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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ 

επραξηζηίεο ζε νξηζκέλα άηνκα ηα νπνία κε βνήζεζαλ, άκεζα ή έκκεζα, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Καηαξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ εηζεγήηξηά κνπ, Γξ. Μαξία Καινγήξνπ, γηα ηελ 

απεξηφξηζηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξακαηηθνχ θαη ηε ζχληαμε ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο πηπρηαθήο κνπ. Ζ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, ε θαζνδήγεζή ηεο, νη γλψζεηο 

πνπ κνπ κεηέδσζε, ε γφληκε θαη κφληκε θξηηηθή ηεο, θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ κνπ αθηέξσζε, 

απνδείρηεθαλ πνιχηηκνη παξάγνληεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ λα απεπζχλσ ζην Γάζθαιν, ηνλ Καζεγεηή Γξ. Γεκήηξην Κνιιάξν 

πνπ πάληα κε πξνζπκία θαη ππνκνλή θψηηδε φζα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πξνέθππηαλ ζηελ πνξεία ηεο 

έξεπλάο κνπ. Οη θαίξηεο ππνδείμεηο, νη ζπκβνπιέο ηνπ θαη νη γλψζεηο κε ηηο νπνίεο γελλαηφδσξα κε 

εθνδίαζε, ε πξνζσπηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηηο δεηγκαηνιεςίεο, φπσο θαη ε παξαρψξεζε ηνπ 

εξγαζηεξηαθνχ ηνπ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζσ εθεί ην πεηξακαηηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο, κε 

βνήζεζαλ φρη κφλν ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ πνλήκαηνο, αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Αθφκε επραξηζηψ ηε θηιφινγν Φιψξα Καινγήξνπ γηα ηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ κνπ, ηηο 

νπζηψδεηο παξεκβάζεηο ηεο, πνπ δεκηνπξγνχζαλ έλα επράξηζην θιίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο 

ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη γηα ηε θηινμελία πνπ κνπ πξνζέθεξε ε νηθνγέλεηά ηεο. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε εθ κέξνπο κνπ, αλ ζην ζεκείν απηφ δελ επραξηζηνχζα ηνπο θίινπο κνπ, ράξε 

ζηε ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε ησλ νπνίσλ θαηάθεξα λα θέξσ εηο πέξαο ηελ 

εξγαζία κνπ. πγθεθξηκέλα, επραξηζηψ ηε Μαξηάλζε Παγνπιάηνπ θαη ηνλ Μελά Ηαθσβίδε γηα ηε 

βνήζεηά ηνπο ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη γηα ηε θηινμελία πνπ κνπ 

παξείραλ θαηά ηε δηακνλή κνπ ζην Ζξάθιεην· ηε Εσή Ληαληξάθε θαη ηνλ Ησάλλε Σδφθα γηα ηηο 

εχζηνρεο επηζεκάλζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπο θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο· ηελ Αξγπξψ Μπιέηζνπ, 

ηελ Οπξαλία Ρνχζζνπ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, γηα ηε θηινμελία θαη ηελ ελίζρπζή ηνπο ζηηο δπζθνιίεο 

πνπ θαηά θαηξνχο πξνέθππηαλ. Αθφκα επραξηζηψ ηελ θίιε κνπ Καηεξίλα Γεσξγηάδνπ πνπ γηα 18 

ρξφληα ζηέθεηαη δίπια κνπ, ζε ράξεο θαη ιχπεο, ζαλ αδειθή κνπ. 

Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, Υξχζαλζν θαη Άλλα, ηηο αδεξθέο κνπ, 

νπιηάλα θαη Οζία, θαη ηα αλίςηα κνπ, Άλλα θαη Γηψξγν, γηα ηελ ππνκνλή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αλεθηίκεηε εζηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημή ηνπο, φπσο θαη ηα πεζεξηθά κνπ, Παξάζρν θαη Μαξία 

γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο. 

Σέινο, επηζπκψ λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ην ζχδπγφ κνπ, Δπάγγειν Κνπβαξληά, ν νπνίνο κε 

ηελ αγάπε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ, φπσο καξηπξά θαη η’ φλνκά ηνπ, απιφρεξα κνπ ράξηζε φινλ απηφ 

ηνλ θαηξφ, ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηά κνπ, θαη ζηελ απνπεξάησζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Καη γη’ απηφ ηνλ επραξηζηψ. 

Με εθηίκεζε 

Εσή Μαπξέα. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζθνπφ είρε λα κειεηήζεη ηελ παγίδεπζε αξζξνπφδσλ ζε 

ηξία δηαθνξεηηθά δελδξψδε είδε, ηελ ειηά (Olea europaea), ην θππαξίζζη (Cupressus 

sempervirens) θαη ηε ιεκνληά (Citrus limon), κε ηε ρξήζε δχν εηδψλ παγίδσλ, ηηο 

ρξσκαηηθέο θαη ηηο παγίδεο παξεκβνιήο. Οη ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεθαλ ελαέξηα θαη 

δηαρσξίζηεθαλ ζε δχν ηχπνπο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν αηρκαιψηηζεο ησλ 

αξζξνπφδσλ: ζε απηέο πνπ πεξηείραλ ζαπνπλφλεξν θαη ζε άιιεο πνπ πεξηείραλ 

πξνππιελνγιπθφιε. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θαιχηεξε κέζνδν αηρκαιψηηζεο αξζξνπφδσλ αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ επηδξνχλ ηα δηαθνξεηηθά δελδξψδε είδε ζηε ζπιιεςηκφηεηά ηνπο. 

Οη δεηγκαηνιεςίεο δηήξθεζαλ έμη εβδνκάδεο απφ 28 Μαξηίνπ έσο 9 Μαΐνπ 2007 

ζην αγξφθηεκα ηνπ Σ.Δ.Η. Κξήηεο. 
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Δικόνα 1: Γέλδξν ειηάο 

 

1.1 ΔΛΗΑ (Olea europaeα) 

 

Γέλδξν αεηζαιέο αησλφβην πνπ 

αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Oleaceae θαη 

ζην γέλνο Olea (Δικόνα 1). Δίλαη 

κέηξην ζε κέγεζνο, χςνπο 5-20 m, πνπ 

επεξεάδεηαη απφ ηε δσεξφηεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ή ηεο πνηθηιίαο, ηηο 

εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. 

Ο θνξκφο ηεο ειηάο είλαη 

θπιηλδξηθφο, κεγάιεο ζπλήζσο δηακέηξνπ, ιείνο θαη ηεθξνπξάζηλνο ζηα λεαξά 

δέλδξα, ελψ αλψκαινο, ξπηηδσκέλνο, θειινπνηεκέλνο θαη ρξψκαηνο ηεθξνχ ζηα 

κεγάιεο ειηθίαο, επεηδή εκθαλίδνληαη πάλσ ζ’ απηφλ εμνγθψκαηα δηαθφξσλ 

κεγεζψλ. ε θνξκφ κεξηθψλ ειαηφδελδξσλ ζρεκαηίδνληαη θνηιψκαηα απφ ζάπηζκα 

ηνπ μχινπ. 

Σν μχιν έρεη ρξψκα θηηξηλσπφ πξνο ηα έμσ θαη ζθνηεηλφ πξνο ηελ εληεξηψλε. ε 

εγθάξζηα ηνκή παξνπζηάδεη αθαλφληζηνπο δαθηπιίνπο, πνπ δεηθλχνπλ αθαλφληζηε 

βιάζηεζε, αληίζεηα κε ηα θπιινβφια δέλδξα ηα νπνία έρνπλ επθξηλείο δαθηπιίνπο, 

πνπ δηεπθνιχλνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ειηθίαο ηνπο. Σν μχιν ηεο ειηάο 

πξνζβάιιεηαη απφ κπθεηνινγηθέο αζζέλεηεο, θπξίσο ζε πεξηνρέο κε πνιιέο 

βξνρνπηψζεηο, πνπ ην θαηαζηξέθνπλ θαη δεκηνπξγνχλ ηηο θνηιφηεηεο ζηνλ θνξκφ ή 

ζηνπο βξαρίνλέο ηεο. 

Όηαλ ν θνξκφο ηεο ειηάο θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν χςνο δηαθιαδίδεηαη ζε 

βξαρίνλεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θπξηνχο, πνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 ηνπο μπινθφξνπο (θέξνπλ κφλν βιαζηνθφξνπο νθζαικνχο) 

 ηνπο θαξπνθφξνπο (θέξνπλ κφλν αλζνθφξνπο νθζαικνχο) 

 ηνπο κεηθηνχο (θέξνπλ θαη βιαζηνθφξνπο θαη αλζνθφξνπο νθζαικνχο) 

 ηνπο ιαίκαξγνπο (πνπ έρνπλ θαηεχζπλζε θαηαθφξπθε, απνξξνθνχλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο ρπκψλ θαη θέξνπλ μπινθφξνπο νθζαικνχο) 

 ηνπο πξψηκνπο θαη 

 ηνπο φςηκνπο. 
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Δικόνα 2: Άλζνο ειηάο 

 

Ζ χπαξμε πνιιψλ βιαζηψλ είλαη πξνάγγεινο αθαξπίαο, επεηδή κε απηφ ηνλ ηξφπν 

έρεη δηαηαξαρζεί ζνβαξά ην ηζνδχγην βιαζηήζεσο θαη θαξπνθνξίαο (Καςαινχ, 

2006). 

Ζ αχμεζε ησλ βιαζηψλ ηεο ειηάο δηαθξίλεηαη ζε επάθξηα θαη πιάγηα. Ζ επάθξηα 

βιάζηεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ έθπηπμε ηνπ επάθξηνπ μπινθφξνπ νθζαικνχ θαη 

ζπλίζηαηαη ζε επηκήθπλζε ηνπ βιαζηηθνχ άμνλα, ελψ ε πιάγηα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

έθπηπμε ησλ μπινθφξσλ νθζαικψλ, πνπ απαληνχλ αλά δχν ζηε καζράιε ησλ 

θχιισλ. 

Οη βιαζηνί, αλάινγα κε ην κέζν κήθνο ησλ κεζνγνλαηίσλ δηαζηεκάησλ ηνπο, 

δηαθξίλνληαη ζε βιαζηνχο κε καθξά κεζνγνλάηηα (1,9-2,2 cm), βξαρέα (1,3-1,7 cm) 

θαη πνιχ βξαρέα (0,8-1,0 cm). Οη βιαζηνί κε καθξά κεζνγνλάηηα είλαη θαη νη πην 

θαξπνθφξνη. 

Ο επάθξηνο νθζαικφο κεξηθέο θνξέο κεηαηξέπεηαη ζε αλζνθφξν, εθπηχζζεηαη 

φςηκα θαη δίλεη αλζνηαμία αληί γηα βιαζηφ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα ζηακαηήζεη ε 

θαηά κήθνο αχμεζε ηνπ βιαζηνχ. 

Σα θχιια είλαη απιά, βξαρχκηζρα, επηκήθε, ινγρνεηδή ή πξνκήθε ιεηφρεηια, κε 

αηρκεξή απφθπζε πνπ είλαη (ή απνηειεί) ηε ζπλέρεηα ηεο θεληξηθήο λεχξσζεο. 

Δθθχνληαη αλά δχν ζε θάζε γφλαην, αληίζεηα ην έλα απφ ην άιιν, ελψ ζε κεξηθέο 

πνηθηιίεο εθθχνληαη αλά ηξία. Ζ πάλσ επηθάλεηα ησλ θχιισλ είλαη δεξκαηψδεο κε 

παρηά εθπκελίδα θαη θαιχπηεηαη κε ρηηίλε, ελψ ε θάησ επηθάλεηα έρεη κηθξφ αξηζκφ 

ζηνκαηίσλ θαιππηφκελα κε κεγάιν αξηζκφ ηξηρψλ, ζρήκαηνο νκπξέιαο νη νπνίεο ηα 

πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ ππεξβνιηθή απψιεηα λεξνχ. Σν ρξψκα ηήο πάλσ επηθάλεηαο 

είλαη πξάζηλν βαζχ ή αλνηρηφ, ελψ ε θάησ επηθάλεηα έρεη ρξψκα αζεκί. Σν έιαζκα 

είλαη κηθξφ ή κεγάιν αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Σα θχιια δηαηεξνχληαη πάλσ ζην 

δέλδξν 2-3 ρξφληα θαη ζπλήζσο απνπίπηνπλ θαηά ηελ άλνημε. 

Σα άλζε ηεο ειηάο είλαη πεξίγπλα, κηθξά, 

θηηξηλφιεπθα θαη βξαρχκηζρα (Δικόνα 2). 

Φέξνληαη θαηά βνηξπψδεηο ηαμηαλζίεο ζηηο 

καζράιεο ησλ θχιισλ ζε μχιν ηνπ 

παξειζφληνο έηνπο. Μεξηθέο θνξέο άλζε κπνξεί 

λα δψζνπλ θαη ιαλζάλνληεο νθζαικνί ζε μχιν 

ειηθίαο έλα ή δχν ρξφλσλ. Σα άλζε 

απνηεινχληαη απφ έλαλ θνληφ κίζρν, ηνλ θάιπθα, ηε ζηεθάλε, ηνπο ζηήκνλεο θαη ηνλ 

χπεξν. Ο θάιπθαο είλαη θππειινεηδήο θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα νμχιεθηα θνληά 
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Δικόνα 3: Σν ζειπθφ 

κέξνο άλζνπο ειηάο  

Δικόνα 4: Καξπφο ειηάο 

ζέπαια, πνπ έρνπλ ππνζηεί νιηθή ή κεξηθή ζχκθπζε. Ζ 

ζηεθάλε απνηειείηαη ζπλήζσο απφ ηέζζεξα θηηξηλφιεπθα 

πέηαια, αιιά κεξηθέο πνηθηιίεο θέξνπλ πέληε πέηαια. Οη 

ζηήκνλεο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζε δχν, 

απνηεινχληαη απφ έλα θνληφ λήκα, πνπ θέξεη ζηελ θνξπθή 

λεθξφκνξθνπο αλζήξεο. Ο χπεξνο απνηειείηαη απφ κία 

δίρσξε σνζήθε, έλα βξαρχ ζηχιν θαη έλα δίινβν, θεθαισηφ 

ζηίγκα (Δικόνα 3). Ο θπζηνινγηθφο χπεξνο απνηειείηαη απφ δχν θαξπφθπιια, κε δχν 

ζπεξκαηηθέο βιάζηεο ζηνλ θαζέλα, ηθαλέο λα γνληκνπνηεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ. 

πλήζσο φκσο, γνληκνπνηείηαη ε κία κφλν ζπεξκαηηθή βιάζηε, ε νπνία εμειίζζεηαη 

ζε ζπέξκα ηνπ θαξπνχ, ελψ νη ππφινηπεο εθθπιίδνληαη. 

Σα άλζε ηεο ειηάο δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο:  

α) ηα ηέιεηα, πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλνπο ηνπο ζηήκνλεο θαη ηνλ χπεξν, θαη  

β) ηα αηειή ή ζηεκνλνθφξα, πνπ έρνπλ αλεπηπγκέλνπο κφλν ηνπο ζηήκνλεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν χπεξνο είλαη ππνηππψδεο ή αηξνθηθφο.  

Ζ πιήξεο άλζεζε ηεο ειηάο ζηε ρψξα καο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα απφ ηα ηέιε 

Απξηιίνπ θαη λα ζπλερηζηεί ην Μάην. 

Ο θαξπφο ηεο ειηάο είλαη δξχπε, 

ζθαηξηθφο ή ειιεηςνεηδήο. Σν ρξψκα 

ζηαδηαθά γίλεηαη απφ έληνλν πξάζηλν, σρξφ 

πξάζηλν, πξαζηλνθίηξηλν, εξπζξφ, 

θεξαζέλην, ηψδεο θαη ηειηθά καχξν θαη 

γπαιηζηεξφ (Δικόνα 4). Σν εξπζξφ ηψδεο 

θαη καχξν ρξψκα νθείινληαη ζε αλζνθπάλεο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηα θχηηαξα ζην 

ζηάδην ηεο σξίκαλζεο. Δμαίξεζε απνηειεί ν θαξπφο ηεο Λεπθφθαξπεο πνηθηιίαο, ν 

νπνίνο ιακβάλεη θαηά ηελ σξίκαλζή ηνπ ρξψκα ιεπθφ. Ο ειαηφθαξπνο απνηειείηαη 

απφ ην εμσθάξπην (επηδεξκίδα, θινηφ) πνπ είλαη ιεπηφ, απφ ην κεζνθάξπην (ζάξθα) 

φπνπ ζρεκαηίδνληαη ηα ζηαγνλίδηα ιαδηνχ ηα νπνία κεγαιψλνπλ κε ηελ σξίκαλζε ηνπ 

θαξπνχ θαη ηέινο απφ ην ζθιεξφ θαη απνμπισκέλν ελδνθάξπην (ππξήλα) πνπ θέξεη 

γιπθέο (απιάθηα). Οη ηειεπηαίεο δηεπθνιχλνπλ ηε δηάθξηζε ησλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ. 

Δζσηεξηθά ηνπ ππξήλα πεξηέρεηαη ην ζηελφκαθξν ζπέξκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

ηελ επηδεξκίδα, ην ελδνζπέξκην, ηηο θνηπιεδφλεο θαη ην έκβξπν. 

Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ηνπ ειαηφδελδξνπ είλαη πινχζην, δηαθιαδίδεηαη γηα λα κπνξεί 

λα ζπγθξαηεί γεξά ην δέλδξν θαη γηα λα βξίζθεη λεξφ θαη ζξεπηηθέο νπζίεο απφ ην 
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έδαθνο. Μέρξη ηνλ ηξίην ή ηέηαξην ρξφλν, αλεμάξηεηα αλ πξνέξρεηαη απφ ζπφξν ή 

κφζρεπκα, αλαπηχζζεηαη θάζεηα, θπξίσο ζηα ζπνξφθπηα, αιιά αξγφηεξα ην αξρηθφ 

ξηδηθφ ζχζηεκα αληηθαζίζηαηαη απφ έλα άιιν ζπζαλψδεο, πνπ παξάγεηαη θπξίσο απφ 

ηηο ζθαηξνβιάζηεο ή ηνπο γφγγξνπο, πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην ιαηκφ ηνπ ειαηφδελδξνπ, 

ιίγν θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σα εμνγθψκαηα απηά πνπ απαληψληαη 

ζηνλ θνξκφ, ζην ιαηκφ θαη ζηε ξίδα ησλ ειαηφδελδξσλ, παιαηφηεξα ηα ζεσξνχζαλ 

ζαλ θάηη παζνινγηθφ, αιιά αξγφηεξα δηαπηζηψζεθε πσο είλαη θπζηνινγηθά θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ επηβίσζε ησλ ειαηφδελδξσλ εθφζνλ είλαη ππεξπιαζίεο πινχζηεο ζε 

ζξεπηηθέο νπζίεο θαη θπηνξκφλεο (Πνληίθεο, 2000). 

Βαζηθά ν ηξφπνο αλαπηχμεσο ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηε θχζε 

ηνπ εδάθνπο. Αλ ην έδαθνο είλαη βαξχ θαη θαθναεξηδφκελν, ε δηαζπνξά ησλ ιεπηψλ 

ξηδψλ γίλεηαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. ηα αξγηιψδε εδάθε, κε πςειφ 

εηήζην χςνο βξνρνπηψζεσλ, ην ξηδηθφ ζχζηεκα είλαη επηθαλεηαθφ θαη δελ ππεξβαίλεη 

ζε βάζνο ηα 60 cm. Αληίζεηα, ζηα ακκψδε εδάθε ην ξηδηθφ ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη 

πάξα πνιχ ζε βάζνο θαη πιάηνο, γηα παξάδεηγκα βξέζεθαλ ειαηφδελδξα κε ξίδεο, πνπ 

είραλ επεθηαζεί θαηά πιάηνο κέρξη 12 m θαη ζε βάζνο 6 m.  

Ζ ειηά ππάξρεη ζρεδφλ ζ’ φιε ηελ Διιάδα, ζηνπο ζακλφηνπνπο ρακεινχ 

πςφκεηξνπ. ηελ απηνθπή ηεο κνξθή είλαη ζάκλνο ή κηθξφ δέλδξν κε κηθξά θχιια. 

Καηαηάζζεηαη ζηα μεξφθπηα. αλ θαιιηεξγνχκελν δέλδξν ππάξρεη παληνχ φπνπ ην 

θιίκα είλαη ήπην. Δίλαη γλσζηέο δεθάδεο πνηθηιίεο ηεο ζ’ φιε ηε ρψξα. 

Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ελδείθλπηαη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 15-20
o
C. Ζ θαηψηεξε ζεξκνθξαζία πνπ κπνξεί λα αληέμεη ην 

ειαηφδελδξν, ρσξίο επηβιαβείο ζπλέπεηεο, είλαη -3
o
C, ελψ γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αληέρεη έσο -8
o
C. ηε Μεζφγεην, πνπ είλαη ηφπνο πξνέιεπζεο θαη 

θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο, ε κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα 

θπκαίλεηαη απφ 4,4 έσο 10
o
C. 

Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο πξέπεη λα είλαη ειαθξψο μεξή, γηαηί 

απμεκέλε αηκνζθαηξηθή πγξαζία επλνεί ηελ αλάπηπμε επηβιαβψλ γηα ηελ ειηά 

εληφκσλ θαη κπθήησλ. Ζ έιιεηςε εδαθηθήο πγξαζίαο ην θαινθαίξη πξνθαιεί 

πξνζσξηλή ζπξξίθλσζε ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη κεξηθέο θνξέο πηψζε απηνχ (Πνληίθεο, 

2000). 
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Δικόνα 5: Γέλδξν θππαξηζζηνχ 

 
 

Δικόνα 6: Φχιιν θππαξηζζηνχ 

 

 

 

1.2 ΚΤΠΑΡΗΗ (Cupressus sempervirens) 

 

Δίδνο θπηνχ πνπ αλήθεη ζην γέλνο 

Κππάξηζζνο (Cupressus) ηεο νηθνγέλεηαο 

Κππαξηζζίδεο (Cupressaceae), θιάζε 

Κσλνθφξα (Coniferae). Πεξηιακβάλεη 

πεξίπνπ δψδεθα είδε πνπ απαληνχλ ζηηο 

εχθξαηεο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηνπ 

βφξεηνπ εκηζθαηξίνπ. 

Γέλδξν αεηζαιέο, κε ππξακηδνεηδέο 

ζρήκα, πνπ κπνξεί λα θηάζεη σο ηα 40 m 

χςνο (Δικόνα 5). Ο θινηφο ηνπ είλαη 

ηεθξνθάζηαλνο, ειαθξά ζρηζκέλνο. Σν 

Cupressus sempervirens είλαη ην κφλν είδνο 

θππαξηζζηνχ πνπ απαληάηαη απηνθπέο ζηελ 

Κξήηε θαη ζηε Ρφδν, θαη εκηαπηνθπέο ζηε 

Ν. Διιάδα, ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηα Δπηάλεζα θιπ. 

Σα θχιια ηνπ είλαη πνιχ κηθξά, ζαλ ιέπηα 

επάιιεια, κε πξάζηλν ζθνχξν ρξψκα, 

ζηαπξσηά αληίζεηα, εχνζκα, πνιχ ππθλά πνπ 

ζθεπάδνπλ ζρεδφλ ηειείσο ηα λεαξά θιαδηά 

(Δικόνα 6). 

Σα άλζε είλαη κνλνγελή θαη ην θπηφ 

κφλνηθν. Σα αξζεληθά άλζε έρνπλ ρξψκα 

θίηξηλν θαη εθθχνληαη ζε επάθξηνπο, σνεηδείο ή πξνκήθεηο, θπιηλδξηθνχο ηνχινπο (ή 

άξξελεο θψλνπο). Σα ζειπθά εθθχνληαη ζε ζθαηξηθνχο ηνχινπο (ή θψλνπο) θαη 

απνηεινχληαη απφ 8-14 θαξπφθπιια πνπ θέξνπλ ζηε βάζε ηνπο πνιιέο 

ζπεξκνβιάζηεο. Ζ άλζεζε δηαξθεί απφ ηνλ Ηαλνπάξην σο ηνλ Απξίιην. Οη ζειπθέο 

ηαμηαλζίεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε ζηγά ζηγά σξηκάδνπλ θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζρεδφλ 

ζθαηξηθνχο απνμπισκέλνπο γθξηδνθίηξηλνπο θψλνπο, ηα γλσζηά θππαξηζζφκεια. Σα 

ζπέξκαηα βξίζθνληαη πνιιά καδί ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά θάζε θαξπφθπιινπ, έρνπλ 

κνξθή σνεηδή θαη ρξψκα θαζηαλφ. Ζ πηψζε ησλ ζπεξκάησλ γίλεηαη ην θζηλφπσξν ή 

ην ρεηκψλα. 
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Σα θππαξηζζφκεια ή θνπθνπλάξηα είλαη ζηξνγγπιά, κε δηάκεηξν 2-3 cm θαη 

σξηκάδνπλ ηε δεχηεξε ρξνληά, νπφηε αλνίγνπλ ηα θαξπηθά ιέπηα θαη ειεπζεξψλνληαη 

νη ζπφξνη. ε θπηψξην πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπφξνπο ηελ άλνημε ή κε κνζρεχκαηα 

απφ ψξηκν μχιν ην θζηλφπσξν (θήθαο, 1983). 

Σν θππαξίζζη είλαη έλα κε απαηηεηηθφ δέλδξν πνπ επδνθηκεί ζε φια ηα εδάθε, 

αλεμαξηήησο ηεο ρεκηθήο ηνπο ζχζηαζεο θαη νμχηεηαο. Αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα ζε 

βαζηά, ειαθξψο πγξά, ακκναξγηιψδε θαη πινχζηα ζε θπηφρσκα εδάθε. Απαηηεί 

θιίκα κε ήπην ρεηκψλα θαζψο δελ αληέρεη ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο απφ -18
o
C. 

Δίλαη πνιχ μεξφβην, δειαδή αληέρεη ζηελ μεξαζία. Καηά κέζν φξν δεη 400-500 

ρξφληα, έρνπλ φκσο αλαθεξζεί θαη πεξηπηψζεηο πνπ έρεη μεπεξάζεη ηα 1.000 ρξφληα.  

Σν είδνο Κππάξηζζνο ε αεηζαιήο εκθαλίδεηαη κε δχν κνξθέο ή, ζχκθσλα κε 

κεξηθνχο βνηαλνιφγνπο, πνηθηιίεο, πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ θαηεχζπλζε θαη 

ζην κέγεζνο ησλ θιαδηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζην ζρήκα ηεο θφκεο. Οη κνξθέο 

απηέο ζχκθσλα κε ηνλ Καββάδα (1956) είλαη: 

α) Κππάξηζζνο ε αεηζαιήο κνξθή αεηζαιήο (Cupressus sempervirens f. pyramidalis). 

Έρεη θιαδηά ηζρπξά πνπ ζπγθιίλνπλ πξνο ηνλ θνξκφ, ζρεδφλ φξζηα, θαη θφκε 

ππξακηδνεηδή. Δίλαη ην γλσζηφ σο «αξζεληθφ θππαξίζζη» ή νξζφθιαδν θππαξίζζη. 

Απαληάηαη θπξίσο θαιιηεξγεκέλν ζε θηήκαηα, λεθξνηαθεία θ.α. 

β) Κππάξηζζνο ε αεηζαιήο κνξθή νξηδφληηα (Cupressus sempervirens f. horizontalis). 

Έρεη θιαδηά απισηά, ζρεδφλ νξηδφληηα θαη θφκε πιαηηά. Δίλαη ην θνηλά γλσζηφ σο 

«ζειπθφ θππαξίζζη» ή πάξηζαιν. Μφλν απηή ε κνξθή ζπλαληάηαη απηνθπήο ζηα 

δάζε, ζεσξείηαη ε άγξηα κνξθή ηνπ είδνπο θαη θαιιηεξγείηαη ζπαληφηεξα απφ ηελ 

πξναλαθεξφκελε. 

Αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο δχν ηππηθέο κνξθέο ππάξρνπλ πνιιέο ελδηάκεζεο. Σα πην 

αμηφινγα είλαη ηα αζηαηηθά: Κππάξηζζνο ε πέλζηκνο (Cupressus funebris), ηζαγελήο 

ηεο Κίλαο, θαη Κππάξηζζνο ε ζπζαλσηή (Cupressus torulosa), ηζαγελήο ησλ 

Ηκαιαΐσλ· θαη ηα ακεξηθαληθά: Κππάξηζζνο ε καθξφθαξπνο (Cupressus macrocarpa), 

ηζαγελήο ηεο Καιηθφξληαο, θαη Κππάξηζζνο ε αξηδνληθή (Cupressus arizonica), 

ηζαγελήο ηνπ Μεμηθνχ θαη ησλ ΖΠΑ. Χο δηαθνζκεηηθφ πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ 

Πνξηνγαιία είλαη θαη ε Κππάξηζζνο ε ινπδηηαληθή (Cupressus lusitanica ή Cupressus 

glauca) (Καββάδαο, 1956). 

Σν θππαξίζζη θαιιηεξγείηαη ζε θπηείεο σο αλεκνθξάθηεο γεσξγηθψλ θηεκάησλ. 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πάξθα θαη ζε αλαδαζψζεηο ζεξκψλ θαη άλπδξσλ 
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Δικόνα 7: Γέλδξν ιεκνληάο 

πεξηνρψλ. ηε Β. Πεινπφλλεζν γίλνληαλ εληνλφηεξε θαιιηέξγεηα, γηαηί απφ ην μχιν 

ηνπ θαηαζθεπάδνληαλ ππφζηεγα γηα ηελ μήξαλζε ηεο ζηαθίδαο. 

Σν μχιν ηνπ είλαη κέηξηα ζθιεξφ, κέηξηα βαξχ, αξσκαηηθφ, κε νκνηνγελή πθή, 

ζρεδφλ άζεπην. Υξεζηκνπνηείηαη γηα νηθνδνκηθέο αλάγθεο (ζπίηηα, ππφζηεγα, 

απνζήθεο, ζηάβινπο), γηα θαηαζθεπή επίπισλ (κπανχια, ληνπιάπεο, ζξαλία), 

θαηαξηηψλ πινίσλ, μπιφγιππησλ, ηνξλεπηψλ αληηθεηκέλσλ θ.ά. θαζψο θαη θηβσηίσλ 

ζηα νπνία παιαηφηεξα θπιάζζνληαλ κάιιηλα πθάζκαηα γηαηί ε νζκή ηνπ 

απνκαθξχλεη ηα έληνκα. Σέινο, κε απφζηαμε ιακβάλεηαη απφ ην μχιν πγξφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξσκαηνπνηία αιιά θαη ζηε θαξκαθεπηηθή σο θαηαπξαυληηθφ 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

1.3 ΛΔΜΟΝΗΑ (Citrus limon) 

 

Ζ Λεκνληά αλήθεη ζηα εζπεξηδνεηδή. Καιιηεξγείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν, δψδεθα 

φκσο ρψξεο παξάγνπλ ην 97% ησλ ιεκνληψλ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο, φπσο ε 

ΖΠΑ, ε Ηηαιία θαη ε Αξγεληηλή. 

Σν λεαξφ ιεκνλφδελδξν, εμαηηίαο ησλ καθξψλ βιαζηψλ πνπ δεκηνπξγεί, 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν θιάδεκα 

δηακφξθσζεο απφ φ,ηη ηα άιια 

εζπεξηδνεηδή (Δικόνα 7). Οη 

λεαξνί βιαζηνί είλαη ιείνη, κε 

ηξηγσληθή δηαηνκή θαη ηψδεο 

ρξψκα. Οη κεγαιχηεξεο ειηθίαο 

βιαζηνί, εμαηηίαο ηνπ βάξνπο 

ησλ θχιισλ θαη ησλ θαξπψλ, 

ιπγίδνπλ πξνο ηα θάησ θαη ζην 

ζεκείν θάκςεο ηνπο εθθχνληαη 

ιαίκαξγνη. Μεξηθνί απφ ηνπο ιαίκαξγνπο δηαηεξνχληαη θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

κέξνο ηεο θφκεο (βξαρίνλεο), ελψ απηνί πνπ έρνπλ αθαηάιιειε ζέζε αθαηξνχληαη. 

Όπσο ζε φια ηα εζπεξηδνεηδή νη θχξηνη βξαρίνλεο εθθχνληαη απφ ηνλ θνξκφ ζε χςνο 

60-120 cm απφ ην έδαθνο. Ο θνξκφο είλαη θπιηλδξηθφο, εθηφο απφ ηα κεγάιεο ειηθίαο 

δέλδξα, φπνπ ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζηνλ θνξκφ ηνπο ξάρεο, θάησ απφ κεγάινπο 
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βξαρίνλεο. Οη ξάρεο απηέο απαληνχλ πην ζπρλά ζηε ιεκνληά παξά ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν είδνο εζπεξηδνεηδνχο. 

Ζ θφκε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ είλαη ζπλήζσο ζθαηξηθή, αλ θαη ην 

ζρήκα ηνπ δέλδξνπ κπνξεί λα πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θιαδέκαηνο. ηε 

ιεκνληά νη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο δεπηεξεχνληεο θιάδνπο απμάλνπλ θαηά έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ εθθεληξηθφ ηξφπν, κε απνηέιεζκα ν θιάδνο λα ιακβάλεη δηαηνκή 

επηκήθε αληί γηα θπθιηθή. Απηφ νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

θακβίνπ, πνπ παξαηεξείηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ θιάδνπ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην 

ζρεκαηηζκφ δαθηπιίσλ απμήζεσο κε κεγάιν πάρνο πξνο ηα θάησ θαη κηθξφ πξνο ηα 

πάλσ. ε ηέηνηνπο θιάδνπο ε ηθαλφηεηα επνπιψζεσο ησλ πιεγψλ είλαη κεγαιχηεξε 

ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ θιάδνπ παξά ζηελ πάλσ. 

Σα εζπεξηδνεηδή ζην ζπνξείν θέξνπλ κία θχξηα ξίδα, ελψ ε εκθάληζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ θχξησλ ξηδψλ παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίαο θπηά. 

Σα θχιια είλαη απιά, θχνληαη ελαιιάμ θαη δηαηάζζνληαη ειηθνεηδψο γχξσ απφ ην 

λέν θπιινθφξν βιαζηφ. Ο κίζρνο ηνπο ζηεξείηαη απφ πηεξχγηα πνπ απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθφ δηαθφξσλ άιισλ εζπεξηδνεηδψλ. Σα εζπεξηδνεηδή κνινλφηη είλαη 

αείθπιια, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ηάζε ζπλερνχο αλαλεψζεσο ηνπ θπιιψκαηφο 

ηνπο. Καηά ηα πξψηα ρξφληα θαη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ηνπ δέλδξνπ, ε 

εηήζηα πνζφηεηα ησλ λενζρεκαηηζζέλησλ θχιισλ είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ 

παιηψλ θχιισλ, πνπ έπεζαλ. Τπάξρεη φκσο πεξίπησζε ε ηάζε απηή λα αληηζηξαθεί 

γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη θαηά ηελ επηθξάηεζε 

μεξψλ θαη ζεξκψλ αλέκσλ, πνπ πξνθαινχλ κεξηθή απνθχιισζε ζηα δέλδξα, ή κε ηελ 

εθδήισζε παγεηνχ, πνπ θαηαζηξέθεη ηα θχιια ησλ δέλδξσλ. ηελ πεξίπησζε 

αλεκφπιεθησλ πεξηνρψλ ζπληζηάηαη ηα δέλδξα λα πξνζηαηεχνληαη κε αλεκνζξαχζηεο.  

ηα εζπεξηδνεηδή δηαθξίλνπκε δχν είδε νθζαικψλ: 

  ηνπο βιαζηνθφξνπο ή μπινθφξνπο (πνπ ζρεκαηίδνληαη επάθξηα ή πιάγηα ηνπ 

βιαζηνχ), θαη  

  ηνπο κεηθηνχο (πνπ ζρεκαηίδνληαη πιάγηα ζηηο καζράιεο ησλ θχιισλ ηνπ 

βιαζηνχ). 

Ζ δηάθξηζή ηνπο κνξθνινγηθά θαη αλαηνκηθά είλαη αδχλαηε απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηνπο κέρξη θαη ιίγεο εκέξεο πξν ηεο εθπηχμεψο ηνπο, νπφηε θαη εκθαλίδνληαη 

κηθξνζθνπηθέο αλαηνκηθέο δηαθνξέο. Καη ηα δχν είδε νθζαικψλ πεξηβάιινληαη κε 

πεξηβιήκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά ζαλ ιέπηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

νθζαικψλ ζε θαξπνθφξνπο γίλεηαη ιίγεο εβδνκάδεο πξν ηεο βιαζηήζεψο ηνπο. 
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Δικόνα 8: Λεκνλαλζφο 

Σα άλζε ραξαθηεξίδνληαη απφ ην πινχζην άξσκα, ηελ επράξηζηε ζέα πνπ 

δεκηνπξγεί ην ιεπθφ ρξψκα ησλ πεηάισλ (πνξθπξφ εμσηεξηθά) ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

βαζππξάζηλν ρξψκα ησλ θχιισλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ εληφκσλ. Δκθαλίδνληαη σο 

κνλήξε ή αλά δχν καδί. Σν κέγεζνο ησλ αλζέσλ πνηθίιιεη απφ 1,8 cm γηα ηα 

κηθξφηεξα άλζε κέρξη 3,8 cm γηα ηα κεγαιχηεξα. Ζ ιεκνληά παξάγεη άλζε φιν ην 

ρξφλν, θαηά θαλφλα εξκαθξφδηηα, αιιά παξάγεη επηπξνζζέησο θαη άλζε 

ζηεκνλνθφξα. 

Έλα άλζνο ιεκνληάο απνηειείηαη απφ ηνλ θάιπθα 

πνπ είλαη κηθξφο, θηηξηλσπφο ή πξαζηλσπφο θαη 

απαξηίδεηαη απφ πέληε ζπλήζσο ζέπαια, ηα νπνία 

ζπγρσλεχνληαη ζε έλα ζρεκαηίδνληαο κηθξφ θχπειιν κε 

πέληε ή πην ζπρλά κε ηξεηο ή ηέζζεξης πξνεμνρέο. Ζ 

ζηεθάλε απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ή ζπλεζέζηεξα πέληε 

επηκήθε, γπαιηζηεξά θαη ιακπεξά πέηαια (Δικόνα 8). 

Οη ζηήκνλεο είλαη πνιπάξηζκνη (20-40) θαη απνηεινχληαη απφ ιεπθά, ζε φξζηα 

θαηεχζπλζε, λεκάηηα, ηα νπνία θέξνπλ ζηελ θνξπθή θίηξηλνπο αλζήξεο θαη είλαη, 

κεξηθέο θνξέο, ελσκέλα θαηά νκάδεο ζηε βάζε. Ο χπεξνο απνηειείηαη απφ ηελ 

πξάζηλε σνζήθε πνπ θέξεη 9-13 ρψξνπο θαη ζηεξίδεηαη πάλσ ζην δίζθν ηνπ άλζνπο 

θαη ζην ζηχιν, πνπ είλαη θπιηλδξηθφο, δηαθφξνπ πάρνπο θαη κήθνπο (ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ εηδψλ) θαη θέξεη ζηελ θνξπθή ην ζθαηξηθφ θαη γαιαθηφρξσκν ζηίγκα (Πνληίθεο, 

2003). 

Ο θαξπφο είλαη έλα είδνο ξάγαο, πνπ νλνκάδεηαη 

εζπεξίδην (Δικόνα 9). Πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο σνζήθεο θαη απνηειείηαη απφ δέθα 

θαξπφθπιια δηαηεηαγκέλα ζθαηξηθά. Σα θαξπφθπιια 

θπινγελεηηθψο ζεσξνχληαη κεηακνξθσκέλα θχιια, 

ηα νπνία είλαη δηπισκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

ηα άθξα λα ελψλνληαη ζην θέληξν κε ηνλ αλζηθφ 

άμνλα (Πνληίθεο, 2003). Σα λεαξά δέλδξα ιεκνληάο αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα θαη 

κπαίλνπλ ζηελ θαξπνθνξία ζε κηθξφηεξε ειηθία απφ φ,ηη εθείλα ησλ άιισλ 

εζπεξηδνεηδψλ. Έηζη, ε ιεκνληά αξρίδεη λα δίλεη ηνπο πξψηνπο θαξπνχο ζην 3ν έηνο 

θαη κπαίλεη ζε πιήξε θαξπνθνξία ζην 6ν-7ν έηνο (Βαζηιαθάθεο θαη Θεξηφο, 2006). 

Ο θαξπφο ησλ εζπεξηδνεηδψλ γεληθφηεξα απνηειείηαη απφ δχν θχξηα κέξε, 

εμσηεξηθά ην πεξηθάξπην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην εμσθάξπην θαη ην κεζνθάξπην, 

 
Δικόνα 9: Καξπφο ιεκνληάο 
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θαη εζσηεξηθά ην ελδνθάξπην. Πην αλαιπηηθά, ην εμσθάξπην απνηειείηαη απφ ηελ 

επηδεξκίδα θαη ηα παξαθείκελα, παξεγρπκαηηθά θχηηαξα, ζπκπαγή ζηξψκαηα, φπνπ 

βξίζθνληαη νη ρισξνπιάζηεο θαη νη ειαηνθφξνη αδέλεο ηνπ θαξπνχ. Σν κεζνθάξπην 

βξίζθεηαη κεηαμχ εμσθαξπίνπ θαη ελδνθαξπίνπ θαη έρεη πθή παξφκνηα κε εθείλε ηνπ 

ζπνγγψδνπο παξεγρχκαηνο ηνπ θχιινπ. Σέινο, ην ελδνθάξπην είλαη ην ηκήκα εθείλν 

ηεο κεκβξάλεο πνπ πεξηβάιιεη ηελ εμσηεξηθή εκηζθαηξηθή επηθάλεηα ησλ 

θαξπφθπιισλ (Πνληίθεο, 2003). 

Ζ ιεκνληά είλαη ην πην επαίζζεην εζπεξηδνεηδέο ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

θαιιηεξγείηαη ζε εκπνξηθή θιίκαθα ζηηο πην ζεξκέο πεξηνρέο ηεο ππνηξνπηθήο δψλεο. 

Θεξκνθξαζίεο -5 έσο -7
o
C πξνθαινχλ κεγάιε δεκηά ζην μχιν ηεο ιεκνληάο. Οη 

θαξπνί δεκηψλνληαη ζηνπο -2
o
C. Δπίζεο, ηα άλζε θαη νη λεαξνί θαξπνί είλαη δπλαηφλ 

λα λεθξσζνχλ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Οη πξάζηλνη θαξπνί δηακέηξνπ 2 cm αληέρνπλ 

ζε ζεξκνθξαζία κέρξη θαη -4
o
C. ε δεζηέο θαη πγξέο πεξηνρέο νη ιεκνληέο είλαη 

πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο ζε κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο θαζψο θαη ζε θνθθνεηδή 

(Βαζηιαθάθεο θαη Θεξηφο, 2006). 
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2 ΑΡΘΡΟΠΟΓΑ 

 

Σν θχιν ησλ Αξζξνπφδσλ είλαη ην κεγαιχηεξν ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ ζε αξηζκφ 

θαη πνηθηιία εηδψλ. Σα αξζξφπνδα, πνπ είλαη αζπφλδπια δψα κε δίπιεπξε ζπκκεηξία, 

απνηεινχλ ην 75% πεξίπνπ ησλ γλσζηψλ δσηθψλ εηδψλ θαη ην φλνκά ηνπο πξνέξρεηαη 

απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο «άξζξν» θαη «πνπο», ιφγσ ηνπ φηη θαηά θαλφλα έρνπλ 

αξζξσηά άθξα. Σα αξζξφπνδα έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηνπο Γαθηπιηνζθψιεθεο 

(Annelida) θαη ζχκθσλα κε κία ζεσξία πξνέξρνληαη θπινγελεηηθά απφ θνηλφ 

πξφγνλν, αλ θαη δελ ππάξρνπλ ελδηάκεζεο κνξθέο γηα λα ππνζηεξηρζεί ε ππφζεζε 

απηή (Cloudsley-Thompson, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

Απφ εμειηθηηθή άπνςε ηα αξζξφπνδα απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθά επηηπρή νκάδα 

δψσλ, εθφζνλ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε επξχηαηε πνηθηιία ζπλζεθψλ, δηαζέηνπλ 

πνηθίινπο κεραληζκνχο κεηαθίλεζεο, έρνπλ ηελ επξχηεξε δπλαηή πνηθηιία ζσκαηηθήο 

δνκήο θαη θαηαλαιψλνπλ ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία εηδψλ δηαηξνθήο (Καπεηαλάθεο, 

2003). 

Αθφκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελεξγεηαθή ξνή θαη αλαθχθισζε ζηνηρείσλ αθνχ θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο α' θαη β' 

θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη καθξναπνζπλζεηψλ.  

Σν θχιν ησλ αξζξνπφδσλ δηαηξείηαη ζε θιάζεηο, φπσο ησλ Αξαρληδίσλ 

(Arachnida), ησλ Δλδνγλάζσλ (Entognatha) θαη ησλ Δληφκσλ (Insecta) κε βάζε ηε 

πγθξηηηθή Αλαηνκηθή, ηελ Δκβξπνινγία θαη ηε Φπζηνινγία. Οη θιάζεηο 

ππνδηαηξνχληαη ζε ηάμεηο, γηα παξάδεηγκα ζηα αξαρλίδηα αλήθνπλ νη ηάμεηο Αξάρλεο 

(Araneae), Αθάξεα (Acarina) θ.ά., ελψ ζηα έληνκα αλήθνπλ νη ηάμεηο Κνιεφπηεξα 

(Coleoptera), Γίπηεξα (Diptera), Λεπηδφπηεξα (Lepidoptera) θ.ά. 

Σα αξζξφπνδα ραξαθηεξίδνληαη σο εδαθφβηνη νξγαληζκνί, ιφγσ ηνπ φηη πεξλνχλ 

φιν (θνιιέκβνια) ή κέξνο απφ ηνλ βηνινγηθφ ηνπο θχθιν (πξνλχκθεο θνιενπηέξσλ, 

ιεπηδφπηεξσλ) κέζα ζην έδαθνο. Τπάξρνπλ επίζεο αξζξφπνδα πνπ θηλνχληαη απφ ην 

έδαθνο πξνο ηελ επηθάλεηα θαη αληίζηξνθα, φπσο δηάθνξα Υεηιφπνδα, Γηπιφπνδα θαη 

έληνκα, γηα παξάδεηγκα αξθεηέο νηθνγέλεηεο θνιενπηέξσλ, νη Σεξκίηεο θαη ηα 

Μπξκήγθηα. 
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2.1. ΚΛΑΖ: ΑΡΑΥΝΗΓΗΑ (Arachnida) 

 

Σα Αξαρλίδηα αξηζκνχλ πεξίπνπ 70.000 είδε θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ηάμεηο: 

 Αξάρλεο (Araneae) 

 Φαιάγγηα (Opiliones) 

 Αθάξεα (Acarina) 

 θνξπηνχο (Scorpionida) 

 Φεπδνζθνξπηνχο (Pseudoscorpiones) 

θαη άιιεο κηθξφηεξεο νκάδεο. 

Μεηαμχ ησλ αξαρληδίσλ απηψλ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζην 

κέγεζνο, ζηε κνξθή θαη ζηα εμαξηήκαηα. Σν κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη απφ κήθνο 0,1 

mm (αθάξεα) έσο 18 cm (ζθνξπηνί). Σα αξαρλίδηα δνπλ ζπλήζσο ζε δεζηέο θαη μεξέο 

πεξηνρέο. Δίλαη ζρεηηθά ζπάληα ζην βφξεην εκηζθαίξην, αιιά πνιχ δηαδεδνκέλα ζηηο 

ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο. Σα αξαρλίδηα δνπλ ζηελ μεξά, κε εμαίξεζε ιίγεο 

νκάδεο πνπ δεπηεξνγελψο έρνπλ γίλεη πδξφβηεο (Goodnight, 1996). Σα αξαρλίδηα ήηαλ 

ηα πξψηα αξζξφπνδα πνπ επνίθηζαλ ηνπο ρεξζαίνπο βηφηνπνπο. Οη πην παιαηέο 

γλσζηέο κνξθέο αξαρληδίσλ είλαη νη ζθνξπηνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα απνιηζψκαηα 

ηνπ ηινχξηνπ (πεξίπνπ πξηλ απφ 395.000.000 ρξφληα), ελψ πην πξφζθαηα, πξνο ην 

ηέινο ηεο Παιαηνδσηθήο επνρήο, εκθαλίζηεθαλ νη αξάρλεο ζε απνιηζψκαηα θφθθηλνπ 

ςακκίηε ηνπ Γεβφληνπ (πεξίπνπ πξηλ απφ 345.000.000 ρξφληα) (Levi, 1996). 

Σα πεξηζζφηεξα είδε αξαρληδίσλ είλαη ζαξθνθάγνη αξπαθηηθνί νξγαληζκνί κε 

λχρηα θαη γακςφλπγρεο (θαη νη δχν ζρεκαηηζκνί είλαη ηξνπνπνηεκέλεο ρειεθεξαίεο 

θαη πνδνπξνζαθηξίδεο), δειεηεξηψδεηο αδέλεο ή θεληξηά. Γελ ππάξρνπλ θεξαίεο θαη 

γλάζνη. Έρνπλ ζπλήζσο απνκπδεηηθά ζηνκαηηθά εμαξηήκαηα ή έλα δπλαηφ 

απνκπδεηηθφ θάξπγγα κε ηα νπνία πξνζιακβάλνπλ ηα πγξά θαη ηνπο καιαθνχο 

ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο ηεο ιείαο ηνπο. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ πξνζαξκνγψλ ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε χπαξμε κεηαμνγφλσλ αδέλσλ ζηηο αξάρλεο (Καπεηαλάθεο, 2003). 

Σα πεξηζζφηεξα είδε αξαρληδίσλ είλαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, είλαη δψα σθέιηκα, ιφγσ ηεο θαηαζηξνθήο πνπ επηθέξνπλ ζε 

ηεξάζηην αξηζκφ κηθξφηεξσλ Αζπφλδπισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη βιαβεξψλ 

εληφκσλ. Διάρηζηα είδε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αξάρλε καχξε ρήξα θαη ν θαζηαλφο 

εξεκίηεο, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ επψδπλα, αθφκα θαη επηθίλδπλα ηζηκπήκαηα. Σν 
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Δικόνα 10: Άθαξη 

ηζίκπεκα ησλ ζθνξπηψλ κπνξεί λα είλαη αξθεηά επψδπλν. Μεξηθά είδε αθάξεσλ είλαη 

θνξείο αζζελεηψλ, θαζψο θαη αηηίεο ελφριεζεο ή επψδπλνπ εξεζηζκνχ (Καπεηαλάθεο, 

2003). Τπάξρνπλ αθάξεα πνπ απνηεινχλ ελδηάκεζνπο μεληζηέο παξαζίησλ, νη νπνίνη 

πξνθαινχλ ζνβαξέο αζζέλεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ ππφζηξνθν ππξεηφ. Σέινο, 

νξηζκέλα αθάξεα πξνζβάιινπλ πνιιά είδε θπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηαηξνθή καο ή ζηε δηαθφζκεζε θαη απνκπδνχλ ηνπο ρπκνχο ηνπο (Goodnight, 1996). 

 

 

 

2.1.1 ΣΑΞΖ ACARINA 

 

Σα Αθάξεα πνηθίιινπλ ζε κέγεζνο θαη ζρήκα απφ άηνκα 

κηθξνζθνπηθά επηκεθπκέλα ή ζηξνγγπιά, κε καιαθφ 

ρηηίληλν εμσζθειεηφ κέρξη ζρεηηθά κεγαιφζσκα θαη 

ζθιεξφζσκα ηζηκπνχξηα. Σν ζψκα ηνπο έρεη αξζξσηά άθξα 

θαη ζε νξηζκέλα είλαη ρσξηζκέλν ζε πξφζσκα θαη 

νπηζζφζσκα, ελψ ζηα πεξηζζφηεξα είλαη εληαίν (Δικόνα 10). 

Οη λχκθεο θαη ηα αθκαία έρνπλ ηέζζεξα δεχγε πνδηψλ θαη νη πξνλχκθεο ηξία 

δεχγε. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα αθάξεα ηεο νηθνγέλεηαο Eriophyidae ηα νπνία έρνπλ 

κφλν δχν δεχγε πνδψλ ζε φια ηα ζηάδηα. 

Απφ ηα 30.000 πεξίπνπ είδε πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί, ηα πεξηζζφηεξα είλαη 

ειεχζεξνη νξγαληζκνί, ελψ κεξηθά είλαη παξάζηηα δψσλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εηδψλ 

ππνινγίδεηαη φηη είλαη πάλσ απφ 500.000. 

Πνιιαπιαζηάδνληαη ηφζν εγγελψο, φζν θαη παξζελνγελεηηθά. Έρνπλ πςειή 

γνληκφηεηα πνπ επλνείηαη απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ρακειή πγξαζία. 

Πξνζαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, γη’ απηφ θαη βξίζθνληαη παληνχ. 

Σα αθάξεα είλαη κηα νκάδα αξζξνπφδσλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία αθνχ είλαη πνιχ 

δεκηνγφλα. Πνιιά είλαη ελδηάκεζνη μεληζηέο ζε δηάθνξα παξάζηηα ηνπ αλζξψπνπ, 

ησλ νηθηαθψλ δψσλ θαη ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Σα αθάξεα είλαη επηβιαβή γηα ηηο 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, θαζψο κπδνχλ ηνπο θπηηθνχο ρπκνχο δεκηνπξγψληαο 

ρισξσηηθά ζηίγκαηα, πξνθαινχλ θπιιφπησζε, αλζφξξνηα, εμαζζέλεζε ησλ θπηψλ, 

παξακνξθψζεηο θαη μεξάλζεηο.  
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Δικόνα 11: Αξάρλε 

2.1.2 ΣΑΞΖ ARANEAE 

 

Οη Αξάρλεο απνηεινχληαη απφ δχν 

ηκήκαηα, ηνλ θεθαινζψξαθα (πξφζσκα) θαη 

ηελ θνηιία (νπηζζφζσκα) (Δικόνα 11). Ο 

θεθαινζψξαθαο θέξεη ηξία ή ηέζζεξα δεχγε 

απιψλ νθζαικψλ, δχν δεχγε ζηαγφλσλ θαζψο 

θαη έμη δεχγε εμαξηεκάησλ. Σν πξψην δεχγνο 

είλαη νη γλάζνη ή νη ρειεθεξαίεο, ην δεχηεξν 

δεχγνο είλαη νη γλαζηθέο πξνζαθηξίδεο (ή πνδνπξνζαθηξίδεο) θαη αθνινπζνχλ 

ηέζζεξα δεχγε βαδηζηηθψλ πνδηψλ (Levi, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003).  

Οη ρειεθεξαίεο απνηεινχληαη απφ δχν αξζξσηά ηκήκαηα, ην ζηέιερνο θαη ηελ 

αγθχιε. Ζ αγθχιε είλαη επηκήθεο, θσληθή, ιεπηή θαη νμχιεθηε· ζην άθξν ηεο 

εθβάιιεη αγσγφο απφ ηνλ νπνίν απνξξέεη ην δειεηήξην ησλ αξαρλψλ, πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζθνηψζνπλ ηε ιεία ηνπο. Ζ αγθχιε κπνξεί λα θάκπηεηαη θαη λα 

εγθαζίζηαηαη ζε αχιαθα, ηα ρείιε ηεο νπνίαο θέξνπλ νδφληεο (Καπεηαλάθεο, 2003). 

Σν ζηνκαηηθφ άλνηγκα πεξηβάιιεηαη απφ ην άλσ θαη θάησ καιαθφ ρείινο θαη ηηο 

γλαζηθέο πξνζαθηξίδεο. Σν ζηφκα ρξεζηκεχεη γηα λα πξνζιακβάλεη πγξέο ηξνθέο. Ζ 

ηξνθή πθίζηαηαη πγξνπνίεζε θαη κεξηθή εμσηεξηθή πέςε απφ ηα εθθξίκαηα ησλ 

ζηεινγφλσλ ή γλαζηθψλ αδέλσλ, απφ ηνπο αδέλεο ηνπ ξχγρνπο θαη απφ ηνπο 

δειεηεξηψδεηο αδέλεο ησλ ρειεθεξαηψλ. Σα εθθξίκαηα απηά είλαη δξαζηηθφηαηα, 

εηζεξρφκελα δε ζηνλ ηζηφ ηεο ιείαο πξνθαινχλ ηε δηάιπζή ηνπ (Όληξηαο, 1994). 

Οη γλαζηθέο πξνζαθηξίδεο, πνιχ βξαρχηεξεο ησλ βαδηζηηθψλ πνδψλ, είλαη 

πνιπαξζξσηέο θαη θαηαιήγνπλ ζε φλπρα, ν νπνίνο ζπλήζσο εμαθαλίδεηαη, ηδίσο ζηα 

ψξηκα αξζεληθά άηνκα, φπνπ ηα αθξαία ηκήκαηα κεηαηξέπνληαη ζε φξγαλα ζχδεπμεο 

(Καπεηαλάθεο, 2003). 

 

 

 

2.1.3 ΣΑΞΖ OPILIONES 

 

Σα Φαιάγγηα απαξηζκνχλ 3.400 πεξίπνπ είδε ζπγγεληθά κε ηηο αξάρλεο, απφ ηηο 

νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ ηα εμαηξεηηθά καθξηά, λεκαηφκνξθα πφδηα (ηέζζεξα δεχγε) 

θαη ην κηθξφ ζθαηξηθφ ή σνεηδέο, αησξνχκελν ζψκα ηνπο πνπ είλαη εληαίν (Δικόνα 
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Δικόνα 12: Φαιάγγην 

 
 

Δικόνα 13: Φεπδνζθνξπηφο 

12). Σα δχν ηκήκαηα ηνπ ζψκαηφο ηνπο (θεθαινζψξαθαο 

θαη θνηιία) δελ ρσξίδνληαη κε πεξίζθηγμε φπσο ζηηο 

αξάρλεο, αιιά έρνπλ ζπληερζεί, ελψλνληαη δειαδή ζε 

κεγάιν πιάηνο κε ηελ θνηιία, ε νπνία έρεη έλαλ ακπδξφ 

δηαρσξηζκφ ζε κεηακεξή (Αλψλπκνο
1
, 1996). 

Σα θαιάγγηα έρνπλ κήθνο 1-22 mm, ελψ ηα ιεπηά θαη 

εχθνια αθξσηεξηαδφκελα πφδηα ηνπο έρνπλ ζπρλά κήθνο 20πιάζην ηνπ ζψκαηφο 

ηνπο. Φέξνπλ έλα δεχγνο καηηψλ ζε κηα πξνεμνρή ζην κέζνλ ηεο ξαρηαίαο επηθάλεηαο 

ηνπ ζψκαηνο θαη ηα ελήιηθα είλαη εθνδηαζκέλα ζηνλ θεθαινζψξαθα κε δχν δεχγε 

αδέλσλ πνπ εθθξίλνπλ έλα δχζνζκν πγξφ. Οη ρειεθεξαίεο είλαη ελσκέλεο, ηξεηο απφ 

θάζε κεξηά, νη πξνζαθηξίδεο δελ δηαζέηνπλ λχρηα, ελψ ζηεξνχληαη δειεηεξησδψλ θαη 

λεκαηνγφλσλ αδέλσλ (Αλψλπκνο
1
, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

Δπξέσο δηαδεδνκέλα, ηα θαιάγγηα αθζνλνχλ ζηηο εχθξαηεο θαη ηξνπηθέο πεξηνρέο 

θαη είλαη πνιχ θνηλά θαηά ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ. Δίλαη θπξίσο λπθηφβηα θαη 

ζαξθνθάγα, πξνηηκνχλ ηα κηθξά έληνκα, ηα αθάξεα ή ηηο αξάρλεο, ελψ ζπαληφηεξα 

ηξέθνληαη κε πηψκαηα θαη θπηηθέο νπζίεο (Αλψλπκνο
1
, 1996). 

 

 

 

2.1.4 ΣΑΞΖ PSEUDOSCORPIONES 

 

Οη Φεπδνζθνξπηνί απνηεινχλ κηθξή ηάμε πνπ 

πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 1.700 κηθξφζσκα είδε. Λίγα είδε 

είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα 5 mm, αιιά θαη απηά δελ 

μεπεξλνχλ ην 1 cm. Μνηάδνπλ ειαθξψο κε ηνπο 

ζθνξπηνχο, αιιά ζηεξνχληαη νπξάο (Δικόνα 13). 

Ο θεθαινζψξαθάο ηνπο έρεη κεγάιν πιάηνο έλσζεο 

κε ηελ θνηιηά, ε νπνία έρεη έληεθα κεηακεξή. Οη 

ρειεθεξαίεο είλαη κηθξέο, ελσκέλεο αλά δχν θαη θέξνπλ 

κεηαμνγφλνπο αδέλεο, πνπ παξάγνπλ κεηάμη κε ην νπνίν 

νη ςεπδνζθνξπηνί γλέζνπλ ηε θσιηά ηνπο. Οη ιαβηδφκνξθεο πνδνπξνζαθηξίδεο είλαη 

πνιχ αλεπηπγκέλεο φπσο ζην ζθνξπηφ. Τπάξρνπλ είδε ρσξίο κάηηα, ελψ άιια είδε 

έρνπλ έλα δεχγνο καηηψλ θαη άιια δχν δεχγε. 
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Δικόνα 14: Κνιιέκβνιν 

Με παγθφζκηα εμάπισζε, εθηφο απφ ηηο πνιχ ςπρξέο πεξηνρέο, νη ςεπδνζθνξπηνί 

δνπλ ζην έδαθνο, ζηε θπιινζηξσκλή, ζηα βξχα θαη θάησ απφ πέηξεο ή απφ ην θινηφ 

ησλ δέλδξσλ (Αλψλπκνο
2
, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

Δίλαη ζαξθνθάγνη νξγαληζκνί θαζψο ηξέθνληαη κε κηθξνζθνπηθά αξζξφπνδα. 

Θεσξνχληαη σθέιηκνη γηα ηνλ άλζξσπν δηφηη πξνηηκνχλ δηάθνξα βιαβεξά έληνκα 

(π.ρ. ζθψξνπο, θνξηνχο) (Αλψλπκνο
2
, 1996). 

 

 

 

2.2 ΚΛΑΖ: ΔΝΓΟΓΝΑΘΑ (Entognatha) 

 

Ζ θιάζε ελδφγλαζα πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο ηάμεηο ησλ ζχγρξνλσλ εμάπνδσλ, νη 

νπνίεο είλαη ηα Κνιιέκβνια, ηα Γίπινπξα θαη ηα Πξψηνπξα. 

 

 

 

2.2.1 ΣΑΞΖ COLLEMBOLA 

 

Σα Κνιιέκβνια είλαη πνιχ κηθξά (3-10 

mm) θαη ηα πεξηζζφηεξα είδε έρνπλ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο έλα δηραισηφ 

εμάξηεκα (furcula) ζην άθξν ηεο θνηιίαο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ θαηαπέιηεο κε ην 

νπνίν εθηηλάζζνληαη φηαλ ζέινπλ λα 

κεηαθηλεζνχλ (Δικόνα 14). Όζνλ αθνξά 

ζηηο βηνηνπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο, απαληνχλ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εδαθψλ (ζηα 

επηθαλεηαθά ζηξψκαηα) θαη πεζκέλσλ θχιισλ, ζε πγξέο θπξίσο πεξηνρέο. Σα 

θνιιέκβνια απνηεινχλ έλα θαιφ δείθηε γηα ηελ χπαξμε νξγαληθήο νπζίαο ζην 

έδαθνο. Μεξηθά είδε δνπλ θαη είλαη δξαζηήξηα ζην ρηφλη, ζε ζεξκνθξαζίεο πνιχ 

θνληά ζηνπο 0
ν
C. Ενπλ ζην έδαθνο θαη ζην λεξφ θαη ηξέθνληαη θπξίσο κε ζάπην 

θπηηθφ πιηθφ, αιιά ππάξρνπλ θαη θπηνθάγα είδε πνπ πξνζβάιινπλ λεαξά θπηάξηα 

(Σζηξφπνπινο, 1996). 
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2.3 ΚΛΑΖ: ΔΝΣΟΜΑ (Insecta) 

 

Σα Έληνκα είλαη ε θιάζε κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εηδψλ απφ φια ηα αξζξφπνδα 

(1.000.000 πεξίπνπ είδε). Έρνπλ κεηακεξηθφ ζψκα, αξζξσηά άθξα θαη ζρεηηθά 

ζθιεξφ ζσκαηηθφ πεξίβιεκα, ηνλ εμσζθειεηφ. Σν ζψκα ηνπο δηαθξίλεηαη ζε ηξία 

κέξε: ζε θεθαιή, ζψξαθα θαη θνηιία. Ζ θεθαιή θέξεη ζηνκαηηθά εμαξηήκαηα, κάηηα 

θαη έλα δεχγνο θεξαηψλ. Ο ζψξαθαο έρεη ηξία δεχγε πνδηψλ θαη έλα ή δχν δεχγε 

πηεξχγσλ. Ζ θνηιία απνηειείηαη απφ πνιινχο δαθηπιίνπο θαη πεξηέρεη ηα πεπηηθά, 

απεθθξηηηθά θαη γελλεηηθά φξγαλα. Δίλαη νξγαληζκνί κε πνιιέο ζσκαηηθέο 

ππνδηαηξέζεηο θαη ηξαρεηαθφ αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (Wigglesworth, 1996). 

Σα έληνκα ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο (53%) είλαη θπηνθάγα, αθνινπζνχλ ηα 

αξπαθηηθά (κε πνζνζηφ 28%) θαη ηέινο έξρνληαη ηα ζαπξνθάγα (Σδαλαθάθεο, 1995). 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ είδε εληφκσλ πνπ παξά ην φηη είλαη ζαπξνθάγα, κπνξνχλ λα 

πξνζβάιινπλ θαη δσληαλά θπηά, ελψ άιια είδε αλάινγα κε ην ζηάδην αλάπηπμήο 

ηνπο κπνξεί λα είλαη θπηνθάγα, ζαπξνθάγα ή θαη αξπαθηηθά. 

Σα έληνκα έρνπλ επηβηψζεη απφ πξν-Ληζαζξαθνθφξνπ επνρήο κε απμαλφκελε 

πνηθηιία εηδψλ θαη εμάπισζε, πέξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα δψσλ. Πξφθεηηαη 

γηα θιάζε δψσλ πνπ παξνπζηάδεη πνιπκνξθία θαη αλζεθηηθφηεηα ζην ρξφλν. 

χκθσλα κε ηνλ Καπεηαλάθε (2003), ηα έληνκα θαηάθεξαλ λα επηθξαηήζνπλ έλαληη 

ησλ άιισλ νξγαληζκψλ ράξε ζηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

 ηελ ηθαλφηεηα γηα πηήζε. Σα δχν δεχγε πηεξχγσλ πνπ θέξνπλ ζην 

ζψξαθά ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηάδνζεο, εμεχξεζεο ζεμνπαιηθψλ 

ζπληξφθσλ, αλαδήηεζεο ηξνθήο θαη δηαθπγήο απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. 

 ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο. Ζ θαηαλνκή ησλ εληφκσλ απιψλεηαη απφ 

ηνπο Πφινπο κέρξη ηνλ Ηζεκεξηλφ. Σα έληνκα κπνξνχλ λα ηξέθνληαη απφ 

ηα θπηά, απφ ηελ απνζχλζεζε ηεο νξγαληθήο χιεο θαη λα παξαζηηνχλ 

πάλσ ή κέζα ζε άιια δψα. Μπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ζε αθξαίεο 

ζεξκνθξαζίεο φπσο -50
ν
C αθφκα θαη ζε ζεξκέο πεγέο κε πάλσ απφ 40

ν
C. 

Ζ πξνλχκθε κηαο κχγαο ηεο νηθνγέλεηαο Ephydridae δεη ζε δεμακελέο 

αξγνχ πεηξειαίνπ, ελψ ζθαζάξηα έρνπλ εληνπηζζεί ζε φπην, ζε ακκσληαθά 

άιαηα θαη ζηξπρλίλε. 

 ην κέγεζφο ηνπο. Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο θάζε άηνκν απαηηεί 

ιίγε ηξνθή θαη έηζη πνιινί νξγαληζκνί θαηαιακβάλνπλ κηθξά θαηαθχγηα, 

ηα νπνία πξνζθέξνπλ αζθάιεηα έλαληη ησλ ερζξψλ ηνπο. Σα έληνκα 
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εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιία ζην κέγεζφο ηνπο, αθνχ απηφ θπκαίλεηαη απφ 

0,2 mm θαη θηάλεη ζην νγθψδεο ζθαζάξη Γνιηάζ κε κήθνο 12 cm. 

 ην ζθειεηφ ηνπο. Ο ζθειεηφο ησλ εληφκσλ είλαη εμσζθειεηφο. Απηφο 

απνηειείηαη απφ δχζθακπηεο πεξηνρέο, ηα ζθιεξήηηα πνπ ρσξίδνληαη απφ 

καιαθέο κεκβξαλψδεηο δψλεο, θαη έηζη ζπλδπάδνληαη ε ζηαζεξφηεηα θαη ε 

επιπγηζία. Ο εμσζθειεηφο πξνζηαηεχεη ην έληνκν κε ηξφπν κεραληθφ θαη 

παξέρεη ηζρπξά ζεκεία πξφζθπζεο γηα ηνπο κπο πνπ θηλνχλ ην ζψκα. 

Υξεζηκεχεη ζπρλά γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο θαη θέξεη πνηθηιφκνξθεο 

εγθνιπψζεηο γηα ηε ζηήξημε εζσηεξηθψλ νξγάλσλ θαη ηελ επηθάιπςε ησλ 

ηξαρεηψλ. 

 ηελ αληνρή ηνπο ζηελ αθπδάησζε. Σα έληνκα κπνξνχλ λα επηβηψλνπλ 

θάησ απφ πνιχ μεξέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν 

εμσζθειεηφο ηνπο είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα ιεπηφ ζηξψκα θεξψδνπο 

πιηθνχ, ην νπνίν ειαηηψλεη ζεκαληηθά ηε δηαπλνή απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζψκαηνο. Σα αλνίγκαηα ηνπ ηξαρεηαθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηα 

αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα, είλαη εθνδηαζκέλα κε θξαθηηθνχο κεραληζκνχο 

πνπ ειαηηψλνπλ ηελ απψιεηα λεξνχ, αιιά παξάιιεια επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν ηνπ νμπγφλνπ. 

 ηελ ηξαρεηαθή αλαπλνή ηνπο. Σν ηξαρεηαθφ ζχζηεκα είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθφ εθφζνλ ε άκεζε κεηαθνξά αέξηνπ νμπγφλνπ ζε ζεκεία 

πνιχ θνληά ζηνπο αλαπλένληεο ηζηνχο επέηξεςε ζηα έληνκα λα 

αλαπηχμνπλ εμειηθηηθά ηα πςειά επίπεδα κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηαρείαο πηήζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

πηεηηθνί κπο ησλ εληφκσλ είλαη νη ηαρχηεξα αλαπλένληεο δσηθνί ηζηνί πνπ 

είλαη ζήκεξα γλσζηνί θαη ην ηξαρεηαθφ ζχζηεκα εκθαλίδεη εηδηθέο 

πξνζαξκνγέο γηα λα ηνπο εθνδηάδεη κε ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα νμπγφλνπ. 

 ηελ πιήξε κεηακφξθσζή ηνπο. Σα νινκεηάβνια έληνκα, κέρξη λα 

θηάζνπλ ζην ζηάδην ηνπ θηεξσηνχ θαη ζεμνπαιηθά ψξηκνπ αθκαίνπ, 

πεξλνχλ απφ ηα ζηάδηα ηεο πξνλχκθεο θαη ηεο πιαγγφλαο. Ζ κνξθή απηή 

εμέιημεο δηαθέξεη απφ ηελ πην απιή ζην φηη θαηά ην ζηάδην ηεο πξνλχκθεο 

θαη ηνπ αθκαίνπ, επηηξέπεηαη ε εμάληιεζε δηαθνξεηηθψλ ηξνθηθψλ 

ππνζηξσκάησλ θαη ε θαηάιεςε δηαθνξεηηθψλ νηθνινγηθά πεξηβαιιφλησλ. 
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Δικόνα 15: Κνιεφπηεξν 

κε ηα δχν αλφκνηα δεχγε 

πηεξχγσλ ζε έθηαζε 

2.3.1 ΣΑΞΖ COLEOPTERA 

 

Ζ ηάμε ησλ Κνιενπηέξσλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη 

πνιππιεζέζηεξεο θαηεγνξίεο εληφκσλ, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ην 40% ησλ γλσζηψλ 

εηδψλ (πεξηζζφηεξα απφ 300.000 είδε). 

ηελ ηάμε απηή αλήθνπλ απφ κηθξνζθνπηθά (0,5 mm) κέρξη πνιχ κεγάια είδε (15 

cm) κε ζθιεξφ εμσζθειεηφ. 

Δίλαη νινκεηάβνια έληνκα θαζψο έρνπλ πιήξεηο κεηακνξθψζεηο (αβγφ, 

πξνλχκθε ή ιάξβα, λχκθε θαη ην ελήιηθν άηνκν). Οη πξνλχκθεο ηνπο είλαη δηαθφξσλ 

κνξθψλ, άπνδεο ζε κεξηθέο νκάδεο (Καπεηαλάθεο, 2003).  

Σα θνιεφπηεξα είλαη εθνδηαζκέλα κε δχν δεχγε 

αλφκνησλ πηεξχγσλ (Δικόνα 15). Οη πξφζζηεο πηέξπγεο 

είλαη παξάπιεπξεο, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πηήζε, 

αιιά έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζε ζήθεο κε ζθιεξά 

πεξηβιήκαηα (έιπηξα - θνιενί) θαη πξνζηαηεχνπλ ην 

δεχηεξν δεχγνο πηεξχγσλ φηαλ ην έληνκν δελ πεηά. Οη 

πίζσ πηέξπγεο είλαη κεκβξαλψδεηο, αλαδηπιψλνληαη ζηε 

ζέζε εξεκίαο θαη κπνξεί λα είλαη ηθαλέο ή φρη γηα πηήζε 

(Κlausnitzer, 1983). 

Σα ζηνκαηηθά ηνπο κφξηα είλαη καζεηηθνχ ηχπνπ. Οη ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ 

θνιενπηέξσλ πνηθίιινπλ επξχηαηα. Γεληθά, δηαθξίλνληαη ζε θπηνθάγα, ζαπξνθάγα, 

αξπαθηηθά θαη πακθάγα. Γηα θάζε είδνο νξγαληθήο χιεο ππάξρνπλ θαη θάπνηα 

θνιεφπηεξα πνπ κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο ηξνθή. Πάξα πνιιά θνιεφπηεξα 

ηξέθνληαη κε δσληαλά θπηά. Έηζη, ε ηάμε απηή πεξηιακβάλεη κεξηθά απφ ηα πην 

ζεκαληηθά θπηνπαξάζηηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ρεδφλ θάζε είδνο 

θαιιηεξγνχκελνπ θπηνχ πξνζβάιιεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θνιεφπηεξα. Δπίζεο, 

νξηζκέλα είδε πξνζβάιινπλ ην μχιν, επνκέλσο θαη ηελ μπιεία, θαη νξηζκέλα ηα 

απνζεθεπκέλα πξντφληα θαη ραξαθηεξίδνληαη ζαλ έληνκα απνζεθψλ. Γελ έρνπλ 

αλαπηχμεη ηδηαίηεξα ηνλ παξαζηηηθφ ηξφπν δσήο, αιιά πνιιά ζθαζάξηα είλαη 

αξπαθηηθά άιισλ εληφκσλ, άξα σθέιηκα, εθφζνλ ε βνξά ηνπο απνηειείηαη απφ 

θπηνπαξάζηηα νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, φπσο αθίδεο, θνθθνεηδή, αθάξεα θ.ά. Οη 

παζραιίηζεο (ladybirds, Οηθνγέλεηα Coccinellidae, Δικόνα 16) είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο απφ απηή ηελ άπνςε. 
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Δικόνα 18: Γηθηπφπηεξν 

Δικόνα 17: Γεξκάπηεξν 

 
 

Δικόνα 16: Κνιεφπηεξν 

Παξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα βξίζθνληαη 

παληνχ, φπσο φια ηα έληνκα, δχζθνια γίλνληαη 

αληηιεπηά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, 

εμαηηίαο ηεο ζπρλφηαηεο λπρηεξηλήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο 

είλαη ρεξζαία δψα, αιιά ππάξρεη θαη αξηζκφο εηδψλ 

πνπ δνπλ ζηα γιπθά λεξά (5.000 είδε πεξίπνπ). Ο 

αξηζκφο ησλ εηδψλ πνπ δηαβηνχλ ζε ζαιάζζηεο 

παξαιίεο, ζε άκεζε επαθή κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ, είλαη πνιχ κηθξφο (Gressitt, 1996). 

 

 

 

2.3.2 ΣΑΞΖ DERMAPTERA 

 

Ζ ηάμε ησλ Γεξκάπηεξσλ πεξηιακβάλεη 1.200 είδε 

(θνηλψο ςαιίδεο). Δίλαη κηθξνχ έσο κεηξίνπ κεγέζνπο 

κε πεπιαηπζκέλν ζψκα. Οη πξφζζηεο πηέξπγέο ηνπο 

είλαη κηθξέο δεξκαηψδεηο, θαη νη νπίζζηεο 

κεκβξαλψδεηο ζπλεπηπγκέλεο θάησ απφ ηηο πξφζζηεο. 

Πνιιά είδε είλαη άπηεξα θαη ζπλήζσο λπθηφβηα. Οη 

θέξθνη ηνπο είλαη άλαξζξνη θαη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζε ιαβίδα. Σα δεξκάπηεξα θαηά 

θχξην ιφγν είλαη πακθάγα, κεξηθά είλαη θπηνθάγα πνπ πξνζβάιινπλ άλζε θαη 

θαξπνχο, θαη άιια αξπαθηηθά (Δικόνα 17) ή παξάζηηα εληφκσλ (Καπεηαλάθεο, 

2003). 

 

 

 

2.3.3 ΣΑΞΖ DICTYOPTERA 

 

Ζ ηάμε ησλ Γηθηπφπηεξσλ πεξηιακβάλεη 

πεξίπνπ 6.000 είδε, πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν 

ππνηάμεηο. Ζ ππφηαμε Blattodea, κε 4.000 είδε, 

πεξηιακβάλεη ηηο γλσζηέο καο θαηζαξίδεο θαη ε 
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Δικόνα 19: Γίπηεξν 

ππφηαμε Mantodea, κε 2.000 είδε, πεξηιακβάλεη ηα αινγάθηα ηεο Παλαγίαο (Δικόνα 

18). 

Σν κέγεζφο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξην σο κεγάιν. Έρνπλ γεληθεπκέλα 

ζηνκαηηθά εμαξηήκαηα καζεηηθνχ ηχπνπ θαη ν ηαξζφο ηνπο απνηειείηαη απφ πέληε 

αξζξσηά ηκήκαηα. Οη θέξθνη είλαη ελσκέλνη. Οη εκπξφο πηέξπγεο είλαη ζηελφηεξεο 

ησλ πίζσ, ζθιεξφηεξεο θαη δεξκαηνεηδείο. Οη πίζσ πηέξπγεο πνπ είλαη δηπισκέλεο 

ζαλ βεληάιηεο θάησ απφ ηηο εκπξφο, είλαη πιαηχηεξεο, κεκβξαλψδεηο, κε ππθλφ 

δίθηπν λεπξψζεσλ. ε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ νθείιεηαη ε επηζηεκνληθή νλνκαζία 

ηεο ηάμεο (Κηφξηζεο, 1996). 

Σα δηθηπφπηεξα είλαη αξπαθηηθά ζαξθνθάγα έληνκα άιισλ αξζξνπφδσλ. Δίλαη 

θπξίσο εδαθφβηνη νξγαληζκνί, θαηά βάζε ηεο ηξνπηθήο θαη ππνηξνπηθήο δψλεο. 

 

 

 

2.3.4 ΣΑΞΖ DIPTERA 

 

Σα Γίπηεξα ζεσξνχληαη ε πην 

εμειηγκέλε ηάμε εληφκσλ θαη αξηζκνχλ 

πεξίπνπ 150.000 είδε. Δίλαη έληνκα κηθξνχ 

έσο κεγάινπ κεγέζνπο θαη ηα αθκαία 

αλαγλσξίδνληαη επεηδή θέξνπλ έλα κφλν 

δεχγνο κεκβξαλσδψλ πηεξχγσλ 

(πξφζζηεο), ελψ ην άιιν (νπίζζηεο) έρεη 

ηξνπνπνηεζεί ζε φξγαλα εμηζνξξφπεζεο, 

ηνπο αιηήξεο (Δικόνα 19). Σα ζηνκαηηθά κφξηα είλαη κπδεηηθνχ ηχπνπ κε 

πξνβνζθίδα θαη αθξαία θνηπιεδφλα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηθαλά θαη γηα λχμε 

(Oldroyd, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

Σα δίπηεξα πθίζηαληαη πιήξε κεηακφξθσζε θαζψο είλαη νινκεηάβνια έληνκα. Ο 

βηνινγηθφο ηνπο θχθινο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα ζηάδηα: σφ, πξνλχκθε, 

πιαγγψλ (pupa) θαη αθκαίν. Οη πξνλχκθεο είλαη άπηεξεο, άπνδεο, δηαθφξσλ ειηθηψλ, 

ζηηο νπνίεο ε θεθαιή είλαη ειάρηζηα ζρεκαηηζκέλε ή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην 

γλαζνθαξπγγηθφ ζθειεηφ. ηηο πην ηέιεηεο κνξθέο ην ηειεπηαίν πξνλπκθηθφ έθδπκα 

δηαηεξείηαη ζαλ θάιπκκα ηεο πιαγγφλαο θαη απνηειεί ην puparium (Καπεηαλάθεο, 

2003). 



25 

 

 
 

Δικόνα 20: Ζκίπηεξo (Δηεξφπηεξν) 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηα δηάθνξα είδε φζνλ αθνξά ζην πεξηβάιινλ 

δηαβίσζήο ηνπο. Πξάγκαηη, ηα δίπηεξα αθζνλνχλ ζε ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο 

πεξηνρέο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κέρξη κεγάια πςφκεηξα ζηα βνπλά. Δπίζεο 

δνπλ ζε δηάθνξνπο πδάηηλνπο βηφηνπνπο, ζε θπηηθνχο ηζηνχο, ζην έδαθνο, θάησ απφ 

ην θινηφ δέλδξσλ ή απφ πέηξεο, ζε ζάπηα πιηθά θπηηθήο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, αθφκα 

θαη ζε δεμακελέο αξγνχ πεηξειαίνπ. Δπηπιένλ, ηα δίπηεξα έρνπλ πνηθίιεο ηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο, θαζψο πνιιά είλαη ζαπξνθάγα, κεξηθά θπηνθάγα, απνηειψληαο ζνβαξνχο 

ερζξνχο ησλ θαιιηεξγεηψλ, θαη άιια πάιη είλαη αξπαθηηθά εληφκσλ, παξάζηηα 

εληφκσλ θαη αλψηεξσλ δψσλ ή έρνπλ ηδηαίηεξε πγεηνλνκηθή ζεκαζία, φπσο εθείλα 

πνπ κεηαδίδνπλ αζζέλεηεο ηνπ αλζξψπνπ (εινλνζία, θίηξηλνο ππξεηφο, θ.ά.) (Oldroyd, 

1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

 

 

 

2.3.5 ΣΑΞΖ HEMIPTERA 

 

Σα Ζκίπηεξα απνηεινχλ κηα αξθεηά 

εηεξφθιεηε ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη 

πεξίπνπ 65.000 κηθξά έσο θαη κεγάια 

είδε (Δικόνα 20). Σα έληνκα ηεο ηάμεο 

απηήο θέξνπλ δχν δεχγε πηεξχγσλ, αιιά 

θαη άπηεξεο κνξθέο είλαη πνιχ 

ζπλεζηζκέλεο. Σα ζηνκαηηθά ηνπο κφξηα 

είλαη ηχπνπ λχζζνληα κπδεηηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, είλαη επηκεθπκέλα θαη ζρεκαηίδνπλ έλα ξχγρνο (ξφζηξν) ην νπνίν 

ηξππάεη θαη απνκπδεί πγξά (ρπκνχο θπηψλ ή αίκα ζπνλδπισηψλ). 

Δίλαη πανπξνκεηάβνια έληνκα κε δηαθπκάλζεηο ηνπ επηπέδνπ κεηακφξθσζεο ζηηο 

δηάθνξεο νκάδεο. Σα πανπξνκεηάβνια πθίζηαληαη ζηαδηαθή κεηακφξθσζε θαη είλαη 

κία απφ ηηο ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ησλ Δηεξνκεηάβνισλ. Σα ζηάδηα είλαη: σφ, λχκθε 

δηάθνξσλ ειηθηψλ (ελαιιαγέο εθδχζεσλ θαη ειηθηψλ) θαη αθκαίν. Σα λεαξά άηνκα 

(λχκθεο) κνηάδνπλ ζην αθκαίν ζηε γεληθή εκθάληζε ηνπ ζψκαηνο, αιιά δελ έρνπλ 

πηέξπγεο θαη εμσηεξηθά αλαπαξαγσγηθά φξγαλα. 

Σα εκίπηεξα έρνπλ εμαηξεηηθή νηθνλνκηθή ζεκαζία. Σα πεξηζζφηεξα είδε είλαη 

θπηνθάγα θαη πεξηιακβάλνπλ κεξηθνχο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ερζξνχο ησλ 
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Δικόνα 21: Δηεξφπηεξν 

θαιιηεξγεηψλ παγθφζκηα. Πέξα απφ ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνκχδεζε ρπκνχ απφ ηα θπηά, πνιιά εκίπηεξα πξνθαινχλ δεκηέο κε ηελ έγρπζε 

ηνμηθνχ ζηέινπ κέζα ζην θπηηθφ ζψκα πνπ επηθέξεη παξακφξθσζε ή θαη λαληζκφ. 

Δπίζεο, αθήλνπλ ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηψλ ζαθραξψδε εθθξίκαηα πνπ πξνθαινχλ 

ηελ αλάπηπμε θαπληάο, δεκηνπξγψληαο έηζη άιια πξνβιήκαηα. Δπηπξφζζεηα, πνιιά 

είδε, ηδηαίηεξα ηδηηδηθάθηα θαη αθίδεο, είλαη θνξείο ζεκαληηθψλ αζζελεηψλ ησλ 

θπηψλ. Μεξηθά είδε είλαη αξπαθηηθά άιισλ εληφκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα σθέιηκα, 

ελψ άιια, φπσο νη θνξηνί, είλαη παξαζηηηθά αλψηεξσλ δψσλ θαη ηνπ αλζξψπνπ 

(Fröschner, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

Σα εκίπηεξα θαηαηάζζνληαη ζε δχν ππνηάμεηο, κε βάζε ηε κνξθνινγία ησλ 

πηεξχγσλ ηνπο, ζηα Δηεξφπηεξα (Δικόνες 20, 21) θαη ζηα Οκφπηεξα (Δικόνες 22, 

23). 

 

 

 

2.3.5.1 ΤΠΟΣΑΞΖ HETEROPTERA 

 

Σα Δηεξφπηεξα πεξηιακβάλνπλ 30.000 

πεξίπνπ είδε θαη κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ 

απφ έλα ζρήκα ζαλ Χ ζηελ πιάηε, ην νπνίν 

δηακνξθψλεηαη φηαλ ηα θηεξά βξίζθνληαη ζε 

αλάπαπζε (Δικόνα 21). 

Σα κπξνζηηλά θηεξά είλαη ζθιεξά, 

βαξχηεξεο θαηαζθεπήο (εκηέιπηξα, έιπηξα) 

θαη θέξνπλ κηα πιάγηα γξακκή, ε νπνία 

ρσξίδεη ην δεξκαηψδεο κηζφ ηεο βάζεο απφ ην κεκβξαλψδεο κηζφ ηεο θνξπθήο. Σα 

πίζσ θηεξά είλαη κεκβξαλνεηδή (Delong, 1996). Καηά ηε ζηάζε αλάπαπζεο ηα 

κπξνζηηλά θηεξά δηπιψλνπλ πάλσ απφ ηα πίζσ ζρεκαηίδνληαο ην ραξαθηεξηζηηθφ Χ 

πνπ πξναλαθέξζεθε. 

Σα πεξηζζφηεξα είδε είλαη ρεξζφβηα, αλ θαη θαηαγξάθνληαη κεξηθά πδξφβηα. 
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Δικόνα 22: Οκφπηεξν κε 

κεκβξαλνεηδείο πηέξπγεο 

 
 

Δικόνα 23: Άπηεξεο αθίδεο 

 
Δικόνα 24: Τκελφπηεξν 

2.3.5.2 ΤΠΟΣΑΞΖ HOMOPTERA 

 

Σα Οκφπηεξα απνηεινχλ κηα κεγάιε νκάδα κπδεηηθψλ εληφκσλ, πνπ εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπο θαη αξηζκνχλ 

πεξηζζφηεξα απφ 32.000 είδε. 

Ο κεζνζψξαθαο θαη ν κεηαζψξαθαο θέξνπλ απφ 

έλα δεχγνο πηεξχγσλ ν θαζέλαο. Οη πηέξπγέο ηνπο 

είλαη κεκβξαλνεηδείο (Δικόνα 22) θαη νκνηφκνξθεο 

ζε αληίζεζε κε ηελ ππφηαμε ησλ εηεξφπηεξσλ. Σα 

πεξηζζφηεξα ζειπθά 

ησλ αθίδσλ είλαη 

άπηεξα (Δικόνα 23). 

Σα νκφπηεξα ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο σο 

εδαθφβηα θαη ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά κε θπηηθφ 

πιηθφ, δειαδή θπηηθνχο ρπκνχο (Darbois, 1996;  

Fröschner, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

 

 

 

2.3.6 ΣΑΞΖ HYMENOPTERA 

 

Σα Τκελφπηεξα είλαη κία απφ ηηο πνιππιεζέζηεξεο Σάμεηο εληφκσλ κε 

πεξηζζφηεξα απφ 110.000 είδε. Δίλαη κηθξνζθνπηθά έσο κεζαίνπ κεγέζνπο, αθνχ ην 

κήθνο ηνπ ζψκαηφο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 0,21 mm έσο 5 cm ή θαη πεξηζζφηεξν. ηα 

πεξηζζφηεξα είδε, φκσο, ην κήθνο δελ μεπεξλά 

ηα 2,5 cm. 

Οη πηέξπγεο είλαη ζπλήζσο ηέζζεξηο 

κεκβξαλψδεηο. Οη νπίζζηεο πηέξπγεο είλαη 

πάληνηε κηθξφηεξεο απφ ηηο πξφζζηεο θαη 

πξνζαξηεκέλεο ζ’ απηέο θαηά ηελ πηήζε κε κηα 

ζεηξά απφ άγθηζηξα. ηα πεξηζζφηεξα είδε ην 

πξψην θνηιηαθφ κεηακεξέο ζπλδέεηαη κε ην 

ζψξαθα κέζσ κηαο ιεπηήο θαη επηκήθνπο, 

πεξίζθηγμεο (κίζρν, Δικόνα 24). Σα ζηνκαηηθά κφξηα είλαη θχξηα καζεηηθνχ ηχπνπ 
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αιιά ζπλαληψληαη ηξνπνπνηεκέλα θαη πξνο ηνλ ιείρνληα κπδεηηθφ ηχπν. Τπάξρεη 

πάληνηε σνζέηεο, ζπρλά πνιχ καθξχο, θαη ηξνπνπνηεκέλνο ζε κνξθή ηξππαληνχ, 

πξηνληνχ ή θεληξηνχ. 

Γεληθά ε κνξθνινγία ησλ πκελφπηεξσλ πνηθίιιεη ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη 

πηεξχγσλ, ηελ παξνπζία ή φρη ζσξαθνθνηιηαθήο πεξίζθηγμεο, ηνλ ηχπν ησλ 

καζεηηθψλ κνξίσλ θαη ηε κνξθή ηνπ σνζέηε. Ο πνιπκνξθηζκφο, ε χπαξμε δειαδή 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ κνξθνινγηθψλ ηχπσλ ζε άηνκα ηνπ ίδηνπ είδνπο, παξαηεξείηαη 

ζε αξθεηά θνηλσληθά Τκελφπηεξα, φπσο ζηε κέιηζζα (βαζίιηζζα, εξγάηξηεο, 

θεθήλεο). 

Ζ αλάπηπμε ησλ Τκελφπηεξσλ είλαη πιήξεο, θαζψο είλαη νινκεηάβνια έληνκα, 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα: σφ, πξνλχκθε, λχκθε θαη 

ελήιηθν. Οη πξνλχκθεο είλαη καιαθέο θαη άπνδεο εθηφο ησλ νπινθακπψλ πνπ έρνπλ 

ζθιεξή θεθαιή, ζσξαθηθνχο πφδεο θαη ςεπδφπνδεο. 

Σα πκελφπηεξα είλαη παγθνζκίσο δηαδεδνκέλα (εθηφο απφ ηηο πνιηθέο πεξηνρέο) 

θαη παξνπζηάδνπλ έληνλε νηθνινγηθή δηαθνξνπνίεζε, θαζψο είλαη ζαξθνθάγα, 

θπηνθάγα ή πακθάγα, ειεχζεξα ή παξαζηηηθά, θνηλσληθά ή κνλαρηθά. 

Σα πεξηζζφηεξα έληνκα ηεο ηάμεο απηήο είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ σθέιηκε 

δξάζε ηνπο παξά γηα ηελ επηβιαβή. Δίλαη νκάδα δσηηθήο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο, κηα 

θαη απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο επηθνληαζηέο ησλ αλζνθφξσλ θαη ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 

θπηψλ. εκαληηθφηαηε είλαη επίζεο ε ζπκβνιή ηνπο ζηε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε 

βιαβεξψλ εληφκσλ θαη άιισλ αξζξνπφδσλ κέζσ ηνπ παξαζηηηζκνχ. Οπζηαζηηθά, νη 

πην ζεκαληηθνί ερζξνί θπηνπαξάζηησλ είλαη ηα πκελφπηεξα. Σέινο, ζηελ σθέιηκε 

δξάζε ηνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαγσγή κειηνχ απφ ηηο ήκεξεο κέιηζζεο 

(Lindauer, 1994; Καπεηαλάθεο, 2003). 

 

 

 

2.3.6.1 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ FORMICIDAE 

 

Σν κπξκήγθη είλαη ε θνηλή νλνκαζία πκελφπηεξσλ εληφκσλ ησλ γελψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο Formicidae. Απηή ε νηθνγέλεηα ρξήδεη ηδηαίηεξεο αλαθνξάο θαζφηη ζηελ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ππνινγίδεηαη μερσξηζηά απφ ηα ππφινηπα πκελφπηεξα 

ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ πιεζπζκνχ εηδψλ ηεο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηηο παγίδεο. 
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Δικόνα 25: Άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο 

Formicidae 

 
Δικόνα 26: Λεπηδφπηεξν 

Δίλαη γλσζηά 8.000 πεξίπνπ είδε, θαη ην κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη απφ 2 έσο 25 

mm. Σππηθά, ην κπξκήγθη έρεη κεγάιν θεθάιη 

θαη κηα επέιηθηε σνεηδή θνηιηά ζπλδεδεκέλε 

κε ην ζψξαθα κέζσ ηνπ κίζρνπ. Σα ζηνκαηηθά 

κφξηα είλαη ιείρνληνο καζεηηθνχ ηχπνπ, 

απνηεινχκελα απφ δχν δεχγε ζηαγφλσλ. Σν 

εμσηεξηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά 

αληηθεηκέλσλ, φπσο ηξνθή (Δικόνα 25) ή γηα 

ην ζθάςηκν, ελψ ην εζσηεξηθφ γηα ηε κάζεζε. 

Σα κπξκήγθηα ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε κεγάιε θνηλσληθφηεηά ηνπο θαη κάιηζηα 

έρνπλ θαη δηαλνκή ξφισλ ζην ζχζηεκά ηνπο (βαζίιηζζα, εξγάηεο, ζηξαηηψηεο). Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ κηαο απνηθίαο κπξκεγθηψλ ζπγθξνηείηαη απφ 

ζηείξα θαη άπηεξα ζειπθά, ηηο εξγάηξηεο, ελψ ην άιιν ηκήκα πεξηιακβάλεη ηηο θάζηεο 

ησλ πηεξσηψλ ζειπθψλ θαη ησλ αξζεληθψλ.  

Γηαθξίλνληαη γηα ηε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, απαληνχλ παγθνζκίσο, αιιά εηδηθφηεξα είλαη θνηλά ζηα ζεξκά θιίκαηα. Οη 

θαηαζθεπέο ησλ κπξκεγθηψλ απνηεινχλ πνιχπινθέο δνκέο. ηα πεξηζζφηεξα είδε ν 

ηχπνο θσιηάο είλαη ππφγεηνο, κε είζνδν πνπ ζπρλά βξίζθεηαη θάησ απφ κηα πέηξα θαη 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά ζηνψλ θαη αηζνπζψλ γηα ηελ απφζεζε ησλ αβγψλ, γηα 

αλάπαπζε θαη απνζήθεπζε. Άιια είδε δνπλ πάλσ ζε δέλδξα, άιια ζε θνξκνχο ή 

θάησ απφ ην θινηφ λεθξψλ δέλδξσλ, ελψ κεξηθά ρηίδνπλ θσιηέο απφ θχιια θαη άιιν 

θπηηθφ πιηθφ. 

Ζ ηξνθή ησλ κπξκεγθηψλ πεξηιακβάλεη θπηηθφ θαη δσηθφ πιηθφ. Οξηζκέλα είδε 

ηξέθνληαη κε θαξπνχο, πγξά εθθξίκαηα θπηψλ, κειηηηψκαηα, ή κφλν κε κχθεηεο. 

Τπάξρνπλ είδε πνπ ηξψλε ηα αβγά θαη ηηο πξνλχκθεο ηνπο (Darbois, 1996). 

 

 

 

2.3.7 ΣΑΞΖ LEPIDOPTERA 

 

Σα Λεπηδφπηεξα είλαη ηάμε εληφκσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη 114.000 πεξίπνπ εκεξφβηα θαη 

λπθηφβηα είδε (Δικόνα 26). Λφγσ ησλ ιακπξψλ 
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ρξσκάησλ ηνπο, νη εκεξφβηεο πεηαινχδεο είλαη πην γλσζηέο απφ φ,ηη ηα λπθηφβηα θαη 

ζθνπξφρξσκα είδε, αιιά ηα ηειεπηαία είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα θαη πνιχ πην πνηθίια. 

Ζ νλνκαζία ιεπηδφπηεξα πξνθχπηεη απφ ηα κηθξνζθνπηθά ζαλ ζθφλε ιέπηα πνπ 

θαιχπηνπλ ηα θηεξά ηνπο. 

Σα κέιε απηήο ηεο ηάμεο εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηινκνξθία ζην κέγεζνο θαη ζην 

ξπζκφ αλάπηπμεο. Οη κηθξφηεξεο πεηαινχδεο έρνπλ άλνηγκα θηεξψλ σο 4 mm, ελψ νη 

κεγαιχηεξεο 30 cm. Τπάξρνπλ είδε κε γξήγνξν ξπζκφ αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ βηνινγηθφ ηνπο θχθιν ζε ηξεηο εβδνκάδεο, ελψ ππάξρνπλ άιια 

πνπ ρξεηάδνληαη δχν ή ηξία ρξφληα. 

Όιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ θαιχπηνληαη 

απν ιέπηα, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη παξάγσγν ελφο θαη κφλν επηδεξκηθνχ 

θπηηάξνπ. Σα ιεπηδφπηεξα έρνπλ δχν δεχγε κεγάισλ κεκβξαλσδψλ πηεξχγσλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ λεπξψζεηο θαη ιέπηα, ηα νπνία πξνζθχνληαη πνιχ ραιαξά θαη 

εχζξαπζηα, ψζηε ε παξακηθξή επαθή ηα μεθνιιά. Σα ζηνκαηηθά κφξηα ζηα αθκαία 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ζε πξνβνζθίδα, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο δχν επηκήθεηο θάησ 

γλάζνπο. Όηαλ ε πξνβνζθίδα μεηπιίγεηαη, απνθηά κέγεζνο ηθαλνπνηεηηθφ γηα λα 

θηάζεη αθφκα θαη ζηνπο πην βαζείο θάιπθεο. 

Δίλαη έληνκα νινκεηάβνια θαη ν θχθινο δσήο ηνπο ζπλίζηαηαη απφ ηα εμήο 

ηέζζεξα ζηάδηα: σφ, πξνλχκθε (θάκπηα), λχκθε (ρξπζαιιίδα ή pupae) θαη αθκαίν. 

Οη πξνλχκθεο έρνπλ ζψκα καιαθφ αιιά απνζθιεξπκέλε θεθαιή, καζεηηθά 

ζηνκαηηθά κφξηα, ηξία δεχγε ζσξαθηθψλ πνδψλ θαη θνηιηαθνχο ςεπδφπνδεο. Οη 

ρξπζαιιίδεο έρνπλ ηα άθξα θαιπκκέλα κέζα ζην πνππάξην. 

Σα ιεπηδφπηεξα απαληψληαη ζε φια ηα θιίκαηα ζηηο πεξηνρέο ηεο πθειίνπ, εθηφο 

ηεο Αληαξθηηθήο, ζε πνηθηιία εηδψλ, κεγέζνπο θαη ρξσκάησλ. Όια ηα είδε ζην ζηάδην 

ηεο πξνλχκθεο θαη ηνπ αθκαίνπ είλαη απνθιεηζηηθά θπηνθάγα θαη απνηεινχλ 

κεξηθνχο απφ ηνπο πην ζνβαξνχο ερζξνχο ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. ρεδφλ θάζε 

θαιιηεξγνχκελν θπηφ έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα ιεπηδφπηεξα θπηνπαξάζηηα. Οη 

πξνλχκθεο (θάκπηεο) πξνζβάιινπλ ηα θπηά καζψληαο θπηηθνχο ηζηνχο είηε 

εμσηεξηθά, φπσο ζηα θχιια, είηε νξχζζνληαο ζηνέο ζε θχιια, ζηειέρε, θαξπνχο, 

θιάδνπο θ.α. Μεξηθά πξνζβάιινπλ ππφγεηα κέξε θαη άιια είλαη ερζξνί 

απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ, πθαζκάησλ, ραιηψλ θ.ά. Σα αθκαία, πεηαινχδεο ή ςπρέο, 

ηξέθνληαη ζπλήζσο κε λέθηαξ ινπινπδηψλ θαη είλαη πξαθηηθά ρσξίο ζεκαζία γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ επηθνλίαζε αιιά ρσξίο 

ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή ζεκαζία (Darbois, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 
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Δικόνα 27: Νεπξφπηεξν 

2.3.8 ΣΑΞΖ NEUROPTERA 

 

Σα Νεπξφπηεξα πεξηιακβάλνπλ 

πεξίπνπ 5.000 είδε. Σν κήθνο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο πνηθίιιεη απφ 1,5 έσο 35 

mm, θαη ησλ κπξνζηηλψλ θηεξψλ απφ 2 

έσο πάλσ απφ 50 mm. Υαξαθηεξίδνληαη 

απφ δχν παξφκνηα δεχγε πηεξχγσλ κε πινχζηα λεχξσζε πνπ κνηάδνπλ κε δαληέια θαη 

κεξηθέο θνξέο έρνπλ θαθέ ή πξάζηλεο ζθηάζεηο (Δικόνα 27). Σα ηέζζεξα ηζνκεγέζε 

θηεξά είλαη κεγάια, επηκήθε θαη εκηδηαθαλή. Σα ζηνκαηηθά ηνπο κφξηα είλαη 

καζεηηθνχ ηχπνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ εηδψλ ηεο ηάμεο απηήο απνηεινχλ νη πνιχ 

καθξηέο γλάζνη πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ζχιιεςε θαη κχδεζε ησλ ζπκάησλ ηνπο. 

Χζηφζν ην θνηλφ γλψξηζκά ηνπο είλαη ε πξνέθηαζε πξνο ηα θάησ ηνπ θεθαιηνχ ψζηε 

λα ζρεκαηίδεη ρνλδξφ ξάκθνο. 

Δίλαη νινκεηάβνια έληνκα κε πξνλχκθεο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο θάκπηεο ησλ 

ιεπηδφπηεξσλ θαη είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ ζην επίπεδν ηνπ είδνπο ηδηαίηεξα 

ηα ζειπθά. 

Όια ηα είδε είλαη αξπαθηηθά άιισλ εληφκσλ, ηνπιάρηζηνλ ζην ζηάδην ηεο 

πξνλχκθεο. Οη πξνλχκθεο θαη κεξηθά ελήιηθα θαηαβξνρζίδνπλ κεγάινπο αξηζκνχο 

αθάξεσλ, αβγψλ θαη πξνλπκθψλ εληφκσλ. Ζ δηαηξνθή ησλ πξνλπκθψλ είλαη ζπλερήο 

εθηφο απφ ηηο πεξηφδνπο ησλ εθδχζεσλ. Έηζη, πνιιά είδε λεπξφπηεξσλ είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηνλ βηνινγηθφ έιεγρν άιισλ επηβιαβψλ εληφκσλ θαη αθάξεσλ. Δίλαη 

απνηειεζκαηηθά αξπαθηηθά, ζαξθνθάγα αθφκα θαη λεθξνχ δσηθνχ πιηθνχ, κε 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ζεκαζία φζνλ αθνξά ηηο αθίδεο, ηηο ςχιιεο θαη ηα αθάξεα. 

Πξνηηκνχλ ζθηεξά κέξε θαη ζεξκά θιίκαηα, αλ θαη κεξηθά δνπλ αθφκα θαη ζε ςπρξέο 

παξάθηηεο πεξηνρέο (Wise, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

 

 

 

2.3.9 ΣΑΞΖ ORTHOPTERA 

 

Σα Οξζφπηεξα πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 24.000 είδε. Σν κέγεζφο ηνπο πνηθίιιεη 

απφ ιίγα ρηιηνζηά κέρξη αξθεηά εθαηνζηά (Δικόνα 28). Έρνπλ δχν δεχγε πηεξχγσλ, 

απφ ηηο νπνίεο νη πξφζζηεο (ςεπδέιπηξα) είλαη ζηελφηεξεο, παρχηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο 
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Δικόνα 28: Οξζφπηεξν 

απφ ηηο νπίζζηεο (κεκβξαλνεηδείο). Τπάξρνπλ 

θαη είδε κε άπηεξα άηνκα. Σα ζηνκαηηθά κφξηα 

ησλ νξζφπηεξσλ είλαη καζεηηθνχ ηχπνπ. Οη 

νπίζζηνη πφδεο είλαη πνιχ αλεπηπγκέλνη θαη 

είλαη ηχπνπ πεδεηηθνχ θαζψο πξσηαξρηθά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άικαηα. Οη πξφζζηνη 

πφδεο εκθαλίδνπλ δηάθνξεο πξνζαξκνγέο, φπσο 

ηζρπξφηαηεο θλήκεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζθάβνπλ, ή καθξηέο άθαλζεο πνπ ηνπο 

επηηξέπεη λα ζπγθξαηνχλ άιια έληνκα θ.ά. 

Σν ζρήκα ηνπ ζψκαηνο παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηα νξζφπηεξα, γηαηί ηνπο 

επηηξέπεη λα δνπλ ζε ρψξνπο φπνπ ηνπο παξέρεηαη πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηνπο ερζξνχο. Δπηπιένλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ρξψκαηα 

αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα λα θακνπθιάξνληαη. 

Πνιιά είδε έρνπλ αθνπζηηθά θαη ερεηηθά φξγαλα. Έηζη, κεξηθά νξζφπηεξα 

παξάγνπλ ραξαθηεξηζηηθνχο ήρνπο, ελψ άιια παξάγνπλ ππεξήρνπο πνπ δελ γίλνληαη 

αληηιεπηνί απφ ηνλ άλζξσπν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε παξαγσγή ήρσλ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Οη ερεηηθνί κεραληζκνί 

πεξηιακβάλνπλ ηξηβή ησλ πξφζζησλ πηεξχγσλ κεηαμχ ηνπο ή θίλεζε θαη ηξηβή ησλ 

νπηζζίσλ κεξψλ ζηαπξσηά κε ηηο πξφζζηεο πηέξπγεο. Σα πην γλσζηά αθνπζηηθά 

φξγαλα ησλ νξζφπηεξσλ είλαη ηα ηπκπαληθά φξγαλα πνπ βξίζθνληαη είηε ζηελ θνηιηά 

είηε ζηηο κπξνζηηλέο θλήκεο. 

Σα νξζφπηεξα πθίζηαληαη αηειείο κεηακνξθψζεηο θαη αθνινπζνχλ ηνλ ηππηθφ 

θχθιν ησλ πανπξνκεηάβνισλ πνπ παξνπζηάδεη ηξία ζηάδηα: σφ, πξνλχκθε, αθκαίν. 

Σα έληνκα απηά έρνπλ κηα γεληά θάζε ρξφλν. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπο θηάλεη ζρεδφλ ην 

έλα έηνο, θαη εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηηο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ηα έληνκα 

παξακέλνπλ αδξαλή, π.ρ. θαηά ην ρεηκψλα ή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο μεξήο επνρήο. 

Σα έληνκα ηεο ηάμεο απηήο έρνπλ παγθφζκηα εμάπισζε, αλ θαη έρνπλ κεησκέλν 

αξηζκφ εηδψλ ζηηο ςπρξέο θαη εχθξαηεο δψλεο. Δίλαη έληνκα ρεξζαία θαη ηα 

θαηαθχγηά ηνπο πνηθίιινπλ απφ απιέο θξπςψλεο, αλάκεζα ζε δσληαλά ή λεθξά 

θχιια, κέρξη εηδηθέο θαηαζθεπέο, φπσο ππφγεηεο ζηνέο ή θνηιψκαηα κέζα ζε ζπειηέο. 

Δίλαη θπηνθάγα έληνκα κε κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία θαζψο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθή ζε φια ηα θπηηθά είδε. Έρνπλ θάπνηα πξνηίκεζε ζηα 

αγξσζηψδε θαη κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ νιφθιεξεο θπηείεο ή θαη πεξηνρέο 

(Gurney, 1991; Καπεηαλάθεο, 2003). 
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Δικόνα 29: Φσθφπηεξν 

2.3.10 ΣΑΞΖ PSOCOPTERA 

 

Σάμε πνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 2.000 κηθξά, καιαθφζσκα είδε, ησλ νπνίσλ ην 

κέγεζνο ζπάληα μεπεξλά ηα 5 mm. Ο πξνζψξαθάο ηνπο 

είλαη ζπλήζσο κηθξφο, ελψ ν κεζνζψξαθαο θαη ν 

κεηαζψξαθαο θαιναλαπηπγκέλνη, κε ην νπίζζην ηκήκα 

ηνπ επηζηνκίνπ (postclypeus) θπξηφ, ζαλ θνπζθσκέλν 

(Δικόνα 29). Γελ έρνπλ θέξθνπο θαη ν εμσζθειεηφο 

ηνπο είλαη καιαθφο. 

Σα πεξηζζφηεξα είδε θέξνπλ δχν δεχγε 

κεκβξαλσδψλ πηεξχγσλ. Οξηζκέλα θέξνπλ αηξνθηθά 

θηεξά, ελψ άιια είλαη εληειψο άπηεξα. ε κεξηθά κάιηζηα πηεξπγσηά είδε 

παξαηεξείηαη πνιπκνξθηζκφο ζην έλα ή θαη ζηα δχν θχια, φπνπ παξαηεξνχληαη 

βξαρχπηεξα, κηθξφπηεξα ή άπηεξα άηνκα. 

Έρνπλ κεγάια κάηηα, επηκήθεηο λεκαηφκνξθεο θεξαίεο, ηζνκήθεηο ή θαη πην 

καθξηέο απφ ην ζψκα ηνπο κε 12-50 άξζξα. Σα ζηνκαηηθά ηνπο κφξηα είλαη καζεηηθνχ 

ηχπνπ κε επηκήθε ςαιηδφζρεκε άλσ γλάζν. Οη γλαζηθέο πξνζαθηξίδεο έρνπλ ηέζζεξα 

άξζξα θαη νη ρεηιηθέο, πνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξεο, έλα ή δχν άξζξα. 

Δίλαη ζαπξνθάγα, ηξέθνληαη κε κχθεηεο, κνλνθχηηαξα θχθε, ιεηρήλεο, ζπφξνπο 

δεκεηξηαθψλ, θφθθνπο γχξεο θαη θνκκάηηα θπηηθνχ ή δσηθνχ πιηθνχ. Δίλαη 

δεπηεξεχνληεο ερζξνί απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ. Δπίζεο, θάπνηα είδε ζε ζπλζήθεο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο απαληνχλ ζε θαηνηθίεο θαη πξνζβάιινπλ 

ζπιινγέο εληφκσλ, δείγκαηα κνπζείσλ, παιηά ραξηηά θ.ά. Σα είδε πνπ πξνθαινχλ 

θαηαζηξνθέο ζε ραξηηά είλαη γλσζηά σο ςείξεο ησλ βηβιίσλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο δελ ηξψλε ην ραξηί αιιά θπξίσο ηελ θφιια βηβιηνδεζίαο θαη κχθεηεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην ραξηί. 

Σα πην πνιιά είδε δνπλ ζην χπαηζξν, φπσο ζην έδαθνο, ζην θχιισκα θπηψλ ή 

ζηε ζηξσκλή, θάησ απφ πέηξεο ή μεξνχο θινηνχο, ζε θνξκνχο δέλδξσλ, ζε παιηά 

μχια θ.ά. Οξηζκέλα είδε δνπλ ζε θσιηέο πνπιηψλ ή ζειαζηηθψλ θαη ηα βξίζθνπκε 

αθφκα θαη πάλσ ζην ζψκα ησλ δψσλ απηψλ, αλάκεζα ζηα θηεξά ή ζηηο ηξίρεο ηνπο. 

Δπίζεο, πνιιά είδε είλαη αγειαία θαη ε θάζε νκάδα ή απνηθία ηνπο βξίζθεηαη θάησ 

απφ θάιπκκα απφ ιεπηέο κεηάμηλεο ίλεο (Αλψλπκνο
3
, 1996). 
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Δικόνα 30: Θπζαλφπηεξν 

2.3.11 ΣΑΞΖ THYSANOPTERA 

 

Σα Θπζαλφπηεξα (ζξίπεο) είλαη ηάμε εληφκσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα πην κηθξά απφ 

ηα πηεξσηά αξζξφπνδα. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 5.000 γλσζηά είδε. Δίλαη κηθξά επηκήθε 

έληνκα, κε ηα πεξηζζφηεξα λα έρνπλ κήθνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 1,5 κέρξη 3 mm. Σν 

κηθξφηεξν ζπζαλφπηεξν πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί είλαη πεξίπνπ 0,6 mm θαη ην 

κεγαιχηεξν 15 mm. 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο θαίλεηαη φηη 

επλνήζεθε ε αλάπηπμε θξνζζσηψλ παξπθψλ ζηηο 

πηέξπγεο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε δπζαλάινγε ψζε 

ηνπ ζψκαηνο απφ ηελ θίλεζε ησλ πηεξχγσλ. Έρνπλ 

δχν δεχγε ζηελψλ πηεξχγσλ, κε πησρή λεχξσζε θαη 

κεγάιν αξηζκφ καθξψλ ηξηρψλ ζηελ πεξίκεηξν, απφ 

φπνπ θαη πξνέθπςε ε νλνκαζία ζπζαλφπηεξα (Δικόνα 

30). Μεξηθά είδε είλαη άπηεξα. Σα ζηνκαηηθά κφξηα 

είλαη αζχκκεηξα, βξαρέα θαη ηξνπνπνηεκέλα γηα κχδεζε. πγθεθξηκέλα, ε αξηζηεξή 

θάησ γλάζνο είλαη αλεπηπγκέλε, ελψ ε δεμηά θάησ γλάζνο αηξνθηθή, κε απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία αζχκκεηξνπ ζηνκαηηθνχ θψλνπ. Δπηπιένλ, νη άλσ γλάζνη είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλνη γηα λα ηξππνχλ θαη λα κπδνχλ κφλν επηθαλεηαθά θπηηθά θχηηαξα 

(Stannard, 1996). 

Ζ κεηακφξθσζε ησλ ζπζαλφπηεξσλ είλαη αηειήο. Δίλαη λενκεηάβνια έληνκα κε 

ηα εμήο ζηάδηα: σφ, ππνλχκθε, λχκθε (αθίλεηε), αθκαίν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνλπκθηθψλ ζηαδίσλ (ππνλχκθε) ηα ζπζαλφπηεξα ηξέθνληαη, ελψ ζηα λπκθηθά 

ζηάδηα δελ παξαηεξείηαη θίλεζε θαη πξφζιεςε ηξνθήο θαη νη λχκθεο κνηάδνπλ κε 

πιαγγφλεο (pupa). Ζ παξζελνγέλεζε είλαη πνιχ θνηλή ζηα Θπζαλφπηεξα, ελψ ηα 

άξξελα ιείπνπλ ζε αξθεηά είδε. 

Σα ζπζαλφπηεξα επλννχληαη ζε ζεξκά θιίκαηα θαη είλαη ηφζν κηθξνζθνπηθά πνπ 

κπνξνχλ λα δηεηζδχνπλ θαη ζηα πην κηθξά άλζε, θαζψο θαη ζε αλεπαίζζεηεο ξσγκέο 

ηνπ θινηνχ ησλ δέλδξσλ. Παξνπζηάδνπλ δξαζηεξηφηεηα θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. 

Σα πεξηζζφηεξα είλαη θπηνθάγα θαη παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθή ζεκαζία. Μεξηθά 

είδε κεηαδίδνπλ ηνχο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ, ηξψλε ζπφξνπο κεηψλνληαο ηε 

θπηηθή παξαγσγή, παξακνξθψλνπλ άλζε θαη θαξπνχο νπσξνθφξσλ δέλδξσλ θαη 

θαηαζηξέθνπλ ηα θχιια ηνπο. Λφγσ ηεο επηθαλεηαθήο κφλν κχδεζεο δεκηνπξγνχλ 
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Δικόνα 31: Θπζάλνπξν 

 
Δικόνα 32: Πξνλχκθε (Larvae) 

ζηα θπηά αξγπξφρξνα ζηίγκαηα πνπ αξγφηεξα ζπλελψλνληαη θαη δίδνπλ εκθάληζε 

μέζσξσλ θειίδσλ. πρλά νη δεκηέο παξαηεξνχληαη πξηλ απφ ηα ίδηα ηα έληνκα, 

εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο (Stannard, 1957; Καπεηαλάθεο, 2003). 

 

 

 

2.3.12 ΣΑΞΖ THYSANURA 

 

Σάμε απηεξπγσηψλ εληφκσλ πνπ δελ πθίζηαληαη 

κεηακνξθψζεηο θαη πνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 500 είδε. 

Σα ελήιηθα ζπζάλνπξα γεληθά έρνπλ κήθνο 5-20 mm, 

θέξνπλ ζην άθξν ηεο θνηιίαο 2-3 ιεπηά, ηξηρφκνξθα 

εμαξηήκαηα, ηα νπνία θαινχληαη ζηχινη. Σα ζχλζεηα 

κάηηα ηνπο είλαη κηθξά. Έρνπλ αξζξσηνχο ηαξζνχο θαη 

δψδεθα θνηιηαθά κεηακεξή (Δικόνα 31). Μεξηθά είδε θέξνπλ ιέπηα ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ην ζψκα ηνπο. Σα λεαξά ζπζάλνπξα κνηάδνπλ κε ηα ελήιηθα, εθηφο απφ ην 

κέγεζνο, θαη πθίζηαληαη κέρξη θαη ηξηάληα πέληε εθδχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο, πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα επηά ρξφληα (δειαδή 3-5 εθδχζεηο ην ρξφλν). 

Σα ζπζάλνπξα δνπλ ζε πγξά κέξε. πλαληψληαη ζηα ζπίηηα ζαλ ζαπξνθάγνη 

νξγαληζκνί θαη ηξέθνληαη κε πνιπζαθραξίηεο, φπσο άκπιν θαη θπηηαξίλε, 

πξνθαιψληαο ζπρλά κεγάιεο δεκηέο ζε βηβιία θαη ραξηηά (κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν 

ην ιεγφκελν «ςαξάθη»). ηελ χπαηζξν ζπλαληψληαη ζε θσιηέο κπξκεγθηψλ θαη 

ηεξκηηψλ (Αλψλπκνο
4
, 1996; Καπεηαλάθεο, 2003). 

 

 

 

2.4 LARVAE 

 

Όια ηα έληνκα πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζην 

ζηάδην ηνπ αθκαίνπ πεξλνχλ απφ έλα αξηζκφ ή ηχπν 

κεηακνξθψζεσλ. Οη κνξθέο (ζηάδηα) ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα πάξνπλ ηα έληνκα ζηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο κεηά ηελ εθθφιαςή ηνπο απφ ην σφ 
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θαη κέρξη λα κεηακνξθσζνχλ ηειηθά ζε αθκαίν δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ηαμηλνκηθή 

ηνπο νκάδα. Σν λέν άηνκν πνπ εγθαηαιείπεη ην σφ ζε πξψηκν ζηάδην ηεο 

κνξθνινγηθήο ηνπ αλάπηπμεο, θαιείηαη πξνλχκθε (Larvae, Δικόνα 32). Πξνλχκθεο 

έρνπλ φια ηα νινκεηάβνια έληνκα, φπσο Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, 

Diptera. 

πλήζσο νη κνξθνινγηθέο, θπζηνινγηθέο, εζνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηελ πξνλχκθε θαη ζην ελήιηθν άηνκν είλαη εληππσζηαθέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη πξνλχκθεο έρνπλ ζηνκαηηθά κφξηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφ ην 

αθκαίν (π.ρ. Lepidoptera), ην γελλεηηθφ ηνπο ζχζηεκα δελ είλαη αλεπηπγκέλν θ.ά. 

Δπηπιένλ, έρνπλ άιιεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, επηιέγνπλ αλφκνηνπο βηφηνπνπο θαη 

εθκεηαιιεχνληαη δηαθνξεηηθνχο νηθνινγηθνχο ζψθνπο (Κηφξηζεο, 1992; 

Καπεηαλάθεο, 2003). 

Οη ζεκειηψδεηο απηέο δηαθνξέο ζηε κνξθή θαη ζηε ζσκαηηθή θαηαζθεπή ησλ 

πξνλπκθψλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν αθκαίν, θαζηζηνχλ δχζθνιε ή αθφκα θαη 

αδχλαηε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζην πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο νη πξνλχκθεο πνπ αηρκαισηίζηεθαλ ζηηο παγίδεο ζπγθαηαιέγεζαλ 

ζε απηή ηελ επξχηεξε θαηεγνξία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΠΑΓΗΓΔ 
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Δικόνα 33: Κίηξηλε θνιιεηηθή παγίδα 

3.1. ΚΟΛΛΖΣΗΚΔ ΠΑΓΗΓΔ 

 

Οη θνιιεηηθέο παγίδεο δηαρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ ηπραία ζπιιακβάλνπλ έληνκα 

θαη ζε εθείλεο πνπ ειθχνπλ ηα έληνκα κε δηάθνξα εξεζίζκαηα (ρεκηθά, νπηηθά ή 

άιια). Αλάινγα µε ηελ θαηεγνξία ηνπ ειθπζηηθνχ κέζνπ, νη παγίδεο απηέο 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξνθηθέο, θεξνκνληθέο, ρξσκαηηθέο, θσηεηλέο, αλαξξνθεηηθέο θ.ά. 

Σν θχξην ειθπζηηθφ ζηνηρείν ησλ θνιιεηηθψλ παγίδσλ είλαη ην θαηάιιειν ρξψκα. 

Ζ κνξθή ηνπο ζπλήζσο είλαη ζε ζρήκα νξζνγψληνπ θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο 

είλαη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ. Γηα ηελ αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπο, πιένλ ηνπ 

ρξψκαηνο, ελίνηε πξνζηίζεηαη θαη θάπνηα ειθπζηηθή νπζία (π.ρ. θεξνκφλε, 

πδξνιπφκελε πξσηεΐλε). Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο έρεη ην χςνο 

αλάξηεζεο θαη ε θιίζε ηνπο ζε ζρέζε κε ην έδαθνο ή δάπεδν (π.ρ. ζεξκνθεπίνπ). 

Οη ρξσκαηηθέο, θνιιεηηθέο παγίδεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη είηε γηα ηελ θαηακέηξεζε 

ησλ ηπηάκελσλ εληφκσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

παξαθνινχζεζε (monitoring) ηεο 

δηαθχκαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο, είηε γηα 

ηε κείσζε ησλ εληφκσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

θαηαπνιέκεζε κε καδηθή παγίδεπζε 

επηβιαβψλ εληφκσλ. Διθχνπλ ηα έληνκα 

ιφγσ ηνπ θίηξηλνπ (Δικόνα 33) ή κπιε 

ρξψκαηνο πνπ ζπλήζσο θέξνπλ ζε κηα 

επίπεδε επηθάλεηα επαιεηκκέλε κε 

θνιιεηηθή νπζία, απ’ φπνπ δελ κπνξνχλ λα 

δηαθχγνπλ. πγθεθξηκέλα, νη θίηξηλεο παγίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχιιεςε 

αιεπξψδνπο, ιπξηφκπδαο, πηεξσηήο αθίδαο, ελψ νη κπιε γηα ηε ζχιιεςε ζξίπα 

(Βαθαινπλάθεο, 2006). Οη παγίδεο απηέο είλαη απιέο ζηε ρξήζε ηνπο, αιιά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλε εθιεθηηθφηεηα, ζπιιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη 

σθέιηκα έληνκα. 
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Δικόνα 34: Σν εζσηεξηθφ κηαο παγίδαο 

παξεκβνιήο κεηά ηε ζπιινγή ηεο 

3.2. ΠΑΓΗΓΔ ΠΑΡΔΜΒΟΛΖ 

 

Οη παγίδεο παξεκβνιήο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αηρκαιψηηζε εδαθφβησλ νξγαληζκψλ. 

Απνηεινχληαη απφ δνρεία (π.ρ. πιαζηηθά 

πνηήξηα κηαο ρξήζεο ή κεηαιιηθά δνρεία) 

πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο, κέρξη ην 

ρψκα λα θηάζεη ζην ίδην επίπεδν κε ην 

ρείινο ηνπο θαη ηα νπνία πεξηέρνπλ εηδηθέο 

πγξέο νπζίεο παγίδεπζεο ησλ νξγαληζκψλ 

(Δικόνα 34). Οη νπζίεο απηέο είλαη 

αληηςπθηηθέο, ειάρηζηα πηεηηθέο, ραξαθηεξίδνληαη σο άρξσκεο, άνζκεο κε ζπλέπεηα 

λα κελ ειθχνπλ ή απσζνχλ ηνπο νξγαληζκνχο, ελψ επηπιένλ ηνπο ζπληεξνχλ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέηνηεο νπζίεο ζρεηηθά θηελέο είλαη ε αηζπιελνγιπθφιε 

(CH2OHCH2OH), ε πξνππιελνγιπθφιε [CH3CH(OH)CH2(OH)] θ.ά.  

χκθσλα κε ηνπο ηάζε et al. (2004), ν αξηζκφο γεληθά ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπιιακβάλνληαη ζηηο παγίδεο, εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην πιεζπζκηαθφ ηνπο 

κέγεζνο θαη ηελ ππθλφηεηά ηνπο, αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο: 

 Σελ θηλεηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ (θαηά ηνπο επηθξαηνχληεο αβηνηηθνχο 

παξάγνληεο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο). 

 Σν ζρήκα θαη ηε δηάκεηξν ηνπ ρείινπο ηεο παγίδαο. 

 Σν πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλα ηα δνρεία (π.ρ. ηα κεηαιιηθά δνρεία, 

πνπ νμεηδψλνληαη γξήγνξα, πξνζθέξνπλ επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο νη νξγαληζκνί 

κπνξνχλ λα ζηεξηρηνχλ θαη λα δηαθχγνπλ, αληίζεηα, ηα πιαζηηθά δνρεία κηαο 

ρξήζεο έρνπλ ιεία επηθάλεηα πνπ δελ βνεζάεη ζηε δηαθπγή ηνπο). 
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ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 
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1.1 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΔΓΗΟ 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, ηεο νπνίαο ην πείξακα δηήξθεζε έμη εβδνκάδεο, 

απφ 28 Μαξηίνπ έσο 9 Μαΐνπ 2007, κειεηήζεθε ε παγίδεπζε αξζξνπφδσλ ζε ηξία 

δηαθνξεηηθά δελδξψδε είδε, ην θππαξίζζη, ηελ ειηά θαη ηε ιεκνληά, κε ηε ρξήζε 

ηξηψλ ηχπσλ παγίδσλ. Σν ρσξάθη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ αλνκνηνκφξθνπ 

επηθαλείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηάηαμε ησλ δέλδξσλ είρε σο εμήο: νη ιεκνληέο 

βξίζθνληαλ ζε πεδηλφ ηκήκα ηνπ ρσξαθηνχ θαη πεξηκεηξηθά ηνπο σο αλεκνθξάθηεο 

ήηαλ ηα θππαξίζζηα, ελψ νη δχν ειηέο θχνληαλ ζε επίπεδν έδαθνο κεγαιχηεξνπ 

πςνκέηξνπ θαη ε ηξίηε ειηά ζε κηα πιαγηά ηνπ ρσξαθηνχ (Δικόνα 1.1 Παξάξηεκα). 

Γηα ηελ παγίδεπζε ησλ εληφκσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παγίδεο παξεκβνιήο (Pitfall 

traps) κε δχν βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο. Ζ πξψηε αθνξά 

ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, πνπ δελ έγηλε ζην έδαθνο αιιά ελαέξηα ζηελ θφκε ησλ 

κειεηψκελσλ θπηηθψλ εηδψλ.  

Ζ δεχηεξε δηαθνξνπνίεζε ζρεηηδφηαλ κε ην πεξηερφκελν πγξφ ησλ παγίδσλ. Έηζη, 

ζαλ πγξφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν νπζίεο: ε πξνππιελνγιπθφιε (ζε δέθα παγίδεο) πνπ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ νπζηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο παγίδεο παξεκβνιήο, 

θαη ην ζαπνπλφλεξν (ζε αλαινγία 20/1500 v/v ζαπνχλη πξνο λεξφ, ζε άιιεο δέθα 

παγίδεο) πνπ ζε αληίζεζε κε ηελ πξνππιελνγιπθφιε είλαη εχνζκν, πηεηηθφ θαη κε 

αληηςπθηηθφ πγξφ. Οη ηέζζεξηο παγίδεο κε πξνππιελνγιπθφιε ηνπνζεηήζεθαλ ζε 

δέλδξν θππαξηζζηνχ, νη επφκελεο ηξεηο ζε δέλδξν ιεκνληάο θαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο ζε 

ειηά. Οκνίσο έγηλε θαη κε ηηο παγίδεο πνπ πεξηείραλ ζαπνπλφλεξν. 

πλνιηθά ινηπφλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ είθνζη ιεπθά πιαζηηθά πνηήξηα κηαο 

ρξήζεσο σο παγίδεο παξεκβνιήο. Κάζε πνηήξη πεξηείρε σο ην 1/3 ηνπ κηα απφ ηηο δχν 

πγξέο νπζίεο ελψ ζηνλ πάην ηνπ είρε ηνπνζεηεζεί απφ πξηλ έλα θνκκάηη ξηδφραξηνπ 

ζην νπνίν αλαγξάθνληαλ κε κνιχβη ε εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο, ε θσδηθή νλνκαζία 

ηνπ θάζε δέλδξνπ θαη ην είδνο ηνπ πγξνχ. 

Έλαο επηπιένλ ηξφπνο παγίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ νη θίηξηλεο 

θνιιεηηθέο παγίδεο. Σνπνζεηήζεθε ζε θάζε δέλδξν κηα θίηξηλε παγίδα ζηε κέζε ηεο 

θφκεο ηνπ, ζηα δεμηά κηα παγίδα παξεκβνιήο κε πγξφ πξνππιελνγιπθφιεο θαη ζηα 

αξηζηεξά κηα παξεκβνιήο κε ζαπνπλφλεξν. πλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 θίηξηλεο 

θνιιεηηθέο παγίδεο κε ηελ ίδηα αληηζηνηρία παγίδσλ αλά θπηηθφ είδνο φπσο ζηηο 

παγίδεο παξεκβνιήο. 
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Δικόνα 35: Δμνπιηζκφο εξγαζηεξίνπ 

Οη παγίδεο παξέκελαλ ζηα δέλδξα γηα δηάζηεκα πεξίπνπ επηά εκεξψλ. ηε 

ζπλέρεηα ζπιιέγνληαλ, ζπζθεπάδνληαλ αλά ηεκάρην ζε λάηινλ ζαθνπιάθηα γηα ηηο 

παγίδεο παξεκβνιήο θαη ζε δηαθάλεηεο κεγέζνπο Α4 γηα ηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο 

παγίδεο. Παξάιιεια, ηνπνζεηνχληαλ λέεο παγίδεο. Ζ ζήκαλζε ησλ θνιιεηηθψλ 

παγίδσλ γηλφηαλ θαηά ηε ζπιινγή ηνπο κε ηελ ηνπνζέηεζε ξηδφραξηνπ πάλσ ζην 

νπνίν αλαγξαθφηαλ ε εκεξνκελία ζπιινγήο θαη ε θσδηθή νλνκαζία ηνπ θάζε 

δέλδξνπ. Σέινο, νη παγίδεο κεηαθέξνληαλ ζην Δξγαζηήξην Οηθνινγίαο γηα ην 

δηαρσξηζκφ ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ζε επίπεδν ηάμεο. 

 

 

 

1.2 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 

 

ε πξψην ζηάδην, νη παγίδεο παξεκβνιήο 

αλνίγνληαλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο αδεηαδφηαλ ζε 

έλα ζνπξσηήξη θάησ απφ ζηαζεξή ξνή λεξνχ, 

ψζηε λα παξαζπξζνχλ ηα ρψκαηα. Παξάιιεια 

απνκαθξχλνληαλ πξνζερηηθά κε ηε βνήζεηα 

ιαβίδαο αλεπηζχκεηα πιηθά, φπσο πέηξεο, 

θαξπνί, ζπέξκαηα θ.ά. (Δικόνα 35). 

ηε ζπλέρεηα, νη νξγαληζκνί πνπ παξέκελαλ ζην ζνπξσηήξη απφ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ θηιηξαξίζκαηνο ηνπνζεηνχληαλ ζε έλα ηξηβιίν Petri, καδί κε ην ξηδφραξην ηεο 

παγίδαο πνπ ηα πεξηείρε θαη θαηφπηλ γηλφηαλ ην "sorting" ή θνηλψο ε ηαμηλφκεζή ηνπο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηεξενζθφπην ηχπνπ Leica MZ6 θαη 

πεγή ςπρξνχ θσηηζκνχ γηα λα κελ ζηεγλψλνπλ νη νξγαληζκνί, ηχπνπ KL 1500 LCD. 

Αθνινπζνχζε ε ηνπνζέηεζε ησλ ηαμηλνκεκέλσλ νξγαληζκψλ ζε πιαζηηθά δνρεία 

(νπξνζπιιέθηεο) ηα νπνία πεξηείραλ 65% αηζπιηθή αιθνφιε θαη 35% λεξφ. Σα δνρεία 

ήηαλ ζπλνιηθά δψδεθα. ε θάζε θπηηθφ είδνο αληηζηνηρνχζαλ ηέζζεξα δνρεία: δχν 

δνρεία γηα ηηο παγίδεο πνπ πεξηείραλ πξνππιελνγιπθφιε –ζην έλα ηνπνζεηνχληαλ ηα 

Coleoptera θαη ζην άιιν φια ηα ππφινηπα αξζξφπνδα– θαη άιια δχν γηα ηηο παγίδεο 

κε ζαπνπλφλεξν – αθνινπζήζεθε παξφκνηνο δηαρσξηζκφο κε ηνλ πξναλαθεξζέληα. 

Οη θίηξηλεο παγίδεο ηνπνζεηνχληαλ θάησ απφ ην ζηεξενζθφπην γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ θαη κε θφθθηλν ή πξάζηλν αλεμίηειν 

καξθαδφξν ζεκεηψλνληαλ ηα δηάθνξα είδε. 
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1.3 ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ (απφιπηε θαη 

ζρεηηθή αθζνλία) θαζψο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα, κέζσ γξαθεκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ινγηζκηθφ θχιιν Excel. Δηδηθά γηα 

ηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ γξαθεκάησλ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ζπιιεθζέλησλ 

αξζξνπφδσλ κεηαηξάπεθαλ ζε ινγαξηζκηθέο ηηκέο [log (πξαγκαηηθή ηηκή) ή log 

(πξαγκαηηθή ηηκή +1) ζηνπο πίλαθεο πνπ έζησ θαη κηα θαηεγνξία αξζξνπφδσλ ήηαλ 

κεδεληθή]. 

ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS 17.0 [ANOVA ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% (P≤0,05) ή 99% 

(P≤0,01)] θαη ηνπο κε παξακεηξηθνχο δείθηεο Tukey, Duncan θαη Scheffe. 

Τπνινγίζηεθε επίζεο ν δείθηεο πνηθηιφηεηαο Shannon-Wiener (H) κε βάζε ηνλ 

ηχπν:  

 

Όπνπ:  s ν αξηζκφο ησλ θαηεγνξίσλ ησλ αξζξνπφδσλ,  

  Ν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζπλειήθζεζαλ θαη 

  ni ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία αξζξνπφδσλ i. 

ln 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίνακα 1 αθνξνχλ ζην γεληθφ ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ 

αξζξνπφδσλ, αλεμαξηήησο παγίδαο θαη θπηηθνχ είδνπο, πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην 

δηάζηεκα ησλ έμη βδνκάδσλ. ην Ραβδόγραμμα 1 ηα δίπηεξα (12.871) μερσξίδνπλ ζε 

πιήζνο ζπγθξηηηθά κε φια ηα άιια είδε θαη κάιηζηα θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 86,86% ηνπ ζπλφινπ ησλ αξζξνπφδσλ πνπ ζπλειήθζεζαλ (Πίνακας 1). 

 

 

 

Πίνακας 1. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ αλά θαηεγνξία αξζξνπφδσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλληθθένηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλληθθένηων 

Αηόμων  

Acarina 19 1,30 0,13 

Araneae 78 1,90 0,53 

Coleoptera 239 2,38 1,61 

Collembola 11 1,08 0,07 

Dermaptera 1 0,30 0,01 

Dictyoptera 1 0,30 0,01 

Diptera 12871 4,11 86,86 

Formicidae 24 1,40 0,16 

Hemipt./Heteropt. 75 1,88 0,51 

Hemipt./Homopt. 697 2,84 4,70 

Hymenoptera 432 2,64 2,92 

Larvae 5 0,78 0,03 

Lepidoptera 15 1,20 0,10 

Neuroptera 59 1,78 0,40 

Opiliones 3 0,60 0,02 

Orthoptera 1 0,30 0,01 

Pseudoscorpiones 5 0,78 0,03 

Psocoptera 230 2,36 1,55 

Thysanoptera 51 1,72 0,34 

Thysanura 1 0,30 0,01 

ΣΥΝΟΛΟ 14818 4,17 100 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 1
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Ραβδόγραμμα 1. πιιεθζέληα άηνκα αλά είδνο αξζξνπφδσλ ζε ινγαξηζκηθή ηηκή. 

 

 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% απέδεημε φηη ε ηάμε ησλ 

δίπηεξσλ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο αξζξνπφδσλ θαη 

φηη φιεο νη ππφινηπεο νκαδνπνηνχληαη ζε κία ζχκθσλα κε ηνπο ηξεηο κε 

παξακεηξηθνχο δείθηεο Tukey, Dunkan θαη Scheffe (Πίνακας 4.1 Παξάξηεκα). Μεηά 

ηα δίπηεξα, θαηαηάζζνληαη ηα νκφπηεξα (697) θαη ηα πκελφπηεξα (432) κε πνζνζηά 

4,7% θαη 2,9% αληίζηνηρα θαη αθνινπζνχλ ηα θνιεφπηεξα (239) κε πνζνζηφ 1,6% 

θαη ηα ςσθφπηεξα (230) κε πνζνζηφ 1,55%. Σν θαζέλα απφ ηα ππφινηπα είδε αξηζκεί 

ιηγφηεξν απφ 0,5% (Πίνακας 1). ηνλ Πίνακα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε ηάμε ησλ δίπηεξσλ. Οη ηξεηο κε παξακεηξηθνί δείθηεο δείρλνπλ φηη ηα 

νκφπηεξα δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο άιιεο νκάδεο. Ο δείθηεο Tukey 

δηαθνξνπνηεί ηελ ηάμε ησλ πκελνπηέξσλ. Ο δείθηεο Duncan επίζεο δηαθνξνπνηεί ηα 

πκελφπηεξα θαη θαηαηάζζεη ηα θνιεφπηεξα θαη ηα ςσθφπηεξα ζε κία νκάδα. Ο 

δείθηεο Scheffe νκαδνπνηεί ηα θνιεφπηεξα, πκελφπηεξα θαη ςσθφπηεξα. Σέινο, φιεο 

ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ν θάζε δείθηεο ηηο νκαδνπνηεί ζε κία. 
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Πίνακας 2. Οκαδνπνίεζε ησλ αξζξνπφδσλ (εθηφο ησλ δίπηεξσλ) κε βάζε ηνπο κε 

παξακεηξηθνχο δείθηεο Tukey, Duncan θαη Scheffe. 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Μέζος Όρος (Μ.Ο.) 

σλληθθένηων 

Αρθροπόδων ηων 6 

Γειγμαηοληψιών 

Μη Παραμεηρικοί 

Γείκηες 

Tukey Duncan Scheffe 

Acarina 3,17 (α)* (α) (α) 

Araneae 13,00 (α,β) (α) (α) 

Coleoptera 39,83 (α,β) (α,β) (α,β) 

Collembola 1,83 (α) (α) (α) 

Dermaptera 0,17 (α) (α) (α) 

Dictyoptera 0,17 (α) (α) (α) 

Formicidae 4,00 (α) (α) (α) 

Hemipt./Heteropt. 12,50 (α,β) (α) (α) 

Hemipt./Homopt. 116,17 (γ) (γ) (β) 

Hymenoptera 72,00 (β,γ) (β) (α,β) 

Larvae 0,83 (α) (α) (α) 

Lepidoptera 2,50 (α) (α) (α) 

Neuroptera 9,83 (α,β) (α) (α) 

Opiliones 0,50 (α) (α) (α) 

Orthoptera 0,17 (α) (α) (α) 

Pseudoscorpiones 0,83 (α) (α) (α) 

Psocoptera 38,33 (α,β) (α,β) (α,β) 

Thysanoptera 38,33 (α,β) (α) (α) 

Thysanura 38,33 (α) (α) (α) 

*Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα ζηηο παξελζέζεηο αλά ζηήιε δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P≤0,05), 

κε α<α,β<β<γ 

 

 

Ο Πίνακας 3 παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά 

θπηηθφ είδνο θαη ην Ραβδόγραμμα 2 ηε ινγαξηζκηθή ηνπο ηηκή. ηηο παγίδεο ηεο ειηάο 

ζπγθεληξψζεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 48,53%, αθνινπζνχλ νη παγίδεο ηνπ 

θππαξηζζηνχ κε πνζνζηφ 28,23% θαη ηέινο ηεο ιεκνληάο κε πνζνζηφ 23,24%. 

 

 

Πίνακας 3. πλνιηθφο αξηζκφο ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά θπηηθφ είδνο θαη ην 

πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

Φσηικό 

Δίδος 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλληθθένηων 

αηόμων)* 

 % 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Διηά 7191 3,86 48,53 

Κππαξίζζη 4183 3,62 28,23 

Λεκνληά 3444 3,54 23,24 

ΣΥΝΟΛΟ 14818 11,02 100 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 2
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Ραβδόγραμμα 2. πιιεθζέληα αξζξφπνδα αλά θπηηθφ είδνο ζε ινγαξηζκηθή ηηκή. 

 

 

ηνλ Πίνακα 4 ζηαηηζηηθά (ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95%) κε βάζε ην δείθηε 

Duncan ε ειηά δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θππαξίζζη θαη ηε ιεκνληά, ηα νπνία δελ 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο δείθηεο Tukey θαη Scheffe, ε 

ειηά δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ιεκνληά, ελψ ην θππαξίζζη δελ δηαθέξεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηα άιια δχν θπηηθά είδε. 

 

 

Πίνακας 4. Οκαδνπνίεζε ησλ θπηηθψλ εηδψλ κε βάζε ηνπο κε παξακεηξηθνχο 

δείθηεο Duncan, Tukey θαη Scheffe. 

Φσηικό 

Δίδος 

Μ.Ο. 

σλληθθένηων 

Αρθροπόδων ηων 6 

Γειγμαηοληψιών 

Μη Παραμεηρικοί 

Γείκηες 

Duncan Tukey/Scheffe 

Διηά 1199   (α)* (α) 

Κππαξίζζη  697 (β) (α,β) 

Λεκνληά 574 (β) (β) 

*Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα ζηηο παξελζέζεηο αλά ζηήιε δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P≤0,05), 

κε α>α,β>β 
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Ο Πίνακας 5 ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά είδνο 

παγίδαο ζηελ ειηά θαη ην Ραβδόγραμμα 3 απεηθνλίδεη ηα ζπιιεθζέληα άηνκα ζε 

ινγαξηζκηθή ηηκή. Οη θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο μερσξίδνπλ ζε πιεζπζκφ 

αξζξνπφδσλ κε πνζνζηφ 97,83%. Αθνινπζνχλ νη παγίδεο ηνπ ζαπνπλφλεξνπ κε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ 1,2% θαη ηεο πξνππιελνγιπθφιεο κε ιηγφηεξν απφ 1%. Σα 

δίπηεξα θαηέρνπλ ην 92,77% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ πνπ παγηδεχηεθαλ απφ ην νπνίν 

ην 91,69% αλήθεη ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο, ην 0,65% ζην ζαπνπλφλεξν θαη 

ην 0,43% ζηελ πξνππλεινγιπθφιε. Μηα αθφκα νκάδα αξζξνπφδσλ πνπ έρεη 

απμεκέλν ζπλνιηθφ πνζνζηφ είλαη ηα νκφπηεξα κε 3,06%, απφ ην νπνίν ην 2,88% 

αλήθεη ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο. Σα ππφινηπα είδε δελ μεπεξλνχλ ην 1,3%. 
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Πίνακας 5. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ ζηελ ειηά αλά ηχπν παγίδαο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

  ΔΛΗΑ 

Δίδος Παγίδας   ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηην Δλιά 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηην Δλιά 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/ηων 

Αηόμων 

ζηην Δλιά 

Acarina 4 0,70 0,06 0 0,00 0 4 0,70 0,06 

Araneae 13 1,15 0,18 0 0,00 0 7 0,90 0,10 

Coleoptera 40 1,61 0,56 14 1,18 0,19 9 1,00 0,13 

Collembola 2 0,48 0,03 0 0,00 0 3 0,60 0,04 

Dermaptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

Dictyoptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

Diptera 6599 3,82 91,69 31 1,51 0,43 47 1,68 0,65 

Formicidae 11 1,08 0,15 0 0,00 0 5 0,78 0,07 

Hemipt./Heteropt. 26 1,43 0,36 2 0,48 0,03 0 0,00 0,00 

Hemipt./Homopt. 207 2,32 2,88 6 0,85 0,08 7 0,90 0,10 

Hymenoptera 79 1,90 1,1 6 0,85 0,08 2 0,48 0,03 

Larvae 2 0,48 0,03 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 

Lepidoptera 0 0,00 0 2 0,48 0,03 2 0,48 0,03 

Neuroptera 26 1,43 0,36 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 

Psocoptera 19 1,30 0,26 0 0,00 0 1 0,30 0,01 

Thysanoptera 11 1,08 0,15 0 0,00 0 0 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7041 19,38 97,83 63 5,93 0,88 87 7,82 1,21 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 3
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Ραβδόγραμμα 3. πιιεθζέληα άηνκα ζηελ ειηά αλά είδνο παγίδαο ζε ινγαξηζκηθή 

ηηκή. 

 

 

 

Ο Πίνακας 6 θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά είδνο 

παγίδαο ζην θππαξίζζη θαη ην Ραβδόγραμμα 4 απεηθνλίδεη ηε ινγαξηζκηθή ηνπο ηηκή. 

Οη θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο ζπγθέληξσζαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ, κε πνζνζηφ 

πνπ μεπεξλά ην 96%. Αληίζεηα, νη παγίδεο ηεο πξνππιελνγιπθφιεο θαη ηνπ 

ζαπνπλφλεξνπ ζπγθέληξσζαλ παξφκνην αξηζκφ αξζξνπφδσλ κε πνζνζηφ πνπ 

θπκάλζεθε ζην 3,5%. Σα δίπηεξα απνηεινχλ ζρεδφλ ην 78,87% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηδψλ πνπ παγηδεχηεθαλ ζε απηφ ην θπηηθφο είδνο εθ ησλ νπνίσλ ην 77,77% αλήθεη 

ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο, ην 0,69% ζην ζαπνπλφλεξν θαη κφιηο ην 0,41% 

ζηελ πξνππιελνγιπθφιε. ηηο θίηξηλεο παγίδεο αθνινπζνχλ ηα νκφπηεξα θαη ηα 

ςσθφπηεξα κε πνζνζηά κεγαιχηεξα ησλ 7% θαη 4% αληίζηνηρα. Σα ππφινηπα είδε 

δελ μεπεξλνχλ ην 3% ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο θαη ην 0,3% ζηνπο άιινπο δχν 

ηχπνπο παγίδσλ. 
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Πίνακας 6. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ ζην θππαξίζζη αλά είδνο παγίδαο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

  ΚΤΠΑΡΗΗ 

Δίδος Παγίδας  ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηο 

Κσπαρίζζι  

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηο 

Κσπαρίζζι  

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηο 

Κσπαρίζζι  

Acarina 1 0,30 0,02 1 0,30 0,02 0 0,00 0,00 

Araneae 34 1,54 0,81 9 1,00 0,22 7 0,90 0,17 

Coleoptera 92 1,97 2,20 7 0,90 0,17 4 0,70 0,10 

Collembola 0 0,00 0,00 1 0,30 0,02 4 0,70 0,10 

Diptera 3253 3,51 77,77 17 1,26 0,41 29 1,48 0,69 

Formicidae 5 0,78 0,12 0 0,00 0,00 1 0,30 0,02 

Hemipt./Heteropt. 23 1,38 0,55 6 0,85 0,14 4 0,70 0,10 

Hemipt./Homopt. 304 2,48 7,27 1 0,30 0,02 5 0,78 0,12 

Hymenoptera 117 2,07 2,80 12 1,11 0,29 5 0,78 0,12 

Larvae 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 0,48 0,05 

Lepidoptera 1 0,30 0,02 4 0,70 0,10 2 0,48 0,05 

Neuroptera 15 1,20 0,36 1 0,30 0,02 0 0,00 0,00 

Opiliones 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2 0,48 0,05 

Pseudoscorpiones 3 0,60 0,07 0 0,00 0,00 1 0,30 0,02 

Psocoptera 185 2,27 4,42 1 0,30 0,02 0 0,00 0,00 

Thysanoptera 17 1,26 0,41 4 0,00 0,00 2 0,48 0,05 

Thysanura 1 0,30 0,02 0 0,70 0,10 0 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4051 19,97 96,84 64 8,02 1,53 68 8,54 1,63 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 4
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Ραβδόγραμμα 4. πιιεθζέληα άηνκα ζην θππαξίζζη αλά είδνο παγίδαο ζε 

ινγαξηζκηθή ηηκή. 

 

 

 

Ο Πίνακας 7 πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά είδνο 

παγίδαο ζηε ιεκνληά θαη ην Ραβδόγραμμα 5 απεηθνλίδεη ηηο ινγαξηζκηθέο ηνπο ηηκέο. 

ηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο ζπγθεληξψζεθε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αξζξνπφδσλ, 95,12%, ελψ ζην ζαπνπλφλεξν ην πνζνζηφ είλαη 2,59% θαη ζηελ 

πξνππλεινγιπθφιε 2,35%. Σα δίπηεξα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο 

παγίδεο ηεο ιεκνληάο κε 84,08%. Οη θίηξηλεο θνιιεηηθέο ζπγθεληξψλνπλ ην 82,63% 

θαη ην ζαπνπλφλεξν θαη ε πξνππιελνγιπθφιε θάησ απφ 1%. ηε δεχηεξε ζέζε 

θαηαηάζζνληαη ηα πκελφπηεξα κε 6,13% θαη ζηελ ηξίηε ηα νκφπηεξα κε 4,85%. Οη 

θίηξηλεο έρνπλ παγηδεχζεη θαη ζηηο δχν παξαπάλσ νκάδεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

4,07% θαη 4,5% αληίζηνηρα. Σα ππφινηπα είδε δελ μεπεξλνχλ ην 1% εθηφο απφ ηα 

θνιεφπηεξα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 2,12%. 

.
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Πίνακας 7. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ ζηε ιεκνληά αλά είδνο παγίδαο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

  ΛΔΜΟΝΗΑ 

Δίδος Παγίδας   ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηη 

Λεμονιά 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηη 

Λεμονιά 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηη 

Λεμονιά 

Acarina 0 0,00 0 0 0,00 0,00 9 1,00 0,26 

Araneae 8 0,95 0,23 0 0,00 0,00 0 0,00 0 

Coleoptera 60 1,79 1,74 11 1,08 0,32 2 0,48 0,06 

Collembola 0 0,00 0 0 0,00 0,00 1 0,30 0,03 

Diptera 2844 3,45 82,63 29 1,48 0,84 22 1,36 0,64 

Formicidae 0 0,00 0 1 0,30 0,03 1 0,30 0,03 

Hemipt./Heteropt. 13 1,15 0,38 0 0,00 0,00 1 0,30 0,03 

Hemipt./Homopt. 155 2,19 4,5 8 0,95 0,23 4 0,70 0,12 

Hymenoptera 140 2,15 4,07 26 1,43 0,75 45 1,66 1,31 

Lepidoptera 2 0,48 0,06 1 0,30 0,03 1 0,30 0,03 

Neuroptera 14 1,18 0,41 1 0,30 0,03 1 0,30 0,03 

Opiliones 0 0,00 0 1 0,30 0,03 0 0,00 0 

Orthoptera 1 0,30 0,03 0 0,00 0,00 0 0,00 0 

Psocoptera 23 1,38 0,67 2 0,48 0,06 0 0,00 0 

Thysanoptera 14 1,18 0,41 1 0,30 0,03 2 0,48 0,06 

ΣΥΝΟΛΟ 3274 16,19 95,12 81 1,91 2,35 89 7,18 2,59 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 5
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Ραβδόγραμμα 5. πιιεθζέληα άηνκα ζηε ιεκνληά αλά είδνο παγίδαο ζε ινγαξηζκηθή 

ηηκή. 

 

 

 

Ο Πίνακας 8 παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά θπηηθφ 

είδνο αλεμαξηήησο ηχπνπ παγίδαο θαη ην Ραβδόγραμμα 6 ηηο ινγαξηζκηθέο ηνπο 

ηηκέο. Καη ζηα ηξία θπηηθά είδε, ηα δίπηεξα παγηδεχηεθαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(45,06% ζηελ ειηά, 22,26% ζην θππαξίζζη θαη 19,54% ζηε ιεκνληά) ζε ζχγθξηζε κε 

ηα ππφινηπα είδε αξζξνπφδσλ. Αθνινπζνχλ ηα νκφπηεξα κε πνιχ κηθξφηεξα 

πνζνζηά (2,09% ζην θππαξίζζη, 1,48% ζηελ ειηά θαη 1,13% ζηε ιεκνληά), ελψ νη 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο αξζξνπφδσλ θπκαίλνληαη απφ 0% έσο 1,42%. 
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Πίνακας 8. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά θπηηθφ είδνο αλεμαξηήησο ηχπνπ παγίδαο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

Φσηικό Δίδος ΔΛΗΑ ΚΤΠΑΡΗΗ ΛΔΜΟΝΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων  

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων  

Αριθμός  

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων  

Acarina 8 0,95 0,05 2 0,48 0,01 9 1,00 0,06 

Araneae 20 1,32 0,13 50 1,71 0,34 8 0,95 0,05 

Coleoptera 63 1,81 0,43 103 2,02 0,70 73 1,87 0,49 

Collembola 5 0,78 0,03 5 0,78 0,03 1 0,30 0,01 

Dermaptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Dictyoptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Diptera 6677 3,82 45,06 3299 3,52 22,26 2895 3,46 19,54 

Formicidae 16 1,23 0,11 6 0,85 0,04 2 0,48 0,01 

Hemipt./Heteropt. 28 1,46 0,19 33 1,53 0,22 14 1,18 0,09 

Hemipt./Homopt. 220 2,34 1,48 310 2,49 2,09 167 2,23 1,13 

Hymenoptera 87 1,94 0,59 134 2,13 0,90 211 2,33 1,42 

Larvae 3 0,60 0,02 2 0,48 0,01 0 0,00 0,00 

Lepidoptera 4 0,70 0,03 7 0,90 0,05 4 0,70 0,03 

Neuroptera 27 1,45 0,18 16 1,23 0,11 16 1,23 0,11 

Opiliones 0 0,00 0,00 2 0,48 0,01 1 0,30 0,01 

Orthoptera 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,30 0,01 

Pseudoscorpiones 0 0,00 0,00 5 0,78 0,03 0 0,00 0,00 

Psocoptera 20 1,32 0,13 185 2,27 1,25 25 1,41 0,17 

Thysanoptera 11 1,08 0,07 23 1,38 0,16 17 1,26 0,11 

Thysanura 0 0,00 0,00 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7191 21,42 48,53 4183 23,31 28,23 3444 18,99 23,24 

 *Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 6
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Ραβδόγραμμα 6. πιιεθζέληα άηνκα αλά θπηηθφ είδνο αλεμαξηήησο ηχπνπ παγίδαο. 

 

 

ηνλ Πίνακα 9 θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά 

είδνο παγίδαο θαη ζην Ραβδόγραμμα 7 απεηθνλίδνληαη νη ινγαξηζκηθέο ηνπο ηηκέο. Οη 

θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο ζπγθέληξσζαλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αξζξνπφδσλ 

(96,95% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ) θαη αθνινπζνχλ νη 

παγίδεο κε ην ζαπνπλφλεξν (1,65%) θαη ηελ πξνππιελνγιπθφιε (1,64%). 

 

 

Πίνακας 9. χλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά είδνο παγίδαο θαη ε 

πνζνζηηαία ηνπο ηηκή. 

Δίδος Παγίδας 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλληθθένηων 

αηόμων+1)* 

 % 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Κίηξηλεο 14366 4,16 96,95 

Πξνππιελνγιπθφιε 208 2,32 1,40 

απνπλφλεξν 244 2,39 1,65 

ΣΥΝΟΛΟ 14818 4,17 100 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 7 
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Ραβδόγραμμα 7. πιιεθζέληα άηνκα αλά είδνο παγίδαο ζε ινγαξηζκηθή ηηκή. 

 

 

ηνλ Πίνακα 10 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% θαη 99%). Με βάζε θαη ηνπο ηξεηο κε παξακεηξηθνχο 

δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη θίηξηλεο παγίδεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο παγίδεο 

παξεκβνιήο, νη νπνίεο δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

 

Πίνακας 10. Οκαδνπνίεζε ησλ παγίδσλ κε βάζε ηνπο κε παξακεηξηθνχο δείθηεο 

Tukey, Duncan θαη Scheffe. 

Δίδος Παγίδας 
Μ.Ο. σλληθθένηων 

Αρθροπόδων ηων 6 

Γειγμαηοληψιών 

Κίηξηλεο  2394   (α)* 

Πξνππιελνγιπθφιε    35   (β) 

απνπλφλεξν    41   (β) 

*Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα ζηηο παξελζέζεηο δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P≤0,05 θαη P≤0,01) 

κε α>β 
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ηνλ Πίνακα 11 θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά 

θπηηθφ είδνο ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο θαη ζην Ραβδόγραμμα 8 

παξνπζηάδνληαη νη ινγαξηζκηθέο ηνπο ηηκέο. Σα δίπηεξα απνηεινχλ ζρεδφλ ην 88,37% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εηδψλ πνπ παγηδεχηεθαλ εθ ηνπ νπνίνπ ην 45,93% αλήθεη ζηελ ειηά, 

ην 22,64% ζην θππαξίζζη θαη ην 19,8% ζηε ιεκνληά. Σα νκφπηεξα αθνινπζνχλ θαη 

ζηα ηξία θπηηθά είδε κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ κφιηο 4,64% πνπ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

2,12% ζην θππαξίζζη θαη 1,44 % ζηελ ειηά, 1,08% ζηε ιεκνληά. 
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Πίνακας 11. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ ζηηο θίηξηλεο παγίδεο αλά θπηηθφ είδνο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

  ΚΗΣΡΗΝΔ 

Φσηικό Δίδος ΔΛΗΑ ΚΤΠΑΡΗΗ  ΛΔΜΟΝΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλ/νηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων σλ/νηων 

Αηόμων ζηις 

Κίηρινες Παγίδες 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων σλ/νηων 

Αηόμων ζηις 

Κίηρινες Παγίδες 

Αριθμός 

σλ/νηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων σλ/νηων 

Αηόμων ζηις 

Κίηρινες Παγίδες 

Acarina 4 0,70 0,03 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 

Araneae 13 1,15 0,09 34 1,54 0,24 8 0,95 0,06 

Coleoptera 40 1,61 0,28 92 1,97 0,64 60 1,79 0,42 

Collembola 2 0,48 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Dermaptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Dictyoptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Diptera 6599 3,82 45,93 3253 3,51 22,64 2844 3,45 19,80 

Formicidae 11 1,08 0,08 5 0,78 0,03 0 0,00 0,00 

Hemipt./Heteropt. 26 1,43 0,18 23 1,38 0,16 13 1,15 0,09 

Hemipt./Homopt. 207 2,32 1,44 304 2,48 2,12 155 2,19 1,08 

Hymenoptera 79 1,90 0,55 117 2,07 0,81 140 2,15 0,97 

Larvae 2 0,48 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Lepidoptera 0 0,00 0,00 1 0,30 0,01 2 0,48 0,01 

Neuroptera 26 1,43 0,18 15 1,20 0,10 14 1,18 0,10 

Orthoptera 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,30 0,01 

Pseudoscorpiones 0 0,00 0,00 3 0,60 0,02 0 0,00 0,00 

Psocoptera 19 1,30 0,13 185 2,27 1,29 23 1,38 0,16 

Thysanoptera 11 1,08 0,08 17 1,26 0,12 14 1,18 0,10 

Thysanura 0 0,00 0,00 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7041 19,38 49,01 4051 19,97 28,20 3274 16,19 22,79 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 8.
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Ραβδόγραμμα 8. πιιεθζέληα άηνκα ζηηο θίηξηλεο παγίδεο αλά θπηηθφ είδνο ζε 

ινγαξηζκηθή ηηκή. 

 

 

 

Ο Πίνακας 12 παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ζηελ 

πξνππιελνγιπθφιε αλά θπηηθφ είδνο θαη ην Ραβδόγραμμα 9 ηηο ινγαξηζκηθέο ηνπο 

ηηκέο. Σα ζπλνιηθά πνζνζηά ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ αλά θπηηθφ είδνο δελ έρνπλ 

κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε ιεκνληά ζπγθεληξψλεη ην 38,94%, ην 

θππαξίζζη ην 30,77% θαη ε ειηά ην 30,29%. Σα δίπηεξα απνηεινχλ ην 37,01% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ζηηο παγίδεο πξνππιελνγιπθφιεο, ην νπνίν 

θαηαλέκεηαη σο εμήο: ζηελ ειηά 14,9%, ζηε ιεκνληά 13,94% θαη ζην θππαξίζζη 

8,17%. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πκελφπηεξα ζηε ιεκνληά θαηέρνπλ ην 12,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αξζξνπφδσλ πνπ αηρκαισηίζηεθαλ ζηελ πξνππιελνγιπθφιε. Σν 

πνζνζηφ απηφ απνηειεί ην ηξίην θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζηνλ Πίνακα 9, κεηά ηα 

δίπηεξα (14,9% ζηελ ειηά θαη 13,59% ζηε ιεκνληά). 
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Πίνακας 12. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ ζηελ πξνππιελνγιπθφιε αλά θπηηθφ είδνο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ 

Φσηικό Δίδος ΔΛΗΑ ΚΤΠΑΡΗΗ ΛΔΜΟΝΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων ζηην 

Προπσλ/όλη 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων ζηην 

Προπσλ/όλη 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων 

ζηην 

Προπσλ/όλη 

Acarina 0 0,00 0,00 1 0,30 0,48 0 0,00 0,00 

Araneae 0 0,00 0,00 9 1,00 4,33 0 0,00 0,00 

Coleoptera 14 1,18 6,73 7 0,90 3,37 11 1,08 5,29 

Collembola 0 0,00 0,00 1 0,30 0,48 0 0,00 0,00 

Diptera 31 1,51 14,90 17 1,26 8,17 29 1,48 13,94 

Formicidae 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,30 0,48 

Hemipt./Heteropt. 2 0,48 0,96 6 0,85 2,88 0 0,00 0,00 

Hemipt./Homopt. 6 0,85 2,88 1 0,30 0,48 8 0,95 3,85 

Hymenoptera 6 0,85 2,88 12 1,11 5,77 26 1,43 12,50 

Larvae 1 0,30 0,48 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Lepidoptera 2 0,48 0,96 4 0,70 1,92 1 0,30 0,48 

Neuroptera 1 0,30 0,48 1 0,30 0,48 1 0,30 0,48 

Opiliones 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,30 0,48 

Pseudoscorpiones 0 0,00 0,00 1 0,30 0,48 0 0,00 0,00 

Psocoptera 0 0,00 0,00 4 0,00 0,00 2 0,48 0,96 

Thysanoptera 0 0,00 0,00 0 0,70 1,92 1 0,30 0,48 

ΣΥΝΟΛΟ 63 5,93 30,29 64 8,02 30,77 81 6,92 38,94 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 9
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Ραβδόγραμμα 9. πιιεθζέληα άηνκα ζηελ πξνππιελνγιπθφιε αλά θπηηθφ είδνο ζε 

ινγαξηζκηθή ηηκή. 

 

 

 

Ο Πίνακας 13 ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ζην 

ζαπνπλφλεξν αλά θπηηθφ είδνο θαη ην Ραβδόγραμμα 10 απεηθνλίδεη ηηο ινγαξηζκηθέο 

ηνπο ηηκέο. Ζ ειηά (35,66%) θαη ε ιεκνληά (36,48%) θαηέρνπλ ηα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά θαη αθνινπζεί ην θππαξίζζη (27,87%). Σα δίπηεξα ππεξηζρχνπλ κε πνζνζηφ 

40,17% πνπ θαηαλέκεηαη θαηά 19,26% ζηελ ειηά, 11,89% ζην θππαξίζζη θαη 9,02% 

ζηε ιεκνληά. Σν πνζνζηφ ησλ ζπιιεθζέλησλ πκελφπηεξσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αξζξνπφδσλ είλαη 21,31%, απφ ην νπνίν ην 18,44% αλήθεη ζηε ιεκνληά, ην 2,05% 

ζην θππαξίζζη θαη ην 0,82% ζηελ ειηά. 
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Πίνακας 13. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ ζην ζαπνπλφλεξν αλά θπηηθφ είδνο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

Φσηικό Δίδος ΔΛΗΑ ΚΤΠΑΡΗΗ ΛΔΜΟΝΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων ζηο 

αποσνόνερο 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων ζηο 

αποσνόνερο 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων ζηο 

αποσνόνερο 

Acarina 4 0,70 1,64 0 0,00 0,00 9 1,00 3,69 

Araneae 7 0,90 2,87 7 0,90 2,87 0 0,00 0,00 

Coleoptera 9 1,00 3,69 4 0,70 1,64 2 0,48 0,82 

Collembola 3 0,60 1,23 4 0,70 1,64 1 0,30 0,41 

Diptera 47 1,68 19,26 29 1,48 11,89 22 1,36 9,02 

Formicidae 5 0,78 2,05 1 0,30 0,41 1 0,30 0,41 

Hemipt./Heteropt. 0 0,00 0,00 4 0,70 1,64 1 0,30 0,41 

Hemipt./Homopt. 7 0,90 2,87 5 0,78 2,05 4 0,70 1,64 

Hymenoptera 2 0,48 0,82 5 0,78 2,05 45 1,66 18,44 

Larvae 0 0,00 0,00 2 0,48 0,82 0 0,00 0,00 

Lepidoptera 2 0,48 0,82 2 0,48 0,82 1 0,30 0,41 

Neuroptera 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1 0,30 0,41 

Opiliones 0 0,00 0,00 2 0,48 0,82 0 0,00 0,00 

Pseudoscorpiones 0 0,00 0,00 1 0,30 0,41 0 0,00 0,00 

Psocoptera 1 0,30 0,41 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Thysanoptera 0 0,00 0,00 2 0,48 0,82 2 0,48 0,82 

ΣΥΝΟΛΟ 87 7,82 35,66 68 8,54 27,87 89 7,18 36,48 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 10
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Ραβδόγραμμα 10. πιιεθζέληα άηνκα ζην ζαπνπλφλεξν αλά θπηηθφ είδνο ζε 

ινγαξηζκηθή ηηκή. 

 

 

 

Ο Πίνακας 14 θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά ηχπν 

παγίδαο, αλεμαξηήησο θπηηθνχ είδνπο, θαη ην Ραβδόγραμμα 11 παξνπζηάδεη ηηο 

ινγαξηζκηθέο ηνπο ηηκέο. Οη θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο ζπλέιαβαλ ην 96,95%, νη 

παγίδεο κε ην ζαπνπλφλεξν ην 1,65%, ελψ εθείλεο κε ηελ πξνππιελνγιπθφιε ην 1,4% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ. Σα δίπηεξα ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο θαηέρνπλ ην 

85,68%, ελψ ζηνπο άιινπο δχν ηχπνπο δελ μεπεξλνχλ ην 1%. Έπνληαη ηα νκφπηεξα 

κε πνζνζηά 4,49% ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο θαη ζρεδφλ 0,1% ζηηο άιιεο παγίδεο. Σα 

πνζνζηά ησλ ππφινηπσλ εηδψλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αξζξνπφδσλ είλαη κηθξφηεξα 

απφ 3% (ζπγθεθξηκέλα ζηα πκελφπηεξα κε 2,27% ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο, 

0,35% ζην ζαπνπλφλεξν θαη 0,3% ζηελ πξνππιελνγιπθφιε). 
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Πίνακας 14. χλνιν ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ αλά είδνο παγίδαο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

Δίδος Παγίδας ΚΗΣΡΗΝΔ ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων 

σλ/νηων 

Αηόμων ζε όλες 

ηις  Παγίδες  

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων σλ/ηων 

Αηόμων ζε όλες 

ηις Παγίδες  

Αριθμός 

σλ/νηων 

Αηόμων 

Log 

(αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων ζσλ/νηων 

αηόμων ζε όλες 

ηις  παγίδες  

Acarina 5 0,78 0,03 1 0,30 0,01 13 1,15 0,09 

Araneae 55 1,75 0,37 9 1,00 0,06 14 1,18 0,09 

Coleoptera 192 2,29 1,30 32 1,52 0,22 15 1,20 0,10 

Collembola 2 0,48 0,01 1 0,30 0,01 8 0,95 0,05 

Dermaptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Dictyoptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Diptera 12696 4,10 85,68 77 1,89 0,52 98 2,00 0,66 

Formicidae 16 1,23 0,11 1 0,30 0,01 7 0,90 0,05 

Hemipt./Heteropt. 62 1,80 0,42 8 0,95 0,05 5 0,78 0,03 

Hemipt./Homopt. 666 2,82 4,49 15 1,20 0,10 16 1,23 0,11 

Hymenoptera 336 2,53 2,27 44 1,65 0,30 52 1,72 0,35 

Larvae 2 0,48 0,01 1 0,30 0,01 2 0,48 0,01 

Lepidoptera 3 0,60 0,02 7 0,90 0,05 5 0,78 0,03 

Neuroptera 55 1,75 0,37 3 0,60 0,02 1 0,30 0,01 

Opiliones 0 0,00 0,00 1 0,30 0,01 2 0,48 0,01 

Orthoptera 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

Pseudoscorpiones 3 0,60 0,02 1 0,30 0,01 1 0,30 0,01 

Psocoptera 227 2,36 1,53 2 0,48 0,01 1 0,30 0,01 

Thysanoptera 42 1,63 0,28 5 0,78 0,03 4 0,70 0,03 

Thysanura 1 0,30 0,01 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 14366 26,40 96,95 208 12,79 1,40 244 14,45 1,65 

*Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 11 
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Ραβδόγραμμα 11. πιιεθζέληα άηνκα αλά είδνο παγίδαο. 

 

 

 

Ο Πίνακας 15 ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ κφλν 

ζηηο παγίδεο παξεκβνιήο, πνπ πεξηέρνπλ ζαπνπλφλεξν ή πξνππιελνγιπθφιε, θαη ην 

Ραβδόγραμμα 12 απεηθνλίδεη ηηο ινγαξηζκηθέο ηηκέο ηνπο. Ζ κεηαμχ ηνπο δηαθνξά 

δελ ππεξέβε ην 15%, κε ην ζαπνπλφλεξν λα ζπγθεληξψλεη ην 53,98%, ελψ ηελ 

πξνππιελνγιπθφιε ην 46,02%. Σα δίπηεξα θαηέρνπλ ηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 

21,68% ζην ζαπνπλφλεξν θαη 17,04% ζηελ πξνππιελνγιπθφιε. Σε δεχηεξε ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ ηα πκελφπηεξα κε πνζνζηά 11,5% θαη 9,73% αληίζηνηρα. Σα 

ππφινηπα αξζξφπνδα δελ μεπεξλνχλ ην 7,08% αλά ηχπν παγίδαο. 



69 

 

  Πίνακας 15. Αξηζκφο ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ αλά ηχπν παγίδαο παξεκβνιήο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ. 

Δίδος Παγίδας 

Παρεμβολής 
ΠΡΟΠΤΝΔΛΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων σλ/νηων 

Αηόμων ζηις 

Παγίδες 

Παρεμβολής  

Αριθμός 

σλληθθένηων 

Αηόμων 

Log (αριθμού 

ζσλ/νηων 

αηόμων+1)* 

% ηων σλ/νηων 

Αηόμων ζηις 

Παγίδες 

Παρεμβολής  

Acarina 1 0,30 0,22 13 1,15 2,88 

Araneae 9 1,00 1,99 14 1,18 3,10 

Coleoptera 32 1,52 7,08 15 1,20 3,32 

Collembola 1 0,30 0,22 8 0,95 1,77 

Diptera 77 1,89 17,04 98 2,00 21,68 

Formicidae 1 0,30 0,22 7 0,90 1,55 

Hemipt./Heteropt. 8 0,95 1,77 5 0,78 1,11 

Hemipt./Homopt. 15 1,20 3,32 16 1,23 3,54 

Hymenoptera 44 1,65 9,73 52 1,72 11,50 

Larvae 1 0,30 0,22 2 0,48 0,44 

Lepidoptera 7 0,90 1,55 5 0,78 1,11 

Neuroptera 3 0,60 0,66 1 0,30 0,22 

Opiliones 1 0,30 0,22 2 0,48 0,44 

Pseudoscorpiones 1 0,30 0,22 1 0,30 0,22 

Psocoptera 2 0,48 0,44 1 0,30 0,22 

Thysanoptera 5 0,78 1,11 4 0,70 0,88 

ΣΥΝΟΛΟ 208 12,79 46,02 244 14,45 53,98 

 *Μεηαηξνπή ησλ πξαγκαηηθψλ ηηκψλ ζε ινγαξηζκηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ραβδνγξάκκαηνο 12 
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Ραβδόγραμμα 12. πιιεθζέληα άηνκα αλά ηχπν παγίδαο παξεκβνιήο. 
 

 

ηνλ Πίνακα 16 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

φζνλ αθνξά ζηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο θπηηθνχ είδνπο-ηχπνπ παγίδαο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 99%. Ζ νκαδνπνίεζε είλαη θνηλή θαη γηα ηνπο ηξεηο κε 

παξακεηξηθνχο δείθηεο θαη είλαη ε εμήο: ε ειηά-θίηξηλεο δηαθέξεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ φινπο ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο, νη ζπλδπαζκνί θππαξίζζη-θίηξηλεο 

θαη ιεκνληά-θίηξηλεο αλήθνπλ ζε κία θαηεγνξία θαη φινη νη ππφινηπνη ζπλδπαζκνί 

νκαδνπνηνχληαη μερσξηζηά. 

 

Πίνακας 16. Οκαδνπνίεζε ησλ ζπλδπαζκψλ θπηφ - παγίδα κε βάζε ηνχο κε 

παξακεηξηθνχο δείθηεο Tukey, Duncan θαη Scheffe. 

Φσηό / Παγίδα 
Αριθμός Παγίδων ανά 

Γειγμαηοληψία 

Μ.Ο. σλληθθένηων 

Αρθροπόδων 

Διηά / Κίηξηλεο 3   2347   (α)* 

Διηά / Πξνππιελνγιπθφιε 3     21   (γ) 

Διηά / απνπλφλεξν 3     29   (γ) 

Κππαξίζζη / Κίηξηλεο 4 1013   (β) 

Κππαξίζζη / Πξνππιελνγιπθφιε 4     16   (γ) 

Κππαξίζζη / απνπλφλεξν 4     17   (γ) 

Λεκνληά / Κίηξηλεο 3 1091   (β) 

Λεκνληά / Πξνππιελνγιπθφιε  3     26   (γ) 

Λεκνληά / απνπλφλεξν 3     30   (γ) 

*Γηαθνξεηηθά γξάκκαηα ζηηο παξελζέζεηο δειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P≤0,01), α>β>γ 



71 

 

 

Ο Πίνακας 17 θαη ην Ραβδόγραμμα 13 παξνπζηάδνπλ ην δείθηε βηνπνηθηιφηεηαο 

ζηα ηξία θπηηθά είδε. Σν θππαξίζζη έρεη ηνλ κεγαιχηεξν δείθηε Shannon-Wiener, 

αθνινπζεί ε ιεκνληά θαη ηέινο ε ειηά. 

 

 

 Πίνακας 17. Γείθηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα ηξία θπηηθά είδε. 

Φσηικό είδος ΔΛΗΑ ΚΤΠΑΡΗΗ ΛΔΜΟΝΗΑ 

Γείκηης 

Βιοποικιλόηηηας 

(Shannon-Wiener) 

0,3918 0,9096 0,7037 

 

 

  

Ραβδόγραμμα 13. Γείθηεο βηνπνηθηιφηεηαο (Shannon-Wiener) ζηα ηξία θπηηθά είδε. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηήζεθε ε βηνπνηθηιφηεηα ηεο ηπηάκελεο παλίδαο 

(ζε φ,ηη αθνξά ηα αξζξφπνδα) ζε ηξία δηαθνξεηηθά δελδξψδε είδε, ηελ ειηά (Olea 

europaea), ην θππαξίζζη (Cupressus sempervirens) θαη ηε ιεκνληά (Citrus limon), κε 

ηε ρξήζε δχν ηχπσλ παγίδσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ελαέξηα, ηηο ρξσκαηηθέο θαη ηηο 

παγίδεο παξεκβνιήο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη πξνθαλέο φηη ε ειηά ζπλέιεμε ηα πεξηζζφηεξα 

αξζξφπνδα (49% επί ηνπ ζπλφινπ), ακέζσο κεηά θαηαηάζζεηαη ην θππαξίζζη (28%) 

θαη ηέινο ε ιεκνληά (23%). Ζ ππεξίζρπζε ηεο ειηάο ζηελ πξνζέιθπζε αξζξνπφδσλ 

έλαληη άιισλ θπηηθψλ εηδψλ (ζπγθεθξηκέλα ζπθηάο θαη ακπγδαιηάο) έρεη αλαθεξζεί 

απφ ηε Ληαληξάθε (2008) ζε παξφκνηα κειέηε. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζην πεδίν, ηα δέλδξα 

ειηάο ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ νη παγίδεο βξίζθνληαλ ζε χςσκα, θαη εηδηθφηεξα ε 

κία ειηά ζηελ πιαγηά θαη νη δχν ζηελ θνξπθή ηνπ πςψκαηνο. Δπηπιένλ, δελ είραλ 

γχξσ ηνπο άιια θπηά παξά κφλν έλα ζπξκάηηλν θξάρηε πνπ νξηνζεηνχζε ην ρσξάθη, 

ηνπ νπνίνπ ε κηα κεξηά ζπλφξεπε κε ην δξφκν (Δικόνα 1.1 Παξάξηεκα). Έηζη, ε 

θίλεζε ησλ αξζξνπφδσλ γεληθφηεξα θαη ησλ ηπηάκελσλ εληφκσλ εηδηθφηεξα ήηαλ πην 

ειεχζεξε ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή πνπ θχνληαλ ηα δέλδξα ησλ άιισλ δχν θπηηθψλ 

εηδψλ. πγθεθξηκέλα, ηα θπηά ιεκνληάο βξίζθνληαλ ζε πεδηλφ ηκήκα πεξηθξαγκέλν 

θαηά ηηο δχν πιεπξέο απφ θππαξίζζηα, κε απνηέιεζκα ε θίλεζε ησλ δηαθφξσλ 

νξγαληζκψλ λα εκπνδίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ θπζηθνχ απηνχ αλεκνθξάθηε. 

Απηφ ίζσο απνηειεί θαη έλα ιφγν ηεο κεησκέλεο ζπιινγήο αξζξνπφδσλ θαηά ην 

ήκηζπ (23%) ζε απηφ ην θπηηθφ είδνο ζε ζρέζε κε ηελ ειηά (49%). Σέινο, ηα 

θππαξίζζηα απνηεινχζαλ ππθλφ θξάθηε γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ ρσξαθηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ρσξίο λα ζπλνξεχνπλ εμσηεξηθά κε θάπνηα άιιε δελδξψδε 

θαιιηέξγεηα, παξά κφλν κε ρακειή βιάζηεζε. 

Πξνθαλψο, ην θππαξίζζη δελ ην επλφεζε ε ζέζε ηνπ αιιά θαη ε κνξθή ηνπ ζην λα 

απνηειέζεη ελδηαίηεκα κεγάινπ αξηζκνχ αξζξνπφδσλ. Έηζη, ν αξηζκφο ησλ 

ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ ειηά θαη 

ιίγν κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηε ιεκνληά. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ην πιήζνο 

ησλ θππαξηζζηψλ ήηαλ κεγαιχηεξν θαηά έλα έλαληη ησλ άιισλ θπηηθψλ εηδψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ππεξηεξνχζε θαη ην πιήζνο ησλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε απηά παγίδσλ. Σα 
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θχιια ηνπ θππαξηζζηνχ πνπ είλαη πνιχ κηθξά, εχνζκα θαη ππθλά θαιχπηνπλ ζρεδφλ 

ηειείσο ηα λεαξά θιαδηά. Χζηφζν, ζηα ρακειφηεξα θιαδηά πνπ είλαη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θαη φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ νη παγίδεο, ε βιάζηεζε είλαη πην αξαηή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ πξνζειθχνληαη ηα αξζξφπνδα. Δπηπιένλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα ζπλέπηπηε κε ηελ άλνημε, επνρή θαηά ηελ νπνία 

ζηελ πεξηνρή ππεξηεξνχζε ην άξσκα πνπ αλέδπαλ ηα άλζε θαη ηα θχιια ησλ 

γεηηνληθψλ δέλδξσλ ιεκνληάο, ειθχνληαο κεγαιχηεξν αξηζκφ επηθνληαζηψλ. Δθηφο 

ηνπ αξψκαηφο ηεο, ε ιεκνληά δηαθξίλεηαη θαη γηα ην πινχζην βαζππξάζηλν θχιισκά 

ηεο απνηειψληαο ελδηαίηεκα αξθεηψλ αξζξνπφδσλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε ειηά ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηεο απνηειεί ελδηαίηεκα 

πεξηζζφηεξσλ αξζξνπφδσλ, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο ηεο ζε έλα ρσξάθη. Όλησο, ε 

ειηά έρεη ππθλή βιάζηεζε πνπ απαξηίδεηαη απφ κηθξά θχιια κε ηξίρεο ζην θάησ 

κέξνο ηνπο, πνπ απνηεινχλ ηδαληθφ ηφπν θαηαιχκαηνο θαη εχξεζεο ηξνθήο δηαθφξσλ 

αξζξνπφδσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα είδε ησλ παγίδσλ θάλεθε φηη νη θίηξηλεο ζπλέιαβαλ κε κεγάιε 

δηαθνξά ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αξζξνπφδσλ (96,95% επί ηνπ ζπλφινπ), ελψ ην 

ζαπνπλφλεξν (1,65%) θαη ε πξνππιελνγιχθνιε (1,4%) έπνληαη παξνπζηάδνληαο 

κηθξή κεηαμχ ηνπο δηαθνξά. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη θίηξηλεο παγίδεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο γηα λα ζπιιακβάλνπλ θαηά θχξην ιφγν έληνκα θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο θπζηθήο ηνπο ελέξγεηαο, ηνπ πεηάγκαηνο, ελψ νη παγίδεο παξεκβνιήο δελ ήηαλ 

ζηελ «θαλνληθή» ηνπο ζέζε. Δμάιινπ, ην θίηξηλν ρξψκα ησλ θνιιεηηθψλ παγίδσλ 

πξνζειθχεη νξηζκέλα είδε πεξηζζφηεξν, ζηνηρείν πνπ έρεη απνδεηρζεί θαη ηεθκεξησζεί 

επηζηεκνληθά (Βαθαινπλάθεο, 2006). Έλα αθφκα πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ζηε 

θχζε ησλ θίηξηλσλ παγίδσλ, είλαη φηη απηέο θάιππηαλ κεγαιχηεξε επηθάλεηα 500 cm
2
 

ε θαζεκία [(25 cm x 10 cm) x 2] ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ δχν άιισλ παγίδσλ πνπ 

είραλ δηάκεηξν αλνίγκαηνο ρείινπο 7,5 cm θαη επνκέλσο επηθάλεηα αλνίγκαηνο κφιηο 

44,18 cm
2
. Δπηπιένλ, ε θνιιψδεο επηθάλεηα ησλ θίηξηλσλ παγίδσλ δελ αθήλεη θαλέλα 

πεξηζψξην ζηνπο νξγαληζκνχο λα δξαπεηεχζνπλ, αθνχ απηνί θνιινχλ πάλσ ηνπο άκα 

ηε επαθή ηνπο κε απηέο, ελψ ζηηο παγίδεο παξεκβνιήο ηα πνηήξηα ιφγσ ηνπ βάζνπο 

ηνπο θαη ηνπ έσο ελφο ζεκείνπ άδεηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

δηαθπγήο. πλεπψο, ε παγίδεπζε ησλ εληφκσλ ήηαλ πην δχζθνιε ζηηο παγίδεο 

παξεκβνιήο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ελαέξηα, θαζψο δελ ήηαλ ιεηηνπξγηθέο θπξίσο ιφγσ 

ηεο κνξθνινγίαο ηνπο. 
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ηελ παξνχζα κειέηε παγηδεχηεθαλ αξζξφπνδα πνπ δηαρσξίζηεθαλ ζε 20 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Απηέο νη θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο ηξεηο 

θιάζεηο: έληνκα (13 ηάμεηο, ε νηθνγέλεηα Formicidae θαη ε θαηεγνξία Larvae), 

αξαρλίδηα (4 ηάμεηο) θαη ελδφγλαζα (1 ηάμε). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε επηθξαηέζηεξε θαηεγνξία αξζξνπφδσλ πνπ αηρκαισηίζηεθε 

ζηηο παγίδεο ήηαλ ηα δίπηεξα (86,86% ηνπ ζπλφινπ ησλ αξζξνπφδσλ) θαη κεηά 

αθνινπζνχλ κε κεγάιε δηαθνξά ηα νκφπηεξα (4,7%), ηα πκελφπηεξα (2,92%), ηα 

θνιεφπηεξα (1,61%) θαη ηα ςσθφπηεξα (1,55%). 

Ζ ελαέξηα ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ εθ ησλ πξαγκάησλ δηεπθφιπλε ηε ζχιιεςε 

ηπηάκελσλ νξγαληζκψλ. Σα δίπηεξα πιεηνςήθεζαλ γηαηί απνηεινχλ ηελ 

πνιππιεζέζηεξε ζε είδε (150.000) ηάμε εληφκσλ, κεηά ηα θνιεφπηεξα (300.000), ηα 

νπνία φκσο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηθπηηθά θαη εδαθφβηα, ζε αληίζεζε κε ηα 

δίπηεξα πνπ θαηά θχξην ιφγν ίπηαληαη. 

Σα εκίπηεξα θαη ηα πκελφπηεξα νκνίσο θέξνπλ θηεξά, εληνχηνηο ηα δίπηεξα, πνπ 

ζεσξνχληαη ε πην εμειηγκέλε ηάμε εληφκσλ, πνηθίιινπλ φζνλ αθνξά ζην πεξηβάιινλ 

δηαβίσζήο ηνπο θαη ζηηο ηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Δπηπιένλ, ηα δίπηεξα θέξνπλ έλα 

κφλν δεχγνο κεκβξαλσδψλ πηεξχγσλ, ελψ ην δεχηεξν έρεη ηξνπνπνηεζεί ζε αιηήξεο 

βνεζψληαο ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο πηήζεο θαη πξνζθέξνληάο ηνπο δηαξθή θίλεζε, 

ηελ νπνία δπζθνιεχνληαη λα δηαθφςνπλ. Αληηζέησο, ηα πκελφπηεξα σο θχξηνη 

επηθνληαζηέο ησλ θπηψλ παξνπζηάδνπλ πην αξγή θαη ζηαζεξή πηήζε κε ζπγθεθξηκέλε 

πνξεία πξνο ην άλζνο-ζηφρν. 

Σα θνιεφπηεξα είλαη θπξίσο έληνκα εδάθνπο κε πεξηνξηζκέλε θίλεζε, ζηα νπνία 

ζπγθαηαιέγνληαη πνιιά είδε κε αξθεηά κηθξφ κέγεζνο. Κπξίσο ηέηνηα 

αηρκαισηίζηεθαλ ζηηο παγίδεο, ηα νπνία είηε θάιππηαλ κηθξέο απνζηάζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην δεχηεξν δεχγνο πηεξχγσλ ηνπο, είηε παξαζχξζεθαλ απφ ηνλ 

άλεκν ιφγσ κεγέζνπο. 

Όπσο αθξηβψο ζπλέβε κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ αξζξνπφδσλ ζην ζχλνιν ησλ 

παγίδσλ, έηζη θαη ζηελ ειηά ηα δίπηεξα ππεξηεξνχζαλ (92,77% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ζηελ ειηά) θαη έπνληαλ ηα νκφπηεξα (3,06%), ηα 

πκελφπηεξα (1,21%) θαη ηα θνιεφπηεξα (0,88%). Οη θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο ζηελ 

ειηά αηρκαιψηηζαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αξζξνπφδσλ (97,83%) θαη κε κεγάιε 

δηαθνξά αθνινχζεζαλ ην ζαπνπλφλεξν (1,21%) θαη ε πξνππιελνγιπθφιε (0,88%). 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην 51,88% φισλ ησλ δίπηεξσλ πνπ θαηακεηξήζεθαλ ζην 

πείξακα άλεθε ζηελ ειηά, κε ηνλ Bactrocera oleae, θνηλψο δάθν, λα θαηέρεη ην 
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κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Ο δάθνο έρεη απνθιεηζηηθφ μεληζηή ηελ ειηά θαη κάιηζηα κέζα 

ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

(Παηζηάο, 2005), αξρίδεη ε ζηαδηαθή εθθφιαςε ησλ ηειείσλ ηνπ δάθνπ (Απξίιηνο-

Μάηνο). 

Μειεηψληαο ηα αξζξφπνδα πνπ παγηδεχηεθαλ ζην θππαξίζζη απνδεηθλχεηαη φηη 

ζε απηφ ην θπηηθφ είδνο ηα δίπηεξα ππεξίζρπζαλ (78,87% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ζε απηφ ην θπηηθφ είδνο), αθνινχζεζαλ ηα νκφπηεξα 

(7,41%), ελψ ηξίηα ζε θαηάηαμε βξέζεθαλ ηα ςσθφπηεξα (4,44%). Σν 96,84% ησλ 

αξζξνπφδσλ ζπλειήθζεζαλ ζηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο, ελψ κφιηο 1,63% θαη 

1,53% ζην ζαπνπλφλεξν θαη ηελ πξνππιελνγιπθφιε αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη κφλν ζην θππαξίζζη εληνπίζηεθαλ ςεπδνζθνξπηνί, ζπζάλνπξα θαη ην 80,87% ησλ 

ςσθνπηέξσλ. Πηζαλφηαηα ν ηεθξνθάζηαλνο, ειαθξά ζρηζκέλνο θινηφο ηνπ 

θππαξηζζηνχ πξνζέθεξε θαηάιιειν ελδηαίηεκα γηα απηά ηα είδε αξζξνπφδσλ, θαζψο 

θαη πεγή ηξνθήο γηα ηα ζπζάλνπξα πνπ ηξέθνληαη θπξίσο κε θπηηαξίλε. ηηο παγίδεο 

ηνπ θππαξηζζηνχ παγηδεχηεθαλ νη πεξηζζφηεξεο αξάρλεο (64,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζπιιεθζέλησλ αξαρλψλ) θαη θαιάγγηα. Απηφ κπνξεί λα ζπλέβε επεηδή ε κνξθνινγία 

ησλ θχιισλ (επάιιεια ιέπηα) ηνπ θππαξηζζηνχ, επλνεί ηε δεκηνπξγία ηζηψλ 

αξάρλεο. Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα ε ζθίαζε θαη ε ζθνηεηληά ηνπ θπιιψκαηνο λα 

«ηαηξηάδεη» ζε νξηζκέλεο νκάδεο (π.ρ. ςεπδνζθνξπηνί, αξάρλεο). 

ηε ιεκνληά ε θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ 

δηαθνξνπνηήζεθε απφ εθείλε ηεο ειηάο. Σα δίπηεξα γηα αθφκα κηα θνξά είραλ ην 

πξνβάδηζκα (84,11% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ ζηε ιεκνληά), 

ελψ ηε δεχηεξε ζέζε θαηέιαβαλ ηα πκελφπηεξα (6,13%) θαη αθνινχζεζαλ ηα 

νκφπηεξα (4,85%) θαη ηα θνιεφπηεξα (2,12%). Οη θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο 

ζπγθέληξσζαλ ην 95,12% ησλ αξζξνπφδσλ ηεο ιεκνληάο, ελψ ην ζαπνπλφλεξν θαη ε 

πξνππιελνγιχθνιε κφιηο ηα 2,59% θαη 2,35% αληίζηνηρα. Ζ ιεκνληά ζπγθέληξσζε 

ηα πεξηζζφηεξα πκελφπηεξα (48,84% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πκελφπηεξσλ) κεηαμχ ησλ 

κειεηνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ. Καη απηφ δηφηη φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε 

ιεκνληά ραξαθηεξίδεηαη απφ ην έληνλν άξσκα ησλ ιεκνλαλζψλ, ην νπνίν ειθχεη ηα 

έληνκα επηθνληαζηέο απηήο ηεο ηάμεο. ηε ιεκνληά, επίζεο, ππεξίζρπζαλ ηα 

θνιένπηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια δχν θπηηθά είδε. Πηζαλφλ απηφ λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε ιεκνληά είλαη μεληζηήο πνιιψλ εληφκσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ζήξακα 

γηα ηα σθέιηκα θνιεφπηεξα. Σα ηειεπηαία ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πνηθηιία 
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ζηελ ηξνθή ηνπο θαζψο είλαη θπηνθάγα, ζαπξνθάγα, αξπαθηηθά θαη πακθάγα. ηε 

ιεκνληά αηρκαισηίζηεθε θαη ην κνλαδηθφ νξζφπηεξν πνπ βξέζεθε ζηηο παγίδεο. 

ηηο θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο ζπγθεληξψζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ δίπηεξα 

(88,38%), αθνινχζεζαλ ηα νκφπηεξα (4,64%) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα πκελφπηεξα 

(2,34%), ελψ φια ηα ππφινηπα αξζξφπνδα θαηακεηξήζεθαλ ζε πνιχ κηθξφηεξν 

πνζνζηφ (πεξίπνπ 4,64%). Σν θίηξηλν ρξψκα απνηειεί πφιν έιμεο θπξίσο δίπηεξσλ, 

νκφπηεξσλ θαη πκελφπηεξσλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα δίπηεξα ππεξηεξνχζαλ ζε 

ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο αξζξνπφδσλ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ. Οη 

θνιιεηηθέο παγίδεο ζπζηήλεηαη λα αλαλεψλνληαη θάζε κήλα ή φηαλ γεκίζνπλ ή φηαλ 

ζηεγλψζεη ε θφιια ηνπο. ην παξφλ πείξακα ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ιάκβαλε ρψξα 

ζρεδφλ θάζε επηά εκέξεο, γεγνλφο πνπ εμαζθάιηδε πξψηνλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο 

θφιιαο, ε νπνία δελ πξνιάβαηλε λα ζηεγλψζεη, θαη δεχηεξνλ ηε κε πιήξσζε ηεο 

επηθάλεηάο ηνπο, αθήλνληαο πεξηζψξην παγίδεπζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εβδνκάδαο. 

ηηο παγίδεο παξεκβνιήο πνπ πεξηείραλ ζαπνπλφλεξν αηρκαισηίζηεθε ζρεδφλ 

δηπιάζηνο αξηζκφο δηπηέξσλ (41,16%) ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ πκελνπηέξσλ 

(21,31%). Αθνινχζεζαλ κε παξφκνηα πνζνζηά ηα νκφπηεξα (6,56%), θνιεφπηεξα 

(6,14%), αθάξεα θαη αξάρλεο (πεξίπνπ 5%). Σν ζαπνπλφλεξν είλαη πηεηηθφ θαη 

δηαρέεη ην άξσκα πνπ έρεη. Έηζη, ην άξσκα κπνξεί λα απνηέιεζε ειθπζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηα αξζξφπνδα θαη λα ηα νδήγεζε ζηελ παγίδεπζή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, 

νη παγίδεο ηνπνζεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο (Μάξηηνο-Μάηνο), φπνπ 

επηθξάηεζαλ θαη ειηφινπζηεο κέξεο, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

ζαπνπλφλεξνπ ή αθφκα ζε θάπνηεο, ιίγεο, πεξηπηψζεηο ηελ πιήξε εμάηκηζή ηνπ. Απηφ 

θαζηζηνχζε ηηο παγίδεο απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ιεηηνπξγηθέο γηα ην ζχλνιν ηεο 

παξακνλήο ηνπο ζηνλ αγξφ. 

Απφ ηα αξζξφπνδα πνπ ζπλέιαβαλ νη παγίδεο κε ηελ πξνππιελνγιπθφιε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά απνηέιεζαλ ηα δίπηεξα (37%), ηα πκελφπηεξα (21,15%), ηα 

θνιένπηεξα (15,38%), θαη κε ζρεηηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ αθνινχζεζαλ ηα νκφπηεξα 

(7,21%). Ζ πξνππιελνγιπθφιε είλαη άνζκε, άρξσκε θαη ειάρηζηα πηεηηθή, ζπλεπψο 

νη παγίδεο πνπ ηελ πεξηείραλ, ηπραία ζπιιάκβαλαλ ηα αξζξφπνδα ρσξίο λα ηα 

ειθχνπλ κε θάπνην εξέζηζκα. Απηφο είλαη έλαο πηζαλφο ιφγνο πνπ θαηαηάρηεθε ηξίηε 

ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια δχν είδε παγίδσλ. 

Δληνχηνηο, νη παγίδεο παξεκβνιήο πνπ πεξηείραλ πξνππιελνγιπθφιε 

αηρκαιψηηζαλ πεξηζζφηεξα θνιεφπηεξα (68%) ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ πεξηείραλ 
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ζαπνπλφλεξν (32%). ηελ επηθάλεηα θάζε πγξνχ πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε άιιν 

(κε αλακίμηκν) ξεπζηφ δεκηνπξγείηαη κηα κεκβξάλε (film) πνπ νθείιεηαη ζηηο 

ειθηηθέο δπλάκεηο ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηα κφξηα απηψλ ησλ ξεπζηψλ. 

Μηα ηέηνηα κεκβξάλε ζρεκαηίζηεθε θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο πξνππιελνγιπθφιεο θαη 

ηνπ ζαπνπλφλεξνπ κε ηνλ αέξα. Σα αξζξφπνδα φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε απηή ηε 

κεκβξάλε είηε αηρκαισηίδνληαη είηε πξνιαβαίλνπλ λα δηαθχγνπλ. Έηζη ε κεγαιχηεξε 

ζπιιεςηκφηεηα ησλ θνιενπηέξσλ πηζαλφλ λα ζπλέβε γηαηί ε πξνππιελνγιπθφιε έρεη 

κεγαιχηεξν ημψδεο θαη κηθξφηεξε επηθαλεηαθή ηάζε ζε ζρέζε κε ην ζαπνπλφλεξν, 

θαη επηπιένλ ηα θνιεφπηεξα ραξαθηεξίδνληαη απφ αξγή δξάζε. 

Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ θάζε θπηηθνχ είδνπο ππνινγίζηεθε 

ν δείθηεο Shannon-Wiener. Παξαηεξήζεθε φηη ην θππαξίζζη είρε ην κεγαιχηεξν 

δείθηε, άξα θαη ηε κεγαιχηεξε βηνπνηθηιφηεηα, αθνινχζεζε ε ιεκνληά κε κηθξή 

δηαθνξά, ελψ ε ειηά θαηαηάρηεθε ηξίηε κε κεγάιε δηαθνξά. Αλ θαη ζηελ ηειεπηαία 

παγηδεχηεθε ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο αξζξνπφδσλ (7.191, έλαληη 4.183 ζην θππαξίζζη 

3.444 θαη ζηε ιεκνληά) δελ ίζρπζε ην ίδην θαη γηα ηε βηνπνηθηιφηεηά ηεο, θαζψο ν 

δείθηεο απηφο ιακβάλεη ππφςε ηαπηφρξνλα ηφζν ηελ πνζφηεηα φζν θαη ηελ πνηθηιία 

ζε αξζξφπνδα. Σα δίπηεξα θαηέιαβαλ ην 92,85% ησλ ζπιιεθζέλησλ αξζξνπφδσλ 

ζηελ ειηά, απμάλνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα κηα ηπραία επηινγή αηφκνπ λα νδεγήζεη 

ζε δίπηεξν θαη κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηε βηνπνηθηιφηεηα. Αληηζέησο, ην θππαξίζζη 

έρνληαο κηθξφηεξν αξηζκφ ζπιιεθζέλησλ αηφκσλ απφ ηελ ειηά, αιιά κεγαιχηεξν 

αξηζκφ θαηεγνξηψλ αξζξνπφδσλ απφ ηα άιια θπηηθά είδε, παξνπζίαζε ηνλ 

κεγαιχηεξν δείθηε βηνπνηθηιφηεηαο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κειεηήζεθε ε ελαέξηα παγίδεπζε αξζξνπφδσλ 

ζε ηξία δηαθνξεηηθά δελδξψδε είδε (ειηά, θππαξίζζη, ιεκνληά), κε ηε ρξήζε ηξηψλ 

ηχπσλ παγίδσλ (ηχπνπ παξεκβνιήο πνπ πεξηείραλ πξνππιελνγιπθφιε ή 

ζαπνπλφλεξν, θαη θίηξηλεο θνιιεηηθέο). Απφ ηα ηξία θπηηθά είδε ην θππαξίζζη 

παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε βηνπνηθηιφηεηα. Ζ ειηά σζηφζν ζπγθέληξσζε ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα αξζξνπφδσλ, θαζψο ράξε ζηε κνξθνινγία ηεο απνηειεί 

θαηάιιειν ελδηαίηεκα πνιιψλ νξγαληζκψλ, ελψ παξάιιεια ηελ επνρή ηνπ 

πεηξάκαηνο ήηαλ απμεκέλνο ν πιεζπζκφο ηνπ δάθνπ. Απνδείρζεθε επίζεο φηη νη 

θίηξηλεο θνιιεηηθέο παγίδεο αηρκαιψηηζαλ ηα πεξηζζφηεξα αξζξφπνδα, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζην ρξψκα ηνπο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ησλ αξζξνπφδσλ, ηα δίπηεξα επηθξάηεζαλ κε δηαθνξά θαη ζηα ηξία 

θπηηθά είδε. 
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ΥΑΡΣΖ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ 

Δικόνα 1.1: Αεξνθσηνγξαθία ηνπ αγξνθηήκαηνο φπνπ έγηλε ην πείξακα. ε θχθινπο κε θαθέ, θίηξηλν θαη πξάζηλν ρξψκα ζεκεηψλνληαη ηα 

δέλδξα θππαξηζζηνχ, ιεκνληάο θαη ειηάο αληίζηνηρα ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ηα ηξία είδε παγίδσλ. 
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ΔΛΗΑ 
 

Πίνακας 1.1. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηελ ειηά απφ 28/03/07 έσο 03/04/07. 

  ΔΛΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae     1       1   1 

Coleoptera     1 2   1   1 1 

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 297 414 359 2 3 2 1 1 2 

Formicidae 1 1               

Hemipt./Heteropt. 4   2   1         

Hemipt./Homopt. 4 8 7     1     1 

Hymenoptera           2       

Larvae     1             

Lepidoptera                   

Neuroptera                   

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera                   

Thysanoptera                   

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 306 423 371 4 4 6 2 2 5 
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Πίνακας 1.2. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηελ ειηά απφ 03/04/07 έσο 12/04/07. 

  ΔΛΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae     2           2 

Coleoptera 2 3 5   1 1 1   2 

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera 1                 

Diptera 677 626 771 1 4   3 3 6 

Formicidae 1                 

Hemipt./Heteropt.   4 1             

Hemipt./Homopt. 12 15 14   1         

Hymenoptera           4   1   

Larvae                   

Lepidoptera                   

Neuroptera         1         

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera               1   

Thysanoptera     1             

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 693 648 794 1 7 5 4 5 10 
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Πίνακας 1.3. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηελ ειηά απφ 12/04/07 έσο 18/04/07. 

  ΔΛΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae   1               

Coleoptera   2       1       

Collembola 2                 

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 229 288 157 2 2 3 6 1 3 

Formicidae 2   4         2   

Hemipt./Heteropt. 4 1               

Hemipt./Homopt. 2 15 6   1   1   2 

Hymenoptera                   

Larvae                   

Lepidoptera                   

Neuroptera                   

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera                   

Thysanoptera                   

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 239 307 167 2 3 4 7 3 5 
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Πίνακας 1.4. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηελ ειηά απφ 18/04/07 έσο 25/04/07. 

  ΔΛΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina     2             

Araneae     3       1   1 

Coleoptera   3 1 2   1   1 1 

Collembola                   

Dermaptera         0         

Dictyoptera         0         

Diptera 334 458 419 6   1 1 1 2 

Formicidae     1             

Hemipt./Heteropt.                   

Hemipt./Homopt. 10 18 12 1         1 

Hymenoptera 12 7 4             

Larvae     1             

Lepidoptera                   

Neuroptera   3 4             

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera                   

Thysanoptera 1 4 2             

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 357 493 449 9 0 2 2 2 5 
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Πίνακας 1.5. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηελ ειηά απφ 25/04/07 έσο 02/05/07. 

  ΔΛΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina     2           4 

Araneae     1             

Coleoptera 6 3 2     2 1     

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 250 186 333 2 1 1 1 6 3 

Formicidae               1 1 

Hemipt./Heteropt. 4 1       1       

Hemipt./Homopt. 7 9 6       1 1   

Hymenoptera 17 5 2           1 

Larvae           1       

Lepidoptera       1           

Neuroptera 4 1 3             

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera 1   1             

Thysanoptera 1   1             

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 290 205 351 3 1 5 3 8 9 
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Πίνακας 1.6. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηελ ειηά απφ 02/05/07 έσο 09/05/07. 

  ΔΛΗA 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae     5       1     

Coleoptera 3 6 3 1   2     1 

Collembola               3   

Dermaptera     1             

Dictyoptera                   

Diptera 284 181 336     1 2 3 2 

Formicidae 1             1   

Hemipt./Heteropt.   4 1             

Hemipt./Homopt. 22 17 23 2           

Hymenoptera 16 10 6             

Larvae                   

Lepidoptera       1       2   

Neuroptera 4   7             

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera 1 6 10             

Thysanoptera     1             

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 331 224 393 4 0 3 3 9 3 
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ΚΤΠΑΡΗΗ 
 

Πίνακας 2.1. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζην θππαξίζζη απφ 28/03/07 έσο 03/04/07. 
  ΚΤΠΑΡΗΗ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

Acarina   1                     

Araneae 1 2 3 1                 

Coleoptera 5   1 9 1       1       

Collembola                         

Dermaptera                         

Dictyoptera                         

Diptera 177 125 97 95 2 1     1 2   1 

Formicidae     2                   

Hemipt./Heteropt.     3 1     2 4     3 1 

Hemipt./Homopt. 4 2 1 2                 

Hymenoptera                         

Larvae                         

Lepidoptera                         

Neuroptera                         

Opiliones                 1       

Orthoptera                         

Pseudoscorpiones 1   1   1               

Psocoptera                         

Thysanoptera 8     1 1 3             

Thysanura                         

ΣΥΝΟΛΟ 196 130 108 109 5 4 2 4 3 2 3 2 
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Πίνακας 2.2. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζην θππαξίζζη απφ 03/04/07 έσο 12/04/07. 

  ΚΤΠΑΡΗΗ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

Acarina                         

Araneae   2 2 2   2   1       1 

Coleoptera 2 2   3                 

Collembola                         

Dermaptera                         

Dictyoptera                         

Diptera 215 112 144 176 2 3 1   8       

Formicidae   1 1             1     

Hemipt./Heteropt.   2 2                   

Hemipt./Homopt. 7 12   3                 

Hymenoptera               1         

Larvae                       1 

Lepidoptera                         

Neuroptera                         

Opiliones                         

Orthoptera                         

Pseudoscorpiones   1                     

Psocoptera                         

Thysanoptera       1           1     

Thysanura                         

ΣΥΝΟΛΟ 224 132 149 185 2 5 1 2 8 2 0 2 
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Πίνακας 2.3. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζην θππαξίζζη απφ 12/04/07 έσο 18/04/07. 

  ΚΤΠΑΡΗΗ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

Acarina                         

Araneae     2 3   1     1   1   

Coleoptera 1 1 1 2               1 

Collembola                 2     1 

Dermaptera                         

Dictyoptera                         

Diptera 163 115 58 77 2   1 0 1 1 2 2 

Formicidae       1                 

Hemipt./Heteropt.     1                   

Hemipt./Homopt. 5 7 2 3                 

Hymenoptera                   1     

Larvae                         

Lepidoptera                         

Neuroptera                         

Opiliones                         

Orthoptera                         

Pseudoscorpiones                     1   

Psocoptera                         

Thysanoptera       3         1       

Thysanura                         

ΣΥΝΟΛΟ 169 123 64 89 2 1 1 0 5 2 4 4 
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Πίνακας 2.4. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζην θππαξίζζη απφ 18/04/07 έσο 25/04/07. 

  ΚΤΠΑΡΗΗ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

Acarina                         

Araneae   1 2 2 2       1   1   

Coleoptera 3 1   3 1       2       

Collembola                         

Dermaptera           0             

Dictyoptera           0             

Diptera 85 152 68 129           2 2 1 

Formicidae                         

Hemipt./Heteropt. 2     1                 

Hemipt./Homopt. 12 9 6 6                 

Hymenoptera 5 13 10 3 1   1 6         

Larvae                   1     

Lepidoptera                         

Neuroptera 2 1                     

Opiliones                         

Orthoptera                         

Pseudoscorpiones                         

Psocoptera                         

Thysanoptera                         

Thysanura                         

ΣΥΝΟΛΟ 109 177 86 144 4 0 1 6 3 3 3 1 
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Πίνακας 2.5. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζην θππαξίζζη απφ 25/04/07 έσο 02/05/07. 

  ΚΤΠΑΡΗΗ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

Acarina                         

Araneae 2 2 3             1     

Coleoptera 2 3 2 4                 

Collembola               1     1   

Dermaptera                         

Dictyoptera                         

Diptera 327 194 84 104         3       

Formicidae                         

Hemipt./Heteropt.                         

Hemipt./Homopt. 44 11 9 8           1   2 

Hymenoptera 12 4 7 8       2   1   2 

Larvae             0           

Lepidoptera         1 1 0         1 

Neuroptera 1     1                 

Opiliones                     1   

Orthoptera                         

Pseudoscorpiones                         

Psocoptera   26 1 1                 

Thysanoptera 1     1                 

Thysanura                         

ΣΥΝΟΛΟ 389 240 106 127 1 1 0 3 3 3 2 5 
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Πίνακας 2.6. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζην θππαξίζζη απφ 02/05/07 έσο 09/05/07. 

  ΚΤΠΑΡΗΗ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

4η 

παγίδα 

Acarina             1           

Araneae     1 3   1 2   1       

Coleoptera 18 12 2 15 2 1 1 1         

Collembola                         

Dermaptera                         

Dictyoptera                         

Diptera 249 106 75 126   2   3   1 2   

Formicidae                         

Hemipt./Heteropt. 2 5 3 1                 

Hemipt./Homopt. 99 22 15 15 1       1 1     

Hymenoptera 28 9 8 10   1     1       

Larvae                         

Lepidoptera     1       1 1       1 

Neuroptera 4 1   5     1           

Opiliones                         

Orthoptera                         

Pseudoscorpiones                         

Psocoptera 41 25 88 3                 

Thysanoptera   1   1                 

Thysanura     1                   

ΣΥΝΟΛΟ 441 181 194 179 3 5 6 5 3 2 2 1 
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ΛΔΜΟΝΗΑ 
 

Πίνακας 3.1. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηε ιεκνληά απφ 28/03/07 έσο 03/04/07. 
  ΛΔΜΟΝΗΑ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae 2   1             

Coleoptera 5 2 2   1 1     1 

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 219 220 91 3   2     2 

Formicidae           1       

Hemipt./Heteropt.   2               

Hemipt./Homopt.   3 3       1     

Hymenoptera     2   7 1 3 2 1 

Larvae                   

Lepidoptera       1           

Neuroptera                   

Opiliones       1           

Orthoptera   1               

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera                   

Thysanoptera           1       

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 226 228 99 5 8 6 4 2 4 
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Πίνακας 3.2. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηε ιεκνληά απφ 03/04/07 έσο 12/04/07. 

  ΛΔΜΟΝΗA 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae 2 2               

Coleoptera 16 5 3   1         

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 333 382 109   3 1   1 1 

Formicidae                   

Hemipt./Heteropt. 2 1 1             

Hemipt./Homopt. 6 3 5 1 1         

Hymenoptera         2   1 1   

Larvae                   

Lepidoptera                   

Neuroptera                   

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera                   

Thysanoptera               1   

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 359 393 118 1 7 1 1 3 1 
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Πίνακας 3.3. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηε ιεκνληά απφ 12/04/07 έσο 18/04/07. 

  ΛΔΜΟΝΗA 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae                   

Coleoptera 3 2 1 1           

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 148 101 46   3 2 2   1 

Formicidae                   

Hemipt./Heteropt. 1                 

Hemipt./Homopt. 13 2 3 1           

Hymenoptera         3   5 2   

Larvae                   

Lepidoptera                   

Neuroptera                   

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera           1       

Thysanoptera                 1 

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 165 105 50 2 6 3 7 2 2 
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Πίνακας 3.4. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηε ιεκνληά απφ 18/04/07 έσο 25/04/07. 

  ΛΔΜΟΝΗΔ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                   

Araneae                   

Coleoptera 7   1 1     1     

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 229 156 68   3 2 3 1 3 

Formicidae                   

Hemipt./Heteropt. 1 1               

Hemipt./Homopt. 10 7 6 1         1 

Hymenoptera 14 30 2   3   2 1   

Larvae                   

Lepidoptera                   

Neuroptera 3 1               

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera           1       

Thysanoptera   1               

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 264 196 77 2 6 3 6 2 4 
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Πίνακας 3.5. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηε ιεκνληά απφ 25/04/07 έσο 02/05/07. 

  ΛΔΜΟΝΗΔ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina                 8 

Araneae                   

Coleoptera 6   2   1 2       

Collembola               1   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 253 109 45   4 3 2 1   

Formicidae             1     

Hemipt./Heteropt.                   

Hemipt./Homopt. 19 5 1 2       1   

Hymenoptera 9 13 1   5 1 2 3 3 

Larvae                   

Lepidoptera   1               

Neuroptera 8 1               

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera 4 4 11             

Thysanoptera 2   1             

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 301 133 61 2 10 6 5 6 11 
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Πίνακας 3.6. πιιεθζέληα άηνκα αξζξνπφδσλ ζηε ιεκνληά απφ 02/05/07 έσο 09/05/07. 

  ΛΔΜΟΝΗΔ 

Καηηγορία 

Αρθροπόδων 

 ΚΗΣΡΗΝΔ  ΠΡΟΠΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ  ΑΠΟΤΝΟΝΔΡΟ 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

1η 

παγίδα 

2η 

παγίδα 

3η 

παγίδα 

Acarina             1     

Araneae 1                 

Coleoptera   3 2   2 1       

Collembola                   

Dermaptera                   

Dictyoptera                   

Diptera 180 108 47 1 2   2 2 1 

Formicidae                   

Hemipt./Heteropt. 4             1   

Hemipt./Homopt. 37 20 12 1   1     1 

Hymenoptera 27 42     3 1 12 2 5 

Larvae                   

Lepidoptera     1         1   

Neuroptera   1   1       1   

Opiliones                   

Orthoptera                   

Pseudoscorpiones                   

Psocoptera   2 2             

Thysanoptera 4 6               

Thysanura                   

ΣΥΝΟΛΟ 253 182 64 3 7 3 15 7 7 
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ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟΠΟΓΧΝ 

 

 

 Πίνακας 4.1. Ζ αξηζκεηηθή αληηζηνίρηζε ησλ αξζξνπφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ηνπ πεηξάκαηνο. 

Καηεγνξία 

Αξζξνπφδσλ 

Αξηζκεηηθή 

Αληηζηνίρηζε  

Acarina 1 

Araneae 2 

Coleoptera 3 

Collembola 4 

Dermaptera 5 

Dictyoptera 6 

Diptera 7 

Formicidae 8 

Hemipt./Heteropt. 9 

Hemipt./Homopt. 10 

Hymenoptera 11 

Larvae 12 

Lepidoptera 13 

Neuroptera 14 

Opiliones 15 

Orthoptera 16 

Pseudoscorpiones 17 

Psocoptera 18 

Thysanoptera 19 

Thysanura 20 
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Πίνακας 4.2. Οκαδνπνίεζε ησλ αξζξνπφδσλ κε βάζε ηνπο κε παξακεηξηθνχο δείθηεο Tukey, Duncan θαη Scheffe (P≤0,05). 

Arthopoda N 

Subset for alpha = 
0.05 

  
Arthopoda N 

Subset for alpha = 
0.05  Arthopoda N 

Subset for alpha = 
0.05 

1 2   1 2  1 2 

Tukey 
HSD

a
 

5 6 0,17     

Duncan
a
 

5 6 0,17    

Scheffe
a
 

5 6 0,17   

6 6 0,17     6 6 0,17    6 6 0,17   

16 6 0,17     16 6 0,17    16 6 0,17   

20 6 0,17     20 6 0,17    20 6 0,17   

15 6 0,5     15 6 0,5    15 6 0,5   

12 6 0,83     12 6 0,83    12 6 0,83   

17 6 0,83     17 6 0,83    17 6 0,83   

4 6 1,83     4 6 1,83    4 6 1,83   

13 6 2,5     13 6 2,5    13 6 2,5   

1 6 3,17     1 6 3,17    1 6 3,17   

8 6 4     8 6 4    8 6 4   

19 6 8,5     19 6 8,5    19 6 8,5   

14 6 9,83     14 6 9,83    14 6 9,83   

9 6 12,5     9 6 12,5    9 6 12,5   

2 6 13     2 6 13    2 6 13   

18 6 38,33     18 6 38,33    18 6 38,33   

3 6 39,83     3 6 39,83    3 6 39,83   

11 6 72     11 6 72    11 6 72   

10 6 116,17     10 6 116,17    10 6 116,17   

7 6   2145,17   7 6   2145,17  7 6   2145,17 

Sig.   1 1   Sig.   0,351 1  Sig.   1 1 


