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Θηραματολόγοι
Βιέπνπλ ηα πηελά όπσο εκείο; Τη ρξώκα πξέπεη λα έρνπλ ηα ξνύρα καο γηα λα
είκαζηε ιηγόηεξν αληηιεπηνί ζε απηά; Πσο αληηδξνύλ ηα πηελά όηαλ θνξάκε ξνύρα κε
έληνλα ρξώκαηα; Τα εξσηήκαηά απηά έρνπλ απαζρνιήζεη θπλεγνύο, παξαηεξεηέο
πηελώλ θαη εξεπλεηέο.
Η θπξηόηεξε αίζζεζε ησλ πηελώλ είλαη ε όξαζε. Ο νθζαικόο ησλ πηελώλ είλαη ν
ηειεηόηεξνο κεηαμύ όισλ ησλ δώσλ θαη κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ πεξηζζόηεξα ρξώκαηα
από ηνπο αλζξώπνπο. Η νμύηεηα ηεο όξαζεο ηνπο είλαη επίζεο πςειόηεξε θαη νθείιεηαη
ζην κεγάιν αξηζκό αηζζεηήξησλ ππνδνρέσλ – θσλίσλ (γηα νπηηθή νμύηεηα θαη αληίιεςε
ησλ ρξσκάησλ) θαη ξαβδίσλ (γηα όξαζε ζε ακπδξό θσο). Σηα εκεξόβηα πηελά ηα θσλία
είλαη πεξηζζόηεξα από ηα ξαβδία, ελώ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη ζηα λπρηόβηα.
Η ζέζε ησλ νθζαικώλ ησλ πηελώλ ζην θεθάιη ηνπο έρεη ζρέζε κε ηνλ ηξόπν δσήο
ηνπο. Τα πηελά ηα νπνία απνηεινύλ ιεία θαη πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηνπο ζεξεπηέο ηνπο,
έρνπλ κάηηα ηνπνζεηεκέλα ζηα πιάγηα ηεο θεθαιήο θαη έηζη βιέπνπλ ζε κεγαιύηεξν
εύξνο. Οη κπεθάηζεο κπνξνύλ λα βιέπνπλ ζηεξενζθνπηθά ηόζν πξνο ηα εκπξόο όζν θαη
πξνο ηα πίζσ. Σηα αξπαθηηθά, όπσο ηα γεξάθηα θαη ηηο θνπθνπβάγηεο, νη νθζαικνί είλαη
ηνπνζεηεκέλνη πεξηζζόηεξν κπξνζηά, θαη έρνπλ θαηάιιειν κεραληζκό γηα λα εζηηάδνπλ
θαηά ηελ αλαδήηεζε ηεο ιείαο ηνπο ζε καθξηλέο απνζηάζεηο, όπσο ηα θπάιηα.
Η νπηηθή νμύηεηα ελόο γεξαθηνύ είλαη νθηώ θνξέο αλώηεξε από ηνπ αλζξώπνπ,
επηηξέπνληαο ηνπ λα δηαθξίλεη έλα ιαγό ζε απόζηαζε ελάκηζη ρηιηνκέηξνπ, ελώ ε
ηθαλόηεηα κηαο θνπθνπβάγηαο λα βιέπεη ζε ακπδξό θσο είλαη δέθα θνξέο αλώηεξε απηήο
ηνπ αλζξώπνπ.
Πνιιά πηελά κπνξνύλ λα βιέπνπλ ζην ππεξηώδεο θαη απηό ηνπο επηηξέπεη λα
αληηιακβάλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα
δηαθξίλεη. Τα απνδεκεηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δπλαηόηεηα απηή γηα ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηνπο, θαζώο είλαη ηθαλά λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ ειίνπ ζε
ζπλλεθηαζκέλε εκέξα. Δπίζεο ε όξαζε ηνπο ζην ππεξηώδεο βνεζά ηα πηελά λα
εληνπίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα επηιέμνπλ ην ηαίξη ηνπο. Αξζεληθνί θόηζπθεο κε
εληνλόηεξν πνξηνθαιί ζην ξάκθνο ηνπο πξνζειθύνπλ ηα ζειπθά. Δληνλόηεξν πνξηνθαιί
ρξώκα αληαλαθιά πεξηζζόηεξν ηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία ε νπνία γίλεηαη νξαηή από ηα
ζειπθά.

Γαηώδε ρξώκαηα θαίλνληαη πην θπζηθά γηα ηα πηελά από ηα θσηεηλά ρξώκαηα πνπ
δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπο. Τα θσηεηλά ρξώκαηα θαη γεληθά απηά πνπ
μερσξίδνπλ από ην θόλην, όρη κόλν θαζηζηνύλ ηνλ παξαηεξεηή ή ηνλ θπλεγό πην εκθαλή,
αιιά ζε πεξίπησζε θίλεζεο ε πηζαλόηεηα εληνπηζκνύ από ηα πηελά πνιιαπιαζηάδεηαη.
Ο εληνπηζκόο ζα είλαη αθόκα επθνιόηεξνο από ην πηελό αλ ην ξνύρν αληαλαθιά ηελ
ππεξηώδε αθηηλνβνιία.
Σηηο ΗΠΑ δηεξεπλήζεθε ζε ηη απόζηαζε μεπεηάγνληαη δηάθνξα είδε πηελώλ όηαλ ν
εξεπλεηήο θνξά ή όρη πνξηνθαιί θπλεγεηηθό γηιέθν. Βξέζεθε πσο ηα είδε πνπ έθεξαλ
κόλν γαηώδε ρξσκαηηζκό ζην θηέξσκα ηνπο, απνκαθξύλνληαλ ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε
από ηνλ εξεπλεηή όηαλ θνξνύζε ην γηιέθν. Ωζηόζν, ηα είδε πνπ είραλ θόθθηλν ή
πνξηνθαιί ρξώκα ζην θηέξσκά ηνπο, όπσο ν θνθθηλνιαίκεο, δελ επεξεάζηεθαλ από ην
γηιέθν.
Σε άιιε έξεπλα εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηνπ πνξηνθαιί θπλεγεηηθνύ γηιέθνπ ζηελ
επηηπρία ησλ θπλεγώλ λα πξνζειθύζνπλ θαη λα ζεξεύζνπλ αξζεληθνύο αγξηόγαινπο.
Βξέζεθε πσο νη θπλεγνί πνπ δελ θνξνύζαλ γηιέθν είραλ δπόκηζε θνξέο κεγαιύηεξε
επηηπρία ζηε ζήξεπζε αγξηόγαισλ. Γηα ην ιόγν απηό νη θπλεγνί πνπ ζεξεύνπλ κε
θαξηέξη, εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε λα θνξνύλ πνξηνθαιί γηιέθν, θάηη ην νπνίν
επηβάιιεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θπλεγώλ θαηά ηε ζήξα άιισλ εηδώλ ζεξακάησλ.
Τα πηελά παξαηεξνύλ γύξσ ηνπο γηα λα δνπλ πνηνο ηα θνηηάδεη. Κνηηνύλ ζηα κάηηα
ηα άιια δώα θαη ηνπο αλζξώπνπο γηα λα δνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο. Μπνξνύλ λα
εληνπίζνπλ αθόκα θαη ηελ θίλεζε ησλ καηηώλ από κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε
ηνλ άλζξσπν.
Σπκπεξαζκαηηθά, εάλ επηδηώθνπκε λα κελ γηλόκαζηε αληηιεπηνί ζηα πηελά ζα πξέπεη
λα απνθεύγνπκε ξνπρηζκό κε αλνηρηά – θσηεηλά ρξώκαηα. Δπίζεο λα απνθεύγνπκε ην
ιεπθό θαη ην κπιε. Πξέπεη λα πξνηηκώληαη παξαιιαγή ξνύρα θαη γεληθά απηά πνπ
ηαηξηάδνπλ κε ηε γύξσ βιάζηεζε. Μεξηθέο εηαηξίεο θπλεγεηηθώλ εηδώλ έρνπλ ιάβεη
επίζεο ππόςε ηνπο ην ζέκα ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο πξνζθέξνληαο εμνπιηζκό –
πνξηνθαιί γηιέθα, ινηπά ξνύρα θαη νκνηώκαηα – πνπ έρνπλ ππνζηεί εηδηθή επεμεξγαζία ή
απνηεινύληαη από πιηθά πνπ δελ ηελ αληαλαθινύλ. Σεκαληηθόηεξε επίδξαζε όκσο ίζσο
έρνπλ ε αθηλεζία θαη ε απόθξπςε ηνπ πξνζώπνπ θαη ησλ καηηώλ. Τν γείζν ηνπ θαπέινπ
παξέρεη κηα αζπίδα κε ηελ νπνία κπνξεί ν παξαηεξεηήο ή ν θπλεγόο λα θξύςεη ηα κάηηα
ηνπ θαη λα αιιάμεη ην πεξίγξακκα ηνπ πξνζώπνπ ηνπ. Απόηνκεο θηλήζεηο ζα πξέπεη λα
απνθεύγνληαη, ελώ θαιό είλαη λα εθκεηαιιεπόκαζηε ηελ πεξηθεξεηαθή όξαζε.

