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Περίληψη 
Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων με το μοντέλο πρόγνωσης 
θερμικών και πορειών ανεμοπορούντων πουλιών THERMABIRD, τα οποία σκοπό είχαν τη 
βελτιστοποίηση του μοντέλου πρόγνωσης και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του.  Η 
έκθεση συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση και βαθμονόμηση του μοντέλου σε κάθε στάδιο 
του (Κεφάλαιο 2) και στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα του μοντέλου με 
πραγματικές θέσεις των θερμικών και τις πορείες των πουλιών, ώστε να αξιολογηθεί η 
ικανότητα πρόγνωσης του μοντέλου (Κεφάλαιο 4). Στο Παράρτημα παρουσιάζονται χάρτες 
ύψους θερμικών και η πρόγνωση των κυρίων πορειών και διαδρομών των πουλιών σε κάθε  
περιοχή μελέτης.  

 

 

Summary 
The present report summarizes the results of testing the model THERAMBIRD which predicts 
the locations of thermals and the expected routes and migration corridors of soaring birds. 
These tests aimed at the optimization of the forecasting capabilities of the model. The 
report consists of the evaluation and optimization of the model at each stage of its 
operation (Chapter 2), the comparison of the model outputs with the actual locations of 
thermals and routes of soaring birds to evaluate the model's prediction capabilities (Chapter 
4). Maps of thermal heights and predicted main soaring bird routes and corridors within all 
project sites are presented in Annex. 
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1. Εισαγωγή 
Το προηγούμενο στάδιο του έργου "THERMABIRD - Ανάπτυξη προγνωστικού μοντέλου 
μετακίνησης ορνιθοπανίδας, για την εκτίμηση του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών σε 
υπέργειες κατασκευές" συμπεριλάμβανε την ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή του 
μοντέλου πρόγνωσης ανοδικών θερμικών ρευμάτων (εφεξής θερμικών), όπως 
περιγράφεται στο σχετικό παραδοτέο "Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλου πρόγνωσης 
ανοδικών θερμικών ρευμάτων".  

Η παρούσα φάση της ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης αποτελείται από την αξιολόγηση και 
βαθμονόμηση του μοντέλου τόσο όσον αφορά την επιχειρησιακή λειτουργικότητά του, όσο 
και την ακρίβεια της πρόγνωσης των πορειών των ανεμοπορούντων πουλιών δεδομένων 
των διαθέσιμων περιβαλλοντικών και βιολογικών στοιχείων με τα οποία τροφοδοτείται το 
μοντέλο.   

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα των πειραμάτων τα οποία είχαν σκοπό τη 
βελτιστοποίηση του μοντέλου πρόγνωσης και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του 
μοντέλου.    
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2. Τελική παραμετροποίηση του μοντέλου, έλεγχος και 
βαθμονόμησή του 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν για 
τη βελτιστοποίηση του μοντέλου και τη βαθμονόμησή του όσον αφορά τα επιμέρους 
τμήματά του. 

 

2.1 Πειράματα βελτιστοποίησης χωρικής ακρίβειας της ανάλυσης 
Το μοντέλο πρόγνωσης θερμικών και σε συνέχεια των κύριων διαδρομών των πουλιών 
αναπτύχτηκε αρχικά με χωρική ανάλυση 25x25m

1. Ο υπολογιστικός χρόνος των απαραίτητων για τον υπολογισμό της εισερχόμενης ηλιακή 
ενέργειας είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της 
εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας σε μια περιοχή, όπως είναι η περιοχή μελέτης γύρω 
από τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, έκταση της τάξης μεγέθους 10.000 km2, 
απαιτήθηκε περίπου 7-8 ώρες υπολογιστικού χρόνου (με επεξεργαστή Intel i3 και 
εσωτερική μνήμη 16Gb) για τον υπολογισμό ωριαίας εισερχόμενης ηλιακή ενέργειας. 
Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας για μια 
ολόκληρη ημέρα (π.χ. από τις 06:00 μέχρι τις 21:00 το καλοκαίρι) χρειάστηκαν 105-120 
ώρες υπολογιστικού χρόνου. Αυτή η διαδικασία χρειάστηκε να επαναληφθεί για κάθε 
περίοδο, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο και για κάθε περιοχή μελέτης. 
Συνεπώς, ο συνολικός απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος για τον υπολογισμό της 
εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας ανερχόταν σε περίπου 25 ημέρες, που θεωρήθηκε 
υπερβολικά μεγάλος για ένα επιχειρησιακά εφαρμόσιμο μοντέλο. Για να καλυφτεί 
αυτός ο απαραίτητος υπολογιστικός χρόνος η αρχική μοντελοποίηση 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση έως και τριών υπολογιστών ταυτόχρονα. 

, ώστε να αξιοποιήσει τη βέλτιστη χωρική 
ακρίβεια των γεωγραφικών δεδομένων όπως είναι το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM - 
Digital Elevation Model) και τα χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως αυτά προκύπτουν από 
τις χρήσεις γης και συγκεκριμένα το υπόβαθρο CORINE 2000. Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίστηκε η μέγιστη δυνατή χωρική ακρίβεια του υπολογισμού της εισερχόμενης 
ηλιακής ενέργειας, η οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα θέρμανσης του αέρα και 
δημιουργίας των θερμικών. Η προσέγγιση αυτή ωστόσο ενείχε τις παρακάτω δυσκολίες και 
περιορισμούς: 

2. Η χωρική ανάλυση των υπολοίπων περιβαλλοντικών και βιολογικών δεδομένων είναι 
μικρότερης ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση των βέλτιστων διαθέσιμων 
δεδομένων της θερμοκρασίας του εδάφους από το δορυφορικό σύστημα MODIS 
TERRA και AQUA της NASA είναι 1km. Συνεπώς, ο υπολογισμός της θερμοκρασίας του 
εδάφους χρειάστηκε χωρική μοντελοποίηση με τη χρήση του γενικού γραμμικών 
μοντέλου (GLM - generalized linear model), ώστε να υπολογιστούν οι θερμοκρασίες 
του εδάφους και του αέρα 2m πάνω από έδαφος με χωρική ανάλυση 25x25m. Επειδή 
το ενεργειακό ισοζύγιο στην επιφάνεια του εδάφους εξαρτάται τόσο από την 
εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια, όσο και από την θερμοκρασία του εδάφους και την 
θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους, η μοντελοποίηση των 
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θερμοκρασιών εδάφους και αέρα σε ανάλυση 25x25m δημιουργούσε σφάλματα 
μερικών βαθμών Κελσίου, τα οποία επηρέαζαν σημαντικά την ακρίβεια των 
υπολογισμών και κατά συνέπεια της πρόγνωσης της ένταση των θερμικών και των 
πορειών των πουλιών. Ήταν απαραίτητο να μειωθεί η χωρική ανάλυση των 
μοντελοποιημένων θερμοκρασιών εδάφους και του αέρα. Παράλληλα, η χωρική 
ακρίβεια των βιολογικών δεδομένων, συγκεκριμένα των θέσεων και πορειών των 
ανεμοπορούντων πουλιών εκτιμάται σε 100-200m, καθώς προέρχονται από τις οπτικές 
παρατηρήσεις που περιλαμβάνουν ορισμένο σφάλμα. Επομένως, η αρχική χωρική 
ανάλυση 25x25m δεν απαιτείται για την σύγκριση της πρόγνωσης των πορειών των 
ανεμοπούντων πουλιών με τα πραγματικά δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τις 
εργασίες πεδίου. 

3. Η συνεκτίμηση παραμέτρων ιδιαίτερα μικρής τοπικής κλίμακας δεν είναι εφικτή. Η 
ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν στο πεδίο για τις θέσεις των θερμικών που 
εκμεταλλεύονται τα ανεμοπορούντα πουλιά για να αποκτήσουν το απαραίτητο ύψος 
πτήσης έδειξε ότι οι θέσεις μεταβάλλονται για δεκάδες έως και λίγες εκατοντάδες 
μέτρα ανάλογα με τις στιγμιαίες καιρικές συνθήκες π.χ. κατεύθυνση και ένταση του 
ανέμου, καθώς και από μικρής κλίμακας τοπικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά π.χ. μικρό 
ξέφωτο πάνω από το οποίο δημιουργείται θερμικό. Αυτούς τους μικρής κλίμακας 
παράγοντες το μοντέλο πρόγνωση δεν μπορούσε να λάβει υπόψη καθώς η 
χαρτογράφηση τέτοιων παραμέτρων είναι πρακτικά αδύνατη. Συνεπώς, η πρόγνωση 
θερμικών και των πορειών πουλιών με χωρική ακρίβεια της τάξης μεγέθους 100m 
θεωρήθηκε η πιο ρεαλιστική και πρακτικά εφικτή.           

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς πραγματοποιήθηκαν πειράματα 
εφαρμογής μοντέλου με διαφορετικές τιμές χωρικής ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα, εκτός 
από την αρχική χωρική ανάλυση των 25x25m το μοντέλο εφαρμόστηκε σε χωρική ανάλυση 
50x50m, 100x100m, 250x250m, 500x500m και 1x1km.  

Τα πειράματα ανέδειξαν ότι το μοντέλο δημιουργεί τα βέλτιστα και τα πιο σταθερά 
αποτελέσματα σε χωρική ανάλυση  250x250m

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την συγκεκριμένη χωρική ανάλυση η ακρίβεια του υπολογισμού 
της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας δεν μειώνεται σημαντικά, σε σχέση με την χωρική 
ανάλυση 25x25m, ενώ παράλληλα βελτιώνεται σημαντικά η ακρίβεια υπολογισμού των 
θερμοκρασιών του εδάφους και του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους. Το σφάλμα 
υπολογισμού των θερμοκρασιών αυτών με τη χρήση του γενικού γραμμικού μοντέλου σε 
χωρική ανάλυση 25x25m μπορούσε να ξεπεράσει 5Κ, ενώ ο υπολογισμός των 
θερμοκρασιών σε χωρική ανάλυση  250x250m στην πλειοψηφία των σημείων υπολογισμού 
θερμοκρασίας δημιουργεί σφάλματα της τάξης μεγέθους 0.1Κ ενώ σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μεμονωμένων σημείων μπορεί να φτάσει τους 2 Κ. Καθώς το σφάλμα των 5Κ 
σε αρχικούς υπολογισμούς θερμοκρασίας εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα 
υπολογισμού ύψους θερμικού κατά 1500m, το σφάλμα αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

, πιο συγκεκριμένα 231.6563583 x  
231.6563583m που αντιστοιχεί με την βέλτιστη χωρική ανάλυση κελιών σε προβολικό 
σύστημα που χρησιμοποιείται για την απεικονίσει των δεδομένων συστημάτων MODIS της 
NASA.  
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λανθασμένη αποδοχή ή απόρριψη σημαντικών θερμικών που χρησιμοποιούν τα 
ανεμοπορούντα πουλιά. 

    

2.2 Εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η εισερχόμενη ηλιακή ενεργεία στην τελική 
μορφή του μοντέλου υπολογίζεται με χωρική ανάλυση 250x250m. Η εισερχόμενη ηλιακή 
ενεργεία υπολογίζεται ξεχωριστά για την κάθε ημέρα που λαμβάνει χώρα η 
μοντελοποίηση. 

 

Εικόνα 1: Σύγκριση το αποτελεσμάτων υπολογισμού εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας με χωρική 
ανάλυση 25x25m και 250x250m. 

 

2.3 Πειράματα βελτιστοποίησης θερμοκρασία του εδάφους και 
θερμοκρασία αέρα πάνω από το έδαφος 

Η αρχική εκτίμηση της θερμοκρασίας του εδάφους και του αέρα πάνω από την επιφάνεια 
του εδάφους βασίστηκε στη μοντελοποίηση της θερμοκρασίας με τη μέθοδο εκθετικής 
εξομάλυνσης κινητού μέσου και σταθεράς εξομάλυνσης. Η σύγκριση των πραγματικών 
θερμοκρασιών που μετρήθηκαν είτε από μετεωρολογικούς σταθμούς, είτε από τηλεμετρία, 
δηλαδή δορυφόρους, έδειξε ότι η μέθοδος αυτή είναι επαρκής για τον προσδιορισμό των 
εντονότερων θερμικών, ωστόσο το σφάλμα της εκτίμησης που μπορεί να ξεπεράσει 
μερικούς βαθμούς Κελσίου δεν επιτρέπει αρκετά καλή εκτίμηση των θερμοκρασιών του 
εδάφους και του αέρα ώστε να υπολογιστούν με σχετική ακρίβεια τα ύψη των θερμικών.  

Για να βελτιωθεί η εκτίμηση των θερμοκρασιών εδάφους και αέρα χρησιμοποιήθηκαν τα 
δεδομένα θερμοκρασίας του εδάφους που συλλέγονται τέσσερις φορές το 24ωρο από 
δορυφόρους MODIS Terra και MODIS Aqua και είναι διαθέσιμα ως σύνολα δεδομένων 
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MOD11A1 και ΜYD11Α1. Με αυτόν το τρόπο προσδιορίζονται τέσσερις μετρήσεις της 
θερμοκρασία το 24ωρο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της 
ημερήσια καμπύλης θερμοκρασία τους εδάφους σε κάθε σημείο των περιοχών μελέτης.  

 

Εικόνα 2: Δεδομένα θερμοκρασία εδάφους από το σύστημα MODIS 

Τα δεδομένα τηλεμετρίας επηρεάζονται από την νεφοκάλυψη. Στις περιοχές που 
καλύπτονται από σύννεφα ή νέφη η ποιότητα της μέτρησης είναι χαμηλή και η πληροφορία 
για τη θερμοκρασία του εδάφους είτε δεν υπάρχει, είτε είναι χαμηλής ποιότητας και δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση. Για την εποχιακή μοντελοποίηση των 
θερμικών δεν απαιτείται η πληροφορία για όλες τις ημέρες εντός της εποχής, οπότε για τις 
ανάγκες της μοντελοποίησης επιλέχθηκαν μόνο εκείνες οι ημερομηνίες όπου υπήρχε 
πληροφορία τηλεμετρίας για τη θερμοκρασία του εδάφους για περισσότερο από το 90% 
της επιφάνειας των περιοχών μελέτης. Για αυτές τις ημέρες οι θερμοκρασίες του εδάφους 
σε σημεία όπου δεν υπήρχε πληροφορία τηλεμετρίας προσδιορίστηκαν με γραμμική 
παρεμβολή από τα γειτονικά σημεία. Αρχικά για κάθε ημέρα ανάλυσης σχεδιάστηκαν 
ξεχωριστά γενικευμένα γραμμικά μοντέλα ώστε να συμπληρωθούν τα κενά στα δεδομένα 
τηλεμετρία θερμοκρασίας του εδάφους.  

Τα μοντέλα σχεδιάστηκαν έτσι ώστε η θερμοκρασία να υπολογιστεί με βάση το υψόμετρο 
του εδάφους (από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους - DEM), τον δείκτη βλάστησης NDVI 
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(Normalized Difference Vegetation Index), την απόσταση από λίμνες και ποτάμια και την 
απόσταση από την ακτή. Οι παράμετροι αυτές επιλέχθηκαν καθώς επηρεάζουν τη 
θερμοκρασία του εδάφους. Με υψηλό υψόμετρο και δείκτη βλάστησης η θερμοκρασία του 
εδάφους μειώνεται. Οι υδάτινοι όγκοι, όπως λίμνες, μεγάλα ποτάμια, και ιδιαίτερα η 
θάλασσα λειτουργούν ως δεξαμενές θερμότητα που αυξάνουν τη θερμοκρασία στις 
περιοχές τον χειμώνα και τη μειώνουν το καλοκαίρι.  

 

 

Εικόνα 3: Δεδομένα (από αριστερά προς δεξιά) υψομέτρου, NDVI, απόσταση από την ακτή και 
απόστασης από υδάτινες επιφάνειες που χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά σε γενικευμένα γραμμικά 
μοντέλα  

Τα πειράματα της χρήσης των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων έδειξαν ότι οι διαφορές 
μεταξύ των πραγματικών τιμών θερμοκρασίας και των μοντελοποιημένων συχνά ξεπερνούν 
του 1-2 οC, συνεπώς αντί για τα γενικευμένα γραμμικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκε η 
γραμμική παρεμβολή για να συμπληρωθούν τα κενά στα δεδομένα θερμοκρασίας του 
εδάφους.  

Για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η ημερήσια καμπύλη θερμοκρασίας του 
εδάφους χρησιμοποιήθηκε μοντέλο των Gottsche and Olesen (2001). 

 

 

Εικόνα 4: Περιγραφή μοντέλου Gottsche and Olesen (2001) εκτίμησης ημερήσια καμπύλης 
θερμοκρασίας του εδάφους.  



THERMABIRD 
Έκθεση καθορισμού κύριων τοπικών και μεγάλης κλίμακας πορειών πτήσης των πτηνών   

9 

Συνοπτικά, οι 4 άγνωστες παράμετροι καμπύλης προσδιορίζονται από 4 μετρήσεις της 
θερμοκρασία του εδάφους από τους δορυφόρους MODIS. Καθώς για τον προσδιορισμό των 
4 αγνώστων παραμέτρων πρέπει να λυθεί σύστημα μη γραμμικών εξισώσεων οι 
παράμετροι αυτές πρέπει να προσδιοριστούν αριθμητικά. Η συνηθισμένη μέθοδος λύσης 
τέτοιου συστήματος είναι με τη χρήση της μεθόδου Levenberg-Marquardt, ωστόσο στην 
περίπτωση του μοντέλου THERMABIRD χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελάχιστων 
τετραγώνων λόγω του ευκολότερου προγραμματισμού σε περιβάλλον MS ACCESS. 

 

Εικόνα 5: Αποτέλεσμα μοντελοποίησης ωριαίας θερμοκρασίας του εδάφους στις 10:00 για την 
περιοχή της Αττικής 

Η ημερησία καμπύλη της θερμοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια του εδάφους 𝑇𝛢 
υπολογίζεται από την ημερησία καμπύλη της θερμοκρασίας του εδάφους 𝑇𝑆. Στην μορφή 
του μοντέλου THERMABIRD ο υπολογισμός της θερμοκρασίας του αέρα βασίστηκε στις 
εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο ALPTHERM

όπου, δ = 0.005K · m2/W και 𝑃 το ενεργειακό ισοζύγιο στην επιφάνεια του εδάφους.  

 (Liechti & Neininger 1994) με τον 
τύπο    

𝑇𝑆 − 𝑇𝛢 = 𝛿 ∙ 𝑃 
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Για να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς εντός 
των περιοχών μελέτης, ο υπολογισμός αυτός βελτιώθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
γραμμική συσχέτιση μεταξύ 𝑇𝑆 και 𝑇𝛢 (Colombi et al. 2007). 

𝑇𝛢 = 𝑎 ∙ 𝑇𝑆 + 𝑏 

Η παράμετρος 𝑎 υπολογίστηκε από την ελάχιστη και μέγιστη τιμή του προηγουμένως  
υπολογισμένου 𝑇𝑆 σε κάθε σημείο όπου υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός στην περιοχή 
μελέτης, καθώς και την μέγιστη και ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας αέρα όπως καταγράφηκαν 
από τους μετεωρολογικούς σταθμούς αυτούς. 

𝑎 =
𝛵𝛢𝑚𝑎𝑥 − 𝛵𝛢𝑚𝑖𝑛

𝛵𝑠𝑚𝑎𝑥 − 𝛵𝑆𝑚𝑖𝑛

 

Η παράμετρος 𝑏 υπολογίστηκε με βάση την ελάχιστη τιμή του 𝛵𝑆𝑚𝑖𝑛 = 𝛵0 + 𝛿𝛵 και την 
ελάχιστη τιμή της θερμοκρασία του αέρα 𝛵𝛢𝑚𝑖𝑛  σε κάθε σημείο όπου υπάρχουν 
μετεωρολογικοί σταθμοί. 

 

Εικόνα 6: Αποτέλεσμα μοντελοποίησης ωριαίας θερμοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια του 
εδάφους στις 10:00 για την περιοχή της Αττικής 
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2.4 Πειράματα βελτιστοποίησης της λευκαύγειας 
Η λευκαύγεια αρχικά υπολογίστηκε με βάση τις χρήσεις γης και τον μέσο όρο λευκαύγειας 
σε κάθε τύπο χρήσης γης. Για να βελτιωθεί περαιτέρω η ακρίβεια των τιμών της 
λευκαύγειας σε κάθε σημείο των περιοχών μελέτης με την χρήση των πραγματικών τιμών 
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τηλεμετρίας

 

 από 
δορυφόρους συστήματος ΜODIS για τη λευκαύγεια όπως διατίθενται στα σύνολα 
δεδομένων MCD43A3. Από όλα τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε δεδομένα ΜCD43Α3, 
χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος του ορατού φωτός.  

Εικόνα 7: Παράδειγμα λευκαύγειας για την Αττική το καλοκαίρι του 2014 

 

2.5 Ενεργειακό ισοζύγιο στην επιφάνεια του εδάφους 

Το ενεργειακό ισοζύγιο της ακτινοβολίας που δέχεται το έδαφος είναι  

𝑃 = 𝑄𝑘 − 𝑄𝑓 

όπου  
𝑄𝑘 = 𝑆 ∙ (1 − 𝐴) η ροή ενέργειας που απορροφάται από το έδαφος (άμεση ηλιακή 
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ενεργειακή ροή 𝑆 μείον ροή ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας 𝑆 ∙ 𝐴, όπου 𝐴 είναι 
 λευκαύγεια (albedo)) και  

𝑄𝑓 = 𝜎 ∙ (𝛵𝑆4 − 𝜇 ∙ 𝛵𝐴4) η ροή ενέργειας που εκπέμπεται από το έδαφος προς την 
ατμόσφαιρα (γήινη ακτινοβολία).  

H σταθερά  𝜎 =  5.67 · 10 − 8𝑊/𝑚2𝐾4  είναι η σταθερά των Stefan-Bοltzman, 𝛵𝑆 είναι η 
θερμοκρασία του εδάφους και 𝛵𝛢 είναι η θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια του 
εδάφους. Η παράμετρος 𝜇 εκφράζει την επίδραση της υγρασίας του αέρα στην ακτινοβολία 
της ατμόσφαιρας προς το έδαφος και μπορεί να δοθεί ως 

𝜇 = 0.594 + 0.0416 ∙ √𝑒 

όπου  𝑒 είναι η πίεση των υδρατμών σε hPa. 

 

Εικόνα 8: Παράδειγμα ενεργειακού ισοζυγίου για την Αττική το καλοκαίρι 2014 

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το θετικό ενεργειακό ισοζύγιο της ακτινοβολίας στο έδαφος  𝑃 
μπορεί να διαχωριστεί στη  ροή αισθητής θερμότητας 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 (αγγλ. sensible heat), η οποία 
προκαλεί τη μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα, τη ροή λανθάνουσα θερμότητα 𝑃𝑙𝑎𝑡  
(αγγλ. latent heat), που συσχετίζεται με την εξάτμιση του νερού ή την υγροποίηση των 



THERMABIRD 
Έκθεση καθορισμού κύριων τοπικών και μεγάλης κλίμακας πορειών πτήσης των πτηνών   

13 

υδρατμών και κατακόρυφη μεταφορά-ροή θερμότητας 𝑃 ∙ 𝐺 (αγγλ. ground heat fluxes), με 
τυπική τιμή 𝐺 = 15%. 

𝑃 = 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 + 𝑃𝑙𝑎𝑡 +  𝑃 ∙ 𝐺 

Το ποσοστό της ενέργειας που διαχέεται από το έδαφος προς την ατμόσφαιρα και 
αντιστοιχεί στη λανθάνουσα θερμότητα εκφράζεται ως 𝐸𝑣𝑎𝑝~60%. Συνεπώς η ροή 
λανθάνουσας θερμότητας και η ροή αισθητής θερμότητας δίνονται ως 

𝑃𝑙𝑎𝑡 = 𝐸𝑣𝑎𝑝 ∙ (1 − 𝐺) ∙ 𝑃 

𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 = (1 − 𝐸𝑣𝑎𝑝) ∙ (1 − 𝐺) ∙ 𝑃 

 

Εικόνα 9: Παράδειγμα αισθητής θερμότητας για την Αττική το καλοκαίρι 2014 
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2.6 Πειράματα βελτιστοποίησης της θερμοκρασίας θερμών 
πακέτων αέρα που δημιουργούν θερμικά  

Τα θερμικά δημιουργούνται από πακέτα θερμού αέρα τα οποία θερμαίνονται στην 
επιφάνεια του εδάφους. Αυτά τα πακέτα έχουν αυξημένη υγρασία και θερμοκρασία και 
κατά συνέπεια μειωμένη πυκνότητα σε σχέση με τον περιβάλλοντα αέρα. Η μειωμένη 
πυκνότητα δημιουργεί άνωση που ωθεί το πακέτο σε ψηλότερα υψόμετρα. Η διαφορά της 
θερμοκρασία μεταξύ του πακέτου θερμού αέρα 𝑑𝑇 και του περιβάλλοντα αέρα εξαρτάται 
από την αισθητή θερμότητα.  

Από διάφορους συγγραφείς προτάθηκαν οι παρακάτω τύποι υπολογισμού  𝑑𝑇: 

1. Το μοντέλο ALPTHERM (Liechti & Neininger 1994) υπολογίζει dT ως: 

𝑑𝑇 = 𝑑𝑇0 ∙
𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠
𝑃0

, 𝜀ά𝜈 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 < 𝑃0 

𝑑𝑇 = 𝑑𝑇0, 𝜀ά𝜈 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 ≥ 𝑃0 

όπου 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 είναι η αισθητή θερμότητα, 𝑑𝑇0 = 0.5𝛫 και 𝑃0 = 75𝑊. 

2.  Οι Hindman et al. (2006) υπολογίζουν 𝑑𝑇 ως: 

𝑑𝑇 = 0.4 ∙ �1 +
𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠

200𝑊
� ∙

20
𝑓𝑓

, 𝜀ά𝜈 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 ≥ 200𝑊 → 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 = 200𝑊, 𝑓𝑓 < 20𝑘𝑚/ℎ → 𝑓𝑓 = 20𝑘𝑚/ℎ 

όπου 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 είναι η αισθητή θερμότητα και 𝑓𝑓 η ταχύτητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια 
του εδάφους (10m). 

3. O Olafson (2006) υπολογίζει 𝑑𝑇 ως: 

𝑑𝑇 = 𝑇𝑉𝐴𝑅 ∙ �1 +
𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠

250𝑊
� ∙ �1 +

𝐻
1000

� ∙
20
𝑓𝑓

 

όπου 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 είναι η αισθητή θερμότητα, 𝐻 (max 300m ASL) είναι το υψόμετρο του εδάφους, 
ενώ 𝑓𝑓 η ταχύτητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους (10m), η οποία δεν είναι 
ποτέ μικρότερη των 20km/h και η 0.3K ≤ TVAR ≤ 0.6K η σταθερά ρύθμισης. 

Η μέθοδος υπολογισμού του Olafson (2006) δεν εφαρμόστηκε στο μοντέλο THERMABIRD, 
καθώς το TVAR δεν μπορούσε να προσδιοριστεί χωρίς τη χρήση άλλων μετεωρολογικών 
μοντέλων σαν το Σουηδικό μοντέλο HIRLAM. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με 
τους τύπους υπολογισμού των Liechti & Neininger 1994 και Hindman et al. (2006). Με την 
εφαρμογή του τύπου υπολογισμού dT του ALPTHERM, διαπιστώθηκε ότι στις συνθήκες της 
Ελλάδας η αισθητή θερμότητα στα περισσότερα σημεία πολύ σύντομα μετά την αυγή 
φτάνει το όριο 𝑃0 = 75𝑊 με συνέπεια να μην υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των 
σημείων που θερμαίνονται διαφορετικά και να μην μπορούν να προσδιοριστούν επαρκώς 
τα πιο έντονα θερμικά.  

Στο μοντέλο THERMABIRD εφαρμόστηκε η μέθοδος των  Hindman et al. (2006), χωρίς να 
ληφθεί υπόψη η ταχύτητα του ανέμου καθώς δεδομένα της ταχύτητας του ανέμου δεν 
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είναι διαθέσιμα για όλα τα σημεία των περιοχών μελέτη, παρά μόνο σε σημεία όπου 
βρίσκονται τοπικοί μετεωρολογική σταθμοί: 

𝑑𝑇 = 0.4 ∙ �1 +
𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠

200𝑊
� , 𝜀ά𝜈 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 ≥ 200𝑊 → 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 = 200𝑊 

 

Εικόνα 10: Παράδειγμα διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ πακέτου θερμού αέρα και περιβάλλοντα 
αέρα για την Αττική το καλοκαίρι 2014 

 

2.7 Πειράματα βελτιστοποίησης ύψους θερμικών 
Ο προσδιορισμός των πορειών των ανεμοπορούντων πουλιών απαιτεί την εκτίμηση του 
ύψους των θερμικών που δημιουργούνται σε όλη την έκταση της κάθε περιοχής μελέτης. 
Τα ανεμοπορούντα πουλιά ακολουθούν πορείες κατά μήκος των οποίων το ενεργειακό 
κόστος της πτήσης είναι το μικρότερο για να φτάσουν από το σημείο έναρξης μέχρι το 
σημείο προορισμού. Η ενέργεια που αποκτούν τα ανεμοπορούντα πουλιά από τα θερμικά 
είναι η δυναμική ενέργεια καθώς μέσω των θερμικών ανεβαίνουν σε ψηλότερα υψόμετρα. 
Αυτή τη δυναμική ενέργεια στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιούν για να ανεμογλιστρούν 
προς το σημείο προορισμού. 
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Συνεπώς, για τον υπολογισμό των πορειών δεν αρκεί να υπολογιστεί η άνωση του θερμού 
αέρα στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά και το ύψος μέχρι το οποίο φτάνουν τα θερμικά. 
Το ύψος των θερμικών h σε κάθε σημείο είναι το μέγιστο ύψος μέχρι το οποίο μπορούν να 
φτάσουν τα πουλιά μέσω θερμικών στο σημείο αυτό, ενώ η σχετική δυναμική ενέργεια που 
αποκτούν αν ξεκινούσαν την πτήση από το έδαφος είναι m∙g∙h, όπου m είναι η μάζα του 
πουλιού. 

Στη μετεωρολογία το ύψος των θερμικών υπολογίζεται μέσω του τεφιγράμματος και πιο 
συγκεκριμένα βρίσκεται είτε στο ύψος όπου η καμπύλη της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντα αέρα τέμνει τη ξηρή αδιαβατική καμπύλη, είτε στο σημείο όπου η ξηρή 
αδιαβατική καμπύλη τέμνει την ισοθερμική καμπύλη σημείου δρόσου στην επιφάνεια του 
εδάφους, ανάλογα με το ποιο από τα δυο ύψη είναι χαμηλότερο.  

 

 

Εικόνα 11: Υπολογισμός ύψους των θερμικών από τεφίγραμμα (από Hindman et al. 2006) 

Τα δεδομένα του τεφιγράμματος, δηλαδή η πίεση και η θερμοκρασία του αέρα καθώς και 
το σημείο δρόσου σε διάφορα υψόμετρα συνήθως συλλέγονται με ραδιοβόλιση.  
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Εικόνα 12: Χαρακτηριστικό τεφίγραμμα ραδιοβόλισης για τον Μάρτιο 2014 στην Αθήνα. Η καμπύλη 
της θερμοκρασίας παρουσιάζεται με πράσινο χρώμα, ενώ η καμπύλη του σημείου δρόσου με 
κόκκινο.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν 3 σταθμού ραδιοβόλισης, συγκεκριμένα στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης. Εναλλακτικά, τα δεδομένα του προφίλ της 
θερμοκρασίας και του σημείου δρόσου σε χωρική ανάλυση 5x5km υπολογίζεται από τα 
δεδομένα που συλλέγονται μέσω των δορυφόρων MODIS Terra και MODIS Aqua και είναι 
διαθέσιμα στο πλαίσιο των δεδομένων MODIS MOD07 (http://modis-
atmos.gsfc.nasa.gov/MOD07_L2/index.html). Ιδανικά το ύψος των θερμικών θα 
υπολογιζόταν μέσω των δεδομένων MOD07 καθώς τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα για 
όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η ποιότητα των 
δεδομένων MOD07 δεν επαρκεί για τη δημιουργία τεφιγράμματος, επομένως ο 
υπολογισμός του ύψους των θερμικών αναγκαστικά βασίστηκε στα δεδομένα 
ραδιοβόλισης των παραπάνω τριών μετεωρολογικών σταθμών στην Ελλάδα. 

 

http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/MOD07_L2/index.html�
http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/MOD07_L2/index.html�
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Εικόνα 13: Παράδειγμα αποτελέσματος υπολογισμού ύψους θερμικών για την Αττική 

Η χρήση των δεδομένων ραδιοβόλισης παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς, που ωστόσο 
λόγω έλλειψης άλλων δεδομένων δε μπορούν να αποφευχθούν: 

1. Υπάρχουν μόνο 3 σημεία ραδιοβόλισης σε όλη την χώρα με συνέπεια ο υπολογισμός 
του ύψους των θερμικών να βασίζεται στο κοντινότερο που μπορεί να απέχει μέχρι και 
200km από το σημεία ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, στην περιοχή μελέτης των 
Πρεσπών ο κοντινότερος σταθμός ραδιοβόλισης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς 
δεν υπάρχουν κοντινότεροι σταθμοί στις γειτονικές χώρες. 

2. Οι καμπύλες της θερμότητας και του σημείου δρόσου παρουσιάζουν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών, με τις καμπύλες σε ορεινές περιοχές 
να είναι μετατοπισμένες προς ψηλότερα υψόμετρα (Oberson 2010). Καθώς όλοι οι 
μετεωρολογικοί σταθμοί ραδιοβόλισης βρίσκονται σε πεδινές περιοχές με χαμηλά 
υψόμετρα η χρήση τους στην εκτίμηση του ύψους θερμικών δημιουργεί μια 
υποτίμηση του ύψους των θερμικών σε ορεινές περιοχές. Αυτή η υποτίμηση ωστόσο 
δε μπορεί να αποφευχθεί λόγω έλλειψης άλλων δεδομένων κατάλληλης ποιότητας.   
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Εικόνα 14: Τεφίγραμματα για πεδινή περιοχή (μαύρες καμπύλες) και γειτονική ορεινή περιοχή 
(κόκκινη καμπύλη) (από Oberson 2010). 

Εκτός από τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού του ύψους των θερμικών επίσης 
πραγματοποιήθηκαν πειράματα υπολογισμού με εξίσωση που χρησιμοποιεί το μοντέλο 
ALPTHERM (Liechti & Neininger 1994). Η θερμοκρασία του πακέτο θερμού αέρα είναι κατά 
𝑑𝑇 μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα 

  

𝑑𝑇 = 0.4 ∙ �1 +
𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠

200𝑊
� , 𝜀ά𝜈 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 ≥ 200𝑊 → 𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 = 200𝑊 

Καθώς η θερμότητα στην οποία οφείλεται η αύξηση της θερμοκρασίας είναι η αισθητή 
θερμότητα  𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠, η μάζα 𝑚𝑝 του πακέτου θερμού αέρα είναι  

𝑚𝑝 =
𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑆
𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑇

 

όπου ∆𝑡 είναι το χρονικό διάστημα που θερμαίνεται το πακέτο θερμού αέρα, 𝑆 είναι η 

έκταση του πακέτου πάνω από το έδαφος και  𝑐𝑝 = 1005 𝐽
𝑘𝑔𝐾

 η ειδική θερμοχωρητικότητα 

του αέρα. Το πακέτο του θερμού αέρα έχει επίσης αυξημένη υγρασία λόγω της εξάτμισης 
που οφείλεται στη λανθάνουσα θερμότητα. Η μάζα του νερού που έχει εξατμιστεί 𝑚𝑤 είναι 

𝑚𝑤 =
𝑃𝑙𝑎𝑡 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑆

𝐿
 

όπου ∆𝑡 είναι το χρονικό διάστημα που θερμαίνεται το πακέτο θερμού αέρα, 𝑆 είναι η 

έκταση του πακέτου πάνω από το έδαφος και  𝐿 = 2500 𝑘𝐽
𝑘𝑔

 η ειδική λανθάνουσα 
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θερμότητα αέρα. Η αναλογία ανάμιξης 𝑟𝑝 του νερού και του αέρα και η 𝛵𝑣𝑝 εικονική 
θερμοκρασία του πακέτο θερμού αέρα είναι  

𝑟𝑝 =
𝑚𝑤

𝑚𝑝
=
𝑃𝑙𝑎𝑡 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑑𝑇
𝑃𝑠𝑒𝑛𝑠 ∙ 𝐿

 

𝛵𝑣𝑝 = 𝑇 ∙ (1 + 0.608 ∙ 𝑟𝑝) 

και η πυκνότητα του 𝜌𝑝 σε υψόμετρο  πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 

𝜌𝑝(ℎ) =
𝑝(ℎ)
𝑅 ∙ 𝛵𝑣𝑝

 

όπου 𝑝(ℎ) είναι η ατμοσφαιρική πίεση σε υψόμετρο ℎ, και η 𝑅 = 8,314 J/mol K  σταθερά 
αερίων. Από τεφίγραμμα μπορεί να υπολογιστεί η πυκνότητα του περιβάλλοντα αέρα 𝜌𝛼  σε 
υψόμετρο  πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας με τον παρακάτω τρόπο 

𝐸𝑆𝐴𝑇(𝑇) = 10�23.832241 − 5.02808 ∙log10 (T)−0.00000013816∙1011.344 − 0.0303998 ∙T+0.0081328∙10
3.49149 − 

1302.8844
T − 

2949.076
T

�  

𝑟𝑎 =
622 ∙ 𝐸𝑆𝐴𝑇(𝑇)
𝑝(ℎ) − 𝐸𝑆𝐴𝑇(𝑇) 

𝛵𝑣𝑎 = 𝑇 ∙ (1 + 0.608 ∙ 𝑟) 

𝜌𝛼(ℎ) =
𝑝(ℎ)
𝑅 ∙ 𝛵𝑣𝛼

 

Όπου 𝐸𝑆𝐴𝑇 η πίεση κορεσμένων ατμών σε θερμοκρασία 𝑇 (σε mbar),  𝑟𝑎 η αναλογία 
ανάμιξης του νερού και αέρα (σε g/kg), 𝑝(ℎ) η ατμοσφαιρική πίεση σε υψόμετρο ℎ (σε 
mbar) και  𝛵𝑣𝑎 η εικονική θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα. 

Η ενέργεια του πακέτου αέρα που ανεβαίνει από υψομετρικό επίπεδο 𝑛 με υψόμετρο  σε 
επίπεδο 𝑛 + 1 με υψόμετρο ℎ + ∆𝑧 αλλάζει κατά  

𝑑𝐸 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝑧 ∙

⎝

⎜
⎛
𝜌𝑎𝑛+1(ℎ + ∆𝑧)
𝜌𝑝𝑛+1(ℎ + ∆𝑧) + 𝜌𝑎𝑛(ℎ)

𝜌𝑝𝑛(ℎ)
2

− 1

⎠

⎟
⎞

 

Το πακέτο του θερμού αέρα θα ανεβαίνει όσο το άθροισμα όλων των μεταβολών ενέργειας 
μεταξύ των επιπέδων είναι θετικό 

𝐸 = �𝑑𝐸𝑛→𝑛+1 > 0
𝑛

 

Το ύψος του θερμικού προσδιορίζεται ως υψόμετρο όπου 𝐸 = 0. 

Πειραματικά πραγματοποιήθηκε η σύγκριση του υπολογισμού του ύψους των θερμικών με 
τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους. Τα αποτελέσματα δείχνουν παρόμοια μορφή της 
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καμπύλης αύξησης του ύψους των θερμικών με την αύξηση της θερμοκρασίας του πακέτου 
αέρα, ωστόσο τα ύψη των θερμικών με βάση τον τύπο υπολογισμού του ALPTHERM είναι 
κατά μέσω όρο διπλάσια σε σχέση με το υπολογισμό απευθείας από το τεφίγραμμα. Η 
διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι όταν η θερμοκρασία του θερμού πακέτου αέρα 
που ακολουθεί τη ξηρή αδιαβατική καμπύλη φτάνει στη θερμοκρασία του περιβάλλοντα 
αέρα, χάνει την άνωση που τον ωθεί ψηλότερα, ωστόσο έχει ακόμα κινητική ενέργεια που 
του επιτρέπει να ανέβει ακόμα ψηλότερα.             

 

Εικόνα 15: Σύγκριση εκτίμησης ύψους θερμικών απευθείας από τεφίγραμμα (μπλε) και με βάση το 
τύπο του μοντέλου ALPTHERM. 

2.8 Μοντελοποίηση πορειών πουλιών 

Παρόλο που ο υπολογισμός ύψους θερμικών με βάση το μοντέλο ALPTHERM θεωρείται 
σωστότερο για λόγους συμβατότητα με το επικρατέστερο τρόπο υπολογισμού ύψους 
θερμικών επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος υπολογισμού από το τεφίγραμμα. 

Οι πορείες των ανεμοπορούντων πουλιών προσδιορίστηκαν έτσι ώστε το ενεργειακό 
κόστος μετακίνησης από τα σημεία έναρξης μέχρι τα σημεία προορισμού να είναι το 
μικρότερο. Όταν τα πουλιά κινούνται σε περιοχές χωρίς θερμικά ή όταν πρέπει να 
διασχίσουν ορεινούς όγκους, καταναλώνουν ενέργεια για ενεργητική πτήση, ενώ όταν 
παίρνουν ύψος εκμεταλλευόμενα τα θερμικά κερδίζουν δυναμική ενέργεια. Συνεπώς, το 
ενεργειακό κόστος πτήσης θεωρείται θετικό αν τα πουλιά χάνουν ύψος λόγω έλλειψης 
θερμικών ή επειδή πρέπει να διασχίσουν εμπόδια, όπως είναι οι ορεινοί όγκοι, ενώ το 
ενεργειακό κόστος θεωρείται αρνητικό αν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα θερμικά. Για να 
υπολογιστεί το κόστος μετακίνησης από ένα σημείο στο γειτονικό σημείο πρέπει πρώτα να 
προσδιοριστεί η γενική κατεύθυνση πτήσης. Για παράδειγμα, εάν ένα πουλί θέλει να 
μετακινηθεί από το ΒΔ (βορειοδυτικό) άκρό της περιοχής μελέτης προς το ΝΑ άκρο, η 
γενική πορεία πτήσης θα έχει ΝΑ κατεύθυνση. Για να φτάσει στο ΝΑ άκρο θα πρέπει να 
κινείται σταδιακά ΝΑ - Ν ή Α, αποφεύγοντας ψηλά εμπόδια και ταυτόχρονα 
εκμεταλλευόμενο τα θερμικά. Συνεπώς, το ενεργειακό κόστος μετακίνησης από το ένα 
σημείο της πορείας του προς το επόμενο γειτονικό σημείο εκτιμάται ως μέσος όρος 
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υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των γειτονικών σημείων που βρίσκονται Ν, ΝΑ και Α και του 
παρόντος σημείου μείων τη διαφορά μεταξύ του ύψους των θερμικών που βρίσκονται Ν, 
ΝΑ και Α και του ύψους θερμικού του παρόντος σημείου. Αν η γενική κατεύθυνση 
μετακίνησης είναι διαφορετική τότε και οι κατευθύνσεις των γειτονικών σημείων που 
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό πρέπει να αλλάξουν.  

 

Εικόνα 16: Παράδειγμα υπολογισμού ενεργειακού κόστους πτήσης για την περιοχή των Πρεσπών 

Όταν έχει προσδιοριστεί το ενεργειακό κόστος μετακίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εντολές "Cost Distance" και "Cost Path" σε περιβάλλον ArcGIS που προσδιορίζουν την 
ενεργειακά οικονομικότερη διαδρομή από το σημείο έναρξης μέχρι το σημείο προορισμού. 
Σε πολλές περιπτώσεις τα πουλιά δεν ξεκινούν την πορεία τους από συγκεκριμένα σταθερά 
σημεία, αλλά αναμένεται να διασχίζουν την περιοχή εισερχόμενα σε αυτήν από μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση και πλευρά της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, αντί για ένα 
μοναδικό σημείο αφετηρίας ορίζεται ένα μέτωπο σημείων αφετηρίας από τα οποία 
εκτιμάται ότι τα πουλιά ξεκινούν τις πορείες τους. Παρομοίως, μπορεί να καθοριστεί ένα 
μέτωπο σημείων προορισμού σε περίπτωση που η συγκεκριμένη θέση προορισμού είναι 
άγνωστη. Στους υπολογισμούς κυρίων πορειών μετανάστευση υπολογίστηκαν οι 
οικονομικότερες πορείες των πουλιών από ένα μέτωπο που αποτελούσε από 10 σημεία 
έναρξης προς ένα μέτωπο που αποτελούσε από 10 σημεία προορισμού. Οι ενεργειακά 
οικονομικότερες πορείες των πουλιών υπολογίστηκαν ανά μία ώρα τις ώρες τις ημέρας που 
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αναμένεται να υπάρχουν εντονότερα θερμικά, δηλαδή από τις 10:00 το πρωί έως τις 16:00 
το απόγευμα. Με αυτόν το τρόπο προσδιορίζονται 700 οικονομικότερες διαδρομές για 7 
διαφορετικές ώρες τις ημέρα από 10 σημεία έναρξης προς 10 σημεία προορισμού. Για να 
προσδιοριστούν οι κύριες διαδρομές και διάδρομοι μετακίνησης υπολογίζεται η πυκνότητα 
των διαδρομών σε κάθε σημείο της περιοχής μελέτης με τη χρήση της μεθόδου 
υπολογισμού Kernel (kernel density).

 

  

Εικόνα 17: Παράδειγμα πρόγνωσης πορειών των Πελεκάνων από τη Μικρή Πρέσπα 

Στη συνέχεια από όλη την περιοχή μελέτης λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα σημεία στα 
οποία η πυκνότητα των διαδρομών δεν είναι μηδενική. Ανάμεσα σε αυτά οι κύριες 
διαδρομές των ανεμοπορούντων πουλιών θεωρούνται εκείνες όπου η πυκνότητα των 
διαδρομών είναι μεγαλύτερη ή ίσα με το ενδιάμεσο της μη μηδενική πυκνότητας των 
διαδρομών.             
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Εικόνα 18: Παράδειγμα πρόγνωση διαδρόμων μετακίνησης των Πελεκάνων από τη Μικρή Πρέσπα 
προς γειτονικές λίμνες στην Βόρεια Ελλάδα 
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3. Αποτελέσματα πειραμάτων με τη χρήση του μοντέλου 
μεταγωγής θερμότητας 

Τα κύρια αποτελέσματα των πειραμάτων της χρήση μοντέλου THERMABIRD αποτελούνται 
από τους (Α) χάρτες ύψους θερμικών για την κάθε περιοχή μελέτης, (Β) τις ενεργειακά 
οικονομικότερες πορείες των πουλιών από προκαθορισμένα σημεία έναρξης και 
προορισμού και (Γ) τους χάρτες κυρίων διαδρόμων μετακίνησης/μετανάστευσης των 
ανεμοπορούντων πουλιών. Τα αποτελέσματα αυτά δίνονται στο Παράρτημα Ι, παρακάτω.    
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4. Σύγκριση αποτελεσμάτων του μοντέλου με πραγματικά 
δεδομένα εργασιών πεδίου 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου αποτελούνται από 
(Α) σημεία θερμικών στα οποία καταγράφηκαν ανεμοπορούντα πουλιά, (Β) σημεία 
θερμικών τα οποία προσδιορίστηκαν με βάση τα χαρακτηριστικά μετεωρολογικά 
φαινόμενα που συσχετίζονται με τα θερμικά, όπως οι δημιουργία των σύννεφων και  (Γ) οι 
πορείες των ανεμοπορούντων πουλιών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σύγκριση θέσεων 
των κυριότερων θερμικών, όπως καταγράφηκαν από τους ανεμοπτεριστές στη περιοχή της 
Έδεσσας και της τηλεμετρίας πελεκάνων που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία 
Προστασίας Πρεσπών. 

Για την αξιολόγηση της δυνατότητας πρόγνωσης θερμικών και πορειών των πουλιών του 
μοντέλου THERMABIRD ελέγχθηκε η χωρική κάλυψη των σημείων θερμικών με τα 
πραγματικά σημεία θερμικών όπως καταγράφηκαν στο πεδίο και η χωρική κάλυψη της 
πρόγνωσης των κύριων διαδρόμων με τις πραγματικές πορείες των πουλιών.  

 

Εικόνα 19: Σύγκριση των θέσεων των θερμικών όπου παρατηρήθηκαν ανεμοπορούντα πουλιά στην 
ορεινή περιοχή γύρω από τις Πρέσπες το καλοκαίρι του 2014.  
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Στην περίπτωση της σύγκρισης των θέσεων όπου τα ανεμοπορούντα πουλιά χρησιμοποιούν 
τα θερμικά η χωρική επικάλυψη με την πρόγνωση των εντονότερων θερμικών είναι πολύ 
μεγάλη, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές όπως η περιοχή των Πρεσπών. όπου τα θερμικά 
είναι πιο έντονα και χωρικά εντοπισμένα, καθώς >80% των καταγεγραμμένων σημείων 
βρισκόταν σε περιοχές όπου με βάση το μοντέλο αναμένεται να υπάρχουν θερμικά. Ακόμα 
και τα σημεία όπου τα πουλιά παρατηρήθηκαν να κάνουν χαρακτηριστική κυκλική κίνηση 
ανεβαίνοντας σε ψηλότερα υψόμετρα βρισκόταν σε κοντινή απόσταση έως 500μ από τις 
προβλεπόμενες θέσεις θερμικών και σε περιοχές όπου λόγω έντονων ανέμων οι θέσεις των 
θερμικών μπορούν να μετατοπιστούν. Συνεπώς, θεωρείται ότι το προγνωστικό μοντέλο 
θερμικών μπορεί να εντοπίσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό τις θέσεις των θερμικών. Στις 
περιοχές της Ανατολική Αττικής και της Άνδρου τα περισσότερα στοιχεία συλλέχθηκαν για 
τοπικά είδη πουλιών που συνδυάζουν την ενεργειακή πτήση με ανεμογλιστρίματα, όπως 
είναι η Γερακίνα και ο Ασημόγλαρος. Κατά τις εργασίες πεδίου παρατηρήθηκε ότι αυτά τα 
είδη πουλιών που κάνουν κυρίως μικρής κλίμακας τοπικές μετακινήσεις δεν εξαρτώνται 
από τα θερμικά και εκμεταλλεύονται θερμικά ανεξαρτήτως έντασής τους. Συνεπώς τα είδη 
αυτά παρατηρήθηκαν τόσο σε περιοχές με έντονη θερμική όσο και σε περιοχές όπου 
έντονα θερμικά απουσιάζουν. Από τα μεταναστευτικά είδη ανεμοπορούντων πουλιών όπως 
είναι π.χ. ο Φιδαετός ή ο Πελαργός μόνο στους Πελαργούς και τους Ασπροπάρηδες 
παρατηρήθηκε μεγάλη χωρική επικάλυψη με τους κυρίους διαδρόμους 
μετακίνησης/μετανάστευσης. Στην περίπτωση των μεγάλων αρπακτικών όπως είναι ο 
Φιδαετός ή ο Σπιζαετός, τα οποία συνδυάζουν την ανεμοπορία με την αναζήτηση τροφής, 
παρόλο που εκμεταλλεύονται θερμικά σε περιοχές όπου τα προβλέπει το μοντέλο, στις 
πτήσεις τους αναμενόμενα παρατηρούνται αποκλείσεις από τις κυρίους διαδρόμους 
μετακίνησης. 
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Επιπρόσθετα οι κύριοι διάδρομοι μετακίνησης των Πελεκάνων από τη Μικρή Πρέσπα, όπως 
προέκυψαν από το μοντέλο συγκρίθηκαν με τις πορείες των Πελεκάνων, που 
καταγράφηκαν με την χρήση των δορυφορικών πομπών από την Εταιρεία Προστασίας 
Πρεσπών. Με εξαίρεση τις διαδρομές προς τη λίμνη Βεγορίτιδα, υπάρχει μεγάλη 
επικάλυψη των καταγεγραμένων πορειών με τους κύριους διαδρόμους που 
προσδιορίστηκαν με τον μοντέλο THERMABIRD (Εικόνα 20). Στην περίπτωση των πορειών 
προς τη λίμνη Βεγορίτιδα, όπου με βάση το μοντέλο οι οικονομικότερες διαδρομές προς 
την λίμνη διασχίζουν τον Κάμπο της Φλώρινα, οι Πελεκάνοι προτιμούσαν να πάρουν 
διαδρομή μέσω των λόφων κατά μήκος της νότια άκρης του Κάμπου της Φλώρινα.  

 
 
Εικόνα 20: Σύγκριση των πορειών πελεκάνων μέσω δορυφορικής τηλεμετρία και κύριων διαδρόμων 

μετακίνησης βάσει THERMABIRD 
 
Η πιο λεπτομερής ανάλυση των διαδρομών προς τη λίμνη Βεγορίτιδα επιβεβαιώνει ότι οι 
πελεκάνοι ακολούθησαν διαδρομές που με βάση το μοντέλο THERMABIRD παρουσιάζουν 
μικρότερη συχνότητα (Εικόνα 21). Επομένως, στην ανάλυση ευαισθησίας πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι μετακίνησης, 
αλλά και οι διάδρομοι με μικρότερο αριθμό προβλεπόμενων διαδρομών, που όμως μπορεί 
να χρησιμοποιούνται υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.    
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Εικόνα 21: Σύγκριση των πορείες των Πελεκάνων προς τη λίμνη Βεγορίτιδα με τις κοντινότερες 

προβλεπόμενες πορείες βάσει του μοντέλου THERMABIRD 
 
Το παράδειγμα της χρήσης των προβλεπόμενων διαδρομών προς τη λίμνη Βεγορίτιδα 
επίσης αναδεικνύει τον προβληματισμό σε σχέση με την αξιοπιστία της πρόγνωσης των 
πορειών των πουλιών πάνω από πεδινές περιοχές που παρουσιάζεται και σε άλλα μοντέλα 
πρόγνωσης θερμικών. Ήδη στο στάδιο μοντελοποίησης των θερμοκρασιών εδάφους και 
αέρα στην επιφάνεια του εδάφους παρατηρήθηκε ότι υπό συνθήκες μεγάλης ηλιοφάνειας 
οι πεδινές περιοχές μπορεί να ζεσταίνονται πάρα πολύ σε σχέση με τις γειτονικές περιοχές 
ορεινές περιοχές. Λόγω του τρόπου υπολογισμού των θερμικών αυτό οδηγεί στην 
πρόγνωση έντονων θερμικών πάνω από θερμές πεδιάδες. Όμως όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως οι καμπύλες της θερμοκρασίας πάνω από πεδινές περιοχές σε σχέση με 
αυτές πάνω από ορεινές περιοχές μπορεί να διαφέρουν σημαντικά με αποτέλεσμα να 
υποτιμάται η ένταση των θερμικών σε ορεινές περιοχές. Η απουσία δεδομένων 
ραδιοβόλισης από ορεινές περιοχές καθιστά το σφάλμα αυτό αναπόφευκτο.  
 
Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στην περίπτωση της σύγκρισης των θέσεων των 
θερμικών, όπως προσδιορίστηκαν από ανεμοπτεριστές στην περιοχή της Έδεσσας (Εικόνα 
22). Στην ορεινή περιοχή του Καϊμάκτσαλαν υπάρχει ικανοποιητική επικάλυψη των 
εντονότερων θερμικών του μοντέλου με τα σημεία που κατέγραψαν οι ανεμοπτεριστές. 
Ωστόσο, σε πεδινές περιοχές γύρω από τη λίμνη της Βεγορίτιδας η ένταση των θερμικών με 
βάση το μοντέλο φαίνεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη.  
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Εικόνα 22: Σύγκριση των θέσεων θερμικών με βάση τις καταγραφές των ανεμοπτεριστών με 

προβλεπόμενα θερμικά. 
 

Για να αποφευχθεί η ασυμβατότητα των προβλεπόμενων θερμικών μεταξύ πεδινών και 
ορεινών περιοχών προτείνεται οι περιοχές ανάλυσης θερμικών να είναι μικρότερες από την 
περιοχή που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρόν πρόγραμμα γύρω από τις Πρέσπες στην Δυτική 
Μακεδονία. Η περιοχή αυτή με έκταση μεγαλύτερη των 10,000km2 συμπεριλαμβάνει 
πολλές πεδινές περιοχές μεγάλης έκτασης όπου ιδιαίτερα του καλοκαιρινούς μήνες 
δημιουργούνται πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Συνεπώς προτείνεται οι περιοχές τέτοιου 
μεγέθους να διασπώνται σε μικρότερες που θα συμπεριλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό 
ορεινών περιοχών και σε κάθε μια από αυτές να μοντελοποιηθούν οι πορείες και οι 
διάδρομοι μετακίνησης των ανεμοπορούντων πουλιών. Τέλος, οι οπτικές παρατηρήσεις 
των μετεωρολογικών φαινομένων που συσχετίζονται με τα θερμικά, όπως είναι η 
δημιουργία των σύννεφων επίσης επιβεβαίωσε τις αναμενόμενες θέσεις των θερμικών, 
ιδιαίτερα στις πλαγιές των λόφων και βουνών όπου υπάρχει έντονη συσσώρευση 
εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας.     
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Εικόνα 23: Εντοπισμός θερμικών μέσω δημιουργία νεφών στην Άνδρο 
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5. Συμπεράσματα 
Βάσει των αποτελεσμάτων των πειραμάτων και της βαθμονόμησης του μοντέλου 
THERMABIRD, το μοντέλο παρέχει δυνατότητα πολύ ικανοποιητικής πρόγνωσης θερμικών, 
ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και την πρόβλεψη των αναμενόμενων 
πορειών και διαδρομών για τις μετακινήσεις ή τη μετανάστευση των ανεμοπορούντων 
πουλιών. Λαμβάνοντας υπόψη την σύγκριση των πραγματικών δεδομένων θερμικών και 
των πορειών των πουλιών στην χαρτογράφηση ευαισθησίας των περιοχών ως προς την 
ευαισθησία των ανεμοπούντων πουλιών σε σχέση με τις υπέργειες κατασκευές, όπως είναι 
τα αιολικά πάρκα, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ή κεραίες τηλεπικοινωνίας  
πρέπει να θεωρούνται ευαίσθητες όλες οι διαδρομές και οι διάδρομοι μετακίνησης των 
πουλιών, όπως προκύπτουν από το μοντέλο. Αυτή η χαρτογράφηση με βάση τα 
αποτελέσματα του μοντέλου THERMABIRD είναι μόνο μια αρχική εκτίμηση, καθώς οι 
πρόγνωση των πορειών και των διαδρόμων αναδεικνύει την αυξημένη πιθανότητα 
παρουσίας ανεμοπορούντων πουλιών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει τις επιτόπιες καταγραφές πουλιών βάσει των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί η 
πραγματική ευαισθησία μιας περιοχής.  
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