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1. υχνότθτα καταγραφισ ειδϊν κθλαςτικϊν 
Καταγράφθκαν 10 είδθ κθλαςτικϊν με περιςςότερεσ καταγραφζσ ςτθν Οίτθ 
(Ν=829), από ότι ςτα Σηουμζρκα (Ν=455). Ο λαγόσ και θ αλεποφ ιταν τα πλζον 
ςυχνά είδθ.  Θ αρκοφδα, ο λφκοσ και το αγριογοφρουνο παρατθρικθκαν ςυχνότερα 
ςτα Σηουμζρκα, από ότι ςτθν Οίτθ, ςε αντίκεςθ με το ηαρκάδι (Εικόνα 1). 
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Σηουμζρκα Οίτθ 

Εικόνα 1: υγκριτικι 
ςυχνότθτα  καταγραφισ 
ειδϊν κθλαςτικϊν ςτα Ε. 
Π. Σηουμζρκων και Οίτθσ 
ωσ προσ τον αρικμό 
ατόμων κάκε είδουσ ανά 
100h λειτουργίασ 
καταγραφικοφ.   
 
Αναγράφεται ο 
ςυνολικόσ αρικμόσ 
καταγραφϊν για κάκε 
είδοσ.  

 

2. υγκριτικά θμεριςια πρότυπα δραςτθριότθτασ  
Σο Ε.Π. Οίτθσ φιλοξενεί κυρίωσ μικρά κθλαςτικά (αγριόγατα, αλεποφ, αςβόσ, 
κουνάβι, λαγόσ, ςκαντηόχοιροσ) τα οποία και δραςτθριοποιοφνταν κυρίωσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ νφχτασ .  Θ αρκοφδα και ο λφκοσ δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ τθ νφχτα, 
το αγριογοφρουνο και κατά τθ δφςθ, ενϊ το ηαρκάδι όλεσ τισ περιόδουσ.   
Σο Ε.Π. Σηουμζρκων φιλοξενεί κυρίωσ μεγάλα κθλαςτικά, με διαφορετικό πρότυπο 
δραςτθριότθτασ το κάκε ζνα. Θ αρκοφδα και ο λφκοσ δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ τθ 
νφχτα και τθν ανατολι, το αγριογοφρουνο αποφεφγει μόνο τθν θμζρα, ενϊ το 
ηαρκάδι δραςτθριοποιείται μόνο κατά τθν ανατολι και τθ δφςθ (Εικόνα 2 & 4).  

Αποτελζςματα 

3. Επίδραςθ τθσ όχλθςθσ  
Θ όχλθςθ ιταν αρκετά ζντονθ (3159 καταγραφζσ) και αφοροφςε κυρίωσ βόςκθςθ 

ςτα Σηουμζρκα και μθχανοκίνθτα μζςα ςτθν Οίτθ (Εικόνα 3). 

Σηουμζρκα 

Αδζςποτα ηώα 
1% 
Άνκρωποσ 8% 

Κυνιγι 2 % 

Βόςκθςθ 83% 

Μθχανοκίνθτα 
μζςα 6% 

Οίτθ 

Αδζςποτα ηώα 
3% 
Άνκρωποσ 3% 

Κυνιγι 1% 

Βόςκθςθ 29% 

Μθχανοκίνθτα 
μζςα 64% 

Εικόνα 3: Ποςοςτά 

διαφορετικϊν τφπων 

όχλθςθσ ςτο Ε.Π. 

Σηουμζρκων (1856 

καταγραφζσ) και ςτο 

Ε.Π. Οίτθσ (1303 

καταγραφζσ). 

Θ δραςτθριότθτα των κθλαςτικϊν παρουςίαηε αντίκετο πρότυπο ωσ προσ τθν όχλθςθ, 
θ οποία ιταν ιδιαίτερα ζντονθ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, τόςο ςτο Ε.Π. Σηουμζρκων 
(97%) και ςτο Ε.Π. Οίτθσ (92%) (Εικόνα 4).  

υμπεράςματα 
 Α. Ζνταςθ καταγραφισ και ςφςταςθ ειδϊν 

Παρατθρικθκε αξιοςθμείωτθ διαφορά μεταξφ των δφο Ε.Π, που αφοροφςε τθν ςυνολικι ςυχνότθτα παρουςίασ (καταγραφισ) για τισ δυο διακριτζσ ομάδεσ κθλαςτικϊν α)Μεγάλα 

κθλαςτικά και β)Μεςαίου- μικροφ μεγζκουσ κθλαςτικά. Όςον αφορά τα μεγάλα κθλαςτικά, θ ςυνολικι ζνταςθ καταγραφισ είναι ςυγκρίςιμθ μεταξφ των Ε.Π, αλλά διαφζρει 

ςθμαντικά ωσ προσ τισ ςυχνότθτεσ αντιπροςϊπευςθσ ανά είδοσ, ενϊ ωσ προσ τα μεςαίου-μικρότερου μεγζκουσ κθλαςτικά θ Οίτθ εμφανίηει ςθμαντικά μεγαλφτερο αρικμό 

καταγραφϊν ςτθν οποία οφείλεται και ο ςυνολικά μεγαλφτεροσ αρικμόσ καταγραφϊν κθλαςτικϊν. Από τα φυτοφάγα μεγάλα κθλαςτικά,  ςτθν Οίτθ, ηαρκάδι και αγριόχοιροσ 

αντιπροςωπεφονται ιςάξια με υψθλζσ ςυχνότθτεσ, ενϊ ςτα Σηουμζρκα ο αγριόχοιροσ κυριαρχεί κακολικά του ηαρκαδιοφ, αντικατοπτρίηοντασ τισ μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ των δυο 

πάρκων ςτο ανάγλυφο, τθν επικρατοφςα βλάςτθςθ (κωνοφόρα και καμνότοποι αντίςτοιχα) και τον βακμό κατάτμθςθσ του δάςουσ ( δάςοσ climax ςτθν Οίτθ με περιςςότερα 

διάκενα) ο οποίοσ μπορεί επίςθσ να ερμθνεφςει εν μζρει και τθ μεγαλφτερθ εκπροςϊπθςθ των μικρότερων κθλαςτικϊν ςτθν Οίτθ, λόγω πικανόν μεγαλφτερθσ αφκονίασ μικρο-

ενδιαιτθμάτων.  Όςο αφορά τα μεγάλα ςαρκοφάγα, θ παρουςία του λφκου δεν παρουςιάηει ςυγκριτικά μεγάλεσ αποκλίςεισ ςτθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ, κακϊσ θ βιομάηα των 

μεγάλων φυτοφάγων (κτθνοτροφικά και άγρια ) είναι ςυγκρίςιμθ ςτα δυο πάρκα, ενϊ θ αρκοφδα είναι ακόμα ςχετικά ςπάνια ςτθν Οίτθ.  

Β. Όχλθςθ και πρότυπα δραςτθριότθτασ 

Εκτόσ από το ηαρκάδι το οποίο παρουςιάηει κυρίωσ θμεριςιο πρότυπο δραςτθριότθτασ, όλα τα υπόλοιπα κθλαςτικά, δραςτθριοποιοφνται περιςςότερο κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ 

και των ωρϊν με περιοριςμζνο φωσ (ςοφρουπο-αυγι), αποφεφγοντασ τθν ανκρωπογενι όχλθςθ που εντοπίηεται κυρίωσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και ςτισ δυο περιοχζσ. Παρόλα 

αυτά, ςτθν Οίτθ, τα κθλαςτικά ιταν περιςςότερο νυκτόβια (όλα τα είδθ) κακιςτϊντασ ενδεχομζνωσ ωσ ςθμαντικι παράμετρο κακοριςμοφ του προτφπου δραςτθριότθτασ τουσ, όχι 

μόνο τα ποςοτικά αλλά και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ όχλθςθσ.  Περαιτζρω ζρευνα για τθν επίδραςθ τθσ ανκρωπογενοφσ όχλθςθσ ςτθ πανίδα κα πρζπει να πραγματοποιθκεί 

ςτα δυο Ε.Π με προτεραιότθτα ςτθ  χριςθ του δαςικοφ οδικοφ δικτφου.  

 

Μζκοδοι 
Θ δειγματολθψία πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ αυτόματων καταγραφικϊν 
φωτογραφικϊν διατάξεων υπζρυκρου (Χάρτθσ 1). Θ ανάλυςθ δεδομζνων περιελάμβανε (α) 
τθν αναγνϊριςθ των ειδϊν κθλαςτικϊν μζςω φωτογραφιϊν, (β) τθν ομαδοποίθςθ των 
τφπων όχλθςθσ ςε πζντε κατθγορίεσ (Εικόνα 3), (γ) τθν ανάλυςθ ςυχνοτιτων  παρουςίασ 
κάκε είδουσ για κάκε περιοχι μελζτθσ, και τζλοσ (δ) τθ ςφγκριςθ των προτφπων 
δραςτθριότθτασ (αρικμόσ ατόμων/ 100h λειτουργίασ τθσ κάμερασ) για τζςςερισ περιόδουσ: 
Ανατολι (1h πριν και μετά τθν ανατολι), Δφςθ (1 h πριν και μετά τθ δφςθ), Θμζρα (ανατολι 
– δφςθ), Νφχτα (δφςθ-ανατολι).  

Ερευνθτικά ερωτιματα 
Πραγματοποιικθκε ζρευνα επί τθσ πανίδασ των κθλαςτικϊν ςτα Εκνικά Πάρκα 
Σηουμζρκων και Οίτθσ, με ςτόχο να διερευνθκοφν ςε ςυγκριτικι βάςθ τα εξισ:  
 
1. Θ ςυχνότθτα καταγραφισ των κθλαςτικϊν. 
2. Σα θμεριςια πρότυπα δραςτθριότθτασ των κθλαςτικϊν. 
3. Σο θμεριςιο πρότυπο τθσ όχλθςθσ ωσ προσ τα  θμεριςια πρότυπα 

δραςτθριότθτασ των κθλαςτικϊν. 

Εικόνα 4: υγκριτικό 

θμεριςιο πρότυπο 

τθσ δραςτθριότθτασ 

όλων των ειδϊν 

κθλαςτικϊν και του 

θμερθςίου 

προτφπου ςυνολικισ 

παρουςίασ όχλθςθσ 

ςτα Ε.Π. Σηουμζρκων 

και Οίτθσ.   
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

ΑΝΑΣΟΛΗ ΗΜΕΡΑ ΔΤΗ ΝΤΧΣΑ 

Πανίδα Σηουμζρκα Πανίδα Οίτθ Όχλθςθ Σηουμζρκα Όχλθςθ Οίτθ 

Ευχαριςτίεσ: Η παροφςα ζρευνα υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ ειδών και οικοτόπων ςτα Εκνικά Πάρκα Οίτθσ και 
Τηουμζρκων (ΕΣΠΑ 2008-2013 και Εκνικοί πόροι). Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε το Δ.Σ  και το προςωπικό των Φορζων Διαχείριςθσ των Εκνικών πάρκων 
Οίτθσ και Τηουμζρκων και όλουσ βοικθςαν ςτθν υλοποίθςθ των ζργων από τθν «Ήπειροσ Α.Ε», «Nerco Α.Ε»,  Π.Ο Καλλιςτώ και το τμιμα Βιολογίασ του ΕΚΠΑ. 

Χάρτθσ 1: Θζςεισ  και ζνταςθ δειγματολθψίασ ςτο Ε.Π. Σηουμζρκων  και ςτο Ε. Π. Οίτθσ και ςυνολικι ςυχνότθτα (%) καταγραφισ ειδϊν (άτομα/ ςυνολικόσ αρικμόσ ατόμων). 
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Εικόνα 2: Διαγράμματα  θμερθςίων προτφπων δραςτθριότθτασ για τα 10 είδθ κθλαςτικϊν ςτα  
Εκνικά Πάρκα Σηουμζρκων και Οίτθσ ωσ  αρικμόσ ηϊων ανά 100h θμζρασ, νφχτασ, ανατολισ και 
δφςθσ. 
 


