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Πεξίιεςε
θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ λα ζπγθξηζεί θαηά ηα δχν πξψηα έηε κεηά απφ ππξθαγηά, ε αθζνλία
ησλ ιαγψλ ζε θακέλεο θαη κε θακέλεο εθηάζεηο κε φκνην ελδηαίηεκα θαη αλάγιπθν. Δμεηάζηεθε ε
επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ζηε βιάζηεζε θαη εθαξκφζηεθαλ δχν δείθηεο αθζνλίαο ιαγψλ: α) ε κέζνδνο
ηνπ πξνβνιέα, θαη β) ε θαηακέηξεζε θνπξάλσλ. Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ήηαλ έληνλε ζηε βιάζηεζε
κε νιηθή θαηαζηξνθή ηεο ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο. Ζ αθζνλία ιαγψλ ήηαλ κηθξφηεξε ην πξψην
έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. Ζ πιεζπζκηαθή αθζνλία
ήηαλ αθφκα κηθξφηεξε ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο φπνπ ε ππξθαγηά θαηάζηξεςε εληειψο ηελ
μπιψδε βιάζηεζε. Σν αληίζηξνθν δηαπηζηψζεθε ην δεχηεξν έηνο φπνπ ε πιεζπζκηαθή αθζνλία ήηαλ
κεγαιχηεξε ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. Απφ ηηο θαηακεηξήζεηο κε πξνβνιέα
δελ ππήξμε απφδεημε κφληκεο κεηαθίλεζεο ησλ ιαγψλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ ππξθαγηά
απφ ηηο κέηξηα θακέλεο ζηηο κε θακέλεο. Απφ ηηο θαηακεηξήζεηο θνπξάλσλ δηαπηζηψζεθε φηη
πεξηζζφηεξνη ιαγνί ηξέθνληαλ ζε ζέζεηο φπνπ ε ππξθαγηά είρε θαηαζηξέςεη εληνλφηεξα ηελ μπιψδε
βιάζηεζε.
Λέμεηο θιεηδηά: ζειαζηηθά, δνκή βιάζηεζεο, δείθηεο αθζνλίαο, ζήξα, δαζηθή ππξθαγηά

Δηζαγσγή
Ο ιαγφο είλαη ην επηδεκεηηθφ είδνο γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο
θπλεγεηηθέο εμνξκήζεηο θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ζεξεπηηθή νηθνλνκία ζηελ Διιάδα
(ψθνο θ.α. 2002, Θσκατδεο θ.α. 2002, Tsachalidis and Hadjisterkotis 2005). ηα δάζε κε
πνιιά δηάθελα θαη ζηα ιηβάδηα ηεο ρψξαο παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ιαγψλ ζε
ζρέζε κε ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο (Sfougaris et al. 1999). Ζ Διιάδα απνηειεί ην λφηην φξην
εμάπισζεο ηνπ είδνπο, γεγνλφο ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο
πνηθηιφηεηαο ηνπ (Antoniou et al. 2004). Ζ δηαηήξεζε βηψζηκσλ πιεζπζκψλ ιαγνχ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν.
ηηο δαζηθέο εθηάζεηο ηεο ρψξαο φκσο μεζπνχλ ζπλήζσο έληνλεο ππξθαγηέο (Κατιίδεο
θ.α. 2004). Ζ επίδξαζε ησλ ππξθαγηψλ απηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ιαγνχ δελ έρεη δηεξεπλεζεί.
πρλά φκσο αλαθχπηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πνηα πξέπεη λα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ
είδνπο, φζνλ αθνξά ηε ζήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηά απφ ππξθαγηά.
Ζ πεξί ζήξαο λνκνζεζία δελ αλαθέξεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζήξαο
ηνπ ιαγνχ κεηά απφ ππξθαγηά. Έηζη νξηζκέλα δαζαξρεία εθδίδνπλ απαγνξεχζεηο ζήξαο κεηά
απφ ππξθαγηά θαη άιια φρη. Ζ δηάξθεηα ησλ απαγνξεχζεσλ ζήξαο πνηθίιεη απφ έλα έσο πέληε
έηε. Σα φξηα ηεο απαγφξεπζεο κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ κε ηα φξηα ηεο θακέλεο έθηαζεο ή λα
εθηείλνληαη ζε αθηίλα δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ γχξσ απφ ηα φξηα ηεο θακέλεο έθηαζεο.
Με βάζε φηη, ν ιαγφο απνηειεί ζεκαληηθφ είδνο ζεξάκαηνο γηα πνιινχο θπλεγνχο θαη
φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπρλφηεηα ησλ ππξθαγηψλ θαη ε ζεξεπηηθή πξνηίκεζε ηνπ είδνπο
είλαη κεγάιε, θξίλεηαη αλαγθαίν λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ ππξθαγηψλ ζην ιαγφ.
Πεξηνρή έξεπλαο
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θακέλεο εθηάζεηο θαη ζηηο γεηηνληθέο κε θακέλεο
(θαηαθχγηα άγξηαο δσήο θαη θπλεγφηνπνη) ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο κεηαμχ ηεο
θνηλφηεηαο ηεο Φνχξθαο θαη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο (Υάξηεο 1).

χκθσλα κε ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ ηεο Γαζηθήο
Τπεξεζίαο ζηελ Καζζάλδξα (έηε 1978-1997) ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε αλέξρεηαη ζε 581
mm θαη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία αέξνο είλαη 16,3 ºC. Ζ πεξηνρή έξεπλαο αλήθεη ζηε δψλε
Quercetalia ilicis θαη θαιχπηεηαη θπξίσο απφ δαζηθή βιάζηεζε ραιεπίνπ πεχθεο (Pinus
halepensis), αείθπιισλ πιαηπθχιισλ θαη δηάζπαξηα ππάξρνπλ μεξηθέο θαιιηέξγεηεο θπξίσο
κε ζηηεξά, ςπραλζή θαη ειαηψλεο. Σα θπηηθά είδε ηεο πεξηνρήο είλαη ππξφθηια θαη
αλαγελληνχληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο κεηά ηελ ππξθαγηά (Tsitsoni 1997).
ηελ πεξηνρή ζηηο 21/8/2006 έιαβε ρψξα ππξθαγηά ε νπνία έθαςε έθηαζε 68,7 Km² ζην
θέληξν ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Καζζάλδξαο θαη απαγνξεχηεθε ε ζήξα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο
ρεξζνλήζνπ. ηηο 25/11/2006 ε παξαπάλσ απφθαζε ηξνπνπνηήζεθε θαη επηηξάπεθε ε ζήξα
ηνπ ιαγνχ κέρξη ηεο 10/1/2007 ζηε κε θακέλε έθηαζε. Σν θαζεζηψο απηφ ζπλερίζηεθε θαη ην
επφκελν έηνο ηεο έξεπλαο. Όζνλ αθνξά ηε βφζθεζε αγξνηηθψλ δψσλ ππήξμε ζρεηηθή
απαγφξεπζε, σζηφζν ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή ηεο ηφζν ζηηο κε θακέλεο φζν θαη ζηηο
θακέλεο εθηάζεηο.

Χάξηεο 1. Πεξηνρή έξεπλαο θαη ρξήζεηο γεο. (Με καύξε δηαθεθνκκέλε γξακκή ε θακέλε έθηαζε θαη κε
θόθθηλε ηα θαηαθύγηα άγξηαο δσήο).

Map 1. Research area and land uses. (With black interrupted line the burned area and with red the wildlife refuges).

Μέζνδνη
Επίδραζη πσρκαγιάς ζηη βλάζηηζη
Kαηά κήθνο ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ πνπ ελψλεη ηελ θνηλφηεηα ηεο Φνχξθαο θαη ηεο Αγίαο
Παξαζθεπήο, κήθνπο 22 Km, ηνπνζεηήζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 35 ζεκεία αλά 500 έσο
600 κέηξα. Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο ππνινγίζηεθε ζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα 750×750
κέηξσλ γχξσ απφ θάζε ζεκείν ζχκθσλα κε ην κέζν εχξνο θαηνηθίαο (home range) ηνπ ιαγνχ
(Homolka 1985, Reitz and Leonard 1994). ηελ πξνζέγγηζε απηή πξνηηκήζεθε γηα θαιχηεξε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ε ιήςε πεξηζζφηεξσλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ παξά ηε κεξηθή
ηνπο επηθάιπςε.
Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) είλαη κεγαιχηεξε φζν πεξηζζφηεξε έθηαζε θαίγεηαη
θαη φζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαζπνξά ησλ ελαπνκεηλάλησλ κε θακέλσλ ζέζεσλ. Απηφ
εθθξάζηεθε σο ν γεσκεηξηθφο κέζνο δχν παξακέηξσλ:
ΔΠ = (ΚΒ×ΑΚ)1/2

Όπνπ ΚΒ εθθξάδεη ηελ θακέλε βιάζηεζε θαη είλαη ην άζξνηζκα ηνπ εκβαδνχ ηεο
δαζηθήο έθηαζεο φπνπ θάεθε εληειψο ν ππφξνθνο (ΚΓΔ) θαη ηνπ εκίζεσο ηνπ εκβαδνχ ηεο
θακέλεο γεσξγηθήο έθηαζεο (ΚΓΔ). Ζ θακέλε γεσξγηθή έθηαζε ιήθζεθε θαηά ην ήκηζπ
επεηδή ε έληαζε ηεο ππξθαγηάο ζε απηή δελ είλαη ηφζν έληνλε, φπσο ζηε δαζηθή βιάζηεζε.
Σα εκβαδά εθθξάζηεθαλ σο πνζνζηά επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο:
ΚΒ = ΚΓΔ + 1/2ΚΓΔ (0: κε θακέλε έθηαζε – 1: ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο έθηαζεο θακέλν)
Όπνπ ΑΚ είλαη έλαο δείθηεο απνπζίαο θάιπςεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ε επηθάλεηα ησλ
750×750 κέηξσλ δηαηξέζεθε ζε ελλέα επηκέξνπο ηεηξάγσλα ησλ 250×250 κέηξσλ θαη
βξέζεθε ν ιφγνο θ/9, φπνπ θ ν αξηζκφο ησλ ηεηξαγψλσλ φπνπ ε ππξθαγηά θαηάζηξεςε
εληειψο ηελ πνψδε θαη ζακλψδε βιάζηεζε, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη θπηηθή θάιπςε γηα ην
ιαγφ (0: άξηζηε δηαζπνξά – 1: απνπζία θαιπςεο).
Υξεζηκνπνηήζεθαλ νξζνθσηνράξηεο 1:5.000 ησλ νπνίσλ ε ιήςε έγηλε ακέζσο κεηά
ηελ ππξθαγηά θαη νη αλσηέξσ ππνινγηζκνί έγηλαλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ εκβαδφκεηξνπ.
Ζ επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο εθηηκήζεθε ζε 24 ζεκεία, ελψ ζε 11 επηπιένλ ζεκεία φπνπ ν
δξφκνο δηαζρίδεη κε θακέλεο εθηάζεηο ππνινγίζηεθε ε δαζνθάιπςε ησλ κε θακέλσλ
εθηάζεσλ.
Σύγκριζη ηης αθθονίας ηων λαγών
Ζ αθζνλία ησλ ιαγψλ εθηηκήζεθε κε ηηο κεζφδνπο ηνπ πξνβνιέα θαη ηεο θαηακέηξεζεο
θνπξάλσλ. Σν πξψην έηνο ε ζχγθξηζε ηεο αθζνλίαο ησλ ιαγψλ έγηλε κεηαμχ ησλ θακέλσλ
εθηάζεσλ θαη ησλ γεηηνληθψλ κε θακέλσλ, φπνπ ην θαζεζηψο ζήξαο ήηαλ παξφκνην. Γειαδή
ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ηελ ππξθαγηά επηηξέπνληαλ ε ζήξα θαη κεηά ηελ ππξθαγηά
απαγνξεχηεθε εληειψο ζηηο θακέλεο θαη κέρξη 25/11 ζηηο κε θακέλεο.
Σν δεχηεξν έηνο, κεηά ηελ έλαξμε ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ην ηέινο ηεο
άλνημεο, νη κεηξήζεηο ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο επεθηάζεθαλ ζε θαηαθχγηα άγξηαο δσήο.
Απηφ έγηλε γηα λα πεξηνξηζηεί ε επίδξαζε ηεο ζήξαο ε νπνία ιάκβαλε ρψξα εθηφο ησλ
θακέλσλ εθηάζεσλ. πγθεθξηκέλα νη απνζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θαηαθχγηα
απνηέιεζαλ ην 75% ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο φπνπ δηαλχζεθε ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο θαη
θαιχθζεθε κε πξνβνιέα. ηελ πεξίπησζε ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ (ηνλ Απξίιην ηνπ
2008) 11 δηαδξνκέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θπλεγφηνπν θαη 15 δηαδξνκέο ζε θαηαθχγηα.
Μέζνδνο ηνπ πξνβνιέα
ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα (spotlight method) νη ιαγνί θαηαγξάθνληαη απφ απηνθίλεην
πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα πεξίπνπ 20 Km/h απνθιεηζηηθά ζε δαζηθνχο δξφκνπο. Σν ζπλεξγείν
απνηεινχληαλ απφ ηξία άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη δχν έθεξαλ πξνβνιείο δχν εθαηνκκπξίσλ
θεξηψλ κε ηνπο νπνίνπο θψηηδαλ ζπζηεκαηηθά ηηο εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ ζέζεηο. Σα ζεκεία
φπνπ εκθαλίδνληαλ ιαγνί θαηαγξάθνληαλ κε GPS. Οη κεηξήζεηο άξρηδαλ δχν ψξεο κεηά ηε
δχζε θαη νινθιεξψλνληαλ κέζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ έσο πέληε σξψλ (Verheyden 1991,
Langbein et al. 1999). ε θάζε επίζθεςε, ε δηαδξνκή θαιππηφηαλ κε ηνπο πξνβνιείο δχν
θνξέο (ε δεχηεξε θαηά ηελ επηζηξνθή). Όηαλ θαηά ηελ επηζηξνθή εληνπηδφηαλ ζην ίδην
ζεκείν ιαγφο δελ θαηαγξάθνληαλ.
Μέζνδνο ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ
ηε κέζνδν ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ (pellet counts) εγθαηαζηάζεθε κία δηαδξνκή
(line transect) ζε θάζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Murphy
and Bowman (2007). ε θάζε δηαδξνκή ν απνγξαθέαο πεξπαηνχζε εθαηέξσζελ θαη
παξάιιεια ηνπ δξφκνπ θάλνληαο πνξεία 400 κέηξσλ. Ζ δηαδηθαζία είρε σο εμήο:

ν απνγξαθέαο απνκαθξπλφηαλ 30 κέηξα απφ ην δξφκν θαη πξαγκαηνπνηνχζε πνξεία
100 κέηξσλ παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ην έδαθνο ζε πιάηνο κηζνχ κέηξνπ πεξίπνπ
θαη θαηέγξαθε ηα θφπξαλα,
ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζα ζπλαληνχζε εκπφδηα (θνξκνί, ζάκλνη, έληνλε θιίζε) ηα
παξέθακπηε θαη ζπλέρηδε ηελ πνξεία κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ηα 100 κέηξα,
ζηε ζπλέρεηα απνκαθξπλφηαλ 50 κέηξα απφ ην δξφκν θαη πξαγκαηνπνηνχζε
αλάινγα ηελ πνξεία ησλ 100 κέηξσλ πξνο ηα πίζσ,
ε δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλνληαλ θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ δξφκνπ,
ηειηθά ζε θάζε δηαδξνκή ζπκπιεξψλνληαλ ζπλνιηθά 400 κέηξα πνξείαο φπνπ
απνγξάθεθαλ ηα θφπξαλα,
έηζη γηα θάζε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα ππήξρε ν αξηζκφο θνπξάλσλ αλά
δηαδξνκή.
Ζ απνγξαθή έγηλε ζε κηα απφζηαζε 30 έσο 50 κέηξσλ απφ ην δξφκν έηζη ψζηε λα κελ
είλαη πνιχ θνληά ζην δξφκν, φπνπ κπνξεί λα δξνπλ θάπνηνη παξάγνληεο αξλεηηθά, π.ρ.
φριεζε απφ απηνθίλεηα θαη θνπάδηα αγξνηηθψλ δψσλ – αιιά θαη νχηε πνιχ καθξηά ψζηε ηα
απνηειέζκαηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο κεζφδνπ ηνπ πξνβνιέα.
Ζ κέζνδνο απηή θξίζεθε πσο ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ εγθαηάζηαζε
επηθαλεηψλ (plots) (Litvaitis et al. 1985, Langbein et al. 1999) επεηδή θάιππηε κεγαιχηεξε
έθηαζε νπφηε ήηαλ κεγαιχηεξεο νη πηζαλφηεηεο λα εληνπηζηνχλ θφπξαλα ιαγνχ ζε πεξηνρή κε
κηθξφ πιεζπζκφ, θαη έηζη λα απνθεπρζνχλ πνιιέο κεδεληθέο ηηκέο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα
δπζρεξαίλνπλ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.
Ανάλσζη δεδομένων
Ο αξηζκφο ησλ ιαγψλ πνπ εληνπίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα εθθξάζηεθε αλά
ηξέρνλ Km θαη αλά επίζθεςε. Ζ ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιαγψλ έγηλε κε ην t-test ζε ηηκέο
θαηά δεχγε ψζηε λα απνθιεηζηεί ε επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηνλ
εληνπηζκφ ησλ ιαγψλ (φπσο ζειήλε, άλεκνο, βξνρή).
Ο αξηζκφο ησλ θνπξάλσλ αλά δηαδξνκή κεηαζρεκαηίζηεθε κε ηελ εμίζσζε ln(x+1),
ψζηε λα ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ t-test ζε αλεμάξηεηα δείγκαηα.
Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο δηεξεπλήζεθαλ κε ηελ παιηλδξφκεζε. Ζ θαλνληθφηεηα
δηεξεπλήζεθε κε ηνλ έιεγρν Shapiro-Wilk θαη ε ηζφηεηα ησλ δηαθπκάλζεσλ κε ηνλ έιεγρν
ηνπ Levene (Zar 1996). Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξψλ νξίζηεθε ζε 0,05. ηηο
ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην STATISTICA 6.
Απνηειέζκαηα
Επίδραζη ηης πσρκαγιάς ζηη βλάζηηζη
ηηο κε θακέλεο εθηάζεηο, φπνπ θαηαγξάθεθαλ νη ιαγνί, ε δαζνθάιπςε ππνινγίζηεθε
ζε 73,4%, ελψ ζηηο θακέλεο ζε 83% (πξηλ ηελ ππξθαγηά). ηηο θακέλεο εθηάζεηο ε
ελαπνκείλαζα κε θακέλε δαζηθή βιάζηεζε θάιππηε θαηά κέζν φξν ην 6,92%±2,23% (εχξνο
0-40%) ηνπ εκβαδνχ.
ηηο θακέλεο εθηάζεηο, φπνπ θαηαγξάθεθαλ νη ιαγνί, ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο
επίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο ζε 24 επηθάλεηεο δεηγκαηνιεςίαο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ κεηαμχ
Φνχξθαο θαη Αγίαο Παξαζθεπήο (Πίλαθαο 1).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ηνηρεία δεηθηψλ ππξθαγηάο ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο.
TABLE 1. Indicators of fire in the sampling surfaces.
Γείθηεο
Μέζνο φξνο
Σππηθφ
Δχξνο
Indicators
Mean
ζθάικα
Range
(SE)

Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ)
Percentage of burned vegetation area
Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ)
Dissemination of unburned places
Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ)
Fire indicator

0,86

0,03

0,49 – 1

0,74

0,05

0,22 - 1

0,788

0,043

0,40 - 1

ε ελλέα επηθάλεηεο ν ΔΠ ήηαλ ίζνο κε ηε κνλάδα, δειαδή ε θαηαζηξνθή ηεο δαζηθήο
βιάζηεζεο ήηαλ νινθιεξσηηθή. ηηο επηθάλεηεο φπνπ ν ΔΠ είρε ηηκή 1 ε δαζνθάιπςε ήηαλ
91,3%±3,1% πξηλ ηελ ππξθαγηά θαη ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε (Σ test, P=0,007) ζε ζρέζε
κε ηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο φπνπ ν ΔΠ είρε ηηκή <0,838 (ρήκα 1). ηηο επηθάλεηεο κε ΔΠ
<0,838 δελ ππήξμε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ ΔΠ θαη ηεο δαζνθάιπςεο (R²=0,003,
P=0,835).
y = 0,0065x + 0,2471
R2 = 0,1924
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Σρήκα 1. ρέζε δείθηε επίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) θαη δαζνθάιπςεο.
Δληφο ηνπ νξζνγσλίνπ νη επηθάλεηεο ησλ έληνλα θακέλσλ εθηάζεσλ.
Figure 1. Relation of fire indicator (FI) and forest cover. The surfaces that
belong in intensely burned areas are presented inside the rectangle.

Δπηά απφ ηηο επηθάλεηεο κε ΔΠ ίζν κε ηε κνλάδα θαηαλέκνληαλ δηαδνρηθά θαηά κήθνο
ηνπ δξφκνπ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο, νπφηε απνηέιεζαλ ηελ επηκέξνπο πεξηνρή ησλ έληνλα
θακέλσλ εθηάζεσλ. Οη ππφινηπεο 17 επηθάλεηεο εληάρζεθαλ ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο.
Σύγκριζη ηης αθθονίας ηων λαγών
Μέζνδνο ηνπ πξνβνιέα
ε ζχλνιν 30 επηζθέςεσλ ζηελ πεξηνρή έξεπλαο εληνπίζηεθαλ 143 ιαγνί ζε πνξεία
837.5 Km δαζηθψλ δξφκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο κεηά ηελ ππξθαγηά ν
αξηζκφο ιαγψλ/Km ήηαλ κηθξφηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο.
Ηδηαίηεξα κηθξφηεξνο ήηαλ ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο φπνπ κέρξη ηελ Άλνημε ηνπ 2007 δελ
είρε παξαηεξεζεί ιαγφο (Πίλαθαο 2).
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επνρή ην πξψην έηνο κεηά
ηελ ππξθαγηά.
TABLE 2. Recorded hares in the region of research per Km and per season, the
first year after the fire.
Δπνρή
Με θακέλεο
Μέηξηα θακέλεο
Έληνλα θακέλεο
Epoch
Not burned
Moderately burned
Intensively burned
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Φζηλφπσξν (Autumn)
3
25,5 0,118
3
28,5 0,118
0
13,5
0
Υεηκψλαο (Winter)
4
34
3
38
0
18
0,118
0,081
0

Άλνημε (Spring)
Θέξνο (Summer)
χλνιν (Total)

6
3
16

34
25,5
119

0,176
0,118
0,134

3
3
12

38
28,5
133

0,081
0,118
0,092

0
3
3

18
13,5
63

0
0,222
0,048

(1): αξηζκφο ιαγψλ, (2): ζχλνιν Km, (3): αλαινγία (1)/(3)

O Πίλαθαο 3 δείρλεη ην κέζν αξηζκφ ιαγψλ/Km/επίζθεςε γηα θάζε έθηαζε ην πξψην
έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά. Σν T test ζε ηηκέο θαηά δεχγε έδεημε πσο ν αξηζκφο ιαγψλ/Km
/επίζθεςε ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο (Σ test, P=0,029) ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο ζε
ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. Μεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ θαη ησλ κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ
δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά (Σ test, P=0,096), φπσο θαη κεηαμχ ησλ κέηξηα θακέλσλ κε
ηηο κε θακέλεο εθηάζεηο (Σ test, P=0,492). πλνιηθά ν αξηζκφο ιαγψλ/Km/επίζθεςε δελ
δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θακέλσλ θαη κε θακέλσλ εθηάζεσλ (Σ test, P=0,253).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επίζθεςε (ηε λχρηα), θαηά ην
πξψην έηνο (n=14 επηζθέςεηο).
TABLE 3. Recorded hares per Km and per visit (the night) during the first year
(n=14 visits).
Με θακέλεο εθηάζεηο
Not burned areas
0,134 ± 0,039α

Αξηζκφο ιαγψλ/Km/επίζθεςε
Hares/Km/visit

Κακέλεο εθηάζεηο
Burned areas
Μέηξηα (Moderately)
Έληνλα (Intensively)
0,098 ± 0,026αβ
0,032 ± 0,022β
0,082 ± 0,018α

Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05.

Οη ζρέζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο κεηαβιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κεηά
ηελ ππξθαγηά. ην ρήκα 2 θαίλεηαη φηη νη ιαγνί ζηηο θακέλεο εθηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξνη ζε
ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο. ηηο κε θακέλεο εθηάζεηο παξαηεξείηαη επίζεο αχμεζε ησλ ιαγψλ
θάηη ην νπνίν πξέπεη λα απνδνζεί ζην φηη θαηά ην δεχηεξν έηνο νη θαηακεηξήζεηο
επεθηάζεθαλ ζε θαηαθχγηα άγξηαο δσήο.
κε θακέλεο

κέηξηα θακέλεο

έληνλα θακέλεο

0,3

0,272

0,25

0,218

ιαγνί/Km

0,2
0,15
0,1

0,173
0,134
0,092
0,048

0,05
0
πξψην έηνο

δεχηεξν έηνο

Σρήκα 2. Ηζηφγξακκα θαηαγεγξακκέλσλ ιαγψλ αλά Km ηεο ζπλνιηθήο
δηαλπφκελεο απφζηαζεο.
Figure 2. Histogram of recorded hares per Km of the total covered distance.

Οη θαηακεηξήζεηο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο έδεημαλ φηη ν αξηζκφο ιαγψλ/Km ήηαλ
κεγαιχηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο (Πίλαθαο 4). Απηφ
δηαπηζηψζεθε παξφιν πνπ απφ ην Φζηλφπσξν κέρξη ηελ Άλνημε νη κε θακέλεο εθηάζεηο
αλαθέξνληαη θπξίσο ζε θαηαθχγηα, φπνπ απαγνξεχεηαη ε ζήξα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επνρή ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ
ππξθαγηά.
TABLE 4. Recorded hares in the region of research per Km and per season the
second year after the fire.
Δπνρή
Με θακέλεο
Μέηξηα θακέλεο
Έληνλα θακέλεο
Epoch
Not burned
Moderately burned
Intensively burned
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Φζηλφπσξν (Autumn)
31
139 0,223
21
98,7 0,213
7
39,5 0,177
Υεηκψλαο (Winter)
1
37
5
19
1
9
0,059
0,263
0,111
Άλνημε (Spring)
10
58,5 0,171
16
34,1 0,469
6
14,5 0,414
Θέξνο (Summer)
3
25,5 0,118
7
28,5 0,245
4
19,5 0,205
χλνιν (Total)
45
260 0,173
49
180,3 0,272
18
82,5 0,218
(1): αξηζκφο ιαγψλ, (2): ζχλνιν Km, (3): αλαινγία (1)/(3)

O Πίλαθαο 5 δείρλεη ην κέζν αξηζκφ ιαγψλ/Km/επίζθεςε γηα θάζε έθηαζε ην δεχηεξν
έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά. Σν T test ζε ηηκέο θαηά δεχγε έδεημε πσο ν αξηζκφο
ιαγψλ/Km/επίζθεςε δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ησλ
κε θακέλσλ (Σ test, P=0,2), φπσο θαη κεηαμχ ησλ κέηξηα θακέλσλ κε ησλ έληνλα θακέλσλ
(Σ test, P=0,262). Ωζηφζν, ν αξηζκφο ιαγψλ/Km/επίζθεςε ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο (Σ
test, P=0,021) ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κέηξηα θακέλεο. πλνιηθά ν αξηζκφο
ιαγψλ/Km/επίζθεςε δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θακέλσλ θαη κε θακέλσλ εθηάζεσλ (Σ
test, P=0,02).
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Καηαγεγξακκέλνη ιαγνί αλά Km θαη επίζθεςε (ηε λχρηα), θαηά ην
δεχηεξν έηνο (n=16 επηζθέςεηο).
TABLE 5. Recorded hares per Km and per visit (the night) during the second year
(n=16 visits).
Με θακέλεο εθηάζεηο
Not burned areas
Αξηζκφο ιαγψλ/Km/επίζθεςε
Hares/Km/visit

0,137 ± 0,024α

Κακέλεο εθηάζεηο
Burned areas
Μέηξηα (Moderately)
Έληνλα (Intensively)
0,281 ± 0,043β
0,214 ± 0,055αβ
0,264 ± 0,039β

Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05.

Μέζνδνο ηεο θαηακέηξεζεο θνπξάλσλ
Σν πξψην έηνο ζηηο 7/11/2007 έγηλε κηα πξψηε εθηίκεζε κε ηελ εγθαηάζηαζε πέληε
δηαδξνκψλ ζηε κε θακέλε έθηαζε θαη πέληε δηαδξνκψλ ζηε κέηξηα θακέλε έθηαζε. ηηο
20/4/2007 ε πεξηνρή έξεπλαο θαιχθζεθε κε ελλέα δηαδξνκέο ζηε κε θακέλε έθηαζε, 17
δηαδξνκέο ζηε κέηξηα θακέλε έθηαζε θαη επηά δηαδξνκέο ζηελ έληνλα θακέλε έθηαζε.
Σν δεχηεξν έηνο ζηηο 17-20/4/2008 ε πεξηνρή έξεπλαο θαιχθζεθε κε 26 δηαδξνκέο ζηε
κε θακέλε έθηαζε (11 ζε θπλεγφηνπν θαη 15 ζε θαηαθχγηα), 17 δηαδξνκέο ζηε κέηξηα
θακέλε έθηαζε θαη επηά δηαδξνκέο ζηελ έληνλα θακέλε έθηαζε. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ
δηαδξνκψλ απηψλ θαηά ηε δηεηή έξεπλα ήηαλ 37.200 κέηξα. Σα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Αξηζκφο θνπξάλσλ ιαγψλ (κέζνη φξνη ± ηππηθφ ζθάικα) αλά
δηαδξνκή (400 m) θαηά ην πξψην έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (n: δηαδξνκέο, βιέπε
πίλαθα).
TABLE 6. Νumbers of hare faeces (means ± standard error) per transect (400 m) at
the first year after the fire (n: transects).
7/11/06

Κακέλεο εθηάζεηο (Burned areas)
Έληνλα (Intensively)
Μέηξηα (Moderately)
1,71 ± 0,55α (n=5)
β
0,822 ± 0,55 (n=7)
0,88 ± 0,21β (n=17)

Με θακέλεο εθηάζεηο

Not burned areas
1,22 ± 0,5α (n=5)

20/4/07
0,86 ± 0,19β (n=24)
4,7 ± 0,54γ (n=9)
δ
πλνιηθά (Total)
0,89 ± 0,18 (n=29)
3,09 ± 0,39ε (n=14)
Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05.

ηηο 7/11/2006 δελ βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ θνπξάλσλ κεηαμχ ησλ
κέηξηα θακέλσλ θαη ησλ κε θακέλσλ δηαδξνκψλ (Σ test, P=0,774) (Πίλαθαο 6). ηελ πην
επξεία θαηαγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20/4/2007, βξέζεθε πσο ν αξηζκφο
θνπξάλσλ/δηαδξνκή ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε
ηηο κε θακέλεο (Σ test, P=0,029). Δπίζεο, ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηηο κέηξηα θακέλεο
εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο (Σ test, P=0,012). Μεηαμχ ησλ έληνλα θακέλσλ θαη ησλ
κέηξηα θακέλσλ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά (Σ test, P=0,94). πλνιηθά ν αξηζκφο
θνπξάλσλ/δηαδξνκή ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε
θακέλεο (Σ test, P=0,008), αθφκα θαη φηαλ ζπλδπάζηεθαλ ηα δεδνκέλα θαη ησλ δχν
εκεξνκεληψλ (Σ test, P=0,036).
ηελ θαηαγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά, ζηηο 1720/4/2008 ε ζχγθξηζε έγηλε κεηαμχ ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ θαη δχν γεηηνληθψλ κε θακέλσλ
θαηαθπγίσλ γηα λα απνθιεηζηεί ε επίδξαζε ηεο ζήξαο (Πίλαθαο 7).
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Αξηζκφο θνπξάλσλ ιαγψλ (κέζνη φξνη ± ηππηθφ ζθάικα) αλά
δηαδξνκή (400 m) θαηά ην δεχηεξν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (n: δηαδξνκέο, βιέπε
πίλαθα).
TABLE 7. Νumbers of hare faeces (means ± standard error) per transect (400 m) at
the second year after the fire (n: transects).
Με θακέλεο εθηάζεηο
Κακέλεο εθηάζεηο (Burned areas)
Not burned areas
Έληνλα (Intensively)
Μέηξηα (Moderately)
9,07 ± 0,52α (n=7)
10,94 ± 0,32α (n=17)
6,77 ± 0,5α (n=15)
10,36 ± 0,26α (n=24)
Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα αλά γξακκή δείρλνπλ δηαθνξά ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο <0,05.

Βξέζεθε πσο ν αξηζκφο θνπξάλσλ/δηαδξνκή ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο,
σζηφζν δελ δηέθεξε ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα δελ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ έληνλα
θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ησλ κε θακέλσλ (Σ test, P=0,693). Δπίζεο, δελ δηέθεξε κεηαμχ ησλ
κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ θαη ησλ κε θακέλσλ (Σ test, P=0,373). Μεηαμχ ησλ έληνλα
θακέλσλ θαη ησλ κέηξηα θακέλσλ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά (Σ test, P=0,74). πλνιηθά
ν αξηζκφο θνπξάλσλ/δηαδξνκή δελ δηέθεξε ζηηο θακέλεο εθηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κε θακέλεο
(Σ test, P=0,374). ην ρήκα 3 θαίλεηαη ε αλαηξνπή ηεο ζρέζεο ηεο αθζνλίαο ησλ θνπξάλσλ
πνπ ζπλέβε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν έηνο.
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Σρήκα 3. Ηζηφγξακκα κέζσλ φξσλ αξηζκψλ θνπξάλσλ ιαγνχ αλά δηαδξνκή
(400m).
Figure 3. Histogram of mean numbers of hare faeces per transect (400 m).

Παροσζία λαγών ζηις μη καμένες εκηάζεις πληζίον ηων καμένων
Οη ιαγνί έρνπλ εχξνο θαηνηθίαο απφ 0,1 – 1 Κm² (Broekuizen and Maaskamp 1982,
Kovacs and Buza 1992, Reitz and Leonard 1994), νπφηε εχινγν είλαη ην εξψηεκα γηα ην εάλ
ζηα πξψηα έλα έσο δχν Km απφ ην φξην ησλ θακέλσλ παξαηεξήζεθε κηα πςειφηεξε
παξνπζία ιαγψλ απφ άιιεο ζέζεηο ιφγσ κεηαθίλεζεο θαη παξακνλήο. Γηα λα ειεγρζεί απηφ
δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθή θαη εθηεηακέλε έξεπλα. Με επηθχιαμε γηα ην ζπγθεθξηκέλν
απνηέιεζκα παξαηίζεηαη ε ρσξηθή παξνπζία ησλ ιαγψλ θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο πνπ
θαιχθζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα (ρήκα 4).
Με θακέλεο εθηάζεηο

: παξνπζία ιαγνχ ην 1ν έηνο
: παξνπζία ιαγνχ ην 2ν έηνο

Μέηξηα θακέλεο εθηάζεηο

1Km

Σρήκα 4. Απεηθφληζε ησλ ζέζεσλ εληνπηζκνχ ιαγψλ κεηαμχ κε θακέλσλ (8,5 Km) θαη
κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ (5 Km) ην πξψην θαη ην δεχηεξν έηνο. (Ζ δηαθεθνκκέλε έιιεηςε
πεξηθιείεη ηα δχν Km ησλ κε θακέλσλ πιεζίνλ ησλ θακέλσλ).

Figure 4. Depiction of positions of hares localisation between not burned (8,5 Km) and
moderate burned areas (5 Km) the first and second year. (Inside the interrupted lack are
encompassed two Km of not burned areas neighbour to burned).

ην ρήκα 4 δηαπηζηψλεηαη φηη νη ιαγνί ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο πιεζίνλ ησλ θακέλσλ
δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ηνπο. ην πξψην Km απφ ην φξην ησλ θακέλσλ
δελ εληνπίζηεθε θαλέλαο ιαγφο, ελψ ζην δεχηεξν εληνπίζηεθαλ δχν ιαγνί, αξηζκφο
κηθξφηεξνο απφ άιιεο πεξηνρέο ησλ κε θακέλσλ. Δπηπξφζζεηα θαη ην δεχηεξν έηνο
θαηαγξάθνληαη δχν ιαγνί ζηελ ίδηα πεξηνρή πεξίπνπ φπνπ βξέζεθαλ θαηά ην πξψην έηνο.
Παροσζία λαγών ζηις μέηρια καμένες εκηάζεις

ηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο νη δείθηεο ππξθαγηάο ήηαλ δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ησλ
γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ δεηγκαηνιεςίαο, ζε αληίζεζε κε ηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο φπνπ ε
ηηκή ησλ δεηθηψλ ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. ηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο ζπζρεηίζηεθαλ νη
δείθηεο ππξθαγηάο κε ηνπο δείθηεο πιεζπζκνχ.
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Σρήκα 5. ρέζε δείθηε επίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο ΔΠ θαη: α) θαηαγεγξακκέλσλ ιαγψλ κε
πξνβνιέα, β) αξηζκνχ θνπξάλσλ – ζην ζχλνιν ησλ δχν εηψλ κεηά ηελ ππξθαγηά, ζηηο 17
δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο κέηξηαο θακέλεο έθηαζεο.
Figure 5. Relation of fire indicator with: a) the recorded hares with spotlight, b) the total
number of faeces during two years after the fire, in the 17 sampling surfaces of moderate
burned area.

Οη αξηζκνί ιαγψλ ν νπνίνη θαηαγξάθεθαλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξνβνιέα ζηηο 17
επηκέξνπο επηθάλεηεο ησλ κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ δελ ζπζρεηίδνληαλ κε ηηο ηηκέο ησλ
δεηθηψλ ππξθαγηάο, ηφζν ην πξψην φζν θαη ην δεχηεξν έηνο (ρήκα 5α). Ωζηφζν ζηελ
πεξίπησζε ηεο θαηακέηξεζεο ησλ θνπξάλσλ δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο επηθάλεηεο φπνπ ε
ππξθαγηά ήηαλ εληνλφηεξε ν αξηζκφο ησλ θνπξάλσλ ήηαλ κεγαιχηεξνο (ρήκα 5β, Πίλαθαο
8). Απηφ δηαπηζηψζεθε ην πξψην έηνο ζην δείθηε θακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) θαη αθφκα
πεξηζζφηεξν ζην δείθηε απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ). Σν δεχηεξν έηνο πεξηνξίζηεθε ζηνλ ΑΚ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R² θαη ε ζεκαληηθφηεηα P (ζε
επίπεδν 5%:* θαη 1%:**) ησλ δεηθηψλ ππξθαγηάο κε ηνλ αξηζκφ θνπξάλσλ ζηηο 17
επηκέξνπο επηθάλεηεο ησλ κέηξηα θακέλσλ εθηάζεσλ.
TABLE 8. Coefficient of determination R² and significance P (in level 5%:* and
1%:**) of indicators of fire with the number of faeces in 17 sampling surfaces of
moderate burned areas.
Σπζρέηηζε (Correlation)
R²
1ν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (1st year after fire)
Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) – θφπξαλα (Percentage of burned vegetation – faeces)
0,278
Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ) – θφπξαλα (Dissemination of unburned places – faeces)
0,396
Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) – θφπξαλα (Fire indicator – faeces)
0,419
2ν έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά (2nd year after fire)
Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) – θφπξαλα (Percentage of burned vegetation – faeces)
0,113
Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ) – θφπξαλα (Dissemination of unburned places – faeces)
0,284
Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) – θφπξαλα (Fire indicator – faeces)
0,268
Σπλνιηθά θαη ηα δύν έηε κεηά ηελ ππξθαγηά (Total of two years after fire)
Κακέλεο βιάζηεζεο (ΚΒ) – θφπξαλα (Percentage of burned vegetation – faeces)
0,153
Απνπζίαο θάιπςεο (ΑΚ) – θφπξαλα (Dissemination of unburned places – faeces)
0,355
Δπίδξαζεο ηεο ππξθαγηάο (ΔΠ) – θφπξαλα (Fire indicator – faeces)
0,34

P
0,0297*
0,007**
0,0049**
0,18
0,027*
0,033*
0,12
0,011*
0,014*

Σπδήηεζε
ηελ πεξηνρή έξεπλαο δελ ππάξρνπλ πιεζπζκηαθά δεδνκέλα γηα ην ιαγφ πξηλ ηελ
ππξθαγηά ψζηε λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζην ιαγφ. Δπηπξφζζεηα δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθή δηεξεχλεζε γηα ην αλ ππήξμε ζαλάησζε ή κεηαθίλεζε ησλ ιαγψλ ή
θαη ηα δχν. Ωζηφζν, δελ εληνπίζηεθε απμεκέλνο αξηζκφο ιαγψλ ζηηο κε θακέλεο εθηάζεηο
πιεζίνλ ησλ κέηξηα θακέλσλ (ρήκα 4), θάηη ην νπνίν εληζρχεη ηελ άπνςε φηη δελ ππήξμε
κεηαθίλεζε ή εάλ ππήξμε κεηαθίλεζε νη ιαγνί επέζηξεςαλ κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζηηο θακέλεο εθηάζεηο.
ηα απνηειέζκαηα πνπ παξαηέζεθαλ δελ επηρεηξήζεθε αλαιπηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ
εηψλ επεηδή ν πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ αιιά θαη ε εθδήισζε δηαθφξσλ βηνινγηθψλ θαηλφκελσλ
(φπσο ε αλαπαξαγσγή) κεηαβάιινληαη απφ έηνο ζε έηνο, π.ρ. ιφγσ επίδξαζεο θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ (Smith et al. 2005). Δπηπιένλ γηα λα απνθεπρζεί ε επίδξαζε ηεο ζήξαο, νη κε
θακέλεο εθηάζεηο επηιέρζεθαλ αλάινγα κε ην θαζεζηψο ζήξαο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο, έηζη ην
πξψην έηνο ήηαλ θπλεγφηνπνη θαη ην δεχηεξν έηνο θπξίσο θαηαθχγηα άγξηαο δσήο.
Ζ ππξθαγηά είρε εληνλφηεξε επίδξαζε (θαηαζηξνθή δαζηθήο βιάζηεζεο) ζηηο
επηθάλεηεο φπνπ ε δαζνθάιπςε ήηαλ κεγαιχηεξε. Ζ δηάζπαζε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δάζνπο απφ
θαιιηέξγεηεο είηε απφ αληηππξηθέο δψλεο πεξηφξηζαλ ηε κεηάδνζε ηεο ππξθαγηάο θαη έηζη
έκεηλαλ αδηαηάξαθηεο ζέζεηο βιάζηεζεο (ρήκα 1). Οη ελαπνκείλαζεο απηέο ζέζεηο
βξίζθνληαλ ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο θαη ήηαλ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ηνπ ιαγνχ.
πγθεθξηκέλα ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο βξέζεθαλ ιαγνί απφ ηελ πξψηε επίζθεςε
ζηελ πεξηνρή έξεπλαο (ελάκηζη κήλα κεηά ηελ ππξθαγηά) ζε αληίζεζε κε ηηο έληνλα θακέλεο
εθηάζεηο φπνπ παξνπζία ιαγνχ δηαπηζηψζεθε νθηψ κήλεο κεηά ηελ ππξθαγηά (Πίλαθαο 2).
Παξφκνηα νη Keith and Surrendi (1971) δελ θαηέγξαςαλ ιαγνχο ζηηο έληνλα θακέλεο
εθηάζεηο γηα έλα έηνο κεηά ηελ ππξθαγηά, αληίζεηα δελ δηαπίζησζαλ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ
ζηηο κέηξηα θακέλεο εθηάζεηο.
ηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο θαη πξηλ ηελ ππξθαγηά ν πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ
πηζαλνινγείηαη λα ήηαλ κηθξφο ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ δηαθέλσλ (Bresiski and Chlewski 1976,
Panek and Kamieniarz 1999, θνπγγάξεο and Γθαξαβέιε 2006, Paci et al. 2007), θάηη ηέηνην
φκσο δελ θαίλεηαη λα κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηειεία απνπζία ελδείμεσλ ιαγνχ.
Δθηηκάηαη ινηπφλ φηη ε ππξθαγηά ζηηο έληνλα θακέλεο εθηάζεηο πξνθάιεζε ζλεζηκφηεηα [θαη
ίζσο ηε ιηγφηεξν πηζαλή κφληκε κεηαθίλεζε ησλ ιαγψλ επεηδή ν ιαγφο έρεη κηθξφ εχξνο
θαηνηθίαο (home range, Reitz and Leonard 1994) θαη έληνλν έλζηηθην παιηλλφζηεζεο (home
instinct, Jezierski 1968)]. ρεηηθέο καξηπξίεο γηα ζαλάησζε ιαγψλ αλαθέξνληαη ζηε
βηβιηνγξαθία γηα ηνλ Lepus americanus (Hakala et al. 1971) θαη ηνλ Sylvilagus floridanus
(Erwin and Stasiak 1979).
Οη ζρέζεηο ηνπ πξψηνπ έηνπο αλαηξάπεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο κεηά
ηελ ππξθαγηά (ρήκαηα 2, 3). Οη θαηακεηξήζεηο κε ηνλ πξνβνιέα άξρηζαλ λα δείρλνπλ
πεξηζζφηεξνπο ιαγνχο ζηηο θακέλεο εθηάζεηο απφ ην Φζηλφπσξν ηνπ 2007, έλα έηνο πεξίπνπ
κεηά ηελ ππξθαγηά. Οκνίσο νη Keith and Surrendi (1971) βξήθαλ πεξηζζφηεξνπο ιαγνχο ζηηο
θακέλεο εθηάζεηο κεηά απφ έλα έηνο, φπσο θαη άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ αχμεζε ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ ιαγφκνξθσλ κεηά ηελ παξέιεπζε θάπνηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ην
ζπκβάλ ηεο ππξθαγηάο (Gates et al. 1984, Ferron and St-Laurent 2008).
Ζ επλντθή επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο θαηακεηξήζεηο θνπξάλσλ. Οη
ιαγνί απνζέηνπλ ηα ζθιεξά θφπξαλα ζηηο ζέζεηο ηξνθνιεςίαο (Litvaitis et al. 1985), απφ ηελ
θαηακέηξεζε ησλ θνπξάλσλ ινηπφλ βξέζεθε φηη νη ιαγνί πξνηηκνχζαλ γηα λα ηξαθνχλ
επηθάλεηεο κε εληνλφηεξε επίδξαζε ηεο ππξθαγηάο. Απηφ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ απνπζία
μπιψδνπο βιάζηεζεο θαη ιηγφηεξν κε ην εκβαδφλ ηεο θακέλεο έθηαζεο ηεο θάζε επηθάλεηαο
(Πίλαθαο 8). Οη ιαγνί δειαδή πξνηηκνχζαλ θακέλεο εθηάζεηο φπνπ ππήξραλ κεγαιχηεξεο

αλνηρηέο ζέζεηο ρσξίο μπιψδε βιάζηεζε. Απηφ έρεη βξεζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο γηα ην ιαγφ
θαη απνδίδεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε παξνπζία αξπάγσλ καθξηά απφ ηηο ζέζεηο κε μπιψδε
βιάζηεζε (Bresinski and Chlewski, 1976, Panek and Kamieniarz, 1999, Paci et al. 2007).
Γηαρεηξηζηηθέο εθαξκνγέο
Ο πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ απνηειεί αλαλεψζηκν θπζηθφ πφξν ηεο ζεξεπηηθήο νηθνλνκίαο.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη ππξθαγηέο ζηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα επηδξνχλ ζηελ αξρή
αξλεηηθά θαη κεηά ζεηηθά ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζείηαη ν πιεζπζκφο κεηά απφ ππξθαγηά κε θαηάιιεινπο δείθηεο αθζνλίαο. Απφ
ηνπο δχν δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη κε κηθξφηεξν
θφζηνο είλαη ε θαηακέηξεζε ησλ θνπξάλσλ.
πγθεθξηκέλα, απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απηήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηνλ
πιεζπζκφ ηνπ ιαγνχ θαη ηελ πξνζθεξφκελε θάιπςε δελ ηεθκεξηψλεηαη ε απαγφξεπζε ηεο
ζήξαο πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο κεηά απφ ππξθαγηά θαη πέξα απφ ηα φξηα ησλ θακέλσλ
εθηάζεσλ.
Μεηά ην πέξαο ελφο έηνπο ν πιεζπζκφο ηνπ ιαγνχ ζηηο θακέλεο εθηάζεηο κπνξεί λα
είλαη κεγαιχηεξνο απφ απηνχο ησλ θαηαθπγίσλ άγξηαο δσήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ε
ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη επνκέλσο ν θίλδπλνο λα εθδεισζνχλ αζζέλεηεο (Gortazar et al.
2006). πλεπψο ε ζήξεπζε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ξχζκηζε ηεο ππθλφηεηαο
θαη ζπλεπψο ζηελ πξνζηαζία ηνπ είδνπο απφ αζζέλεηεο.
Όζνλ αθνξά ην ελδηαίηεκα απφ ηελ έξεπλα θαηαγξάθεηαη φηη ε αιιαγή ηεο δνκήο ηεο
βιάζηεζεο (κείσζε ηεο δαζνθάιπςεο απφ 83% ζε 7%) αχμεζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ιαγνχ. Οη
δηαρεηξηζηέο επνκέλσο εάλ ζέινπλ λα επλνήζνπλ ηνλ ιαγφ ζα πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηε
δεκηνπξγία κσζατθνχ, φπνπ ε μπιψδεο βιάζηεζε ζα δηαθφπηεηαη απφ δηάθελα.
Αλαδεηθλχεηαη επίζεο ε ρξεζηκφηεηα ηεο ειεγρφκελεο θσηηάο (ππφ πξνυπνζέζεηο) σο
εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ ιαγνχ ζηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα κε ηε
δεκηνπξγία ηνπ επηζπκεηνχ κσζατθνχ ηεο βιάζηεζεο. ηνπο ειιεληθνχο πξηλψλεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή απηή κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα γηα ηα αγξνηηθά δψα (Ληάθνο
θ.α. 1980), ελψ ζε άιιεο ρψξεο ε ειεγρφκελε θσηηά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηνπ
ελδηαηηήκαηνο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο (Christensen and Maisey 1987, De Groot M. and D.
Bordjan 2007). Δπηπιένλ ε ειεγρφκελε θσηηά κπνξεί λα εληαρζεί ζηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο
ηεο βηνκάδαο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ
(Stephens and Ruth 2005).
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Hare abundance between burned and unburned areas at Kassandra,
Chalkidiki
C. K. Sokos, E. P. Tsachalidis, P. K. Birtsas
Abstract
Hare (Lepus europaeus) is the most important sedentary hunting species of Hellas. The aim of this
research was to compare the hare abundance in burned and adjacent not burned areas with similar
habitat and topography, the first two years after the fire. It was examined the effect of fire on the

vegetation and indicators of hare abundance were used. The hare abundance was smaller the first year
after the wildfire in burned areas concerning not burned. This difference was more intent in intensely
burned areas where the wildfire destroyed completely the wood vegetation. The inverse was found the
second year, the hare abundance was higher in burned areas. Spotlight census measurements did not
show any evidence of permanent movement of hares during the first months after the fire from the
moderate burned to not burned areas. By the faecal census it was realized that more hares were feeding
in places where the fire had destroyed more intensely the wood vegetation.
Keywords: mammals, vegetation structure, abundance indicators, hunting

