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Πεπίλητη 

Η παξνύζα έξεπλα έρεη σο ζηόρν ηελ κειέηε, αλάιπζε θαη θαηαλόεζε ησλ 

κεραληζκώλ κέζα από ηνπο νπνίνπο επηδξά ε παξάκεηξνο ηεο θιίκαθαο ζηελ 

δπλακηθή ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Gypaetus barbatus πνπ ελδεκεί ζην λεζί ηεο Κξήηεο. 

Ο ζηόρνο απηόο ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο ηεο δπλακηθήο 

ηνπ ελ ιόγσ πιεζπζκνύ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπιινγή, αλάιπζε  θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηβησζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ. Δπίζεο ζα κειεηεζεί  ε επίδξαζε 

ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ ελδηαηηήκαηνο (κέζσ απώιεηαο ή θαηαθεξκαηηζκνύ απηνύ) ζην 

νπνίν δεη θαη αλαπαξάγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο κέζα από έλα επξύ θάζκα 

θιηκάθσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αναλςηική πεπιγπαθή ππόηαζηρ 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλήθεη ζεκαηηθά ζηελ «Αλάιπζε Βησζηκόηεηαο 

Πιεζπζκνύ» (Population Viability Analysis), ηνκέαο ν νπνίνο απνηειεί 

αλαπηπζζόκελν θιάδν ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη έρεη 

εθαξκνγή ζηελ επηινγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθώλ γηα ηελ δηαηήξεζή ηεο. Λόγσ ηεο 

θαηλνηνκίαο ηνπ θιάδνπ, θαζώο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο πνπ 

έρεη ε θιίκαθα θαη νη κε γξακκηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα δηάθνξα επίπεδά 

ηεο είλαη ζρεηηθά πξόζθαην επηζηεκνληθό πεδίν, ζα αλαπηπρζεί λέα κεζνδνινγία κε 

ηειηθό ζηόρν ηελ αλάπηπμε ζύλζεηνπ ζηνραζηηθνύ κνληέινπ κε εζηίαζε ζηελ ρσξηθή 

πιεξνθνξία. 

Η αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ αλάιπζεο ηεο βησζηκόηεηαο ζα έρεη σο ζηόρν ηελ 

πξόβιεςε ησλ κειινληηθώλ ηάζεσλ ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ γππαεηνύ κε έκθαζε ζηελ 

θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα ζηηο 

νηθνζπζηεκηθέο δηεξγαζίεο ιόγσ δηαθόξσλ πηέζεσλ (αλζξσπνγελώλ θαη θπζηθώλ)  

πνπ δέρνληαη νη βηόηνπνη ζηνπο νπνίνπο θαηνηθεί ην ππό κειέηε είδνο.  

 Θα κειεηεζεί θαη ζα πνζνηηθνπνηεζεί ε επίδξαζε ησλ πηέζεσλ απηώλ 

ζηηο νηθνζπζηεκηθέο παξακέηξνπο αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο 

θιίκαθαο ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη, θαζώο θαη 

 ε ζπλνιηθή επίπησζε πνπ έρνπλ ζηελ επηβησζηκόηεηα ηνπ είδνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο ζα έρνπλ ηζρπξή δηαρεηξηζηηθή αμία ηόζν 

γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ζηελ ράξαμε πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ είδνπο, όζν θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο νδεγώληαο ζε αεηθνξηθά πξόηππα 

αλάπηπμεο. 

Η πξνηεηλόκελε έξεπλα ππάγεηαη ζηνλ ηνκέα ζηεο πιεζπζκηαθήο νηθνινγίαο 

θαη ραξαθηεξίδεηαη δηεζλώο σο Αλάιπζε Βησζηκόηεηαο Πιεζπζκώλ. Ο όξνο 

«Αλάιπζε Βησζηκόηεηαο Πιεζπζκώλ» (Population Viability Analysis) αλαθέξεηαη 

ζηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηεο πηζαλόηεηαο εμαθάληζεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

πιεζπζκνύ. (Beissinger et al, 2002, Possingham and Davies, 1995). Με ηνλ όξν 

κεηαπιεζπζκό (metapopulation) ελλννύκε ην ζύλνιν ελόο πιεζπζκνύ, αηόκσλ ηνπ 

ηδίνπ είδνπο ηα νπνία κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ρσξηθά ζεκεία, 

(Akcakaya et al, 1999). Σν ζύλνιν ησλ κεηαπιεζπζκώλ επηηξέπεη ελαιιαγέο θαη 

κεηαθηλήζεηο αηόκσλ κεηαμύ απηώλ. Σα κνληέια πξόβιεςεο ηεο επηθηλδπλόηεηαο, 

καο πξνζθέξνπλ κηα πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ θίλδπλνπ πνπ αληηκεησπίδεη έλαο 

πιεζπζκόο γηα λα εμαθαληζηεί (Brook et al, 2000). 

ρεηηθά κε ηελ κειέηε ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ βηνπνηθηιόηεηα 

πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο κέζα από ην πξίζκα ηεο θιίκαθαο, έλα ζεκαληηθό 

πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ε ζαθήο ζύλδεζε θνηλσληθώλ θαη 

θπζηθώλ επηζηεκώλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ αλζξσπνγελώλ 

δηαδηθαζηώλ ζε δηάθνξα επίπεδα θιίκαθαο. ε αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κειεηώλ, νη αλζξσπνγελείο δηαδηθαζίεο θαη νη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο ζα εθηηκνύληαη 

ζε πνιιαπιά νξγαλσηηθά επίπεδα. 

 



 

Η πξνζέγγηζε απηή ζα εηδηθεπηεί ζε ηξεηο θύξηνπο παξάγνληεο πίεζεο:  

 Απώιεηα θαη θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ ελδηαηηήκαηνο 

 Γηαηαξαρέο 

 Κιηκαηηθή αιιαγή 

 

ρήκα 1 ελδεηθηηθό ζρεδηάγξακκα ξνήο γηα PVA 

Απώιεηα θαη θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ ελδηαηηήκαηνο : Η απώιεηα θαη θαηαθεξκαηηζκόο 

ηνπ ελδηαηηήκαηνο επεξεάδεη ηελ βηνπνηθηιόηεηα ζε έλα επξύ θάζκα βηνινγηθήο 

νξγάλσζεο. Δλδεηθηηθά ε πίεζε πνπ αζθείηαη από ηελ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ζηα 

νηθνζπζηήκαηα κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ γελεηηθή πνηθηιόηεηα, ζηελ 

πξνζαξκνγή, ζηελ δηαζπνξά, ζηελ βησζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ, ζηελ ζύλζεζε ηεο 

θνηλόηεηαο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ θαη γεληθόηεξα ζηηο νηθνζπζηεκηθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ζηελ έξεπλαο είλαη ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

κεραληζκώλ κέζα από ηνπο νπνίνπο ν θαηαθεξκαηηζκόο θαη ε απώιεηα ελδηαηηήκαηνο 

επεξεάδεη ηελ βηνπνηθηιόηεηα, θαζώο θαη ε επηηπρήο πξόβιεςε ησλ αιιαγώλ πνπ ζα 

πξνθύςνπλ ζε απηή. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δίθηπν πξνζηαηεπόκελσλ 

πεξηνρώλ ζηόρνο είλαη ε πξόβιεςε ησλ νξηαθώλ αληαπνθξίζεσλ ηνπ είδνπο ζε 

ελδερόκελε κείσζε ηεο έθηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ βηνηόπνπ θαη αύμεζε ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. 

Γηαηαξαρέο : Οη δηαηαξαρέο απνηεινύλ κηα ζπρλή δηεξγαζία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θσηηά, πιεκκύξα θαη πνιινύο 

άιινπο κεραληζκνύο. Έρεη εξεπλεζεί εδώ θαη αξθεηά ρξόληα ε ππόζεζε όηη κέηξηα 

επίπεδα δηαηαξαρώλ δξνπλ ζεηηθά σο πξνο ηελ αύμεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ην νπνίν επεξεάδνπλ. Από ηελ άιιε έρεη παξαηεξεζεί όηη ε 

ππνβάζκηζε ελόο ελδηαηηήκαηνο δξα ζπλεξγαηηθά όζνλ αθνξά ηελ ζπρλόηεηα θαη ηελ 



έληαζε ησλ δηαηαξαρώλ πνπ ην επεξεάδνπλ. Οη ιεηηνπξγίεο κίαο δηαηαξαρήο ζε έλα 

νηθνζύζηεκα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο θιίκαθαο, ελώ πξόζθαηεο 

ζεσξεηηθέο θα εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη κηα δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη 

ρσξηθά έρνπλ πνιύ πην έληνλν ραξαθηήξα από δηαηαξαρέο πνπ εκθαλίδνληαη κε 

ηπραίν ηξόπν. Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί όηη νη δηακάρεο απηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

θαη ηελ δηαζπνξά θαη επηβησζηκόηεηα ελόο είδνπο ζε έλα θαηαθεξκαηηζκέλν βηόηνπν. 

Σν θαηλόκελν απηό όκσο δελ έρεη κειεηεζεί ζε επίπεδν θνηλόηεηαο. 

Μέζα από ηελ νπηηθή ηεο θιίκαθαο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα 

γηα ην πώο ηνπηθέο εμαθαλίζεηο πιεζπζκώλ ζρεηίδνληαη κέζν κηαο ρώξν-ρξνληθήο 

θιίκαθαο θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ζε πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο 

είδνπο, όπσο θαη ζηελ ζπλνρή θαη νηθνινγηθή επάξθεηα ζε έλα δίθηπν 

πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ. 

Κιηκαηηθή αιιαγή : Η θιηκαηηθή αιιαγή είλαη έλα θαηλόκελν πνπ δξα ζε 

παγθόζκην επίπεδν. Όκσο πνιιέο από ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ην θαηλόκελν απηό, 

ζε έλα νηθνζύζηεκα πξνθύπηνπλ κέζα από πεξίπινθνπο κεραληζκνύο. Σα 

πεξηζζόηεξα κνληέια πνπ κειεηνύλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη δνκεκέλα λα 

ιεηηνπξγνύλ ζε κεγάιεο θιίκαθεο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή 

πξόβιεςε γηα αιιαγέο ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθό αληίθηππν 

ζε πιεζπζκνύο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηά ηα επίπεδα. Έλα παξάδεηγκα 

ηέηνηαο αιιαγήο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο πιεζπζκνύ πνπ επεξεάδεηαη από αιιαγέο 

ζην κηθξνθιίκα είλαη ε κεηαλάζηεπζε ησλ αηόκσλ ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο γηα ηελ 

εύξεζε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ.. 

Η κεηαλάζηεπζε απηή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο όζνλ αθνξά ηελ 

επηβησζηκόηεηα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ ν νπνίνο είηε δελ έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα γηα εύθνιε κεηαθίλεζε, είηε είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ελδηαίηεκα. ε ζπλδπαζκό κε ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ην ηνπίνπ κία αιιαγή ζην 

κηθξνθιίκα κηαο πεξηνρήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δξαζηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ 

κε θίλδπλν ηελ ηνπηθή εμάιεηςή ηνπ είδνπο από ην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα. 

Μειεηώληαο ην θαηλόκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε έλα επξύ θάζκα από 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ρώξν-ρξνληθώλ θιηκάθσλ κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηνπο κεραληζκνύο πνπ δηέπνπλ απηό ην ζύγρξνλν 

πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα αθξηβήο 

πξόβιεςε (κέζσ αλάπηπμεο ζηνραζηηθώλ κνληέισλ) ησλ επηπηώζεσλ πνπ ζα έρνπλ 

δηάθνξα ζελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε έλα νηθνζύζηεκα 

Δπίζεο ζα εμεηαζζεί ε ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε παξαηεξήζεηο ή 

πξνβιέςεηο πνπ πξνθύπηνπλ από κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

πνπ αθνξνύλ κεγαιύηεξεο θιίκαθεο. Απηό είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ ράξαμε 

πνιηηηθώλ κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηα νηθνζπζηήκαηα. 

Η βηνπνηθηιόηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο ζπζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ηελ έλλνηα ηεο θιίκαθαο. Οη θύξηεο πηέζεηο ζηελ βηνπνηθηιόηεηα (π.ρ. απώιεηα θαη 

ηεκαρηζκόο βηόηνπσλ, δηαηαξαρή, θαη αιιαγή θιίκαηνο) θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ πίζσ από απηέο ηηο πηέζεηο ελεξγνύλ κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν αλάινγα κε ηελ θιίκαθα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη. Σα απνηειεζκαηηθά 

κέηξα δηαρείξηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο πξέπεη αλαγθαζηηθά λα εμεηάζνπλ ηελ 

παξάκεηξν  ηεο θιίκαθαο :  

 

 ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ελ ιόγσ πηέζεηο 



 ηελ νπνία αλαπηύζζνληαη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ πηέζεσλ πνπ 

πξνθαινύλ ηηο κε γξακκηθόηεηεο κέζα από δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θιηκάθσλ.  

 

πλεπώο, νη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο επεκβάζεηο λα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηνλ παξάγνληα ηεο θιίκαθαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια θπβεξλεηηθά 

επίπεδα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαη ηε δηαρείξηζε. 

Η κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θιίκαθαο ζα αλαβαζκίζεη ηελ θαηαλόεζε πνπ 

έρνπκε όζνλ αθνξά ηηο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηώζεηο 

απηώλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο, εθαξκόδνληαο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηελ 

κεζνδνινγία ζε θαηλνύξηεο αιιά θαη ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ κεζόδσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηεξγαζηώλ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη 

πώο απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ νξζόηεξν ζρεδηαζκό 

πνιηηηθώλ δηαηήξεζεο ζηα πιαίζηα ηεο αεηθνξίαο. 

 

Σν είδνο ηνπ γππαεηνύ πνπ ζα κειεηεζεί ζηελ παξνύζα έξεπλα έρεη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα εθαξκνζηεί ε παξαπάλσ κεζνδνινγία. 

Πξόθεηηαη γηα ηνλ κεγαιύηεξν λεζησηηθό πιεζπζκό ζηελ Δπξώπε θαη ππήξμε 

ζύκα έληνλσλ αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε απνηέιεζκα ηελ 

δξακαηηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πνπ νδήγεζε ζηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ σο 

πξνζηαηεπόκελν. 

Πξόθεηηαη γηα έλα είδνο ην νπνίν είλαη αξθεηά επαίζζεην ζε πεξηβαιινληηθέο 

πηέζεηο έρνληαο ηαπηόρξνλα αξθεηά κεγάιν πεδίν δξάζεο ην νπνίν εκπεξηέρεη 

πνιιαπιά επίπεδα θιίκαθαο.  

Δπίζεο ε ζηελή ζρέζε ηνπ είδνπο κε αλζξσπνγελείο δηαδηθαζίεο (επνρηαθή 

κεηαλάζηεπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιόγσ ηεο θίλεζεο ησλ εθηξεθόκελσλ 

πιεζπζκώλ νπιεθόξσλ) ζεκαίλεη όηη ππάξρεη έληνλε ζπζρέηηζε κεηαμύ 

αλζξσπνγελώλ θαη νηθνζπζηεκηθώλ δηεξγαζηώλ. Από ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο απηώλ ησλ δηεξγαζηώλ κπνξνύλ λα εμαρζνύλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηνπηθώλ αγξνηηθώλ θνηλσληώλ. 

Αξθεηά πινύζην είλαη ην εξεπλεηηθό ππόβαζξν όζνλ αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκό θαζώο νη πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πιεζπζκνύ ηνπ γππαεηνύ ζηελ Κξήηε μεθίλεζαλ θαηά ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ 90’ 

από ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία όηαλ θαη νξηζκέλεο πεξηνρέο πνπ ππήξρε ε 

παξνπζία ηνπ γππαεηνύ ραξαθηεξίζηεθαλ σο πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Σν 1998 μεθίλεζε κία λέα πξνζπάζεηα κε ην πξόγξακκά LIFE (LIFE98 

NAT/GR/005276 : Conservation of Gypaetus barbatus in Greece) ην νπνίν δηάξθεζε 

41 κήλεο θαη ζπλερίζηεθε ην 2002 κε ηελ έγθξηζε λένπ πξνγξάκκαηνο LIFE (LIFE02 

NAT/GR/008492 : Conservation actions for Gypaetus barbatus and biodiversity in 

Crete) ην 2002   . ην πξόγξακκα απηό ζπκκεηείραλ ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξία ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο  θαη ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία. ηόρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ γππαεηνύ ζε εζληθή θιίκαθα, ε 

αληηκεηώπηζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επζύλνληαλ γηα ηελ κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο πιεζπζκνύ.  

Χο πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαη απεηιέο γηα ηελ βησζηκόηεηα ηνπ είδνπο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE ζεσξήζεθαλ : 



 Διιηπήο πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο όπνπ δνπλ θαη αλαπαξάγνληαη νη 

γππαεηνί 

 Η ρξήζε δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ  

 Όριεζε ζηελ πεξηνρή όπνπ ππάξρνπλ θσιηέο, θαη 

 Υακειή δηαζεζηκόηεηα ηξνθήο 

Άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ βησζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ 

είλαη : 

 Γειεηεξίαζε από κόιπβδν 

 Παξάλνκνη ππξνβνιηζκνί 

 Απώιεηα θαη εθθπιηζκόο βηνηόπσλ  

 Γηαηαξαρέο 

 Τπεξπςσκέλα θαιώδηα  

 

Παξαηεξνύκε όηη ε πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο δξνπλ ζε έλα επξύ θάζκα 

θιηκάθσλ. Ο ηξόπνο πξνζέγγηζεο γηα ηελ κειέηε απηώλ ησλ παξαγόλησλ πνπ ζα 

εθαξκνζηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα επηθέξεη κηα λέα καηηά ζηνπο κεραληζκνύο 

κέζα από ηνπο νπνίνπο νη παξάγνληεο απηνί επηδξνύλ ζηνλ πιεζπζκό ηνπ 

γππαεηνύ. Η γλώζε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ απηώλ 

παξαγόλησλ. 

Κξίλνληαο από ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο όηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα θαιό case study γηα ηελ έξεπλά καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γομή ππόηαζηρ – πακέηα επγαζίαρ 

Η έξεπλα θαηαλέκεηαη ζηα επόκελα παθέηα εξγαζίαο. 

Π.Δ. 1 : Δνηοπιζμόρ και ανάλςζη κύπιυν διεπγαζιών (drivers) για ηην 

βιυζιμόηηηα ηος Gypaetus barbatus 

Θα κειεηεζνύλ νη θύξηεο αλζξσπνγελείο θαη θπζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ αιιάδνληαο ην ηνπίν, ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα ηνπ 

ελδηαηηήκαηνο ηνπ ππό κειέηε είδνπο, θάησ από ην θάζκα πνιιαπιώλ θιηκάθσλ. 

Οη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο νηθνζπζηεκηθέο αιιαγέο 

παξνπζηάδνληαη κέζα από έλα επξύ θάζκα θνηλσληθό-πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ αιιά 

θαη θπζηθώλ δηεξγαζηώλ.  

Οη θύξηεο βηνθπζηθέο δπλάκεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζπρλόηεξα παγθνζκίσο 

είλαη νη αιιαγή ρξήζεσλ γεο, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ε ξύπαλζε θαη ε εηζβνιή 

εμσηηθώλ εηδώλ. Δλώ νη πην έκκεζεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο είλαη νη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Οη δπλάκεηο απηέο ιεηηνπξγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ρσξηθέο αιιά θαη ρξνληθέο θιίκαθεο θαη πνιιέο θνξέο αλαπηύζζνπλ ζπλεξγαηηθέο 

δηαδξάζεηο  κεηαμύ ηνπο. 

Δίλαη θξίζηκε ε αλάγθε γηα θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ, κέζα από ηνπο 

νπνίνπο, εθδειώλνληαη νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ζηελ ππό έξεπλα πεξηνρή γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο. 

Π.Δ. 1.1 : Αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θύξησλ θηλεηήξησλ 

δπλάκεσλ (driving forces) πνπ επηδξνύλ ζηελ πεξηνρή (π.ρ. βόζθεζε, νδηθό δίθηπν 

θηι.) ζε 3 ζηάδηα.   

 ε κεγάιεο θιίκαθεο (Διιάδα, Κξήηε) 

 ε ηνπηθέο θιίκαθεο (ελδηαίηεκα ηνπ είδνπο) 

 Αλάιπζε ησλ δύν πξνεγνύκελσλ ζηαδίσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε κε 

γξακκηθώλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε θηλεηήξηεο δπλάκεηο θαη 

πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη. 

Γεδνκέλα : Από Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξία, πξνγξάκκαηα LIFE, 

Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, ηνπηθνί παξάγνληεο. 

Μεζνδνινγία : Αλάιπζε δηθηύσλ, Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ 

(ΓΠ), Graph theory. 

Παξαδνηέα : Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ γξακκηθώλ θαη κε-γξακκηθώλ 

ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε θηλεηήξηεο δπλάκεηο θαη πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. 

Π.Δ. 1.2 :  Αθνξά ηελ κνληεινπνίεζε επηιεγκέλσλ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ γηα 

ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ πνπ κεηαθξάδνπλ ηηο δπλάκεηο απηέο ζε 

πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. ηηο δπλάκεηο απηέο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη ε αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο, νη ρξήζεηο γεο θαη θπζηθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. ζπρλόηεηα ππξθαγηώλ) 



Γεδνκέλα : δεδνκέλα από Π.Δ. 1.1, Υάξηεο από ΓΤ, αεξνθσηνγξαθίεο, 

δνξπθνξηθέο εηθόλεο, θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα, ηζηνξηθό δηαηαξαρώλ. 

Παξαδνηέα : Θεκαηηθνί ράξηεο (π.ρ. ρξήζεσλ γεο) ζε γεσγξαθηθό ζύζηεκα 

πιεξνθνξηώλ 

Π.Δ. 1.3 : Αθνξά ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ θηλεηήξησλ 

δπλάκεσλ ζην ηνπίν κέζσ θαηαθεξκαηηζκνύ, ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

ελδηαηηήκαηνο ή απώιεηα απηνύ, ζε δηάθνξα επίπεδα θιίκαθαο. 

Γεδνκέλα : Παξαδνηέα από Π.Δ. 1.2 

Μεζνδνινγία : Υσξηθή αλάιπζε κέζσ ΓΠ, ζπζηεκαηηθή ζύγθξηζε landscape 

metrics. 

Παξαδνηέα : Υάξηεο θεξκαηηζκνύ θαη απώιεηαο ελδηαηηήκαηνο, Γξαπηή 

αλαθνξά ηεο ηερληθήο έθζεζεο ζρεηηθά κε hot spots θαη ηεξάξρεζε πεξηνρώλ κε βάζε 

ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο. 

Π.Δ. 2 : Ανάλςζη Γςναμικήρ πληθςζμού  

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ πιεζπζκηαθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ γππαεηνύ (Gypaetus barbatus), ηεο δνκήο ησλ 

κεηαπιεζπζκώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ππό κειέηε πεξηνρή θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν επεξεάδεηαη ην είδνο από ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη. 

Δπίζεο ζα δεκηνπξγεζεί κνληέιν θαηαιιειόηεηαο ελδηαηηήκαηνο (habitat 

suitability model) ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ δηαζεζηκόηεηα, 

πξνζβαζηκόηεηα θαη δηαηξνθηθή αμία ηεο ηξνθήο ηνπ είδνπο.  

Σέινο ζα κειεηεζεί θαη ε γνληδηαθή πνηθηιόηεηα ηνπ είδνπο θαη νη δηαθπκάλζεηο 

πνπ έρεη απηή ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ. 

Π.Δ 2.1 : Αθνξά ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ ησλ δηαθόξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνύ κνληέινπ.  

Σα δεδνκέλα απηά ζα πεξηιακβάλνπλ : 

 Υαξαθηεξηζηηθά δηαζπνξάο (π.ρ. θαηαλνκή απνζηάζεσλ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ηνπ είδνπο) 

 Αηνκηθέο απαηηήζεηο πεξηνρήο (individual area requirements) (π.ρ. 

βάξνο, αθηίλα δξάζεο, θνηλσληθή δνκή) 

 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. δηαηξνθηθή εμεηδίθεπζε, ηύπνο 

θσιηάζκαηνο) 

 Πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. Θλεζηκόηεηα, ξπζκνί 

αλαπαξαγσγήο, αλαινγία αξζεληθώλ ζειπθώλ, ειηθηαθή θαηαλνκή) 

Δπηιεθηηθόηεηα θαη θαηαλνκή ελδηαηηήκαηνο 

Γεδνκέλα : Τπάξρνπζα βηβιηνγξαθία, πξνγξάκκαηα LIFE, Διιεληθή 

Οξληζνινγηθή Δηαηξία, Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο. 

Παξαδνηέα : Βάζε δεδνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ είδνπο. 



Π.Δ. 2.2 : Αθνξά ηελ δεκηνπξγία κνληέινπ θαηαιιειόηεηαο ελδηαηηήκαηνο γηα 

ην ππό κειέηε είδνο (Habitat suitability modeling). 

Γεδνκέλα : Παξαδνηέα από Π.Δ. 1, Π.Δ. 2.1 

Μεζνδνινγία :  Linear Models, Wavelet Revised Methods, Generalized 

Additive Models, Boosted Regression Trees 

Παξαδνηέα : Μνληέιν θαηαιιειόηεηαο ελδηαηηήκαηνο. 

Π.Δ. 3 : Ανάπηςξη και εθαπμογή αηομοζηπαθούρ μονηέλος  (IBM)  

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάπηπμε αηνκνζηξαθνύο πιεζπζκηαθνύ κνληέινπ 

(individual based model ή IBM) κε ρσξηθή δνκή γηα ην γππαεηό ζπλππνινγίδνληαο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ είδνπο κε ην πεξηβάιινλ ζε έλα επξύ θάζκα θιηκάθσλ. Δπίζεο 

ζα γίλεη αλάπηπμε ζηαηηζηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αβεβαηόηεηαο ησλ 

ππνινγηζκώλ ζηελ παξνύζα έξεπλα. 

Σα κνληέια απηά απνηεινύλ έλα πξόζθαην αιιά επξένο δηαδεδνκέλν 

εξγαιείν γηα ηελ κειέηε ησλ κεραληζκώλ πνπ απνηεινύλ ηελ νηθνινγία πιεζπζκώλ 

κέζα από ηελ πξνζνκνίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηόκσλ κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. Ο ηξόπνο απηόο πξνζέγγηζεο εξσηεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηελ νηθνινγία 

πιεζπζκώλ, αθνινπζεί κία bottom up δηαδξνκή ζε αληίζεζε κε ηα stage variable 

models. 

Έλα αηνκνζηξαθέο πιεζπζκηαθό κνληέιν κπνξεί λα επηθεληξσζεί ,γηα λα 

εμάγεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ γηα ηα εξσηήκαηα πνπ είλαη πξνο κειέηε, είηε ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ ελόο πιεζπζκνύ, είηε ζηηο ζπζηεκηθέο 

δηεξγαζίεο. 

Π.Δ. 3.1 : Αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ αηνκνζηξαθνύο κνληέινπ κε ρσξηθή δνκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ππόςε ηελ γνληδηαθή πνηθηιόηεηα, ηελ ζπλδεζηκόηεηα ηνπ 

ηνπίνπ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο. 

Γεδνκέλα : Π.Δ. 1, Π.Δ. 2 

Παξαδνηέα : ηειηθό κνληέιν, αλαθνξά κε ηα όξηα ππνβάζκηζεο ηνπ 

ελδηαηηήκαηνο ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε επηβίσζε ηνπ είδνπο. 

Π.Δ. 3.2 : Αθνξά ηελ δεκηνπξγία ζηαηηζηηθνύ κνληέινπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

αβεβαηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Γεδνκέλα : Π.Δ. 3.1 

Μεζνδνινγία : Bayesian model averaging, Monte Carlo Markov Chain 

models, stochastic dynamic programming, elasticity analyses, sensitivity analysis. 

Παξαδνηέα : Γξαπηή αλαθνξά ηεο ηερληθήο έθζεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

αβεβαηόηεηαο ζηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ έξεπλα. 

 



 

 

Π.Δ. 4 : Γιάσςζη αποηελεζμάηυν  

Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαζώο θαη δηάθνξεο 

δηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο βαζηδόκελεο ζε εύξνο ζελαξίσλ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζα εθηηκεζεί ε επίδξαζε πνπ έρνπλ αλζξσπνγελείο θαζώο 

θαη θπζηθέο δηεξγαζίεο ζηελ επηβησζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ κέζσ αλάιπζεο 

δηαθνξεηηθώλ ζελαξίσλ. 

Μεξηθά ελδεηθηηθά ζελάξηα πνπ κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε είλαη : 

 Δπίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ζηνλ πιεζπζκό ελδερόκελε αιιαγή 

βόζθεζεο ησλ νπιεθόξσλ 

 Μεηαβνιή ζηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ δεκνγξαθηθνύο ξπζκνύο 

(π.ρ. αύμεζε ζλεζηκόηεηαο ιόγσ παξάλνκνπ θπλεγηνύ) 

 Δπίδξαζε ηεο αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο 

 Δπίδξαζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ηνπ ελδηαηηήκαηνο (π.ρ. ιόγσ 

επαξρηαθνύ δξόκνπ) 

 Δπίδξαζε δηαηαξαρώλ (π.ρ. θσηηά) ζηελ πνηόηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο 

 

Αλαθεθαιαηώλνληαο αλαθέξνπκε όηη ε αλάπηπμε ηεο πξναλαθεξζείζαο 

κεζνδνινγίαο θαζώο θαη ν ππό κειέηε πιεζπζκόο θαζηζηνύλ ηελ έξεπλα απηή 

πξσηόηππε ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν , ελώ ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ ζα βγνπλ από απηή ηελ δηαδηθαζία ζα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηελ ράξαμε 

πνιηηηθώλ δηαηήξεζεο ηεο πνηθηιόηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

           Σν πξόβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλόκελεο 

έξεπλαο αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πιεζπζκώλ 

απεηινύκελσλ εηδώλ. Σα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηελ κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο είλαη 

θαηά θύξην ιόγσ αλζξσπνγελή θαη νη επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ είλαη αξθεηά 

ζνβαξέο ηόζν ζηηο νηθνζπζηεκηθέο όζν θαη ζηηο αλζξσπνγελείο δηεξγαζίεο (KJ 

Gaston Biological Sciences, 2003, S Díaz et. al. PLoS Biology, 2006 ). Οη κεραληζκνί 

όκσο πνπ πξνθαινύλ απηό ην θαηλόκελν απνηειεί έλα από ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο 

νηθνινγίαο. Η έξεπλα απηή έρεη σο θύξην ζηόρν, κέζα από ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκνπ 

κεζνδνινγίαο θαη λέσλ ηερληθώλ, ηελ δηεξεύλεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

αλζξσπνγελείο δηεξγαζίεο κεηαθξάδνληαη σο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο. Σέηνηεο 

πηέζεηο νδήγεζαλ ηελ δξακαηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Γππαεηνύ ζηελ Διιάδα 

αιιά θαη ζηελ γεληθόηεξε πεξηνρή ηεο Δπξώπεο κε απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ηνπ 

είδνπο από αξθεηέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θάπνηε επεκεξνύζε. Η κειέηε απηή ζα 

πξνζθέξεη κία λέα πξνζέγγηζε ζην ζέκα απηό θαζώο θαη έλα ηζρπξό δηαρεηξηζηηθό 

εξγαιείν γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Γππαεηνύ ζηελ Κξήηε 

ζηα πξόηππα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο σθειώληαο έηζη ηόζν ηελ βηνπνηθηιόηεηα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο όζν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεδοκέλα 

 

Π.Δ. 1.1 : Αθορά ηελ 

θαηαγραθή θαη αλάισζε 

ηωλ θύρηωλ θηλεηήρηωλ 

δσλάκεωλ  

Γεδοκέλα 

Π.Δ. 1.2 : 

Μοληειοποίεζε ηωλ 

θηλεηήρηωλ 

δσλάκεωλ 

Γραθηθή 

αλαπαράζηαζε 

 

Π.Δ. 1.3 : 

Ποζοηηθοποίεζε 

ηωλ επηπηώζεωλ 

Θεκαηηθοί 

τάρηες  

Π.Δ. 1 : Δληοπηζκός θαη αλάισζε θύρηωλ 

δηεργαζηώλ (drivers) 

Π.Δ. 2 : Αλάισζε δσλακηθής πιεζσζκού 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - -  

 

_--- 

Π.Δ. 2.1: 

Γεκηοσργία βάζες 

δεδοκέλωλ 

Γεδοκέλα 

 

    Βάζε 

δεδοκέλωλ 
Π.Δ. 2.2: Μοληέιο 

θαηαιιειόηεηας 

ελδηαηηήκαηος 

Χωρηθά            δεδοκέλα 

Π.Δ. 3 : Αηοκοζηραθές 

πιεζσζκηαθό κοληέιο  (IBM) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - -  

 

_--- 

Π.Δ. 3.1: Αηοκοζηραθές 

πιεζσζκηαθό κοληέιο 

Π.Δ. 3.2 κοληέιο 

εθηίκεζε αβεβαηόηεηας 

Π.Δ. 3 Αποηειέζκαηα -  ζσδήηεζε 

 

Π.Δ. 3 Αποηειέζκαηα -  

ζσδήηεζε 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - -  
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