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ηελ Δπξώπε θαη ηελ Αζία δηζεθαηνκκύξηα πηελώλ πνπ αλήθνπλ ζε 200 πεξίπνπ
είδε κεηαλαζηεύνπλ θάζε ρξόλν ζέινληαο λα απνθύγνπλ ηε δπζκελή πεξίνδν ηνπ
ρεηκώλα. Κύξηα αηηία πνπ αλαγθάδεη ηα πηελά λα κεηαλαζηεύζνπλ, είλαη ε έιιεηςε
ηξνθήο θαη ιηγόηεξν νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Όκσο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
κεηαλάζηεπζεο πξέπεη λα είλαη ζνβαξά, δηόηη ην ηαμίδη πξνο ην λόην είλαη κηα
ππόζεζε γεκάηε θηλδύλνπο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζηελ
έθζεζε ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηελ εμάληιεζε θαη ηελ απμεκέλε
αξπαθηηθόηεηα. Πξάγκαηη, έρεη δηαπηζησζεί όηη πεξηζζόηεξα από ηα κηζά πηελά δελ
επηζηξέθνπλ μαλά ζηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθαλ. ην άξζξν απηό γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ
θαηξό σο:
1) αηηία ηεο κεηαλάζηεπζεο,
2) ιόγν έλαξμήο ηεο,
3) παξάγνληα επηινγήο θαηάιιεινπ δηαδξόκνπ,
4) ζπληειεζηή πινήγεζεο,
5) ππαίηην γηα ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό θαη ην ζάλαην θαηά ην ηαμίδη.
Ο θαηξόο αλαθέξεηαη ζε επηκέξνπο παξάγνληεο όπσο ε ζεξκνθξαζία, ηα
θαηαθξεκλίζκαηα, ε νκίριε θαη ν άλεκνο. Καζέλαο από ηνπο παξάγνληεο απηνύο
δηαδξακαηίδεη ην δηθό ηνπ ξόιν ζε δηαθνξεηηθό θάζε θνξά βαζκό, αλάινγα κε ην
είδνο, ηελ πεξηνρή θαη ηελ επνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πηελό.
Η ζεξκνθξαζία θαηά ηνλ Ννέκβξε ηνπ 2000, δηαηεξήζεθε ζε αζπλήζηζηα γηα ηελ
επνρή πςειά επίπεδα. Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλόηνο απηνύ θαίλεηαη λα είλαη ε ζρεηηθή
θαζπζηέξεζε ηεο κεηαθίλεζεο πξνο ην λόην αξθεηώλ πηελώλ, όπσο αλαθέξνπλ
καξηπξίεο θπλεγώλ, θπξίσο ηεο Ννηίνπ Διιάδαο.
Ο ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο κεηαλάζηεπζεο ζπλδέεηαη κε ηνπο εζσηεξηθνύο
ξπζκνύο – έλζηηθην ησλ πηελώλ, αιιά παξάιιεια βαζίδεηαη θαη ζηε θσηνπεξίνδν
(δηάξθεηα εκέξαο) γηα ηε ζπζζώξεπζε ιίπνπο θαη ηε κεηαλαζηεπηηθή αλεζπρία, ελώ
νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο απόπεηξαο.
Αλαιπηηθόηεξα, νη κεηαθηλήζεηο γηα νξηζκέλα είδε θαη άηνκα βαζίδεηαη
πεξηζζόηεξν ζην έλζηηθην, θαη είλαη απηά πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεγάιεο απνζηάζεηο
θαη δηαρεηκάδνπλ ζηελ Αθξηθή. Σέηνηα είδε είλαη νη ζαξζέιεο, ηα ηξπγόληα θαη ηα
νξηύθηα. Άιια είδε όκσο πξαγκαηνπνηνύλ πεξάζκαηα κεηά ηα κέζα θζηλνπώξνπ θαη
ην ρεηκώλα. Απηά επεξεάδνληαη θπξίσο από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη δηαρεηκάδνπλ
θπξίσο ζηε λόηηα Δπξώπε. Η ηζόζεξκε ζηνπο κεδέλ βαζκνύο Κειζίνπ, είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αληηπξνζσπεύνληαο ηα όξηα ηεο ρεηκεξηλήο θαηαλνκήο γηα
αξθεηά είδε. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ζεξκνθξαζίεο θάησ ηνπ ζεκείνπ πήμεο ηνπ
λεξνύ, πξνθαινύλ αληίμνεο ζπλζήθεο ζηα πηελά γηα ηελ εμεύξεζε ηεο ηξνθήο ηνπο.
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εηδώλ απνηεινύλ νη κπεθάηζεο, ηζίριεο θαη ηα πεξηζζόηεξα
είδε πδξνβίσλ.
Ο θαηξόο όκσο, δελ είλαη κόλν αηηία κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαζνξίδεη επίζεο θαη ηε
ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο. Αξρηθά ε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εκέξαο είλαη απηή πνπ
ελεξγεί κέζσ ηνπ ππνζαιάκνπ ζηελ ππόθπζε, ε νπνία ελεξγνπνηεί ην ζπξενεηδή
αδέλα θαη ηελ έθθξηζε ηεο νξκόλεο ζπξνμίλεο. Απηή νδεγεί ζηελ αύμεζε ηνπ
κεηαβνιηζκνύ, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν ηα πηελά λα αξρίζνπλ λα
απνζεθεύνπλ ιίπνο, ώζηε λα βξεζνύλ ζε «κεηαλαζηαηεπηηθή εηνηκόηεηα». Σν

επόκελν βήκα είλαη πόηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαρώξεζε, όπνπ εδώ θύξην ξόιν ζα
παίμνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Αηκόζθαηξα ρσξίο ζύλλεθα θαη απμαλόκελε αηκνζθαηξηθή πίεζε κεηά ην
πέξαζκα ελόο ςπρξνύ κεηώπνπ θαηά ηηο πθέζεηο, θαίλεηαη λα είλαη νη θύξηνη
κεηεσξνινγηθνί παξάγνληεο πνπ σζνύλ ηα πηελά πξνο ην λόην. Γηα παξάδεηγκα έρεη
παξαηεξεζεί, όηη θαηά ηηο εκέξεο κε παλζέιελν αξγά ηνλ Οθηώβξε, όπσο επίζεο θαη
αξγά ην Ννέκβξε, πξαγκαηνπνηνύληαη ηα πεξηζζόηεξα πεξάζκαηα ηεο κπεθάηζαο
από ηε θαλδηλαβία πξνο Μεγάιε Βξεηαλία, Γαιιία, Ιβεξηθή ρεξζόλεζν θαη
πεξηνρέο ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. ’ απηή ηε λνηηνδπηηθή κεηαλάζηεπζε ε κπεθάηζα
ηαμηδεύεη θαιύηεξα όηαλ πλένπλ βόξεην – αλαηνιηθνί άλεκνη. Απηό ιακβάλεη ρώξα ζε
πεξηόδνπο κε πςειή αηκνζθαηξηθή πίεζε, θάηη πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ παλζέιελν.
ρεηηθή έξεπλα πξαγκαηνπνίεζα κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηεο
Καζηνξηάο θαηά ηνπο κήλεο Οθηώβξην θαη Ννέκβξην από ην 1992 έσο ην 2005.
Βξήθακε πσο πέξαζκα κπεθάηζαο είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό ην δεθαήκεξν κε πςειή
αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ Καζηνξηά, κε κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ ζηε εξβία,
κε κείσζε ηεο βξνρόπησζεο ζηε ινβελία θαη κε κείσζε ηεο βξνρόπησζεο ην
δεθαήκεξν πξηλ ην δεθαήκεξν ηνπ πεξάζκαηνο ζηελ Καζηνξηά.
Αθνύ γίλεη ε έλαξμε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ην επόκελν πξόβιεκα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα πηελά είλαη ε δηαδξνκή ηελ νπνία ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ. Σα
είδε πνπ πεξλνύλ από ηε ρώξα καο αθνινπζνύλ θπξίσο δύν κεηαλαζηεπηηθνύο
δηαδξόκνπο. Ο πξώηνο μεθηλά από ηελ Πνισλία, ζπλερίδεηαη πξνο ηε Ρνπκαλία,
Βνπιγαξία, Αηγαίν, αλαηνιηθά παξάιηα ηεο Διιάδαο θαη ηειεηώλεη ζηελ ανπδηθή
Αξαβία ή ηε Γπηηθή Αθξηθή. Ο δεύηεξνο μεθηλά από ηηο θαλδηλαβηθέο ρώξεο,
ζπλερίδεηαη πξνο Κ. Δπξώπε, αλαηνιηθά παξάιηα ηεο Ιηαιίαο, Γπηηθή Αιβαλία, Ιόλην
Πέιαγνο, δπηηθά παξάιηα ηεο Διιάδαο θαη θαηαιήγεη ζηελ Κ. θαη Ν. Αθξηθή.
Όπσο έρεη παξαηεξεζεί, ην πιάηνο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ δηαδξόκσλ, ην νπνίν
νξίδεηαη σο «κεηαλαζηεπηηθό κέησπν», εμαξηάηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Έηζη ζε
ηδαληθό θαηξό θαη αηκόζθαηξα ρσξίο ή κε ιίγε ζπλλεθηά, ην κεηαλαζηεπηηθό κέησπν
ελόο δηαδξόκνπ κπνξεί λα είλαη κεξηθέο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα, κε ηα πηελά λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζνπλ ελαιιαθηηθέο πνξείεο, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο αλάπαπζεο θαη ζέινληαο λα επηιέμνπλ ηα πην θαηάιιεια ελδηαηηήκαηα γηα λα
ζηαζκεύζνπλ.
Όκσο, ζε πεξηπηώζεηο άζρεκσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ηα πηελά ζα πξέπεη λα
επηιέμνπλ ηελ θαιύηεξε πνξεία ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ δηαδξόκνπ, απνθεύγνληαο
ηπρόλ θηλδύλνπο θαηά ηελ πηήζε. Απνηέιεζκα είλαη ην κεηαλαζηεπηηθό κέησπν λα
γίλεηαη πην ζηελό, κε ηα πηελά λα ζπγθεληξώλνληαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο θαη λα
θάλνπλ έληνλε ηελ παξνπζία ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.
Αθόκα ν θαηξόο επηδξά θαη ζηελ επηινγή ησλ δηαδξόκσλ, θάηη πνπ εμαξηάηαη από
ηε ζρεηηθή ζέζε ησλ κεηεσξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο θάζε επνρήο. Γηα ην ιόγν
απηό, έλα είδνο είλαη δπλαηόλ λα αθνινπζήζεη ηειείσο δηαθνξεηηθό δηάδξνκν ηελ
άλνημε από απηόλ ηνπ θζηλνπώξνπ. Σν θαηλόκελν απηό είλαη γλσζηό σο «θπθιηθή
κεηαλάζηεπζε» θαη είλαη πνιύ ζπρλό κεηαμύ ησλ εηδώλ ηεο Δπξαζίαο.
Γηα λα αθνινπζήζνπλ ηα πηελά ηελ πνξεία πνπ επηζπκνύλ, ώζηε λα θηάζνπλ ζηελ
πεξηνρή πνπ ζέινπλ, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπζηήκαηα πινήγεζεο θαη
πξνζαλαηνιηζκνύ. Η επίδξαζε ηνπ θαηξνύ ζηα ζπζηήκαηα απηά έρεη δηαπηζησζεί πσο
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Πεξηζζόηεξν από όινπο, ε ηαρύηεηα θαη ε θαηεύζπλζε ηνπ
αλέκνπ είλαη νη νπζηαζηηθνί παξάγνληεο ηνπ θαηξνύ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζηηγκή θαη
ηελ επηηπρία ηεο νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζεο. Ιζρπξνί άλεκνη είλαη επηθίλδπλνη γηα ηα
πηελά, ελώ θαη ε ηειεία απνπζία ηνπο θαίλεηαη όηη δξα αξλεηηθά. πγθεθξηκέλα θαηά
ηηο πεξηόδνπο κε άπλνηα, ηα πηελά βξίζθνπλ ηε κεηαλάζηεπζε δύζθνιε, αθνύ

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ άλεκν ηόζν γηα λα θεξδίζνπλ ηαρύηεηα (κε άλεκνπο πεξίπνπ ίδηαο
θαηεύζπλζεο κε ηελ πνξεία κεηαλάζηεπζεο) όζν θαη ζαλ παξάγνληα
πξνζαλαηνιηζκνύ, δηαηεξώληαο κηα ζπγθεθξηκέλε γσλία κεηαμύ ηεο θαηεύζπλζεο
πηήζεο θαη απηήο ηνπ αλέκνπ. Έηζη, θπξίσο ηα έκπεηξα ελήιηθα άηνκα πεηνύλ ζην
θαηάιιειν ύςνο ώζηε λα θεξδίζνπλ ηε κέγηζηε βνήζεηα από ηνλ άλεκν, ελώ
παξάιιεια ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιιεο πνιύπινθεο ηερληθέο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ
πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο ζε ζρέζε κε ηα αλήιηθα ζηελ επηηπρία ησλ κεηαθηλήζεώλ
ηνπο.
Δπηηπρία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα πηελά, αθόηνπ αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη
λα πεξάζνπλ από κηα ζεηξά επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ γηα λα θηάζνπλ ηειηθά ζηνλ
ηειηθό ηνπο πξννξηζκό. Σα πεξηζζόηεξα πηελά κεηαθηλνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
λύρηαο θαη ζηακαηνύλ γηα λα ηξαθνύλ θαη λα μεθνπξαζηνύλ ηελ εκέξα. Σν
πξόγξακκα απηό ζπλερίδεηαη ζε όιν ηνπο ην ηαμίδη, εθηόο θαη αλ βξεζνύλ ζε αληίμνεο
κε πξνβιεπόκελεο ζπλζήθεο. Σόηε, ν κεγαιύηεξνο θίλδπλνο έξρεηαη όηαλ δηαζρίδνπλ
ηε ζάιαζζα, έηζη, εάλ πέζνπλ ζε θαθνθαηξία, κεξηθά ζα ραζνύλ από εμάληιεζε, ελώ
άιια, ίζσο γπξίζνπλ πίζσ ζηε ζηεξηά από ην ζεκείν πνπ μεθίλεζαλ.
Όκσο, εάλ ηα πηελά έρνπλ πξνρσξήζεη κέζα ζηε ζάιαζζα γηα αξθεηή ώξα, ην λα
γπξίζνπλ πίζσ ίζσο δελ είλαη ε θαιύηεξε ιύζε. Η κνλαδηθή ηνπο επηινγή είλαη λα
ζπλερίζνπλ ειπίδνληαο όηη ζα εληνπίζνπλ ζηεξηά. Απνηέιεζκα είλαη λα πέζνπλ ζην
πξώην κέξνο πνπ ζα βξεζνύλ, ζπλήζσο ζε θάξνπο θαη ζε αθξσηήξηα, πεξηκέλνληαο
έσο όηνπ αλαπιεξώζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο. Έηζη, ζε πνιιέο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο
από ηηο νπνίεο πεξλνύλ κεηαλαζηεπηηθνί δηάδξνκνη είλαη γλσζηά ηα πεξάζκαηα ησλ
πηελώλ, δειαδή ε ζπγθέληξσζε ζε κεγάινπο αξηζκνύο, εηδηθά κεηά από κηα ηζρπξή
θαθνθαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο.
Σν ρεηκώλα, όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα πηελά κεηαθηλνύληαη λόηηα ιόγν έιιεηςεο
ηξνθήο, έηζη πεξλώληαο από δηάθνξεο πεξηνρέο θάλνπλ ζηάζεηο πνπ δηαξθνύλ από
ιίγεο ώξεο σο θαη αξθεηέο εκέξεο. Η δηάξθεηα απηή, θαζνξίδεηαη ηόζν από ην
έλζηηθην θαη ηηο εκπεηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ηα πηελά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή, όζν θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ζπλαληήζνπλ από άπνςε δηαηξνθήο θαη
αζθάιεηαο από άξπαγεο θαη θπλεγνύο. Δάλ ηα πηελά κείλνπλ γηα αξθεηέο κέξεο, ηόηε
ζα δεκηνπξγήζνπλ μαλά ηα απνζέκαηα ιίπνπο, ώζηε κε ηνλ θαηάιιειν θαηξό λα
αλαρσξήζνπλ, κε θαηεύζπλζε πξνο Νόην ή θαη πάιη πξνο Βνξξά.
πκπεξαζκαηηθά, ε εκθάληζε ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ πηελώλ ζηελ Διιάδα θαηά ην
ηέινο θζηλνπώξνπ θαη ηνλ ρεηκώλα εμαξηάηαη θπξίσο από δύν παξακέηξνπο. Πξώηνλ,
από ην πόζν ρακειά ζα πέζεη ε ζεξκνθξαζία ζηηο βνξεηόηεξεο πεξηνρέο ησλ
Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Καη δεύηεξνλ, όηη λύρηεο κε θαθνθαηξία
αλαγθάδνπλ ηα πηελά λα ζηαζκεύνπλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Βέβαηα δελ ζα
πξέπεη λα παξαιεθζνύλ θαη νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο, θπξίσο πξνο ρακειόηεξα
πςόκεηξα θαηά ηηο εκέξεο κε θαθνθαηξία.

