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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν είδνο Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) είλαη 

έλα απφ ηα θπξηφηεξα αξπαθηηθά αθίδσλ ζηελ Διιάδα θαη απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πεξηνξηζκνχ ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ νξηζκέλεο βηνινγηθέο παξάκεηξνη ηνπ H. 

variegata ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζην εξγαζηήξην.  

Μειεηήζεθε ε δηάξθεηα αλάπηπμεο ησλ αηειψλ ζηαδίσλ, ε θαηαλάισζε 

ηξνθήο ησλ πξνλπκθψλ ζε ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 15, 20, 25 θαη 30νC, 

θσηνπεξηφδνπ L16:D8 θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 65%. Ωο ζήξακα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αθίδα Aphis fabae Scopoli. 

Ο εκεξήζηνο ξπζκφο θαηαλάισζεο αθίδσλ βξέζεθε 4.3, 9.4, 20.0 θαη 34.1 

αθίδεο αλά εκέξα ζηνπο 15, 20, 25 θαη 30 νC αληίζηνηρα, ελψ ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε αθίδσλ γηα ηηο ηέζζεξηο πξνλπκθηθέο ειηθίεο ήηαλ 155, 170, 192 

θαη 174 αθίδεο, ζηνπο 15, 20, 25 θαη 30 νC αληίζηνηρα. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα 

αλάπηπμεο (σφ - ελήιηθν) βξέζεθε 62.4 εκέξεο ζηνπο 15 νC, 30.4 εκέξεο 

ζηνπο 20 νC, 19.0 εκέξεο ζηνπο 25 νC θαη 10.1 εκέξεο ζηνπο 30 νC. Σν 

θαηψηεξν ζεξκηθφ φξην αλάπηπμεο ήηαλ 13.1 νC, ελψ νη απαξαίηεηνη 

εκεξνβαζκνί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ ήηαλ 186.  

Σν H. variegata απνηειεί δπλεηηθά απνηειεζκαηηθφ ζεξεπηή ηεο αθίδαο A. 

fabae φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη γηα άιια είδε αθίδσλ. Ζ βέιηηζηε ζεξκνθξαζία 

αλάπηπμεο γηα ην H. variegata ήηαλ 25 νC θαζψο παξαηεξήζεθε ε κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε αθίδσλ, γξήγνξε αλάπηπμε θαη ρακειή ζλεζηκφηεηα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζηηο δεκνγξαθηθέο παξακέηξνπο ησλ αξπαθηηθψλ Κνιενπηέξσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην είδνο Hippodamia variegata.  

Ζ πηπρηαθή δηαηξηβή απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ην γεληθφ κέξνο θαη ην 

εηδηθφ κέξνο. ην γεληθφ κέξνο γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ Βηνινγηθνχ θχθινπ 

ησλ αθίδσλ θαη ηνπ αξπαθηηθνχ εληφκνπ Hippodamia variegata. Δπίζεο, 

δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξθνινγία, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηελ 

ζεξκνθξαζία θαζψο θαη γηα ηνλ ξφιν ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ ζηε Βηνινγηθή 

θαη Οινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε. 

Σν εηδηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ησλ πεηξακαηηθψλ 

εξγαζηψλ, νη νπνίεο έιαβαλ κέξνο ζην Δξγαζηήξην Δληνκνινγίαο θαη 

Γεσξγηθήο Εσνινγίαο ηνπ ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο 

δηαηξηβήο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζπδήηεζε απηψλ. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ ππεχζπλν επηβιέπνληα 

Γξ. Παλαγηψηε θνχξα γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε θαη γηα ηελ 

ππφδεημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ 

γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηε βνήζεηα ηελ νπνία κνπ παξείρε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζεξκά ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. Γ. ηαζά γηα ηηο 

πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ ζην φιν εγρείξεκα φπσο 

θαη ηνλ θαζεγεηή εθαξκνγψλ θ. Δ. Κάξηζσλα γηα ηηο ρξήζηκεο επηζεκάλζεηο 

θαη δηνξζψζεηο. Ηδηαίηεξα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Δληνκνινγίαο θαη Εσνινγίαο, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ θαζνδήγεζε θαη δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ θαη ηε βνήζεηα ηνπ ζε 

θάζεηο ηεο εξγαζίαο. 
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Ά ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

ΑΦΗΓΔ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οη αθίδεο ή θνηλψο κειίγθξεο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο 

θαιιηέξγεηεο, είλαη έληνκα κηθξψλ δηαζηάζεσλ. Οη αθίδεο αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα Aphididae θαη ζηελ ππεξνηθνγέλεηα Aphidoidea θαη ηάμε Homoptera 

ζηελ νπνία έρνπλ παξαηεξεζεί 4000 είδε.  

Σα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ αθίδσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ ζπζηεκαηηθήο ηνπο θαηάηαμε, είλαη δχν. Σν πξψην ζχζηεκα είλαη ηνπ 

Heie (1980),  ζχκθσλα κε ην νπνίν νη αθίδεο δηαρσξίδνληαη ζε δχν 

ππεξνηθνγέλεηεο. Ζ πξψηε ππεξνηθνγέλεηα είλαη ε Phylloxeroidea, ε νπνία 

θέξεη ηηο νηθνγέλεηεο Adelgidae θαη Phylloxeridae ελψ ε δεχηεξε 

ππεξνηθνγέλεηα είλαη ε Aphidoidea ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη εμήο 

νηθνγέλεηεο: Mindaridae, Phloeomyzidae, Anoecilidae, Drepanosiphidae, 

Aphididae, Hormaphididae, Thelaxidae, Pemphigidae, Greenideidae, 

Lachnidae.  Σν δεχηεξν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο αλήθεη ζηνπο Remaudière & 

Stroyan (1984), θαηά ην νπνίν νη αθίδεο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξείο νηθνγέλεηεο  

Adelgidae, Phylloxeridae θαη Aphididae, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ 

ππεξνηθνγέλεηα Aphidoidea. Ωζηφζν, θάζε ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη 

δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο. Οη Ilarcho & Van Harten (1987) 

ελζηεξλίδνληαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Heie ελψ νη Blackman & Eastop 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ Remaudière & Stroyan (1984). 

Οη αθίδεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κηθξψλ εληφκσλ αθνχ ην 

κέγεζνο ηνπο είλαη απφ έλα ρηιηνζηφ κέρξη θαη δέθα ρηιηνζηά. Σν ζρήκα ησλ 

αθίδσλ είλαη σνεηδέο ελψ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ζηνηρείν είλαη ην καιαθφ ζψκα 

ηνπο, ην νπνίν είλαη επαίζζεην, ειάρηζηα ρηηηληζκέλν, ιείν ή ηξηρσηφ. Οη αθίδεο 

θέξνπλ επδηάθξηηε θεθαιή κε καθξηέο θεξαίεο, ζηηο νπνίεο ζπλαληψληαη ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα. Σα αηζζεηήξηα φξγαλα απνηεινχληαη απφ ηνλ ιαθθίζθν, ν 
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νπνίνο πεξηβάιιεηαη απφ πξνεμέρνληα δαθηχιην. Δπίζεο, νη θεξαίεο δηαζέηνπλ 

ηνλ ζθάπν, ηνλ πνδίζθν θαη ην ιεπηφ καζηίγην. Με ηε ζεηξά ηνπ, ην ιεπηφ 

καζηίγην θέξεη ηέζζεξα άξζξα ελψ ην ηειεπηαίν άξζξν απνηειείηαη απφ ην 

βαζηθφ ηκήκα θαη ηελ απφιπμε. Οη νθζαικνί ηνπο είλαη θπξίσο ζχλζεηνη 

σζηφζν ζηα πηεξσηά είδε ζπλαληάκε θαη ηξείο απινχο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ζχλζεηνπ νθζαικνχ ζεσξείηαη ν νπηηθφο ινβφο κε ηα ηξία 

νκκαηίδηα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο. Σα ζηνκαηηθά κφξηα ησλ 

αθίδσλ είλαη λχζζν-κπδεηηθνχ ηχπνπ (Σδαλαθάθεο θαη Καηζνγηάλλεο 2003). 

Οη άπηεξεο κνξθέο αθίδσλ θέξνπλ ζψξαθα, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ειάρηζηα, 

ζε αληίζεζε κε ηηο πηεξσηέο κνξθέο, ζηηο νπνίεο ν ζψξαθαο είλαη επδηάθξηηνο. 

Σα πφδηα ηνπο είλαη ιεπηά θαη καθξηά. Δπίζεο, θέξνπλ ηαξζνχο κε δχν άξζξα. 

Σν ξχγρνο, ην νπνίν δηαζέηνπλ, βξίζθεηαη κεηαμχ θαη εκπξφο απφ ηα ηζρία ηνπ 

πξψηνπ δεχγνπο πνδηψλ. ηηο πηέξπγεο ηνπο δηαθξίλνπκε έλα λεχξν ελψ ζηε 

ξαρηαία πιεπξά ηνπ πέκπηνπ θνηιηαθνχ άξζξνπ δηαθξίλνπκε έλα δεχγνο απφ 

ζηθψληα ή θεξάηηα. Ζ θνηιία δελ είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλε αιιά κεξηθψο ελψ 

ζηα ελήιηθα άηνκα έρεη θαηάιεμε ζηελ νπξά (cauda) (Dixon 1998). 

Σα πεξηζζφηεξα είδε αθίδσλ ζεσξνχληαη θπιιφβηα αθνχ 

πξνζβάιινπλ θπξίσο ηα θχιια θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θάησ επηθάλεηά ηνπο. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ηα ξηδφβηα είδε, ηα νπνία πξνζβάιινπλ ηηο ξίδεο ηηο 

ξίδεο ησλ θπηψλ. Σέινο, έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ηα θεθηδφβηα είδε, ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ απνηθίεο θεθίδσλ ζην θχιισκα ησλ μεληζηψλ θαη ηξέθνληαη 

κέζσ απηνχ. 

Όηαλ ην θιίκα είλαη ζεξκφ θαη πγξφ ηφηε παξαηεξείηαη ε εκθάληζε ησλ 

αθίδσλ. Βάζε απηνχ, θαηάιιειεο επνρέο, γηα ηελ εκθάληζε ηνπο, είλαη ε 

άλνημε θαη ην θζηλφπσξν. Ζ έμαξζε αλαπαξαγσγήο ησλ αθίδσλ γίλεηαη ηελ 

άλνημε αθνχ είλαη ε επνρή θαηά ηελ νπνία ε αλάπηπμε ησλ βιαζηψλ θαη ησλ 

θχιισλ γίλεηαη κε έληνλνπο ξπζκνχο. Απηφ έρεηο σο απνηέιεζκα λα επλνείηαη 

ε αλάπηπμε ησλ πιεζπζκψλ ησλ αθίδσλ. ηελ ρψξα καο ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο αθίδσλ παξαηεξείηαη ηνλ Μάτν (Tsitsipis et al. 1998). Αληίζεηα, ην 

θαινθαίξη εκθαλίδεηαη έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ δηφηη ην θιίκα είλαη 

μεξφ θαη ζεξκφ κε απνηέιεζκα ε αλαπαξαγσγή ηνπο λα γίλεηαη κε αξγνχο 

ξπζκνχο. 
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Ωζηφζν, νη θπζηθνί ερζξνί ησλ αθίδσλ ζπκβάιινπλ θαηά έλα κέξνο  

ζηε κείσζε ηνπ γξήγνξνπ ξπζκνχ αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη αχμεζεο ηνπο. Γηα 

ην ιφγν απηφ, είδε αξπαθηηθψλ θαη παξαζίησλ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αθίδσλ. Σα είδε ησλ αξπαθηηθψλ θαη ησλ παξαζηηνεηδψλ 

είλαη ηα παξαθάησ:  

i. Αξπαθηηθά Coleoptera ηεο νηθνγέλεηαο Coccinellidae φπσο Coccinela 

septempunctata L., Hippodamia variegata, Hippodamia convergens (Katsarou 

et al. 2005, Εάξπαο 2006), Hippodamia undecimnotata (Schneider) (θνχξαο 

θαη ζπλεξγάηεο 2007). 

ii. Αξπαθηηθά ηεο νηθνγέλεηαο Syrphidae θαη παξαζηηνεηδή Hymenoptera 

ησλ νηθνγελεηψλ Braconidae, Chalicididae θαη Prototrupidae (Σδαλαθάθεο θαη 

Καηζφγηαλλνο 1998). 

iii. Καη αξπαθηηθά Neuroptera ησλ νηθνγελεηψλ Chrysophidae θαη 

Hemerobiidae (Σδαλαθάθεο θαη Καηζφγηαλλνο 1998). 

 

1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

Ο βηνινγηθφο θχθινο ησλ αθίδσλ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθνο θαη θέξεη 

σο ραξαθηεξηζηηθφ βαζηθφ ζηνηρείν ηνλ πνιπκνξθηζκφ. Δπίζεο, ν βηνινγηθφο 

θχθινο θαηεγνξηνπνηείηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα θαη ην θάζε ζηάδην έρεη κηα ή θαη 

παξαπάλσ απφ κηα κνξθή. Έηζη, θάζε είδνο δηαθξίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

βηνινγηθφ ηνπ θχθιν. Με απνηέιεζκα, ε δηάθξηζε λα γίλεηαη αλάκεζα ζηα 

κνλφνηθα είδε θαη ηα εηεξφνηθα. Σα εηεξφνηθα είδε αιιάδνπλ ηνλ μεληζηή ηνπο 

απφ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο ζε πνψδε θπηά. Ωζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ 

αθίδσλ ζπλαληάηαη ζηα κνλφνηθα είδε αθνχ κφλν ην 10% ησλ εηδψλ 

ζεσξνχληαη εηεξφνηθα. 

Σα εηεξφνηθα είδε θέξνπλ ηα παξαθάησ ζηάδηα βηνινγηθνχ θχθινπ. 

Αξρηθά, πάλσ ζηνλ θχξην μεληζηή γίλεηαη ε ζχδεπμε ησλ αηφκσλ θαη ελ 

ζπλερεία ε ελαπφζεζε ησλ ρεηκεξηλψλ σψλ. Ζ εθθφιαςε ησλ σψλ γίλεηαη ηελ 

άλνημε θαη έρνπκε ηελ εκθάληζε ησλ άπηεξσλ παξζελνγελεηηθψλ ζειπθψλ, ηα 

νπνία νλνκάδνληαη ζεκειησηηθά ή ηδξπηηθά ζειπθά (fundatrix). Δλ ζπλερεία, 
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γίλεηαη ε εκθάληζε ησλ παξζελνγελεηηθψλ γελεψλ κε άπηεξα (apterous 

fundatrigeniae), ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή ζηελ κνξθνινγία ηνπο 

(Lees 1996). Σα πηεξσηά ζειπθά (migrantes ή alate fundatrigeniae) 

γελληνχληαη αθνχ πξψηα έρεη πεξάζεη έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο γελεψλ. Σα 

πηεξσηά ζειπθά δηαζθνξπίδνληαη είηε ζε θπηά ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηνλ θχξην 

μεληζηή είηε κεηαλαζηεχνπλ ζε άιινπο μεληζηέο, νη νπνίνη νλνκάδνληαη 

δεπηεξεχνληεο. Σελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη παξαηεξείηαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο 

μεληζηέο ην θαηλφκελν ηεο δηαδνρήο, θαηά ην νπνίν ε κηα παξζελνγελεηηθή 

γελεά δηαδέρεηαη ηελ επφκελε. Δπίζεο, εθηφο απφ ηηο άπηεξεο κνξθέο 

ππάξρνπλ θαη ηα πηεξσηά παξζελνγελεηηθά ζειπθά (alienicolae). Σα πηεξσηά 

παξζελνγελεηηθά ζειπθά αξρηθά κεηαλαζηεχνπλ ζε άιια θπηά θαη χζηεξα 

αλαπαξάγνληαη. Ωζηφζν, ζε είδε θάπνησλ νηθνγελεηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην είδνο Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae), παξαηεξείηαη πσο ε 

παξαγσγή ησλ ζειπηφθσλ πηεξσηψλ θαη ησλ αξζεληθψλ γίλεηαη αξρηθά ζηνλ 

δεπηεξεχνληα μεληζηή θαη χζηεξα κεηαλαζηεχνπλ ζηνλ θχξην μεληζηή. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία ιακβάλεη κέξνο ην θζηλφπσξν, επνρή θαηά ηελ νπνία 

ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κεηψλεηαη. Σα ζειπηφθα ινηπφλ γελλνχλ ηα σνηφθα 

ζειπθά ζηνλ θχξην μεληζηή, ηα νπνία χζηεξα απφ ηε ζχδεπμε κε αξζεληθά 

ελαπνζέηνπλ ηα ρεηκεξηλά σά (θνχξαο 2009). Δπίζεο, ζε θάπνηα εηεξφνηθα 

είδε παξαηεξείηαη ε εκθάληζε θπινγφλσλ αηφκσλ ζηνπο δεπηεξεχνληεο 

μεληζηέο, δειαδή πηεξσηά παξζελνγελεηηθά άηνκα ηα νπνία θέξνπλ κηα 

κεηαλαζηεπηηθή κνξθή. Σα θπινγφλα γελνχλ ζηνλ πξσηεχνληα μεληζηή 

άπηεξα αξζεληθά θαη σνηφθα ζειπθά. Σα ζειπθά ηα νπνία επηζηξέθνπλ ζηνλ 

πξσηεχνληα μεληζηή, έρεη παξαηεξεζεί πσο παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο κνξθνινγηθέο δηαθνξέο κε απηά πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηνπο 

δεπηεξεχνληεο μεληζηέο ηελ άλνημε (Blackman & Eastop 2000). 

Αξθεηά απφ ηα κνλφνηθα είδε αθίδσλ (κε κεηαλαζηεπηηθά) δνπλ κφλν 

ζε δέλδξα. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα γηα ηηο γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο. ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο έρεη παξαηεξεζεί πσο ππάξρνπλ 

είδε αθίδσλ, ηα νπνία δνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαιιηέξγεηα θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ παξαηεξείηαη ζηα είδε 

Sitobion avenae (Hemiptera: Aphididae) (αθίδα δεκεηξηαθψλ) θαη 

Acyrthosiphon pisum (Hemiptera: Aphididae) (αθίδα κπηδειηνχ). Σα κνλφνηθα 
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είδε ζπκπιεξψλνπλ ηνλ εηήζην βηνινγηθφ ηνπο θχθιν ζε έλα μεληζηή, ν νπνίνο 

είηε είλαη ην ίδην θπηφ είηε θπηφ ηνπ ίδηνπ είδνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αλαπαξαγσγήο θέξεη ηα παξαθάησ ζηάδηα. Σελ επνρή ηνπ θζηλνπψξνπ ηα 

άπηεξα παξζελνγελεηηθά ζειπθά (θπινγφλα) γελλνχλ σνηφθα θαη αξζεληθά. 

Σα αξζεληθά, ηα νπνία εκθαλίδνληαη, δελ έρνπλ ζπλήζσο θηεξά, αθνχ δελ 

ρξεηάδεηαη λα κεηαλαζηεχζνπλ απφ ην δεπηεξεχνλ μεληζηή ζηνλ θχξην, ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ν βηνινγηθφο ηνπο θχθινο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ είδε, ηα νπνία 

έρνπλ παξαγσγή πηεξσηψλ θαη άπηεξσλ αξζεληθψλ. Ζ εμέιημε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ κνλφνηθσλ εηδψλ ζηα πνψδε θπηά ζεσξείηαη φηη έγηλε εμαηηίαο 

ηεο εηεξννηθίαο. Μνλφνηθα είδε αθίδσλ παξαηεξείηαη φηη θέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φκνηα κε απηά ησλ εηεξφνηθσλ εηδψλ αιιά θαη ζπγγέλεηα. Σν 

θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηα κνλφνηθα είδε ζπκπιεξψλνπλ ηνλ 

βηνινγηθφ ηνπο θχθιν ζε πνψδε μεληζηή, ν νπνίνο είλαη ν δεπηεξεχνλ μεληζηήο 

ησλ εηεξφνηθσλ εηδψλ. Ζ κνλννηθία ζεσξείηαη ζπρλφ θαη ζπλερέο θαηλφκελν 

ηφζν ζηελ πξφζθαηε φζν θαη ζηελ καθξηλή εμειηθηηθή ηζηνξία ησλ αθίδσλ 

(Blackman & Eastop 2000). 

Ζ δσνηνθία ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ αθίδσλ. απηφ 

ζεκαίλεη πσο ε αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ αξρίδεη πξηλ γελλεζεί ε κεηέξα ηνπ θαη 

γελληέηαη φηαλ ε κεηέξα ελειηθησζεί. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη 

κεγάινη πιεζπζκνί αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη επηθάιπςε ησλ γελεψλ θαη 

κεηψλεηαη ε κέζε δηάξθεηα ηεο θάζε γελεάο.  
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Δικόνα 1. Βιολογικός κύκλος αθίδας: Α: Δπψαζε Υεηκέξηνπ απγνχ, Β: 

Θεκειησηηθφ άηνκν, Γ: Παξζελνγελεηηθέο γελεέο, Γ: Φπινγφλα άηνκα, Δ: Ακθηγνληθά 

άηνκα, Σ: Υεηκέξην Απγφ. 

 

 

1.3 ΖΗΜΙΕΣ 
 

Οη αθίδεο πξνζβάιινπλ θπξίσο ηα λεαξά θπηά θαη πξνθαινχλ δεκηέο 

ζε ηξπθεξνχο βιαζηνχο θαη θχιια. Με ηα λχγκαηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ, 

κπδνχλ ρπκνχο απφ ηα θχιια θαη ηνπο βιαζηνχο, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηα θχιια ηνπ θπηνχ παξνπζηάδνπλ ζπζηξνθή. Σε 

ζπζηξνθή απηή νη αθίδεο ηε ρξεζηκνπνηνχλ σο αζπίδα πξνζηαζίαο απφ ηνπο 

ςεθαζκνχο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζπζηεξεκέλα ρξνληθά πιαίζηα. 

Έηζη, νη αθίδεο θαηαπνιεκνχληαη πην δχζθνια, κε απνηέιεζκα ηα θπηά λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη 
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ηελ σξίκαλζή ηνπο. ηα λεαξά θχιια παξνπζηάδνληαη εμνγθψκαηα, θεθθίδεο 

ή θχζηεο, νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ηνπ ηλδνιηθνχ νμένο ην νπνίν 

κεηαθέξεηαη απφ ηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο ησλ αθίδσλ. Οη θχζηεο θέξνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο αθίδεο, νη νπνίεο ηξέθνληαη θαη αλαπαξάγνληαη, κέρξη λα 

ζπάζνπλ νη θχζηεο (Viteus vitifoliae: Homoptera: Phyloloxeridae) (Σδαλαθάθεο 

θαη Καηζφγηαλλνο, 2003). 

Δπίζεο, νη αθίδεο πξνθαινχλ ζηα θπηά θπιιφπησζε θαη νιηθή 

μήξαλζε (Παπαδάθε-Μπνπξλαδάθε Μ. 1993). Δπίζεο, ππάξρνπλ είδε 

αθίδσλ, ηα νπνία θέξνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ ηα κειηηψδε απνρσξήκαηα, 

φπνπ ηα αθήλνπλ επάλσ ζην θπηφ. Με απνηέιεζκα λα κνιχλεηαη ην θπηφ 

αιιά θαη νη θαξπνί. Σα κειηηψδε απνρσξήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζειθχνπλ ηα κπξκήγθηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο δηψρλνπλ ηα 

αθηδνθάγα έληνκα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζηαηεχνληαη νη αθίδεο. 

Σέινο, ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα 

ηνλ κχθεηα ηεο θαπληάο. 

Δπίζεο, νη αθίδεο ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ηελ κεηάδνζε θπηηθψλ 

ηψλ. Μέζα απφ ηα λχγκαηα, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί, εηζέξρνληαη 

κηθξννξγαληζκνί, νη νπνίνη είλαη ε αηηία γηα ηελ δεκηνπξγία ζήςεο ζηα 

πξνζβεβιεκέλα φξγαλα ή δηαθφξσλ ηψζεσλ.Οη ηνί δηαρσξίδνληαη ζχκθσλα 

κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν κεηαδίδνληαη. Γηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

ζηνπο κε έκκνλνπο ηνχο, νη νπνίν παξακέλνπλ ζηνπο ζηεινγφλνπο αδέλεο ηεο 

αθίδαο ην πνιχ δχν ψξεο χζηεξα απφ ηελ κφιπλζε ηνπ θπηνχ. Ωο κε 

έκκνλνο ηφο ζεσξείηαη ην κσζατθφ ηεο θνινθπζηάο θαη ηεο αγγνπξηάο 

(Γεσξγφπνπινο θαη Εηψγαο, 1992), επίζεο ε δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη 

έκκνλνη ηνί, νη νπνίνη δηαηεξνχλ ηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ θνξέα είηε γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είηε γηα νιφθιεξε ηελ δσή ηνπο. Σέινο, νη έκκνλνη 

ηνί δηαηεξνχλ ηελ κνιπληηθή ηνπο ηθαλφηεηα (Γεσξγφπνπινο θαη Εηψγαο, 

1992). Παξάδεηγκα ελφο έκκνλν ηνχ είλαη ην θαξνχιηαζκα ησλ γεσκήισλ 

(Μπνχξκπν θαη θνπληηξηδάθε, 1990). Σέινο, δηαθξίλνληαη θαη ζε εκηκφληκνη 

ηνί. Οη εκηκφληκνη ηνί έρνπλ ελδηάκεζα ραξαθηεξηζηηθά. Ζκηκφληκνη ηνί είλαη 

απηφο ηεο ηξηζηέηζαο ησλ εζπεξηδνεηδψλ θαη ν ίθηεξνο ησλ ηεχηισλ 

(Γεσξγφπνπινο θαη Εηψγαο, 1992) 
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Οη ηνί κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ, δηεηζδχνπλ ζηνλ 

θνξέα θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ πγξψλ. Καζψο ε αθίδα 

λπζεί ηνπο θπηηθνχο ηζηνχο θαη ηαπηφρξνλα κεηαλαζηεχεη θάζε θνξά ζε 

δηαθνξεηηθφ μεληζηή, ν ηφο κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ ζάιηνπ ηεο.  

Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, νη αθίδεο ζεσξνχληαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο 

ερζξνχο δηφηη θέξνπλ κεγάιν αξηζκφ γελεψλ αλά έηνο ελψ ηαπηφρξνλα 

ζπλδπάδεηαη θαη ε κεηάδνζε ησλ ηψλ ζηα θπηά. Κάησ απφ θπζηθέο ζπλζήθεο 

νη αθίδεο δελ γίλνληαη θαηαζηξνθηθέο. Σν παξαπάλσ νθείιεηαη ζην κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ άθζνλσλ αιιά θαη απνηειεζκαηηθψλ θπζηθψλ ερζξψλ, ησλ 

νπνίσλ δηαζέηνπλ (Σδαλαθάθεο θαη Καηζφγηαλλνο, 1998). Σν είδνο Aphis 

fabae Scopoli είλαη θνξέαο πάλσ απφ 30 ηψζεσλ. 
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1.4 Η Αφίδα Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae). 
 

Ζ καχξε αθίδα ησλ θνπθηψλ (Vicia faba) έρεη ηελ επηζηεκνληθή 

νλνκαζία Aphis fabae Scopoli θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Aphididae θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηάμε ησλ Ζκηπηέξσλ (Hemiptera). 

Ζ A. fabae θέξεη κηθξφ κέγεζνο κε κήθνο ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 1,8 

έσο 2,5 ρηιηνζηά. Δίλαη δπζδηάθξηηε θαη έρεη καχξν ρξψκα καη ή ππνπξάζηλν 

κε κνξθή ζψκαηνο αριαδφκνξθε. Σν ζψκα ηεο είλαη καιαθφ θαη πεξηβάιιεηαη 

απφ αζζελέο δηθηπσηφ πεξίβιεκα θάηη ην νπνίν ηελ θάλεη ηδηαίηεξα επαίζζεηε. 

Σα πφδηα ηεο είλαη θνληά κε κεξνχο. Ζ δηάθξηζε ησλ κεξψλ γίλεηαη σο εμήο: 

ζηνπο πξφζζηνπο, νη νπνίνη έρνπλ αλνηθηφ θαζηαλφ ρξψκα, ζε κέζνπο θαη ζε 

νπίζζηνπο, νη νπνίνη θέξνπλ βαζχ θαζηαλφ ρξψκα. Αθφκα, δηαθξίλνληαη 

ππνθίηξηλεο θλήκεο κε άθξν ππφθαην. Δπίζεο, ζε θάζε ηαξζφ, ν νπνίνο είλαη 

ρξψκαηνο καχξν, παξαηεξνχληαη έλα κε δχν άξζξα. Σα θεξάηηα ηεο είλαη 

θπιηλδξηθά κε ζηελφ άθξν. 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο θέξεη έλα έληνλν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν, ην 

νπνίν θάλεη πην εχθνιε ηελ δηάθξηζε ηνπ απφ ηα ππφινηπα είδε καχξσλ 

αθίδσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη ε ηζρπξφηαηε εμνηδεκέλε πίζσ θλήκε 

ηελ νπνία θέξεη ην έκθπιν ζειπθφ (Bonnemaison L, 1965). 

Σα ζηνκαηηθά ηεο κφξηα είλαη λχζζνπ-κπδεηηθνχ ηχπνπ θαη 

απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο ιεπηέο ζκήξηγγεο. Οη ζκήξηγγεο είλαη πξηνλσηέο 

ψζηε λα κπνξεί ην έληνκν λα ηξππάεη ηνπο θπηηθνχο ηζηνχο (Bonnemaison L, 

1965) (Δηθφλα 2). Απφ ηα ηζρία ησλ πξφζζησλ πνδηψλ εθθχεηαη έλα 

ζσιελσηφ ξχγρνο, ην νπνίν πεξηβάιιεη ηηο ζκήξηγγεο. 
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Δικόνα 2: Δλήιηθν άπηεξν άηνκν αθίδαο A.fabae 

 

 

Μεηά απφ ηα κέζα ηνπ κήλα Μάξηε ηα πξψηα αθκαία θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο. Σα πξψηα αθκαία γελλνχλ άπηεξεο κνξθέο αηφκσλ, ησλ 

νπνίσλ νη απφγνλνη θέξνπλ θπξίσο κνξθέο πηεξσηέο, νη νπνίεο ελ ζπλερεία 

κεηαλαζηεχνπλ ζε πνιπάξηζκνπο δεπηεξεχνληεο μεληζηέο  θπηψλ (Blackman & 

Eastop, 2000). Σα πηεξσηά παξζελφηνθα άηνκα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

ζηα ηέιε Απξηιίνπ ή ζηηο αξρέο Μαΐνπ θαη ηνπνζεηνχλ άπηεξεο λχκθεο ζηελ 

θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ ή ζην άθξν ησλ ζηειερψλ. 

Ωζηφζν, γηα λα γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ πηεξσηψλ 

κνξθψλ ζα πξέπεη λα επηθξαηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. 

Δπλντθή ζεξκνθξαζία ζεσξείηαη απηή, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ 23oC - 30oC 

θαη ζρεηηθή πγξαζία αέξα 40%-80% (Johnson, 1952). 

Ζ καχξε αθίδα ηνπ θνπθηνχ πξνθαιεί πεξηηχιημε θαη ζπξξίθλσζε ησλ 

θχιισλ ζηα θπηά, ηα νπνία πξνζβάιιεη εμαηηίαο ησλ λπγκάησλ ησλ νπνίσλ 

δεκηνπξγεί. Δπίζεο, νη αθίδεο ζρεκαηίδνπλ απνηθίεο, νη νπνίεο είλαη ζπκπαγείο 

θαη θέξνπλ ρηιηάδεο άηνκα. ηηο απνηθίεο εκθαλίδνληαη πηεξσηέο κνξθέο, νη 

νπνίεο κεηαλαζηεχνπλ ζε δεπηεξεχνληεο μεληζηέο. Σνλ Ηνχλην, ν ξπζκφο ηεο 

αχμεζεο ησλ απνηθηψλ έρεη παξαηεξεζεί πσο είλαη ηαρχο (Δηθφλα 3) ελψ 

κέρξη ηα κέζα Ηνπιίνπ ππάξρεη κείσζε ησλ πξνζβνιψλ απφ ηηο αθίδεο θαη 

απηφ νθείιεηαη ζηε παξνπζία θαη ηελ δξάζε ησλ αξπαθηηθψλ θαη ησλ 

παξαζηηνεηδψλ. 
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Δικόνα 3: Απνηθία ηεο αθίδαο A.fabae   

 

Ζ αθίδα A fabae ζεσξείηαη πνιπθάγν έληνκν θαζψο νη μεληζηέο ηεο 

μεπεξλνχλ ηνπο 200. Οη θαιιηέξγεηεο, ηηο νπνίεο ζπλήζσο πξνζβάιιεη, είλαη 

εηήζηα  ςπραλζή θαη ηεχηια (Σδαλαθάθεο, 1973). Οη θηεξσηέο αθίδεο ηνπ 

είδνπο κεηαλαζηεχνπλ ζε θαιιηεξγνχκελα είδε φπσο είλαη ηα θνπθηά, ηα 

ηεχηια, ηα θαζφιηα, ε κεδηθή, ε παηάηα, ε ηνκάηα, ηα πεπφληα, ηα ρξπζάλζεκα 

θαη ν θαπλφο (Μπνχξκπν, 1990). 

Σέινο, ε καχξε αθίδα ησλ θνπθηψλ ζεσξείηαη δίνηθν άηνκν αθνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ βηνινγηθνχ ηεο θχθινπ κεηαλαζηεχεη απφ ηνλ θχξην μεληζηή ζε 

δεπηεξεχνλ μεληζηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

ΦΤΗΚΟΗ ΔΥΘΡΟΗ 

2.1 A) Τα Αρπακτικά ‘Εντομα 
Σα αξπαθηηθά έληνκα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εληνκνθάγσλ ή ζεξεπηηθψλ εληφκσλ, ραξαθηεξίδνληαη σο θπζηθνί ερζξνί. 

Δπίζεο, ζηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα παξάζηηα θαη ηα παξαζηηνεηδή. 

Σα αξπαθηηθά έληνκα δελ ηξέθνληαη κφλν κε έλα άηνκν απφ ηε ιεία ηνπο αιιά 

κε παξαπάλσ. Σα αξπαθηηθά έληνκα ραξαθηεξίδνληαη σο θπζηθνί ερζξνί ηνπ 

βιαβεξνχ είδνπο, ην νπνίν επηζπκνχκε λα αληηκεησπίζνπκε είηε απηφ αλήθεη 

ζηα θπηνθάγα είδε είηε ζηα ζαξθνθάγα ή ζαπξνθάγα (Σδαλαθάθεο 1995). 

Ζ νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία αλήθεη θάζε αξπαθηηθφ έληνκν, είλαη θαη απηή 

πνπ ηα δηαθξίλεη, ζην αλ ζεξεπηέο ηεο ηξνθήο ηνπ ζα είλαη πξνλχκθεο αιιά 

θαη ηα ελήιηθα άηνκα. Σα αξπαθηηθά έληνκα ηεο νηθνγέλεηαο Coccinellidae 

(παζραιίηζεο), ηα νπνία ηξέθνληαη κε αθίδεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη νη νηθνγέλεηεο 

αξπαθηηθψλ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζεξεπηέο ηεο ηξνθήο ηνπο κφλν πξνλχκθεο. 

Σέηνηεο νηθνγέλεηεο είλαη νη Syrphidae θαη Chrysopoidea. Σέινο, έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ αξπαθηηθψλ εληφκσλ είλαη πσο ζθνηψλνπλ ην 

ζήξακά ηνπο θαη χζηεξα ηξέθνληαη απφ απηφ. 

Οη θπζηθνί ερζξνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

βιαβεξψλ εληφκσλ. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, λα κεηψλνπλ ην πιεζπζκφ ησλ 

βιαβεξψλ εληφκσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία ζην πεξηβάιινλ 

θαη ν άλζξσπνο λα έρεη έλα αμηφινγν θέξδνο. 

Ωζηφζν, ν θπζηθφο ερζξφο δελ θέξεη αηνκηθή θαη κεκνλσκέλε δξάζε 

θαηά ηελ αληηκεηψπηζε θαη κείσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ βιαβεξψλ εληφκσλ 

αιιά δέρεηαη θαη επηξξνέο απφ δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο. Έλαο ηέηνηνο 

παξάγνληαο είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ρεκηθήο θαη βηνινγηθή 

θαηαπνιέκεζεο. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή νθείιεηαη ζηελ ηνμηθφηεηα, ε νπνία 

παξαηεξείηαη ζε αξθεηά εληνκνθηφλα πξνο ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο. Ωζηφζν, 

θαηά ηε ρξήζε ηεο νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο ησλ βιαβεξψλ εληφκσλ 

ηίζεηαη σο ζηφρνο ε ελίζρπζε θαη ε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ερζξψλ. Ο 

ζηφρνο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη, είηε κέζσ ηεο ελίζρπζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

ελδηαηηεκάησλ ηνπο είηε κέζσ ηεο ρξήζεο εθιεθηηθψλ εληνκνθηφλσλ, ηα νπνία 
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δελ ζέηνπλ πξνβιήκαηα ζηα σθέιηκα έληνκα αιιά θέξνπλ κεγαιχηεξε 

ηνμηθφηεηα πξνο ηα βιαβεξά έληνκα (Hopper, 2003). 

 

 

2.1 Β) Τα Αρπακτικά Έντομα Τησ Οικογένειασ Coccinellidae 
 

Ζ νηθνγέλεηα Coccinellidae ή θνηλψο παζραιίηζεο θέξεη αξπαθηηθά 

έληνκα θαη ζπγθεθξηκέλα Κνιεφπηεξα. Υαξαθηεξίδεηαη σο κνλνθπιεηηθή 

νηθνγέλεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη 4500 είδε παγθνζκίσο. 

Σν ζψκα ησλ αξπαθηηθψλ πεξηβάιιεηαη απφ θφθθηλν ρξψκα, ην νπνίν καο 

παξαπέκπεη ζην φλνκά ηνπο. Ωζηφζν, κέζα απφ κηα πην ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή δηαθξίλνληαη έληνκα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη θέξνπλ 

πην ζθνχξν ρξψκα. Σν ζθνχξν ρξψκα, σζηφζν, δελ ζεσξείηαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνγέλεηαο Coccinellidae. Ζ νηθνγέλεηα 

Coccinellidae ζπκπεξηιακβάλεη επηά ππννηθνγέλεηεο. Γχν ππννηθνγέλεηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε Coccinellinae θαη ε Epilachinae θέξνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ζηνηρείν ηε δηαηξνθή ησλ εληφκσλ ηνπο. Κάπνηα απφ ηα είδε ηξέθνληαη κε 

κχθεηεο ή κε αλψηεξα θπηά. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αξπαθηηθψλ ηξέθνληαη είηε κε αθίδεο είηε κε 

θνθθνεηδή,  ππάξρνπλ φκσο είδε αξπαθηηθψλ ηα νπνία ηξέθνληαη κε αθίδεο 

αιιά θαη κε θνθθνεηδή. Σέινο, έρεη παξαηεξεζεί πσο ππάξρνπλ είδε 

αξπαθηηθψλ, ηα νπνία έρνπλ σο βαζηθή ηξνθή, ηα αθάξεα (Putman 1955), 

αθίδεο ηεο νηθνγέλεηαο Adelgidae (Delucci 1954, Pope 1973), αιεπξψδεηο 

(Heinz & Zalom 1996), κπξκήγθηα (Pope & Lawrence 1990), πξνλχκθεο ηεο 

νηθνγέλεηαο Chrysomelidae (Elliot & de Little 1980), θπιινμήξα (Pope 1973) 

θαη ςχιινπο (Booth 1997).  

Ζ κνξθνινγία ησλ αξπαθηηθψλ ηεο νηθνγέλεηαο Coccinellidae θέξεη ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά. Σν ζψκα ηνπο απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε: ηελ 

θεθαιή, ην ζψξαθα θαη ηελ θνηιηά. Ο ζψξαθαο θαιχπηεηαη απφ ην πξφλσην 

θαη ηα έιπηξα ελψ ηαπηφρξνλα ζθεπάδεηαη θαη ε θνηιηά. Οη θεξαίεο είλαη θνληέο 

θαη ξνπαινεηδέο ελψ ηα πφδηα είλαη ηχπνπ βαδηζηηθνχ. Σν πξφζζην δεχγνο ησλ 

πηεξχγσλ ηνπο παξνπζηάδεη ηξνπνπνίεζε, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα, ηα 

έιπηξα, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη, λα είλαη ζθιεξά. Απηά ηα έιπηξα ελψλνληαη 

ζε κηα θεληξηθή γξακκή θαη θαιχπηνπλ ηελ θνηιηά.  Σα πξφζζηα έιπηξα 
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θαιχπηνπλ ην νπίζζην δεχγνο ησλ πηεξχγσλ φηαλ ηα έληνκα δελ πεηνχλ. 

Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη κεκβξαλψδεηο πίζσ πηέξπγεο.  

 

 

Δικόνα 4: ρεδηάγξακκα κε ηε κνξθνινγία ηνπ αξπαθηηθνχ εληφκνπ 

 

Σα έληνκα ηεο νηθνγέλεηαο Coccinellidae ραξαθηεξίδνληαη σο 

νινκεηάβνια έληνκα θαη νη πξνλχκθεο ηνπο έρνπλ καθξχ θαη επιχγηζην ζψκα. 

Σα ζειπθά θαη ηα αξζεληθά έληνκα θέξνπλ κεηαμχ ηνπο κνξθνινγηθέο 

δηαθνξέο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην κέγεζνο, ην νπνίν θέξνπλ ηα 

έληνκα, θαζψο ηα ζειπθά θαίλεηαη πσο είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αξζεληθά. Σν παξαπάλσ ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εηδψλ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θχινπ, φκσο, δελ ηίζεηαη ζαλ 

θξηηήξην κφλν ην κέγεζνο ησλ εληφκσλ δηφηη δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζην 

αιιά θαη ε χπαξμε ηξηψλ θπξησκέλσλ δαθηπιίσλ απφ ιεπθφ εχθακπην 

δεξκάηην ζηα ηειεπηαία θνηιηαθά κεηακέξε. Οη δαθηχιηνη απηνί επηηξέπνπλ ηελ 

θάκςε ηεο θνηιηάο ησλ αξζεληθψλ αηφκσλ ζηηο ζσζηέο γσλίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζχδεπμεο κε ηα ζειπθά άηνκα (Majerus & Kearns 

1989). Σα ζηνκαηηθά κφξηα, ηα νπνία δηαζέηνπλ είλαη καζεηηθνχ ηχπνπ 

(Majerus & Kearns 1989). 

Βιολογικός κύκλος: Σα αξπαθηηθά έληνκα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα Coccinellidae, ζεσξνχληαη νινκεηάβνια έληνκα. Ζ κεηακφξθσζε 

ησλ αξπαθηηθψλ είλαη πιήξεο. Γηα λα νινθιεξψζνπλ ηφζν ηελ αλάπηπμή ηνπο 

φζν θαη ηνλ βηνινγηθφ ηνπο θχθιν, ηα αξπαθηηθά πεξλνχλ ηα παξαθάησ 

ηέζζεξα ζηάδηα: ην απγφ, ηελ πξνλχκθε 1εο έσο 4εο ειηθίαο (larva), λχκθε 

(pupa) θαη ηέινο ην ελήιηθν άηνκν. Ωζηφζν, πνιινί ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ 

πσο ππάξρεη έλα αθφκα ζηάδην, ην νπνίν εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ λχκθε θαη 

θέξεη ην φλνκα pre-pupa. Ο βηνινγηθφο θχθινο μεθηλάεη κε ην πξψην ζηάδην, 
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ηνπ απγνχ. Δλ ζπλερεία ην απγφ εθθνιάπηεηαη θαη δίλεη ηελ πξνλχκθε ηνπ 1νπ  

ζηαδίνπ, ε νπνία πεξλάεη ηέζζεξα ζηάδηα ψζηε λα λπκθσζεί. Σειηθφ ζηάδην 

είλαη απηφ ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ, ην νπνίν επέξρεηαη απφ ηελ κεηακφξθσζε 

ηεο πξνλχκθεο ηέηαξηνπ ζηαδίνπ. Ζ δηάξθεηα ελφο πιήξε βηνινγηθνχ θχθινπ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ αξπαθηηθνχ, αλ θαη ζε πνιιά είδε ηεο νηθνγέλεηαο 

Coccinellidae δηαξθεί έλα ρξφλν. Αξρηθά, γίλεηαη ε ελαπνζέηεζε ησλ απγψλ, ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα άλνημε ή αξρέο θαινθαηξηνχ. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη 

νη πξνλχκθεο, νη νπνίεο ηξέθνληαη γηα έλα κήλα κέρξη λα θηάζνπλ ζην ζηάδην 

ηεο λχκθσζεο. Αθνχ πεξάζεη θαη ην ζηάδην ηεο λχκθσζεο, ην ελήιηθν θάλεη 

ηελ εκθάληζή ηνπ. Σα ελήιηθα εκθαλίδνληαη ζηα κέζα κε ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ. 

Ωζηφζν, κέρξη λα έξζεη ε άλνημε ηα ελήιηθα κφλν ηξέθνληαη θαη δελ 

δεπγαξψλνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη νη παζραιίηζεο δελ θέξνπλ παξά κφλν κηα 

γεληά ην ρξφλν θαη φρη παξαπάλσ (Majerus & Kearns 1989). 

 

 

Δικόνα 5: Αξηζηεξά πξνλχκθε, ζηε κέζε λχκθε θαη δεμηά ελήιηθα άηνκα 

Σα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία έρεη θάζε ζηάδην, αλαπηχζζνληαη παξαθάησ: 

Ασγά: ηα απγά έρνπλ ζρήκα σνεηδέο θαη είλαη επηκήθε. Έρνπλ ρξψκα 

αλνηθηφ θίηξηλν έσο βαζχ πνξηνθαιί. Σα πεξηζζφηεξα είδε ελαπνζέηνπλ ηα 

απγά ηνπο ζηηο άθξεο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα βξίζθνληαη ζε φξζηα 

ζέζε. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εηδψλ γελλά ηα απγά ζε νκάδεο, σζηφζν έρεη 

παξαηεξεζεί πνηθηινκνξθία ζηνλ αξηζκφ ησλ απγψλ ηα νπνία εθθνιάπηνληαη 

θάζε θνξά (Majerus & Kearns 1989). Σα έληνκα ηεο νηθνγέλεηαο 

Coccinellidae, ηα νπνία έρνπλ σο ηξνθή ηηο αθίδεο, γελλνχλ ηα απγά ηνπο ζε 

νκάδεο ελψ απηά ηα νπνία ηξέθνληαη κε θνθθνεηδή, γελλνχλ θάζε απγφ 

μερσξηζηά (Dixon 2000). Σα απγά ψζηε λα εθθνιαθζνχλ, ρξεηάδνληαη λα 

πεξάζνπλ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν πνηθίιεη θαη εμαξηάηαη θαηά κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη, πσο θάπνηεο 
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εκέξεο πξηλ ηελ εθθφιαςή ηνπο, ηα απγά θέξνπλ ρξψκα γθξη (Hodek 1973, 

Hodek & Honek 1996). 

Οη προνύμφες είλαη ην δεχηεξν ζηάδην θαη παξνπζηάδνληαη χζηεξα απφ 

ηελ εθθφιαςε ησλ απγψλ. Σν κέγεζνο ηνπ θηάλεη θαη ηα επηά ρηιηνζηά χζηεξα 

απφ δηάξθεηα 30 εκεξψλ. Οη λεαξέο πξνλχκθεο θέξνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ παξακνλή ηνπο δίπια απφ ην θέιπθφο ηνπο γηα κηα εκέξα. Οη πξνλχκθεο 

θάπνηεο θνξέο ηξψλε ηα θειχθε ελψ άιιεο ηξψλε ηα απγά, ηα νπνία δελ 

θαηάθεξαλ λα εθθνιαθζνχλ ή ηξέθνληαη απφ ηηο πξνλχκθεο νη νπνίεο 

εθθνιάπηνληαη κεηέπεηηα (Hodek & Honek 1996). Οη πξνλχκθεο αξρηθνχ 

ζηαδίνπ, χζηεξα απφ ην πέξαο ηεο πξψηεο εκέξαο, εγθαηαιείπνπλ ηα θειχθε 

θαη αξρίδνπλ ηελ δηαδηθαζία εχξεζε ηξνθήο ή ζεξάκαηνο ψζηε λα ηξαθνχλ. Οη 

αξρηθέο πξνλχκθεο δηαζέηνπλ κηθξφ ζσκαηηθφ κέγεζνο θαη απηφ ηηο αλαγθάδεη 

λα αγθηζηξψλνπλ ηελ πιάηε ησλ αθίδσλ, νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξν 

κέγεζνο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηξαθνχλ. Δλ ζπλερεία, ε πξνλχκθε δηεηζδχεη 

ηα ζηνκαηηθά ηεο κφξηα ζην ζψκα ηεο αθίδαο θαη ηξέθεηαη απφ ηα πγξά ηεο. 

Ωζηφζν, ην πεξίβιεκα θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο αθίδαο παξακέλνπλ ίδηα ρσξίο 

λα έρνπλ κεηακνξθσζεί (Butt 1951, Hannaz 1958, Hagen 1962, Kesten 

1969). Σνλ παξαπάλσ ηξφπν δηαηξνθήο ηνλ παξαηεξνχκε ζηα δχν πξψηα 

ζηάδηα ησλ πξνλπκθψλ αθνχ ε πξνλχκθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο 

ηεο θαίλεηαη λα αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηξέθεηαη θαη λα πξνηηκάεη ηα 

ζπκπαγή κέξε ηνπ ζψκαηνο ησλ αθίδσλ. Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ηα πφδηα 

θαη νη θεξαίεο ησλ αθίδσλ (Majerus & Kearns 1989). Οη πξνλχκθεο, πξηλ 

θηάζνπλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο λχκθσζεο, πεξλνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

έθδπζεο ηξεηο θνξέο. Ζ ξαρηαία πιεπξά ηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρίζεη ην 

παιηφ έθδπκα θαη χζηεξα απφ κηα ψξα ε πξνλχκθε ειεπζεξψλεηαη. Αξρηθά, ν 

λένο εμσζθειεηφο είλαη καιαθφο θαη ην ρξψκα ηνπ σρξφ ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αιιάδεη θαη γίλεηαη ζθιεξφο θαη ζθνχξνο. Σα πξνλπκθηθά ζηάδηα επεξεάδνληαη 

ηφζν απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο φζν θαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο 

ηξνθήο κε ηελ νπνία ηξέθνληαη νη πξνλχκθεο. Γηφηη, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

πνζφηεηα ηφζν πην γξήγνξα αλαπηχζζνληαη θαη νη πξνλχκθεο. 

Σν ζηάδην ηεο pre-pupa ζπλαληάηαη πξηλ ηε λχκθσζε. Όηαλ νη 

πξνλχκθεο βξίζθνληαη ζην ηέηαξην ζηάδην ζηακαηνχλ λα ηξέθνληαη θαη λα 

θηλνχληαη. Με ηελ άθξε ηεο θνηιηάο ηνπ παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζηελ 
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επηθάλεηα είηε ελφο θχιινπ είηε κίζρνπ ή θινηνχ θαη μεθηλνχλ ηελ δηαδηθαζία 

ηεο θχξησζεο (Hodek 1973). 

Ζ νύμφη θέξεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ζέζε κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη 

θαζψο είλαη θπξησκέλε. Ζ λχκθε εκθαλίδεηαη ρσξίο έθδπκα θαζψο ην έρεη 

απνβάιιεη  ζην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο, ζην νπνίν είρε πξνζθνιιεζεί. Οη 

λχκθεο ζεσξείηαη πσο κέλνπλ αδξαλείο κέρξη λα θηάζνπλ ζην ζηάδην ηνπ 

ελήιηθνπ αηφκνπ. Ωζηφζν, δελ είλαη θαη ηειείσο αθίλεηεο, αθνχ έρνπλ 

κεραληζκφ αληαπφθξηζεο ζηνλ θίλδπλν. Έηζη, αλ δερζνχλ εξέζηζκα θηλδχλνπ 

ε πεξηνρή ηεο θεθαιήο ηνπο αληηδξά θαη ζεθψλεηαη πνιιαπιέο θνξέο κε 

αλνδηθέο θαη απφηνκεο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο ηεο. Ζ ζεξκνθξαζία, ε νπνία 

επηθξαηεί, επεξεάδεη ην ρξνληθφ φξην ηεο λχκθσζεο ελψ νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ην ρξψκα ησλ λπκθψλ. 

Ζ πίεζε, ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ην ενήλικο άηνκν ζην κπξνζηηλφ 

κέξνο ηεο λπκθηθήο ζήθεο, έρεη σο απνηέιεζκα λα ηελ ζθίδεη θαη χζηεξα λα 

εκθαλίδεηαη ην ελήιηθν άηνκν. Σν λπκθηθφ πεξίβιεκα  απνβάιιεηαη απφ ην 

ελήιηθν θάπνηα ιεπηά αξγφηεξα. Καηά ην ζηάδην ηεο απνβνιήο ηνπ 

πεξηβιήκαηνο, ην ελήιηθν άηνκν έρεη καιαθά θηεξά θαη έιπηξα ελψ ε 

ρξσζηηθή νπζία ηνπ είλαη ειάρηζηε. Σα έιπηξα θέξνπλ σο αξρηθφ ρξψκα ην 

θίηξηλν ή ην πνξηνθαιί. Σν ελήιηθν άηνκν ζα απνθηήζεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

θφθθηλν ρξψκα ηνπ θαη ηα ζρέδηα ηνπ, ζηαδηαθά θαη αλαιφγσο κε ηελ 

ζεξκνθξαζία ηελ νπνία επηθξαηεί ψζηε ζην ηέινο λα ζρεκαηίζεη ηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ηηο πξψηεο ψξεο, ην 

θφθθηλν ρξψκα δηαηεξεί ηελ αλνηθηή απφρξσζή ηνπ ζηαζεξή γηα εβδνκάδεο ή 

θαη κήλεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηα άηνκα ηεο λέαο γεληάο δηαθξίλνληαη πην 

εχθνια. Γηα λα θαιπθζεί φιε ε αλαπαξαγσγηθή δσή ησλ ζειπθψλ αηφκσλ ζηα 

πεξηζζφηεξα είδε, κηα κφλν ζχδεπμε είλαη αξθεηή σζηφζν ηα ελήιηθα άηνκα 

δεπγαξψλνπλ πην πνιιέο θνξέο (θνχξαο, 2009). Σα έληνκα κπαίλνπλ ζε 

δηαδηθαζία δηάπαπζεο θαζψο ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κεηψλεηαη. Ζ παξνπζία 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ θαη ν κεησκέλνο κεηαβνιηζκφο, δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην έληνκν λα επηβηψλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάπαπζεο ρσξίο 

ηξνθή. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ είζνδν ησλ 

εληνκψλ ζηε δηάπαπζε, είλαη ε θσηνπεξίνδνο. Ζ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη ε θπζηνινγηθή σξίκαλζε ησλ θπηψλ δελ θέξνπλ αιιαγέο, νη νπνίεο 
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επαλαιακβάλνληαη θάζε ρξφλν κε ηελ ίδηα αθξίβεηα, ζε αληίζεζε κε απηέο νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (Hodek 1973). Σν έληνκν 

απμάλεη ηελ αληνρή ηνπ ζηηο αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηάπαπζεο. Σν παξαπάλσ θαηλφκελν γίλεηαη ιφγσ θπζηνινγηθψλ αιιά θαη 

κεξηθέο θνξέο κνξθνινγηθψλ γλσξηζκάησλ, ηα νπνία θέξνπλ ζπλδπαζκφ κε 

έλα ‘ζχλδξνκν πξνζαξκνγήο’ θαη ην νπνίν παξνπζηάδεη πνηθηινκνξθία κεηαμχ 

ησλ εηδψλ (De Wilde 1970).    

 

 

2.2 Το αρπακτικό έντομο Hippodamia variegata (Goeze) 

(Coleoptera: Coccinellidae). 
Σν αξπαθηηθφ έληνκν Hippodamia variegata αλήθεη ζηελ 

ππεξνηθνγέλεηα Cucujoidea ηεο ηάμεο ησλ Κνιενπηέξσλ, ζηελ νηθνγέλεηα 

Coccinellidae, ζηελ ππννηθνγέλεηα Coccinellinae θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γέλνο 

Hippodamia θαη είδνο variegata. Σν θνηλφ ηνπ φλνκα είλαη πνιχρξσκε 

παζραιίηζα, Variegated Lady Beetle. Παξαηεξείηαη, ζηελ Δπξψπε, ηελ 

Απζηξαιία θαη ηελ Ακεξηθή. Αλ θαη ζαλ είδνο ζεσξείηαη πνιπθάγν αξπαθηηθφ 

έληνκν, νη πξνλχκθεο ηνπ θαη ηα ελήιηθα ηνπ έρνπλ σο θχξηα ηξνθή ηηο αθίδεο. 

Σν Hippodamia variegata δείρλεη πξνηίκεζε ζηηο αθίδεο ηνπ είδνπο Dysaphis 

crataegi (Kontodimas & Stathas 2005) σζηφζν είλαη θαη ζεξεπηήο ζηα είδε 

ησλ αθίδσλ A.pisum, A. craccivora, A.fabae. 

Σέινο, αλ ν πιεζπζκφο ησλ αθίδσλ δελ ζεσξείηαη αξθεηφο ψζηε λα 

ηξαθεί ην έληνκν ηφηε νη πξνλχκθεο αιιά θαη ηα ελήιηθα άηνκα παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ ζε άιια είδε ηξνθψλ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζε απγά θαη 

πξνλχκθεο άιισλ εληφκσλ είηε ζε αθάξεα είηε ζε λέθηαξ θαη κειηηψκαηα 

αθίδσλ ή άιισλ κπδεηηθψλ εληφκσλ. 

αλ είδνο θέξεη ηελ παξαθάησ μορθολογία: ην ελήιηθν άηνκν έρεη 

κήθνο 4mm-5mm. Σν ζψκα ηνπ είλαη επηκήθε θαη δηαζέηεη θηηξηλνθφθθηλα 

έιπηξα κε καχξα ζηίγκαηα. Σν θάζε έιπηξν εκθαλίδεη ηέζζεξα ή θαη ιηγφηεξα 

ζηίγκαηα. Σα πφδηα ηνπ είλαη καχξα φπσο θαη ε θνηιηά ηνπ. ην καχξν 

πξφλσην, ην νπνίν δηαζέηεη, δηαθξίλνληαη κηα ιεπθή γξακκή ζηελ άθξε ησλ 

καηηψλ ηνπ φπσο θαη δχν ιεπθά ζηίγκαηα. 
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Οη πξνλχκθεο ηνπ θέξνπλ ζθνχξν ρξψκα θαη δηαζέηνπλ καθξχ ζψκα. 

Δπίζεο, έρνπλ ηξία δεχγε πνδηψλ θαη θέξνπλ πνξηνθαιί ζηίγκαηα.Σέινο, ηα 

απγά ηνπ είλαη θίηξηλα θαη επηκήθε. 

 

2.2.1 O βιολογικόσ κύκλοσ του Hippodamia variegata 

Σν αξπαθηηθφ έληνκν Hippodamia variegata είλαη έλα είδνο, ην νπνίν 

παξαηεξείηαη πσο έρεη κεγάιν αξηζκφ γελεψλ ζηελ Διιάδα. Όηαλ ε δηαηξνθή 

ηνπ είδνπο απηνχ ιακβάλεη ρψξα ζε εμσηεξηθά θινπβηά θαη ηνπ παξέρνληαη 

ζπλερψο αθίδεο ηφηε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη επηά 

επηθαιππηφκελεο γελεέο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

κεηαμχ Απξηιίνπ θαη Ννεκβξίνπ (Kontodimas & Stathas 2005). 

ηηο αξρέο ηνπ Απξίιε κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ Μαΐνπ ην H.variegata 

εκθαλίζηεθε ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ 

ζηηαξηνχ (Kavalieratos et al. 2002), ελψ απφ ηα κέζα ηνπ Μαΐνπ θαη ηα κέζα 

Ηνπιίνπ εκθαλίζηεθε ζηηο θαιιηέξγεηεο βακβαθηνχ (Kavalieratos et al. 2002). 

Δπίζεο, απφ ηα κέζα Ηνπιίνπ κέρξη θαη ηα ηέιε επηεκβξίνπ εκθαλίζηεθε ζε 

θαιιηέξγεηα θαπλνχ (Kavalieratos et al. 2004). 

 

2.2.2 Κανιβαλιςμόσ των αρπακτικών Coccinellidae 

Ο θαληβαιηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν, ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηα 

αξπαθηηθά έληνκα Coccinellidae, ιφγσ έιιεηςεο ηξνθήο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν 

άηνκα ηνπ ίδηνπ ή θαη δηαθνξεηηθψλ εηδψλ Coccinellidae ρξεζηκεχνπλ σο 

ελαιιαθηηθή ηξνθή. Παξαηεξείηαη πσο θαηαλαιψλνληαη ηα απγά ή ηα επάισηα 

άηνκα, ηα νπνία έρνπλ κφιηο έρνπλ λπκθσζεί. Οη πξνλχκθεο λεαξήο ειηθίαο 

παξακέλνπλ ζην θέιπθνο ηνπ απγνχ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηξέθνληαη κε ηα 

δηπιαλά απγά ελψ ζηε ζπλέρεηα δηαζθνξπίδνληαη. Δπίζεο, ην ίδην έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ζε πξνλχκθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο.  

Μέζσ ηνπ θαληβαιηζκνχ δίλεηαη ε επθαηξία ζηα θαλίβαια αξπαθηηθά λα 

απμήζνπλ ην φξην ηεο επηβίσζήο ηνπο. Ωζηφζν, ε εθηξνθή ησλ αξπαθηηθψλ 

Coccinellidae ζην εξγαζηήξην έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κεγάισλ 

πνζνζηψλ ζηεηξφηεηαο κε απνηέιεζκα ηα κεγάια πνζνζηά θαληβαιηζκνχ λα 

κελ ζεσξνχληαη αιεζείο (Mills 1982). Ζ δηαπίζησζε ηνπ Mills πσο ηα 

πνζνζηά θαληβαιηζκνχ ζηελ θχζε είλαη 6% έσο 30%, καο θέξλεη ζην 
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ζπκπέξαζκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο καδηθήο παξαγσγήο ησλ Coccinellidae θαη 

ζηελ απνκφλσζε ησλ αθίδσλ αθνχ βγνχλ απφ ην απγφ ηνπο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο  

3.1 Βιολογική Καταπολέμηςη 
 

Οη επηζηεκνληθέο έξεπλεο, νη νπνίεο γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

αζζελεηψλ θαη ησλ εληνκνινγηθψλ ερζξψλ, έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ 

βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε. Οη έξεπλεο θαη ηα πεηξάκαηα, ηα νπνία ιακβάλνπλ 

ρψξα ζε φιν ηνλ θφζκν, έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία καο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ αιιά θαη 

ησλ βιαβεξψλ εληφκσλ. Οη λένη ηξφπνη ζα είλαη ελαιιαθηηθνί αιιά θαη πην 

νηθνλνκηθνί ελψ ηαπηφρξνλα ζα είλαη θαη απαιιαγκέλνη απφ ηελ παξνπζία 

θπηνθαξκάθσλ.  

Ο Cook θαη Baker (1983) έδσζαλ ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηε βηνινγηθή 

θαηαπνιέκεζε: ‘’Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ησλ παζνγφλσλ ησλ θπηψλ είλαη ε 

κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ κνιχζκαηνο ή ηεο λνζνγφλνπ δξάζεο ηνπο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ή δηακέζνπ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νξγαληζκψλ, άιισλ 

απφ ηνλ άλζξσπν’’.  

Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε παξαπέκπεη ζηελ ρξήζε δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζηελ θαιιηέξγεηα καο. 

Έηζη, ζε δηάθνξα εξγαζηήξηα γίλεηαη ε εθηξνθή ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα αξπαθηηθά έληνκα θαη ηα παξαζηηνεηδή.  

Ύζηεξα απειεπζεξψλνληαη ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη αλαιακβάλνπλ ηε κείσζε 

ησλ θπηνθάγσλ εληφκσλ. 

Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ζαλ δηαδηθαζία έρεη κηκεηηθφ ραξαθηήξα θαη  

απηφ ζεκαίλεη πσο κηκείηαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θχζεο. Καηά απηφ ηνλ 

ηξφπν ηα έληνκν, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ζεξεπηέο, θαιχπηνπλ ηηο 

δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο εηο βάξνπο ησλ εληφκσλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη 

ζεξάκαηα. Σα αξπαθηηθά έληνκα Coccinela septempunctata θαη Hippodamia 

variegata θέξνπλ ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθφ. Ζ ρξήζε δηάθνξσλ κπθήησλ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζαλάησζε ησλ ερζξψλ εμαηηίαο ησλ ηνμηλψλ ησλ 

νπνίσλ παξάγνπλ. Δπίζεο, ε παξνπζία ησλ λεκαησδψλ επεξεάδεη ηνπο 

ερζξνχο αθνχ ηνπο παξακνξθψλεη ηα ζσκαηηθά ηνπο κέξε χζηεξα απφ ηελ 

πξνζβνιή ηνπο. Αθφκα έλαο ηξφπνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο, είλαη ηα βαθηεξία. Έλα ηέηνην 
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παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ Bacillus thuringiensis,  ηνπ νπνίνπ ε δξάζε είλαη 

θαηά ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ ηνπ βακβαθηνχ. Σέινο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα επεξεάζνπκε ηελ βηνινγία ηνπ εληφκνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο αθηηλψλ Υ. Οη 

αθηίλεο Υ δεκηνπξγνχλ ζηείξα αξζεληθά, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

ειεπζεξψλνληαο ζηα ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο δελ κπνξνχλ λα 

γνληκνπνηήζνπλ ηα ζειπθά (Σδαλαθάθεο 1995). 

 

3.1.1 Πλεονεκτήματα Βιολογικήσ Καταπολέμηςησ 

 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, ε νπνία 

παξαηεξείηαη ζηελ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κε σθέιηκσλ εληφκσλ. Σα 

σθέιηκα έληνκα αθνχ αθεζνχλ ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη 

πξνζαξκνζηνχλ, αξρίδνπλ λα εμαπιψλνληαη θαη λα παξάγνπλ ην έξγν ηνπο. 

Έηζη, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πεξηνξίζνπλ ην πιεζπζκφ ησλ εληφκσλ 

ερζξψλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ζεσξείηαη 

κηα κέζνδνο φρη πνιπέμνδε ζηελ εθαξκνγή ηεο φηαλ ην θξάηνο ζπκβάιιεη ζε 

απηή κέζσ ησλ εξεπλψλ αιιά θαη ζηελ δηάδνζε ηεο. Δπίζεο, είλαη κηα 

κέζνδνο αθίλδπλε σο πξνο ηα θπηά, ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα (Σδαλαθάθεο 

1995). 

 

3.1.2 Μειονεκτήματα Βιολογικήσ Καταπολέμηςησ 

 

Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε δελ θέξεη κφλν πιενλεθηήκαηα ζαλ 

κέζνδνο αιιά έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα. Λφγσ ηεο ρξήζεο εληνκνθάγσλ 

εληφκσλ είλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ καο δίλεη άκεζα θαη 

ζηαζεξά απνηειέζκαηα (Σδαλαθάθεο 1995). Ζ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

εληφκσλ ερζξψλ δελ έξρεηαη ζε επηζπκεηφ βαζκφ κέζσ ηεο ρξήζεο 

εληνκνθάγσλ εληφκσλ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ εηζαγσγή σθέιηκσλ εληφκσλ παξνπζηάδεηαη ν 

θίλδπλνο εμαθάληζεο ησλ ρξήζηκσλ εληφκσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο (Howard 

1991). Σν παξαπάλσ θαηλφκελν ζπληζηά ηελ πξνζνρή καο σο πξνο ηελ 

εηζαγσγή ησλ λέσλ εηδψλ ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ, ψζηε λα πεξηνξίζνπκε ηα 

αξλεηηθά απνηέιεζκα ζην ζχλνιν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Αθνχ ηα σθέιηκα 
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εηζαγφκελα έληνκα ππάξρεη πεξίπησζε λα δξάζνπλ αξλεηηθά ηφζν σο πξνο 

ηα έληνκα ερζξνχο φζν θαη ζηα σθέιηκα έληνκα ηεο θαιιηέξγεηαο (Σδαλαθάθεο 

1995).  

Ζ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε θέξεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ν θαιιηεξγεηήο λα έρεη θαιή γλψζε ηφζν ηεο νηθνινγίαο ηνπ 

παξαζίηνπ φζν θαη γηα ηα θαιιηεξγνχκελα θπηά. Αθφκα, νθείιεη λα γλσξίδεη ηα 

εηδηθά λνκνζεηηθά κέηξα θαη λα ηα ηεξεί. Δπίζεο, είλαη αλαγθαίν έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα θαηνρπξψλεηαη ε βηνινγηθή γεσξγία θαη ζα 

πηζηνπνηνχληαη ηα βηνινγηθά πξντφληα (Γεκφπνπινο 2004). 

 

3.2 Ολοκληρωμένη Καταπολέμηςη 
 

Ζ νινθιεξσκέλε κέζνδνο θαηαπνιέκεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ θαηαπνιέκεζεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη 

έλαο ζπλδπαζκφο κε ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: ρεκηθή, βηνινγηθή, 

βηνηερλνινγηθή, κεραληθή, γελεηηθή θαη θαιιηεξγεηηθά κέζα. Ωζηφζν, δίλεηαη 

βάζε, ζηνλ λα κελ γίλεηαη ρξήζε κεζφδσλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ρεκηθά 

ζθεπάζκαηα. 

Ζ νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζε κηα νηθνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε δηαρείξηζε ή θαη ρεηξηζκνχ 

ησλ βιαβεξψλ νξγαληζκψλ σο πξνο ηα θπηά θαηά ην νπνίν γίλεηαη 

ζπλδπαζηηθή ρξήζε φισλ ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ. Ο 

ζηφρνο ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ είλαη λα πεξηνξίζεη ηνπο βιαβεξνχο 

πιεζπζκνχο  ζηα επίπεδα, ηα νπνία δελ επηθέξνπλ νηθνλνκηθή δεκία ζηηο 

θαιιηέξγεηεο. 

Σέινο, γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ηεο νινθιεξσκέλεο 

θαηαπνιέκεζεο ζηηο θαιιηέξγεηεο καο, νθείινπκε λα θέξνπκε γλψζε 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ. Έηζη, ζα πξέπεη λα έρνπκε γλψζε γηα ηελ βηννηθνινγία 

ηφζν γηα ηα κε σθέιηκα έληνκα φζν γηα ηα σθέιηκα έληνκα ηα νπνία 

ππάξρνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ψζηε λα γίλεη ρξήζε ησλ ζσζηψλ κέηξσλ. 

Δπίζεο, λα ππάξρεη γλψζε γηα ηελ χπαξμε κεζφδσλ νη νπνίεο δελ ζηεξίδνπλ 

ηελ ρξήζε ηνπο ζε ρεκηθά ζθεπάζκαηα. εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη αθφκα ν 

ζπρλφο έιεγρνο ησλ πιεζπζκψλ φισλ ησλ εληφκσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο. Ο 
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θαζνξηζκφο ηνπ ‘νξίνπ αλεθηήο ππθλφηεηαο’ θαη ηεο ‘ππθλφηεηαο ή νξίνπ 

επέκβαζεο’ γηα θάζε ερζξφ. αλ ‘φξην αλεθηήο πνηφηεηαο’ νξίδεηαη ε ηηκή ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ δεκηνγφλνπ εληφκνπ, ε νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξάζεη ηα 

επηζπκεηά φξηα δηφηη ζα πξνθαιέζεη ζηελ θαιιηέξγεηα καο νηθνλνκηθή δεκία. Ζ 

‘ππθλφηεηα επέκβαζεο’ νλνκάδεηαη εθείλν ην φξην, ην νπνίν καο θαζνδεγεί 

ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο. αλ φξην ζπλεζίδεηαη λα 

είλαη ειάρηζηα πην θάησ απφ απηφ ηεο αλεθηήο ππθλφηεηαο ψζηε λα γίλεηαη 

πξφζιεςε ηεο νηθνλνκηθήο δεκίαο σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηά καο. Σέινο, έλα 

αθφκα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελφο ζπζηήκαηνο θπηνπξνζηαζίαο, ην νπνίν ζα ηεξεί ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο θαη ζα είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί ζηελ αληίζηνηρε θαιιηέξγεηα. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία 

επηζηεκφλσλ, ηερληθψλ θαη παξαγσγψλ (Σδαλαθάθεο & Καηζφγηαλλνο 2003). 

 

3.2.1 Πλεονεκτήματα Ολοκληρωμένησ Καταπολέμηςησ 

 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ηεο νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο 

έρεη παξαηεξεζεί κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σφζν ν 

θαηαλαισηήο φζν θαη ν γεσξγφο ή παξαγσγφ δελ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πγείαο. Δμαηηίαο, ηεο έιιεηςεο ππνιεηκκάησλ ηνμηθψλ νπζηψλ 

παξάγνληαη πγηεηλά πξντφληα, ην πεξηβάιινλ πξνζηαηεχεηαη ελψ ηα σθέιηκα 

έληνκα δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Δπίζεο, νη πηζαλφηεηεο λα 

δεκηνπξγεζνχλ αλζεθηηθέο θπιέο εληφκσλ ζηα εληνκνθηφλα, κεηψλνληαη. 

Σέινο, ν αξηζκφο ησλ ρεκηθψλ επεκβάζεσλ ν νπνίνο εθαξκφδεηαη δελ είλαη 

ηθαλφο λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή καο (Σδαλαθάθεο 1995). 

 

3.2.2 Μειονεκτήματα Ολοκληρωμένησ Καταπολέμηςησ 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε, γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ κεζφδσλ ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ζσζηά ε δεκηνπξγία ηεο νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο, είλαη 

ε χπαξμε πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα είλαη έκπεηξν θαη θαηαξηηζκέλν. Αθνχ 

κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαη ηεο γλψζεο ηνπ ην πξνζσπηθφ ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηε ιήςε θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ κέηξσλ κε ζηφρν ηα ζεηηθά 
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απνηειέζκαηα. Αθφκα, ζεσξείην λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ν ηνκέαο ηεο 

νξγαλσκέλεο έξεπλαο θαη ε αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ. Ο θξαηηθφο 

κεραληζκφο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο κεζφδνπ θπηνπξνζηαζίαο, ε νπνία ζα θέξεη ηα ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα (Σδαλαθάθεο 1995).   
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κοπός Δργασίας 

Σν H. variegata είλαη απφ ηα πην βαζηθά θαη ζεκαληηθά σθέιηκα έληνκα, 

ηα νπνία αζθνχλ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ζηηο αθίδεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ζηνηρεία, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ βηνινγία ηνπο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία θέξνπλ ην 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ επίδξαζε 

ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηβίσζε, ηελ αλάπηπμε, ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θχινπ θαζψο θαη ηελ θαηαλάισζε αθίδσλ ηνπ θνπθηνχ 

A.fabae.  

Σέινο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ 

επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην αξπαθηηθφ έληνκν Hippodamia variegata 

κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ, κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε γλψζε ηεο βηνινγίαο ηνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηνλ 

έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ ηεο καχξεο αθίδαο ηνπ θνπθηνχ A.fabae. 
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΄Β Διδικό Μέρος 

 
 

Α. Ειςαγωγή 

 

Σν αξπαθηηθφ είδνο H. variegata ζεσξείηαη απφ ηα θπξηφηεξα 

αξπαθηηθά αθίδσλ. Αλ θαη ζαλ είδνο είλαη πνιπθάγν, ε πξνηίκεζή ηνπ ζηηο 

αθίδεο ηα θαζηζηά ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε κείσζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ 

αθίδσλ (Hodek 1973).  

Ζ ζσζηή γλψζε, φζν αλαθνξά ηε βηνινγίαο ηνπο, είλαη απαξαίηεηε 

αθνχ ρξεηάδεηαη γηα θάζε ζηάδην ηεο βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο. Απφ ηελ 

επηινγή καο ζηνλ θπζηθφ ερζξφ, ν νπνίνο θξίλεηαη θαηάιιεινο κέρξη ηε ζηηγκή 

ηεο απειεπζέξσζήο ηνπ. Δπίζεο, ε απειεπζέξσζε ελφο θπζηθνχ ερζξνχ, ν 

νπνίνο είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλνο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ζην πιαίζην ηεο 

θιαζζηθήο βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο (Albuquerque et al. 1994).   

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο, ε νπνία δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ 

αξπαθηηθνχ είδνπο θαη ηνπ ζεξάκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ζηνηρεία 

ησλ παξακέηξσλ αλάπηπμεο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Έρεη γίλεη αξθεηή 

κειέηε ζηελ αχμεζε ησλ αθηδνθάγσλ Coccinellidae ηεο εχθξαηεο δψλεο 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Μέζα απφ αξθεηέο κειέηεο, παξαηεξήζεθε 

πσο ε ζεξκνθξαζία, ηελ νπνία δέρνληαη ηα έληνκα σο αλήιηθα άηνκα, 

επεξεάδεη άκεζα ηε ζλεζηκφηεηα, ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο αιιά θαη ην 

κέγεζνο ηνπο. 

Σα ζηνηρεία, ηα νπνία ππάξρνπλ, απφ ηε κέρξη ζήκεξα κειέηε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αθηδνθάγσλ εληφκσλ Coccinellidae ζε ζπλάξηεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ εηδψλ ηεο εχθξαηεο δψλεο. 

Ζ θάησ νπδφ αλάπηπμεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη απφ 9,0 έσο 12,7 νC θαη νη απαηηήζεηο ζε εκεξνβαζκνχο γηα 

αλάπηπμε απφ ην ζηάδην ηνπ απγνχ έσο θαη ην ελήιηθν εκθαλίδνληαη απφ 195 

έσο 312 (Obrycki & Tauber 1978, 1981, Naranjo et al. 1990, Orr & Obrycki 

1990, Miller 1992). 

Γηάθνξεο εξγαζίεο, νη νπνίεο έρνπλ ιάβεη ρψξα, παξνπζηάδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ζε νπδφ αλάπηπμεο θαη εκεξνβαζκνχο γηα δηάθνξα αθηδνθάγα 
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Coccinellidae ηεο εχθξαηεο δψλεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ κειεηψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         Δίδνο         Dth           DD              Πεγή 

    

Calvia quatuordecimguttata 8.2 274 LaMana & Miller, 1995 

Adalia bipunctata 9.0 263 Obrycki & Tauber, 

1981 

Eriopis connexa 9.2 259 Miller & Paustian, 1992 

Harmonia axyridis 10.5 231 Schanderl et al., 1985 

Hippodamia parenthesis 10.8 235 Orr & Obrycki, 1990 

Coleomegilla maculata 11.3 236 Obrycki & Tauber, 

1978 

Propylaea 

quatuordecimpunctata 

11.7 195 Baumgartner et al., 

1987 

Scymnus frontalis 11.7 312 Naranjo et al. 1990 

Coccinella septempunctata 12.1 197 Obrycki & Tauber, 

1981 

Coccinella transversoguttata 12.2 218 Obrycki & Tauber, 

1981 

Hippodamia convergens 12.5 228 Miller, 1992 

Coccinella trifasciata 12.7 227 Miller & LaMana, 1995 
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Β. Υλικά και Μέθοδοι 
 

Πειραματικό Υλικό 

 

Σν είδνο ησλ Κνιενπηέξσλ H.variegata, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηηο πεηξακαηηθέο κειέηεο καο, ζπιιέρζεθε απφ θαιιηεξγνχκελα θαη απηνθπή 

θπηά. Δπίζεο, εθηφο απφ ηε ρξήζε ηνπ αξπαθηηθνχ εληφκνπ ζηηο κειέηεο καο 

έγηλε θαη ρξήζε ηεο καχξεο αθίδαο ησλ θνπθηψλ A.fabae φπνπ ε εθηξνθή ηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ εληνκνηξνθείνπ. 

 

Διατήρηςη πειραματικού υλικού  

 

Αποικία αθίδων: Ζ εθηξνθή ησλ αθίδσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

εληνκνηξνθείν, ην νπνίν θαη ζηεγάδεηαη ζην Α.ΣΔΗ Πεινπνλλήζνπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Δληνκνινγίαο θαη Εσνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Φπηηθήο 

Παξαγσγήο. ην ζάιακν, κέζα ζηνλ νπνίν νη αθίδεο εθηξέθνληαλ, 

επηθξαηνχζαλ νη παξαθάησ ζπλζήθεο. Ζ ζεξκνθξαζία βξηζθφηαλ ζηνπο 15νC 

( 5), ε πγξαζία είρε πνζνζηφ 60% ( 5) ελψ ε θσηνπεξίνδο ήηαλ L16:D8 

(L=Light, D=Darkness). Οη αθίδεο ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε ζηδεξέληα θινπβηά 

κε μχιηλν πάην, ηα νπνία είραλ πεξηκεηξηθά αλνίγκαηα φπνπ πξνζηαηεχνληαλ 

απφ έλα ιεπηφ χθαζκα νξγαληίλαο. Ο ξφινο ηεο νξγαληίλαο ήηαλ λα 

εκπνδίζεη ηελ δηαθπγή ησλ αθίδσλ αιιά θαη λα ηηο πξνζηαηέςεη απφ θάπνηα 

κφιπλζε άιισλ εληφκσλ (Δηθφλα 6). Ζ δηαηξνθή ησλ αθίδσλ γηλφηαλ κε θπηά 

θνπθηψλ (Vicia faba), ηα νπνία αιιάδνληαλ χζηεξα απφ δηάξθεηα ηξηψλ 

εκεξψλ θαη ηνπνζεηνχληαλ λέα θπηά.  
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Δικόνα 6: Αξηζηεξά-απνηθία αθίδσλ ζε θινπβηά εθηξνθήο ζε ζάιακν ηνπ 
εξγαζηεξίνπ 

δεμηά-απνηθία αθίδσλ πάλσ ζε θπηφ θνπθηψλ 

Αποικία αρπακηικών: Σα ελήιηθα αξπαθηηθά έληνκα ζπιιέγνληαλ ζηνπο 

αγξνχο, ηα νπνία γηα αξρή θαη ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ έκπαηλαλ ζε εηδηθά 

αεξνζηεγή ζαθνπιάθηα. Ύζηεξα, κε ηδαίηεξε πξνζζνρή γηλφηαλ ε κεηαθνξά 

ηνπο ζην εληνκνηξνθείν κε ζηφρν ηελ ίδξπζε απνηθηψλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία 

ησλ απνηθίσλ, ηα έληνκα καο ηνπνζεηήζεθαλ ζε πιαζηηθνχο δηάθαλνπο 

θπιίλδξνπο καδί κε κνιπζκέλα θπηά θνπθηψλ απφ ηελ αθίδα Aphis fabae 

εμαζθαιίδνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηηο αλάγθεο ηεο δηαηξνθήο ηνπο. Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ απνηθηψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξγαληίλεο, νη νπνίεο έθιεηζαλ 

ηηο εηζφδνπο ησλ θπιίλδξσλ (Δηθφλα 7).  
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Δικόνα 7: Δλήιηθα αξπαθηηθά H.variegata ζε πιαζηηθνχο θισβνχο γηα ηελ 

δεκηνπξγία απνηθίαο, ζην ζάιακν ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Ζ δηαηήξεζε ησλ απνηθηψλ κέζα ζηνπο θπιίλδξνπο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ήηαλ ζπγθεθξηκέλεο 

κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ησλ απνηθηψλ ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Έηζη, ε 

ζεξκνθξαζία ήηαλ ξπζκηδφκελε ζηνπο 25νC, ε πγξαζία ζην 60% θαη ηέινο ε 

θσηνπεξίνδνο 16:8 (L:D). Ζ ηξνθή αλαλεσλφηαλ θάζε δχν ή ηξεηο εκέξεο. 

Καζεκεξηλά γηλφηαλ έιεγρνο γηα απγά, ηα νπνία ζπιιέγνληαλ θαη χζηεξα 

κεηαθεξφληνπζαλ ζε εηδηθά ηξηβιία. ηα εηδηθά ηξηβιία ηα απγά έκελαλ κέρξη 

ηελ ζηηγκή ηεο εθθνιαςήο ηνπο. Οη αθίδεο, νη νπνίεο εκθαληδφληνπζαλ χζηεξα 

απφ ηελ εθθφιαςε ησλ σψλ, έκπαηλαλ κεκκνλνκέλα ζε εηδίθα βαδάθηα κε ηελ 

ξνζζήθε κεγάιεο πνζφηεηαο αθίδσλ ψζηε λα ηξαθνχλ. ηφρνο ηεο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ήηαλ ε απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θαληβαιηζκνχ. 

Σέινο, αθνχ νινθιήξσλαλ ηα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχθινπ θαη έθηαλαλ 

ζην ζηάδην ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ αθνινπζνχζε ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπο 

ζηνπο θπιίλδξνπο ψζηε λα ζπλερηζηεί ε δηαηήξεζε ηεο απνηθίαο. 

 

 

Φσηά: Ζ ζπνξά ησλ θνπθηψλ ή επηζηεκνληθά Vicia faba έγηλε ζε γιαζηξάθηα 

15 * 15 εθαηνζηά. Ζ δηαδηθαζία , ε νπνία έιαβε ρψξα, είρε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία. Βάδνπκε ηνπο ζπφξνπο γηα 24 ψξεο κέζα ζην λεξφ αθνχ πεξαζεη 

ην 24σξν, νη ζπφξνη κεηαθέξνληαη ζε γιαζηξάθηα. Σα γιαζηξάθηα απηά κέζα 

έρνπλ βξεγκέλν πεξιίηε φπνπ θαη ηνπνζεηνχκε κηα πνζφηεηα απφ ηνπο 

ζπφξνπο. Ύζηεξα ηα πνηίδνπκε θαη ηα ηνπνζεηνχκε ζε ζάιακν, ν νπνίνο έρεη 

ζεξκνθξαζία 25νC. Μέζα ζε δηάξθεηα 8 έσο 10 εκεξψλ ηα θνπθηά είραλ 

θπηξψζεη αιιά θαηάιιεια γηα κφιπλζε ήηαλ φηαλ ην κήθνο ηνπο ήηαλ 10 

εθαηνζηά. Δλ ζπλερεία, ηα θνπθηά ηα ηνπνζεηνχζακε ζε εηδηθά θινπβηά 

ληπκέλα κε νξγαληίλεο κε ζηφρν ηελ ηερλεηή κφιπλζε κε ηελ αθίδα Aphis 

fabae (Δηθφλα 8). Σέινο, απφ ηα θπηά απηά ζπιιέγνληαη ελήιηθα άηνκα 

αθίδσλ, ηα νπνία θαη πξννξίδνληαη σο ηξνθή ησλ πξνλπκθψλ ψζηε λα 

επηηεπρηεί ε πεηξακαηηθή κειέηε αιιά θαη γηα ηελ απνηθία ησλ ελήιηθσλ 

αηφκσλ. 
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Δικόνα 10: Αξηζηεξά-γιαζηξάθηα κε ζπφξνπο απφ θνπθηά πάλσ ζε πεξιίηε 

δεμηά-θπηξσκέλνη ζπφξνη θνπθηψλ έηνηκα γηα ηερλεηή κφιπλζε κε A.fabae. 

 

 Γ. Πειραματική Μεθολογία 

 

Γηα ηε κειέηε ησλ εληφκσλ κέρξη ην ζηάδην ηνπ ηειείνπ, κεκνλσκέλα 

απγά κεηαθέξνληαλ απφ ηηο απνηθίεο, φπνπ δηαηεξνχληαλ ηα αξπαθηηθά, ζηηο 

ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ 15, 20, 25 θαη 30 νC. ε 

εκεξήζηα βάζε γηλφηαλ θαηαγξαθή γηα ηελ εθθφιαςε ησλ απγψλ θαη ηε 

ζλεζηκφηεηά ηνπο. Κάζε κηα απφ ηηο λενεθθνιαθζείζεο πξνλχκθεο 

κεηαθεξφηαλ ζε έλα θχιιν θνπθηνχ κήθνπο 8-10cm, ην νπνίν ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλν κέζα ζε έλα αξηζκεκέλν θνπηί εθηξνθήο δηαζηάζεσλ 7,7 x 4,5 

x 2 cm (Δηθφλα 10), ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ππήξρε έλα θνκκάηη ζπφγγνπ πνπ 

δηαβξερφηαλ κε λεξφ (Blackman 1971). Ζ δηαβξνρή εμαζθαιίζζεθε 

ηνπνζεηψληαο ηα θνπηηά εθηξνθήο κε κηθξή θιίζε (ψζηε λα βξίζθεηαη ην θχιιν 

ζε θπζηθή ζέζε) ζε κεγαιχηεξα θνπηηά δηαζηάζεσλ 14,5 cm x 8,5 cm κε κηθξή 

πνζφηεηα λεξνχ. ην θχιιν ηνπ θνπθηνχ ηνπνζεηνχληαλ ελήιηθα άπηεξα 

παξζελνγελεηηθά άηνκα. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θχιισλ γηλφηαλ θάζε κηα κε 

δπν εκέξεο ψζηε ε ζξεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε λα δηαηεξείηαη ζηα άξηζηα 

επίπεδα γηα ηε δηαηξνθή ησλ αθίδσλ. Κάζε εκέξα γηλφηαλ θαηακέηξεζε ηεο 

θαηαλάισζεο αθίδσλ απφ θάζε πξνλχκθε θαη πξνζζήθε γλσζηνχ αξηζκνχ 

αθίδσλ (10-90 αθίδεο), έηζη ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε ππεξεπάξθεηα κέρξη ην 

ζηάδην ηεο λχκθσζεο. Δπίζεο, θαηαγξαθφηαλ ε ζλεζηκφηεηα θαη ε δηάξθεηα 

ησλ αλψξηκσλ ζηαδίσλ κε θαζεκεξηλφ έιεγρν γηα ηελ παξνπζία εθδπκάησλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ λχκθσζε ηα ηέιεηα έληνκα 

ηνπνζεηνχληαλ γηα 2-3 ιεπηά ζηνπο 0νC πξνθεηκέλνπ λα ςπρζνχλ θαη λα 
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αθηλεηνπνηεζνχλ. ηε ζπλέρεηα δπγίδνληαλ ζε ειεθηξνληθφ δπγφ αθξηβείαο (κε 

αθξίβεηα εθαηνληάθηο ρηιηνζηνχ ηνπ γξακκαξίνπ).  

 

 

 

 

Δικόνα 11: Κνπηί εθηξνθήο αξπαθηηθψλ δηαζηάζεσλ 7,7 x 4,5 x 2 cm 

(Blackman 1971). 

 

ε θάζε κηα απφ ηηο πέληε εμεηαδφκελεο ζεξκνθξαζίεο ηνπνζεηήζεθαλ 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη επαλαιήςεηο γηα θάζε είδνο, φκσο ζηα απνηειέζκαηα 

ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν νη επαλαιήςεηο ησλ εληφκσλ πνπ νινθιήξσζαλ ην 

βηνινγηθφ ηνπο θχθιν έσο θαη ην ζηάδην ηνπ ηειείνπ. 

 

Δ. Ανάλυςη ςτοιχείων 
 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην Statistica. Πεξηειάκβαλε ην Υ2 ηεζη αβεβαηφηεηαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηβίσζεο θαη ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θάησ 

νπδνχ αλάπηπμεο (Dth) θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ζε εκεξνβαζκνχο (DD). Οη 

εκεξνβαζκνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ζεξκηθήο 

ζηαζεξάο k. Ζ δηάξθεηα αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία εθθξάδεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία 
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ήηαλ ε ζρέζε ηεο ζεξκηθήο άζξνηζεο y(x-a)=k, φπνπ y είλαη ε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο, x ε ζεξκνθξαζία, a ην θάησ ζεξκηθφ φξην αλάπηπμεο 

(αλαπηπμηαθφ κεδέλ) θαη k ε ζεξκηθή ζηαζεξά. ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε ηα 

ζηνηρεία απφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο (ην αληίζηξνθν ησλ εκεξψλ αλάπηπμεο) 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ε ζεξκνθξαζία σο ε 

αλεμάξηεηε.  

Ζ καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο γηα ηελ πεξηγξαθή 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ήηαλ : 

1/εκέξεο = b + (a x ζεξκνθξαζία) φπνπ νη παξάκεηξνη a θαη b 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηε γξακκηθή ζπζρέηηζε. Ζ θάησ νπδφο αλάπηπμεο 

ππνινγίζηεθε σο ην ζεκείν ηνκήο ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο (-b /a) κε ηνλ 

άμνλα x. Οη κέξεο πάλσ απφ ην Dth πνπ απαηηνχληαη γηα αλάπηπμε, 

ππνινγίζηεθαλ σο ην αληίζηξνθν ηεο θακπχιεο ζπζρέηηζεο. 

Ζ ζχγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο θαη εκεξήζηαο θαηαλάισζεο αθίδσλ, 

κεηαμχ ζεξκνθξαζηψλ, έγηλε κε ηε κέζνδν αλάιπζεο ηεο παξαιιαθηηθφηεηαο 

(one-way Anova). Δπηπξφζζεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ βάξνο, 

ζπγθξίζεθαλ κε ηελ Anova, ρξεζηκνπνηψληαο ην θχιν θαη ηε ζεξκνθξαζία σο 

θχξηεο επηδξάζεηο. Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ έγηλε κε ην θξηηήξην ηνπ 

Duncan.  
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Ε. Αποτελέςματα – Συζήτηςη  
Ζ ζλεζηκφηεηα ησλ σψλ, ησλ πξνλπκθψλ θαη ζην ζηάδην ηεο λχκθεο 

ηνπ H. variegata θαίλνληαη ζην Πίλαθα 1. Ζ επηβίσζε απφ ην ζηάδην ηνπ σνχ 

κέρξη ην ζηάδην ηνπ ελειίθνπ βξέζεθε λα απμάλεηαη απφ 43.4% ζην 71.9% κε 

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηνπο 15 ζηνπο 25 °C, ελψ κεηψζεθε ζην 

50% ζηνπο 30°C. Σν ζηάδην ηνπ σνχ θαη απηφ ηεο πξψηεο ειηθίαο πξνλχκθε 

βξέζεθε λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα. Ζ ζπλνιηθή ζλεζηκφηεηα δελ 

βξέζεθε λα δηαθέξεη ζηαηηζηηθά αλάκεζα ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηήζεθαλ 

(x2
3
 =7.74, P = <0.052). 

 

Πίνακας 1. Θλεζηκφηεηα γηα θάζε ζηάδην δσήο θαη πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ζε 
ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ αξηζκφ απγψλ, γηα θάζε ζηάδην δσήο ησλ H. variegate, 
Η. undecimnotata ζε πέληε ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο θαη L16 : D8  (E= αξηζκφο 
αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ). 

       ηάδην Θλεζηκφηεηα (%) 

δσήο 15°C 20°C 25°C 30°C 

 
N % N % N % N % 

Ων 53 26.41 42 16.67 32 9.38 50 22.00 

L1 39 25.64 35 20.00 29 6.90 39 17.95 

L2 29 10.35 28 10.71 27 3.70 32 6.25 

L3 26 3.84 25 4.00 26 3.85 30 16.67 

L4 25 4.00 24 4.16 25 4.00 25 0.00 

L1-L4 39 38.46 35 34.29 29 17.24 39 35.90 

Pupae 24 4.17 23 4.35 24 4.17 25 0.00 

N, αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ. 

 

Ζ δηάξθεηα αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθψλ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηε 

δηάξθεηα ησλ άιισλ ζηαδίσλ, ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηήζεθαλ 

(Πίλαθαο 2). Ζ δηάξθεηα αλάπηπμεο βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθφο εμαξηεκέλε 

κε ηελ ζεξκνθξαζία ζην ζηάδην ηνπ σνχ (F 3,89 = 1022.6, P = <0.001), 

πξνλχκθεο (F 3,89 = 729.7, P = <0.001), λχκθεο (F 3,89 = 740.8, P = <0.001) 
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θαη ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο αλάπηπμεο ηνπ H. variegata (F 3,89 = 2316.1, P = 

<0.001).  

 

Πίνακας 2. Γηάξθεηα αλάπηπμεο (εκέξεο) γηα ην H. variegata ζε ηέζζεξηο 
ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο θαη L16 : D8 (Ν= αξηζκφο επαλαιήςεσλ, νη αξηζκνί 
ζηελ παξέλζεζε ζπκβνιίδνπλ ην ηππηθφ ζθάικα SΔ). 

ηάδην Θεξκνθξαζία (
o
C) 

δσήο 15 20 25 30 F 

 N Ζκέξεο N Ζκέξεο N Ζκέξεο N Ζκέξεο  

Ων  23 10.17 (0.11)a 22 5.91 (0.11)b 23 3.65 (0.11)c 25 2.06 (0.11)d 1022.6* 

Πξνλχκθε  23 35.43 (0.49)a 22 16.45 (0.51)b 23 10.30 (0.49)c 25 5.26 (0.47)d 729.7* 

Νχκθε  23 16.04 (0.21)a 22 7.95 (0.22) b 23 5.04 (0.21)c 25 2.84 (0.21)d 740.6* 

Δλήιηθν  23 61.65 (0.47)a 22 30.32 (0.48)b 23 19.0 (0.47)c 25 10.16 (0.45)d 2316.1* 

N, αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ. Οη κέζνη φξνη πνπ αθνινπζνχληαη απφ δηαθνξεηηθφ γξάκκα 
ζηηο γξακκέο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (P<0.05, Duncan test). 

 

Ζ νπδφο αλάπηπμεο θπκάλζεθε κεηαμχ 12.3 °C γηα ην ζηάδην ησλ σψλ 

θαη 13.5 °C γηα ην ζηάδην ησλ πξνλπκθψλ. Οη γξακκηθέο παξάκεηξνη 

παιηλδξφκεζεο (ηνκήο θαη θιίζεηο) πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο (y) θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο (x) θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Ζ 

κηθξφηεξε θιίζε, δειαδή 0,1454 θαηαγξάθεθε ζην ζηάδην ησλ πξνλπκθψλ ην 

νπνίν είρε ε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ δνθηκάζηεθαλ. ηα 

ππφινηπα ζηάδηα, ε θιίζε απμήζεθε θαζψο ε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο 

κεηψζεθε. 
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Πίνακας 3. Οπδφο αλάπηπμεο (Dth) θαη απαηηήζεηο ζε εκεξνβαζκνχο (DD) γηα 
ην Κνιεφπηεξν H. variegata. 

τάδιο ηωισ Dth DD Εξίςωςθ R2 (df) P 

Αυγό 12.3 38.8 Y=-0.31834X+0.025744 0.91 (1, 93) < 0.05 

Προνφμφθ 13.5 93.1 Y=-0.1454X+0.010739 0.87 (1, 93) < 0.05 

Νφμφθ 12.9 50.3 Y=-0.25618X+0.019863 0.83 (1, 93) < 0.05 

Ωό-ενιλικο 13.2 184.4 Y=-0.07137X+0.005422 0.90 (1, 93) < 0.05 

 

Ζ εκεξήζηα θαηαλάισζε αθίδσλ θαζφια ηε δηάξθεηα ηεο πξνλπκθηθήο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αθίδσλ πνπ θαηαλαιψλεηαη 

ζε θάζε ειηθία ησλ πξνλπκθψλ ηνπ H. variegata θαίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 4 & 

5. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε αθίδσλ ησλ πξνλπκθψλ ήηαλ 157,5 , 163.5, 192.2 

θαη 174.8 αθίδεο ζηνπο 15, 20, 25, θαη 30 °C, αληίζηνηρα. Ζ ANOVA έδεημε φηη 

ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε αθίδσλ ήηαλ δηέθεξε ζηαηηζηηθφο ζεκαληηθά κεηαμχ 

ησλ ζεξκνθξαζηψλ (F 3, 89 = 12.36, Ρ <0.001). 

Οη 4εο ειηθίαο πξνλχκθεο ηνπ H. variegata θαηαλάισζαλ ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ησλ αθίδσλ αλά εκέξα ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο. Ζ κέζε εκεξήζηα 

θαηαλάισζε αθίδσλ ήηαλ 4,5, 10,1, 19,0 θαη 33,9 αθίδεο ζηνπο 15, 20, 25 θαη 

30 °C, αληίζηνηρα. εκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη ζηελ κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε αθίδσλ (F 3, 89 = 311.75, 

Ρ <0,001). 
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Πίνακας 4. Μέζνο ζπλνιηθφο αξηζκφο (SD) ελήιηθσλ άπηεξσλ 
παξζελνγελεηηθψλ αηφκσλ ηνπ A. fabae πνπ θαηαλαιψζεθαλ απφ πξνλχκθεο 
ηνπ H. variegata, νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζε ηέζζεξηο ζηαζεξέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη θσηνπεξίνδν L16 : D8. 

ηάδην Θεξκνθξαζία (
o
C)  

δσήο 15 20 25 30 F 

 N Αθίδεο N Αθίδεο N Αθίδεο N Αθίδεο  

L1 23 6.7 (0.45)a 22 7.4 (0.46)ab 23 9.4 (0.45)c 25 8.2 (0.43)bc 6.7* 

L2 23 10.8 (0.58)a 22 13.4 (0.59)b 23 12.6(0.58)b 25 12.3(0.55)ab 3.6* 

L3 23 21.8 (1.00)a 22 24.7 (1.03)ab 23 27.5 (1.00)b 25 23.6 (0.96)a 5.6* 

L4 23 118.2 (4.34)a 22 118.0 (4.43)a 23 142.7 (4.33)b 25 130.7 (5.25)ab 7.4* 

L1-L4 23 157.5 (4.33)a 22 163.5 (4.43)ab 23 192.2 (4.33)c 25 174.8 (4.16)b 12.3* 

N, αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ. Οη κέζνη φξνη πνπ αθνινπζνχληαη απφ δηαθνξεηηθφ κηθξφ γξάκκα 

ζηηο γξακκέο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά  (P<0.05, Duncan test).  

 

Πίνακας 5. Μέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε (SD) ελήιησλ άπηεξσλ 
παξζελνγελεηηθψλ ζειπθψλ ηνπ A. fabae πνπ θαηαλαιψζεθαλ απφ 
πξνλχκθεο ηνπ H. variegata νη νπνίεο αλαπηχρζεθαλ ζε ηέζζεξηο ζηαζεξέο 
ζεξκνθξαζίεο θαη θσηνπεξίνδν L16 : D8. 

ηάδην Θεξκνθξαζία (
o
C)  

δσήο 15 20 25 30 F 

 N MDAC*  N MDAC* N MDAC* N MDAC*  

L1 23 0.7 (0.30)a 22 1.6 (0.31)b 23 3.2 (0.30)c 25 6.0 (0.29)d 62.4* 

L2 23 1.8 (0.37)a 22 4.7 (0.38)b 23 6.2 (0.37)c 25 12.7 (0.36)d 161.6* 

L3 23 3.0 (0.90)a 22 7.7 (0.92)b 23 18.2 (0.90)c 25 23.1 (0.86)d 107.8* 

L4 23 10.7 (3.66)a 22 22.8 (3.74)b 23 42.9 (3.66)c 25 83.8 (3.51)d 80.2* 

L1-L4 22 4.5 (0.74)a 22 10.1 (0.76)b 23 19.0 (0.74)c 25 33.9 (0.71)d 311.8* 

Οη κέζνη φξνη πνπ αθνινπζνχληαη απφ δηαθνξεηηθφ κηθξφ γξάκκα ζηηο γξακκέο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο 
ζεκαληηθά (P<0.05, Duncan test). 
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ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ H. variegata, ην ζηάδην ηνπ σνχ 

θαη ηεο πξψηεο ειηθίαο πξνλχκθεο βξέζεθαλ λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

ζλεζηκφηεηα κεηαμχ 15 θαη 20 oC. ρεηηθά κεγάιε ζλεζηκφηεηα ζε πξψηεο 

ειηθίαο πξνλχκθεο ζε ζρέζε κε ηα άιια ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ εληφκνπ έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζε άιια αξπαθηηθά ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο (Omkar and Pervez, 

2004), πνπ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, ηελ ιεπηή θαη καιαθήο 

επηδεξκίδαο, ηα νπνία ηα θάλεη πην επάισηεο ζε θπζηθέο θαηαπνλήζεηο 

(Omkar and Pervez, 2004). ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ηα σα βξέζεθαλ λα 

έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζλεζηκφηεηα ζηηο ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

ησλ 15 θαη 30 oC αληίζηνηρα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ βξεζεί θαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο ζε αλήιηθα ζηάδηα ησλ αξπαθηηθψλ θνιενπηέξσλ ζε 

ζεξκνθξαζίεο θνληά ζηελ νπδφ αλάπηπμεο.  

 Έρεη αλαθεξζεί φηη θαζψο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζίαο απμάλεηαη θαη ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ αθηδνθάγσλ αξπαθηηθψλ (Stathas 2000; Omkar and 

Pervez, 2004). Ζ ζηαηηζηηθφο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηεο δηάξθεηαο αλάπηπμεο 

γηα θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ H. variegata απνδεηθλχεη φηη φια ηα ζηάδηα ηνπ 

εληφκνπ απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία. Ζ δηάξθεηα αλάπηπμεο 

απφ ην ζηάδην ηνπ σνχ έσο ην ζηάδην ηνπ ελειίθνπ βξέζεθε λα θπκαίλεηαη 

απφ 61,6 ζε 10,2 εκέξεο γηα ζεξκνθξαζίεο απφ 15 ζε 30 oC αληίζηνηρα. Ζ 

ζπλνιηθή δηάξθεηα αλάπηπμεο έσο ην ζηάδην ηνπ ελειίθνπ βξέζεθε λα είλαη 

πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ησλ Jalali et al., (2014) [15.47 εκέξεο 

ζηνπο 25 oC, κε ιεία ηελ αθίδα Agonoscena pistaciae Burckhardt et Lauterer 

(Hemiptera Psyllidae)] θαη ησλ Wu et al. (2010) [12.6 έσο 14.5 ζηνπο 25 °C 

αλάινγα κε ηνλ μεληζηή θαη σο ιεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αθίδεο Brevicoryne 

brassicae (L.) θαη Rhopalosiphum padi L.]. Δλψ κηθξφηεξε ήηαλ ε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηνπο El Hag and Zaitoon (1996) (20.1 εκέξεο at 25 °C 

κε ιεία ηελ αθίδα A. gossypii). Οη Michels θαη Flanders (1992) επίζεο 

θαηέγξαςαλ κηθξφηεξε δηάξθεηα αλάπηπμεο (αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

θάζε πιεζπζκνχ ηνπ H. variegata) κεηαμχ 24.4 ζε 30.3 εκέξεο ηξεθφκελα κε 

ηελ αθίδα Schizaphis graminum (Rondani) (Hemiptera Aphididae) θαη απφ 
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23.9 κέρξη 28.1 εκέξεο ηξεθφκελα κε ηελ αθίδα Diuraphis noxia (Mordvilko). 

Οη Farhadi et al. (2011) αλέθεξαλ δηάξθεηα αλάπηπμεο 16.33 εκέξεο ζηνπο 23 

°C. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηξηβή θαη ηηο άιιεο εξγαζίεο 

κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ δηαθνξεηηθή ιεία ή ηελ πνηφηεηα ηεο θαζψο επίζεο 

ζηελ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ δεκηνπξγεί δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπ H. variegata (Dobzhansky, 1933). Δπίζεο, νη δηαθνξέο 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. 

 ηελ εξγαζία απηή, ν ξπζκφο θαηαλάισζεο ηεο ιείαο απμήζεθε κεηαμχ 

πξψηεο ζε ηέηαξηεο ειηθίαο πξνλχκθεο. Σελ πςειφηεξε θαηαλάισζε αθηδσλ 

βξέζεθε λα έρνπλ νη ηέηαξηεο ειηθίαο πξνλχκθεο. Ζ πςειή αδεθαγία ησλ 4σλ 

ειηθίαο πξνλπκθψλ έρεη αλαθεξζεί θαη ζε άιια αξπαθηηθά ηεο ίδηαο 

νηθνγέλεηαο φπσο ηα Coccinella septempunctata L. θαη Hippodamia 

convergens Guerin-Meneville κε ιεία ην Myzus persicae nicotianae Blackman 

(Katsarou et al., 2005), Harmonia axyridis Pallas κε ιεία ην A. gossypii (Lee 

and Kang, 2004), θαη Coccinella undecimpunctata L. κε ιεία ην M. persicae 

(Cabral et al., 2009). Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο αλάγθεο ζε 

ελέξγεηα ηεο ειηθίαο απηήο. Οη Michels θαη Flanders (1992) βξήθαλ φηη ε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε αθίδσλ ήηαλ (αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θάζε 

πιεζπζκνχ ηνπ H. variegata) κεηαμχ 290.0 θαη 414.4 αθίδεο θαη κέζε 

εκεξεζία θαηαλάισζε αθίδσλ απφ 21.9 έσο 31.9 αθηδεο κε ιεία ην S. 

graminum θαη απφ 192.7 έσο 505.1 θαη 13.6 έσο 37.2 αθίδεο κε ιεία ηελ 

αθίδα D. noxia ζηνπο 20 °C, αληηζηνίρσο. Οη Farhadi et al. (2011) βξήθαλ 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε αθίδσλ γηα ην 1εο, 2εο, 3εο θαη 4εο ειηθίαο πξνλχκθεο 

4.93, 9.14, 20.36 θαη 102.48 γηα ηα ζειπθά θαη 4.56, 8.82, 20.38 θαη 81.21 

αθίδεο γηα ηα αξζεληθά αληίζηνηρα, κε ιεία ηελ αθίδα A. fabae ζηνπο 23 °C. 

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα καο κε απηά απφ άιιεο κειέηεο (πρ 

ElHag & Zaitoon 1996, Lanzoni et al. 2004) απνδεηθλχνπλ φηη παξάγνληεο, 

φπσο ην είδνο ηεο αθίδαο πνπ ηξέθεηαη ην αξπαθηηθφ θνιεφπηεξν θαη 

ζπλζήθεο εθηξνθήο κπνξεί λα επηδξνχλ ζηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο, επηβίσζε 

θαη δηάξθεηα δσήο. Δπηπιένλ, φπσο πξνηείλεη ν Francis et al. (2000, 2001) γηα 

ην Adalia bipunctata θαη νη Giles et al. (2002) γηα ην C. septempunctata είλαη 

ζεκαληηθφ ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξπαθηηθψλ Coccinellidae λα 
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ραξαθηεξίδνληαη ζαλ έλα  ηξηηξνθηθφ ζχζηεκα. Πξαγκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ 

Kalushkov (1998), ν φπνηνο κειέηεζε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο, ζλεζηκφηεηαο 

θαη ην βάξνο ησλ ελειίθσλ, βξήθε φηη ε θαηαιιειφηεηα ηεο αθίδαο A. fabae 

σο ηξνθή γηα ην A. bipunctata εμαξηάηαη απφ ην θπηφ μεληζηή ηεο αθίδαο. 

Δπίζεο, ε δηάξθεηα αλάπηπμεο, ζλεζηκφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ ελειίθσλ ηνπ 

C. septempunctata εκθαλίδεηαη λα κεηαβάιιεηαη απφ ηελ βηνρεκηθή αληίδξαζε 

κεηαμχ ηεο αθίδαο ζήξακα θαη ηνπ θπηνχ μεληζηή (Giles et al. 2002).  Όπσο 

πξνηείλνπλ νη Francis et al. (2000, 2001) νη αιιεινρεκηθέο ελψζεηο πνπ 

πεξηέρεη ην θπηφ - μεληζηήο, κπνξεί λα κελ επεξεάδεη κφλν ηελ αθίδα αιιά θαη 

ην αξπαθηηθφ. 
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