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Το παρόν έργο αποτελεί εγχειρίδιο παρακολούθησης 
εντομοπανίδας από τους παραγωγούς της Λήμνου 
και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
“Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής 
διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση 
του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου”, 
προϋπολογισμού 49.750,00€, που υλοποιεί το 
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, 
στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος 
‘Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές 
Δράσεις 2020, του Άξονα Προτεραιότητας 3: 
“Συμμετοχικότητα Πολιτών - Καινοτόμες Δράσεις 
με τους Πολίτες”. Το πρόγραμμα ανήκει στο θεματικό 
πεδίο ‘Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση 
και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και 
ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, 
με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας’ και χρηματοδοτείται από το 
Πράσινο Ταμείο.  

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η αναδημοσίευση 
και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με 
οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο 
πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Λήμνος είναι ένα νησί με πλούσια βιοποικιλότητα. 

Τα έντομα παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση 

των οικοσυστημάτων της, καθώς και στις διεργασίες 

που σχετίζονται με αυτά.  Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξή τους 

συμβάλλει στην επικονίαση, στη θήρευση/στον παρασιτισμό 

έναντι εντομολογικών εχθρών που ζημιώνουν τις καλλιέργειες, 

στα τροφικά δίκτυα, καθώς και στην αποδόμηση της οργανικής 

ύλης. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι το 40% των ειδών των 

εντόμων μειώνεται και οι πληθυσμοί τους ελαττώνονται κατά 

2,5% κάθε έτος (ρυθμός εξαφάνισης 8 φορές μεγαλύτερος 

από τα θηλαστικά, τα ερπετά και τα πτηνά). Οι καλλιεργητικές 

πρακτικές που εφαρμόζονται στη σύγχρονη γεωργία, όπως οι 

ψεκασμοί, η ζιζανιοκτονία, η εντατική κατεργασία του εδάφους, 

η υπερβόσκηση κ.ά., επηρεάζουν αρνητικά το ύψος των 

πληθυσμών των εντόμων, καθώς και άλλων αρθροπόδων.  

Η εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών ως προς τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας αποδεδειγμένα μπορεί να 

βοηθήσει στην ανάκαμψη των πληθυσμών των εντόμων.  Η 

παρουσία και η διατήρηση αυτοφυούς βλάστησης στις διάφορες 

καλλιέργειες, όπως σιτηρά κ.ά ή σε αμπελώνες, προσφέρει 

τροφή και καταφύγιο και προάγει την ποικιλότητα των ωφέλιμων 

εντόμων. Από την άλλη πλευρά, εφαρμόζοντας τέτοιες 

πρακτικές, ο παραγωγός θα μπορούσε να έχει μειωμένο κόστος 

παραγωγής, ενώ η καταγραφή των εντόμων (π.χ. πασχαλίτσες, 

πεταλούδες, μέλισσες, λιβελλούλες) θα αποτελούσε εργαλείο 

για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου και διακριτού εμπορικού 

σήματος παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται με βάση 

τη διατήρηση ή την αύξηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο 

καλλιέργειας. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης έχει δώσει 

πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε διάφορες καλλιέργειες, 

όπως των σιτηρών, ψυχανθών και της αμπέλου, με ιδιαίτερο 

οικονομικό ενδιαφέρον για τη Λήμνο.  
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΝΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ, 
ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 

Αρκετές κατηγορίες εντόμων που χαρακτηρίζονται ως βιοδείκτες/

ωφέλιμα έντομα συναντώνται στη Λήμνο. Οι πεταλούδες, 

οι λιβελλούλες, οι χρύσωπες, οι πασχαλίτσες, τα σκαθάρια 

εδάφους, οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές, καθώς και άλλα 

είδη αρθροπόδων όπως οι αράχνες, οι ψευδαράχνες και τα 

ισόποδα είναι κάποια από αυτά. Η παρουσία τους συνδέεται 

με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και των 

υπηρεσιών των αγροοικοσυστημάτων. Πολλά από αυτά 

θεωρούνται βιοδείκτες, ενώ η μείωση των πληθυσμών τους 

έχει σημάνει συναγερμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας χρωμάτων 

και σχεδίων στις πτέρυγές τους, οι 

πεταλούδες αποτελούν μία από τις πιο 

γνωστές ομάδες εντόμων. Τρέφονται με νέκταρ, ενώ 

οι προνύμφες τους (κάμπιες) τρέφονται κατεξοχήν με 

φύλλα. Οι πληθυσμοί τους απειλούνται  κυρίως λόγω 

της μείωσης των φυτών-ξενιστών τους. 

Πεταλούδες  
[Lepidoptera]

Euchloe ausonia 
          

Vanessa cardui  Pieris brassicae
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Colias crocea
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Οι λιβελλούλες είναι όμορφα έντομα, με 

έντονους χρωματισμούς και πολύπλοκη 

νεύρωση πτερύγων. Το μήκος του ενήλικου 

κυμαίνεται μεταξύ 2,2 και 8,5 cm. Χαρακτηρίζονται 

ως αρπακτικά είδη, αγαπούν τον ήλιο και συχνά 

τα βλέπουμε να στέκονται στις άκρες των κλαδιών 

περιμένοντας το θήραμά τους (π.χ. ένα έντομο), το 

οποίο το συλλαμβάνουν στον αέρα. 

Λιβελλούλες  
[Libellulidae] 

Ενήλικο άτομο λιβελλούλας Ενήλικο άτομο λιβελλούλας 

Ενήλικο άτομο λιβελλούλας 
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Οι χρύσωπες έχουν πράσινο χρώμα, 

μακριές κεραίες και πολλές νευρώσεις 

στις διαφανείς πτέρυγές τους. Το μήκος 

του ενήλικου είναι περίπου 2-2,5 cm. Οι προνύμφες 

τους έχουν χαρακτηριστικές γνάθους που μοιάζουν 

με δρεπάνι. Είναι ωφέλιμα αρπακτικά έντομα και 

τρέφονται με άλλα έντομα που προσβάλλουν τις 

καλλιέργειες, όπως οι αφίδες ή οι μελίγκρες.  

Χρύσωπες
[Neuroptera]  

Ενήλικο άτομο χρύσωπα      
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Οι πασχαλίτσες είναι μικρά έντομα, με 

συχνά ημισφαιρικό σχήμα.  Το μέγεθός 

τους είναι περίπου 0,5 cm και τα 

χρώματά τους ποικίλλουν, με πιο συνηθισμένα αυτά 

του κόκκινου, του κίτρινου ή του μαύρου, φέροντας 

ταυτόχρονα κηλίδες διαφορετικού χρώματος και 

αριθμού, αναλόγως του είδους τους. Τόσο οι 

προνύμφες όσο και τα ενήλικα είναι αρπακτικά άλλων 

εντόμων.                

Πασχαλίτσες 
[Coccinellidae] 

Προνύμφη πασχαλίτσας 

Ενήλικο άτομο πασχαλίτσας



13

Τα σκαθάρια εδάφους έχουν  συνήθως 

μαύρο ή σκούρο καφέ χρώμα. Το μήκος 

του ενήλικου είναι περίπου 2,5-3 cm. 

Χαρακτηρίζονται ως νυκτόβια είδη, καθώς κυνηγούν 

τη λεία τους στην επιφάνεια του εδάφους το βράδυ, 

ενώ το πρωί κρύβονται σε καταφύγια (π.χ. κάτω 

από πέτρες). Τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύμφες 

είναι αρπακτικά. Επιπλέον, πολλά Silphidae έχουν 

σημαντικό ρόλο στην αποδόμηση της οργανικής 

ύλης, ενώ οι προνύμφες τους είναι αρπακτικά.       

Σκαθάρια εδάφους
[Carabidae, Silphidae]

Ενήλικο άτομα Silphidae
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Η μέλισσα και τα άλλα είδη άγριων επικονιαστών 

είναι από τα πιο σημαντικά έντομα,  διότι συμβάλλουν 

στην επικονίαση των φυτών. Είναι υπεύθυνα για την 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε ποσοστό 70%, 

ενώ τα προϊόντα που παράγουν, όπως το μέλι, έχουν 

πολλαπλά οφέλη στην υγεία του ανθρώπου. Οι αριθ-

μοί τους μειώνονται σημαντικά και η διατήρηση της 

βιοποικιλότητας θεωρείται σημαντικός παράγοντας 

Μέλισσες
[Apidae] 

Ενήλικo άτομο μέλισσας

για την ανάκαμψη των πληθυσμών τους. Σύμφωνα με 

μελέτες, οι πληθυσμοί τους μειώνονται για διάφορους 

λόγους, όπως η μαζική αποψίλωση δασών, η έλλειψη 

ασφαλών τοποθεσιών για θέσεις αναπαραγωγής και 

διαχείμασης και η έλλειψη λουλουδιών. Κύρια αιτία 

φαίνεται να αποτελεί επίσης η μη ελεγχόμενη χρήση 

φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. 
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Τα ενήλικα άτομα είναι αρκετά μεγάλα έντομα και 
εντυπωσιακά, με επίμηκες σώμα και μεγάλες πτέρυγες, 
το μήκος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 15 cm . 
Τρέφονται με γύρη, μικρά έντομα και αράχνες.  Οι 
προνύμφες τους είναι αρπακτικά άλλων εντόμων 
που στήνουν ενέδρα στη λεία τους με χαρακτηριστικό 
τρόπο. Σε αμμώδη εδάφη δημιουργούν μια κοιλότητα 
και κρύβονται στο βάθος της, με τις γνάθους τους να 
προεξέχουν για να συλλάβουν όποιο έντομο (π.χ. 
μυρμήγκι) δεν αντιληφθεί την παγίδα τους και πέσει 
σε αυτήν. Άλλα είδη αναζητούν τη λεία τους στην 
επιφάνεια του εδάφους. 

Στα Neuroptera αξίζει να αναφέρουμε το γένος Libel-
loides. Είναι μεγάλα έντομα  (μήκους περίπου 3 cm). 
Οι πτέρυγές τους έχουν κίτρινες και μαύρες περιοχές 
που εναλλάσσονται. Το σώμα τους είναι μαύρο ή 
καστανοκόκκινο. Συναντώνται σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης. Τα ενήλικα είναι δραστήρια την ημέρα 
και είναι αρπακτικά άλλων ιπτάμενων εντόμων. Οι  
προνύμφες τους εντοπίζονται στο έδαφος, όπου 
καλύπτουν το σώμα τους με φυτικά υπολείμματα, 
αναμένοντας το θήραμά τους, και μόλις το εντοπίσουν 
το ακινητοποιούν με τις γνάθους τους και το τρώνε.   
      

Μυρμη(γκο)λέοντες
[Neuroptera]

Προνύμφη μυρμηλέοντα Ενήλικο άτομο μυρμηλέοντα     

Ενήλικο άτομο Libelloides  
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Οι συρφίδες έχουν πορτοκαλί, μαύρες και κίτρινες 

περιοχές ή ταινίες στο σώμα τους. Το μήκος του 

ενηλίκου κυμαίνεται από 1 έως 2,5cm. Τα ενήλικα 

άτομα φέρουν ένα ζεύγος πτερύγων και τρέφονται 

κατεξοχήν με γύρη και νέκταρ ανθέων, ενώ οι 

προνύμφες τους δρουν κυρίως ως αρπακτικά είδη 

άλλων εντόμων, όπως αφίδων. 

Συρφίδες
[Syrphidae]

Ενήλικο άτομο Syrphidae             

Προνύμφη Syrphidae 
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Οι Αράχνες διαφέρουν από τα έντομα, επειδή έχουν 4 

ζεύγη ποδιών και το σώμα τους αποτελείται από δύο 

μέρη. Το μέγεθός  τους κυμαίνεται από λίγα χιλιοστά 

μέχρι μερικά εκατοστά. Είναι αρπακτικά άλλων 

εντόμων, καθώς στη διατροφή τους περιλαμβάνονται 

μύγες, κουνούπια, αφίδες, σκαθάρια, ακρίδες κ.ά. 

Αράχνες
[Araneae]

 Αράχνη                                             
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Μοιάζουν με τις αράχνες, έχουν μακριά  και λεπτά 

πόδια, είναι αρπακτικά άλλων μικρών εντόμων και 

αποικοδομητές, καθώς μπορούν να τραφούν με νεκρή 

οργανική ύλη, ζώα, φυτά ή μύκητες. Τα φαλάγγια 

εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία στο μέγεθος, 

στο χρώμα και στην γενική τους μορφολογία. Τα 

συναντάμε συχνά να κινούνται στην επιφάνεια του 

εδάφους και κυρίως σε αμμώδη εδάφη.  

Ψευδαράχνες, Φαλάγγια
[Opiliones]

Ψευδαράχνη, φαλάγγι                        
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Το Ισόποδα είναι αρθρόποδα εδάφους που 

συμβάλλουν στην αποδόμηση οργανικής ύλης 

(σαπροφάγα), ενώ σε μερικές περιπτώσεις χρησιμο-

ποιούνται ως δείκτες ρύπανσης από βαρέα μέταλλα 

ή ως δείκτες ποιότητας στη βιολογική γεωργία. Έχουν 

μήκος 3-10 mm και τα συναντούμε στο έδαφος. 

Έχουν το χαρακτηριστικό ότι, όταν ενοχληθούν, 

συσπειρώνουν το σώμα τους και αποκτούν σχήμα 

σφαίρας.  

Ισόποδα
[Crustaceae]

Isopoda                                                         

Isopoda                                                         
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΑΡΘΡΟΠΟΔΟΠΑΝΙΔΑΣ  

Η παρατήρηση και καταγραφή των παραπάνω 
ομάδων της αρθροποδοπανίδας της Λήμνου μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με τις παρακάτω μεθόδους: 

[1] Αναζήτηση 

[2] Παγίδες παρεμβολής 
(ή παγίδες εδάφους):
για τη συλλογή εδαφόβιων εντόμων και άλλων 
αρθροπόδων (σκαθάρια εδάφους, μυρμήγκια, αράχ-
νες, ψευδαράχνες, ισόποδα).  

[3] Χρήση εντομολογικής απόχης 

[4] Κίτρινες κολλητικές παγίδες 

 
Οδηγίες εφαρμογής της 
κάθε μεθόδου 

[1] Αναζήτηση. Περπατώντας, αναζητάμε τα έντομα 
σε διάφορα  σημεία, όπως τα άνθη, το έδαφος, τα 
φύλλα, τους βλαστούς, τα κλαδιά, τις πέτρες, τους 
φράχτες κλπ. Μπορούμε να τα φωτογραφήσουμε ή/
και να τα συλλέξουμε σε φιαλίδια. 

[2] Για μια παγίδα παρεμβολής θα χρειαστούμε:      

// Σκαπτικό εργαλείο  

// Δύο πλαστικούς υποδοχείς (πλαστικά ποτήρια), 
ύψους 7,5 εκ. 

// Δίχτυ σκίασης, τμήμα διαστάσεων 15x15 εκ. 

// Ξύλινα καλαμάκια (4) 

// Ετικέτες/ Μαρκαδόρο  

// Φιαλίδια για τη συλλογή των εντόμων  

// Λαβίδα 

// Ταινία σήμανσης 

Εγκατάσταση: 

// Εντοπίζουμε το σημείο εγκατάστασης της παγίδας. 

// Ανοίγουμε οπή στο έδαφος (περίπου 8 εκ.) με το 
σκαπτικό εργαλείο, διαταράσσοντας όσο το δυνατό 
λιγότερο το έδαφος και την γύρω βλάστηση. 

// Αφαιρούμε το κορυφαίο τμήμα (χείλος) του ενός 
υποδοχέα (ποτηριού). Τοποθετούμε αυτοκόλλητη 
ετικέτα με τα στοιχεία της παγίδας (π.χ. αριθμός, 
ημερομηνία) στο τοίχωμά του. 

// Τοποθετούμε το ποτήρι αυτό εντός του άλλου και 
κατόπιν τα τοποθετούμε εντός της οπής στο έδαφος, 
κατά τρόπο ώστε το χείλος τους να βρίσκεται στο 
ίδιο επίπεδο με το έδαφος, με σκοπό τα έντομα που 
περπατούν στην επιφάνεια του εδάφους να μην 
αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της παγίδας και να 
πέφτουν στο εσωτερικό της, όπου και παραμένουν 
μέχρι τη συλλογή τους (Εικ. 1). Καλύπτουμε την 
παγίδα με δίχτυ προστασίας που το σταθεροποιούμε 
σε 4 στύλους (π.χ. ξύλινα καλαμάκια) σε ύψος 10 εκ. 
από το έδαφος, ώστε να περιορίσουμε την απώλεια 
των δειγμάτων από πιθανή βροχόπτωση και την 
πρόσβαση σε άλλα αρπακτικά, όπως π.χ. πτηνά. 
Τοποθετούμε ταινία σήμανσης κοντά στο σημείο της 
παγίδας. 

Εικ. 1: Παγίδα παρεμβολής    



// Μετά από το προτεινόμενο χρονικό διάστημα 
(π.χ. μια εβδομάδα), εντοπίζουμε την παγίδα, 
αφαιρούμε το δίχτυ προστασίας και φωτογραφίζουμε 
το περιεχόμενο εντός της παγίδας. Κατόπιν, με την 
βοήθεια λαβίδας αφαιρούμε τον εσωτερικό υποδοχέα 
(ποτήρι). Αδειάζουμε το περιεχόμενο σε ένα φιαλίδιο 
όπου αναγράφουμε τα στοιχεία της παγίδας και την 
ημερομηνία (Εικ. 2). Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε τις 
μετρήσεις, τοποθετούμε ένα άλλο ποτήρι εντός του 
πρώτου, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

[3] Εντομολογική απόχη: 

Χρησιμοποιείται για την συλλογή ιπτάμενων εντόμων 
που βρίσκονται στα φυτά ή στον εναέριο χώρο επάνω 
από αυτά. 

Για την εντομολογική απόχη θα χρειαστούμε:  

// Απόχη που αγοράζουμε από το διαδίκτυο ή από 
ένα κατάστημα αλιείας και αντικαθιστούμε το δίχτυ 
με ύφασμα λεπτής οργαντίνας. Θα πρέπει ο κώνος 
υφάσματος που δημιουργείται να είναι αρκετά 
μακρύς. 

// Διαφανείς σακούλες  

// Ετικέτες/ Μαρκαδόρο 

Για την εφαρμογή της: 

// Με την βοήθεια της απόχης εκτελούμε σαρώσεις 
στο ύψος των φυτών (συνολικά 10-20), προχωρώντας 

Εικ. 2: Συλλεγμένα άτομα  

γρήγορα σε μήκος περίπου 10-20m.  

// Αμέσως μετά, περιστρέφουμε τη λαβή της απόχης, 
ούτως ώστε ο υφασμάτινος κώνος να διπλώσει και 
να παγιδεύσει τα έντομα στο εσωτερικό του. 

// Στην συνέχεια, προσαρμόζουμε προσεκτικά μια 
διαφανή σακούλα στην απόχη και απελευθερώνουμε 
στο εσωτερικό της τα παγιδευμένα έντομα. Κλείνουμε 
προσεκτικά τη σακούλα συλλογής και τοποθετούμε 
την αυτοκόλλητη ετικέτα, στην οποία έχουμε 
σημειώσει τα απαραίτητα στοιχεία (ημερομηνία, 
τόπος συλλογής, κ.ά.) (Εικ. 3).  

                                    

[4] Κίτρινες κολλητικές παγίδες. 

Οι κίτρινες κολλητικές παγίδες (διαστάσεων π.χ. 
20x25 εκ.)  βοηθούν κυρίως στη συλλογή ιπτάμενων 
ειδών.   

Για τις κίτρινες κολλητικές παγίδες θα χρειαστούμε: 

// Σιδερένια στηρίγματα, ύψους 1μ. 

// Κίτρινη κολλητική παγίδα, διαστάσεων π.χ. 20x25 
εκ. (διατίθεται σε γεωργικά καταστήματα) 

// Σύρμα 

// Σφυρί 

// Ετικέτες/ Μαρκαδόρο 

// Ταινία σήμανσης 

// Διαφανείς σακούλες  

Εικ. 3: Παγίδευση εντόμων 
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Για την εγκατάστασή τους: 

// Στα σημεία που έχουμε επιλέξει να εγκαταστήσουμε 
τις παγίδες, σταθεροποιούμε το σιδερένιο στήριγμα 
με την βοήθεια του σφυριού στο έδαφος.  

// Στο ανώτερο σημείο του στηρίγματος, αναρτούμε 
την κίτρινη κολλητική παγίδα (περίπου 10 εκ. επάνω 
από την κορυφή των φυτών) με την βοήθεια του 
σύρματος. Στην κορυφή του στηρίγματος τοποθετούμε 
ταινία σήμανσης για τον πιο εύκολο εντοπισμό της 
παγίδας.  Επάνω στην κίτρινη κολλητική επιφάνεια 
τοποθετούμε ετικέτα, στην οποία σημειώνουμε τα 

απαραίτητα στοιχεία (π.χ. ημερομηνία τοποθέτησης, 
τοποθεσία). 

// Η παρακολούθηση των παγίδων μπορεί να γίνεται 
μια φορά την εβδομάδα, μέσω της παρατήρησης της 
κίτρινης επιφάνειας όπου τα έντομα συλλαμβάνονται 
(κολλούν) (Εικ. 5). Φωτογραφίζουμε την κάθε 
επιφάνεια της παγίδας και καταγράφουμε τυχόν 
χαρακτηριστικά και γνωστά έντομα. Η παγίδα 
κατόπιν αφαιρείται και τοποθετείται εντός διαφανούς 
πλαστικής σακούλας, για την μετέπειτα αναγνώριση 
και την καταγραφή των ειδών. 

Εικ. 5: Κίτρινη κολλητική παγίδα
εντός διαφανούς πλαστικής σακούλας.



Ομάδα αρθροπόδων 

Χρύσωπες - Neuroptera 

Πεταλούδες - Lepidoptera 

Συρφίδες - Syrphidae 

Μέλισσες - Apidae 

Λιβελλούλες - Libellulidae 

Πασχαλίτσες - Coccinellidae 

Σκαθάρια εδάφους - Carabidae, Silphidae 

Αράχνες - Araneae 
 
Ψευδαράχνες - Opiliones
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+

 

Μέθοδος καταγραφής 

Επεξεργασία δεδομένων

Για την εκτίμηση της παρουσίας και του ύψους των πληθυσμών των αρθροπόδων, των ωφέλιμων εντόμων 

κ.ά. ως δεικτών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των διαφόρων κριτηρίων του «Οδηγού 

Καλών Πρακτικών», χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες ή/και την αναγνώριση χαρακτηριστικών δειγμάτων 

εντόμων από τις παγίδες. Μετά από σχετική ενημέρωση, ο παραγωγός θα μπορούσε να εγκαταστήσει τις 

παγίδες, να φωτογραφήσει τα έντομα στα φυτά και στις παγίδες και να στείλει τις φωτογραφίες στον γεωπόνο 

ή να αναγνωρίσει τις σημαντικότερες κατηγορίες εντόμων που συνάντησε. Ο γεωπόνος θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει όλες τις παραπάνω μεθόδους και να αναγνωρίσει τις διάφορες κατηγορίες εντόμων που 

συνάντησε στα φυτά, στο έδαφος ή στις παγίδες. Τέλος, με την αποστολή φωτογραφιών, αλλά κυρίως των 

δειγμάτων σε φιαλίδια από παγίδες παρεμβολής, σε σακούλες από την εφαρμογή της απόχης ή με την 

αποστολή ολόκληρης της κίτρινης παγίδας στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση και η καταγραφή των 

σημαντικότερων ειδών. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι καταλληλότερες μέθοδοι για την 
παρατήρηση και καταγραφή των σημαντικότερων κατηγοριών εντόμων και 
άλλων αρθροπόδων της Λήμνου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Πεταλούδα - Colias crocea 

By Charles J. Sharp - Own work, from Sharp Photography, sharpphotography.co.uk, CC 
BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81513502 

Πεταλούδα - Euchloe ausonia 

By Zeynel Cebeci - Own work, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32176163 

Πεταλούδα - Vanessa cardui 

By Jean-Pol GRANDMONT - Self-photographed, CC BY 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27747981 

Πεταλούδα - Pieris brassicae 

By gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K - Large White. Pieris brassicae, CC BY 
2.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49987601 

Ενήλικο άτομο λιβελλούλας - Lestes virens 

By N. Μπούκας / Πίνδος Περιβαλλοντική 

Ενήλικο άτομο λιβελλούλας - Aeshna cyanea 

By N. Μπούκας / Πίνδος Περιβαλλοντική 

Ενήλικο άτομο λιβελλούλας - Platycnemis pennipes 

By Τ. Γαλάνη / Πίνδος Περιβαλλοντική

Ενήλικο άτομο χρύσωπα 

By Mathias Krumbholz - Own work, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33591713 

Ενήλικο άτομα πασχαλίτσας 

CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=453584 

Ενήλικο άτομα πασχαλίτσας 

By Gilles San Martin from Namur, Belgium - Coccinella magnifica, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7694675

Προνύμφη πασχαλίτσας 

Δωρεάν για την εμπορική χρήση / Δεν απαιτείται απόδοση 

Ενήλικο άτομα Silphidae 

By alaskanent - www.flickr.com/photos/alaskaent/613937555/in/photostream/, CC 
BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11560390 

Μέλισσα που μαζεύει γύρη από λουλούδια 

By Jon Sullivan - pdphoto.org/PictureDetail.php?mat=pdef&amp;pg=8202, 
Κοινό Κτήμα, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35795 

Π
η

γ
έ

ς
 φ

ω
το

γ
ρ

α
φ

ιώ
ν

 

24



25

Ενήλικο άτομο μυρμηλέοντα 

By ©entomartIn case of publication or commercial use, Entomart wishes then to be warned 
(www.entomart.be/contact.html), but this without obligation. 
Thank you., Attribution, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=800089 

Προνύμφη μυρμηλέοντα 

By Hectonichus - Own work, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44712924 

Ενήλικο άτομο Libelloides 

By Hectonichus - Own work, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15063659 

Ενήλικα άτομα Syrphidae 

By User:Fir0002 - own work of Fir0002, GFDL 1.2, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1391928 

Ενήλικα άτομα Syrphidae 

By Alvesgaspar - Own work, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3441380 

Προνύμφη Syrphidae 

By Beatriz Moisset - Own work, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5596277 

Αράχνη 

By Photogir - Own work, CC BY-SA 4.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89413415 

Αράχνη

By Charles J. Sharp - Own work, from Sharp Photography, CC BY-SA 4.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61571839

Ψευδαράχνη, φαλάγγι 

By Bruce Marlin - Own work http://www.cirrusimage.com/harvestman.htm, CC BY-SA 2.5,
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=691679 

Isopoda 

By Franco Folini - San Francisco, California, CC BY 2.5, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=789616 

Isopoda 

CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1936102
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