Accipiter nisus  1  4 6 3  1   15 
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15%
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Falco tinnunculus 0  1 4 4  1 1 1 1 13 
Buteo rufinus    3 1 8     12 
Accipter gentilis  5 1  2 2    1 11 
Hieraaetus pennatus 1   3 3 1   2  10 
Pernis apivorus    2 5 1  2   10 
Corvus corone cornix 3   2 5      10 
Γλάρος  2       6  8 
Ardea cinerea 6          6 
Aquila pomarina     1 1 1    3 
Accipiter brevipes     1     1 2 
Corvus sp. 1     1     2 
Ciconia ciconia   1        1 
Circus cyaneus       1    1 
Columba oenas          1 1 
Falco eleonorae        1   1 
Falco naumanni     1      1 
Falco peregrinus     1      1 
Falco subbuteo    1       1 
Falco vespertinus    1       1 
Neophron percnopterus    1       1 
            
Σύνολο 79 135 81 137 248 94 68 169 66 38 1115 

 
Ένα υψηλό ποσοστό του συνόλου των πτήσεων έγιναν εντός της περιοχής κινδύνου, 
δηλαδή στη ζώνη ακτίνας <250 µ. από τις Α/Γ (Πίνακας 38). Για παράδειγµα οι 
παρατηρήσεις τόσο των Όρνιων όσο και των Μαυρόγυπων εντός της περιοχής κινδύνου 
αποτέλεσαν σχεδόν το 70% του συνόλου των παρατηρήσεών τους. Τα περισσότερα 
άτοµα Όρνιων επίσης παρατηρήθηκαν εντός της ζώνης κινδύνου, καθώς πετούσαν σε 
οµάδες. Οι Μαυρόγυπες πετούσαν σχεδόν πάντα ως µεµονωµένα άτοµα (Πίνακας 38). 
 
Πίνακας 38. Συνολικός αριθµός παρατηρήσεων και συνολικός αριθµός ατόµων ανά είδος  εντός 
της περιοχής κινδύνου (ζώνη ακτίνας ≤ 250 µ. από τις Α/Γ) και ποσοστό πτήσεων στην περιοχή 
κινδύνου επί των συνολικών πτήσεων που παρατηρήθηκαν στο σύνολο της περιοχής µελέτης 
 

Είδος Αρ. 
παρατηρήσεων 

Ποσοστό 
πτήσεων 
κινδύνου 
(%) 

Είδος Αρ. 
ατόµων 

Ποσοστό πτήσεων 
κινδύνου (%) 

Gyps fulvus 94 69,6 Gyps fulvus 144 67,0 
Buteo buteo 82 58,2 Buteo buteo 110 60,1 
Aegypius monachus 103 69,1 Aegypius monachus 109 58,3 
Buteo sp. 42 51,9 Buteo sp 48 47,1 
Corvus corax 21 65,6 Corvus corax 35 62,5 
Αρπακτικό 32 65,3 Αρπακτικό sp. 31 64,6 
Aquila chrysaetos 28 65,1 Aquila chrysaetos 29 60,4 
Ciconia nigra 14 63,6 Ciconia nigra 23 74,2 
Circaetus gallicus 21 61,8 Circaetus gallicus 22 45,8 
Γεράκι 20 71,4 Γεράκι 22 68,8 
Αετός 13 81,3 Αετός 14 77,8 
Accipiter sp 11 73,3 Accipiter sp. 12 75,0 
Accipiter nisus 9 75,0 Accipiter nisus 10 66,7 
Pernis apivorus 4 66,7 Pernis apivorus 8 80,0 
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Γύπας 2 66,7 Γύπας 8 40,0 
Falco tinnunculus 8 57,1 Falco tinnunculus 8 61,5 
Γλάρος 2 100,0 Γλάρος 8 100,0 
Hieraaetus pennatus 8 72,7 Hieraaetus pennatus 7 100,0 
Ardea cinerea 1 100,0 Ardea cinerea 6 100,0 
Corvus corone cornix 3 50,0 Corvus corone cornix 5 50,0 
Accipiter gentilis 4 40,0 Accipiter gentilis 4 36,4 
Aquila pomarina 3 100,0 Aquila pomarina 3 100,0 
Buteo rufinus 2 22,2 Buteo rufinus 2 16,7 
Circus cyaneus 1 100,0 Circus cyaneus 1 100,0 
Falco eleonorae 1 100,0 Falco eleonorae 1 100,0 
Ciconia ciconia 1 100,0 Ciconia ciconia 1 100,0 
Accipiter brevipes 1 50,0 Accipiter brevipes 1 50,0 
Columba oenas 1 100,0 Columba oenas 1 100,0 
Corvus sp. 1 50,0 Corvus sp. 1 50,0 
Falco vespertinus 1 100,0 Falco vespertinus 1 100,0 
Σύνολο 534  Σύνολο 675  

 
Τα ποσοστά των ατόµων και των δύο ειδών γυπών που παρατηρήθηκαν εντός της 
περιοχής κινδύνου είναι παρόµοια µε εκείνα που παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή. Μαζί µε τη Γερακίνα αποτέλεσαν και πάλι τα τρία πιο κοινά είδη µε 
περισσότερο από το µισό του συνόλου των ατόµων που παρατηρήθηκαν να ανήκουν σε 
αυτά τα είδη (Σχ. 12). Τα δύο είδη γυπών και η Γερακίνα παρατηρήθηκαν και εντός της 
περιοχής κινδύνου από όλα τα ΣΘ (καθώς και άτοµα που ανήκαν στο γένος Buteo) 
(Πίνακας 39).  
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Σχ. 12 Tα 10 πιο άφθονα τάξα (σε αριθµούς ατόµων) που παρατηρήθηκαν εντός της περιοχής 
κινδύνου (ζώνη ακτίνας ≤ 250 µ. από τις Α/Γ).  
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Πίνακας 39. Συνολικός αριθµός ατόµων ανά είδος που παρατηρήθηκαν ανά ΣΘ εντός της 
περιοχής κινδύνου (ζώνη ακτίνας ≤ 250 µ. από τις Α/Γ) 
 

Είδος Αριθµός ατόµων ανά ΣΘ Είδος 
 VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8 VP9 VP10 Σύνολο ΣΘ 
Gyps fulvus 11 6 9 17 6 6 9 57 13 10 144 
Buteo buteo 6 9 16 13 32 16 8 5 1 4 110 
Aegypius monachus 8 16 11 21 9 11 4 19 8 2 109 
Buteo sp 1 5 3 7 6 5 1 15 3 2 48 
Corvus corax 4 4 2 7 15 1 2    35 
Αρπακτικό 3 2 2 4 10 1  9   31 
Aquila chrysaetos 3 4 4 6 3  4 5   29 
Ciconia nigra 7 4 5 1 1   1 2 2 23 
Circaetus gallicus  2 2  1 1 7 6 3  22 
Γεράκι  1  4 1 1 5 8  2 22 
Αετός  3 1 6 1 1  1  1 14 
Accipiter sp  1   4 2 2 1  2 12 
Accipiter nisus    3 3 3  1   10 
Pernis apivorus    2 4   2   8 
Falco tinnunculus   1 4 1  1   1 8 
Γύπας 2    6      8 
Γλάρος  2       6  8 
Hieraaetus pennatus 1   3 1    2  7 
Ardea cinerea 6          6 
Corvus corone cornix    2 3      5 
Accipter gentilis  2    1    1 4 
Aquila pomarina     1 1 1    3 
Buteo rufinus    1  1     2 
Accipiter brevipes          1 1 
Ciconia ciconia   1        1 
Circus cyaneus       1    1 
Columba oenas          1 1 
Corvus sp 1          1 
Falco eleonorae        1   1 
Falco vespertinus    1       1 
Falco naumanni           0 
Falco peregrinus           0 
Falco subbuteo           0 
Neophron percnopterus           0 
            
Σύνολο 53 61 57 102 108 51 45 131 38 29 675 

 
 
Σχεδόν τα µισά από τα άτοµα που παρατηρήθηκαν να διέρχονται ανάµεσα από τις Α/Γ 
ήταν γύπες (αλληλεπίδραση 3, Πίνακες 40 και 41). Γύπες ήταν επίσης η πλειονότητα των 
πουλιών που διέσχισαν την περιοχή των Α/Γ σε πολύ µεγαλύτερο ύψος από αυτό των 
Α/Γ (αλληλεπίδραση 4, Πίνακες 40 και 41). Η συχνότητα των πουλιών εντός της 
περιοχής κινδύνου (ζώνη ≤ 250 µ. από τις Α/Γ) εκφρασµένη ως άτοµα ανά 10 ώρες 
παρακολούθησης και οι λεπτοµερείς αλληλεπιδράσεις των πουλιών παρουσιάζονται στα 
Παραρτήµατα V και VI. 
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Πίνακας 40. Αλληλεπιδράσεις των πουλιών µε τις Α/Γ ανά είδος, εκφρασµένες ως αριθµοί 
ατόµων ανά κατηγορία αλληλεπίδρασης. Τα πουλιά µπορεί να έχουν αλληλεπιδράσει µε τις Α/Γ 
περισσότερες από µια φορές και αυτό ανακλάται στα νούµερα. 
 
  Αλληλεπίδραση µε Α/Γ 

Είδος 0 / 1 2 3 4 5 Σύνολο 
Gyps fulvus 81 42 72 52 9 256 
Aegypius monachus 81 34 58 26 7 206 
Buteo buteo 76 31 55 11 10 183 
Buteo sp. 56 22 21 3 4 106 
Corvus corax 28 9 19 1   57 
Aquila chrysaetos 20 13 13 4   50 
Αρπακτικό 22 12 15   1 50 
Circaetus gallicus 27 10 7 3 1 48 
Γεράκι 11 8 14 3   36 
Ciconia nigra 8 11 8 4   31 
Γύπας 18 2       20 
Αετός 4 4 7 2 1 18 
Accipiter sp. 5 2 8 1   16 
Accipiter nisus 7 4 4     15 
Falco tinnunculus 6 4 3     13 
Buteo rufinus 10 2       12 
Accipiter gentilis 7 1 3     11 
Hieraaetus pennatus 3 1 5 1 1 11 
Corvus corone cornix 5   5     10 
Pernis apivorus 2 1 2 5   10 
Γλάρος     6 2   8 
Ardea cinerea       6   6 
Aquila pomarina 1 1 1     3 
Accipiter brevipes 1   1     2 
Corvus sp. 1   1     2 
Ciconia ciconia     1     1 
Circus cyaneus   1       1 
Columba oenas     1     1 
Falco eleonorae   1       1 
Falco naumanni 1         1 
Falco peregrinus 1         1 
Falco subbuteo 1         1 
Falco vespertinus 1         1 
Neophron percnopterus 1         1 
              
Σύνολο 485 216 330 124 34 1189 

 
0/1: Το πουλί πετάει µακριά από την Α/Γ, καµία αλληλεπίδραση 
2: Το πουλί πετάει παράλληλα µε την Α/Γ ή πλησιάζει τις Α/Γ χωρίς να περάσει ανάµεσα  
3: Το πουλί διασχίζει την περιοχή ανάµεσα σε 2 Α/Γ (ή περνά κοντά από την τελευταία) 
4: Το πουλί διασχίζει την περιοχή ανάµεσα σε 2 Α/Γ αλλά πετάει πολύ υψηλότερα από το ύψος των Α/Γ  
5: Το πουλί διέρχεται ανάµεσα από τα πτερύγια µιας Α/Γ. 
 
 
 
 
 



 45

Πίνακας 41. Συνολικές αλληλεπιδράσεις των πουλιών µε τις Α/Γ 
 

 Αλληλεπίδραση µε Α/Γ 
 0 / 1 2 3 4 5 Σύνολο 

Γύπες 181 78 130 78 16 483 
Λοιπά είδη 304 138 200 46 18 706 
Σύνολο 485 216 330 124 34 1189 

 
0/1: Το πουλί πετάει µακριά από την Α/Γ, καµία αλληλεπίδραση 
2: Το πουλί πετάει παράλληλα µε την Α/Γ ή πλησιάζει τις Α/Γ χωρίς να περάσει ανάµεσα  
3: Το πουλί διασχίζει την περιοχή ανάµεσα σε 2 Α/Γ (ή περνά κοντά από την τελευταία) 
4: Το πουλί διασχίζει την περιοχή ανάµεσα σε 2 Α/Γ αλλά πετάει πολύ υψηλότερα από το ύψος των Α/Γ  
5: Το πουλί διέρχεται ανάµεσα από τα πτερύγια µιας Α/Γ. 
 
Τα Σχήµατα 13 και 14 δείχνουν τις Α/Γ που βρίσκονταν πλησιέστερα στα πουλιά όταν 
εκείνα εισήλθαν εντός της περιοχής κινδύνου και τον αντίστοιχο αριθµό των 
παρατηρήσεων και των ατόµων (γύπες και λοιπά είδη) που τις πλησίασαν. Οι Α/Γ M7, 
K1, M16 και X1 συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθµό παρατηρήσεων (≥ 15, Σχ. 13). 
Αντίθετα, η Α/Γ M18 συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθµό ατόµων (39, Σχ. 14). Στα 
Παραρτήµατα VII και VIII παρουσιάζονται τα ζεύγη των Α/Γ ανάµεσα από τις οποίες 
υπήρξε διέλευση πουλιών καθώς και ο αντίστοιχος αριθµός παρατηρήσεων και ατόµων. 
Ο αριθµός των ατόµων που διέσχισαν τις Α/Γ χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των 
δεικτών πυκνοτήτων διέλευσης (αριθµός πουλιών/100 µ.*100 ώρες) για όλα τα ζεύγη 
Α/Γ από τα οποία διήλθαν πουλιά (Πίνακες 42 και 43).  
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Σχ. 13 Αλληλεπίδραση όλων των ειδών πουλιών µε την πλησιέστερη Α/Γ , εκφρασµένη ως αριθµός παρατηρήσεων
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Σχ. 14 Αλληλεπίδραση όλων των ειδών πουλιών µε την πλησιέστερη Α/Γ,  εκφρασµένη ως αριθµός ατόµων
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Πίνακας 42. Πυκνότητα πουλιών διερχόµενων ανάµεσα σε 2 Α/Γ, εκφρασµένη ως αριθµός ατόµων ανά 100 µέτρα και 100 ώρες (δείκτης πυκνότητας 
διέλευσης). Με χρώµα έχουν σηµειώθεί οι υψηλότερες τιµές. 

∆είκτες πυκνοτήτων διέλευσης (πουλιά/100 µ.*100 ώρες) 

Ζεύγος 
Α/Γ Σύνολο Γύπες 

Λοιπά 
είδη 

Ζεύγος 
Α/Γ Σύνολο Γύπες 

Λοιπά 
είδη 

Ζεύγος 
Α/Γ Σύνολο Γύπες 

Λοιπά 
είδη 

Ζεύγος 
Α/Γ Σύνολο Γύπες 

Λοιπά 
είδη 

D2-D3 1.76 1.76 0.00 M5-M6 0.29 0.00 0.29 P8-P9 3.00 0.60 2.40 T21-T22 1.86 0.62 1.24 
D3-D4 2.70 0.45 2.25 M6-M7 0.72 0.00 0.72 P9-P10 0.62 0.00 0.62 T23-T24 0.49 0.49 0.00 
D4-D5 1.04 0.00 1.04 M8-M9 1.60 0.00 1.60 P10    T25-T26 0.42 0.00 0.42 
D5-D6 1.90 0.38 1.52 M9-M10 0.66 0.66 0.00 S1    T26-T27 2.37 0.30 2.07 
D6-D7 3.23 0.00 3.23 M10-M11 1.23 0.62 0.62 S1-S2 21.70 21.70 0.00 T27-T28 5.48 1.10 4.38 
D7-D8 1.92 0.48 1.44 M11-M12 0.40 0.00 0.40 S3-S4 2.14 1.43 0.71 T28-T29 2.70 1.35 1.35 
D8    M12-M13 1.67 1.12 0.56 S4-S5 3.20 3.20 0.00 T29-T30 0.60 0.00 0.60 
K1    M13-M14 0.44 0.00 0.44 S6-S7 5.09 3.63 1.45 T30-T31 0.63 0.00 0.63 
K1-K2 0.91 0.00 0.91 M15-M16 2.25 1.33 0.93 S7-S8 1.44 0.29 1.15 T32-T33 1.91 1.19 0.72 
K2-K3 2.20 0.88 1.32 M15-S1    S8-S9 1.23 1.23 0.00 T33-T34 2.30 0.98 1.31 
K2-T34    M16-M17 1.95 0.65 1.30 S9-S10 0.67 0.00 0.67 T34-T35 3.05 1.91 1.14 
K3-K4 2.50 1.50 1.00 M17-M18 7.06 6.35 0.71 S10-S11 1.58 0.95 0.63 T35-T36 1.84 1.38 0.46 
K4-K5 1.71 0.43 1.28 M18-M19 8.70 7.57 1.13 S11-S12 2.71 0.90 1.81 T36-T37 4.79 0.37 4.42 
K5-K6 1.54 0.51 1.03 MA1-MA2 1.12 0.56 0.56 S12-S13 7.31 2.44 4.87 T37-T38 2.38 0.48 1.91 
K6-K7 2.26 0.97 1.29 MA3    S13    T38-T39 0.86 0.00 0.86 
K7-K8 1.52 1.52 0.00 MO4-MO5 0.67 0.00 0.67 T1    T41-T42 0.99 0.00 0.99 
K8-K9 0.51 0.51 0.00 MO7-MO8 1.79 0.00 1.79 T4-T5 0.90 0.90 0.00 X1    
K9-K10 1.75 0.88 0.88 MO8-MO9 1.79 0.71 1.07 T6-T7 2.45 1.63 0.82 X1-X2 1.63 0.27 1.36 

K10-K11 3.52 2.01 1.51 
MO9-
MO10 0.75 0.75 0.00 T7-T8 2.69 0.00 2.69 X2-X3 1.44 0.16 1.28 

K11-K12 1.34 1.34 0.00 
MO10-
MO11 0.77 0.00 0.77 T8-T9 1.99 0.00 1.99 X3    

K12-K13 0.53 0.53 0.00 
MO12-
MO13 0.37 0.00 0.37 T9-T10 3.60 0.90 2.70 X3-X5 0.70 0.70 0.00 

K13-K14 2.81 1.76 1.05 MO13    T10-T11 2.47 0.00 2.47 X5    
K14    P1    T11-T12 0.84 0.00 0.84 
M1    P1-P2 1.23 0.00 1.23 T12-T13 1.81 0.91 0.91 
M2-M3 0.64 0.00 0.64 P6    T14-T15 1.80 0.00 1.80 
M3-M4 1.30 1.30 0.00 P6-P7 0.58 0.00 0.58 T16-T17 1.58 0.00 1.58 
M4-M5 2.48 0.00 2.48 P7    T17-T18 1.43 0.00 1.43 
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Πίνακας 43. Πυκνότητα πουλιών (Μαυρόγυπες, Όρνια και λοιπά είδη) διερχόµενων ανάµεσα σε 2 Α/Γ, εκφρασµένη ως αριθµός ατόµων ανά 100 µέτρα 
και 100 ώρες (δείκτες πυκνοτήτων διέλευσης).  
 

∆είκτες πυκνοτήτων διέλευσης (πουλιά/100 µ.*100 ώρες) 

Ζεύγος 
Α/Γ 

Aegypius 
monachus 

Gyps 
fulvus 

Λοιπά 
είδη Ζεύγος Α/Γ 

Aegypius 
monachus 

Gyps 
fulvus 

Λοιπά 
είδη 

Ζεύγος 
Α/Γ 

Aegypius 
monachus 

Gyps 
fulvus 

Λοιπά 
είδη 

Ζεύγος 
Α/Γ 

Aegypius 
monachus 

Gyps 
fulvus 

Λοιπά 
είδη 

D2-D3 1.32 0.44 0.00 K13-K14 1.76 0.00 1.05 P10    T23-T24 0.00 0.49 0.00 
D3-D4 0.45 0.00 2.25 K14    S1-S2 0.87 20.83 0.00 T26-T27 0.00 0.30 2.07 
D5-D6 0.00 0.38 1.52 M3-M4 0.87 0.43 0.00 S3-S4 1.43 0.00 0.71 T27-T28 0.00 1.10 4.38 
D7-D8 0.48 0.00 1.44 M9-M10 0.66 0.00 0.00 S4-S5 0.00 3.20 0.00 T28-T29 0.45 0.90 1.35 
D8    M10-M11 0.00 0.62 0.62 S6-S7 0.00 3.63 1.45 T32-T33 0.95 0.24 0.72 
K1    M12-M13 0.56 0.56 0.56 S7-S8 0.29 0.00 1.15 T33-T34 0.66 0.33 1.31 
K2-K3 0.00 0.88 1.32 M15-M16 0.66 0.66 0.93 S8-S9 1.23 0.00 0.00 T34-T35 1.91 0.00 1.14 
K3-K4 1.50 0.00 1.00 M16-M17 0.65 0.00 1.30 S10-S11 0.63 0.32 0.63 T35-T36 0.92 0.46 0.46 
K4-K5 0.43 0.00 1.28 M17-M18 0.00 6.35 0.71 S11-S12 0.90 0.00 1.81 T36-T37 0.37 0.00 4.42 
K5-K6 0.00 0.51 1.03 M18-M19 0.00 7.57 1.13 S12-S13 2.44 0.00 4.87 T37-T38 0.48 0.00 1.91 
K6-K7 0.65 0.32 1.29 MA1-MA2 0.56 0.00 0.56 S13    X1-X2 0.00 0.27 1.36 
K7-K8 1.14 0.38 0.00 MO8-MO9 0.00 0.71 1.07 T4-T5 0.90 0.00 0.00 X2-X3 0.00 0.16 1.28 
K8-K9 0.51 0.00 0.00 MO9-MO10 0.75 0.00 0.00 T6-T7 1.63 0.00 0.82 X3-X4    
K9-K10 0.88 0.00 0.88 MO13    T9-T10 0.90 0.00 2.70 X3-X5 0.28 0.42 0.00 

K10-K11 2.01 0.00 1.51 P1    
T12-
T13 0.91 0.00 0.91 X5    

K11-K12 0.67 0.67 0.00 P6    
T21-
T22 0.00 0.62 1.24     

K12-K13 0.00 0.53 0.00 P8-P9 0.00 0.60 2.40 
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4.5.2. ∆είκτες πυκνότητας διέλευσης 
 
Οι δείκτες πυκνότητας διέλευσης πουλιών σε κάθε αιολικό πάρκο και σε κάθε τοµέα 
αιολικών πάρκων υπολογίστηκαν για όλα τα αρπακτικά πουλιά, για τα αρπακτικά πουλιά 
εκτός των γυπών και για κάθε είδος γύπα ξεχωριστά (Πίνακες 44 και 45 αντίστοιχα).  
 
Πίνακας 44. ∆είκτες πυκνότητας διέλευσης πουλιών ανά αιολικό πάρκο 
 

∆είκτης πυκνότητας διέλευσης (πουλιά/100 m*100 h) 

Αιολικό πάρκο Aegypius monachus Gyps fulvus Λοιπά είδη 
Σύνολο  
αρπακτικών 

Σάπκα 0.179 0.268 0.982 1.429 

∆ίδυµος Λόφος 0.380 0.127 1.710 2.217 

Γεράκι 0.301 0.137 1.025 1.462 

Κέρβερος 0.869 0.382 1.251 2.503 

Πελταστής 0.092 0.138 0.644 0.874 

Μάτι 0.285 0.000 0.569 0.854 

Μυτούλα 0.234 0.979 0.788 2.001 

Σωρός 0.600 1.851 1.151 3.602 

Μοναστήρι 0.094 0.141 0.422 0.656 

 
Πίνακας 45. ∆είκτες πυκνότητας διέλευσης ανά τοµέα αιολικών πάρκων 
 

∆είκτης πυκνοτήτων διέλευσης (πουλιά/100 m*100 h) 

Τοµέας Aegypius monachus Gyps fulvus Λοιπά είδη 
Σύνολο  
αρπακτικών 

Σωρός + Μυτούλα 0.343 1.238 0.895 2.477 

∆ίδυµος Λόφος 0.380 0.127 1.710 2.217 

Γεράκι + Μάτι + 
Κέρβερος + 
Πελταστής 

0.374 0.180 0.951 1.505 

Σάπκα 0.179 0.268 0.982 1.429 

Mοναστήρι 0.094 0.141 0.422 0.656 

 
Στη συνέχεια διερευνήθηκαν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 
 
1. Υπάρχει διαφορά στους δείκτες πυκνότητας διέλευσης πουλιών ανάµεσα στις 
διαφορετικές περιόδους παρακολούθησης; 
 
Πραγµατοποιήσαµε συγκρίσεις των πυκνότητας διέλευσης πουλιών ανάµεσα στις δύο 
περιόδους παρακολούθησης, δηλαδή 2004-2005 και 2008-2009. Οι συγκρίσεις έγιναν 
πρώτα για το σύνολο των κοινών περιοχών παρακολούθησης και στις δύο περιόδους, και 
στη συνέχεια για κάθε αιολικό πάρκο ξεχωριστά. Εκτός από τα Όρνια, η διαφορά στους 
δείκτες ανάµεσα στις δύο περιόδους δεν ήταν στατιστικά σηµαντική, αν και κατά µέσο 
όρο ήταν υψηλότεροι κατά τη δεύτερη περίοδο (2008-2009). Για τα Όρνια, οι δείκτες 
ήταν στατιστικά σηµαντικά διαφορετικοί ανάµεσα στις δύο περιόδους (U = 3439, 
p<0.05, r=-0.15) µε υψηλότερο δείκτη αυτόν της δεύτερης περιόδου. Αυτό σηµαίνει ότι 
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στατιστικά σηµαντικά περισσότερα Όρνια διέρχονταν ανάµεσα από τις Α/Γ κατά την 
περίοδο 2008-2009. Ειδικά για κάθε αιολικό πάρκο: 
 
Σάπκα: Σχεδόν διπλάσια ήταν η πυκνότητα των Όρνιων που διέρχονταν από τις Α/Γ κατά 
τη δεύτερη περίοδο και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σηµαντική (U = 2, p<0.05, r=-
0.70).  
 
Γεράκι: Στατιστικά σηµαντικά υψηλότερη ήταν η πυκνότητα των αρπακτικών πουλιών 
χωρίς τους γύπες κατά τη δεύτερη περίοδο (U = 649, p<0.05, r=-0.22). Ο δείκτης ήταν 
υψηλότερος κατά τη δεύτερη περίοδο και για τα Όρνια, αλλά η διαφορά δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντική.  
 
Πελταστής και Σωρός: Ο δείκτης ήταν υψηλότερος κατά τη δεύτερη περίοδο για τα 
Όρνια και για τα δύο αιολικά πάρκα, αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 
Στον Σωρό, παρατηρήθηκε το ίδιο για τους Μαυρόγυπες.  
 
2. Πώς συσχετίζονται τα χαρακτηριστικά των αιολικών πάρκων µε τους δείκτες 
πυκνότητας διέλευσης κατά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης 2004-2005 (οι 
δείκτες εκφράζουν τη χρήση του χώρου από τα πουλιά); 
 
Όταν όλα τα αιολικά πάρκα εξετάστηκαν µαζί, οι δείκτες όλων των ειδών αρπακτικών 
πουλιών και των αρπακτικών χωρίς τους γύπες, εµφάνισαν θετική και στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση µε την ανατολική έκθεση της πλαγιάς (r=0.294, p<0.05 και 
r=0.287, p<0.05 αντίστοιχα), µε την παράµετρο να εξηγεί το 8.64% και 8.24% της 
µεταβλητότητας στις πυκνότητες διέλευσης αντίστοιχα. Αντίθετα, και οι δύο οµάδες 
πουλιών εµφάνισαν αρνητική και στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε τη βόρεια έκθεση 
της πλαγιάς (r=-0.0341, p<0.01 και r=-0.311, p=0.01 αντίστοιχα), µε την παράµετρο να 
εξηγεί το 11.63% και 9.67% της µεταβλητότητας στις πυκνότητες διέλευσης αντίστοιχα. 
Οι δείκτες πυκνότητας όλων των γυπών αλλά και των Όρνιων ξεχωριστά επίσης 
εµφάνισαν αρνητική και στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε τη βόρεια έκθεση της 
πλαγιάς (r=-0.252, p<0.05 και r=-0.257, p<0.05 αντίστοιχα), µε την παράµετρο να 
αποτελεί το 6.35% και 6.60% της µεταβλητότητας στις πυκνότητες διέλευσης 
αντίστοιχα. 
 
Όταν τα αιολικά πάρκα εξετάστηκαν ξεχωριστά, δεν βρέθηκαν συσχετισµοί στον 
Πελταστή και τη Σάπκα. Στο Γεράκι, υπήρξε θετικός και στατιστικά σηµαντικός 
συσχετισµός της πυκνότητας διέλευσης όλων των ειδών µε την απόσταση ανάµεσα στις 
Α/Γ (r=0.313, p<0.05), µε την παράµετρο να εξηγεί το 9.8% της µεταβλητότητας. Επίσης 
οι δείκτες εµφάνισαν θετική συσχέτιση µε την ανατολική έκθεση της πλαγιάς (r=0.413, 
p<0.05), µε την παράµετρο να εξηγεί το 12.5% της µεταβλητότητας. Οι δείκτες 
εµφάνισαν αρνητική συσχέτιση µε τη βόρεια έκθεση της πλαγιάς (r=-0.353, p<0.05), µε 
την παράµετρο να εξηγεί το 12.46% της µεταβλητότητας. Οι δείκτες πυκνότητας των 
Όρνιων εµφάνισαν θετική και στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε την ανατολική έκθεση 
της πλαγιάς (r=0.33, p<0.05), µε την παράµετρο να εξηγεί το 10.9% της µεταβλητότητας. 
Στο Σωρό, οι δείκτες πυκνότητας των Όρνιων εµφάνισαν θετική και στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση µε την απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ (r=0.65, p<0.05), µε την 
παράµετρο να εξηγεί το 42.25% της µεταβλητότητας. Με απλά λόγια, µια θετική 
συσχέτιση των δεικτών µε την απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερη 
είναι η απόσταση τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ένα πουλί να περάσει ανάµεσα 
από τις Α/Γ. Οι Μαυρόγυπες επίσης εµφάνισαν αρνητική συσχέτιση µε τη βόρεια έκθεση 
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της πλαγιάς (r=0.687, p<0.05), µε την παράµετρο να εξηγεί το 47.2% της 
µεταβλητότητας στις πυκνότητες διέλευσης. 
 
3. Πώς συσχετίζονται τα χαρακτηριστικά των αιολικών πάρκων µε τους δείκτες 
πυκνότητας διέλευσης κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης 2008-2009; 
 
A. Συσχετίσεις ανάµεσα στα χαρ/κά των Α/Γ και των δεικτών πυκνότητας διέλευσης 
πουλιών ειδικά για τις Α/Γ που παρακολουθήθηκαν και στις δύο περιόδους 
παρακολούθησης (2004-2005 και 2008-2009) 
 
Ο δείκτης πυκνότητας διέλευσης όλων των πουλιών εµφάνισε θετική και στατιστικά 
σηµαντική συσχέτιση µε την ανατολική έκθεση της πλαγιάς (r=0.272, p<0.05), µε την 
παράµετρο να εξηγεί το 7.4% της µεταβλητότητας. Ο δείκτης, εµφάνισε αρνητική και 
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε την βόρεια έκθεση της πλαγιάς (r=-0.285, p<0.05), 
µε την παράµετρο να εξηγεί το 8.12% της µεταβλητότητας. 
 
Οι δείκτες πυκνότητας διέλευσης και των δύο ειδών γυπών αλλά και των Όρνιων 
ξεχωριστά συσχετίστηκαν θετικά µε την κλίση της πλαγιάς (r=0.289, p<0.05; r=0.421, 
p=0.001 αντίστοιχα), µε την κλίση να εξηγεί το 8.35% και 17.72% της µεταβλητότητας 
αντίστοιχα. Ο δείκτης των δύο ειδών γυπών συσχετίστηκε αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση 
της πλαγιάς (r=-0.301, p<0.05), µε την παράµετρο να εξηγεί το 9.06% της 
µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. O δείκτης των Όρνιων συσχετίστηκε θετικά 
µε την απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ (r=0.331, p<0.01), µε την απόσταση να εξηγεί το 
10.96% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. Τέλος, ο δείκτης πυκνότητας 
των Μαυρόγυπων συσχετίστηκε θετικά µε την ανατολική έκθεση της πλαγιάς (r=0.407, 
p=0.001) µε την παράµετρο να εξηγεί το 16.56% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα 
διέλευσης, ενώ συσχετίστηκε αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση (r=-0.46, p<0.001), µε την 
παράµετρο να εξηγεί το 21.16% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. 
 
Όταν τα αιολικά πάρκα εξετάστηκαν ξεχωριστά, δε βρέθηκαν συσχετίσεις στον 
Πελταστή και τη Σάπκα, όπως συνέβη και κατά την περίοδο 2004-2005 (βλ. ανωτέρω). 
Στο Γεράκι, σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα για το σύνολο της περιοχής, ο δείκτης 
πυκνότητας διέλευσης για όλα τα αρπακτικά πουλιά συσχετίστηκε θετικά µε την 
ανατολική έκθεση της πλαγιάς (r=0.345, p<0.05), µε την παράµετρο να εξηγεί το 11.9% 
της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης, και αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση της 
πλαγιάς (r=-0.393, p<0.05), µε την παράµετρο να εξηγεί το 15.44% της µεταβλητότητας 
στην πυκνότητα διέλευσης. Ο δείκτης για τα δύο είδη γυπών συσχετίστηκε θετικά µε την 
απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ και την ανατολική έκθεση της πλαγιάς (r=0.331, p<0.05 και 
r=0.33, p<0.05, αντίστοιχα), µε την απόσταση και την ανατολική έκθεση να εξηγούν το 
10.96% και 10.89% της  µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης αντίστοιχα, ενώ 
συσχετίστηκε αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση της πλαγιάς (r=-0.414, p<0.05), µε την 
παράµετρο να εξηγεί το 17.14% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. Ειδικά 
ο δείκτης πυκνότητας διέλευσης για τα Όρνια συσχετίστηκε θετικά τόσο µε την 
απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ (r=0.556, p<0.001) όσο και µε την κλιση της πλαγιάς 
(r=0.49, p<0.01), µε την απόσταση και την κλίση να εξηγούν το 30.91% και 24.01% της 
µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης αντίστοιχα. Ο δείκτης των Μαυρόγυπων 
συσχετίστηκε θετικά µε την ανατολική έκθεση της πλαγιάς (r=0.374, p<0.05), µε την 
παράµετρο να εξηγεί το 13.99% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης και 
αρνητικά µε την βόρεια έκθεση της πλαγιάς (r=-0.442, p<0.01), µε την παράµετρο να 
εξηγεί το 19.54% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. Στο Σωρό, η µόνη 
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συσχέτιση βρέθηκε ανάµεσα στον δείκτη πυκνότητας διέλευσης των Μαυρόγυπων και 
την κλίση της πλαγιάς (r=0.645, p<0.05), µε την κλίση να εξηγεί το 41.6% της 
µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. 
 
B. Συσχετίσεις ανάµεσα στα χαρ/κά των Α/Γ και των δεικτών πυκνότητας διέλευσης 
πουλιών για όλες τις υπό µελέτη Α/Γ  
 
Συνδυασµένα για όλα τα αιολικά πάρκα, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική θετική 
συσχέτιση ανάµεσα στο δείκτη πυκνότητας διέλευσης όλων των αρπακτικών πουλιών 
εκτός του Μαυρόγυπα και την απόσταση ανάµεσα σε διαδοχικές Α/Γ (r=0.196, p<0.05). 
Η απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ εξηγεί το 3.84% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα 
διέλευσης. Αυτή η συσχέτιση ήταν ακόµα πιο φανερή για τα Όρνια (r=0.29, p<0.01), 
όπου η απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ εξηγεί το 8.41% της µεταβλητότηας στο δείκτη.  
 
Για τα Όρνια, ο δείκτης πυκνότητας διέλευσης συσχετίστηκε θετικά µε την κλίση της 
πλαγιάς (r=0.237, p=0.01), µε την κλίση να εξηγεί το 5.62% της µεταβλητότητας στην 
πυκνότητα διέλευσης. Αυτό σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση της πλαγιάς, 
τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα αυτή η πλαγιά να επιλεγεί ως σηµείο διέλευσης από 
τα Όρνια. Αυτό επίσης µπορεί να εκφραστεί ως προτίµηση για πιο απότοµες πλαγιές 
όπου µπορούν να παραχθούν δυνατότερα ρεύµατα άερα. 
 
Για τους Μαυρόγυπες, ο δείκτης πυκνότητας διέλευσης συσχετίστηκε αρνητικά µε τη 
βόρεια έκθεση της πλαγιάς (r=-0.268, p<0.01). Η παράµτερος εξηγεί το 7.18 % της 
µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης.  
 
Ειδικά για κάθε αιολικό πάρκο ή τοµέα αιολικών πάρκων: 
 
∆ίδυµος Λόφος. Για τα Όρνια, ο δείκτης συσχετίστηκε θετικά µε την ανατολική έκθεση 
της πλαγιάς (r=0.845, p<0.05), µε την ανατολική έκθεση να εξηγεί το 71.4% της  
µεταβλητότητας στην πυκνότητας διέλευσης. 
 
Σάπκα. Όταν η Σάπκα αναλύθηκε ξεχωριστά δε βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στα 
χαρακτηριστικά της και τις πυκνότητες διέλευσης πουλιών. 
 
Σάπκα – ∆ίδυµος Λόφος. Όταν τα δεδοµένα από τη Σάπκα και το ∆ίδυµο λόφο 
εξετάστηκαν µαζί, βρέθηκε ισχυρή και στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση  ανάµεσα 
στους δείκτες πυκνότητας διέλευσης των Όρνιων και την απόσταση µεταξύ των Α/Γ 
(r=0.714, p<0.05), µε την απόσταση να εξηγεί το 50.98% της µεταβλητότητας στις 
πυκνότητες διέλευσης. Αυτό σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάµεσα 
στις Α/Γ, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα τα Όρνια να διέλθουν ανάµεσα από τις 
Α/Γ. 
 
Γεράκι. Για τους γύπες, ο δείκτης συσχετίστηκε θετικά µε την απόσταση ανάµεσα στις 
Α/Γ (r=0.404, p<0.01), µε την απόσταση να εξηγεί το 16.32% της µεταβλητότητας στην 
πυκνότητα διέλευσης. Αυτό το αποτέλεσµα ήταν πιο φανερό για τα Όρνια όταν 
εξετάστηκαν ξεχωριστά (r=0.528, p<0.001). Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση εξηγεί 
το 27.88% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. Ο δείκτης των Όρνιων 
επίσης συσχετίστηκε θετικά µε την κλίση της πλαγιάς (r=0.498, p=0.001), µε την κλίση 
να εξηγεί το 24.8% της µεταβλητότητας στην πυκνότητα διέλευσης. 
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Οι δείκτες πυκνότητας διέλευσης για όλα τα αρπακτικά πουλιά, για τα δύο είδη των 
γυπών και για τον Μαυρόγυπα ξεχωριστά συσχετίστηκαν αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση 
της πλαγιάς (r=-0.309, p<0.05, r=-0.352, p<0.05, r=-0.375, p<0.05, αντίστοιχα). Η 
παράµετρος εξηγεί το 9.55%, 12.39% και 14.06% της µεταβλητότητας των πυκνοτήτων 
διέλευσης αντίστοιχα. 
 
Γεράκι – Μάτι. Όταν τα δεδοµένα από το Γεράκι και το Μάτι συνδυάστηκαν, τα 
αποτελέσµατα ήταν παρόµοια όπως µε τα αποτελέσµατα για το Γεράκι µόνο. 
 
Γεράκι – Μάτι – Κέρβερος. Ο δείκτης των Όρνιων συσχετίστηκε θετικά µε την απόσταση 
ανάµεσα στις Α/Γ (r=0.409, p<0.01) και την κλίση της πλαγιάς (r=0.291, p<0.05; 
r=0.441, p=0.001 αντίστοιχα), ενώ συσχετίστηκε αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση της 
πλαγιάς (r=-0.344, p<0.01). Οι δείκτες των Μαυρόγυπων, των δύο ειδών γυπών µαζί και 
όλων των αρπακτικών πουλιών µαζί επίσης συσχετίστηκαν αρνητικά µε τη βόρεια 
έκθεση της πλαγιάς (r=-0.439, p=0.001, r= -0.494, p<0.001, r=-0.353, p<0.01 
αντίστοιχα). Τέλος, ο δείκτης και των δύο ειδών γυπών µαζί συσχετίστηκε θετικά µε την 
απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ και την κλίση της πλαγιάς (r=0.33, p<0.05, r=0.266, 
p<0.05, αντίστοιχα). 
 
Γεράκι – Μάτι – Κέρβερος – Πελταστής. Όταν τα δεδοµένα από τα τέσσερα αιολικά 
πάρκα αυτού του γεωγραφικού τοµέα συνδυάστηκαν, οι δείκτες όλων των αρπακτικών 
πουλιών, των δύο ειδών γυπών µαζί αλλά και ξεχωριστά συσχετίστηκαν και πάλι 
αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση της πλαγιάς (r=-0.365, p<0.01, r=-0.517, p<0.001, r=-
0.489, p<0.001, r=-0.314, p=0.01, αντίστοιχα). Όπως και πριν, ο δείκτης των Όρνιων 
συσχετίστηκε θετικά µε την απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ (r=0.38, p<0.01) και την κλίση 
της πλαγιάς τόσο δεξιά όσο και αριστερά από τις Α/Γ (r=0.274, p<0.05, r=0.421, 
p<0.001, αντίστοιχα). 
 
Κέρβερος. ∆εν βρέθηκε καµία συσχέτιση όταν ο Κέρβερος εξετάστηκε ξεχωριστά. 
 
Μυτούλα. Ο δείκτης για τα αρπακτικά πουλιά χωρίς τους γύπες συσχετίστηκε θετικά µε 
την απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ (r=0.568, p<0.05), ενώ ο δείκτης των δύο γυπών µαζί 
και των Όρνιων ξεχωριστά συσχετίστηκαν θετικά µε τη βόρεια έκθεση της πλαγιάς 
(r=0.492, p<0.05, r=0.571, p<0.05). 
 
Μυτούλα – Σωρός. Όταν τα δεδοµένα των δύο αιολικών πάρκων που σχηµατίζουν ένα 
γεωγραφικό τοµέα συνδυάστηκαν, συσχετίσεις βρέθηκαν µόνο για τους Μαυρόγυπες. Ο 
δείκτης πυκνότητας διέλευσής τους συσχετίστηκε θετικά µε την ανατολική έκθεση της 
πλαγιάς (r=0.397, p<0.05) και αρνητικά µε τη βόρεια έκθεση (r=-0.423, p<0.05). 
 
Σωρός. Η µόνη (θετική) συσχέτιση που βρέθηκε για το Σωρό µόνο ήταν ανάµεσα στο 
δείκτη των Μαυρόγυπων και την κλίση της πλαγιάς (r=0.645, p<0.05). 
 
 
4.5.2.1 Συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση του χώρου από τα πουλιά µε βάση τους 
δείκτες πυκνότητας διέλευσης 
 
Τα ανωτέρω αποτελέσµατα οδηγούν σε ορισµένα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. 
Κατ’αρχήν η χρήση της ευρύτερης περιοχής των αιολικών πάρκων από αρπακτικά 
πουλιά γενικά αλλά και από Όρνια ειδικά ήταν πιο έντονη κατά τη δεύτερη περίοδο 
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παρακολούθησης. Όταν οι διαφορές ανάµεσα στις περιόδους παρακολούθησης 
εξετάστηκαν ξεχωριστά για κάθε αιολικό πάρκο, ήταν στατιστικά σηµαντικές ειδικά για 
τα Όρνια στη Σάπκα και για τα υπόλοιπα αρπακτικά στο Γεράκι. 
 
Γενικά, υπήρξε θετικός συσχετισµός των πυκνοτήτων διέλευσης των πουλιών µε την 
ανατολική έκθεση της πλαγιάς όπου οι βρίσκονται οι Α/Γ, ενώ το αντίθετο συµβαίνει 
µε τη βόρεια έκθεση η οποία γενικά συσχετίστηκε αρνητικά µε τις πυκνότητες διέλευσης 
των πουλιών στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι οι πλαγιές µε 
ανατολική έκθεση επιλέγονται από τα αρπακτικά πουλιά, ιδιαίτερα από τους γύπες, 
για να διέλθουν ανάµεσα από τις Α/Γ, ενώ οι πλαγιές µε βόρεια έκθεση γενικά 
αποφεύγονται. Οι πλαγιές µε βόρεια έκθεση εκτίθενται για λιγότερο χρόνο στον ήλιο 
οπότε και µπορεί να προσφέρονται λιγότερο για τη δηµιουργία  θερµικών ανοδικών 
ρευµάτων αέρα που διευκολύνουν την πτήση των αρπακτικών, ενώ οι πλαγιές µε 
ανατολική έκθεση µπορεί να προσφέρουν καταλληλότερες συνθήκες αέρα για τα 
αρπακτικά και ακόµα περισσότερο για τους γύπες. Αυτό το εύρηµα είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό όσον αφορά την τοποθέτηση των αιολικών πάρκων στην ευρύτερη 
περιοχή.  
 
Γενικά υπήρξε θετικός συσχετισµός των πυκνοτήτων διέλευσης και µε την απόσταση 
ανάµεσα στις Α/Γ, ειδικά για τους γύπες. Αυτό σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 
απόσταση, τόσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα να διέλθουν τα αρπακτικά πουλιά 
ανάµεσα στις Α/Γ ή οτι αποφεύγουν τη διέλευση ανάµεσα σε Α/Γ µε µικρή 
απόσταση µεταξύ τους. Οι Μαυρόγυπες φάνηκε να χρησιµοποιούν εξίσου µικρότερες ή 
µεγαλύτερες αποστάσεις σε ορισµένες περιπτώσεις, κάτι που µπορεί να µεταφράζεται ως 
υψηλότερος κίνδυνος πρόσκρουσης, όσο µικρότερες είναι οι αποστάσεις. 
 
Ο συσχετισµός των πυκνοτήτων διέλευσης µε την κλίση της πλαγιάς ήταν θετικός σε 
πολλές περιπτώσεις ειδικά για τους γύπες. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι οι γύπες 
επιλέγουν περιοχές µε απότοµες πλαγιές ως σηµεία διέλευσης ανάµεσα από Α/Γ.  
Αυτό επίσης µπορεί να σχετίζεται µε την παρουσία ρευµάτων αέρα. Eίναι ευρέως γνωστό 
ότι πιο απότοµες πλαγιές παράγουν ισχυρότερα ανοδικά ρεύµατα αέρα. 
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4.5.3. Μηνιαίες µετρήσεις πουλιών 

Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου παρακολούθησης (2004-2005), έγιναν 563 
παρατηρήσεις και κατεγράφησαν 696 άτοµα αρπακτικών πουλιών κοντά στα υπό 
παρακολούθηση αιολικά πάρκα (Πίνακας 46). Κατά τη δεύτερη περίοδο 
παρακολούθησης (2008-2009) έγιναν 589 παρατηρήσεις και κατεγράφησαν 738 
αρπακτικά πουλιά στα ίδια αιολικά πάρκα που παρακολουθήθηκαν κατά την πρώτη 
περίοδο 2004-2005 (Πίνακας 46). 

Πίνακας 46. Αριθµός και ποσοστά παρατηρήσεων και ατόµων αρπακτικών πουλιών που 
κατεγράφησαν µόνο σε εκείνες τις Α/Γ2 των εννέα αιολικών πάρκων που µελετήθηκαν και στις 
δύο περιόδους παρακολούθησης, Είδη που δεν ανήκουν στα αρπακτικά πουλιά δεν 
συµπεριλήφθηκαν, εκτός του Μαύρου και του Λευκού Πελαργού.  

 

Περίοδος Είδος 
Αρ. 

παρατηρήσεων % πρατηρήσεων Αρ. ατόµων % ατόµων 
2004-2005 Αρπακτικά 448 79.574 553 79.454 
 Aquila chrysaetos 7 1.243 8 1.149 
 Accipiter sp. 1 0.178 1 0.144 
 Accipiter gentilis 5 0.888 5 0.718 
 Accipiter nisus 10 1.776 10 1.437 
 Buteo buteo 342 60.746 411 59.052 
 Circaetus gallicus 18 3.197 24 3.448 
 Circus sp. 1 0.178 1 0.144 
 Falco eleonorae 1 0.178 1 0.144 
 Falco peregrinus 1 0.178 1 0.144 
 Γεράκι 3 0.533 3 0.431 
 Falco subbuteo 1 0.178 1 0.144 
 Falco tinnunculus 17 3.020 18 2.586 
 Haliaeetus albicilla 1 0.178 1 0.144 
 Hieraaetus pennatus 4 0.710 5 0.718 
 Milvus migrans 3 0.533 7 1.006 
 Neophron percnopterus 2 0.355 4 0.575 
 Pernis apivorus 5 0.888 23 3.305 
 Αρπακτικό 9 1.599 10 1.437 
 Γύπες 115 20.426 143 20.546 
 Aegypius monachus 71 12.611 86 12.356 
 Gyps fulvus 42 7.460 53 7.615 
 Neophron percnopterus 2 0.355 4 0.575 
 Άλλο     
 Ciconia nigra 17 3.020 19 2.730 
Σύνολο   563 100.000 696 100.000 
2008-
20093 Αρπακτικά 342 58.065 416 56.369 

 Accipiter brevipes 1 0.170 1 0.136 
 Aquila chrysaetos 25 4.244 29 3.930 
 Accipiter sp. 5 0.849 5 0.678 
 Accipitergentilis 5 0.849 5 0.678 
 Accipiter nisus 11 1.868 14 1.897 
 Aquila pomarina 2 0.340 2 0.271 
 Buteo buteo 98 16.638 131 17.751 
 Buteo rufinus 9 1.528 11 1.491 
 Buteo sp. 67 11.375 82 11.111 
 Circaetus gallicus 20 3.396 32 4.336 
 Αετός 12 2.037 13 1.762 

                                                 
2 Συγκεκριµένες Α/Γ που µελετήθηκαν και στις δύο περιόδους παρακολούθησης δηλαδή 2004-05 και 2008-
09 
3 ∆εδοµένα που αντιστοιχούν στις κοινά παρατηρούµενες Α/Γ (2004-2005 και 2008-2009) 
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 Falco eleonorae 1 0.170 1 0.136 
 Falco naumanni 1 0.170 1 0.136 
 Falco percnopterus 1 0.170 1 0.136 
 Γεράκι 7 1.188 7 0.949 
 Falco subbuteo 1 0.170 1 0.136 
 Falco tinnunculus 10 1.698 10 1.355 
 Falco vespertinus 1 0.170 1 0.136 
 Hiraaetus pennatus 9 1.528 9 1.220 
 Pernis apivorus 6 1.019 10 1.355 
 Αρπακτικό  34 5.772 33 4.472 
 Γύπεs 176 29.881 254 34.417 
 Aegypius monachus 105 17.827 132 17.886 
 Gyps fulvus 68 11.545 103 13.957 
 Neophron percnopterus 1 0.170 1 0.136 
 Γύπας 2 0.340 18 2.439 
 Άλλο     
 Ciconia ciconia 1 0.170 1 0.136 
 Ciconia nigra 15 2.547 16 2.168 
Σύνολο    589 100.000 738 100.000 

 

Η σύνθεση και οι αριθµοί των παρατηρήσεων και των ατόµων αρπακτικών πουλιών 
άλλαξε ανάµεσα στις δύο περιόδους παρακολούθησης (Πίνακας 46). Κατά τη δεύτερη 
περίοδο παρακολούθησης οι αριθµοί και τα ποσοστά τόσο των παρατηρήσεων 
αρπακτικών (χωρίς τους γύπες) όσο και των ατόµων ελαττώθηκαν (από 79.6% σε 58% 
και από 79.5% σε 56.4% αντίστοιχα). Αντίθετα, οι αριθµοί και τα ποσοστά των 
παρατηρήσεων και των ατόµων και των δύο ειδών γυπών αυξήθηκαν (από 20.4% σε 
30% και από 20.5% σε 34.4% αντίστοιχα, Πίνακας 46). 

 
Κατά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης (2004-2005) το πιο άφθονο αρπακτικό ήταν η 
Γερακίνα: περίπου έξι στις δέκα παρατηρήσεις (60.7%) και έξι στα δέκα άτοµα ήταν 
Γερακίνες (Πίνακας 46). Η δεύτερη πιο άφθονη οµάδα ήταν οι γύπες µε τον Μαυρόγυπα 
να είναι το πιο άφθονο από τα δύο είδη. Κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης, η 
Γερακίνα δεν ήταν το πιο άφθονο αρπακτικό, οπότε και τα ποσοστά των παρατηρήσεων 
και των ατόµων έπεσαν στο 16.6% και 17.8% αντίστοιχα (Πίνακας 46). Αν προσθέσουµε 
τα είδη Buteo που δεν αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους, τότε  αυτά τα ποσοστά 
αυξάνονται (27.75% και 28.86% αντίστοιχα), παραµένοντας χαµηλότερα ωστόσο 
συγκριτικά µε αυτά της πρώτης περιόδου. Αντίθετα, κατά τη δεύτερη περίοδο 
παρακολούθησης, τα πιο άφθονα αρπακτικά ήταν οι γύπες µε τον Μαυρόγυπα να είναι 
και πάλι το πιο άφθονο από τα δύο είδη (17.8%, Πίνακας 46). Οι αριθµοί και τα ποσοστά 
και των δύο ειδών γυπών αυξήθηκαν κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης 
συγκριτικά µε την πρώτη (Πίνακας 46), όπως γράφτηκε και ανωτέρω. 
 
Κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης (2008-2009) και σε όλη την υπό µελέτη 
περιοχή (δηλαδή όχι µόνο στις κοινά µελετηθείσες Α/Γ), 790 παρατηρήσεις και 1039 
άτοµα κατεγράφησαν κοντά στα υπό παρακολούθηση αιολικά πάρκα (Πίνακας 47). Οι 
γύπες αποτέλεσαν το 36.5% των παρατηρήσεων και το 41.2%των ατόµων. 
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Πίνακας 47. Αριθµοί και ποσοστά παρατηρήσεων και ατόµων που κατεγράφησαν στα αιολικά 
πάρκα κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης, 2008-2009 (όλες οι Α/Γ). Είδη που δεν 
ανήκουν στα αρπακτικά δεν συµπεριλήφθησαν, εκτός από τον Μαύρο Πελαργό. 
 

Περίοδος Είδος 
Αρ. 

παρατηρήσεων 
% 

πρατηρήσεων 
Αρ. 

ατόµων % ατόµων 
2008-
2009 Αρπακτικά 502 63.544 611 58.807 

 Accipiter brevipes 2 0.253 2 0.192 
 Aquila chrysaeσεs 43 5.443 49 4.716 
 Accipiter sp. 15 1.899 16 1.540 
 Accipiter gentiles 10 1.266 11 1.059 
 Accipiter nisus 12 1.519 15 1.444 
 Aquila pomarina 3 0.380 3 0.289 
 Buteo buteo 141 17.848 184 17.709 
 Buteo rufinus 9 1.139 12 1.155 
 Buteo sp. 81 10.253 102 9.817 
 Circus cyaneus 1 0.127 1 0.096 
 Circaetus gallicus 34 4.304 48 4.620 
 Αετός 16 2.025 18 1.732 
 Falco eleonorae 1 0.127 1 0.096 
 Falco naumanni 1 0.127 1 0.096 
 Falco peregrinus 1 0.127 1 0.096 
 Γεράκι 28 3.544 32 3.080 
 Falco subbuteo 1 0.127 1 0.096 
 Falco tinnunculus 14 1.772 14 1.347 
 Falco vespertinus 1 0.127 1 0.096 
 Hieraaetus pennatus 11 1.392 10 0.962 
 Pernis apivorus 6 0.759 10 0.962 
 Αρπακτικό  49 6.203 48 4.620 
 Γύπες 288 36.456 428 41.193 
 Aegypius monachus 149 18.861 190 18.287 
 Gyps fulvus 135 17.089 217 20.885 
 Neophron percnopterus 1 0.127 1 0.096 
 Γύπας 3 0.380 20 1.925 
 Άλλο     
 Ciconia nigra 22 2.785 31 2.984 

Σύνολο    790 100.000 1039 100.000 
 
 
Οι µηνιαίοι ρυθµοί παρατηρήσεων για όλα τα αρπακτικά πουλιά κυµάνθηκαν ανάµεσα 
σε 0.23 (Ιανουάριος 2009) και 2.32 παρατηρήσεις ανά ώρα (Μάιος 2009, Πίνακας 48), 
µε µέση µηνιαία τιµή 1.189 ± 0.63 (µέσος όρος ± τυπική απόκλιση) παρατηρήσεις ανά 
ώρα. Γενικά, οι ρυθµοί παρατηρήσεων ήταν χαµηλότεροι κατά τη δεύτερη περίοδο 
συγκριτικά µε την πρώτη, αν και η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (τεστ 
Κruskal-Wallis, X2=  2.430, β.ε.=1, p>0.05). Οι υψηλότεροι ρυθµοί παρατηρήσεων 
έλαβαν χώρα κατά την άνοιξη του 2009, ωστόσο οι εποχικές διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντικές (τεστ Kruskal–Wallis, X2= 12.933, β.ε. = 7, p>0.05). 
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Πίνακας 48. Mηνιαία αφθονία και µηνιαίοι αριθµοί παρατηρήσεων και ατόµων πουλιών για τις δύο περιόδους παρακολούθησης (2004-2005 και 2008-2009) 

 

 
Περίοδος Μήνας 

Σύνολο αρ. 
παρατηρήσεων 

Σύνολο 
αρ. 

ατόµων 
∆ιάρκεια 

παρατηρήσεων 
Παρατηρήσεις 

/ ώρα 
Πουλιά 
/ ώρα 

Αρ. 
παρατηρήσεων 
αρπακτικών 

Αρ. 
παρατηρήσεων 

γυπών 

Αρ. 
ατόµων 
γυπών 

Αρ. ατόµων 
Μαυρόγυπα 

Αρ. 
ατόµων 
Όρνιων 

Παρατηρήσεις 
αρπακτικών 

/ ώρα 

Άτοµα 
γυπών 
/ ώρα 

Άτοµα 
Μαυρόγυπα 

/ ώρα 

2004 Μάρτιος 32 33 34.23 0.935 0.964 32 0 0 0 0 0.935 0.000 0.000 
  Απρίλιος 38 45 30.25 1.256 1.488 30 8 11 3 8 0.992 0.364 0.099 
  Μάιος 45 51 42.98 1.047 1.187 41 4 4 3 1 0.954 0.093 0.070 
  Ιούνιος 54 59 29.96 1.802 1.969 42 13 17 10 6 1.402 0.567 0.334 
  Ιούλιος 98 116 61.10 1.604 1.899 75 23 28 16 13 1.227 0.458 0.262 
  Aύγουστος 54 92 31.13 1.735 2.955 32 22 29 21 5 1.028 0.932 0.675 
  Σεπτέµβριος 86 107 38.78 2.218 2.759 63 23 23 14 9 1.625 0.593 0.361 
  Οκτώβριος 43 52 31.78 1.353 1.636 29 14 18 10 8 0.913 0.566 0.315 
  Νοέµβριος 59 52 36.55 1.614 1.423 52 7 7 3 4 1.423 0.192 0.082 
  ∆εκέµβριος 29 5 25.03 1.159 0.200 26 6 14 9 5 1.039 0.559 0.360 

2005 Ιανουάριος 14 14 7.41 1.889 1.889 14 0 0 0 0 1.889 0.000 0.000 
  Φεβρουάριος 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 

2008 Ιούλιος 51 69 65.00 0.785 1.062 27 24 38 16 22 0.415 0.585 0.246 
 Aύγουστος 26 28 52.96 0.491 0.529 16 10 12 10 2 0.302 0.227 0.189 
 Σεπτέµβριος 29 49 54.16 0.535 0.905 18 11 12 8 4 0.332 0.222 0.148 
 Οκτώβριος 23 50 57.50 0.400 0.870 13 12 37 3 16 0.226 0.643 0.052 
 Νοέµβριος 16 20 49.08 0.326 0.407 9 11 11 3 8 0.183 0.224 0.061 
 ∆εκέµβριος 25 59 22.75 1.099 2.593 4 7 54 25 29 0.176 2.374 1.099 

2009 Ιανουάριος 5 6 21.61 0.231 0.278 4 1 1 0 1 0.185 0.046 0.000 
  Φεβρουάριος 37 47 39.83 0.929 1.180 28 9 16 3 13 0.703 0.402 0.075 
  Μάρτιος 55 83 30.50 1.803 2.721 49 6 16 15 1 1.607 0.525 0.492 
  Απρίλιος 64 72 51.5 1.243 1.398 51 13 7 4 3 0.990 0.136 0.078 
  Μάιος 126 135 54.41 2.316 2.481 78 48 45 33 12 1.434 0.827 0.607 
  Ιούνιος 78 85 44 1.773 1.932 54 24 26 12 14 1.227 0.591 0.273 

Σύνολο  1087 1329 912.5   787 296 426 221 184    
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Πίνακας 49. Mηνιαία αφθονία και µηνιαίοι αριθµοί παρατηρήσεων και ατόµων πουλιών για τις δύο περιόδους παρακολούθησης (2004-2005 και 2008-2009) χωρίς 
τις Γερακίνες 

 
Περίοδος Μήνας 

Σύνολο αρ. 
παρατηρήσεων 

Σύνολο 
αρ. 

ατόµων 
∆ιάρκεια 

παρατηρήσεων 
Παρατηρήσεις 

/ ώρα 
Πουλιά 
/ ώρα 

Αρ. 
παρατηρήσεων 
αρπακτικών 

Παρατηρήσεις 
αρπακτικών 

/ ώρα 

2004 Μάρτιος 2 2 34.23 0.058 0.058 2 0.058 
  Απρίλιος 15 18 30.25 0.496 0.595 7 0.231 
  Μάιος 15 19 42.98 0.349 0.442 11 0.256 
  Ιούνιος 20 24 29.96 0.668 0.801 8 0.267 
  Ιούλιος 40 46 61.10 0.655 0.753 17 0.278 
  Aύγουστος 33 55 31.13 1.060 1.767 11 0.353 
  Σεπτέµβριος 51 57 38.78 1.315 1.470 28 0.722 
  Οκτώβριος 18 23 31.78 0.566 0.724 4 0.126 
  Νοέµβριος 18 23 36.55 0.492 0.629 11 0.301 
  ∆εκέµβριος 4 5 25.03 0.160 0.200 1 0.040 

2005 Ιανουάριος 5 5 7.41 0.675 0.675 5 0.675 
  Φεβρουάριος 0 0 0 0.000 0.000 0 0.000 

2008 Ιούλιος 43 58 65.00 0.662 0.892 19 0.292 
  Aύγουστος 22 24 52.96 0.415 0.453 12 0.227 
  Σεπτέµβριος 23 41 54.16 0.425 0.757 12 0.222 
  Οκτώβριος 22 49 57.50 0.383 0.852 12 0.209 
  Νοέµβριος 16 20 49.08 0.326 0.407 9 0.183 
  ∆εκέµβριος 24 57 22.75 1.055 2.505 3 0.132 

2009 Ιανουάριος 5 6 21.61 0.231 0.278 4 0.185 
  Φεβρουάριος 27 35 39.83 0.678 0.879 18 0.452 
  Μάρτιος 20 31 30.50 0.656 1.016 14 0.459 
  Απρίλιος 32 27 51.5 0.621 0.524 19 0.369 
  Μάιος 85 83 54.41 1.562 1.525 37 0.680 
 Ιούνιος 54 62 44 1.227 1.409 30 0.682 

Σύνολο  594 770    294  
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Η µηνιαία συχνότητα παρατηρήσεων των αρπακτικών χωρίς τους γύπες κυµάνθηκε 
ανάµεσα σε 0.18 (∆εκέµβριος 2008) και 1.89 παρατηρήσεις αρπακτικών ανά ώρα 
(Ιανουάριος 2005, Πίνακας 48), µε µέση µηνιαία τιµή 0.88 ± 0.54. Οι συχνότητες 
παρατηρήσεων αρπακτικών ήταν χαµηλότερες κατά τη δεύτερη περίοδο 
παρακολούθησης, αν και οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (τεστ Kruskal-
Wallis, X2=  3.63, β.ε.=1, p>0.05). Κατά τη δεύτερη περίοδο, οι υψηλότερες 
συχνότητες παρατηρήσεων έλαβαν χώρα την άνοιξη του 2009 αλλά οι εποχικές 
διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (τεστ Kruskal–Wallis, X2= 12.400, β.ε. = 7, 
p>0.05). Κατά την πρώτη περίοδο οι υψηλότερες συχνότητες παρατηρήσεων έλαβαν 
χώρα το φθινόπωρο του 2004, αλλά οι εποχικές διαφορές και πάλι δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντικές (τεστ Kruskal–Wallis, X2= 2,077, β.ε. = 3, p>0.05).   
 
Οι µηνιαίες συχνότητες παρατηρήσεων των γυπών κυµάνθηκαν ανάµεσα σε 0.046 
(Ιανουάριος 2009) και 0.827 παρατηρήσεις γυπών ανά ώρα (Μάιος 2009, Πίνακας 49), 
µε µέση µηνιαία τιµή 0.291±0.22. Οι συχνότητες παρατηρήσεων γυπών ήταν 
υψηλότερες κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης, αν και οι διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντικές (τεστ Kruskal-Wallis, X2=  0.13, β.ε.=1, p>0.05). Κατά τη 
δεύτερη περίοδο, οι υψηλότερες συχνότητες παρατηρήσεων γυπών έλαβαν χώρα το 
καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2009 αλλά οι εποχιακές διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντικές (τεστ Kruskal–Wallis, X2= 10.017, β.ε. = 7, p>0.05). Την 
περίοδο 2004-2005, οι υψηλότερες συχνότητες παρατηρήσεων γυπών έλαβαν χώρα 
και πάλι την άνοιξη και το καλοκαίρι, χωρίς οι εποχικές διαφορές να είναι στατιστικά 
σηµαντικές (τεστ Kruskal–Wallis, X2= 2,077, β.ε. = 3, p>0.05).  
 
Συνολικά, οι µηνιαίες συχνότητες παρατηρούµενων ατόµων αρπακτικών πουλιών 
(ρυθµοί πτήσης) κυµάνθηκαν ανάµεσα σε 0.2 (∆εκέµβριος 2004) και 2.9 πουλιά ανά 
ώρα (Aύγουστος 2004, Πίνακας 48), µε µέση µηνιαία τιµή 1.446 ± 0.86. Οι 
υψηλότερες συχνότητες  έλαβαν χώρα κατά την άνοιξη της πρώτης περιόδου 
παρακολούθησης, αν και τόσο οι διαφορές ανάµεσα στις δύο περιόδους 
παρακολούθησης όσο και οι εποχιακές διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές 
(τεστ Kruskal–Wallis, αντίστοιχα X2 = 0.563, β.ε. = 1, p>0.05 και X2= 11.907, β.ε. = 7, 
p>0.05). 
 
Οι µηνιαίες συχνότητες πτήσης για τους γύπες κυµάνθηκαν ανάµεσα σε 0.046 
(Ιανουάριος 2009) και 2.374 γύπες ανά ώρα (∆εκέµβριος 2004, Πίνακας 48) µε µέση 
µηνιαία τιµή 0.463 ± 0.486. Οι υψηλότερες συχνότητες πτήσης γυπών έλαβαν χώρα 
κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης, χωρίς η διαφορά ανάµεσα στις δύο 
περιόδους να είναι στατιστικά σηµαντική (τεστ Kruskal–Wallis, X2 = 0.965, β.ε. = 1, 
p>0.05).  Κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης, το καλοκαίρι ήταν η εποχή µε 
τις υψηλότερες συχνότητες πτήσης γυπών, χωρίς στατιστικά σηµαντική εποχιακή 
διαφοροποίηση (τεστ Kruskal–Wallis, X2= 7.413, β.ε. = 7, p>0.05). Παρόµοιο 
αποτέλεσµα βρέθηκε όταν τα δύο είδη γυπών εξετάστηκαν ξεχωριστά (Μαυρόγυπας 
και Όρνια), µε τις υψηλότερες συχνότητες πτήσης καθενός από τα είδη να 
παρατηρούνται κατά τη δεύτερη περίοδο. Όσον αφορά τις εποχιακές διαφοροποιήσεις, 
οι υψηλότερες συχνότητες πτήσεων για το Μαυρόγυπα έλαβαν χώρα κατά το 
καλοκαίρι της πρώτης περιόδου και την άνοιξη της δεύτερης περιόδου, ενώ για τα 
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Όρνια, οι υψηλότερες τιµές παρατηρήθηκαν κατά το φθινόπωρο της πρώτης περιόδου 
και κατά τον χειµώνα της δεύτερης περιόδου. 
 
Επειδή οι παρατηρήσεις των Γερακίνων µειώθηκαν από 60.7% κατά την πρώτη 
περίοδο σε 27.75% κατά τη δεύτερη περίοδο, τα δεδοµένα για τις Γερακίνες 
αφαιρέθηκαν από τις αναλύσεις και τα λοιπά δεδοµένα αναλύθηκαν ξανά µε την ίδια 
προσέγγιση. Έτσι, οι µηνιαίες συχνότητες παρατηρήσεων εµφάνισαν κάπως 
χαµηλότερη διακύµανση και κυµάνθηκαν ανάµεσα σε 0.06 (Μάρτιος 2004) και 1.56 
παρατηρήσεις ανά ώρα (Μάιος 2009, Πίνακας 49), µε µέση µηνιαία τιµή 0.613 ± 
0.391 παρατηρήσεις ανά ώρα. Οι συχνότητες παρατηρήσεων ήταν υψηλότερες κατά τη 
δεύτερη περίοδο παρακολούθησης, αλλά και πάλι η διαφορά δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντική (τεστ Κruskal-Wallis, X2=  0,480, β.ε.=1, p>0.05). Εποχικά, οι 
υψηλότερες συχνότητες παρατηρήθηκαν το καλοκαίρι του 2004 και την άνοιξη του 
2009, αλλά οι εποχικές διαφορές δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (τεστ Kruskal–
Wallis, X2= 9.560, β.ε. = 7, p>0.05). 
 
Οι µηνιαίες συχνότητες παρατηρήσεων αρπακτικών πουλιών χωρίς τους γύπες 
κυµάνθηκαν από 0.040 (∆εκέµβριος 2004) σε 0.722 παρατηρήσεις αρπακτικών ανά 
ώρα (Σεπτέµβριος 2004, Πίνακας 49), µε µέση µηνιαία τιµή 0.308 ± 0.207. Οι 
συχνότητες ήταν υψηλότερες κατά τη δεύτερη περίοδο, αν και η διαφορά δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντική (τεστ Kruskal-Wallis, X2=  0.480, β.ε.=1, p>0.05). Εποχιακά, 
οι υψηλότερες συχνότητες παρατηρήθηκαν κατά την άνοιξη του 2009, χωρίς η εποχική 
διαφοροποιήση να είναι στατιστικά σηµαντική (τεστ Kruskal–Wallis τεστ, X2= 8.453, 
β.ε. = 7, p>0.05).  
 
Συνολικά, οι µηνιαίοι ρυθµοί πτήσεων κυµάνθηκαν ανάµεσα σε 0.058 (Μάρτιος 2004) 
και 2.51 πουλιά ανά ώρα (∆εκέµβριος 2008, Πίνακας 49), µε µέση µηνιαία τιµή 0.817 
± 0.58. Οι υψηλότεροι ρυθµοί πτήσεων παρατηρήθηκαν κατά τη δεύτερη περίοδο 
παρακολούθησης, αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική (τεστ Kruskal–
Wallis, X2 = 1.92, β.ε. = 1, p>0.05). Εποχικά, ο υψηλότερος ρυθµός πτήσεωνς 
παρατηρήθηκε το καλοκαίρι του 2004, αν και οι εποχικές διαφορές δεν ήταν 
στατιστικά σηµαντικές (τεστ Kruskal–Wallis, X2= 9.267, β.ε. = 7, p>0.05). 
 
4.5.3.1 Συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρήση του χώρου από τα πουλιά µε βάση τις 
µηνιαίες µετρήσεις πουλιών 
 
Η παρουσία των Γερακίνων στην περιοχή έχει πιθανότατα επηρεαστεί από τη 
λειτουργία των αιολικών πάρκων. Οι αριθµοί τους έχουν µειωθεί δραστικά τέσσερα 
χρόνια µετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης η οποία έλαβε χώρα έναν µόνο 
χρόνο µετά την έναρξη της λειτουργίας των πρώτων αιολικών πάρκων. Το είδος είναι 
εξαιρετικά επικρατειακό, οπότε και αυτή η µείωση µπορεί να οφείλεται είτε σε 
εκτόπιση των αναπαραγωγικών ζευγαριών (εγκατάλειψη παραδοσιακών 
αναπαραγωγικών επικρατειών) ή/και σε υψηλούς ρυθµούς θανάτωσης. Οι Pierce-
Higgins et al. (2009) µοντελοποίησαν τις σχέσεις ανάµεσα στα αιολικά παρκα και την 
κατανοµή ενός συνόλου ευρέως κατανεµηµένων ειδών πουλιών σε 12 αιολικά πάρκα 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Τα αποτελέσµατά τους έδειξαν µειωµένη δραστηριότητα 
Γερακίνων γύρω από τις Α/Γ. Οι ίδιοι ερευνητές τόνισαν ότι αν υπάρχει υψηλή 
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θνησιµότητα πουλιών αναπαραγόµενων κοντά σε Α/Γ λόγω πρόσκρουσης, τότε ένα 
αιολικό πάρκο µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του πληθυσµού τους αν κοντά σε αυτό 
συνεχίζουν να φωλιάζουν νέα πουλιά. Ωστόσο, αν τα πουλιά αποφύγουν να 
αναπαράγονται κοντά σε Α/Γ, τότε τα πουλιά µπορεί να εκτοπιστούν και να 
εγκατασταθούν αλλού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τις αναζητήσεις πτωµάτων 
πουλιών που έλαβαν χώρα κατά το δεύτερο µισό του 2009 και το 2010, βρέθηκαν 
τρεις Γερακίνες νεκρές λόγω πρόσκρουσης µε τους περιστρεφόµενους δροµείς Α/Γ. 
Επιπλέον, το 2010, ένας Μαυρόγυπας βρέθηκε νεκρός µε τραύµατα που προκλήθηκαν 
από πρόσκρουση µε Α/Γ (Doutau et al. 2011). Οι ελάχιστες παρατηρήσεις Γερακίνων 
το χειµώνα της δεύτερης περιόδου παρακολούθησης (αναφερόµαστε στις κοινά 
παρατηρούµενες Α/Γ) συγκριτικά µε το χειµώνα της πρώτης περιόδου θα µπορούσαν 
να σχετίζονται µε τον βαρύτερο χειµώνα που παρατηρήθηκε κατά τη δεύτερη περίοδο 
παρακολούθησης, πιθανά οδηγώντας τις γερακίνες προς το νότο και σε χαµηλότερα 
υψόµετρα. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση δεν υποστηρίζεται από τις θερµοκρασίες που 
σηµειώθηκαν και στις δυο περιόδους. 
 
Όταν τα δεδοµένα για τις Γερακίνες δεν συµπεριλήφθηκαν στις αναλυσεις, οι 
συχνότητες παρατηρήσεων και πτήσεων ατόµων αρπακτικών πουλιών ήταν 
υψηλότερες κατά τη δεύτερη περίοδο. Αυτό ίσχυσε και για τους γύπες ξεχωριστά. 
Εποµένως η δραστηριότητα των αρπακτικών πουλιών εκτός από τις γερακίνες ήταν 
γενικά υψηλότερη κατά τη δεύτερη περίοδο. 
  
Συµπερασµατικά, η λειτουργία των αιολικών πάρκων στην περιοχή επηρεάζει 
σηµαντικά τον πληθυσµό των Γερακίνων. Ωστόσο, το ερώτηµα παραµένει, αν η 
επιρροή συνίσταται σε εκτόπιση των επικρατειακών ζευγαριών ή υψηλότερη 
θνησιµότητα λόγω πρόσκρουσης. Αντίθετα, τα υπόλοιπα αρπακτικά µπορεί να 
συνηθίζουν µε τον καιρό τα αιολικά πάρκα, κάτι που πιθανά τα εκθέτει σε υψηλότερο 
κίνδυνο πρόσκρουσης µε Α/Γ και εποµένως υψηλότερη θνησιµότητα. 
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4.5.4. ∆είκτες χρήσης του χώρου  
 
Συνολικά οι δείκτες χρήσης του χώρου από όλα τα είδη των πουλιών σε εκείνα τα αιολικά 
πάρκα που εξετάστηκαν και κατά τις δύο περιόδους παρακολούθησης εµφανίστηκαν 
αυξηµένοι κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης (Σχ. 15). Με την εξαίρεση του 
Πελταστή, οι δείκτες εµφανίστηκαν αυξηµένοι κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης 
σε όλα τα αιολικά πάρκα όταν αυτά εξετάστηκαν ξεχωριστά (Σχ. 16-19). Όταν τα πιο 
σηµαντικά είδη αρπακτικών πουλιών εξετάστηκαν ξεχωριστά, οι δείκτες εµφανίστηκαν 
επίσης αυξηµένοι κατά τη δεύτερη περίοδο σε όλα τα είδη µε την εξαίρεση των Γερακίνων 
των οποίων οι δείκτες εµφανίστηκαν υψηλότεροι κατά την πρώτη περίοδο (Σχ. 21-27). 
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Σχ. 15 Συνολικοί δείκτες χρήσης του χώρου από όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών για κάθε µία από 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης σε όλα τα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν και στις δύο 
περιόδους παρακολούθησης. Περίοδος 1 = πρώτη περίοδος παρακολούθησης, 2004-2005. Περίοδος 
2 = δεύτερη περίοδος παρακολούθησης, 2008-2009. B250 = Περιµετρική ζώνη 250 µ., B500 = 
Περιµετρική ζώνη 500 µ., B1500 = Περιµετρική ζώνη 1500 µ. (βλ. ενότητα 3.5 για λεπτοµέρειες). 
 
 
 

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  
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Σχ. 16 Συνολικοί δείκτες χρήσης του χώρου από όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών για κάθε µία από 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης στη Σάπκα 
 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

B250 B500 B1500

Ζώνη buffer γύρω από τα αιολικά πάρκα

∆
εί
κ
τη
ς
 χ
ρ
ή
σ
η
ς
 τ
ο
υ
 χ
ώ
ρ
ο
υ
 α
π
ό

 τ
α

 π
ο
υ
λ
ιά

 
( ώ
ρ
ες

 π
τή
σ
η
ς
 / 
ώ
ρ
ες

 π
α
ρ
α
κ
ο
λ
ο
ύ
θ
η
σ
η
ς
)

Περίοδος 1 Περίοδος 2
 

Σχ. 17 Συνολικοί δείκτες χρήσης του χώρου από όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών για κάθε µία από 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης στο Γεράκι 
 
 
 
 
 

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  
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Σχ. 18 Συνολικοί δείκτες χρήσης του χώρου από όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών για κάθε µία από 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης στον Πελταστή 
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Σχ. 19 Συνολικοί δείκτες χρήσης του χώρου από όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών για κάθε µία από 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης στο Σωρό 
 

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  
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Σχ. 20 Συνολικοί δείκτες χρήσης του χώρου από όλα τα είδη αρπακτικών πουλιών για κάθε µία από 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης. Συµπεριλαµβάνονται και οι Α/Γ που εξετάστηκαν κατά τη 
δεύτερη περίοδο (Περίοδος 2). 
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Σχ. 21 ∆είκτες χρήσης του χώρου από τους Μαυρόγυπες στα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν κατά 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης 

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  
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Gyps fulvus 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

B250 B500 B1500

Ζώνη buffer γύρω από τα αιολικά πάρκα

∆
εί
κ
τη
ς
 χ
ρ
ή
σ
η
ς
 τ
ο
υ
 χ
ώ
ρ
ο
υ
 (
ώ
ρ
ες

 
π
τή
σ
η
ς
 / 
ώ
ρ
ες

 π
α
ρ
α
κ
ο
λ
ο
ύ
θ
η
σ
η
ς
)

Περίοδος 1 Περίοδος 2
 

 
Σχ. 22 ∆είκτες χρήσης του χώρου από τα Όρνια στα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν κατά τις δύο 
περιόδους παρακολούθησης 
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Σχ. 23 ∆είκτες χρήσης του χώρου από τους Χρυσαετούς στα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν κατά 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης 
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Σχ. 24 ∆είκτες χρήσης του χώρου από τους Φιδαετούς στα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν κατά τις 
δύο περιόδους παρακολούθησης 
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Σχ. 25 ∆είκτες χρήσης του χώρου από τις Γερακίνες στα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν κατά τις 
δύο περιόδους παρακολούθησης 
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Aquila pomarina 
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Σχ. 26 ∆είκτες χρήσης του χώρου από τους Κραυγαετούς στα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν κατά 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης 
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Σχ. 27 ∆είκτες χρήσης του χώρου από τους Γερακαετούς στα αιολικά πάρκα που εξετάστηκαν κατά 
τις δύο περιόδους παρακολούθησης 
 
 
 
 
 

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  

Περιµετρική ζώνη γύρω από τα αιολικά πάρκα  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
5.1 Επίδραση των αιολικών πάρκων στην πανίδα 
  

• Απειλούµενα, ευάλωτα και κινδυνεύοντα είδη πουλιών και νυχτερίδων βρέθηκαν 
νεκρά εξαιτίας πρόκρουσης µε Α/Γ. 

• Οι εκτιµώµενοι ρυθµοί θνησιµότητας (νεκρά πουλιά ανά Α/Γ ανά έτος) είναι 
συγκρίσιµοι µε εκτιµήσεις που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Η εκτιµώµενη 
πραγµατική θνησιµότητα των γυπών είναι οπωσδήποτε υψηλότερη από τη 
θνησιµότητα που παρατηρήθηκε. 

• Η σύγκριση των δεικτών πυκνότητας διέλευσης πουλιών ανάµεσα από Α/Γ και των 
συχνοτήτων πτήσεων µεταξύ των δύο περιόδων παρακολούθησης (2004-2005 και 
2008-2009) δείχνουν ότι όλα τα αρπακτικά πουλιά, εκτός της Γερακίνας και 
συµπεριλαµβανοµένων των γυπών, είχαν συχνότερη παρουσία στην ευρύτερη 
περιοχή όπου βρίσκονται τα αιολικά πάρκα κατά τη δεύτερη περίοδο, τέσσερα 
χρόνια µετά την πρώτη. Αυτό ίσως σηµαίνει ότι τα αρπακτικά συνηθίζουν την 
παρουσία των Α/Γ, και αυτό πιθανότατα τα εκθέτει σε µεγαλύτερο κίνδυνο 
πρόσκρουσης µε τις Α/Γ. Αυτό το φαινόµενο ήταν ιδιαίτερα έντονο για τα Όρνια. 
Μάλιστα, η υψηλότερη θνησιµότητα κατά τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης 
είναι πιθανά ένδειξη της µεγαλύτερης έκθεσης των πουλιών στην πρόσκρουση. 

• Οι Γερακίνες εµφανίζονται πολύ λιγότερο στις παρατηρήσεις της δεύτερης 
περιόδου. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται είτε σε εκτοπισµό των επικρατειακών 
ζευγαριών τα οποία ήταν παρόντα κατά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης, είτε 
σε υψηλότερη θνησιµότητα λόγω πρόσκρουσης Ακόµα κι ένας πολύ µικρός 
αριθµός νεκρών πουλιών από επικρατειακά ζευγάρια θα µπορούσε να µειώσει 
δραστικά τον αριθµό των παρατηρήσεων, καθώς πολλές παρατηρήσεις συχνά 
οφείλονται στις µετακινήσεις των επικρατειακών ζευγαριών στην περιοχή. 

• Τρία στα τέσσερα Όρνια που βρέθηκαν νεκρά ήταν ενήλικα άτοµα. Αν και 
περισσότερα δεδοµένα θα έπρεπε να συλλεχθούν για να εξαχθούν ασφαλή 
συµπεράσµατα σχετικά µε τη δυναµική των πληθυσµών τους, γενικά υψηλότερη 
θνησιµότητα ενήλικων ατόµων εξαιτίας πρόσκρουσης µπορεί να οδηγήσει σε 
µεγαλύτερη µείωση των πληθυσµών τους στην περιοχή, εφόσον πρόκειται για ζώα 
που ζουν πολλά χρόνια κι έχουν σχετικά χαµηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής. 

• Οι αθροιστικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στη µακροχρόνια επιβίωση των 
γυπών της περιοχής είναι σηµαντικές. 

 
 
5.2. Αποτελεσµατικότητα των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 
 

• Τα πτώµατα ή τα τµήµατά τους τους παρέµεναν στην περιοχή µελέτης για 23 
ηµέρες κατά µέσο όρο. Ωστόσο, το διάστηµα των 14 ηµερών που µεσολαβούσε 
ανάµεσα στις αναζητήσεις µπορεί να οδήγησε σε σηµαντική υποεκτίµηση του 
πραγµατικού αριθµού των προσκρούσεων και των αντίστοιχων θανάτων, καθώς 
50%, 22% και 25 % των µικρών, µεσαίων και µεγάλων ψοφιµιών είχαν ήδη 
αποµακρυνθεί εντός του διαστήµατος των 14 ηµερών. 

• Τα πτωµατοφάγα ζώα µπορεί να µην είναι οι µόνοι παράγοντες αποµάκρυνσης 
ψοφιµιών στην περιοχή των αιολικών πάρκων. Και οι άνθρωποι µπορεί να έχουν 
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αποµακρύνει νεκρά ζώα, οδηγώντας σε επιπλέον υποεκτίµηση της θνησιµότητας 
λόγω πρόσκρουσης. 

 
5.3. Προτάσεις για µελλοντική χρήση της µεθόδου 
 

• Στα πειράµατα για την εκτίµηση του ρυθµού αποµάκρυνσης ψοφιµιών από 
πτωµατοφάγα ζώα πρέπει να χρησιµοποιούνται ψοφίµια διαφόρων µεγεθών ώστε οι 
εκτιµήσεις της παραµέτρου να είναι πιο αξιόπιστες. 

• Τα πειράµατα για την αποµάκρυνση των ψοφιµιών από πτωµατοφάγα ζώα και για 
την ικανότητα εντοπισµού ψοφιµιών από τους παρατηρητές πρέπει να γίνονται σε 
όλες τις εποχές του χρόνου, καθώς η εποχική διαφοροποίηση στη δοµή και την 
πυκνότητα της βλάστησης µπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατα.  

• Επίσης πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ίδιοι παρατηρητές για τις δοκιµές σε όλες τις 
εποχές του χρόνου,ώστε να µην υπάρχει επιπλέον παράγοντας διαφοροποίησης. 

• Οι εκτιµώµενη θνησιµότητα πρέπει να αξιολογείται ανά είδος σε συνδυασµό µε 
ανάλυση βιωσιµότητας πληθυσµού (Population Viability Analysis, PVA). 

• Η εντονότερη παρουσία πουλιών στην περιοχή των αιολικών πάρκων τέσσερα 
χρόνια µετά την πρώτη περίοδο παρακολούθησης (η οποία έλαβε χώρα έναν χρόνο 
µετά την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας των πρώτων αιολικών πάρκων στην 
περιοχή), δείχνει ότι ένα µόνο έτος ορνιθολογικής παρακολούθησης αµέσως µετά 
την κατασκευή και έναρξη της λειτουργίας των αιολικών πάρκων δεν είναι αρκετό 
για να αποκαλύψει τις πραγµατικές συνέπειές τους επί των αρπακτικών πουλιών, 
των γυπών περιλαµβανοµένων. Οι Farfán et al. (2009) θεωρούν ότι η 
παρακολούθηση µετά την κατασκευή και έναρξη της λειτουργίας πρέπει να 
πραγµατοποιείται για µακρύτερα χρονικά διαστήµατα, ενώ οι Madders και 
Whitfield (2006) υποστηρίζουν ότι ιδανικά το χρονικό διάστηµα της 
παρακολούθησης πρέπει να είναι ανάλογο της διάρκειας των γενεών των ειδών που 
επηρεάζονται. Εµείς θεωρούµε ότι η εκπόνηση τουλάχιστον µιας δεύτερης µελέτης 
παρακολούθησης µετά από 3-5 χρόνια θα βελτιώσει σηµαντικά την εκτίµηση των 
επιπτώσεων.  

• Ορνιθολογικές και όχι µόνο µελέτες µετά την κατασκευή και την έναρξη 
λειτουργίας των αιολικών πάρκων πρέπει να εκπονούνται σε κάθε αιολικό πάρκο 
και από ανεξάρτητους ερευνητές που µπορούν να παράγουν δεδοµένα 
ανεπηρέαστοι από συµφέροντα. 

 
5.4. Συνέπειες και προτάσεις για τη διατήρηση των πουλιών 
 

• Απότοµες πλαγιές επιλέγονται ενεργά από αρπακτικά πουλιά και γι’αυτό πρέπει να 
αποφεύγονται για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ή ανεµογεννητριών. 

• Οι ορνιθολογικές µελέτες πρέπει να ενσωµατώνουν δεδοµένα σχετικά µε το 
ανάγλυφο και τον προσανατολισµό της έκθεσης της πλαγιάς κατά την εκτίµηση της 
θέσης των αιολικών πάρκων: πλαγιές µε βόρεια έκθεση αποφεύγονται από τα 
περισσότερα αρπακτικά, ενώ εκείνες µε ανατολική έκθεση προτιµώνται. 

• Όσο µακρύτερη είναι η απόσταση ανάµεσα στις Α/Γ, τόσο υψηλότερη είναι η 
πιθανότητα να περάσουν ανάµεσά τους αρπακτικά πουλιά. Εποµένως, η απόσταση 
ανάµεσα σε γειτονικές Α/Γ πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό των 
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αιολικών πάρκων. Οι αποστάσεις ανάµεσα στις Α/Γ πρέπει να είναι όσο 
µεγαλύτερες γίνεται, ώστε να µην καθίστανται τα πάρκα ένα αδιαπέραστο επίµηκες 
εµπόδιο.Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την περιοχή της Θράκης όπου η 
πυκνότητα των αιολικών πάρκων αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά στο άµεσο 
µέλλον. Χαµηλότερη πυκνότητα Α/Γ για την Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας 1 
(ΠΑΠ 1), όπου ο στόχος της παραγωγής είναι 960 MW, µπορεί να επιτευγχθεί αν 
τοποθετηθούν µεγαλύτερες και πιο αποτελεσµατικές Α/Γ. Σήµερα κατασκευάζονται 
νέα και πιο παραγωγικά µοντέλα Α/Γ, ώστε η ίδια ποσότητα ενέργειας να 
παράγεται από µικρότερο αριθµό Α/Γ. Λιγότερα αιολικά πάρκα µε χαµηλότερη 
πυκνότητα Α/Γ αναµένεται να οδηγήσουν σε λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις 
(WWF 2008).  

• Οι αθροιστικές συνέπειες κάθε νέας αίτησης για αιολικό πάρκο πρέπει επίσης να 
εκτιµώνται πριν από την αδειοδότησή τους. 

• Πολλά νέα αιολικά πάρκα σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στην περιοχή, πράγµα 
που σηµαίνει ότι οι επιπτώσεις στα πουλιά πρέπει να αξιολογηθούν µελλοντικά 
πάλι, καθώς νέες Α/Γ θα καταλαµβάνουν τα κενά διαστήµατα ανάµεσα στις ήδη 
υπάρχουσες και θα αλλάζουν τη σηµερινή µορφή του περιβάλλοντος µέσα στο 
οποίο πετούν τα πουλιά. 
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6. ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Οι παρακάτω συµµετείχαν στην εκπόνηση της µελέτης παρακολούθησης: 
 
Beatriz Cárcamo: Εργασία πεδίου, εισαγωγή και ανάλυση δεδοµένων, συγγραφή της 
τεχνικής έκθεσης. 
 
Elzbieta Kret: Ανάλυση δεδοµένων, συγγραφή και έλεγχος της τεχνικής έκθεσης. 
 
Χριστίνα Ζωγράφου: Γενική ετοιµασία και οργάνωση της παρακολούθησης, εργασία 
πεδίου, έλεγχος της τεχνικής έκθεσης. 
 
∆ηµήτρης Βασιλάκης: Γενική επίβλεψη, µεθοδολογία, ανάλυση δεδοµένων, συγγραφή, 
έλεγχος της τεχνικής έκθεσης. 
 
Marion Auffray, Stephen Beal, Ingrid Francart, Julia Gasser: Εργασία πεδίου και εισαγωγή 
δεδοµένων. 
 
Luisa Cardenete, Baptiste Doutau, Daniel Magalhaes, Emeline Pauc, Zoe Smith, Joe 
Wastie, Yannis Marinos, Nikos Kasimis: Εργασία πεδίου. 
 
∆ρα Παναγιώτης Γεωργιακάκης: Αναγνώριση των χειροπτέρων. 
 
∆ρα Έλενα Παπαδάτου: Βελτίωση του αγγλικού κειµένου, σχολιασµός και µετάφραση στα 
Ελληνικά. 
 
Θεοδώρα Σκαρτσή, Συντονίστρια Προγράµµατος Έβρου για το WWF Ελλάς: 
Επιστηµονικός έλεγχος της τεχνικής έκθεσης. 
 
∆ρα Γιώργος Κατσαδωράκης, Επιστηµονικός Σύµβουλος  του WWF Ελλάς: 
Επιστηµονικός έλεγχος της τεχνικής έκθεσης και τελικός έλεγχος ελληνικής µετάφρασης. 
 
Ευχαριστούµε τους ∆ρα Miguel Ferrer και ∆ρα Phil Whitfield για τον επιστηµονικό έλεγχο 
της τεχνικής έκθεσης και τα χρήσιµα σχόλιά τους. Επίσης ευχαριστούµε τους ∆ρα Stefan 
Schindler και Javier Elorriaga για τα χρήσιµα σχόλιά τους, καθώς και τον ∆ρα Χρήστο 
Μπαρµπούτη για τη βοήθειά του στην αναγνώριση των στρουθιόµορφων πουλιών. Τέλος 
ευχαριστούµε το ΕΚΠΑΖ για την ευγενική προσφορά νεκρών ζώων που 
χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές.  
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Παράρτηµα I  - Τυποποιηµένο φύλλο καταγραφής δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε στις διερευνήσεις για νεκρά ζώα. Το φύλλο 
παρατίθεται στα αγγλικά, όπως χρησιµοποιήθηκε στην πραγµατικότητα, καθώς οι περισσότεροι εθελοντές ήταν ξενόγλωσσοι. 
Date    Researchers 
Start 
time   Sites   
End 
time   Interruption 

 

Site Round  Windmills searched (e.g. T30, T31, T32…) 

Percentage of 50 m radio surface (for 
windmills where you cannot search all the 
surface, write here (e.g. T32 (50%)) Comments 

          
          
          
          
          
          
          
          

In case you find a carcass of a large raptor or a vulture, don’t remove it and call the office. For the rest that you find:  

ID 

Carcass 
condition / 
description Species Age  Sex 

Site/ 
Turbin 
plot GPS 

Distance 
to 
closest 
turbin 

Direction 
from 
turbine 
base 

Estimated 
time of 
death 

Estimated 
cause of 
death 

No 
photo 
taken Comments  

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Carcass condition: 
• Intact: carcass which is completely intact, not badly decomposed, no sign of been fed upon by predator or scavenger 
• Scavenged: Entire carcass that shows sign of been fed upon by predator or scavenger 
• Portion of a carcass 
• Feathers 
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Παράρτηµα II  - Θέση των 10 σηµείων θέας (ΣΘ ή VP στον χάρτη) που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη της χρήσης του χώρου από τα 
πουλιά 
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Παράρτηµα III  - Παράδειγµα χάρτη που χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη της χρήσης του χώρου από πουλιά. Ο χάρτης αντιστοιχεί 
στην περιοχή µελέτης που παρατηρήθηκε από το σηµείο θέας VP1. 
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 Παράρτηµα IVα – Τυποποιηµένο φύλλο καταγραφής για τα δεδοµένα της χρήσης του χώρου από τα πουλιά. Μέρος 1. Και πάλι το 
φύλλο παρατίθεται στα Αγγλικά για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε ανωτέρω (Παράρτηµα Ι). 

Wind Farm Monitoring 2009 
Space use by birds 

Date:    /    /2009 Researcher: Start Time: 
End 
Time:  Interruption: Vantage Point: 

 

Number 
(A/A) Start Time End Time 

 
 

Species 

 
 

Sex 

 
 

Age Status 
Number 

indiv. 

Initial 
distance 

to 
observer 

(m) 

Closest 
distance to 
observer 

(m) 

Height 
above 

the 
ground 

Activity Comments 

   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 
Species : if species identification is not possible write down if it is a Vulture, Eagle, Buzzard, etc.  Sex: M for Male, F for Female, U for Unknown 
Age : Juvenile (J) Immature (I), Adult (A) Unknown (U)   Status:  Local (L) (for territorial flights), Migratory (M), Unknown (U)  
Height above the ground:  for the cases that the bird does not fly close to the windmills Low (L), High (H), Very High (VH), in reference to the ground, for general sense of the flight or 
write down at comments. Activity : Soaring (S) Flying (F) Gliding (G) Display (D) Landing (L) Take off (TOF), Hunting (H) Mobbing (M) Foraging (Fo) Perching (P) 
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Παράρτηµα IVβ– φύλλο καταγραφής για τα δεδοµένα της χρήσης του χώρου από τα πουλιά. Μέρος 2. 
 

Wind Farm Monitoring 2009 
Space use by birds 

Date:    /    /2009 Researcher: Start Time: 
End 
Time:  Interruption: Vantage Point: 

 

Number 
(A/A) 

Time 
In 

250m 
In 

min 

Species 

Interaction 
with 

turbins No of turbins 

Operational 
status and 
sec/round Distance to nearest tur. 

Flight 
height Reaction Wind Comments 

  No1 No2   Disatnce No           

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
Time in 250m plot: the time that the bird spends in the plot of 250 m distance from turbines, in minutes. 
Interaction with turbine:  1.The bird is flying far from the windmills no interaction, 2. the bird is flying parallel to the windmills or it comes close to one but it does not cross (record a 
distance from the closest turbine record if it is more than one turbine also record height in relation to the pylon), 3. the bird is crossing between 2 windmills (or one if it is the last one) 
we record the numbers of the turbines, the horizontal distance from the closest turbine, and the flight height  (in relation with the pylons) at the moment of crossing. 4. the bird is 
crossing the windmills but flies quite higher  than the height of the windmills (in this case we record the flight height the time that is crossing the line of windmills and as a distance from 
the turbine the height from the closest turbine) 5. the bird crosses and flies in the blade sphere of one windmill. In this case as a distance we note down if the bird passes through at 
25%, 50%, 75%, 100% of the rotor length)    Operational Status:  NM not moving, MS moving slowly, MF moving fast, MVF moving very fast and record how many second it takes for 
a full rotation. Reaction with the turbine:  NR no reaction, slight changes of flight direction, sudden change of flight direction, loss of balance, panic behavior and slowing down, 
collision. 
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Παράρτηµα IV γ – φύλλο καταγραφής για τα δεδοµένα της χρήσης του χώρου από τα πουλιά. Μέρος 3.  
 

Wind Farm Monitoring 2009 
Space use by birds 

Date:    /    /2009 Researcher: Start Time: 
End 
Time:  Interruption: Vantage Point: 

 
 

Time                       
Weather data 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Wind Power : 

                       
Wind Direction: 

                       
Temperature 

(ST/ET):                       
Visibility (ST/ET): 

                       
Cloud cover: 

                       
Fog presence: 

                       
Humidity: 

                       
 
 
 
 
 
Clouds: Estimation in 100%   
Visibility: Excellent, good, regular, bad, very bad 

 



 81

Παράρτηµα V – Συχνότητα πουλιών που εντοπίστηκαν στην επικίνδυνη περιοχή (ζώνη ≤ 
250 µ. από τις Α/Γ) των αιολικών πάρκων, εκφρασµένη ως ο αριθµός των ατόµων ανά 10 
ώρες παρακολούθησης από κάθε σηµείο θέας 
 
 

Σηµείο θέας VP01 VP02 VP03 VP04 VP05 VP06 VP07 VP08 VP09 VP10 Σύνολο 
∆ιάρκεια 
παρακολούθησης 
(ώρες:λεπτά) 

102:10 92:35 81:15 79:28 129:04 102:45 93:20 96:32 82:00 83:00 942:09 

Αριθµός ατόµων 53 61 57 102 108 51 45 131 38 29 675 
Συχνότητα 5,19 6,59 7,02 12,84 8,37 4,96 4,82 13,57 4,63 3,49  
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Παράρτηµα VI  –Αλληλεπίδραση πουλιών µε Α/Γ ανά είδος και συνολική αλληλεπίδραση (Γύπες – 
λοιπά είδη)  
 
  Αλληλεπίδραση µε Α/Γ 
Είδος 0 / 1 2 3 4 5 Σύνολο 
Accipiter brevipes 1  1   2 
Accipiter gentilis 6 1 3   10 
Accipiter nisus 5 4 3   12 
Accipiter sp. 5 2 7 1  15 
Aegypius monachus 49 29 46 20 5 149 
Aquila chrysaetos 16 12 11 4  43 
Aquila pomarina 1 1 1   3 
Ardea cinerea 0   1  1 
Buteo buteo 62 25 41 6 7 141 
Buteo rufinus 7 2    9 
Buteo sp. 41 17 18 2 3 81 
Ciconia ciconia   1   1 
Ciconia nigra 8 5 8 1  22 
Circaetus gallicus 14 9 7 3 1 34 
Circus cyaneus  1    1 
Columba oenas   1   1 
Corvus corax 13 7 11 1  32 
Corvus corone cornix 3  3   6 
Corvus sp. 1  1   2 
Αετός 3 3 7 2 1 16 
Falco eleonorae  1    1 
Falco naumanni 1     1 
Falco peregrinus 1     1 
Falco sp 9 6 11 2  28 
Falco subbuteo 1     1 
Falco tinnunculus 7 4 3   14 
Falco vespertinus 1     1 
Γλάρος   1 1  2 
Gyps fulvus 47 27 33 22 6 135 
Hieraaetus pennatus 3 1 5 1 1 11 
Neophron percnopterus 1     1 
Pernis apivorus 2 1 1 2  6 
Αρπακτικό  22 11 15  1 49 
Γύπας 2 1    3 
       
Total 332 170 239 69 25 835 

 
 
  Αλληλεπίδραση µε Α/Γ 
  0 / 1 2 3 4 5 Σύνολο 
Γύπες 99 57 79 42 11 288 
Λοιπά είδη 233 113 160 27 14 547 
Σύνολο 332 170 239 69 25 835 
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0/1: Το πουλί πετάει µακριά από την Α/Γ, καµία αλληλεπίδραση 
2: Το πουλί πετάει παράλληλα µε την Α/Γ ή πλησιάζει τις Α/Γ χωρίς να περάσει ανάµεσα  
3: Το πουλί διασχίζει την περιοχή ανάµεσα σε 2 Α/Γ (ή περνά κοντά από την τελευταία) 
4: Το πουλί διασχίζει την περιοχή ανάµεσα σε 2 Α/Γ αλλά πετάει πολύ υψηλότερα από το ύψος των Α/Γ  
5: Το πουλί διέρχεται ανάµεσα από τα πτερύγια µιας Α/Γ. 
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Παράρτηµα VII  – Αριθµός παρατηρήσεων πουλιών ανά ζεύγος Α/Γ τις οποίες διέσχισαν τα πουλιά στη διάρκεια της παρακολούθησης 
 

Ζεύγος Α/Γ 

Αρ. 
παρατηρήσεων 
γυπών 

Αρ.  
παρατηρήσεων 
υπόλοιπων 
πουλιών Ζεύγος Α/Γ 

Αρ. 
παρατηρήσεων 
γυπών 

Αρ.  
παρατηρήσεων 
υπόλοιπων 
πουλιών Ζεύγος Α/Γ 

Αρ. 
παρατηρήσεων 
γυπών 

Αρ.  
παρατηρήσεων 
υπόλοιπων 
πουλιών Ζεύγος Α/Γ 

Αρ. 
παρατηρήσεων 
γυπών 

Αρ.  
παρατηρήσεων 
υπόλοιπων 
πουλιών 

- 2 1 M3-M4 2   P6 1   T12-T13 1 1 

D2-D3 3   M4-M5   5 P6-P7   1 T14-T15   1 

D3-D4 1 3 M5-M6   1 P7   1 T16-T17   1 

D4-D5   2 M6-M7   2 P8-P9 1 4 T17-T18   1 

D5-D6 1 3 M8-M9   1 P9-P10   1 T21-T22 1 2 

D6-D7   4 M9-M10 1   P10 2 3 T23-T24 1   

D7-D8 1 2 M10-M11 1 1 S1   1 T25-T26   1 

D8 1 4 M11-M12   1 S1-S2 3   T26-T27 1 4 

K1 2 3 M12-M13 2 1 S3-S4 2 1 T27-T28 2 6 

K1-K2   2 M13-M14   1 S4-S5 2   T28-T29 3 3 

K2-K3 1 3 M15-M16 8 5 S6-S7 2 2 T29-T30   1 

K2-T34   1 M15-S1   1 S7-S8 1 3 T30-T31   1 

K3-K4 2 1 M16-M17 1 2 S8-S9 1   T32-T33 4 3 

K4-K5 1 3 M17-M18 1 1 S9-S10   1 T33-T34 3 4 

K5-K6 1 2 M18-M19 3 2 S10-S11 3 2 T34-T35 2 2 

K6-K7 2 2 MA1-MA2 1 1 S11-S12 1 2 T35-T36 2 1 

K7-K8 3   MA3   1 S12-S13 2 1 T36-T37 1 7 

K8-K9 1   MO4-MO5   1 S13 2 4 T37-T38 1 2 

K9-K10 2 2 MO7-MO8   1 T1   1 T38-T39   1 

K10-K11 2 3 MO8-MO9 2 3 T4-T5 1   T41-T42   2 

K11-K12 2   MO9-MO10 2   T6-T7 2 1 X1   3 

K12-K13 1   MO10-MO11   2 T7-T8   3 X1-X2 1 5 

K13-K14 4 2 MO12-MO13   1 T8-T9   2 X2-X3 1 7 

K14 3 5 MO13 1   T9-T10 1 3 X3-X4 1   

M1   1 P1 1 1 T10-T11   2 X3-X5 5   

M2-M3   2 P1-P2   1 T11-T12   1 X5 2 1 
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 Παράρτηµα VIII  - Αριθµός ατόµων πουλιών ανά ζεύγος Α/Γ τις οποίες διέσχισαν τα πουλιά στη διάρκεια της παρακολούθησης 
  

Ζεύγος Α/Γ Αρ. γυπών 

Αρ.  
υπόλοιπων 
πουλιών Ζεύγος Α/Γ Αρ. γυπών 

Αρ.  
υπόλοιπων 
πουλιών Ζεύγος Α/Γ Αρ. γυπών 

Αρ.  
υπόλοιπων 
πουλιών Ζεύγος Α/Γ Αρ. γυπών 

Αρ.  
υπόλοιπων 
πουλιών 

- 6 1 - 6 1 P6 1   T12-T13 1 1 

D2-D3 4   D2-D3 4   P6-P7   1 T14-T15   2 

D3-D4 1 5 D3-D4 1 5 P7   2 T16-T17   2 

D4-D5   2 D4-D5   2 P8-P9 1 4 T17-T18   2 
D5-D6 1 4 D5-D6 1 4 P9-P10   1 T21-T22 1 2 

D6-D7   7 D6-D7   7 P10 2 3 T23-T24 1   

D7-D8 1 3 D7-D8 1 3 S1   1 T25-T26   1 

D8 1 6 D8 1 6 S1-S2 25   T26-T27 1 7 

K1 4 3 K1 4 3 S3-S4 2 1 T27-T28 2 8 

K1-K2   2 K1-K2   2 S4-S5 5   T28-T29 3 3 
K2-K3 2 3 K2-K3 2 3 S6-S7 5 2 T29-T30   1 
K2-T34   1 K2-T34   1 S7-S8 1 4 T30-T31   1 

K3-K4 3 2 K3-K4 3 2 S8-S9 2   T32-T33 5 3 

K4-K5 1 3 K4-K5 1 3 S9-S10   1 T33-T34 3 4 

K5-K6 1 2 K5-K6 1 2 S10-S11 3 2 T34-T35 5 3 

K6-K7 3 4 K6-K7 3 4 S11-S12 1 2 T35-T36 3 1 
K7-K8 4   K7-K8 4   S12-S13 3 6 T36-T37 1 12 

K8-K9 1   K8-K9 1   S13 2 4 T37-T38 1 4 

K9-K10 2 2 K9-K10 2 2 T1   1 T38-T39   2 

K10-K11 4 3 K10-K11 4 3 T4-T5 2   T41-T42   2 

K11-K12 2   K11-K12 2   T6-T7 2 1 X1   3 

K12-K13 1   K12-K13 1   T7-T8   3 X1-X2 1 5 
K13-K14 5 3 K13-K14 5 3 T8-T9   2 X2-X3 1 8 

K14 3 8 K14 3 8 T9-T10 1 3 X3-X4 1   

M1   1 M1   1 T10-T11   3 X3-X5 5   

M2-M3   2 M2-M3   2 T11-T12   1 X5 2 6 
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Παράρτηµα IX  Ζεύγη Α/Γ και αποστάσεις µεταξύ τους  
         

Ζεύγος Α/Γ 
Απόστασ

η (µ)  Ζεύγος Α/Γ 
Απόστασ

η (µ)  Ζεύγος Α/Γ 
Απόστασ

η (µ)  Ζεύγος Α/Γ 
Απόστασ

η (µ)  Ζεύγος Α/Γ 
Απόστασ

η (µ) 
D1-D2 268.28  M5-M6 371.92  MO9-MO10 321.12  S12-S13 150.11  T24-T25 291.04 
D2-D3 245.11  M6-M7 296.34  MO10-MO11 313.34  T1-T2 126.43  T25-T26 297.24 
D3-D4 240.25  M7-M8 129.82  MO11-MO12 293.77  T2-T3 118.11  T26-T27 424.8 
D4-D5 208.33  M8-M9 234.3  MO12-MO13 327.97  T3-T4 123.96  T27-T28 229.73 
D5-D6 283.93  M9-M10 156.47  P1-P2 158.23  T4-T5 272.55  T28-T29 279.99 
D6-D7 234.12  M10-M11 168.01  P2-P3 133.67  T5-T6 162.87  T29-T30 209.11 
D7-D8 225.51  M11-M12 260.87  P3-P4 150.24  T6-T7 150.64  T30-T31 200.97 
K1-K2 170.64  M12-M13 185.6  P4-P5 145.93  T7-T8 137.51  T31-T32 191.55 
K2-K3 176.42  M13-M14 236.26  P5-P6 151.94  T8-T9 123.5  T32-T33 527.84 
K3-K4 155.24  M14-M15 194.47  P6-P7 167.06  T9-T10 136.61  T33-T34 236.23 
K4-K5 181.42  M15-M16 781.68  P7-P8 889.07  T10-T11 149.24  T34-T35 203.1 
K5-K6 150.72  M16-M17 318.47  P8-P9 162.41  T11-T12 146.53  T35-T36 168.58 
K6-K7 239.94  M17-M18 293.43  P9-P10 157.15  T12-T13 135.87  T36-T37 210.26 
K7-K8 203.31  M18-M19 273.85  S1-S2 119.36  T13-T14 144.96  T37-T38 162.51 
K8-K9 150.48  MA1-MA2 137.89  S2-S3 132.61  T14-T15 136.47  T38-T39 180.14 
K9-K10 177.02  MA2-MA3 134.39  S3-S4 145.21  T15-T16 144.21  T39-T40 150.04 
K10-K11 154.26  MO1-MO2 146.31  S4-S5 161.98  T16-T17 156.07  T40-T41 146.91 
K11-K12 145.64  MO2-MO3 132.09  S5-S6 124.47  T17-T18 172.3  T41-T42 156.64 
K12-K13 184.89  MO3-MO4 139.67  S6-S7 142.51  T18-T19 146.92  X1-X2 360.84 
K13-K14 276.96  MO4-MO5 178.72  S7-S8 360.9  T19-T20 174.75  X2-X3 610.48 
M1-M2 205.28  MO5-MO6 125.07  S8-S9 168.37  T20-T21 202.47  X3-X5 702.89 
M2-M3 333.3  MO6-MO7 121.75  S9-S10 155.53  T21-T22 203.5     
M3-M4 246.65  MO7-MO8 134.78  S10-S11 327.89  T22-T23 165.07    
M4-M5 346.17  MO8-MO9 337.26  S11-S12 135.06  T23-T24 255.62    

 
D1-D8 ∆ίδυµος Λόφος                           M1-M19 Μυτούλα                              MO1-MO13 Monastiri                        S1-S13 Σωρός                                            X1-X5 Σάπκα 
K1-K14 Κέρβερος                             MA1-MA3 Μάτι                                 P1-P10 Πελταστής                             T1-T42 Γεράκι 
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Παράρτηµα X Σύγκριση των δεικτών χρήσης του χώρου ανάµεσα στις δύο περιόδους (2004-2005, 
Περίοδος 1, και 2008-2009, Περίοδος 2) για ορισµένα είδη πουλιών (δίνονται αντίστοιχα τα 
επιστηµονικά ονόµατα στα διαγράµµατα): Μαυροπελαργός, ∆ιπλοσάινο, Σφηκιάρης, Ξεφτέρι, 
Βραχοκιρκίνεζο. 
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Pernis apivorus
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Falco tinnunculus
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Παράρτηµα XI – ∆εδοµένα χρήσης χώρου από πουλιά για τη δεύτερη περίοδο παρακολούθησης 
2008-2009, τα οποία συγκρίθηκαν µε εκείνα της πρώτης περιόδου, 2004-2005 (Ruiz et al. 2005) 

 
Πίνακας 50 Ποσοστό πτήσεων κινδύνου (όλα τα είδη)  
 
 Παρατηρήσεις Ποσοστό παρατηρήσεων Αρ. ατόµων Ποσοστό ατόµων 
Σύνολο 835  1115  
Περιοχή 
κινδύνου 

534 63,95% 675 60,54% 

∆ιέσχισαν Α/Γ 308 
36,89% επί του συνόλου 
57,68% επί των πτήσεων 
κινδύνου 

554 

49,69% επί του 
συνόλου 
82,07% επί των 
πτήσεων κινδύνου 

 
Πίνακας 51 Ποσοστό πτήσεων κινδύνου (γύπες) 
 
 Παρατηρήσεις Ποσοστό παρατηρήσεων Αρ. ατόµων Ποσοστό ατόµων 
Σύνολο 285  403  
Περιοχή 
κινδύνου 

197 69,12% 253 62,78% 

∆ιέσχισαν Α/Γ 121 
42,46% επί του συνόλου 
61,42% επί των πτήσεων 
κινδύνου 

208 

51,62% επί του 
συνόλου 
82,21% επί των 
πτήσεων κινδύνου 

 
Πίνακας 52 Ποσοστό πτήσεων κινδύνου (λοιπά είδη) 
 
 Παρατηρήσεις Ποσοστό παρατηρήσεων Αρ. ατόµων Ποσοστό ατόµων 
Σύνολο 550  712  
Περιοχή 
κινδύνου 

337 61,27 422 59,27 

∆ιέσχισαν Α/Γ 187 
34% επί του συνόλου  
55,49% επί των πτήσεων 
κινδύνου 

246 

34,55% επί του 
συνόλου 
58,29% επί των 
πτήσεων κινδύνου 
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 Παράρτηµα XII ∆εδοµένα ανέµου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ. 28 Ο αριθµός των καταγραφών που αντιστοιχεί σε κάθε διεύθυνση του ανέµου για το σύνολο 
των πτήσεων (όλες οι συστηµατικές καταγραφές) και τις πτήσεις κινδύνου (καταγραφές κινδύνου). 
Οι καταγραφές κινδύνου αναφέρονται στις πτήσεις που παρατηρήθηκαν εντός του συνόλου των 
περιοχών κινδύνου των Α/Γ (ζώνη 250 µ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ. 29 Συχνότητα κατεύθυνσης ανέµου. Οι καταγραφές κινδύνου αναφέρονται στις πτήσεις που 
παρατηρήθηκαν εντός του συνόλου των περιοχών κινδύνου των Α/Γ (ζώνη 250 µ.). 
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Παράρτηµα XIV  – Φωτογραφίες: παραδείγµατα από τις δοκιµές αποµάκρυνσης πτωµάτων από 
πτωµατοφάγα ζώα. 
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