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Εικόνα 1
Ανοιχτές εκτάσεις

Το ζαρκάδι (Capreolus capreolus) είναι ο µοναδικός εκπρόσωπος της οικογένειας των ελαφοειδών (Cervidae) που εξακολουθεί να διατηρεί σηµαντικούς
πληθυσµούς σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας. Παρά την απαγόρευση του κυνηγιού του από το 1969, οι
πληθυσµοί του εµφανίζουν χαµηλές πυκνότητες σε σχέση µε ευρωπαϊκούς ή και βαλκανικούς πληθυσµούς. Η διατήρηση και η αποτελεσµατική διαχείριση
του είδους απαιτούν την ανάπτυξη µιας ικανοποιητικής µεθοδολογίας για την εκτίµηση της πυκνότητας και της αφθονίας του, που θα επιτρέψει τη
συστηµατική παρακολούθηση των πληθυσµών του στο χρόνο (monitoring). Στην παρούσα µελέτη εφαρµόσαµε τη µέθοδο καταµέτρησης κοπρανοσωρών
(Faecal standing crop-FSC) µε δειγµατοληψία αποστάσεων σε ευθείες διαδροµές (line transects) προκειµένου να εκτιµήσουµε την πυκνότητα και το
µέγεθος ενός κλειστού πληθυσµού ζαρκαδιών.

Μακία βλάστηση
∆άσος ελάτης

Περιοχή και πληθυσµός µελέτης
Ο υπό µελέτη πληθυσµός ζει σε µια ορεινή (750-1200m) περιφραγµένη περιοχή έκτασης 3,18 km² περίπου, στις βόρειες πλαγιές του Χελµού. ∆ηµιουργήθηκε
τεχνητά µε την εισαγωγή στην περιοχή ατόµων από εκτροφεία της Βόρειας Ελλάδας. Η περιοχή υπάγεται στο ∆ασαρχείο Καλαβρύτων, το οποίο τη
διαχειρίζεται ως Εκτροφείο Θηραµάτων και περιλαµβάνει ποικιλία ενδιαιτηµάτων: δάσος ελάτης (43,2%), µακία βλάστηση (55,6%), εγκαταλελειµµένες
καλλιέργειες και ξέφωτα (1,2%) (Εικόνα 1).
Εικόνα 2

Μεθοδολογία

Στις έµµεσες µεθόδους εκτίµησης πληθυσµών η βασική «ιδέα» είναι να συνδεθεί η εκτίµηση της πυκνότητας βιοδηλωτικών ιχνών µε την πυκνότητα των ζώων που τα
παράγουν. Στα οπληφόρα ως τέτοια ίχνη χρησιµοποιούνται κυρίως τα κόπρανα, που συγκροτούν σαφώς καθορισµένους σωρούς (pellet groups). Για τη µετατροπή
της πυκνότητας των κοπρανοσωρών σε πυκνότητα ατόµων ενός πληθυσµού απαιτείται η γνώση δυο συγκεκριµένων ρυθµών: του ρυθµού αφόδευσης (defecation
rate) που αντιστοιχεί στον αριθµό κοπρανοσωρών που παράγει ένα άτοµο στη µονάδα του χρόνου και του ρυθµού αποικοδόµησης (decay rate) που αντιστοιχεί στο
χρόνο που απαιτείται ώστε ο κοπρανοσωρός να εξαφανιστεί από το πεδίο.
Για την εκτίµηση της πυκνότητας των κοπρανοσωρών των ζαρκαδιών στην περιοχή µελέτης επιλέχθηκε η µέθοδος δειγµατοληψίας αποστάσεων (distance sampling)
σε ευθείες διαδροµές (line transects) (Buckland et al. 2001, Marques et al. 2001). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή ο ερευνητής διατρέχει προκαθορισµένες ευθείες
διαδροµές και καταγράφει τον αριθµό και την κάθετη απόσταση (perpendicular distance) των κοπρανοσωρών που εντοπίζει εκατέρωθεν της γραµµής (Εικόνα 2).
Η πυκνότητα των κοπρανοσωρών για κάθε βιότοπο j ( j=1-3 ) δίνεται από τον τύπο:

Dkj= n(2wLP)-1

όπου n είναι ο αριθµός των κοπρανοσωρών που καταµετρήθηκαν, 2w είναι το πλάτος των διαδροµών το οποίο καθορίζεται από τις µετρούµενες κάθετες αποστάσεις,
L είναι το συνολικό µήκος όλων των διαδροµών στο συγκεκριµένο βιότοπο και P η πιθανότητα να εντοπιστεί ένας κοπρανοσωρός εντός της επιφάνειας 2wL.
Ο υπολογισµός του Ρ γίνεται µε µοντελοποίηση της συνάρτησης ανιχνευσιµότητας (detection function) g (y) µε βάση τις µετρούµενες κάθετες αποστάσεις y (Buckland et al. 2001). Βασική
προϋπόθεση για την ορθότητα της µεθόδου είναι ο απόλυτος εντοπισµός επάνω στη γραµµή, δηλαδή g(0)=1. Επειδή η ικανότητα εντοπισµού των κοπρανοσωρών µεταβάλλεται από βιότοπο σε
βιότοπο, επιλέξαµε µια στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Συγκεκριµένα, σε καθένα από τους τρεις βασικούς βιοτόπους της περιοχής µελέτης ορίστηκε ένα πλέγµα ευθύγραµµων διατοµών που
χωροθετήθηκε µε τυχαίο τρόπο (συστηµατικά τυχαία δειγµατοληψία). Στις περιοχές µε δάσος ελάτης και στη µακία οι ευθείες διαδροµές είχαν µήκος 200 m και απείχαν µεταξύ τους 200 m, ενώ στις
ανοιχτές εκτάσεις το µήκος τους κυµαίνονταν ανάλογα µε τις διαστάσεις του ξέφωτου και απείχαν µεταξύ τους 30m .
Dj= Dkj (f c)-1

Η πυκνότητα των ζαρκαδιών υπολογίστηκε ανά βιότοπο σύµφωνα µε τον τύπο:

όπου f είναι ο ρυθµός αφόδευσης και c ο ρυθµός αποικοδόµησης. Για το ρυθµό αφόδευσης

χρησιµοποιήθηκε η δηµοσιευµένη τιµή 20 κοπρανοσωροί/άτοµο/ηµέρα (Mayle et al. 1999), ενώ για το ρυθµό αποικοδόµησης χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές τιµές ανά βιότοπο οι οποίες είχαν
υπολογιστεί από ανεξάρτητο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή µελέτης το προηγούµενο χρονικό διάστηµα (Tsaparis et al. in press).
H στατιστική επεξεργασία και η µοντελοποίηση της συνάρτησης ανιχνευσιµότητας πραγµατοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα Distance 5.0 (Thomas et al. 2006). Η επιλογή µοντέλου µεταξύ ενός
συνόλου υποψήφιων µοντέλων, που προτείνονται από τους Buckland et al. (2001), έγινε µε βάση το κριτήριο του Akaike.
Η εκτίµηση της αφθονίας στην περιοχή µελέτης δίνεται από τη σχέση:

N= Σ (Dj Aj)

όπου Αj είναι η συνολική επιφάνεια κάθε βιοτόπου.

j

Αποτελέσµατα
Για κάθε βιότοπο υπολογίστηκε η συνάρτηση ανιχνευσιµότητας (∆ιάγραµµα), η πιθανότητα ανίχνευσης P ενός κοπρανοσωρού εντός της επιφάνειας 2wL, καθώς και το ενεργό ηµι-πλάτος της
διαδροµής ESW, που εκφράζει το ηµι-πλάτος µιας λωρίδας όπου το πλήθος των κοπρανοσωρών που δεν ανιχνεύονται εντός της είναι ίσο µε το πλήθος των κοπρανοσωρών που ανιχνεύονται
εκτός της (Πίνακας 1).
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Από τις επιµέρους πυκνότητες σε κάθε βιότοπο (Πίνακας 2) εκτιµήθηκε η συνολική αφθονία Ν των ζαρκαδιών στην περιοχή µελέτης

Συζήτηση

Ν=28 άτοµα µε 95% όρια εµπιστοσύνης (5000 bootstraps) 20-35 άτοµα 95% CI (bootstrap)

Οι έµµεσες µέθοδοι καταµέτρησης µπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο για τη διαχείριση και διατήρηση των οπληφόρων, αλλά και όσων ειδών ο ακριβής προσδιορισµός των
ρυθµών παραγωγής και εξαφάνισης των βιοδηλωτικών τους ιχνών είναι εφικτός. Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι τέτοιου είδους µεθοδολογικές προσεγγίσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν
όχι µόνο για πληθυσµιακές µετρήσεις αλλά και για την εξακρίβωση της επιλογής βιοτόπου, αφού γίνονται σε βάθος χρόνου (ίσου µε το χρόνο αποικοδόµησης των κοπρανοσωρών).
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