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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρακολούθηση και η έγκαιρη καταπολέµηση του δάκου της ελιάς είναι η
σηµαντικότερη παράµετρος τόσο για την διασφάλιση του εισοδήµατος των
ελαιοπαραγωγών αλλά και για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων. Πολύτιµο
εργαλείο για την παρακολούθηση των εντόµων αποτελεί το δικτύο παγίδων McPhail
µε την καταγραφή του πληθυσµού ανά περιοχή ενδιαφέροντος. Η αξιοποίηση της
δυνατότητας καταγραφής του δικτύου των παγίδων µέσω GPS και η εισαγωγή των
δεδοµένων σε περιβάλλον Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
εφαρµόστηκε στα όρια της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Κερίτη η οποία
βρίσκεται στο Ν. Χανίων. Προετοιµάστηκαν οι κατάλληλοι ψηφιακοί χάρτες µε την
θέση κάθε παγίδας, οι οποίοι εµπλουτίζονταν διαρκώς µε τα δεδοµένα των
πληθυσµών του εντόµου σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις από τις παγίδες του
προγράµµατος δακοκτονίας. Η χαρτογράφηση δίνει την δυνατότητα άµεσου
εντοπισµού των εστιών δακοπληθυσµού, συσχετισµού της πυκνότητας του εντόµου
µε διάφορες περιβαλλοντικές παραµέτρους (υδατορεύµατα, απόσταση από θάλασσα
κ.α.) και λήψης αποφάσεων διαφοροποίησης των ψεκασµών κατά περίπτωση.
Επιπλέον, η δυνατότητα δηµοσίευσης των δεδοµένων στο διαδίκτυο προσφέρει
αµεσότητα στην εισαγωγή των δεδοµένων από απόσταση και ευκολία
παρακολούθησης του δακοπληθυσµού από όλους τους εµπλεκόµενους (∆/νσεις
Γεωργίας, γεωπόνους, συνεργεία ψεκασµών και ελαιοπαραγωγούς) στην δακοκτονία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae ή Dacus oleae, (Gmelin), (Diptera,
Tephitidae), είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελιάς, αφού προκαλεί τεράστιες
καταστροφές στην ελαιοπαραγωγή (µεγαλύτερες από 30%) σε όλες τις µεσογειακές
χώρες. Για την παρακολούθηση του δακοπληθυσµού χρησιµοποιείται εδώ και πολλά
χρόνια ένας κλασικός τύπος παγίδας, η γυάλινη παγίδα McPhail, στην οποία
χρησιµοποιείται ως ελκυστικό αµµωνιακά άλατα ή υδρολυµένες πρωτεΐνες. Για την
αντιµετώπιση του εντόµου το Υπουργείο Γεωργίας εκτελεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι
και το φθινόπωρο δολωµατικούς ψεκασµούς δακοκτονίας µε εξειδικευµένα
εντοµοκτόνα. Ο αριθµός και ο χρόνος εκτέλεσης των δολωµατικών ψεκασµών
εξαρτάται από την εξέλιξη του δακοπληθυσµού, η οποία παρακολουθείται µε τις
δακοπαγίδες (Οικονοµίδου et al, 2002). Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών
(Information Technology) στη γεωργία αυξάνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών και ιδιαίτερα η χρήση των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών
(GIS) καθώς και η διαχείριση περιβαλλοντικών βάσεων δεδοµένων (Kure et al, 1997).
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται αποτελέσµατα της ανάλυσης της καταγραφής του
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δακοπληθυσµού µε την βοήθεια των δακοπαγίδων σε τµήµα της υδρολογικής
λεκάνης του Κερίτη τον Αύγουστο του 2006. Η καταγραφή του δικτύου των παγίδων
έγινε µε GPS και τα δεδοµένα εισήχθησαν σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών
(GIS). Έτσι παρέχετε η δυνατότητα ανάλυσης των δεδοµένων δακοπληθυσµού µε
όλα τα εργαλεία ανάλυσης που προσφέρουν τα GIS. Από τους παραγόµενους χάρτες
εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα για την χωρική και χρονική µεταβολή του
δακοπληθυσµού και αξιολογείται η σχέση µεταξύ εντοµολογικών και γεωγραφικών
παραµέτρων (απόσταση από ποτάµια, βορινή έκθεση), µε απώτερο σκοπό την
ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων.
YΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Η uδρολογική λεκάνη του Κερίτη µε έκταση 176 km2 βρίσκεται στο Βόρειο
κεντρικό τµήµα της επαρχίας Κυδωνίας του νοµού Χανίων, µε διεύθυνση τον άξονα
Βορράς-Νότος και σε µέση απόσταση από την πόλη των Χανίων, 15 km περίπου.
Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες υδρολογικές λεκάνες του νοµού Χανιών
(Χάρτης 1). Το νότιο τµήµα της λεκάνης απορροής αποτελεί τµήµα του ορεινού όγκου
των Λευκών Ορέων. Το βόρειο τµήµα είναι πεδινό, µε πλούσια βλάστηση και
υδροφορία. Στην περιοχή περιλαµβάνεται ο υδροβιότοπος της λίµνης Αγυιάς. Η
περιοχή ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας υγροτόπων Nature 2000
(κώδικας:GR4340006) και φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι κυριότερες
καλλιέργειες της περιοχής της λεκάνης είναι η ελιά καιτα εσπεριδοειδή.
Η καταγραφή του δικτύου των παγίδων πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια
GPS και τα δεδοµένα θέσεων των παγίδων εισήχθησαν σε περιβάλλον GIS µε τη
βοήθεια προγράµµατος για ανταλλαγή δεδοµένων GPS µε Η/Υ. Τα δεδοµένα θέσεων
των παγίδων µετατράπηκαν σε σχηµατικά αρχεία και τα δεδοµένα του
δακοπληθυσµού συµπληρώνονταν στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών του
αρχείου. Ένα πρόσθετο του προγράµµατος GIS χρησιµοποιήθηκε για την µετατροπή
των σχηµατικών αρχείων σε συµβατή µε το Google Earth µορφή (kml) (Χάρτης 2).
Τα δεδοµένα του αριθµού δάκων ανά παγίδα, τα όρια της υδρολογικής
λεκάνης του Κερίτη, οι ισοϋψείς ανά 20m, το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, τα
όρια των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της ευρύτερης περιοχής καθώς και δορυφορικές
φωτογραφίες της περιοχής µε διακριτική ικανότητα 1m, ενσωµατώθηκαν σε
περιβάλλον GIS. Από τα δεδοµένα του αριθµού των δάκων στις παγίδες
δηµιουργήθηκαν οι χάρτες που απεικονίζουν την χωροχρονική µεταβολή του
δακοπληθυσµού (Petacchi et al, 2002).
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Οι παραπάνω χάρτες προέκυψαν από σηµειακές µετρήσεις (παγίδες) µε
χωρική παρεµβολή Kriging (Petacchi et al, 2003) και µέγεθος κελιού 20Χ20µ.
Προκειµένου να ελεγχθεί η πυκνότητα του δακοπληθυσµού κοντά σε υδατορεύµατα
χρησιµοποιήθηκε το σχηµατικό αρχείο του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής και
δηµιουργήθηκε πολυγωνικό σχηµατικό αρχείο ζώνης 200µ από την κοίτη (Χάρτης 3).
Για τον έλεγχο της πυκνότητας του δακοπληθυσµού σε περιοχές µε βόρεια έκθεση
δηµιουργήθηκε πολυγωνικό σχηµατικό αρχείο από το αρχείο µε τις ισοϋψείς της
περιοχής ανά 20µ (Χάρτης 4). Από την τοµή των παραπάνω θεµατικών επιπέδων µε
το επίπεδο των παγίδων προέκυψε ποιες παγίδες βρίσκονται κοντά σε υδατορεύµατα
καιποιες βρίσκονται σε βορινή έκθεση (Χάρτες 3,4).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η απεικόνιση του δικτύου των παγίδων των δεδοµένων του δακοπληθυσµού
σε περιβάλλον GIS, καθώς η δηµοσίευση τους στο διαδίκτυο, αποτελούν ένα
πολύτιµο εργαλείο τόσο για τη σωστότερη καταπολέµηση του δάκους της ελιάς, όσο
και για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων. Οι γεωπόνοι που ασχολούνται µε
το πρόγραµµα της δακοκτονίας καθώς και οι αγρότες, µπορούν εύκολα µέσω του
διαδικτύου να ενηµερώνονται για το δακοπληθυσµό έγκυρα και έγκαιρα και να
παίρνουν άµεσες αποφάσεις για το αν πρέπει, πότε και που πρέπει να εφαρµοστεί
ψεκασµός (Χάρτης 5). Τα δεδοµένα µπορούν να αποθηκεύονται σε σχετική
ιστοσελίδα από όπου µπορεί να τα αναζητήσει κάθε ενδιαφερόµενος.

Χάρτης 3. Παγίδες που βρίσκονται σε
απόσταση 200µ εκατέρωθεν των
κύριων υδατορευµάτων.

Χάρτης 4. Παγίδες που βρίσκονται
σε περιοχές µε βορινή έκθεση.

Από τον χάρτη που απεικονίζεται το δίκτυο των παγίδων φαίνεται αν η
κατανοµή των παγίδων ανά δηµοτικό διαµέρισµα είναι οµοιόµορφη ή ανοµοιόµορφη.
Αυτό γίνεται ευκολότερα σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα όπως αυτό των Λάκκων (Χάρτης
6) όπου η ελιά αποτελεί σχεδόν µονοκαλλιέργεια. Σε περιοχές όπως στο Φουρνέ
όπου η ελιά δεν κατανέµεται σ’ όλη την έκταση του ∆.∆., µπορεί εύκολα µε την
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βοήθεια των δορυφορικών φωτογραφιών του Google Earth (αποστάσεις δένδρων,
µέγεθος κόµης) ή και σε συνδυασµό µε επιτόπιες επισκέψεις να ελεγχθεί αν οι
περιοχές που δεν καλύπτονται έχουν ελαιόδεντρα ή άλλες καλλιέργειες (Χάρτης 7).
Στις περιοχές όπου η κατανοµή των παγίδων είναι χωρικά οµοιόµορφη προκύπτει
µια πιο σαφή εικόνα για την χωροχρονική κατανοµή του δακοπληθυσµού.

Χάρτης 5. Απεικόνιση των θέσεων των παγίδων
και του αριθµού δάκων µιας δειγµατοληψίας στο
εύχρηστο περιβάλλον του Google Earth.

Χάρτης 6. Έλεγχος της κατανοµής των δάκων στα
όρια του ∆.∆. Λάκκων. (Στο βορινό τµήµα του ∆.∆.
δεν υπάρχουν παγίδες.)

Χάρτης 7. Έλεγχος της κατανοµής των δάκοπαγίδων. ∆εν υπάρχουν παγίδες σε κάποιες περιοχές
αλλά αυτές καλλιεργούνται µε εσπεριδοειδή (µικρότερη κόµη και µικρότερες αποστάσεις φύτευσης)

Στους χάρτες 8 Α,Β φαίνεται η χωροχρονική µεταβολή του δακοπληθυσµού
στην µελετηθείσα περιοχή τον Αύγουστο του 2006. Οι περιοχές που απεικονίζονται
στο χάρτη µε πράσινο χρώµα είναι περιοχές µε χαµηλό πληθυσµό δάκου ενώ οι
περιοχές µε πορτοκαλί ή κόκκινο χρώµα παρουσιάζουν υψηλό δακοπληθυσµό.
Μεταξύ των χαρτών 8Α και 8Β φαίνεται µείωση του πληθυσµού του εντόµου λόγω
ψεκασµού, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι ο ψεκασµός σε περιοχές του Φουρνέ δεν
ήταν αποτελεσµατικός αφού δεν παρατηρήθηκε µείωση του πληθυσµού. Επίσης µε
βάση τους Χάρτες 8 φαίνεται ότι ο ψεκασµός µπορεί να γίνει τοπικά στις περιοχές
όπου εµφανίζεται υψηλός δακοπληθυσµός χωρίς να λαµβάνεται υπόψη µόνο ο
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µέσος όρος του δακοπληθυσµό ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα όπως γίνεται µέχρι
σήµερα.
Ο δακοπληθυσµός επηρεάζεται άµεσα από το µικροκλίµα της περιοχής. Η
ανάπτυξη του εντόµου ευνοείται σε περιοχές µε ήπια θερµοκρασία και υψηλή
υγρασία όπως είναι οι περιοχές µε βορινή έκθεση και οι περιοχές κοντά σε ποτάµια.
Από την σύγκριση του µέσου όρου δάκων των παγίδων που βρίσκονται σε περιοχές
µε βόρια έκθεση και των υπολοίπων παγίδων προκύπτει οι παγίδες που βρίσκονται
σε βορινή έκθεση έχουν αυξηµένο αριθµό δάκων (Χάρτης 4). Επίσης οι παγίδες που
βρίσκονται σε απόσταση 200µ εκατέρωθεν του υδατορεύµατος έχουν αυξηµένο
αριθµό δάκων (Χάρτης 3). Η εφαρµογή των φυτοφαρµάκων στην ζώνη αυτή πρέπει
να γίνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητη και µε µεγάλη προσοχή επειδή υπάρχει
µεγάλος κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Οι επικίνδυνες ζώνες
µπορούν να µετατραπούν σε συµβατά µε το Google Earth αρχεία και να
απεικονισθούν σε αυτό ώστε µε την αµεσότητα των δορυφορικών εικόνων να
δίνονται οδηγίες στα συνεργεία ψεκασµού.
Οι τεχνικές GIS αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο για την παρακολούθηση της
καταπολέµησης του σηµαντικότερου εχθρού της ελιάς (του δάκου), καθώς και για την
ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων. Από την χαρτογράφηση του δικτύου των
παγίδων και του δακοπληθυσµού εξάγονται πολύτιµα συµπεράσµατα για την
οµοιοµορφία κατανοµής των παγίδων στην µελετηθείσα περιοχή καθώς και να για
την βελτίωση του αριθµού και της θέσης των παγίδων και συµβάλει στην προστασία
των υδατικών πόρων της περιοχής. Η απεικόνιση της χωροχρονικής µεταβολής του
δακοπληθυσµού για όλη την περίοδο της δακοκτονίας επιτρέπει το έλεγχο της
αποτελεσµατικότητας των ψεκασµών ανά περιοχή.

A

B

Χάρτης 8. Κατανοµή δακοπληθυσµού σε δύο διαφορετικές χρονικές
στιγµές (Α: πριν τον ψεκασµό, Β: µετά τον ψεκασµό).
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∆ίνεται η δυνατότητα της δηµιουργίας ζωνών γύρω από οικολογικά ευαίσθητες
περιοχές (ποτάµια, λίµνη, περιοχή Nature 200, βιολογικές καλλιέργειες) στις οποίες
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τους ψεκασµούς. Η απεικόνιση των
θέσεων των παγίδων, του αριθµού των δάκων και των οικολογικά ευαίσθητων ζωνών
σε µορφή συµβατή µε ελεύθερα διαδικτυακά προγράµµατα αλλά και η δηµοσίευση
αυτών των στοιχείων στο διαδίκτυο παρέχει σε κάθε εµπλεκόµενο την δυνατότητα να
µελετήσει αυτά τα στοιχεία και να πάρει αποφάσεις, ακόµα και αν δεν είναι ειδικός µε
τα GIS.
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Optimisation of the dacus olea control (Bactrocera oleae) with the
use of Geographical Information Systems.
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Population monitoring through the use of a wide network of traps and the early
pesticide applications are the main factors of Dacus insect (Bactrocera oleae) control
and guarantee the sustainable olive oil production. The rational use of pesticides is of
great environmental importance for areas which are covered by olive groves and
especially those in the main hydrological basins. The Keritis hydrological basin, the
most important water reservoir in Chania, was chosen as a model area. The traps
network mapping was accomplished with a GPS and the population data were
imported in Geographical Information System (GIS). The GIS mapping provides the
direct localisation of dacus population hearths, correlations of insect density with
various environmental parameters (rivers-streams, north aspect e.t.c.) and supports
decision-making of local pesticide applications. Further, data publication through
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simple web programs offers directness and easiness of dacus population monitoring
and can be available for all the local services and interested partners through simple
web programs.
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