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Περίληψη 
Στην υποτάξη Auchenorrhyncha (Hemiptera) περιλαµβάνονται φυτοφάγα είδη 

τα οποία δύνανται να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές σε καλλιεργούµενα φυτά, 

είτε άµεσα, µε την αποµύζηση φυτικών χυµών, είτε έµµεσα, µε τη µετάδοση 

φυτοπαθογόνων µικροοργανισµών. Στα εσπεριδοειδή, τα Αυχενόρρυγχα 

δύνανται να µεταδώσουν, µεταξύ άλλων, το φυτόπλασµα, Spiroplasma citri 

Saglio (Mollicutes: Spiroplasmataceae), που προκαλεί την ασθένεια 

Στάµπορν, ή µεταδοτική µικροφυλλία, αλλά και το πολύ σηµαντικό βακτήριο 

Xylella fastidiosa Wells et al. (Gammaproteobacteria: Xanthomonadaceae), 

που προκαλεί την ποικιλοχρωµατική χλώρωση των εσπεριδοειδών. Αν και 

αµφότερα τα παθογόνα δεν έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα, το S. citri έχει 

αναφερθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Τουρκία και η 

Λιβύη. Το βακτήριο X. fastidiosa, ενώ θεωρείτο οργανισµός καραντίνας για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώθηκε η παρουσία του στην Ιταλία (2013), 

στην Γαλλία (2015), αλλά και εσχάτως στην Γερµανία (2016). Αποκλειστικοί 

φορείς του παθογόνου έχει διαπιστωθεί ότι είναι έντοµα των οικογενειών 

Cicadellidae, Cercopidae και Aphrophoridae. Αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι 

µπορεί να µεταδοθεί σε ένα πολύ µεγάλο εύρος ξενιστών 

(συµπεριλαµβανοµένης της ελιάς, της αµπέλου και των πυρηνοκάρπων) τα 

οποία πιθανόν να γειτνιάζουν µε καλλιέργεια εσπεριδοειδών, καθιστά τη 

µελέτη των εντόµων αυτών στους εσπεριδοειδώνες χρήσιµο εργαλείο σε 

περίπτωση µελλοντικής εισόδου του βακτηρίου στην Ελλάδα. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η ταξινόµηση και καταγραφή του 

πληθυσµού των Αυχενορρύγχων και συσχέτιση του µε την παρουσία ή µή της 

αυτοφυούς βλάστησης σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, αλλά και τη σύγκριση 

και αξιολόγηση των µεθόδων παρακολούθησης του πληθυσµού των 

Αυχενορρύγχων. 

Για τον σκοπό αυτό, σε τµήµα του εσπεριδοειδώνα του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών γινόταν συστηµατική χορτοκοπή της αυτοφυούς 

βλάστησης, ενώ στο γειτνιάζον τµήµα η αυτοφυής βλάστηση αναπτυσσόταν 

ανεµπόδιστα. Ακολούθως, στα επιµέρους τµήµατα τοποθετήθηκαν παγίδες 

Malaise, καθώς και κολλητικές παγίδες στην κόµη δέντρων. Σε εβδοµαδιαία 

βάση γινόταν συλλογή των δειγµάτων από τις παγίδες και των δύο τύπων, 



Μεταπτυχιακή μελέτη  Θάνου Ζωή 

5 

 

ενώ γίνονταν και δειγµατοληψίες µε εντοµολογική απόχη από την αυτοφυή 

βλάστηση και τα δέντρα. Τα δείγµατα µεταφέρονταν στο Εργαστήριο 

Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας του Γ.Π.Α. για καταγραφή και 

αναγνώριση των εντόµων.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρχε στατιστική διαφορά µεταξύ των 

συλλήψεων στα δύο τµήµατα του εσπεριδοειδώνα, µε πολύ µεγαλύτερο 

πληθυσµό αλλά και µεγαλύτερη ποικιλοµορφία (βάση του δείκτη Simpson) σε 

εκείνον µε ανεπτυγµένα τα αυτοφυή. Επίσης µεταξύ των διαφόρων τύπων 

παγίδευσης υπήρχαν διαφορές στον αριθµό των συλλήψεων, αλλά και τις 

αναγνωρίσεις των Αυχενορρύγχων, αφού µε τις κολλητικές παγίδες, 

δηµιουργούνταν πολλά προβλήµατα κατά την ταξινόµηση των ειδών, 

καθιστώντας την πολλές φορές αδύνατη. Στις παγίδες όλων των ειδών παρότι 

συλλαµβάνονταν συνολικά περισσότερα άτοµα, οι συλλήψεις των νυµφών 

ήταν λιγότερες σε σύγκριση µε την δειγµατοληψία µε απόχη. Ακόµα, κατά τις 

δειγµατοληψίες µε απόχη βρέθηκε µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ειδών, µε µικρή 

διαφορά από την παγίδα Malaise, ενώ πολύ µικρότερη ποικιλοµορφία 

συνέλεξαν οι κολλητικές παγίδες.  

Λέξεις-κλειδιά: Auchenorrhyncha, Εχθροί εσπεριδοειδών, ταξινόµηση, 

αυτοφυής βλάστηση, παγίδα Malaise, κίτρινες κολλητικές παγίδες, 

εντοµολογική απόχη 
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Abstract 
The suborder Auchenorrhyncha (Hemiptera) contains phytophagous species 

feeding with plant sap. Many of them are of economic importance due to their 

ability to transmit phytopathogenic organisms. In citrus, Auchenorrhyncha are 

potential vectors of Spiroplasma citri Saglio (Mollicutes: Spiroplasmataceae), 

which can cause Citrus Stubborn Disease (CSD) and the bacterium Xylella 

fastidiosa Wells et al (Gammaproteobacteria: Xanthomonadaceae), which 

causes Citrus Variegated Chlorosis (CVC), a disease of great importance. 

Even if both pathogens haven’t been reported in Greece, S. citri has been 

recorded in neighboring countries such as Cyprus, Italy, Turkey and Libya. 

Xylella fastidiosa, while it was considered as a quarantine organism for the 

European Union, was found in Italy (2013), France (2015), and, lately, in 

Germany (2016). Exclusive vectors of this pathogen are insects of the families 

Cicadellidae, Cercopidae and Aphrophoridae. Their ability to transmit X. 

fastidiosa, combined with the great variety of crops subjected to potential 

economic loss (olive trees, vineyards and prunus), which may be adjacent, 

makes the study of these insects an important tool for a possible future arrival 

of the bacterium in Greece. 

The purpose of the present study was to record the population of 

Auchenorrhyncha in citrus orchards with correlation with the presence of wild 

vegetation, as well as to compare the different methods of Auchenorrhyncha 

population monitoring. 

For this purpose, the citrus orchard of A.U.A. campus was divided in two 

parts: one with the wild vegetation being mowed, and the other without any 

grass cutting treatment. In each part Malaise and sticky traps were placed. 

Material collection from the traps was performed weekly, also carrying out 

sampling with entomological net. Samples were transported to the laboratory 

of Agricultural Zoology and Entomology of A.U.A. to record and identify the 

insects.  

The results showed that statistical difference existed in the number of 

captured specimens among the different sections of the orchard, with higher 

population in section with the grown wild vegetation. Moreover, species 
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diversity (Based on Simpsons’ index) was higher in the non-cut part. 

Statistical difference occurred between the three sampling methods. 

Specifically, in the two type of traps the number of captured specimens where 

higher. On the contrary, in the sweep-net method the number of the collected 

nymphs was higher, as well as the species. The lowest diversity value was 

recorded in the yellow sticky trap. Finally, the apparent inadequacy of yellow 

sticky traps for the morphometric identification of Auchenorrhyncha neither in 

species, nor in genus has to be emphasized. 

Key words: Auchenorrhyncha, citrus pests, taxonomy, wild vegetation, 

Malaise trap, yellow sticky traps, sweep-net  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Εσπεριδοειδή  

Τα εσπεριδοειδή είναι αειθαλή φυτά που ανήκουν στην οικογένεια των 

Ρυτοειδών (Sapindales: Rutaceae). Στην οικογένεια αυτή ανήκουν η 

πορτοκαλιά (Citrus x sinensis), η λεµονιά (Citrus limon), η µανταρινιά (Citrus 

reticulata), η νεραντζιά (Citrus x aurantium), η κιτριά (Citrus medica), η φράπα 

(Citrus grandis), το περγαµόντο (Citrus bergamia), ο βοτρυόκαρπος 

(grapefruit) (Citrus x paradisi), η λιµεττιά (lime) (Citrus limetta) και το 

κουµκουάτ (Citrus japonica). Είναι δέντρα που ευδοκιµούν σε τροπικές, 

ηµιτροπικές και εύκρατες περιοχές, µε κατάλληλο έδαφος, επαρκή υγρασία 

και απαλλαγµένες από παγετούς (Ποντίκης 2003). 

1.1.1 Καταγωγή και σηµερινή εξάπλωση 

Τα εσπεριδοειδή είναι ιθαγενή φυτά της Ν.Α. Ασίας και συγκεκριµένα της 

ανατολικής Ινδίας, αλλά πλέον έχουν εξαπλωθεί και καλλιεργούνται σε χώρες 

γύρω από τη Μεσόγειο (Ελλάδα, Ιταλία, Αίγυπτο κλπ), τη Βόρειο και τη Νότιο 

Αµερική (Αργεντινή, Βολιβία, Μεξικό, κλπ), την Νότια Αφρική, την Αυστραλία 

αλλά και σε πολλές χώρες της Ασίας (Ιράν, Πακιστάν, Κορέα κλπ) (Ποντίκης 

2003).  

Σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, FAO), η παγκόσµια παραγωγή 

εσπεριδοειδών από το 1980 µέχρι το 2014 έχει διπλασιαστεί, µε τη µέση 

παραγωγή εσπεριδοειδών τα έτη 2013/2014 να έχει φτάσει τους 121.273,2 

χιλιάδες τόνους (από 58.891,7 χιλιάδες τόνους που ήταν το 1989/1990). Οι 

τρεις πρώτες χώρες σε παραγωγή ήταν η Βραζιλία (20.977,1 χιλ. τόνοι), η 

Κίνα (16.352,2 χιλ. τόνοι) και οι ΗΠΑ (12.738,9 χιλ τόνοι), ενώ σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο η Ελλάδα είναι τρίτη σε παραγωγή (1.203,3 χιλ τόνοι), µετά την 

Ισπανία (6.512,6 χιλ τόνοι) και την Ιταλία (3.250,0 χιλ τόνοι). 

1.1.2 Κυριότεροι εντοµολογικοί εχθροί των εσπεριδοειδών 

Ο σηµαντικότερος εχθρός των εσπεριδοειδών είναι η µύγα της Μεσογείου ή 

µεσογειακή µύγα των φρούτων, Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae). 

Προσβάλει τους ώριµους ή ηµιώριµους καρπούς προκαλώντας συχνά 
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σοβαρές ζηµιές από την

προσβεβληµένοι καρποί

Κατσόγιαννος 2003). 

Το πλείστο των σοβαρών

άλλες παραµεσόγειες χώρες

συγκεκριµένα στους αλευρώδεις

κοκκοειδή (Diaspididae 

υποτάξης αυτής, οφείλεται

Εκτός από τα µέλη της

άφθονα µελιτώδη απεκκρίµατα

καπνιάς. Ως αποτέλεσµα

ικανότητας του φυλλώµατος

εµπορική αξίας τους (Τζανακάκης

εντόµων της συγκεκριµένης

κατά την εισχώρηση του

καθιστά εχθρούς που χρήζουν

είναι µικρολεπιδόπτερα (

φυλλορύκτες, φυλλοδέτες

δηµιουργούν εσχαρώσεις

αλλά και κάποια ξυλοφάγα

Κατσόγιαννος,2003). 

Μια άλλη κατηγορία εντόµων

εσπεριδοειδών και άλλων

 

από την Κρήτη µέχρι και την Βόρειο Ελλάδα

καρποί είναι ακατάλληλοι προς βρώση (Τζανακάκης

σοβαρών εχθρών των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα

παραµεσόγειες χώρες ανήκει στα Sternorrhyncha (Hemiptera

στους αλευρώδεις (Aleyrodidae), τις αφίδες (Aphididae

 και Coccidae). Η βλάβη που προκαλούν

οφείλεται στην αφαίρεση χυµού από τα φυτικά

της οικογένειας Diaspididae, τα έντοµα αυτά

απεκκρίµατα στα οποία αναπτύσσονται µύκητες

αποτέλεσµα, παρατηρείται µείωση της φωτοσυνθετική

φυλλώµατος, ρύπανση των καρπών, µειώνοντας

(Τζανακάκης & Κατσόγιαννος 2003). Η ικανότητα

συγκεκριµένης υποτάξης, και δη των αφίδων, να µεταδίδουν

εισχώρηση του στιλέτου τους για να διατραφούν από

που χρήζουν προσοχής.  Άλλοι εχθροί των εσπεριδοειδών

ικρολεπιδόπτερα (Lepidoptera) διαφόρων οικογενειών που

φυλλοδέτες, ανθοτρήτες, οι θρίπες (Thysanoptera

εσχαρώσεις, δερµατώσεις και κηλιδώσεις φύλλων και

ξυλοφάγα σκαθάρια (Coleoptera) (Τζανακάκ

 

κατηγορία εντόµων, που θεωρείτο ανερχόµενος 

και άλλων καλλιεργειών, είναι τα Auchenorrhyncha

Εικόνα 1.1 Στίγµα
τζιτζικάκι στην

καρπού
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Ελλάδα ενώ οι 

 (Τζανακάκης & 

στην Ελλάδα και σε 

Hemiptera) και 

Aphididae) και τα 

προκαλούν τα είδη της 

φυτικά κύτταρα. 

έντοµα αυτά παράγουν 

αναπτύσσονται µύκητες της 

φωτοσυνθετικής 

µειώνοντας έτσι την 

Η ικανότητα των 

να µεταδίδουν ιούς 

από το φυτό, τα 

των εσπεριδοειδών 

οικογενειών που δρουν ως 

Thysanoptera) που 

φύλλων και καρπών, 

Τζανακάκης & 

ανερχόµενος εχθρός των 

Auchenorrhyncha 

.1 Στίγµα από 
στην επιφάνεια 

καρπού 
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(Hemiptera). Τα είδη της υπόταξης αυτής, κατά τη διατροφή τους 

τραυµατίζουν φύλλα και καρπούς, παρόλο που τείνουν να τρέφονται µε το 

φύλλωµα. Η ζηµιά που εµφανίζεται στους καρπούς από τη διατροφή τους, 

χαρακτηρίζεται από µικρές οπές που παρουσιάζονται ως «στίγµατα» στην 

επιφάνεια των καρπών (Εικόνα 1.1). Παρόλο που η ζηµιά είναι ακίνδυνη για 

τον καταναλωτή, είναι σηµαντικό πρόβληµα για τον παραγωγό, διότι οι καρποί 

αυτοί δεν µπορούν να πουληθούν ως πρώτης ποιότητος (Steacy & Pouchot-

Lermans 1993). 

1.2 Αυχενόρρυγχα (= αυχήν + ρύγχος) 

Τα Αυχενόρρυγχα, κοινώς τζιτζικάκια, ανήκουν στα Hemiptera, τη µεγαλύτερη 

µη-ενδοπτερύγωτη Τάξη, η οποία έχει χαρακτηριστικά στοµατικά µόρια, µε 

άνω και κάτω γνάθους τροποποιηµένες σε βελονοειδή στιλέτα, που 

βρίσκονται σε ένα ραµφοειδές, αιχµηρό αυλακωτό κάτω χείλος, σχηµατίζοντας 

συνολικά το ρύγχος ή προβοσκίδα (Gullan 2017). Παλαιότερα τα 

Αυχενόρρυγχα  (Auchenorrhyncha) όπως και τα Sternorrhyncha, άνηκαν στην 

Υποτάξη «Homoptera» (vanEmden 2014), όπου µετά από φυλογενετικές 

αναλύσεις πολλών θέσεων νουκλεοτιδικών αλληλουχιών και µορφολογικών 

δεδοµένων, χαρακτηρίσθηκε ως παραφυλετική βαθµίδα και πλέον οι σχέσεις 

είναι διαφορετικές. Τα Auchenorrhyncha χαρακτηρίζονται ως Υποτάξη των 

Ηµιπτέρων που χωρίζεται σε δύο σειρές, τα Fulgoromorpha και τα 

Cicadomorpha, ενώ τα Sternorrhyncha θεωρείται ως ξεχωριστή υποτάξη, η 

οποία περιέχει τις αφίδες, τις ψύλλες, τα κοκκοειδή και τους αλευρώδεις 

(Gullan 2017) όπως φαίνεται και στο κλαδόγραµµα (Εικ. 1.2).  

Τα Fulgoromorpha περιέχουν την υπεροικογένεια Fulgoroidea (planthoppers), 

και τα Cicadomorpha τις υπεροικογένειες Cicadoidea (cicadas), Cercopoidea 

(spittle bugs, froghoppers), και Membracoidea (leafhoppers, treehoppers). Τα 

έντοµα των παραπάνω σειρών χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη σειράς 

κοινών µορφολογικών χαρακτηριστικών, όπως τυµπανικό ακουστικό 

σύστηµα, µαστίγιο κεραίας που φέρει αθήρα (arista), κάτω χείλος που αρχίζει 

από την οπισθοκοιλιακή περιοχή της κεφαλής, πλευρικούς εκσπερµατικούς 

αγωγούς στα αρσενικά, δοµές που σχετίζονται µε την ένωση των πτερύγων 

και τη βάση της πρόσθιας πτέρυγας, όπως και από την κοινή απουσία 

σκληροτινισµένου αυχένα (Gullan, 2017).  
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1.2.1 Ανάπτυξη και βιολογικός κύκλος 

Ως ετεροµετάβολα έντοµα, τα Αυχενόρρυγχα παρουσιάζουν ατελή 

µεταµόρφωση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους. Τοποθετούν τα ωά τους 

στο έδαφος ή σε φυτικούς ιστούς, ενώ µπορούν να υποστούν προσωρινή 

αναστολή της ανάπτυξης τους, η οποία ελέγχεται από τη φωτοπερίοδο, τη 

θερµοκρασία και τη διαθεσιµότητα νερού. Από εκέι εκκολάπτονται οι νύµφες, 

που προκειµένου να αναπτυχθούν σε ενήλικα, διέρχονται από 5 νυµφικές 

ηλικίες (Εικόνα 1.3). Ο αριθµός των γενεών ανά έτος διαφέρει αναλόγως του 

υψοµέτρου, του προσανατολισµού και κυρίως των κλιµατικών συνθηκών που 

επικρατούν. Ο τρόπος διαχείµασης διαφέρει ανάλογα µε το είδος, καθώς 

µπορούν να διαχειµάσουν σε όλα τα στάδια (ωά, νύµφες, ενήλικα) 

(Biedermann & Niedringhaus 2009).  

Εικόνα 1.2 Κλαδόγραµµα των υποτιθέµενων σχέσεων µεταξύ των Hemiptera 
(Πηγή: Gullan  2017) 
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1.2.2 ∆υναµική πληθυσµού 

Η πυκνότητα του πληθυσµού που αναπτύσσουν τα Αυχενόρρυγχα, διαφέρει 

ανά είδος. Υπάρχουν είδη που βρίσκονται πάντα σε πολύ χαµηλές 

πληθυσµιακές πυκνότητες, και άλλα που αναπτύσσουν πληθυσµούς µε 

περισσότερα από 100 άτοµα ανά τετραγωνικό µέτρο. Το µέγεθος του 

πληθυσµού µπορεί να εµφανίσει αξιόλογη διακύµανση από έτος σε έτος, 

ακόµα και σε σταθερά περιβάλλοντα, αφού η δυναµική του πληθυσµού 

επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες. Η επίδραση των θηρευτών ή 

των παρασιτοειδών δεν είναι σαφής, αλλά θεωρείται αξιόλογη σε κάποια 

οικοσυστήµατα (Biedermann & Niedringhaus 2009).  

1.2.3 ∆ιατροφή και φυσιολογία 

Ως έντοµα που µυζούν φυτικό χυµό, τα Αυχενόρρυγχα διατρέφονται από 

ποικίλα τµήµατα των φυτών, όπως είναι το ξύλωµα, ο ηθµός και το 

µεσόφυλλο. Ωστόσο, οι νύµφες δύο αντιπροσώπων της οικογένειας Achilidae 

τρέφονται µε υφές µυκήτων. Σχεδόν όλα τα Fulgoromorpha, τα είδη της 

οικογένειας Membracidae και τα περισσότερα Cicadellidae (εκτός εκείνων της 

υποοικογένειας Cicadellinae και Typhlocybinae), τρέφονται από τον 

σακχαρώδη φυτικό χυµό διαµέσου των αγγείων του ηθµού, εκκρίνοντας 

περίσσεια σακχάρων, την οποία αξιοποιούν διάφορα µελιτογόνα έντοµα, 

όπως και µερικά είδη µυρµηγκιών. Τα άτοµα των οικογενειών Cercopidae, 

Cicadidae και της υποοικογένειας Cicadellinae, τρέφονται µε φυτικό χυµό από 

τα αγγεία του ξύλου, συνήθως µε µεγάλη ποσότητα, λόγω της χαµηλής 

Εικόνα 1.3 Ετεροµετάβολη ανάπτυξη ενός ατόµου της οικ. Cicadellidae µέσω πέντε 
νυµφικών ηλικιών (Πηγή: Biedermann & Niedringhaus, 2009) 
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διατροφικής αξίας του χυµού

χυµού αυτού απεκκρίνεται

(υπεροικ. Cercopoidea),

δηµιουργώντας αφρό (Εικόνα

για προστασία από την αφυδάτωση

υποοικογένειας Typhlocybinae

(Biedermann & Niedringhaus

 

1.2.4 Επικοινωνία  

Τα Αυχενόρρυγχα, ειδικά

τζιτζίκια- είναι ιδιαίτερα

ρυθµικό αυτό «άσµα» διαφέρει

επιλογή και αναγνώριση

ως άµυνα (Biedermann & Niedrin

ήχου στα έντοµα αυτά

παράγει ήχους που µεταφέρονται

τυµβαλικές µεµβράνες συνδέονται

αερόσακους (Εικόνα 1.5)

ενισχύουν τη λήψη του ήχου

Εικόνα 1.4 Αφρώδης µάζα
απεικόνιση (πηγή: Biedermann

α 

 

του χυµού αυτού. Σε αρκετές περιπτώσεις, η περίσσεια

απεκκρίνεται στο περιβάλλον. Οι νύµφες των αφρόφορων

), αναµιγνύουν αυτό το υγρό µε µυκοπολυσακχαρίτες

αφρό (Εικόνα 1.4), µε τον οποίον περιβάλλουν το

την αφυδάτωση και τους θηρευτές. Τέλος, 

Typhlocybinae τρέφονται µε τα κύτταρα του 

Niedringhaus 2009). 

 

ειδικά τα άτοµα της οικογένειας Cicadidae

ιδιαίτερα γνωστά για την ικανότητα τους να «

» διαφέρει µεταξύ των ειδών και χρησιµεύει

αναγνώριση συντρόφου, την οριοθέτηση περιοχών

 (Biedermann & Niedringhaus 2009). Το όργανο παραγωγής

αυτά, είναι µια µεµβράνη που ονοµάζεται 

που µεταφέρονται από αεροµεταφερόµενες δονήσεις

µεµβράνες συνδέονται στα χορδοτονικά όργανα και περιέχονται

Εικόνα 1.5), ειδικά τροποποιηµένες τραχείες

του ήχου (Gullan 2017). 

Αφρώδης µάζα νύµφης της υπεροικ. Cercopoidea α) σχηµατική
Biedermann  & Niedringhaus 2009), β) φωτογραφία

(πηγή: canderra.naturemapr.org.) 

β 
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η περίσσεια του 

αφρόφορων ειδών 

µυκοπολυσακχαρίτες, 

περιβάλλουν το σώµα τους 

 τα άτοµα της 

του µεσόφυλλου 

Cicadidae -κοινώς 

να «άδουν». Το 

χρησιµεύει για την 

περιοχών, και εν µέρει 

παραγωγής του 

ονοµάζεται τύµβαλο, και 

αεροµεταφερόµενες δονήσεις. Οι 

περιέχονται σε 

τραχείες, οι οποίοι 

σχηµατική 
φωτογραφία σε βλαστό 
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Τα υπόλοιπα Αυχενόρρυγχα, δεν έχουν το κατάλληλο µέγεθος σώµατος, τη 

δύναµη ή τις µορφολογικές λεπτοµέρειες για να παράγουν 

αεροµεταφερόµενους ήχους υψηλών συχνοτήτων, αλλά µπορούν να 

παράγουν ήχους χαµηλών συχνοτήτων (µέσω του τυµβάλου), που 

µεταφέρονται µε τη δόνηση του υποστρώµατος (ξύλο, έδαφος) (Gullan 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Μετακίνηση  

Ο πιο κοινός τρόπος µετακίνησης στα Αυχενόρρυγχα είναι µέσω αλµάτων. Τα 

οπίσθια πόδια είναι ειδικά κατασκευασµένα για αυτό το σκοπό (Bonsignori et 

al. 2013). Πρόσφατες µελέτες έδειξαν πως τα αφρόφορα αυχενόρρυγχα 

(spittlebugs) είναι «παγκόσµιοι πρωταθλητές» στο άλµα, αφού σε σχέση µε το 

βάρος του σώµατος τους, ξεπερνούν τους ψύλλους (Εικόνα 1.6). Ωστόσο, 

µεγάλες αποστάσεις καλύπτονται µέσω πτήσης. Τα περισσότερα είδη, κυρίως 

τα µακρόπτερα,  έχουν την ικανότητα ενεργής πτήσεως, ενώ παρατηρείται 

διµορφισµός στο µήκος των πτερύγων, αφού µέσα σε ένα πληθυσµό ενός 

είδους συνυπάρχουν µακρόπτερες και βραχύπτερες µορφές. Η αναλογία 

µεταξύ των διαφορετικών µορφών, µπορεί να επηρεαστεί από 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε µεγαλύτερες αποστάσεις η µετακίνηση 

πραγµατοποιείται παθητικά, µέσω του αέρα (Biedermann & Niedringhaus 

2009). 

Εικόνα 1.5 Σύστηµα λήψης ήχου στα τζιτζίκια σχηµατικά (εσωτερικά 
και εξωτερικά), τύµπανο, χορδοτονικά όργανα, αερόσακος (πηγή: 

robinsonlibrary.com)  



Μεταπτυχιακή μελέτη 

 

 

1.2.6 Αρπακτικά και παρασιτοειδή

Τα αρπακτικά των Αυχενορρύγχων

συνήθως εξειδικευµένα

αποτελούν την µοναδική

αυτά. Οι κύριοι θηρευτές

Ηµίπτερα Reduviidae και

bugs και damsel bugs αντίστοιχα

αλλά και σπονδυλωτά

σαύρες (Resh & 

παρασιτοειδή ακµαίων

συναντώνται έντοµα από

Dryinidae (Hymenoptera

(Diptera) και είδη Strepsiptera

παρασιτισµός σε ορισµένες

µπορεί να προκαλέσει έντονες

γεννητικά όργανα και 

αναγνώριση του είδους. 

των οικογενειών Trichogrammatidae 

Niedringhaus 2009, Resh

1.2.7 Φυτά ξενιστές 

Τα Αυχενόρρυγχα δείχνουν

οποίο δρα ως θέση διατροφής

ως διαβιβαστής µηνυµάτων

προαναφέρθηκε (Ενότητα

Εικόνα 1.6 Άλµα του είδους

 

και παρασιτοειδή  

Αυχενορρύγχων δεν είναι 

εξειδικευµένα και συνεπώς δεν 

µοναδική πηγή τροφής για 

θηρευτές είναι οι αράχνες, τα 

 Reduviidae και Nabidae (assassin 

 damsel bugs αντίστοιχα), µυρµήγκια 

σπονδυλωτά όπως πουλιά και 

& Carde 2009). Στα 

ακµαίων και νυµφών 

έντοµα από τρείς οµάδες: 

Hymenoptera), Pipunculidae 

Strepsiptera (Εικόνα 1.7). Ο 

ορισµένες περιπτώσεις 

προκαλέσει έντονες αλλαγές στα 

και να καταστήσει δύσκολη έως και αδύνατη

είδους. Τα ωά µπορούν να παρασιτιστούν από

 Trichogrammatidae και Mymaridae (Biedermann & 

Resh & Carde 2009).  

δείχνουν µια εµφανή εξάρτηση από το φυτό

διατροφής, ως υπόστρωµα για την εναπόθεση

µηνυµάτων επικοινωνίας µεταξύ των ειδών

Ενότητα 1.2.4). Ως είδη που τρέφονται µε τον φυτικό

είδους Cicadella viridis, σε χρόνο 6’’ (Bonsignori

Εικόνα 1.7 Παρασιτισµένο

Balclutha puncata
παρασιτοειδές

Drynidae ( Hymenoptera)

Θάνου Ζωή 
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και αδύνατη την 

από υµενόπτερα 

ridae (Biedermann & 

φυτό ξενιστή, το 

εναπόθεση ωών και 

των ειδών, όπως 

τον φυτικό χυµό, 

Bonsignori  et. al 2013)  

Παρασιτισµένο 
puncata, από 

παρασιτοειδές της οικ. 
Hymenoptera)  
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τα Αυχενόρρυγχα µπορεί να είναι αυστηρώς µονοφάγα, ολιγοφάγα, αλλά και 

πολυφάγα. (Biedermann & Niedringhaus 2009). Μπορούν να τραφούν από 

ένα µεγάλο εύρος φυτών όπως βρύα, φτέρες, ποώδη φυτά και γρασίδια, µέχρι 

θάµνους και δέντρα, καλλιεργούµενα ή µη φυτά. Πολλά είδη, ιδίως αυτά που 

τρέφονται διαµέσου των αγγείων του ξύλου, συνήθως χρησιµοποιούν λίγα ή 

και µόνο ένα είδος φυτού για να διατραφούν αλλά, εάν ο ξενιστής δεν 

βρίσκεται στο περιβάλλον τους, είναι ικανά να διατραφούν και να 

αναπτυχθούν σε µια ποικιλία εναλλακτικών ξενιστών. Λίγα από τα είδη που 

τρέφονται στο ξύλο έχουν εξαιρετικά µεγάλο εύρος ξενιστών όπως π.χ. το 

Philaenus spumarius (L) για το οποίο έχουν καταγραφεί πάνω από 500 φυτά 

ξενιστές. Τα είδη που τρέφονται στον ηθµό και στο µεσόφυλλο, τείνουν να 

έχουν µικρότερο εύρος ξενιστών από εκείνα που τρέφονται στο ξύλο και 

µάλιστα πολλά είδη φαίνεται πως χρησιµοποιούν µία µόνο οικογένεια ή γένος 

ή είδος φυτών. Μερικά είδη αλλάζουν ξενιστές όταν αλλάζει η εποχή ή στα 

διάφορα στάδια του βιολογικού κύκλου τους (Resh & Carde 2009). Έτσι, για 

τα περισσότερα των ειδών δεν είναι γνωστό το εύρος των ξενιστών. Παρότι 

υπάρχουν αρκετές καταγραφές ενήλικων ατόµων, που έχουν συλλεχθεί µε 

απόχη από συγκεκριµένο φυτό, δεν σηµαίνει ότι είναι και φυτό ξενιστής. Αυτό 

συµβαίνει διότι τα ενήλικα Αυχενόρρυγχα µετακινούνται και πετούν αρκετά 

στο περιβάλλον τους, οπότε µπορεί να βρεθούν σε φυτά τυχαία. Οι νύµφες 

έχουν πιο στενή σχέση µε το φυτό-ξενιστή (Soderman 2007). 

1.2.8 Οικονοµική σηµασία των Αυχενορρύγχων 

Παρόλο που η πλειοψηφία των ειδών των Αυχενορρύγχων δεν προκαλούν 

ζηµιές στα καλλιεργούµενα φυτά, η υποτάξη αυτή περιλαµβάνει κάποιους από 

τους πιο καταστρεπτικούς εχθρούς. Μπορεί να ζηµιώσουν τα φυτά είτε άµεσα 

µέσω της διατροφής ή της ωοθεσίας, είτε συχνότερα, έµµεσα µέσω της 

µετάδοσης φυτοπαθογόνων (Resh & Carde 2009).  

Άµεσες ζηµιές 

Τα Αυχενόρρυγχα κατά την είσοδο του στυλέτου τους για διατροφή 

τραυµατίζουν φύλλα και καρπούς, όπως προαναφέρθηκε. Τα συµπτώµατα 

που δηµιουργούνται κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε τη µορφή 

τους- αυτά που οµοιάζουν µε α) στίγµατα και β) κάψιµο (Backus 1993).  
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Τα στίγµατα είναι χαρακτηριστικές υπόλευκες κηλίδες στην πάνω επιφάνεια 

του φύλλου που δηµιουργούνται λόγω της διατροφής από τα κύτταρα του 

µεσόφυλλου. Παρότι προτιµούν να διατρέφονται από τα φύλλα στίγµατα 

παρατηρούνται και στους καρπούς (Εικόνα 1.1). Η ζηµιές αυτές προκαλούνται 

από τα είδη της υποοικογένειας Typhlocybinae (Backus 1993, Steacy & 

Pouchot-Lermans 1993, Baspinar 1994).  

Αντίθετα, τα συµπτώµατα που µοιάζουν µε κάψιµο, γνωστά και ως 

«hopperburn» προκαλούνται από µια δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ 

σύνθετων ερεθισµάτων διατροφής των εντόµων και αποκρίσεων του φυτού. 

∆ηµιουργούνται από είδη που θεωρούνται πολύ καταστρεπτικά παγκοσµίως, 

προκαλώντας ζηµιές χιλιάδων δολαρίων σε καλλιέργειες, όπως για 

παράδειγµα το είδος Nilaparvata lugens (Stal 1854), που είναι ο πρωταρχικός 

λόγος για τις απώλειες των ορυζώνων σε όλη την Ασία (Backus et al. 2004) 

(Εικόνα 1.8).  

 

Τα γενικά συµπτώµατα που εµφανίζονται στα φυτά από την ασθένεια αυτή 

περιλαµβάνουν α) ακραίο µαρασµό σε πολύ νεαρά φυτά, β) χλώρωση των 

φύλλων που εκτείνεται σε όλο το φύλλο και ακολουθείται από πτώση τους σε 

γηραιότερα φυτά και γ) νανισµό, ο οποίος προκαλείται από µειωµένη 

επιµήκυνση των στελεχών (Backus et al. 2004).  

Έµµεσες ζηµιές 

Τα Αυχενόρρυγχα κατατάσσονται µεταξύ των πιο σηµαντικών φορέων 

φυτοπαθογόνων µικροοργανισµών, καθώς δύνανται να µεταδώσουν ιούς, 

Εικόνα 1.8 α) Μεγάλος πληθυσµός στη βάση ρυζιού του είδους N. lugens β)κηλίδα σε 
ορυζώνα από hopperburn ( πηγή: pestnet.org) 

α β 
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βακτήρια και φυτοπλάσµατα. Πάνω από 150 είδη είναι γνωστοί φορείς 

σηµαντικών φυτοπαθογόνων. Τα έντοµα συνήθως προσλαµβάνουν το 

παθογόνο µέσω της διατροφής τους από ένα µολυσµένο φυτό το οποίο 

πολλαπλασιάζεται στο σώµα τους και εισέρχεται στο νέο φυτό µε τη σίελο 

κατά τη διατροφή (Resh & Carde 2009). Θεωρούνται κατάλληλοι φορείς (µαζί 

µε τα Sternorrhyncha) επειδή είναι λιγότερο επιβλαβή για τα φυτικά κύτταρα, 

όταν εισάγουν το στυλέτο τους για να διατραφούν, διότι περνά ανάµεσα από 

τα κύτταρα για να φτάσει στον ιστό στόχο (πχ. ηθµός) χωρίς να προκαλέσει 

ζηµιά (Fereres & Moreno 2009). 

Στα εσπεριδοειδή µεταφέρουν δύο πολύ σηµαντικά παθογόνα, το 

φυτόπλασµα Spiroplasma citri (Εικόνα 1.9α) που προκαλεί την ασθένεια 

Στάµπορν ή µεταδοτική µικροφυλλία και το βακτήριο Xylella fastidiosa (Εικόνα 

1.9β) που προκαλεί την ποικιλοχρωµατική χλώρωση στα εσπεριδοειδή (Citrus 

variegated Chlorosis CVC), τα οποία θεωρούνται καραντίνας για την Ευρώπη 

(Παναγόπουλος 2007). 

.  

1.3 Μέθοδοι εκτίµησης του πληθυσµού των Αυχενορρύγχων 

Για τη µελέτη ενός πληθυσµού εντόµων δεν είναι δυνατόν να γίνει 

καταµέτρηση κάθε ατόµου ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν, είναι απαραίτητο να 

συλλέγονται δείγµατα και στη συνέχεια να γίνονται εκτιµήσεις πληθυσµού για 

Εικόνα 1.9 Συµπτώµατα του α) S. citri (Nejat et al. 2011) β) X. fastidiosa, (πηγή: 
invasive.org) σε εσπεριδοειδή 

α β 
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αυτά. Οι µέθοδοι δειγµατοληψίας µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

εκείνες που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν την πτήση ιπτάµενων 

εντόµων, και αυτές που έχουν σχεδιαστεί να συλλέγουν τα άτοµα από το 

έδαφος ή την βλάστηση (Dent & Walton 1997). 

Παγίδες παρεµπόδισης πτήσης 

Η πιο κοινή µέθοδος συλλογής Αυχενορρύγχων είναι οι κίτρινες κολλητικές 

παγίδες (Trebicki et al 2009, Soderman 2007, Kersting et al 1997, Gunthart 

1987) (Εικόνα 3.5α). Οι κίτρινες κολλητικές παγίδες χρησιµοποιούνται ευρέως 

για τον έλεγχο του πληθυσµού πολλών εντοµολογικών εχθρών όπως 

αλευρώδεις, θρίπες, αφίδες κ.α, αφού το κίτρινο χρώµα φαίνεται να είναι 

περισσότερο ελκυστικό για µια µεγάλη ποικιλία φυτοφάγων εντόµων και 

αρπακτικών (Campbell & Hanula 2007, Dent & Walton 1997), ενώ είναι 

περισσότερο ελκυστικό και για τα Αυχενόρρυγχα από ότι το άσπρο, το 

πράσινο, το κόκκινο και το µπλε (Alverson et al. 1977). Τα έντοµα 

παγιδεύονται κατά την πτήση τους στην επιφάνεια που είναι καλυµµένη µε 

κόλλα µακράς διαρκείας. Έτσι πρέπει να γίνεται συχνά αλλαγή των παγίδων, 

διότι καλύπτονται από έντοµα και σκόνη, µειώνοντας την αποτελεσµατικότητα 

συλλογής τους (Dent & Walton 1997). 

Μια άλλη κοινή µέθοδος συλλογής Αυχενορρύγχων για την καταγραφή 

χωρικών δεδοµένων, είναι η χρήση διαφόρων τύπων αναρροφητικών 

παγίδων (suction traps) (Biedermann & Niedringhaus 2009) (Εικόνα 1.10 α,γ). 

Οι παγίδες αυτές αποτελούνται από έναν αναρροφητήρα, ο οποίος αναρροφά 

έντοµα από τη βλάστηση και τα συλλέγει σε δοχείο, αφού πρώτα τα 

«φιλτράρει» µέσω λεπτής σήτας (Dent & Walton 1997). Οι παγίδες αυτές 

φαίνεται να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές για κάποια είδη 

Αυχενορρύγχων σε σύγκριση µε τις κίτρινες κολλητικές παγίδες (Kersting et 

al. 1997).  

Επιπλέον για την συλλογή Αυχενορρύγχων, χρησιµοποιούνται και παγίδες 

φωτός (Soderman 2007) (Εικόνα 1.10 β,γ). Οι παγίδες αυτές έχουν την 

ικανότητα να συλλέγουν µεγάλους αριθµούς ιπτάµενων εντόµων αφού πολλά 

έντοµα προσελκύονται από το φως. Οι παγίδες αυτές, αποτελούνται από µια 
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φωτεινή πηγή που εκπέµπει φως (320-400nm), όπου προσελκύει τα έντοµα 

και τα σκοτώνει ακαριαία (Dent & Walton 1997). 

 

 

 

 

Σε µεγάλες εκτάσεις, αγρούς και βοσκοτόπους, παγίδες τύπου Malaise είναι οι 

πλέον κατάλληλες, για τη συλλογή Αυχενορρύγχων (Soderman 2007). Η 

παγίδα Malaise σχεδιάστηκε από τον Rene Malaise το 1934 και έχει ευρεία 

χρήση συµβάλλοντας σε βιολογικές και οικολογικές µελέτες ιπτάµενων κυρίως 

εντόµων, αφού θεωρείται ότι υπάρχει άµεση αναλογική σχέση µεταξύ του 

αριθµού των εντόµων που συλλαµβάνονται σε µια τέτοια παγίδα και της 

αφθονίας των εντόµων του ίδιου είδους στο περιβάλλον. Είναι παγίδα «τύπου 

σκηνής» η οποία διακόπτει την πτήση ιπτάµενων εντόµων καθώς µπαίνουν 

στο εσωτερικό της και ανέρχονται προς την κορυφή αναζητώντας διαφυγή 

(Εικόνα 3.4). Εκεί εισέρχονται σε ένα φιαλίδιο το οποίο είναι και το µέρος 

συλλογής τους αφού περιέχει κάποιο υγρό θανάτωσης (Matthews & Matthews 

1971). 

Εικόνα 1.10 α) Παγίδα φωτός (πηγή: 
johnwhock.com) β) αναρροφητική 

παγίδα D-Vac (πηγή: gwct.org.uk) γ) 
συνδυασµός παγίδας φωτός µε 

αναρροφητική (πηγή: pbcrc.com.au) 

 

α β 

γ 
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Η επιτυχία της παγίδας αυτής εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως η 

θερµοκρασία και γενικότερα οι καιρικές συνθήκες, αφού επηρεάζουν την 

κινητικότητα των ιπτάµενων εντόµων, αλλά και ο προσανατολισµός που θα 

έχει σε σχέση µε την καλλιέργεια. Είναι µια απλή µέθοδος παγίδευσης η οποία 

συλλέγει δείγµατα καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου αφότου τοποθετηθεί 

(Matthews & Matthews 1971). 

Συλλογή εντόµων από το έδαφος ή τη βλάστηση  

Για είδη που ζουν κοντά στο έδαφος µπορούν να συλλεχθούν αποτελεσµατικά 

µε τη χρήση παγίδων pitfall (Biedermann & Niedringhaus 2009, Soderman 

2007) (Εικόνα 1.11). Οι παγίδες αυτές είναι δοχεία που περιέχουν υγρό (νερό 

µε κάποιο συντηρητικό), είναι θαµµένες στο έδαφος ενώ το άνοιγµά τους 

βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την επιφάνεια του εδάφους. Έντοµα που βαδίζουν 

στο έδαφος πέφτουν µέσα στην παγίδα χωρίς δυνατότητα διαφυγής (Dent & 

Walton 1997). Οι συγκεκριµένες παγίδες είναι αποτελεσµατικές κυρίως σε 

βραχύπτερα είδη (άτοµα της οικογένειας Delphacidae, ή είδη της οικ. 

Cicadellidae, όπως τα Chiasmus και Doratura) ή σε νύµφες, και 

χρησιµοποιούνται συνήθως σε συνδυασµό µε κάποια από τις προηγούµενες 

µεθόδους (Biedermann & Niedringhaus 2009).  

 

Η πλέον οικονοµική και ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος συλλογής 

Αυχενορρύγχων από τη βλάστηση, για ενήλικα αλλά και ανήλικα µη ιπτάµενα 

σταδία (νύµφες), είναι η εντοµολογική απόχη (Εικόνα 3.6β). Η απόχη 

Εικόνα 1.11 α) Σχηµατική απεικόνιση παγίδας pitfall ( πηγή: extreme-
macro.co.uk) β) παγίδα pitfall ( πηγή: en.wikipedia.org) 

α β 
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ταλαντεύεται αρκετές φορές µέσα στη βλάστηση, περιστρέφοντας το δίχτυ 

έτσι ώστε το άνοιγµα του να είναι σε επαφή µε τη βλάστηση. (Dent & Walton 

1997). Μετά το πέρας των «χτυπηµάτων» της απόχης πάνω στη βλάστηση, 

τα άτοµα συλλέγονται µε αναρροφητήρα χειρός (Εικόνα 3.6α) και 

θανατώνονται σε φιαλίδιο όπου προστίθεται µια ουσία θανάτωσης (πχ οξικός 

αιθυλεστέρας) (Biedermann & Niedringhaus 2009). 

Η αποτελεσµατικότητα της, εξαρτάται από την ικανότητα του χρήστη, το 

µέγεθος των οπών στο δίχτυ, το ύψος των φυτών, τον ηµερήσιο ρυθµό των 

εντόµων και τον καιρό (η υψηλή υγρασία αποτρέπει τη χρήση απόχης) (Dent 

& Walton 1997). Είδη που ζουν κρυµµένα στη βλάστηση ή στις ρίζες των 

φυτών (πχ Aphrodes, Agallia, Euscelis, είδη της οικ. Delphacidae) και είδη 

που ζουν στην κόµη δέντρων (πχ Edwardsiana), σπάνια συλλέγονται µε την 

απόχη, όπως επίσης και πολύ κινητικά έντοµα, αφού διαφεύγουν εύκολα. 

Ακόµα, αγκαθωτά φυτά, όπως η τριανταφυλλιά, εµποδίζουν το χρήστη να 

συλλέξει έντοµα από αυτά (Soderman 2007).  
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2. Σκοπός 

Λόγω της ολοένα και αυξανόµενης σηµασίας των Αυχενορρύγχων στην 

Ευρώπη γενικά, αλλά και την Ελλάδα ειδικότερα, είναι σηµαντική η ύπαρξη 

δεδοµένων για την πληθυσµιακή διακύµανση αυτών σε δενδρώδεις, και όχι 

µόνο, καλλιέργειες, αλλά και για την εκτίµηση του πληθυσµού αυτών µε 

διάφορες µεθόδους. Μέχρι στιγµής, αν και υπάρχουν σχετικές µελέτες στην 

Ελλάδα για την παρουσία των Αυχενορύγχων σε εσπεριδοειδώνες 

(Κουτσογιαννοπούλου, Βουλγαράκη και Σταµατάκου υπό δηµοσίευση), δεν 

υπάρχουν στοιχεία για την επίδραση των αυτοφυών, που υπάρχουν στον 

εσπεριδοειδώνα, στο µέγεθος του πληθυσµού αλλά και την ποικιλοµορφία 

των Αυχενορρύγχων.  

Επιπλέον, ενώ έχουν γίνει αρκετές µελέτες για την αξιολόγηση των διάφορων 

τύπων παγίδευσης ως προς την αποτελεσµατικότητα τους για διάφορες τάξεις 

εντόµων (Juillet 1963) αλλά και συγκεκριµένα για Αυχενόρρυγχα (Barringer 

2015) και ενώ κάποιες παγίδες είναι πιο δηµοφιλής στη χρήση τους για τη 

συλλογή Αυχενορρύγχων (Stewart 2002, Biedermann-Niedringhaus 2009), 

δεν υπάρχουν συγκεκριµένα στατιστικά στοιχεία ως προς τις διαφορές τους 

στο µέγεθος του πληθυσµού που συλλέγουν αλλά και την ποικιλοµορφία. 

Ακόµα δεν υπάρχουν στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα τους σε 

συγκεκριµένα είδη που πιθανόν η µελέτη τους να είναι κρίσιµη λόγω της 

σηµασίας τους, όπως για παράδειγµα των φορέων του βακτηρίου Xylella 

fastidiosa.  

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η ταξινόµηση, οικολογία και 

καταγραφή του πληθυσµού των Αυχενορρύγχων σε περιβάλλον 

εσπεριδοειδώνα και η συσχέτιση του µε την παρουσία της αυτοφυούς 

βλάστησης, όπως και η σύγκριση και αξιολόγηση τριών µεθόδων 

δειγµατοληψίας (παγίδες Malaise, κολλητικές παγίδες, εντοµολογική απόχη) 

του πληθυσµού αυτών. 
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3 Υλικά και µέθοδοι

3.1 Περιοχή δειγµατοληψιών

Για τις δειγµατοληψίες

Πανεπιστηµίου Αθηνών

πορτοκαλιές (Citrus x 

Moro, Valencia κ.α) περιλάµβανε

µανταρινιάς (Citrus reticulata

paradisi), κουµ κουάτ (Citrus

(Citrus bergamia) και λεµονιάς

άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες

ελαιόδενδρα (Olea europaea

καλλιέργειες µηλοειδών

αυτοφυή. 

 

3.2 Καλλιεργητικές πρακτικές

Για την αξιολόγηση της επιρροής

των Αυχενορρύγχων ο

χορτοκοπή της αυτοφυούς

των γραµµών και µε χορτοκοπτικό

δένδρα στο ένα τµήµα του

 

µέθοδοι 

δειγµατοληψιών 

δειγµατοληψίες επιλέχθηκε ο εσπεριδοειδώνας του 

Αθηνών (Εικόνα 3.1) (20x100m), ο οποίος

 sinensis) διαφόρων ποικιλιών (Navellina

α) περιλάµβανε ποικιλίες άλλων εσπεριδοειδών

reticulata), κιτριάς (Citrus medica), γκρέιπ φρουτ

Citrus japonica), λιµεττιάς (Citrus limetta)

και λεµονιάς (Citrus limon). Ο εσπεριδοειδώνας

καλλιέργειες, όπως φιστικιάς (Pistacia vera

europaea). Σε µεγαλύτερη απόσταση υπήρχαν

µηλοειδών και πυρηνοκάρπων, ενώ υπήρχαν και

.  

 

 

 

 

 

 

 

Καλλιεργητικές πρακτικές  

της επιρροής της αυτοφυούς βλάστησης στον

ο εσπεριδωειδώνας χωρίστηκε στη µέση

αυτοφυούς βλάστησης µε φρέζα (Εικόνα 3.2α)

µε χορτοκοπτικό εδάφους (Εικόνα 3.2β), 

τµήµα του αγρού, ενώ αφηνόταν άθικτη στο άλλο

Εικόνα 3.1 Φωτογραφία από

του οπωρώνα του Γεωπονικού

Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
ο εσπεριδοειδώνας. Πηγή
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του Γεωπονικού 

οποίος εκτός από 

Navellina, New Hall, 

εσπεριδοειδών όπως, 

γκρέιπ φρουτ (Citrus x 

), περγαµόντο 

εσπεριδοειδώνας γειτνίαζε µε 

vera), αλλά και 

απόσταση υπήρχαν και 

υπήρχαν και διάφορα 

βλάστησης στον πληθυσµό 

στη µέση. Γινόταν 

α), κατά µήκος 

 κάτω από τα 

στο άλλο τµήµα. Οι 

Φωτογραφία από δορυφόρο 
του Γεωπονικού 

 Επισηµασµένος 
Πηγή:Google maps 
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ηµεροµηνίες χορτοκοπής ήταν στις 08/11/2016, 14/03/2017, 29/05/2017, 

21/06/2017, 25/09/2017 και 31/10/2017. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών δεν έγινε ψεκασµός µε εντοµοκτόνα 

στον εσπεριδοειδώνα, ούτε και στον υπόλοιπο οπωρώνα. 

 

 

3.3 Τρόποι δειγµατοληψίας 
Για το σκοπό του πειράµατος δοκιµάστηκαν και συγκρίθηκαν οι τρόποι 

δειγµατοληψίας µε εντοµολογική απόχη, παγίδες Malaise και κολλητικές 

παγίδες 

3.3.1 Παγίδες Malaise 

Για το σκοπό του πειράµατος, τοποθετήθηκαν δύο παγίδες Malaise (Εικόνα 

3.4β), µια στο τµήµα του οπωρώνα µε άθικτη την αυτοφυή βλάστηση και µία 

στο τµήµα µε κοµµένη. Οι παγίδες αυτές είχαν διαστάσεις 180x70x105cm και 

προµηθεύτηκαν από το εµπόριο (EntoSphinxS A., ChechRepublic).  

Εκτός από τις παγίδες αυτές, χρησιµοποιήθηκε και µια τροποποιηµένη 

εκδοχή της παγίδας Malaise, η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της 

µετακίνησης εντόµων. Η «µεταναστευτική» παγίδα Malaise (Εικόνα 3.4α), έχει 

δύο «κεφαλές» µε φιαλίδια συλλογής εντόµων, όπου τα δείγµατα συλλέγονται 

ξεχωριστά από την εκάστοτε πλευρά δίνοντας µας τη δυνατότητα να βρούµε 

άµεσα τις διαφορές του πληθυσµού των Αυχενορρύγχων µεταξύ των δύο 

διαφορετικών οικοτόπων (εσπεριδοειδώνας µε ή χωρίς αυτοφυής βλάστηση). 

Η παγίδα αυτή είχε διαστάσεις 160x120x170cm και ήταν ιδιοκατασκευή (µε 

πρότυπο εκείνη της εταιρείας bugdorm) από λευκό εντοµοστεγές δίχτυ του 

Εικόνα 3.2 α) Φρέζα και β) χορτοκοπτικό εδάφους, που χρησιµοποιήθηκαν  

α β 
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εµπορίου (Hellagro Α.Ε.). Τοποθετήθηκε κάθετα στο όριο µεταξύ των δύο 

πλευρών (Εικόνα 3.3). 

 

 

 

Η «µεταναστευτική» παγίδα τοποθετήθηκε από τις 26/01/2017 µέχρι και τις 

13/02/2018. Έγιναν 43 δειγµατοληψίες ανά 8 ηµέρες. Οι δύο απλές παγίδες 

Malaise τοποθετήθηκαν δύο µήνες αργότερα σε απόσταση 10 µέτρων από 

την «µεταναστευτική» στις 24/03/2017 και οι δειγµατοληψίες σταµάτησαν στις 

18/07/2017 λόγω φθοράς αυτών. Έγιναν συνολικά 14 δειγµατοληψίες ανά 8 

ηµέρες. Τα δείγµατα συλλέγονταν στα φιαλίδια που υπήρχαν στις κεφαλές 

των παγίδων και περιείχαν αιθανόλη (98%), το οποίο ήταν το υγρό 

θανάτωσης αλλά και το υγρό διατήρησης.  

 

Εικόνα 3.4 α) «Μεταναστευτική» και β) απλή παγίδα Malaise 

Εικόνα 3.3 Σχηµατική απεικόνιση του εσπεριδοειδώνα. Θέση και 
προσανατολισµός της «µεταναστευτικής» παγίδας 

α β 
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3.3.2 Κίτρινες κολλητικές παγίδες 

Για το σκοπό της παρούσας µελέτης, αναρτήθηκαν δύο κίτρινες κολλητικές 

παγίδες, στην κόµη δέντρων (Εικόνα 3.5α) από το τµήµα του οπωρώνα που 

είχε γίνει χορτοκοπή της αυτοφυούς βλάστησης, και άλλες δύο σε κόµη 

δέντρων στο άλλο τµήµα (µε ανεπτυγµένη την αυτοφυή βλάστηση), σε ύψος 

περίπου 150cm. Οι παγίδες αυτές είχαν διαστάσεις 25x10cm και 

προµηθεύτηκαν από το εµπόριο (Gemma). Η πρώτη ανάρτηση έγινε στις 

09/05/2017. Ανά 8 ηµέρες γινόταν συλλογή των παγίδων και ανάρτηση νέων 

έως και τις 13/02/2018. Η επιλογή των δέντρων για ανάρτηση γινόταν τυχαία. 

Συνολικά έγιναν 27 αλλαγές παγίδων. 

3.3.3 Παγίδες «∆έλτα»  

Οι παγίδες «∆έλτα» (delta traps), έχουν τριγωνικό σχήµα, µακράς διαρκείας 

κόλλα και χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο Λεπιδοπτέρων και ∆ιπτέρων. 

Συνήθως τοποθετείται φεροµόνη στο κέντρο της παγίδας, προσελκύοντας 

ενήλικα αρσενικά άτοµα, ενώ τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται κυµαίνονται 

από λευκό και πράσινο, έως και τα πιο συνηθισµένα που είναι το κίτρινο, 

ανάλογα το έντοµο στόχο (Knight & Miliczky 2003). 

Στις 18/07/2017 αναρτήθηκαν δύο παγίδες τύπου «∆έλτα» (Εικόνα 3.5β), µια 

πράσινη και µια κίτρινη στην κόµη δέντρων σε ύψος 150cm. Οι παγίδες αυτές  

προµηθεύτηκαν από το εµπόριο (Gemma) ενώ δεν περιείχαν φεροµόνη για 

Αυχενόρρυγχα. Ανά 15 ηµέρες γινόταν συλλογή των παγίδων και ανάρτηση 

νέων, έως και τις 13/02/2018. Συνολικά έγιναν 11 αλλαγές παγίδων.  

  

Εικόνα 3.5 α) κίτρινη κολλητική παγίδα και β) κίτρινη 
τύπου «∆έλτα» παγίδα   

β 

α 
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3.4 Συλλογή των δειγµάτων 
Η συλλογή των δειγµάτων γινόταν ανά 8 ηµέρες απ’ όλες τις παγίδες (εκτός 

από τις παγίδες δέλτα που γίνονταν ανά 15 ηµέρες), και τα δείγµατα 

µεταφέρονταν στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για ταξινόµηση. 

3.3.4 Εντοµολογική απόχη 
Κατά τη συλλογή των δειγµάτων γινόταν και δειγµατοληψία µε εντοµολογική 

απόχη (Εικόνα 3.6β) και τη βοήθεια αναρροφητήρα χειρός (Εικόνα 3.6α), από 

τα αυτοφυή αλλά και την κόµη των δέντρων. Η εντοµολογική απόχη είχε 

διάµετρο στεφάνης 38cm και µήκος λαβής 60cm. Οι δειγµατοληψίες µε απόχη 

ξεκίνησαν στις 07/11/2016 και σταµάτησαν στις 13/02/2018. Συνολικά έγιναν 

52 δειγµατοληψίες µε απόχη. Τα άτοµα θανατώνονταν σε αιθανόλη (98%) και 

µεταφέρονταν µε τα υπόλοιπα δείγµατα στο εργαστήριο.  

 

3.4 Συστηµατική κατάταξη των Αυχενορρύγχων 

3.4.1 ∆ιαδικασία ταξινόµησης δειγµάτων από Malaise και απόχη 

Κατά την παραλαβή των δειγµάτων, σε πρώτο στάδιο γινόταν διαχωρισµός 

των Αυχενορρύγχων από τα υπόλοιπα έντοµα που συνέλεξε η παγίδα, και 

φύλαξη αυτών σε πλαστικά φιαλίδια, σε αιθανόλη 98%, όπου εξωτερικά 

αναγράφονταν η ηµεροµηνία ο τύπος παγίδευσης και η θέση της παγίδας. Τα 

υπόλοιπα έντοµα απορρίπτονταν. 

Στη συνέχεια µε τη βοήθεια στερεοσκοπίου γινόταν καταµέτρηση των ατόµων 

ανά δειγµατοληψία και προσδιορισµός της αναλογίας του φύλου. Ο 

Εικόνα 3.6 α) αναρροφητήρας 
και β) εντοµολογική απόχη 

α β 
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διαχωρισµός των αρσενικών

διακρίνοντας τον ωοθέτη

Έπειτα πραγµατοποιούταν

µε εµφανείς µορφολογικές

µέγεθος, ο χρωµατισµός

ταξινόµηση των ατόµων

εξωτερικά χαρακτηριστικά

πρόσθιων αλλά και των

(oceli), η ύπαρξη χαρακτηριστικών

µέρη της κεφαλής και των

µπορεί να φτάσει µέχρι επίπεδο

επίπεδο είδους, ενώ µπορεί

Η ταξινόµηση των ατόµων

του γεννητικού συστήµατος

ακµαίων αρσενικών ατόµων

σε αντικειµενοφόρο πλάκα

πραγµατοποιούνταν αφαίρεση

γεννητικό του σύστηµα

καυστικό κάλιο (ΚΟΗ) περιεκτικότητας

και έως 12 ώρες για 

(Biedermann-Niedringhaus

πρωτεϊνικών τµηµάτων

γεννητικά όργανα που είναι

α 

 

αρσενικών από τα θηλυκά άτοµα γινόταν

ωοθέτη στα θηλυκά (Εικόνα 3.6).  

 

πραγµατοποιούταν µια πρώτη οµαδοποίηση  των ατόµων

µορφολογικές διαφορές που παρουσίαζαν µεταξύ τους

χρωµατισµός ή το µήκος των πτερύγων. Γινόταν 

ατόµων µε διχοτοµικές κλείδες που βασίζονταν

χαρακτηριστικά, όπως οι άκανθες στους πόδες, η νεύρωση

και των οπίσθιων πτερύγων, η θέση των απλών

χαρακτηριστικών χρωµατισµών στο πρόνωτο

και των πτερύγων κ.α. Στο στάδιο αυτό η

µέχρι επίπεδο υποοικογένειας, ή/ και γένους, σπανιότερα

µπορεί να γίνει σε άτοµα αµφοτέρου φύλου. 

ατόµων σε επίπεδο είδους γινόταν βάση της µορφολογίας

συστήµατος, δηλαδή του αιδοιαγού και των στύλων

ατόµων. Το υπό εξέταση αρσενικό άτοµο τοποθετούνταν

πλάκα και µε τη βοήθεια εντοµολογικών

πραγµατοποιούνταν αφαίρεση του κάτω µέρους της κοιλίας που

σύστηµα. Στη συνέχεια τοποθετούνταν εντός φιαλιδίου

ΚΟΗ) περιεκτικότητας 10%, για 1-2 ώρες για µικρότερα

για µεγαλύτερα, ώστε να επιτευχθεί η διαύγαση

Niedringhaus 2009). Η διαύγαση συνίσταται στη διαλυτοποίηση

τµηµάτων και λιπών των ιστών, ώστε να παραµείνουν

που είναι χιτινώδεις κατασκευές και να χρησιµοποιηθούν

Εικόνα 3.6 Κάτω

κοιλίας α)θηλυκού
αρσενικού

 

β 
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γινόταν εύκολα, 

ατόµων σύµφωνα 

µεταξύ τους, όπως το 

Γινόταν συστηµατική 

σίζονταν αρχικά σε 

η νεύρωση των 

απλών οφθαλµών 

πρόνωτο ή σε άλλα 

αυτό η ταξινόµηση 

γένους, σπανιότερα σε 

φύλου.  

της µορφολογίας 

των στύλων των 

άτοµο τοποθετούνταν 

εντοµολογικών καρφιτσών, 

κοιλίας που περιείχε το 

εντός φιαλιδίου µε 

για µικρότερα άτοµα 

η διαύγαση του 

στη διαλυτοποίηση 

παραµείνουν τα 

χρησιµοποιηθούν 

 3.6 Κάτω µέρος 
)θηλυκού και β) 

αρσενικού ατόµου 
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ως ταξινοµικοί χαρακτήρες. Τα διαυγασµένα γεννητικά όργανα, µετά τον 

απαραίτητο χρόνο παραµονής στο καυστικό κάλιο, µεταφέρονταν εκ νέου σε 

αντικειµενοφόρο πλάκα για παρατήρηση σε στερεοσκόπιο (Zeiss Stemi 305) 

και στη συνέχεια σε οπτικό µικροσκόπιο (Zeiss Stemi 305) για µεγαλύτερη 

ανάλυση (x10, x40).  

Οι κλείδες που χρησιµοποιήθηκαν για την συστηµατική κατάταξη ήταν του 

Ribaut (1952), των Biedermann-Niedringhaus (2009) και Ossiannilsson 

(1978), ενώ βοηθητικά έγινε αναζήτηση ειδών σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 

και έγκυρες διαδικτυακές σελίδες (Tamotsu 1982, Fletcher & Lariviere 2009, 

dmitriev.speciesfile.org, zahniser.speciesfile.org). 

Μετά το τέλος της ταξινόµησης τα αναγνωρισµένα είδη τοποθετούνταν µε 

υδατοδιαλυτή κόλλα πάνω σε εντοµολογικά χαρτάκια και έπειτα µε καρφίτσες 

στερεώνονταν και αποθηκεύονταν στη συλλογή µε τα υπόλοιπα 

αναγνωρισµένα άτοµα. 

3.4.2 ∆ιαδικασία ταξινόµησης δειγµάτων από κολλητικές παγίδες 

Κατά την παραλαβή των κολλητικών παγίδων γινόταν καταµέτρηση και 

καταγραφή των Αυχενορρύγχων ανά δειγµατοληψία, τύπο παγίδας και ανά 

θέση της εκάστοτε παγίδας στον αγρό. Η ταξινόµηση των ατόµων γινόταν 

µέχρι και επίπεδο γένους σπανίως µέχρι επίπεδο είδους, αφού τα άτοµα ήταν 

προσκολληµένα στην παγίδα, δυσχεραίνοντας τον χειρισµό τους. Η 

διαδικασία ταξινόµησης ήταν ίδια µε εκείνη που προαναφέρθηκε. Τα δείγµατα 

µετά την αναγνώριση απορρίπτονταν. 

3.5 Επεξεργασία δεδοµένων 

Τα αποτελέσµατα των ειδών που βρέθηκαν ανά χρονική περίοδο και ανά 

παγίδα, καταχωρήθηκαν σε υπολογιστικό φύλλο (Excel 2007- Microsoft office) 

ώστε να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία των δεδοµένων, για την συµµετοχή 

των διαφόρων ταξινοµικών οµάδων στο σύνολο του πληθυσµού, την 

αναλογία φύλου και την πληθυσµιακή διακύµανση, όπως επίσης και τον 

υπολογισµό οικολογικών παραµέτρων (ενότητα 3.5.1-3.5.4) για κάθε τµήµα 

του εσπεριδοειδώνα (τµήµα µε ή χωρίς αυτοφυή). Τα δεδοµένα από την 

συλλογή εντόµων στις παγίδες διαφόρων τύπων στα διαφορετικά τµήµατα του 
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εσπεριδοειδώνα (µε και χωρίς αυτοφυή βλάστηση) αναλύθηκαν ως προς τη 

διασπορά τους (one και 2-way ANOVA, P<0,05). Όπου υπήρχε στατιστικώς 

σηµαντική διαφορά έγινε στατιστική σύγκριση (Tukey HSD test, t-test). Για την 

στατιστική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό JMP 14 SW (SAS 

Institute, 2016; Cary/USA).  

3.5.1 Κυριαρχία και συχνότητα 

Για την αξιολόγηση του πληθυσµού των διαφόρων ειδών των Αυχενορρύγχων 

χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια της κυριαρχίας και της συχνότητας.  

Η κυριαρχία ενός είδους αντιστοιχεί στο ποσοστό που αντιπροσωπεύουν τα 

άτοµα του είδους επί των συνολικά συλληφθέντων ατόµων όλων των ειδών 

(σχετική πληθυσµιακή πυκνότητα). Μια οµάδα θεωρείται κυρίαρχη, σηµαντική 

ή ασήµαντη, ανάλογα µε το εάν ο πληθυσµός της υπερβαίνει το 5%, είναι 

µεταξύ του 2-5% ή είναι µικρότερος του 2% του συνολικού αριθµού ατόµων 

των δειγµατοληψιών αντίστοιχα.  

Η συχνότητα ενός είδους εκφράζεται µε το ποσοστό των δειγµάτων στα 

οποία έχει βρεθεί το είδος αυτό επί των συνολικών δειγµάτων. Ως προς την 

συχνότητα, µια οµάδα µπορεί να είναι σταθερή, συχνή ή τυχαία, αν απαντά σε 

ποσοστό πάνω από το 50%, µεταξύ 25-50% ή µικρότερο από το 25% του 

συνόλου των δειγµατοληψιών αντίστοιχα (Emmanouel, 1977) 

3.5.2 ∆είκτες του πλούτου των ειδών 

Ο απλούστερος και ευκολότερος τρόπος να εκφράσουµε την ποικιλότητα 

ειδών µιας βιοκοινότητας είναι να χρησιµοποιήσουµε τον αριθµό των ειδών 

της βιοκοινότητας. Όµως ο αριθµός δε µας είναι γνωστός µόνο εάν κάνουµε 

απογραφή. Μας είναι γνωστός µόνο ο αριθµός των ειδών (S) και οι αριθµοί 

των ατόµων κάθε είδους (�� ) που περιλαµβάνονται στο δείγµα µας. ∆ε 

γνωρίζουµε ούτε τον πραγµατικό πλούτο ειδών (αριθµό ειδών) ούτε την 

πραγµατική ποσοστιαία συµµετοχή (σε αριθµό ατόµων) κάθε είδους στη 

σύνθεση της βιοκοινότητας από την οποία ελήφθη το δείγµα. 

Είναι προφανές ότι όσα περισσότερα άτοµα περιλαµβάνει το δείγµα τόσο 

περισσότερα είδη, από ένα άγνωστο και µεγαλύτερο αριθµό ειδών της 

βιοκοινότητας, θα αντιπροσωπεύονται στο δείγµα. Έτσι, όσο µεγαλύτερη είναι 
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η δειγµατοληπτική προσπάθεια, τόσα περισσότερα άτοµα, άρα και είδη, 

περιλαµβάνονται στο δείγµα. Επίσης, µε την ίδια δειγµατοληπτική 

προσπάθεια, βιοκοινότητες µε µικρότερους πληθυσµούς στα διάφορα είδη, θα 

εµφανιστούν, κατά πάσα πιθανότητα, µε λιγότερα είδη από άλλες µε πιο 

πολυάριθµες βιοκοινότητες. Απαιτείται εποµένως «διόρθωση» του 

παρατηρηθέντος αριθµού ειδών µε βάση τον αριθµό των ατόµων στο δείγµα, 

προκειµένου να έχουµε ένα µέτρο (δείκτη) του αριθµού των ειδών και 

δυνατότητα σύγκρισης του πλούτου ειδών διαφόρων βιοκοινοτήτων 

(δειγµάτων)  

∆ύο τέτοιες «διορθώσεις» (δείκτες πλούτου ειδών) έχουν προταθεί και 

χρησιµοποιούνται. Ο δείκτης ��του Margalef (1958): 

�� =
� − 1
	
�  

 και ο δείκτης ��του E.F. Menhinich (1964): 

�� =
�
√� 

όπου S και N οι αριθµοί των ειδών και των ατόµων αντίστοιχα στο δείγµα. 

3.5.3 ∆είκτης ποικιλότητας του Simpson 

Ο Simpson (1949) πρότεινε ένα δείκτη που ποσοτικοποιεί την ιδιότητα της 

«κυριαρχίας» σε µια βιοκοινότητα και που είναι αντίθετη της «ποικιλότητας».  

Ο δείκτης ποικιλότητας του Simpson (D) µετρά την πιθανότητα δύο άτοµα που 

επιλέγονται τυχαία από ένα δείγµα, να ανήκουν στο ίδιο είδος. Προφανώς όσο 

λιγότερα είδη υπάρχουν στη βιοκοινότητα, τόσο µεγαλύτερη είναι αυτή η 

πιθανότητα.  Αλλά επιπλέον όσο η κατανοµή των ατόµων στα είδη 

αποµακρύνεται από την ισοµερή, τόσο η πιθανότητα αυτή γίνεται πάλι 

µεγαλύτερη. Εποµένως, ο δείκτης αυτός επηρεάζεται και από τον αριθµό των 

ειδών και από την κατανοµή των ατόµων στα είδη. 

Ο δείκτης αυτός δίνεται από τον τύπο: 
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 =�
�(
� − 1)
�(� − 1)

�

���
 

όπου s ο συνολικός αριθµός των ειδών στο δείγµα, 
� ο αριθµός ατόµων που 

ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο είδος, και N ο συνολικός αριθµός των ατόµων 

όλων των ειδών. 

Με αυτόν τον δείκτη, το 0 αντιπροσωπεύει την απόλυτη ποικιλότητα και το 1, 

καθόλου ποικιλότητα. Εποµένως, όσο µεγαλύτερη η τιµή του  , τόσο 

µικρότερη η ποικιλότητα. 

∆εδοµένου ότι η κυριαρχία είναι αντίθετη της ποικιλότητας, ο δείκτης 

κυριαρχίας εύκολα µετασχηµατίζεται σε δείκτη ποικιλότητας που δίνεται από 

τη σχέση: 

1 −  

όπου η τιµή του δείκτη ποικίλλει από το 0 έως το 1, µόνο που εδώ, όσο πιο 

µεγάλη είναι η τιµή, τόσο µεγαλύτερη η ποικιλοµορφία. Αυτό είναι πιο 

κατανοητό. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης αντιπροσωπεύει την 

πιθανότητα δύο άτοµα που επιλέγονται ανεξάρτητα από το δείγµα να ανήκουν 

σε διαφορετικά είδη. 

3.5.4 Μέθοδος Anne Chao 

Η µέθοδος αυτή, εκτιµά τον αναµενόµενο αριθµό των ειδών µε βάση τον 

αριθµό των ειδών που εµφανίστηκαν στο δείγµα µε µόνο ένα άτοµο (a) και τον 

αριθµό των ειδών που εµφανίστηκαν στο δείγµα µε µόνο δύο άτοµα (b).  

���� = ���� +	
��
2�	 

Όπου ���� ο συνολικός αριθµός των ειδών που συλλέχθησαν. 
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4. Αποτελέσµατα 
Στην προσπάθεια καταγραφής του πληθυσµού των Αυχενορρύγχων σε 

περιβάλλον εσπεριδοειδώνα συλλέχθηκαν συνολικά 2,963 άτοµα (ενήλικα και 

νύµφες) που κατατάχθηκαν σε 57 είδη. Από αυτά, µόλις τα 56 άτοµα άνηκαν 

στη σειρά Fulgoromorpha µε ποσοστό 1,86%, ενώ τα υπόλοιπα 2,907 άτοµα 

άνηκαν στην σειρά Cicadomorpha µε ποσοστό 98,14%. Η πολυπληθέστερη 

οικογένεια ήταν η Cicadellidae, µε τα περισσότερα είδη να ανήκουν στις 

υποοικογένειες Typhlocybinae (41,78%) και Deltocephalinae (45,29%).  

4.1 Συλλήψεις στην τροποποιηµένη («µεταναστευτική») παγίδα 

Malaise 

Με τη «µεταναστευτική» παγίδα Malaise έγιναν συνολικά 42 δειγµατοληψίες 

από τις 26/01/2017 έως και τις 13/02/2018. Από το τµήµα του εσπεριδοειδώνα 

που είχε ανεπτυγµένα τα αυτοφυή, συλλέχθηκαν συνολικά 1042 άτοµα που 

άνηκαν σε 47 είδη, τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).  

 

 

 

Σειρά Οικογένεια 
Υπο-

οικογένεια 
Είδος 

Αρ. 

ατόµων 

Cicadomorpha 

Aphrophoridae  Philaenus spumarius 
(Linnaeus 1758) 

2 

Cicadellidae Typhlocybinae  

Empoasca pteridis 
(Dahlbom 1850) 

28 

Empoasca decedens 
 (Paoli 1932) 

186 

Empoasca decipiens  
(Paoli 1930) 

93 

Empoasca apicalis 
(Flor 1861) 

2 

Empoasca vitis 
(Göthe 1875) 

5 

Eupteryx melissae 
(Curtis 1837) 

17 

Eupteryx decemnotata 
(Rey 1891) 

3 

Hauptidia provincialis 
(Ribaut 1931) 

10 

Anzygina honiloa  21 

Πίνακας 1. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος στη 
«µεταναστευτική» παγίδα Malaise από την πλευρά µε τα αυτοφυή κατά το διάστηµα από 

26/01/2017 έως 13/02/2018. 
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(Kirkaldy 1906) 
Ficocyba ficaria 
(Horvath 1897) 

35 

Zyginidia pullula 
(Boheman 1845) 

52 

Zygina hyperici  
(Herrich-Schaffer 1836) 

1 

Ribautiana sp. 1 

Edwardsiana sp. 1 

Ζyginella sp. 1 

 

Exitianus capicola 
 (Stal 1855) 

2 

Euscelidius variegatus 
(Kirschbaum 1858) 

62 

Cicadomorpha Cicadellidae Deltocephalinae 

Euscelis lineolatus  
(Brulle 1832) 

24 

Euscelis alsius 
 (Ribaut 1952) 

22 

Euscelis incisus 
(Kirschbaum 1858) 

5 

Recilia schmidtgeni 
(Wagner 1939) 

23 

Allygus modestus 
 (Scott 1876) 

2 

Cicadulina bipunctata 
(Melichar 1904) 

46 

Psammotettix alienus 
(Dahlbom 1850) 

79 

Psammotettix 
cephalotes (Herrich-

Schaffer 1834) 
1 

Psammotettix confinis 
(Dahlbom 1850) 

2 

Psammotettix notatus 
(Melichar 1896) 

2 

Phlepsius intricatus 
(Herrich-Schaffer 1838) 

4 

Orosius orientalis 
(Matsumura, 1914) 

16 

Balclutha rhenana 
(Wagner 1939) 

20 

Balclutha saltuella 
(Kirschbaum 1868) 

13 

Balclutha frontalis  
(Ferrari 1882) 

9 

Balclutha puncata 
(Fabricius 1775) 

113 

Circulifer haematoceps 
(Mulsant & Rey 1855) 

1 

Neoaliturus fenestratus 
(Herrich-Schaffer 1834) 

3 

Goniagnathus 
guttulinervis 

3 

(Συνέχεια Πίνακα 1) 
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(Kirschbaum 1868) 
Deltocephalinae 1 3 

Deltocephalinae 2 3 

Agalliinae 

Anaceratagallia ribauti 
(Ossiannilsson 1938) 

35 

Anaceratagallia frisia 
(Wagner 1939) 

1 

Cicadomorpha Cicadellidae 

Austroagallia sinuata 
(Mulsant & Rey 1855) 

1 

Idiocerinae 
Sulamicerus 

(=Idiocerus) stali 
(Fieber 1868) 

65 

Aphrodinae Anoscopus albifrons 
(Linnaeus 1758) 

1 

Fulgoromorpha 

Delphacidae 

 Laodelphax striatellus 
(Fallen 1826) 

19 

  Toya propinqua 
 (Fieber 1866) 

3 

  Toya sp. 1 

 

Από το τµήµα του εσπεριδοειδώνα που είχε γίνει χορτοκοπή της αυτοφυούς 

βλάστησης, µε την «µεταναστευτική» παγίδα Malaise συλλέχθηκαν συνολικά 

554 άτοµα που ανήκουν σε 37 είδη, τα οποία φαίνονται στον Πίνακα 2.  

 

 

Σειρά Οικογένεια Υπο-οικογένεια Είδος 
Αρ. 

ατόµων 

Cicadomorpha 

 

Aphrophoridae  Philaenus spumarius 2 

Cicadellidae 
Typhlocybinae 

Empoasca pteridis 3 

Empoasca decedens 89 

Empoasca decipiens 32 

Eupteryx melissae 4 

Hauptidia provincialis 5 

Anzygina honiloa 5 

Ficocyba ficaria 1 

Zyginidia pullula 17 

Zyginidia sp. 1 

 Exitianus capicola 3 

Πίνακας 2. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος στη 
«µεταναστευτική» παγίδα Malaise από την πλευρά χωρίς τα αυτοφυή κατά το διάστηµα από 

26/01/2017 έως 13/02/2018. 

(Συνέχεια Πίνακα 1) 
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Deltocephalinae 

Euscelidius variegatus  27 

Euscelis lineolatus  13 

Euscelis alsius 18 

Euscelis incisus  5 

Recilia schmidtgeni  12 

Allygus modestus 1 

Cicadulina bipunctata 21 

Psammotettix alienus  51 

Psammotettix 
cephalotes  

2 

Psammotettix confinis  2 

Psammotettix 
sabulicola (Curtis 

1837) 
1 

Phlepsius intricatus 2 

Orosius orientalis  4 

Balclutha rhenana  27 

Balclutha saltuella  6 

Balclutha frontalis  7 

Balclutha puncata  130 

Anoplotettix putoni 
(Ribaut 1952) 

1 

Thamnotettix zelleri 
(Kirschbaum 1868) 

1 

Deltocephalinae 1 1 

Deltocephalinae 2 2 

Agalliinae 
Anaceratagallia ribauti  20 

Anaceratagallia frisia  2 

Idiocerinae Sulamicerus 
(=Idiocerus) stali  

29 

Fulgoromoprha Delphacidae 
 Laodelphax striatellus 6 

 Toya sp. 1 

 

*Φωτογραφίες όλων των ειδών παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

Τον µεγαλύτερο αριθµό ατόµων στο σύνολο των δειγµατοληψιών µε την 

«µεταναστευτική»  παγίδα, αποτέλεσαν άτοµα των ίδιων ειδών και στις δύο 

πλευρές του εσπεριδοειδώνα (µε ή χωρίς αυτοφυή). Κυρίαρχα είδη ήταν τα 

Empoasca decedens, E. decipiens, Psammotettix alienus, Balclutha punctata, 

(Συνέχεια Πίνακα 2) 
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Sulamicerus stali και Euscelidius variegatus, έχοντας και σταθερή εµφάνιση 

(µε ποσοστό >50%) καθόλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών µε τουλάχιστον 

ένα άτοµο, εκτός του E. variegatus που η εµφάνιση του ήταν συχνή (µε 

ποσοστό 33%). 

Για τα αποτελέσµατα της «µεταναστευτικής» παγίδας έγινε σύγκριση κατά 

ζεύγη και βρέθηκε ότι ο πληθυσµός των Αυχενορρύγχων στην περιοχή µε τα 

αυτοφυή ήταν στατιστικά µεγαλύτερος από αυτόν στην περιοχή χωρίς αυτά 

(t=2,845, P<0,0056) (∆ιάγραµµα 4.1). Επίσης φαίνεται και από το διάγραµµα 

της πληθυσµιακής διακύµανσης (∆ιάγραµµα 4.2), πως ο αριθµός των ατόµων 

στην πλευρά µε ανεπτυγµένα τα αυτοφυή, ήταν µεγαλύτερος σχεδόν καθόλη 

τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Παρόλα αυτά φαίνεται πως σε κάποιες 

χρονικές περιόδους ο αριθµός των συλληφθέντων ατόµων είναι ίδιος και στις 

δύο πλευρές, λόγω της ανάπτυξης των αυτοφυών, αφού κατά τη χορτοκοπή 

τους (πχ 29/05/17) δηµιουργούταν πάλι διαφορά, µε τον πληθυσµό στην 

πλευρά όπου παρέµεναν τα αυτοφυή να είναι µεγαλύτερος. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1 Αριθµός ατόµων Αυχενορρύγχων (Μ.Ο.± Τ.Σ.) που συλλέχθηκαν µε 
«µεταναστευτική» παγίδα Malaise που είχε τοποθετηθεί στο όριο εσπεριδοειδώνων 
µε και χωρίς αυτοφυή κατά το διάστηµα από 26/01/2017 έως 13/02/2018. (Στήλες 

χωρίς κοινό γράµµα διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους) 
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Υπολογισµός οικολογικών

Για την εκτίµηση την ποικιλοµορφίας

αυτών, υπολογίστηκαν 

Menhinich για τα είδη των

δεικτών φαίνονται στον Πίνακα

 

 

∆είκτες 

Simpson(1-D) 

Margalef (R1) 

Menhinich (R2) 

Με βάση το δείκτη του

αυτοφυή παρουσιάζει µεγαλύτερη

µε κοµµένα και ενώ υποστηρίζεται

µεγαλύτερη ποικιλοµορφία

Menhinich δείχνει αντίθετα

∆ιάγραµµα 4.2 Πληθυσµιακή

Αυχενορρύγχων που συλλέχθηκαν

διάστηµα

Πίνακας 3. Αποτελέσµατα οικολογικών

(µε και χωρίς αυτοφυή

 

οικολογικών παραµέτρων  

την ποικιλοµορφίας των δύο οικοσυστηµάτων και

υπολογίστηκαν οι δείκτες του Simpson, και των 

είδη των δύο πλευρών ξεχωριστά. Τα αποτελέσµατα

στον Πίνακα 3. 

Αγρός µε αυτοφυή Αγρός χωρίς αυυτοφυή

0,925 0,895

6,620 5,699

1,456 1,572

του Simpson ο εσπεριδοειδώνας µε ανεπτυγµένα

παρουσιάζει µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ειδών (0,925>0,895) 

ενώ υποστηρίζεται και από το δείκτη του

ποικιλοµορφία σε εκείνη την πλευρά (6,620>5,699), 

αντίθετα αποτελέσµατα (1,456<1,572). 

Πληθυσµιακή διακύµανση του συνολικού αριθµού
συλλέχθηκαν µε τη «µεταναστευτική» παγίδα Malaise
διάστηµα από 26/01/2017 έως 13/02/2018. 

Αποτελέσµατα οικολογικών δεικτών στους δύο διαφορετικούς

χωρίς αυτοφυή) από τη «µεταναστευτική» παγίδα Malaise

Θάνου Ζωή 
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οικοσυστηµάτων και σύγκριση 

των Margalef και 

αποτελέσµατα των 

χωρίς αυυτοφυή 

0,895 

5,699 

1,572 

ανεπτυγµένα τα 

 (0,925>0,895) από ότι 

του Margalef η 

 (6,620>5,699), ο δείκτης του 

αριθµού των 
Malaise  κατά το 

διαφορετικούς οικοτόπους 
Malaise  
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Επίσης µε τη µέθοδο Anne Chao υπολογίστηκε ο εκτιµηθείς αριθµός των 

ειδών όπου για την πλευρά µε τα αυτοφυή ήταν Smax1= 55,33 είδη (από 47 

είδη που βρέθηκαν) και για την πλευρά µε κοµµένα τα αυτοφυή ήταν Smax2= 

42,33 είδη (από 37 είδη που βρέθηκαν). 

4.2 Συλλήψεις στις Απλές παγίδες Malaise 

Με τις απλές παγίδες Malaise έγιναν συνολικά 14 δειγµατοληψίες από τις 

24/03/2017 έως και τις 18/07/2017. Από το τµήµα του εσπεριδοειδώνα που 

είχε ανεπτυγµένα τα αυτοφυή, συλλέχθηκαν συνολικά 291 άτοµα που άνηκαν 

σε 30 είδη, τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4). 

 

 

Σειρά Οικογένεια 
Υπο-

οικογένεια 
Είδος 

Αρ. 

ατόµων 

Cicadomorpha Cicadellidae 

Thyphlocybinae 

Empoasca pteridis 25 

Empoasca decedens 19 

Empoasca decipiens 35 

Eupteryx melissae 9 

Eupteryx decemnotata 2 

Hauptidia provincialis 28 

Anzygina honiloa 25 

Ficocyba ficaria 1 

Zyginidia pullula. 22 

Zyginidia sp 2 

Zygina hyperici 1 

Deltocephalinae 

Euscelidius variegatus 54 

Euscelis lineolatus 11 

Euscelis alsius 7 

Euscelis incisus 3 

Recilia schmidtgeni 3 

Cicadulina bipunctata 12 

Psammotettix alienus 10 

Psammotettix striatus 2 

Psammotettix notatus 1 

Πίνακας 4. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος στη 
παγίδα Malaise από την πλευρά µε ανεπτυγµένα τα αυτοφυή κατά το διάστηµα από 

24/03/2017 έως 18/07/2017. 
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Orosius orientalis 1 

Balclutha rhenana 1 

Balclutha puncata 4 

Anoplotettix putoni 9 

Deltocephalinae 3 1 

Deltocephalinae 4 1 

Deltocephalinae 5 1 

Idiocerinae Sulamicerus 
(=Idiocerus) stali 

2 

Agalliinae 
Anaceratagallia ribauti 8 

Anaceratagallia frisia 2 

Fulgoromorpha Delphacidae  Laodelphax striatellus 1 

 

Από το τµήµα του εσπεριδοειδώνα που έγινε χορτοκοπή της αυτοφυούς 

βλάστησης, συλλέχθησαν συνολικά 211 άτοµα που ανήκουν σε 25 είδη 

(Πίνακας 5). 

 

 

Σειρά Οικογένεια 
Υπο-

οικογένεια 
Είδος 

Αρ. 

ατόµων 

Cicadomorpha 
 Cicadellidae 

Typhlocybinae 

Empoasca 
decedens 

19 

Empoasca decipiens 20 

Eupteryx melissae 4 

Hauptidia 
provincialis 

19 

Anzygina honiloa 18 

Zyginidia pullula. 15 

Zyginidia sp 1 

 
Deltocephalinae 

Euscelidius 
variegatus 

44 

Euscelis lineolatus 4 

Euscelis alsius 15 

Euscelis incisus 3 

Recilia schmidtgeni 3 

Cicadulina 
bipunctata 

2 

Πίνακας 5. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος στη 
παγίδα Malaise από την πλευρά µε κοµµένα τα αυτοφυή κατά το διάστηµα από 24/03/2017 

έως 18/07/2017. 

(Συνέχεια Πίνακα 4) 
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Psammotettix 
alienus 

9 

Balclutha puncata 12 

Anoplotettix putoni 3 

Orosius orientalis 1 

Goniagnathus 
guttulinervis 

(Kirschbaum, 1868) 
2 

Phlepsius intricatus 2 

Thamnotettix zelleri 1 

Idiocerinae Sulamicerus 
(=Idiocerus) stali 

3 

Aphrodinae Anoscopus albifrons 2 

Agalliinae 
Anaceratagallia 

ribauti 
7 

Anaceratagallia frisia 1 

Fulgoromorpha Delphacidae  Laodelphax 
striatellus 

1 

 

*Φωτογραφίες όλων των ειδών παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

Τον µεγαλύτερο αριθµό ατόµων στο σύνολο των δειγµατοληψιών µε τις απλές 

παγίδες Malaise, αποτέλεσαν παρόµοια είδη και στις δύο πλευρές του 

εσπεριδοειδώνα (µε ή χωρίς τα αυτοφυή). Κυρίαρχα και σταθερά είδη ήταν τα 

Anzygina honiloa, Hauptidia provincialis, Zyginidia pullula, και Euscelidius 

variegatus, και στις δύο πλευρές µε το είδος E. variegatus να φτάνει και στις 

δύο πλευρές περίπου το 20% του συνολικού πληθυσµού. Τα E. decedens και 

E. decipiens και στις δύο πλευρές ήταν κυρίαρχα και συχνά. Το είδος 

Balclutha punctata ήταν κυρίαρχο και συχνό µόνο στην πλευρά µε κοµµένα τα 

αυτοφυή, ενώ στην πλευρά που υπήρχαν αυτοφυή το E. pteridis ήταν 

κυρίαρχο παρότι στην άλλη µεριά δε βρέθηκε ούτε ένα άτοµο. 

Για τα αποτελέσµατα των απλών παγίδων Malaise έγινε σύγκριση κατά ζεύγη 

και βρέθηκε ότι ο πληθυσµός των Αυχενορρύγχων δεν είχε στατιστική 

διαφορά στις δύο πλευρές (t=2,056, P<0,7448) (∆ιάγραµµα 4.3), ενώ φαίνεται 

και από το διάγραµµα της πληθυσµιακής διακύµανσης (∆ιάγραµµα 4.4), πως 

ο αριθµός των ατόµων στην πλευρά µε ανεπτυγµένα τα αυτοφυή, ήταν 

µεγαλύτερος κάποια διαστήµατα, κυρίως την άνοιξη, δηλαδή τέλη Απριλίου 

έως αρχές Ιουνίου. 

(Συνέχεια Πίνακα 5) 
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Υπολογισµός οικολογικών

Για την εκτίµηση την ποικιλοµορφίας

αυτών, υπολογίστηκαν και

∆ιάγραµµα 4.3 Αριθµός ατόµων

τις απλές παγίδες Malaise
(Στήλες χωρίς κοινό

∆ιάγραµµα 4.4 Πληθυσµιακή

Αυχενορρύγχων που συλλέχθηκαν

 

οικολογικών παραµέτρων  

την ποικιλοµορφίας των δύο οικοσυστηµάτων και

υπολογίστηκαν και εδώ οι δείκτες του Simpson, και των

Αριθµός ατόµων Αυχενορρύγχων (Μ.Ο.± Τ.Σ.) που συλλέχθηκαν

Malaise  κατά το διάστηµα από 24/03/2017 έως 18/07/2017.
χωρίς κοινό γράµµα διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους

 

 4.4 Πληθυσµιακή διακύµανση του συνολικού αριθµού
που συλλέχθηκαν µε τις απλές παγίδες Malaise κατά

από 24/03/2017 έως 18/07/2017. 
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οικοσυστηµάτων και σύγκριση 

και των Margalef και 

συλλέχθηκαν µε 
έως 18/07/2017. 

 τους) 

αριθµού των 
κατά το διάστηµα 
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Menhinich για τα είδη των δύο πλευρών ξεχωριστά. Τα αποτελέσµατα των 

δεικτών φαίνονται στον Πίνακα 6. 

 

 

∆είκτες Αγρός µε αυτοφυή Αγρός χωρίς αυυτοφυή 

Simpson(1-D) 0,914 0,910 

Margalef (R1) 5,112 4,484 

Menhinich (R2) 1,759 1,721 

 

Με βάση και τους τρεις δείκτες στην πλευρά του εσπεριδοειδώνα µε 

ανεπτυγµένα τα αυτοφυή παρουσιάζεται µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ειδών 

αφού όλοι οι δείκτες ήταν µεγαλύτεροι, έστω και µε µικρή διαφορά (Simpson: 

0,914>0,910), από ότι στην πλευρά µε κοµµένα τα αυτοφυή. 

Επίσης µε τη µέθοδο Anne Chao υπολογίστηκε ο εκτιµηθείς αριθµός των 

ειδών όπου για την πλευρά µε τα αυτοφυή ήταν Smax3= 38,1 είδη (από 30 

είδη που βρέθηκαν) και για την πλευρά µε κοµµένα τα αυτοφυή ήταν Smax4= 

28,13 είδη (από 25 είδη που βρέθηκαν). Φαίνεται πως ο αναµενόµενος 

αριθµός ειδών στην πλευρά µε ανεπτυγµένα τα αυτοφυή ήταν πολύ 

µεγαλύτερος, και έχει µεγαλύτερη διαφορά από τον αναµενόµενο στην 

πλευρά µε κοµµένα. 

4.3 Συλλήψεις στις κολλητικές παγίδες 

Με τις κολλητικές παγίδες έγιναν συνολικά 27 δειγµατοληψίες, από τις 

09/05/2017 έως και τις 13/02/2018. Στα δέντρα µε αυτοφυή βλάστηση, όπου 

αναρτήθηκαν οι 2 από τις 4 παγίδες, συλλέχθηκαν συνολικά 282 άτοµα που 

άνηκαν σε 10 είδη (Πίνακας 7). 

Στα δέντρα µε κοµµένη τριγύρω την αυτοφυή βλάστηση συλλέχθησαν 

συνολικά 128 άτοµα που άνηκαν σε 10 είδη (Πίνακας 8). 

 

 

Πίνακας 6. Αποτελέσµατα οικολογικών δεικτών στους δύο διαφορετικούς 
οικοτόπους (µε και χωρίς αυτοφυή) από την απλή παγίδα Malaise 

Πίνακας 7. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος 
στις κίτρινες κολλητικές παγίδες που αναρτήθηκαν σε δέντρα µε ανεπτυγµένα τα 

αυτοφυή κατά το διάστηµα από 09/05/2017 έως 13/02/2018. 
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Σειρά Οικογένεια 
Υπο-

οικογένεια 
Είδος 

Αρ. 

ατόµων 

Cicadomorpha Cicadellidae 

Typhlocybinae 

Empoasca spp. 201 

Hauptidia 
provincialis 

1 

Anzygina honiloa 47 

Ficocyba ficaria 5 

 
Deltocephalinae 

Euscelidius 
variegatus 

5 

Cicadulina 
bipunctata 

7 

Balclutha puncata 2 

Anoplotettix putoni 3 

Deltocephalinae 7 3 

Idiocerinae Sulamicerus 
(=Idiocerus) stali 

8 

 

 

 

 

Σειρά Οικογένεια 
Υπο-

οικογένεια 
Είδος 

Αρ. 

ατόµων 

Cicadomorpha Cicadellidae 

Typhlocybinae 

Empoasca spp. 87 

Hauptidia 
provincialis 

1 

Anzygina honiloa 7 

Ficocyba ficaria 7 

 
Deltocephalinae 

Euscelidius 
variegatus 

6 

Cicadulina 
bipunctata 

4 

Anoplotettix putoni 3 

Deltocephalinae 7 3 

Deltocephalinae 8 2 

Idiocerinae Sulamicerus 
(=Idiocerus) stali 

8 

 

Πίνακας 8. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος στις 
κίτρινες κολλητικές παγίδες που αναρτήθηκαν σε δέντρα µε κοµµένα τα αυτοφυή κατά 

το διάστηµα από 09/05/2017 έως 13/02/2018. 



Μεταπτυχιακή μελέτη  Θάνου Ζωή 

50 

 

Φωτογραφίες όλων των ειδών παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

Για τα αποτελέσµατα των κολλητικών παγίδων έγινε σύγκριση κατά ζεύγη και 

βρέθηκε ότι ο πληθυσµός των Αυχενορρύγχων στην περιοχή µε τα αυτοφυή 

ήταν στατιστικά µεγαλύτερος από αυτόν στην περιοχή χωρίς αυτά (t=2,007, 

P<0,0039) (∆ιάγραµµα 4.5). Το γένος που κυριαρχούσε στις συλλήψεις ήταν 

το Empoasca spp. καταλαµβάνοντας το 70% του συνολικού πληθυσµού, ενώ 

παρουσίαζε και σταθερή εµφάνιση καθόλη τη διάρκεια του πειράµατος. Όπως 

φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 4.6, ο αριθµός των ατόµων στις κολλητικές 

παγίδες στο τµήµα χωρίς αυτοφυή, είναι σχετικά σταθερός, χωρίς ιδιαίτερα 

µεγάλες αποκλίσεις. Αντίθετα, στο τµήµα του εσπεριδοειδώνα µε αυτοφυή 

βλάστηση, ενώ η γενική πληθυσµιακή διακύµανση είναι σχεδόν παρόµοια, 

στις αρχές Ιουλίου ο πληθυσµός παρουσίασε έξαρση και έφτανε τα 50 σχεδόν 

άτοµα ανά δειγµατοληψία. 

 

 

 

∆ιάγραµµα 4.5 Αριθµός ατόµων Αυχενορρύγχων (Μ.Ο.± Τ.Σ.) που συλλέχθηκαν µε 
τις κίτρινες κολλητικές παγίδες κατά το διάστηµα από 09/05/2017 έως 13/02/2018. 

(Στήλες χωρίς κοινό γράµµα διαφέρουν στατιστικά µεταξύ τους) 
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Υπολογισµός οικολογικών

Για την εκτίµηση την ποικιλοµορφίας

αυτών, υπολογίστηκαν και

Menhinich για τα είδη των

δεικτών φαίνονται στον Πίνακα

 

 

∆είκτες 

Simpson(1-D) 

Margalef (R1) 

Menhinich (R2) 

 

Στην περίπτωση των κολλητικών

(σε σχέση µε τις άλλες παγίδες

πλευρά του εσπεριδοειδώνα

µεγαλύτερη ποικιλοµορφία

∆ιάγραµµα 4.6 Πληθυσµιακή

Αυχενορρύγχων που συλλέχθηκαν

διάστηµα

Πίνακας 9. Αποτελέσµατα

(µε και χωρίς

 

οικολογικών παραµέτρων  

την ποικιλοµορφίας των δύο οικοσυστηµάτων και

υπολογίστηκαν και εδώ οι δείκτες του Simpson, και των

είδη των δύο πλευρών ξεχωριστά. Τα αποτελέσµατα

στον Πίνακα 9. 

Αγρός µε αυτοφυή Αγρός χωρίς

0,463 0,523

1,595 1,855

0,595 0,883

των κολλητικών παγίδων, τα αποτελέσµατα είναι

άλλες παγίδες) µε βάση και τους τρεις δείκτες

εσπεριδοειδώνα µε κοµµένα τα αυτοφυή παρουσιάζεται

ποικιλοµορφία ειδών αφού όλοι οι δείκτες ήταν µεγαλύτεροι

Πληθυσµιακή διακύµανση του συνολικού αριθµού
που συλλέχθηκαν µε τις κίτρινες κολλητικές παγίδες

διάστηµα από 09/05/2017 έως 13/02/2018. 

Αποτελέσµατα οικολογικών δεικτών στους δύο διαφορετικούς

χωρίς αυτοφυή) από τις κίτρινες κολλητικές παγίδες
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οικοσυστηµάτων και σύγκριση 

και των Margalef και 

αποτελέσµατα των 

χωρίς αυτοφυή 

0,523 

1,855 

0,883 

αποτελέσµατα είναι αντίθετα 

δείκτες αφού, στην 

αυτοφυή παρουσιάζεται 

µεγαλύτεροι. 

αριθµού των 
παγίδες κατά το 

διαφορετικούς οικοτόπους 
παγίδες 
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Επίσης µε τη µέθοδο Anne Chao υπολογίστηκε ο εκτιµηθείς αριθµός των 

ειδών όπου ήταν ίδιος και για τις δύο πλευρές (Smaxκολλητικες= 10,5 είδη, από 

10 είδη που βρέθηκαν). 

4.4 Συλλήψεις παγίδων «∆έλτα» 

Με τις παγίδες «∆έλτα», έγιναν συνολικά 11 δειγµατοληψίες, από τις 

18/07/2017 έως και τις 13/02/2018. Συλλέχτηκαν πολύ λίγα άτοµα και στις δύο 

παγίδες· 26 στην κίτρινη παγίδα και 6 στην πράσινη, µε 3 και 1 είδη σε κάθε 

παγίδα αντίστοιχα (Πίνακας 10). 

 

 

Σειρά Οικογένεια 
Υπο-

οικογένεια 
Είδος 

Αρ. 

ατόµων 

κίτρινη 

Αρ. 

ατόµων 

πράσινη 

Cicadomo
rpha Cicadellidae 

Typhlocybinae Empoasca spp. 20 0 

 
Deltocephalina

e 
Deltocephalinae 9 3 

0 

Idiocerinae Sulamicerus 
(=Idiocerus) stali 

3 6 

4.5 Συλλήψεις στην εντοµολογική απόχη 

Με την εντοµολογική απόχη έγιναν συνολικά 52 δειγµατοληψίες, οι οποίες 

ξεκίνησαν από τις 07/11/2016 και τερµατίστηκαν στις 13/02/2018. Συνολικά 

συλλέχθηκαν 348 άτοµα που ανήκουν σε 29 είδη (Πίνακας 11).  

 

 

Σειρά Οικογένεια 
Υπο-

οικογένεια 
Είδος 

Αρ. 

ατόµων 

Cicadomorpha 

Aphrophoridae  Philaenus spumarius 42 

Cicadellidae 
 Typhlocybinae 

Empoasca pteridis 8 

Empoasca decedens 14 

Empoasca decipiens 6 

Πίνακας 10. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος που 
συλλέχθηκαν µε τις παγίδες «∆έλτα» κατά το διάστηµα 18/07/2017 έως 13/02/2018. 

Πίνακας 11. Αναγνωρισθέντα είδη Αυχενορρύγχων και αριθµός ατόµων ανά είδος που 
συλλέχθηκαν µε την απόχη κατά το διάστηµα από 07/11/2016 έως 13/02/2018. 
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Anzygina honiloa 11 

Deltocephalinae 

Exitianus capicola 29 

Euscelidius 
variegatus 

14 

Euscelis lineolatus 15 

Euscelis alsius 3 

Euscelis incisus 3 

Recilia schmidtgeni 7 

Cicadulina bipunctata 48 

Psammotettix alienus 28 

Psammotettix striatus 1 

Psammotettix 
sabulicola 

1 

Orosius orientalis 21 

Balclutha saltuella 1 

Balclutha rhenana 6 

Balclutha puncata 10 

Circulifer 
haematoceps 

2 

Deltocephalinae 1 1 

 Deltocephalinae 6 2 

 Idiocerinae Sulamicerus 
(=Idiocerus) stali 

37 

 
Agalliinae 

Anaceratagallia 
ribauti 

13 

 Anaceratagallia frisia 3 

Fulgoromorph
a Delphacidae 

 Laodelphax striatellus 2 

 Toya propinqua 10 

 Toya sp. 9 

 Sogatella vibix 
(Haupt, 1927) 

1 

 

*Φωτογραφίες όλων των ειδών παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 

Οι δειγµατοληψίες µε απόχη έγιναν από τα αυτοφυή αλλά και από τα δέντρα. 

Τα περισσότερα είδη συλλέχθησαν από αγρωστώδη, ενώ όπως φαίνεται και 

στο ∆ιάγραµµα 4.7, οι συλλήψεις από αυτά αποτελούσαν το 46% των 

δειγµατοληψιών µε απόχη. ∆εύτερη ακολουθεί η µολόχα (Malva spp.) µε 

ποσοστό 26%, ενώ και από τα εσπεριδοειδή συλλέχθησαν αρκετά άτοµα 

(Συνέχεια Πίνακα 11) 
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(13%) που περιλάµβαναν

είδος Sulamicerus stali. 

λίστα των αυτοφυών που

 

 

Στο σύνολο των δειγµατοληψιών

ήταν τα Philaenus spumarius

Psamotettix alienus, Orosius

κανένα δεν είχε σταθερή

ούτε καν συχνή. Όλα τα είδη

 ∆ιάγραµµα 4.8. Πληθυσµιακή

Αυχενορρύγχων που συλλέχθηκαν

∆ιάγραµµα 4.7. Ποσοστό

από τα

 

περιλάµβαναν αποκλειστικώς είδη του γένους Empoasca

 Από κάποια αυτοφυή δε συλλέχθηκε κανένα

αυτοφυών που αναγνωρίσθηκαν παρατίθεται στο Παράρτηµα

 

δειγµατοληψιών µε απόχη, τα είδη που εµφάνισαν

spumarius, Exitianus capicola, Cicadulina

Orosius orientalis και Idiocerus stali. Παρόλα

σταθερή εµφάνιση καθόλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών

Όλα τα είδη εµφανίζονταν τυχαία.  

 4.8. Πληθυσµιακή διακύµανση του συνολικού αριθµού
που συλλέχθηκαν µε την εντοµολογική απόχη κατά το

07/11/2016 έως 13/02/2018. 

Ποσοστό του αριθµού των ατόµων που συλλέχθησαν µε
από τα διάφορα αυτοφυή και τα εσπεριδοειδή. 
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Empoasca και το 

συλλέχθηκε κανένα άτοµο. Η 

Παράρτηµα Β. 

 

εµφάνισαν κυριαρχία 

Cicadulina bipunctata 

Παρόλα αυτά 

δειγµατοληψιών, 

 

αριθµού των 
κατά το διάστηµα 

συλλέχθησαν µε την απόχη 
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Ακόµα βλέπουµε και την πληθυσµιακή διακύµανση των ειδών που 

συλλέχθησαν µε την εντοµολογική απόχη καθόλη τη διάρκεια των 

δειγµατοληψιών (∆ιάγραµµα 4.8), που όπως  φαίνεται ο πληθυσµός είναι 

µεγαλύτερος κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς µήνες, ενώ έχουµε πτώση 

στον αριθµό των συλλήψεων τον Φεβρουάριο αλλά κυρίως τους 

καλοκαιρινούς µήνες (Ιούλιο- Αύγουστο). 

Υπολογισµός οικολογικών παραµέτρων  

Για την εκτίµηση την ποικιλοµορφίας των συλλήψεων που έγιναν µε την 

εντοµολογική απόχη, υπολογίστηκαν και εδώ οι δείκτες του Simpson, και των 

Margalef και Menhinich. Τα αποτελέσµατα των δεικτών φαίνονται στον Πίνακα 

12. 

 

 

∆είκτες Αγρός µε αυτοφυή 

Simpson(1-D) 0,929 

Margalef (R1) 4,800 

Menhinich (R2) 1,600 

Επίσης µε τη µέθοδο Anne Chao υπολογίστηκε ο εκτιµηθείς αριθµός των 

ειδών, όπου ήταν Smaxαπόχη= 33 είδη, από 29 είδη που συλλέχθηκαν.  

4.6 Σύγκριση συλλήψεων Αυχενορρύγχων ανάλογα µε τον 

χρησιµοποιούµενο τύπο παγίδας και την κοπή της αυτοφυούς 

βλάστησης 

Τα αποτελέσµατα από την «µεταναστευτική» παγίδα Malaise και τις κίτρινες 

κολλητικές παγίδες συγκρίθηκαν και αναλύθηκαν ως διπαραγοντικό πείραµα 

(2-way ANOVA), µε παράγοντες: α) τον τύπο της παγίδας και β) την ύπαρξη ή 

µη αυτοφυούς βλάστησης. Η ανάλυση αυτή έγινε για το συνολικό αριθµό των 

ατόµων, των πολυπληθέστερων ειδών (Empoasca decedens και Balclutha 

punctata), αλλά και για το σύνολο των ειδών του γένους Empoasca. Τα 

δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν συλλέχθησαν από την περίοδο 

Πίνακας 12. Αποτελέσµατα οικολογικών δεικτών βάση των συλλήψεων µε την 
εντοµολογική απόχη 
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συνύπαρξης των δύο παγίδων (09/05/2017 – 13/02/2018). Στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης (Πίνακας 13). 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν ήταν στατιστικά σηµαντική η αλληλεπίδραση 

µεταξύ των δύο αυτών παραγόντων για το σύνολο του πληθυσµού 

(PValue<0,0001). Για το λόγο αυτό εξετάστηκαν µόνο οι κύριες επιδράσεις του 

είδους των παγίδων και της µεταχείρισης του εσπεριδοειδώνα. Από τα 

αποτελέσµατα αυτά, βρέθηκε ότι διέφεραν στατιστικώς οι συλλήψεις µεταξύ 

των παγίδων στο σύνολο των ατόµων όπως επίσης και στα είδη Empoasca 

decedens και Balclutha punctata, ενώ δεν διέφεραν σηµαντικά οι συλλήψεις 

για το σύνολο των ειδών του γένους Empoasca (∆ιάγραµµα 4.9). 

 

 

 

Ακόµα, βρέθηκε ότι διέφεραν στατιστικώς οι συλλήψεις µεταξύ των παγίδων 

στο σύνολο των ατόµων όπως επίσης και στο σύνολο των ειδών του γένους 

Empoasca. Αντίθετα οι συλλήψεις των Empoasca decedens και Balclutha 

punctata δεν διέφεραν σηµαντικά στις δύο πλευρές (∆ιάγραµµα 4.10). 

 

 

 
Συνολικός 

αρ. ατόµων 

Empoasca 

decedens 

Balclutha 

punctata 
Empoasca spp. 

Πηγή 

διακύµανσης 
t 

P 

values 
t 

P 

values 
t 

P 

values 
t P values 

Τύπος 

παγίδας 
4,27 0,0001* 4,20 0,0001* 5,10 0,0001* 0,69 0,4940 

Αυτοφυή ή 

όχι 
3,83 0,0002* 0,34 0,7351 0,30 0,7656 2,67 0,0091* 

Τύπος 

παγίδας x 

Αυτοφυή 

0,52 0,6062 0,34 0,7351 0,05 0,9631 0,15 0,8772 

Πίνακας 13. ∆ιπαραγοντική ανάλυση διακύµανσης του τύπου παγίδευσης και της 
ύπαρξης ή όχι αυτοφυών για το συνολικό αριθµό ατόµων, τα είδη Empoasca 

decedens, Balclutha punctata και του συνόλου των ειδών του γένους Empoasca. 
*Υποδεικνύει σηµαντική αλληλεπίδραση 
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∆ιάγραµµα 4.9. Σύγκριση των δύο παγίδων («µεταναστευτική»  και κολλητικές 
παγίδες) στο σύνολο των ατόµων, στα είδη Empoasca decedens, Balclutha 

punctata και στο σύνολο των ειδών του γένους Empoasca. (*Στήλες ανά κατηγορία 
χωρίς κοινό γράµµα διαφέρουν σηµαντικά) 

∆ιάγραµµα 4.10. Σύγκριση των δύο πλευρών του εσπεριδοειδώνα (µε αυτοφυή και 
χωρίς) στο σύνολο των ατόµων, στα είδη Empoasca decedens, Balclutha punctata 
και στο σύνολο των ειδών του γένους Empoasca. (*Στήλες χωρίς κοινό γράµµα ανά 

κατηγορία διαφέρουν σηµαντικά) 
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4.6.1 Σύγκριση αποτελεσµάτων ανάλογα τύπου παγίδευσης 

Για τον σύγκριση των τριών τύπων παγίδευσης («µεταναστευτική» Malaise, 

κίτρινες κολλητικές παγίδες, απόχη) έγινε ανάλυση διασποράς (ANOVA), από 

δεδοµένα κατά την περίοδο συνύπαρξης τους (09/05/2017 – 13/02/2018). Η 

ανάλυση αυτή έγινε για το συνολικό αριθµό των ατόµων, και των 

πολυπληθέστερων ειδών τα οποία ήταν το Empoasca decedens, Balclutha 

punctata, και Sulamicerus stali όπως και για το σύνολο των ειδών του γένους 

Empoasca. 

Από την ανάλυση διασποράς βρέθηκε ότι ο συνολικός πληθυσµός των 

Αυχενορρύγχων που συνελήφθη µε τους τρεις τρόπους δειγµατοληψίας 

διέφερε στατιστικά (F=29,7573, dF=2,66, P<0,0001*), µε την 

«µεταναστευτική» Malaise να απέχει περισσότερο µε τον µεγαλύτερο αριθµό 

ατόµων, και να ακολουθούν οι κολλητικές παγίδες και τέλος η απόχη. Το ίδιο 

ίσχυε και για τις συλλήψεις του είδους Empoasca decedens, διέφεραν 

σηµαντικά (F=7,3242, dF=2,66, P<0,0013*) µε τη «µεταναστευτική»  να έχει κι 

εδώ τον µεγαλύτερο αριθµό από τις άλλες δύο οι οποίες µεταξύ τους δε 

διέφεραν και τόσο στις συλλήψεις. Παρόµοια αποτελέσµατα είχαµε και για το 

είδος Balclutha punctata (F=14,7971, dF=2,66, P<0,0001*) και Sulamicerus 

stali (F=8,2422, dF=2,66, P<0,0006*) όπου κι εδώ η «µεταναστευτική» παγίδα 

διέφερε στατιστικά από τις άλλες δύο που δεν διέφεραν τόσο µεταξύ τους.. 

Τέλος για το σύνολο των ειδών του γένους Empoasca τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι διέφεραν στατιστικά για τους τρεις τρόπους παγίδευσης 

(F=25,3359, dF=2,66, P<0,0001*), µε την απόχη να διαφέρει µε σηµαντικά 

λιγότερα άτοµα από τις άλλες δύο µεθόδους παγίδευσης. Με τα 

αποτελέσµατα αυτά, δηµιουργήθηκε διάγραµµα σύγκρισης των τριών 

παγίδων («µεταναστευτική», κολλητικές παγίδες και απόχη) στο σύνολο των 

ατόµων, στα είδη Empoasca decedens, Balclutha punctata και Sulamicerus 

stali και του συνόλου των ειδών του γένους Empoasca (∆ιάγραµµα 4.11).  
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4.7 Συλλήψεις νυµφών

Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών

που βρέθηκαν ήταν πολύ

οποία, τα 49 βρέθηκαν στις

βρέθηκαν στις παγίδες 

παγίδες Malaise) ενώ κανένα

παγίδες (∆ιάγραµµα 4.12

∆ιάγραµµα 4.11. Σύγκριση

παγίδες και απόχη) στο
Balclutha punctata, Sulamicerus

Empoasca. (*Σστήλες χωρίς

 

νυµφών Αυχενορρύγχων 

των δειγµατοληψιών, τα ανήλικα άτοµα των Αυχενορρύγχων

ήταν πολύ λίγα. Συνολικά συλλέχθηκαν 75 άτοµα

βρέθηκαν στις δειγµατοληψίες µε την απόχη, και τα υπόλοιπα

παγίδες Malaise (6 στη «µεταναστευτική» και 20 

ενώ κανένα ανήλικο άτοµο δε βρέθηκε πάνω στις

 4.12).  

Σύγκριση των τριών παγίδων («µεταναστευτική», κολλητικές
στο σύνολο των ατόµων, στα είδη Empoasca decedens
Sulamicerus stali και στο σύνολο των ειδών του

Σστήλες χωρίς κοινό γράµµα ανά κατηγορία διαφέρουν
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των Αυχενορρύγχων 

 75 άτοµα από τα 

και τα υπόλοιπα 26 

και 20 στις απλές 

πάνω στις κολλητικές 

 

», κολλητικές 
decedens, 

ειδών του γένους 
διαφέρουν σηµαντικά) 
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Οι 2 νύµφες που βρέθηκαν ανήκαν στην οικογένεια Delphacidae (σειρά 

Fulgoromorpha), ενώ οι υπόλοιπες 73 ανήκαν στην οικογένεια Cicadellidae 

(σειρά Cicadomorpha), εκ των οποίων οι 72 άνηκαν στην υποοικογένεια 

Deltocephalinae και µόλις 1 στην υποοικογένεια Agalliinae. 

Η αναγνώριση των νυµφών σε επίπεδο γένους, δεν ήταν εφικτή λόγω της 

έλλειψης επαρκών πληροφοριών για την αξιόπιστη ταξινόµηση τους.  

 

  

∆ιάγραµµα 4.12. Ποσοστό του αριθµού των νυµφών που συλλέχθησαν µε την 
απόχη, τις παγίδες Malaise, και τις κολλητικές παγίδες 
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5. Συζήτηση  

Στην προσπάθεια καταγραφής του πληθυσµού των Αυχενορρύγχων σε 

περιβάλλον εσπεριδοειδώνα συλλέχθηκαν συνολικά 2,963 άτοµα (ενήλικα και 

νύµφες). Από τα είδη που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της µελέτης, για τα 

περισσότερα έχουν γίνει αναφορές στον Ελλαδικό χώρο (Drosopoulos et al. 

1986). Τα είδη Euscelidius variegatus, Psammotettix sabulicola και Anzygina 

honiloa, µέσω της συγκεκριµένης µελέτης αποτέλεσαν νέα καταγραφή για τα 

ελληνικά δεδοµένα (Thanou et al. 2018), µε το τελευταίο να είναι πρώτη 

καταγραφή και στην Ευρώπη, αφού προηγουµένως η εξάπλωση του 

περιοριζόταν στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (Fletcher & Lariviere 

2009).   

Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού αποτέλεσαν είδη του γένους 

Empoasca, ιδίως τα E. decedens και E. decipiens, και στις δύο πλευρές του 

εσπεριδοειδώνα, αφού µε την «µεταναστευτική» Malaise η εµφάνιση τους 

ήταν κυρίαρχη µε το δεύτερο να παρουσιάζεται στο 58% των δειγµατοληψιών. 

Ακόµα και µε τις κολλητικές παγίδες τα Empoasca ήταν τα πολυπληθέστερα, 

αφού αποτελούσαν το 71% των ατόµων που συλλέχθησαν µε αυτές. 

Αυτά τα δύο είδη είναι κυρίαρχα σε πολλές καλλιέργειες όπως η µελιτζάνα , η 

τοµάτα, τα εσπεριδοειδή, το βαµβάκι κ.α. Ανήκουν στα Typhlocybinae, µια 

από τις πιο άφθονες και διαδεδοµένες υποοικογένειες των Αυχενορρύγχων 

(Baspinar 1994). Είδη της υποοικογένειας αυτής είναι σηµαντικοί εχθροί 

καλλιεργειών παγκοσµίως, όχι λόγω της µετάδοσης φυτοπαθογόνων, αλλά 

κυρίως λόγω της διατροφής τους που δηµιουργούν στίγµατα σε φύλλα και 

καρπούς (Backus 1993). Το E. decipiens είναι εχθρός σε πολλά ποώδη φυτά 

και µπορεί να τραφεί περιστασιακά µε οπωροφόρα δέντρα προκαλώντας 

στίγµατα στους καρπούς (Εικόνα 5.1) (Steacy & Pouchot-Lermans 1993), 

όπως και το E. decedens µειώνοντας την εµπορικότητα των καρπών 

(Baspinar 1994). Τέτοια στίγµατα σε καρπούς υπήρχαν στον εσπεριδοειδώνα 

όπου πραγµατοποιήθηκε η µελέτη, και φαίνεται πως πράγµατι οφείλονταν σε 

Αυχενόρρυγχα και κυρίως του είδους Empoasca vitis (Βουλγαράκη 2016). 

Για τα είδη αυτά φαίνεται πως οι εναλλακτικοί ξενιστές σε έναν 

εσπεριδοειδώνα, που µπορεί να αποτελέσουν τα αυτοφυή, παίζουν ρόλο στη 



Μεταπτυχιακή μελέτη 

 

διατήρηση του πληθυσµού

χειµώνα (Baspinar 1994).

 

 

Ακόµα συλλέχθηκε µεγάλος

στις δύο πλευρές του εσπεριδοειδώνα

στατιστικά (∆ιάγραµµα 4.1

ξενιστής τους είναι φυτά

εκµεταλλεύονται και θάµνους

1980, Namba 1956).  

Μεγάλη σηµασία στα είδη

µόνο τα αυτοφυή που υπάρχ

περιφέρεια όπως επίσης

βρέθηκε σε ικανοποιητικό

(=Idiocerus) stali, ένας από

φιστικιάς (Mehrnejad 

εσπεριδοειδώνα ήταν αποτέλεσµα

όχι µόνο στις Malaise αλλά

Εικόνα 5.1 Κηλίδες

 

πληθυσµού τους σε υψηλό επίπεδο και κατά τη

1994).  

µεγάλος αριθµός ατόµων του γένους Balclutha

του εσπεριδοειδώνα το µέγεθος του πληθυσµού

4.10). Τα είδη του γένους αυτού παρόλο που

είναι φυτά της οικογένεια Poaceae (Bella & D

και θάµνους ή δέντρα νότιων, εύκρατων περιοχών

στα είδη που θα βρεθούν σε µια καλλιέργεια αποτελούν

που υπάρχουν µέσα στον αγρό, αλλά και

επίσης και στις γειτνιάζουσες καλλιέργειες. Ένα

ικανοποιητικό πληθυσµό στις δειγµατοληψίες ήταν το

ένας από τους πιο σηµαντικούς δευτερεύοντες

 2010). Η ύπαρξη φιστικιών περιφερειακά

ήταν αποτέλεσµα της σύλληψης αυτού του είδους

αλλά και στις κολλητικές παγίδες που βρίσκονταν

Κηλίδες στους καρπούς και ζωντανά άτοµα του γένους
Empoasca (Βουλγαράκη 2016) 
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Balclutha όπου και 

πληθυσµού δε διέφερε 

παρόλο που ο κύριος 

D’Urso 2012), 

περιοχών (Webb 

καλλιέργεια αποτελούν όχι 

και εκείνα στην 

καλλιέργειες. Ένα είδος που 

ήταν το Sulamicerus 

δευτερεύοντες εχθρούς της 

περιφερειακά του 

του είδους. Βρέθηκε 

βρίσκονταν στην 

 γένους 
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κόµη των δέντρων, αλλά συλλέχθηκε και µε εντοµολογική απόχη όχι µόνο 

από τα αυτοφυή, αλλά και από την κόµη δέντρων.  

Φορείς φυτοπαθογόνων 

Πολλά από τα είδη που βρέθηκαν στις δειγµατοληψίες και µάλιστα κάποια 

που ήταν κυρίαρχα καταλαµβάνοντας ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού, 

είναι φορείς φυτοπαθογόνων. Το E. decipiens, πιθανότατα να συµβάλλει στην 

επιδηµιολογική εξάπλωση του φυτοπλάσµατος που προκαλεί την ασθένεια 

σκούπα της µάγισσας στα εσπεριδοειδή, αφού έχει ανιχνευτεί στο είδος αυτό, 

ενώ βρισκόταν παρόν σε µολυσµένο αγρό στη Σαουδική Αραβία σε µεγάλες 

πληθυσµιακές πυκνότητες (Alhudaib et al, 2009). Επίσης το E. decedens είναι 

ικανό να µεταδώσει το φυτόπλασµα ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’ 

ένα καταστρεπτικό παθογόνο της ροδακινιάς, αµυγδαλιάς, της νεκταρινιάς κ.α 

οπωροφόρων (Jawdah et al. 2014). Είδη όπως το Cicrculifer haematoceps 

είναι σηµαντικοί εχθροί λόγω της ικανότητας τους να µεταφέρουν ιούς στα 

εσπεριδοειδή (Soderman 2007).  

Μια πολύ σηµαντική ασθένεια των εσπεριδοειδών είναι το «Σταµπορν» που 

προκαλείται από το Spiroplasma citri, που αν και δεν υπάρχει ακόµα στη 

χώρα µας, έχει βρεθεί σε γειτονικές χώρες. Από τα είδη που συλλέχθηκαν, 

στα Anaceratagallia ribauti, Balclutha punctata, E. decipiens, E. decedens, 

Orosius orientalis, Euscelis alsius, E. incisus, Exitianus capicola και 

Psammotettix striatus, σε µελέτες στη Βόρεια Τουρκία έχει βρεθεί το 

παθογόνο µέσω της ΕLISA, ενώ τα άτοµα αυτά είχαν συλλεχθεί από διάφορα 

είδη φυτών και όχι αποκλειστικώς από εσπεριδοειδή (Kersting & Sengonca 

1992). Όπως επίσης και στο είδος Euscelidius variegatus, το οποίο 

συλλέχθηκε σε µεγάλους πληθυσµούς µε τη «µεταναστευτική»  και τις απλές 

παγίδες Malaise (κυρίαρχο και σταθερό καταλαµβάνοντας το 20% του 

συνόλου των ατόµων στις απλές Malaise),έχει ανιχνευτεί το παθογόνο σε 

µελέτες στη Γαλλία (Oldfield et al. 1984). 

Ακόµα συλλέχθηκαν και είδη που είναι εξακριβωµένοι φορείς του βακτηρίου 

Xylella fastidiosa που και αυτό είναι καραντίνας για τη χώρα µας, αλλά έχει 

κάνει την εµφάνιση του σε χώρες της Ευρώπης όπως η γειτονική Ιταλία 
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(Saponari et al. 2014). Τα είδη αυτά είναι το Philaenus spumarius, το Euscelis 

lineolatus και το E. incisus (Elbeaino et al. 2014).  

Σηµασία των αυτοφυών 

Μέσω της σύγκρισης που έγινε σε κάθε είδος παγίδας για τα άτοµα που 

συλλέχθησαν στις δύο πλευρές του εσπεριδοειδώνα, βρέθηκε για την 

«µεταναστευτική» παγίδα και τις κίτρινες κολλητικές παγίδες ότι ο πληθυσµός 

των Αυχενορρύγχων στην περιοχή µε τα αυτοφυή ήταν στατιστικά 

µεγαλύτερος από αυτόν στην περιοχή χωρίς αυτά (∆ιάγραµµα 4.1 και 4.5). 

Άρα η ύπαρξη των αυτοφυών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο µέγεθος του 

πληθυσµού σε περιβάλλον εσπερδιοδειδώνα. Από το διάγραµµα 

πληθυσµιακής διακύµανσης της «µεταναστευτική» παγίδας (∆ιάγραµµα 4.2) 

φαίνεται πως ο πληθυσµός είναι κατά περιόδους µικρότερος στην πλευρά 

χωρίς τα αυτοφυή ενώ αυξάνεται µέχρι κάποια χρονική περίοδο, όπου ξανά 

µειώνεται απότοµα. Κατά την διάρκεια των δειγµατοληψιών τα αυτοφυή από 

την πλευρά που ήταν κοµµένα αυξάνονταν και µαζί αυξανόταν και ο 

πληθυσµός των Αυχενορρύγχων. Τις περιόδους που έχουµε παρόµοιο 

αριθµό ατόµων στο διάγραµµα 4.2, τα αυτοφυή και στις δύο πλευρές είχαν 

παρόµοιο µέγεθος, ενώ η απότοµη πτώση οφείλεται στην χορτοκοπή αυτών.  

Ο ρόλος των αυτοφυών είναι πολύ σηµαντικός αφού σε πολλές περιπτώσεις 

τα αυτοφυή, για παράδειγµα τo βλήτo (Amaranthus spp), δρουν ως καταφύγια 

για έντοµα φορείς, όπως τα E. decipiens, B. punctata, Psammotettix confinis, 

P. alienus, Zyginidia pullula και Laodelphax striatellus (Tothova et al. 2004). 

Ακόµα πολλές από τις ασθένειες που οφείλονται σε φυτοπλάσµατα, 

προσβάλλουν αυτοφυή και καλλιεργήσιµα φυτά, όπως για παράδειγµα τα 

στελέχη 16SrI και 16SrIII προσβάλλουν εκτός από την πορτοκαλιά την 

περικοκλάδα και το πολυκόµπι (Bertaccini 2014).  

Πολλές φορές τα αγρωστώδη συµβάλλουν στην αύξηση του πληθυσµού 

πολλών ειδών, όπως για παράδειγµα του είδους Zyginidia pullula που όπως 

φαίνεται µε τη «µεταναστευτική» παγίδα συλλέχθηκε τριπλάσιος αριθµός 

ατόµων του είδους αυτού στην πλευρά µε τα αυτοφυή, αφού είναι ένα είδος 

πολύ διαδεδοµένο κυρίως σε περιοχές µε αγρωστώδη (Mazzoglio et al. 

2009).  
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Γενικώς ο πληθυσµός και η ποικιλότητα των Αυχενορρύγχων εξαρτάται από 

τη σύνθεση των φυτών που υπάρχουν στην περιοχή, αλλά κυρίως από τον 

τύπο αγρωστωδών που απαντώνται (Novotny 1994). Όσο πιο ποικίλο είναι 

ένα τοπίο τόσο µεγαλύτερη η ποικιλοµορφία ειδών των Αυχενορρύγχων. 

Ακόµα σηµαντική είναι η υγρασία, ο τύπο εδάφους, αλλά και το υψόµετρο 

(Eyre et al. 2001). 

Ακόµα στα αυτοφυή βρέθηκαν πολλές νύµφες µέσω της εντοµολογικής 

απόχης (το 65% του συνόλου των νυµφών). Ως φυτό ξενιστής για ένα είδος 

θεωρείται το φυτό που αναπτύσσονται οι νύµφες. Φαίνεται λοιπόν πως τα 

αυτοφυή εκτός από µέρος διατήρησης των πληθυσµών των Αυχενορρύγχων, 

για πολλά είδη είναι και το φυτό αναπαραγωγής και ανάπτυξης των ανήλικων 

σταδίων (Lamp et al. 1994). 

Για τα επιµέρους τµήµατα του εσπεριδοειδώνα ανά τύπο παγίδας 

υπολογίστηκαν ο δείκτης ποικιλότητας του Simpson και οι δείκτες Margalef και 

Menhinich. Ο δείκτης του Simpson για τις παγίδες Malaise («µεταναστευτική» 

και απλή), ήταν µεγαλύτερος στην πλευρά του εσπεριδοειδώνα µε τα αυτοφυή 

εκφράζοντας µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ειδών σε σύγκριση µε την πλευρά 

χωρίς αυτοφυή. Ίδια αποτελέσµατα υποστήριζαν και οι άλλοι δύο δείκτες.  

Αντίθετα αποτελέσµατα έδειξαν οι δείκτες αυτοί για τις κίτρινες κολλητικές 

παγίδες αφού µεγαλύτερη ποικιλοµορφία ειδών εµφανιζόταν σε εκείνες χωρίς 

τα αυτοφυή στη βάση του δέντρου. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι λόγω 

της ύπαρξης αυτοφυών τα Αυχενόρρυγχα έφευγαν από την κόµη του δέντρου 

που ήταν αναρτηµένες και οι παγίδες, και πήγαιναν στην αυτοφυή βλάστηση.  

Τέλος υπολογίστηκε και ο εκτιµηθείς αριθµός των ειδών µε τη µέθοδο Anne-

Chao. Όπως φαίνεται από τις παγίδες Malaise, ο εκτιµηθείς αριθµός των 

ειδών από την πλευρά µε τα αυτοφυή είναι πολύ µεγαλύτερος από εκείνον µε 

κοµµένα. Αυτό δείχνει πως στην πλευρά µε τα αυτοφυή υπάρχουν 

περισσότερα είδη σπάνια, που βρίσκονται σε µικρούς πληθυσµούς και δεν 

κατάφεραν να συλλεχθούν µε τις παγίδες. Γενικώς τα λιβάδια υποστηρίζουν 

πολλά σπάνια είδη που βρίσκονται σε µικρούς πληθυσµούς (Biedermann et 

al. 2005).  
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Σηµασία του διαφορετικού είδους δειγµατοληψίας 

Οι 3 βασικοί τύποι δειγµατοληψίας που δοκιµάστηκαν («µεταναστευτική» 

Malaise, κίτρινες κολλητικές παγίδες, απόχη) συγκρίθηκαν για το σύνολο του 

πληθυσµού και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι διέφεραν στατιστικά.  

Αποτελεσµατικότερη παγίδα σε πληθυσµό ατόµων ήταν οι «µεταναστευτική» 

παγίδα Malaise, αφού συνέλεξε τον µεγαλύτερο αριθµό ατόµων από τις άλλες 

δύο, όπως επίσης και για µεµονωµένα είδη (∆ιάγραµµα 4.11). Παρόµοια 

αποτελέσµατα έδειξαν και µελέτες στη Φινλανδία, όπου οι συλλήψεις µε 

παγίδες Malaise υπερτερούσαν µε ποσοστό 60% έναντι των κίτρινων 

κολλητικών µε ποσοστό 40% (Soderman 2007). Η παγίδα Malaise είναι µια 

αυτοµατοποιηµένη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την καταγραφή 

Αυχενορρύγχων σε κάθε είδος βιοτόπου (Biedermann & Niedringhaus 2009), 

και µας παρέχει µεγάλες ποσότητες δεδοµένων µε ελάχιστη προσπάθεια, 

δίνοντας πολύτιµες χρήσεις για µακροπρόθεσµες µελέτες σύνθεσης πανίδας 

και εποχικότητας, αναλύσεις ποικιλότητας ειδών και πολλές άλλες οικολογικές 

µελέτες (Matthews & Matthews 1971).  

Οι κίτρινες κολλητικές παγίδες, παρόλο που είναι αρκετά διαδεδοµένη 

µέθοδος συλλογής Αυχενορρύγχων κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες 

(Tedeschi & Alma 2006), έδωσαν πολύ µικρότερο αριθµό ατόµων από την 

παγίδα Malaise (υπο-τριπλάσιο), αλλά και πολύ µικρότερο αριθµό ειδών (10 

είδη στις κίτρινες κολλητικές έναντι των 47 ειδών της «µεταναστευτικής» 

Malaise) αν και ήταν καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου στον αγρό αµφότερες. 

Ακόµα, πολλά από τα είδη που ήταν κυρίαρχα και σταθερά µε την Malaise 

(Euscelidius variegatus, Psammotettix alienus, Balclutha puncata, κλπ) µε τις 

κολλητικές παγίδες ο αριθµός του ήταν πολύ µικρός. Φαίνεται πως οι 

κολλητικές παγίδες αν είχαν χρησιµοποιηθεί µεµονωµένα θα έδιναν µια 

λανθασµένη εικόνα της ποικιλότητας και της αφθονίας των ειδών του αγρού. 

Παρόλα αυτά, οι συλλήψεις για τα είδη του γένους Empoasca δε διέφεραν 

στατιστικά από εκείνες της Malaise, αφού τα είδη αυτά φαίνεται πως ζουν 

κυρίως στην κόµη των εσπεριδοειδών δηµιουργώντας τα προβλήµατα που 

προαναφέρθηκαν. 
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Οι συλλήψεις µε την απόχη έδωσαν τον µικρότερο αριθµό ατόµων αφού οι 

συλλήψεις γίνονταν µια φορά την εβδοµάδα για µικρό χρονικό διάστηµα, σε 

αντίθεση µε τις άλλες δύο παγίδες που βρίσκονταν επί 24ώρου βάσεως όλες 

τις ηµέρες στον αγρό. Για τις συλλήψεις Αυχενορρύγχων σε λιβάδια (µε 

αγρωστώδη) χρησιµοποιείται συχνά η εντοµολογική απόχη ως 

οικονοµικότερη και απλούστερη, όπως επίσης και αναρροφητικές παγίδες, για 

την συλλογή χωρικών δεδοµένων για την πυκνότητα πληθυσµών (Stewart 

2002, Biedermann & Niedringhaus 2009, Eyre et al. 2001). Έχουν την 

ικανότητα συλλογής νυµφών, αλλά και συλλογής ατόµων από συγκεκριµένα 

φυτά (Stewart 2002), δίνοντας πληροφορίες για την πιθανή ανεύρεση του 

φυτού ξενιστή κάποιου είδους. Στη συγκεκριµένη µελέτη το µεγαλύτερο 

ποσοστό των νυµφών συλλέχθηκε µέσω της απόχης, ενώ και το ποσοστό 

συλλογής βραδυκίνητων ειδών, όπως το Philaenus spumarius, ήταν 

µεγαλύτερο σε σχέση µε τις άλλες δύο και κυρίως σε σχέση µε τις κολλητικές 

παγίδες που δε συλλέχθηκε κανένα τέτοιο άτοµο, καθιστώντας τες µη 

αποτελεσµατικές για τη συλλογή αυτού του ανερχόµενου εχθρού, λόγω της 

ικανότητας του να µεταδίδει το βακτήριο Xylella fastidiosa. Παρόµοια 

αποτελέσµατα έδειξε και µια πτυχιακή µελέτη που χρησιµοποιούσε παγίδα 

Malaise και απόχη σε ελαιώνα για τη συλλογή δειγµάτων, όπου κι εκεί ο 

αριθµός ατόµων του είδους P. spumarius ήταν πολύ µεγαλύτερος µε την 

εντοµολογική απόχη κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες (Αφεντούλης 2016).  

Για τον κάθε τύπο δειγµατοληψίας υπολογίστηκαν ο δείκτης Simpson και 

παρότι θα αναµέναµε να ήταν µεγαλύτερος στις Malaise, λόγω του αριθµού 

των ατόµων αλλά και της µεγάλης ποικιλοµορφίας, τελικά ήταν κατά λίγο 

µικρότερος από εκείνον την εντοµολογικής απόχης (0,925<0,929), 

υποδεικνύοντας µεγαλύτερη ποικιλότητα των ειδών που συνέλεξε. Φαίνεται 

πως παρότι του µικρού µεγέθους του πληθυσµού που συλλέγεται µε την 

εντοµολογική απόχη, λόγω της αναζήτησης των ειδών σε συγκεκριµένα φυτά 

συλλέγεται και µεγαλύτερος αριθµός διαφορετικών ειδών τα οποία ζουν 

κρυµµένα στην βλάστηση και δεν είναι τόσο κινητικά ώστε να συλλεχθούν µε 

τη Malaise. Οι κολλητικές παγίδες φαίνεται πως συνέλεξαν την µικρότερη 

ποικιλότητα έχοντας τον µικρότερο δείκτη Simpson (0,463) και µάλιστα µε 

πολύ µεγάλη διαφορά δείχνοντας πόσο αναποτελεσµατική ήταν τόσο σε 
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µέγεθος πληθυσµού ως

την απόχη. 

Με τις παγίδες δέλτα συλλέχθηκε

Όπως φαίνεται δεν ενδείκνυνται

χωρίς της χρήση φεροµονών

παγίδα δέλτα συνέλεξε ελάχιστα

Αυχενορρύγχων στο κίτρινο

Προβλήµατα στις αναγνωρίσεις

Όσον αναφορά το 

παραλαµβάνονταν από

διατήρησης στο οποίο θανατώνονταν

τον χειρισµό στη διαδικασία

παραλαµβάνονταν από

κατάσταση αρχικώς λόγω

από κάποιο υγρό συντήρησης

αφυδατωµένα. Έπειτα κατά

εντόµου από την παγίδα

αποτρέποντας έτσι την

περισσότερα µέλη να έχουν

και τα ταξινοµικά χαρακτηριστικά

Η αναγνωρίσεις των ειδών

του γένους Empoasca, 

(Πίνακας 7 & 8).  

 

πληθυσµού ως προς την Malaise, όσο και σε ποικιλότητα

δέλτα συλλέχθηκε ένας πολύ µικρός αριθµός Αυχενορρύγχων

δεν ενδείκνυνται για τη σύλληψη Αυχενορρύγχων

φεροµονών. Κυρίως η πράσινη σε σύγκριση µε

νέλεξε ελάχιστα άτοµα, επιβεβαιώνοντας την προτίµηση

στο κίτρινο έναντι του πράσινου (Alverson et al.

αναγνωρίσεις 

το κοµµάτι της ταξινόµησης, τα δείγµατα

από τις Malaise και την απόχη λόγω

οποίο θανατώνονταν, βρίσκονταν σε σπαργή διευκολύνοντας

διαδικασία της αναγνώρισης. Αντίθετα τα δείγµατα

από τις κολλητικές παγίδες βρίσκονταν 

λόγω της πολυήµερης παραµονής τους στον

συντήρησης, προσκολληµένα πάνω στις 

Έπειτα κατά την αναγνώριση έπρεπε να γίνει αποκόλληση

παγίδα οδηγώντας το σε πλήρη διάλυση (Εικόνα

έτσι την επιτυχή ταξινόµηση, αφού διαµελιζόταν

να έχουν παραµείνει πάνω στην παγίδα, τα οποία

χαρακτηριστικά που µας αφορούν. 

των ειδών κυρίως για µικρά και εύθραυστα είδη

, δεν αναγνωρίσθηκαν επιτυχώς σε επίπεδο
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ποικιλότητα ως προς 

Αυχενορρύγχων. 

Αυχενορρύγχων κυρίως 

σύγκριση µε την κίτρινη 

την προτίµηση των 

. 1977).  

δείγµατα που 

λόγω του υγρού 

σπαργή διευκολύνοντας 

τα δείγµατα που 

βρίσκονταν σε άσχηµη 

τους στον αγρό έξω 

στις παγίδες και 

γίνει αποκόλληση του 

διάλυση (Εικόνα 5.2), 

διαµελιζόταν µε τα 

τα οποία φέρουν 

είδη όπως εκείνα 

σε επίπεδο είδους 
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Συνοψίζοντας, από τη συγκεκριµένη µελέτη φαίνεται πως σε περιβάλλον 

εσπεριδοειδώνα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό το µέγεθος του πληθυσµού 

αλλά και η ποικιλοµορφία των ειδών που υπάρχει παρουσία αυτοφυούς 

βλάστησης, αφού δηµιουργούν καταφύγια για είδη και εναλλακτικούς ξενιστές 

µε πιθανότητα προσβολής και µετάδοσης κάποιου φυτοπαθογόνου. Βέβαια, 

εάν υπάρχει αυτοφυής βλάστηση πιθανόν να προτιµούν να τραφούν εκεί από 

ότι στην καλλιέργεια. Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο ρόλος των αυτοφυών δεν 

είναι ξεκάθαρος και χρειάζεται περαιτέρω µελέτη σε άλλες καλλιέργειες και σε 

άλλες περιοχές. 

Όσον αναφορά το είδος του καταλληλότερου τρόπου παγίδευσης θα πρέπει 

να βρεθεί ένας κοινός τρόπος, ο πιο σίγουρος και ολοκληρωµένος για να 

έχουµε ασφαλή εκτίµηση του πληθυσµού. Από τα ευρήµατα της παρούσας 

µελέτης φαίνεται πως για την καταγραφή ειδών Αυχενορρύγχων για 

πληθυσµιακές και οικολογικές µελέτες ο συνδυασµός παγίδας Malaise και 

δειγµατοληψιών µε εντοµολογική απόχη σε µια περιοχή παρέχει 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα από άποψη µεγέθους πληθυσµού και 

ποικιλοµορφίας, δίνοντας πληρέστερη εικόνα της πραγµατικότητας του 

πληθυσµού των Αυχενορρύγχων στους οπωρώνες και προτείνεται η 

χρησιµοποίηση του κατά την εκπόνηση µελλοντικών µελετών µε στόχο την 

ίδια οµάδα εντόµων. 

  

Εικόνα 5.2 Άτοµο του είδους Cicadulina bipunctata, προσκολληµένος πάνω σε 
κίτρινη κολλητική παγίδα α) πριν και β) µετά την αποκόλληση 
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Μεταπτυχιακή μελέτη 

 

Παράρτηµα Α 

Παρακάτω φαίνονται φωτογραφίες

διάρκεια των δειγµατοληψιών

ατόµων, όπως και του αιδιαγού

Οικ. Delphacidae 
1. Laodelphax striatellus

2. Sogatella vibix   

Εικόνα

Εικόνα 2 

 

φαίνονται φωτογραφίες από τα είδη που αναγνωρίσθηκαν

δειγµατοληψιών. Περιλαµβάνονται φωτογραφίες των

του αιδιαγού ή των στυλών του ακµαίου αρσενικού

Laodelphax striatellus  

 

 

 

 

Εικόνα 1 Ενήλικό (αριστερά), αιδοιαγός (δεξιά) 

Εικόνα 2 Παραµερή (αριστερά), αιδοιαγός (δεξιά) 
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αναγνωρίσθηκαν κατά τη 

φωτογραφίες των ενηλίκων 

αρσενικού.  
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3. Toya propinqua  

4. Toya sp. 

Εικόνα 3 Ενήλικό
αιδοιαγός

Εικόνα 4 

 

 

 
Ενήλικό κοιλιακή και ραχιαία όψη (πάνω αριστερά), 
αιδοιαγός (πάνω δεξιά), παραµερή (κάτω) 

Εικόνα 4 Αιδοιαγός (αριστερά), παραµερή (δεξιά) 
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αριστερά), 
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Οικ. Aphrophoridae 

5. Philaenus spumarius

Οικ. Cicadellidae  

Υποoικ. Agalliinae 

6. Anaceratagallia ribauti

7. Anaceratagallia frisia

Εικόνα 5 

Εικόνα 6 Ενήλικό

 

 

Philaenus spumarius 

 

Anaceratagallia ribauti 

Anaceratagallia frisia 

 

 

Εικόνα 5 Ενήλικό (αριστερά), αιδοιαγός (δεξιά) 

Ενήλικό Anaceratagallia spp αρσενικό (αριστερά
ενήλικο θηλυκό (δεξιά) 
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αριστερά), 
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8. Austroagallia sinuata

 

Εικόνα

Εικόνα 8 

 

 

 

 

sinuata  

 

Εικόνα 7 Αιδοιαγός An. ribauti (αριστερά) An 
frisia (δεξιά)  

Εικόνα 8 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
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Υποoικ. Aphrodinae 
9. Anoscopus albifrons

 

Εικόνα

Εικόνα

 

 
Anoscopus albifrons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9 Ενήλικο θηλυκό (αριστερά) ενήλικο 
αρσενικό (δεξιά) 

Εικόνα 10 Αιδοιαγός µπροστινή όψη (αριστερά) 
αιδοιαγός πλάγια όψη(δεξιά) 
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Υποoικ. Deltocephalinae 
10. Allygus modestus 

11. Anoplotettix putoni 

Εικόνα

Εικόνα

 

. Deltocephalinae  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 

Εικόνα 11 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
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12. Balclutha frontalis 

13. Balclutha punctata 

14. Balclutha rhenana 

15. Balclutha saltuella  

 
Εικόνα 13 Ενήλικα: α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) Β. frontalis β) Β. punctata γ) B rhenana δ) B. 

Εικόνα 14 Αιδοιαγός: α) Β. frontalis
αριστερά) β) Β. punctata (πάνω κέντρο
rhenana (πάνω δεξιά) δ) B. saltuella
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B. saltuella 

frontalis (πάνω 
κέντρο) γ) B 

B. saltuella (κάτω) 
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16. Cicadulina bipunctata

17. Circulifer haematoceps

Εικόνα

πλευρικά

Εικόνα

 

Cicadulina bipunctata 

 

 

 

Circulifer haematoceps 

 

Εικόνα 15 Ενήλικο (πάνω αριστερά) αιδοιαγός 
πλευρικά (πάνω δεξιά) αιδοιαγός (κάτω) 

Εικόνα 16 Αιδοιαγός (αριστερά) στύλος (δεξιά) 
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18. Euscelidius variegatus

19. Euscelis alsius 

20. Euscelis incisus 

21. Euscelis lineolatus 

 

Εικόνα 20 

Εικόνα 21 Ενήλικα

 

 

Euscelidius variegatus 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 

Ενήλικα: E. alsius (αριστερά) E. incisus (κέντρο) 
lineolatus (δεξιά) 
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κέντρο) E. 
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22.  Exitianus capicola 

Εικόνα 22 Αιδοιαγός

Εικόνα

(πάνω

 

 

 

 

 

 

Αιδοιαγός: E. alsius (αριστερά) E. incisus (κέντρο) E. lineolatus
(δεξιά) 

 

Εικόνα 23 Ενήλικο (πάνω αριστερά) αιδοιαγός 
(πάνω δεξιά) αιδοιαγός πλευρικά (κάτω) 
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lineolatus 
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23. Goniagnathus guttulinervis 

24. Neoaliturus fenestratus

Εικόνα

Εικόνα

 

Goniagnathus guttulinervis  

 

 

 

Neoaliturus fenestratus 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
 

Εικόνα 25 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
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25. Orosius orientalis 

26. Phlepsius intricatus 

Εικόνα

Εικόνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
 

Εικόνα 27 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
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27. Psammotettix alienus

28. Psammotettix cephalotes

29. Psammotettix confinis

30. Psammotettix notatus

31. Psammotettix sabulicola

32. Psammotettix striatus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 28 
έχουν την ίδια

Εικόνα 29 Αιδοιαγός

(κέντρο

 

Psammotettix alienus 

Psammotettix cephalotes 

Psammotettix confinis 

Psammotettix notatus 

sabulicola 

Psammotettix striatus 

 

 

 

 

 

 

 Ενήλικα Psammotettix spp., όλα τα είδη 
την ίδια µορφή, (αριστερά) P. striatus (δεξιά) 

 

Αιδοιαγός: P. alienus (αριστερά) P. cephalotes
(κέντρο) P. cephalotes- πλευρικά (δεξιά) 
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cephalotes 
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33. Recilia schmidgeni  

Εικόνα

Εικόνα 31 Αιδοιαγός

πλευρικά

Εικόνα 30 Αιδοιαγός

(κέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 32 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 

Αιδοιαγός: P. sabulicola (αριστερά) P. sabulicola
πλευρικά (κέντρο) P. striatus (δεξιά) 

 

Αιδοιαγός: P. confinis (αριστερά) P. notatus 
κέντρο) P. notatus- πλευρικά (δεξιά) 
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sabulicola- 



Μεταπτυχιακή μελέτη 

 

34. Thamnotettix zelleri 

35.  Deltocephalinae 1 

36.  Deltocephalinae 2 

Εικόνα 3

Εικόνα

Εικόνα

 

 

 

 

 

Εικόνα 33 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
 

Εικόνα 34 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (δεξιά) 
 

Εικόνα 34 Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (κέντρο) 
αιδοιαγός πλευρικά (δεξιά)   
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κέντρο) 
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37. Deltocephalinae 3 

38. Deltocephalinae 4 

Εικόνα

πλευρικά

Εικόνα

 

 

 

 

 

Εικόνα 35 Ενήλικο (πάνω αριστερά) αιδοιαγός 
πλευρικά (πάνω δεξιά) αιδοιαγός (κάτω) 

 

Εικόνα 36 Ενήλικο (αριστερά) ενήλικο πλευρικά

(δεξιά) 
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πλευρικά 
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39. Deltocephalinae 5 

40. Deltocephalinae 6 

Υποoικ. Idiocerinae 
41. Sulamicerus (=Idiocerus) stali

 

Εικόνα

Εικόνα 38 Ενήλικο

καλοκαιρινή

 

 

Sulamicerus (=Idiocerus) stali 

 

 

 

 

Εικόνα 37 Ενήλικο Deltocephalinae 5 ( αριστερά) 
ενήλικο Deltocephalinae 6 ( δεξιά) 

 

Ενήλικο χειµερινή µορφή-καφέ (αριστερά) ενήλικο
καλοκαιρινή µορφή (κέντρο) αιδοιαγός (δεξιά) 
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ενήλικο 
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Υποoικ. Typhlocybinae
42. Anzygina honiloa 

43. Edwardsiana sp. 

Εικόνα

(πάνω

Εικόνα 40 Ενήλικο

 

. Typhlocybinae 

 

 

 

 

Εικόνα 39 Ενήλικο (πάνω αριστερά) αιδοιαγός 
πάνω δεξιά) αιδοιαγός πλευρικά (κάτω) 

 

Ενήλικο (αριστερά) αιδοιαγός (κέντρο) αιδοιαγός κορυφή
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κορυφή (δεξιά) 
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44. Empoasca apicalis 

45. Empoasca decedens

46. Empoasca decipiens

47. Empoasca pteridis 

48. Empoasca vitis 

 

 

Εικόνα 41 Ενήλικο 
αποχρωµατισµένο , 

Εικόνα 42 α) Αιδοιαγός

decipiens

 

Empoasca decedens 

Empoasca decipiens 

 

 

 

 

Ενήλικο Empoasca spp (αριστερά) Ενήλικο Empoasca
, όλα τα είδη έχουν την ίδια µορφή (κέντρο) στύλος

apicalis (δεξιά) 
 

Αιδοιαγός E. decedens β) στύλος E. decipiens γ) αιδοιαγός
decipiensδ) αιδοιαγός E. pteridis ε) αιδοιαγός E. vitis
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Empoasca spp 
στύλος E, 

γ) αιδοιαγός E. 
vitis 
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49. Eupteryx decemnotata

50. Eupteryx melissae 

 

 

 

51. Ficocyba ficaria  

Εικόνα 43 Ενήλικα

Εικόνα 44 Ενήλικο

 

Eupteryx decemnotata 

 

 

 

 

 

 

Ενήλικα:  α) E. decemnotata β) E. melissae, Αιδοιαγός

decemnotata δ) E. melissae 

 

Ενήλικο (αριστερά), αιδοιαγός (κέντρο), στύλος (δεξιά
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Αιδοιαγός: γ) E. 

στύλος (δεξιά) 
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52. Hauptidia provincialis

53. Ribautiana sp. 

54. Zygina hyperici 

 Εικόνα

Εικόνα 45 Ενήλικο 
(κέντρο

 

Hauptidia provincialis 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 46 Ενήλικο (αριστερά), αιδοιαγός (δεξιά) 
 

Ενήλικο H. provincialis (αριστερά), Ενήλικο Ribautiana
κέντρο), αιδοιαγός H. provincialis (δεξιά) 
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Ribautiana sp. 
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55. Zyginella sp. 

56. Zyginidia pullula 

57. Zyginidia sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47 Ενήλικο

 

 

 

 

Ενήλικο (αριστερά), αιδοιαγός πλευρικά (κέντρο), 
αιδοιαγός (δεξιά)  

 

Εικόνα 48 Ενήλικο Zyginidia
αριστερά), αιδοιαγός Z, pullula
δεξιά), αιδοιαγός Zyginidia
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κέντρο), 

Zyginidia  spp. (πάνω 
pullula (πάνω 

Zyginidia sp. (κάτω)  
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Παράρτηµα Β 

Τα παρακάτω είναι τα αυτοφυή που βρέθηκαν και αναγνωρίσθηκαν στον 

εσπεριδοειδώνα κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών, από τα οποία έγιναν 

και οι δειγµατοληψίες µε απόχη. 

Κοινή ονοµασία Επιστηµονική Ονοµασία Εποχή εµφάνισης 

Αγριοκαρδαµούδα Capsella Bursa-pastoris 
Μονοετές ανοιξιάτικο ή 

∆ιετές 

Αγρωστώδη Poaceae Μονοετή 

Βλήτο Amaranthus spp. Μονοετές ανοιξιάτικο 

Μολόχα Malva spp. 
Μονοετές ανοιξιάτικο ή 

Πολυετές 

Λουβουδιά Chenopodium album Μονοετές ανοιξιάτικο 

Περδικάκι Parietaria judaica Πολυετές 

Σκυλοβρούβα Sisymbrium spp. Μονοετές ανοιξιάτικο 

Στίφνος Solanum nigrum Μονοετές ανοιξιάτικο 

Τριβόλι Tribulus terrestris Μονοετές ανοιξιάτικο 

Τριφύλλι Trifolium spp. Πολυετές 

Χαµοµήλι Chamomila reticulata Μονοετές χειµωνιάτικο 

 


