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Πεξίιεςε
Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ ηνπ δάθνπ (Dacus oleae) κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δαθνθηνλίαο
είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο (Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
ειαηνπαξαγσγνί, γεσπόλνη, ζπλεξγεία ςεθαζκώλ-θαζαξηζκνύ) θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε
πνιινί παξάκεηξνη (έθηαζε θαη ππθλόηεηα ειαηώλσλ, γεσκνξθνινγία εδάθνπο, θαηακεηξήζεηο
δαθνπιεζπζκνύ, θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θ.ά.). Δληνύηνηο, απνπζηάδεη έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα γηα
ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνζπαζκαηηθή θαη πιεκκειή ζπγθέληξσζε
δεδνκέλσλ, ηελ αδπλακία ζπζρέηηζήο ηνπο θαη ηνλ θίλδπλν ιαλζαζκέλεο εθηίκεζήο ηνπο. Έηζη,
πνιιέο θνξέο ε θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ δελ είλαη επηηπρήο, κε δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ
νηθνλνκία (ιόγσ ηεο ππνβαζκηζκέλεο πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ) θαη ζην πεξηβάιινλ (ιόγσ ηεο
ζπλερνύο εθαξκνγήο δνισκαηηθώλ παγίδσλ – ςεθαζκώλ).
ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε κηαο βάζεο γεσγξαθηθώλ
δεδνκέλσλ (spatial database), κε ζηόρν ηελ θεληξηθή, δνκεκέλε θαη ζπλεπή δηαρείξηζε όισλ ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δαθνθηνλία ζην λεζί ηεο Λέζβνπ. Ζ ύπαξμε ελόο εληαίνπ ρώξνπ
δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ κεηαμύ ηνπο ζπζρεηίζεσλ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζύλζεησλ
πιεξνθνξηώλ, κε ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ
ραξηώλ θαη γξαθεκάησλ, ή ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ ρσξηθήο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ
παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ππεύζπλνπο γεσπόλνπο ζηελ εμεηδίθεπζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο γηα θάζε πεξηνρή, ηόζν πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ (π.ρ. ζηνλ
αθξηβέζηεξν θαζνξηζκό ησλ ζέζεσλ ησλ παγίδσλ), όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ (π.ρ. ζηε
εθαξκνγή πξνιεπηηθώλ κέηξσλ αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ εληόκνπ), ή αθόκα θαη ζε
καθξνπξόζεζκν επίπεδν (π.ρ. ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δάθνπ αλάινγα κε ηηο γεσκνξθνινγηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο).
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Abstract
Limiting the spreading of the wild population of olive fly Bactrocera (Dacus) oleae through a
trapping program, is a complex process, in which various services and people are involved (local
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rural offices, agronomists, producers of olive oil) and many parameters (such as soil and
geographical factors, density of olive groves, the fluctuation of dacus population, weather
conditions etc.) should be taken into account. Nevertheless, a proper information system to support
the trapping program is missing. This causes insufficient data acquisition, absence of data interrelationships and incorrect assessments. As a result, the management of olive pest control is not
always successful, with important implications to the economy (because of a reduction of the
quality of olive oil) and the environment (due to an extensive use of pesticides).
For this purpose, a spatial database was designed and developed, in order to store and manipulate
all geographic data related to the olive pest control in the island of Lesvos, in a unified, structured
and consistent manner. The database provides the means for the extraction of complex
information, which in turn supports the creation of thematic maps and gives the possibility of a
further spatial data analysis. For example, the determination of the mean population of olive fly per
trap in a specific area is possible (providing a long-term study on the behavior of the insect), or the
identification of areas with high or low insect density (enabling decisions in pesticides applications).
Conclusively, spatial databases and GIS are considered as essential tools for the investigation and
analysis of olive oil pest management scenarios.
Λέμεηο Κιεηδηά: Γάθνο, πιεζπζκόο δάθνπ, βάζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ, ζεκαηηθή ραξηνγξαθία,
λ. Λέζβνο
Key words: Bactrocera (Dacus) oleae, olive fly population, spatial database, thematic cartography,
Lesvos Island
1. Δηζαγσγή
Από ηα αξραία ρξόληα κέρξη ηε ζύγρξνλε επνρή, ν δάθνο ηεο ειηάο (Bactrocera oleae, Dacus
oleae) απνηεινύζε θαη απνηειεί έλα κεγάιν πξόβιεκα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ειαηώλσλ θαη ζηελ
παξαγσγή ηνπ ειαηόιαδνπ. Ζ δεκηά πξνέξρεηαη από ηελ πξνλύκθε ηνπ δάθνπ, ε νπνία
αλαπηύζζεηαη κέζα ζηνλ ειαηόθαξπν. ηα λύγκαηά ηεο αλαπηύζζνληαη ζήςεηο πνπ πξνθαινύλ
πηώζε ηόζν ζε άγνπξνπο, όζν θαη ζε ώξηκνπο θαξπνύο (Μπξνύκαο, 2002). ύκθσλα κε ηνπο
Εεξβνύδε & πγγειάθε (1986), ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πεγάδεη από ην γεγνλόο όηη ν δάθνο
δηαηεξεί ην ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνζβνιήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζε αληίζεζε κε άιινπο
ερζξνύο ηεο ειηάο πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπηθό ραξαθηήξα θαη ζπρλά ρξνληθό πεξηνξηζκό ζηελ
πεξίνδν ηεο εκθάληζήο ηνπο. Γηα απηό ην ιόγν, ν δάθνο ζεσξείηαη ν ζνβαξόηεξνο ερζξόο ηεο ειηάο,
ν νπνίνο πξνθαιεί θάζε ρξόλν ζεκαληηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή δεκηά ζηελ ειαηνπαξαγσγή ηεο
ρώξαο, ελώ επηβαξύλεη ζεκαληηθά ην θόζηνο παξαγσγήο, ιόγσ ησλ απαξαίηεησλ επεκβάζεσλ γηα
ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ (Michellakis, 1990).
Σν λεζί ηεο Λέζβνπ είλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, κε κέζε
εηήζηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ πεξί ηνπο 25-30 ρηιηάδεο ηόλνπο. Σν ειαηόιαδν ηεο Λέζβνπ έρεη
αλαγλσξηζηεί από ηελ Δ.Δ. σο πξντόλ Πξνζηαηεπόκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο κε ηελ νλνκαζία
«ΛΔΒΟ Ή ΜΤΣΗΛΖΝΖ ΠΓΔ». Ο ειαηώλαο ηεο Λέζβνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 10 εθαηνκκύξηα
δέληξα, ηα νπνία εθηείλνληαη ζε έθηαζε 450.000 ζηξεκκάησλ, θπξίσο ζην λόηην θαη λνηηναλαηνιηθό
ηκήκα, θαιύπηνληαο ην 27% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ λεζηνύ (Σδαλλή, 2000) (βι. θαη Υάξηε 1).
ηε Λέζβν, όπσο άιισζηε θαη ζε όιεο ηηο ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα δαθνθηνλίαο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε
δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνύληαη κε εγθεθξηκέλα από ηελ Δ.Δ.
νξγαλνθσζθνξηθά εληνκνθηόλα. Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δάθνπ αλαξηώληαη
γπάιηλεο δαθνπαγίδεο ηύπνπ McPhail ζε νιόθιεξν ηνλ ειαηώλα ηνπ λεζηνύ, κε ειθπζηηθό
πεξηερόκελν πδαηηθό δηάιπκα ζεηηθήο ακκσλίαο ζε πεξηεθηηθόηεηα 2%. ύκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο δαθνθηνλίαο, νη δαθνπαγίδεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη κε ππθλόηεηα κηα αλά
1000 δέληξα, πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα αιιάδεηαη ην πεξηερόκελό ηνπο θάζε 5 εκέξεο, κε
ηαπηόρξνλε θαηακέηξεζε ησλ ζπιιεθζέλησλ δάθσλ. Από ηελ παξαθνινύζεζε απηή ζεσξεηηθά
εμαξηάηαη ε ζπρλόηεηα, ν ρξόλνο θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ησλ δνισκαηηθώλ ςεθαζκώλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ δαθνθηνλίαο.
Αλ θαη ζην πξόγξακκα δαθνθηνλίαο εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο (Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
ειαηνπαξαγσγνί, γεσπόλνη, ζπλεξγεία ςεθαζκώλ-θαζαξηζκνύ) θαη πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε
πνιινί παξάκεηξνη (έθηαζε θαη ππθλόηεηα ειαηώλσλ, γεσκνξθνινγία εδάθνπο, θαηακεηξήζεηο
δαθνπιεζπζκνύ, θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θ.ά.), απνπζηάδεη έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα γηα ηελ
ππνζηήξημή ηνπ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνζπαζκαηηθή θαη πιεκκειή ζπγθέληξσζε
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δεδνκέλσλ, ηελ αδπλακία ζπζρέηηζήο ηνπο θαη ηνλ θίλδπλν ιαλζαζκέλεο εθηίκεζήο ηνπο. Έηζη,
πνιιέο θνξέο ε θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ δελ είλαη επηηπρήο, κε πξνθαλείο νηθνλνκηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο θξίζεθε αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ,
κε ζηόρν ηελ θεληξηθή, δνκεκέλε θαη ζπλεπή δηαρείξηζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε δαθνθηνλία (εθαθάθε, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βάζε δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηε εμαγσγή
ζύλζεησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ζεκαηηθώλ ραξηώλ (Παπαθηιηππάθεο
κ.ά, 2007) θαη γξαθεκάησλ ή ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ ρσξηθήο αλάιπζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη
δπλαηόο ν θαιύηεξνο ζρεδηαζκόο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεξε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
δαθνθηνλίαο, κε νπζηαζηηθά νθέιε ζην θόζηνο ηεο παξαγσγήο θαη ζηε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Ζ δνκή ηεο ππόινηπεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο θαη
ε πινπνίεζε ηεο βάζεο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο ησλ
δεδνκέλσλ. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη ζεκαηηθνί ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα πνπ πξνέξρνληαη
από ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη αλαιύνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε κειέηε ηνπο. ην
θεθάιαην 4 δηαηππώλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη δίλνληαη νη θαηεπζύλζεηο γηα
πεξαηηέξσ έξεπλα.
2. Βάζε Γεσγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ
Ο ελλνηνινγηθόο ζρεδηαζκόο ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε
γιώζζα κνληεινπνίεζεο UML θαη ζπγθεθξηκέλα κε δηάγξακκα θιάζεσλ (Fowler et al., 2003),
ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ πνπ πξνέθπςε από ηε βηβιηνγξαθία θαη από ζπλεληεύμεηο
κε ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Λέζβνπ θαη κε εξγαδνκέλνπο ζηε δαθνθηνλία.
Σν δηάγξακκα θιάζεσλ (ρήκα 1) απαξηίδεηαη από 23 θιάζεηο θαη 24 ηύπνπο ζπζρεηίζεσλ.
Γέθα έμη (16) θιάζεηο αθνξνύλ ρσξηθά δεδνκέλα. Βαζηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ
πεξηιήθζεθαλ ζην ζρεδηαζκό είλαη: (α) Γηνηθεηηθά όξηα (δώλεο επζύλεο, Γήκνη, Γεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα), (β) Γεσγξαθηθά δεδνκέλα (νδηθό δίθηπν, πδξνγξαθηθό δίθηπν, ρξήζεηο γεο, θ.ιπ.),
(γ) θιηκαηηθά δεδνκέλα (θιηκαηηθνί ηύπνη, κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί, κεηξήζεηο), (δ) ειαηνθνκηθά
δεδνκέλα (ειαηνθνκηθέο δώλεο, παξαγσγή, ειαηώλεο), θαη (ε) δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηε
δαθνθηνλία (ηνκείο δαθνθηνλίαο, ζπλεξγεία, ςεθαζκνί, παγίδεο, δεηγκαηνιεςίεο, θαζαξηζκνί). Οη
ηύπνη ζπζρεηίζεσλ εθθξάδνπλ θπξίσο ηηο ζρέζεηο κεξσλπκίαο (part of) θαη θπξηόηεηαο (has) κεηαμύ
ησλ θιάζεσλ.
Έκθαζε δόζεθε ζηε γεληθόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ γηα
νπνηαδήπνηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα. Απηό επηηεύρζεθε κε
ηελ θιάζε Ζώνη_Ευθύνης πνπ επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκό κίαο ή πεξηζζνηέξσλ πεξηνρώλ όπνπ
εθαξκόδεηαη πξόγξακκα δαθνθηνλίαο, θαζώο θαη κε ηελ πξόβιεςε ηνπ θαηεγνξήκαηνο έτος ζηηο
πεξηζζόηεξεο από ηηο ππόινηπεο θιάζεηο. Όιεο νη θιάζεηο ζπλδένληαη, είηε άκεζα είηε έκκεζα,
κέζσ ζπζρεηίζεσλ κε ηε Ζώνη_Ευθύνης.
Ζ βάζε δεδνκέλσλ αλαπηύρζεθε ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ
ArcCatalog ηεο νηθνγέλεηαο ESRI ArcGIS, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξνζσπηθήο γεσ-βάζεο
(personal geodatabase) (MacDonald, 2001) ζύκθσλα κε ην ζρεζηαθό κνληέιν δεδνκέλσλ (Elmasri
et al., 2004).
Σα δεδνκέλα πνπ εηζήρζεζαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ αθνξνύλ ην λεζί ηεο Λέζβνπ θαη ην
πξόγξακκα δαθνθηνλίαο έηνπο 2005. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ε Λέζβνο ραξαθηεξίδεηαη σο
εκηνξεηλή θαηά 43%, πεδηλή θαηά 36% θαη νξεηλή θαηά 21%. ύκθσλα κε ηνλ ΚΑΝ (ΔΟΚ) 2138/97,
ρσξίδεηαη ζε επηά ειαηνθνκηθέο δώλεο, ε νξηνζέηεζε ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ
εδαθνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ, ζηελ ππθλόηεηα θύηεπζεο θαη ζηε δπλακηθόηεηα παξαγσγήο
ειαηνιάδνπ. Αθόκα, ρσξίδεηαη ζε 28 ηνκείο δαθνθηνλίαο θαη θάζε ηνκέαο εμππεξεηείηαη από 6 έσο
8 ζπλεξγεία δαθνθηνλίαο, ελώ ζε θάζε ζπλεξγείν αλαινγνύλ πεξίπνπ 50.000 ειαηόδεληξα.
Δηδηθόηεξα, κειεηήζεθαλ ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο πεξηνρέο σο πξνο ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο
θαη ηελ ειαηνθνκηθή δώλε ζηελ νπνία αλήθνπλ (βι. Υάξηε 1):
α) Σν Γ.Γ. Αγηάζνπ, ην νπνίν αλήθεη ζην Γήκν Αγηάζνπ, βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή Ν.Α. πιεπξά ηνπ
λεζηνύ θαη έρεη νξηζζεί σο ν 16νο ηνκέαο δαθνθηνλίαο. Ζ Αγηάζνο σο πξνο ηελ παξαγσγή
ειαηνιάδνπ αλήθεη ζηελ 3ε ειαηνθνκηθή δώλε (κε κέζε παξαγσγή 24,21kg/100kg θαξπνύ).
Καηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ησλ παγίδσλ θαη νη πιεζπζκνί ηνπ δάθνπ ηνπ 8νπ ζπλεξγείνπ.
β) ην Γ.Γ. Μόξηαο, ην νπνίν αλήθεη ζην Γήκν Μπηηιήλεο θαη έρεη νξηζζεί σο ν 4νο ηνκέαο
δαθνθηνλίαο. Ζ πεξηνρή ηεο Μόξηαο ραξαθηεξίδεηαη σο εκηνξεηλή, αλήθεη ζηελ 7ε ειαηνθνκηθή δώλε
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(κε κέζε παξαγσγή ειαηνιάδνπ 24,04kg/100kg θαξπνύ) θαη βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο
Λέζβνπ. Καηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ησλ παγίδσλ θαη νη πιεζπζκνί ηνπ δάθνπ ηνπ 1νπ ζπλεξγείνπ.
γ) ην Γ.Γ. Κεξακεηώλ, ην νπνίν αλήθεη ζην Γήκν Δπεξγεηνύια, είλαη πεδηλή πεξηνρή θαη
βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ. Σα Κεξακεηά νξίδνληαη σο ν 17νο ηνκέαο δαθνθηνλίαο
θαη αλήθνπλ ζηελ 1ε ειαηνθνκηθή δώλε (κε κέζε παξαγσγή ειαηνιάδνπ 23,12kg/100kg θαξπνύ).
Καηαγξάθεθαλ νη ζέζεηο ησλ παγίδσλ θαη νη πιεζπζκνί ηνπ δάθνπ ηνπ 1νπ ζπλεξγείνπ.

σήμα 1. Γιάγπαμμα κλάζεων ηηρ βάζηρ γεωγπαθικών δεδομένων
Οη ζέζεηο ησλ παγίδσλ θαηαγξάθεθαλ κε επηηόπηα επίζθεςε κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο GPS. Σα
ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δάθνπ πξνήιζαλ από ηηο έμη δεηγκαηνιεςίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο (27/7, 1/8, 21/8, 11/9, 2/10 θαη 7/10). Σελ ίδηα πεξίνδν
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο ςεθαζκνί (6/8, 27/8 θαη 21/9) θαη ηξεηο θαζαξηζκνί ησλ παγίδσλ (11/8,
6/9 θαη 27/10). πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηαγξαθώλ γίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.
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πλνιηθόο αξηζκόο δάθσλ αλά ηνκέα

Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηελ ππθλόηεηα θαη ηελ έθηαζε ησλ ειαηώλσλ αλά ειαηνθνκηθή
δώλε, ηνπο ηνκείο δαθνθηνλίαο θαη ηνπο θιηκαηηθνύο ηύπνπο, πξνήιζαλ από ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο Λέζβνπ θαη ην Διαηνθνκηθό Μεηξών. O αξηζκόο ησλ ειαηόδεληξσλ αλά ειαηνθνκηθή
δώλε θαη ειαηώλα αληιήζεθε από ζπλαθή κειέηε (Κόθθηλνο, 2005). Κιηκαηηθά δεδνκέλα
αληιήζεθαλ από ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο Λέζβνπ ζηελ πεξηνρή Κάησ Σξίηνο. Σα ππόινηπα
γεσγξαθηθά δεδνκέλα (ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο, ρξήζεηο γεο, δηνηθεηηθά όξηα, νδηθό θαη
πδξνγξαθηθό δίθηπν, θ.ιπ.) παξαρσξήζεθαλ από ηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
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Γιάγπαμμα 1. Γιακύμανζη πληθςζμού δάκος καηά ηην πεπίοδο 2005
3. Θεκαηηθνί ράξηεο – Δπξήκαηα
Υξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα ηεο γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ
ινγηζκηθνύ ArcMap ηεο νηθνγέλεηαο ESRI ArcGIS, δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά από ζεκαηηθνύο ράξηεο
γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ παγίδσλ θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δάθνπ
ζηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο, ζε ζπλδπαζκό κε δηάθνξα γεσγξαθηθά δεδνκέλα (εθαθάθε, 2006).
Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη δύν ράξηεο: (α) ν ράξηεο ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ ζπλνιηθνύ
δαθνπιεζπζκνύ (αζξνηζηηθά γηα όιεο ηηο δεηγκαηνιεςίεο) θαηά ηελ πεξίνδν 2005 αλά παγίδα θαη
πεξηνρή κειέηεο (Υάξηεο 1), θαη (β) ν ράξηεο ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δάθνπ κεηαμύ ησλ
δεηγκαηνιεςηώλ 21/8 θαη 11/9 (Υάξηεο 2). εκεηώλεηαη όηη κεηαμύ ησλ δύν δεηγκαηνιεςηώλ
κεζνιάβεζε ςεθαζκόο ζηηο 27/8 (δηάγξακκα 1). ηνπο ράξηεο απεηθνλίδνληαη επίζεο ε κνξθνινγία
ηνπ εδάθνπο (πςόκεηξν), ην νδηθό δίθηπν θαη ην πδξνγξαθηθό δίθηπν.
Από ηελ παξαηήξεζε ησλ ραξηώλ πξνθύπηνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε
ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δαθνθηνλίαο ζηε λήζν Λέζβν:
πλήζεο πξαθηηθή είλαη νη παγίδεο (Υάξηεο 1) λα ηνπνζεηνύληαη πιεζίνλ ηνπ δξόκνπ θαη όρη κε
βάζε ηε γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο ηνπ θάζε ζπλεξγείνπ (θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Κεξακεηώλ θαη
Μόξηαο). Ζ πξαθηηθή απηή ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε, θαζώο ν ζόξπβνο ησλ απηνθηλήησλ νδεγεί ζε
απνκάθξπλζε ηνπ δαθνπιεζπζκνύ από ηηο παγίδεο (γηα ηνπο δξόκνπο κε θίλεζε), ελώ νδεγεί θαη
ζε αλνκνηόκνξθε θαηαλνκή ησλ παγίδσλ. Παξαηεξείηαη επίζεο όηη νη πεξηζζόηεξεο παγίδεο
βξίζθνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο θαη δελ ηνπνζεηνύληαη κε ηελ πξνβιεπόκελε
ππθλόηεηα.
Σα παξαπάλσ νδεγνύλ ζε πιαζκαηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ ηνπ
δάθνπ θαη ηεο πνξείαο εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνύ. Απηό ζπλεπάγεηαη ηνλ κε ζσζηό θαζνξηζκό ηνπ
ρξόλνπ θαη ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ησλ ςεθαζκώλ.
Δπηπιένλ, από ηελ αλάιπζε ησλ ραξηώλ δηαπηζηώζεθε όηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί παγίδεο (Υάξηεο
1) ζε θνληηλή απόζηαζε από πδαηνξεύκαηα (θπξίσο ζηηο πεξηνρέο Αγηάζνπ θαη Μόξηαο). Απηό
ζπλεπάγεηαη όηη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δνισκαηηθώλ ςεθαζκώλ ππάξρεη θίλδπλνο ξύπαλζεο ησλ
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επηθαλεηαθώλ (θαη θαη΄ επέθηαζε ησλ ππόγεησλ) πδάησλ, ζε πεξίπησζε πνπ ηα ζπλεξγεία
παξεθθιίλνπλ από ηνπο θαλόλεο δηεμαγσγήο ηνπ ςεθαζκνύ.
ηελ πεξηνρή ησλ Κεξακεηώλ, θπξίσο ζην βόξεην ηκήκα ηεο, ιόγσ ησλ εδαθνθιηκαηηθώλ
ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ, δελ παξαηεξείηαη πςειόο δαθνπιεζπζκόο (1,2 άηνκα δάθνπ αλά
παγίδα), ώζηε λα πξνθαιείηαη πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ειαηνιάδνπ (Υάξηεο 1). Παξόια απηά,
εθαξκόζηεθαλ όινη νη πξνβιεπόκελνη ςεθαζκνί κε βάζε ην πξόγξακκα ηεο δαθνθηνλίαο, ζε
νιόθιεξν ηνλ ειαηώλα ηεο πεξηνρήο απηήο.
Σόζν από ηνπο ράξηεο όζν θαη από ην δηάγξακκα δηαπηζηώλεηαη όηη ην ύςνο ηνπ
δαθνπιεζπζκνύ ζρεηίδεηαη κε ηελ κνξθνινγία εδάθνπο ηνπ ειαηώλα. Οη νξεηλέο πεξηνρέο
δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο εκηνξεηλέο θαη πεδηλέο, εκθαλίδνληαο απμεκέλν πιεζπζκό δάθσλ ζε όιε
ζρεδόλ ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ (Υάξηεο 1). Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ζε πεξηνρέο κε
κεγάιν πςόκεηξν, επηθξαηνύλ ζπλήζσο ρακειέο γηα ηελ επνρή ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή ζρεηηθή
πγξαζία, παξάγνληεο πνπ επλννύλ ηελ εκθάληζε απμεκέλνπ δαθνπιεζπζκνύ. Ωζηόζν, ην αληίζεην
ζπκβαίλεη ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, κε ηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο λα εκθαλίδνπλ απμεκέλν πιεζπζκό
έλαληη ησλ νξεηλώλ θαη πεδηλώλ (Γηάγξακκα 1). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή εληζρύεηαη από ηελ ηάζε
πνπ εκθαλίδεη ν δάθνο λα κεηαθηλείηαη από πεδηλνύο ζε εκηνξεηλνύο ειαηώλεο θαη αληίζηξνθα,
αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (Fletcher et al., 1978).
Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ην δηάγξακκα δηαπηζηώλεηαη όηη ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ κέρξη ηηο
αξρέο Απγνύζηνπ, ν δάθνο θηλείηαη απμεηηθά, νπόηε θαη κεζνιαβεί δνισκαηηθόο ςεθαζκόο. Ωζηόζν,
παξόιν πνπ ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ςεθαζκόο ζην ζύλνιν ησλ ηνκέσλ, αλάκεζα ζηηο
δεηγκαηνιεςίεο ζηηο 21/8 θαη 11/9 παξαηεξείηαη απόηνκε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ (Υάξηεο 2). Σν
γεγνλόο απηό, ζύκθσλα θαη κε ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο βάζεο, ππνδεηθλύεη όηη επλντθέο
ζπλζήθεο πγξαζίαο (πεξίπνπ 62%) θαη ζρεηηθά ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (πεξίπνπ 22,3νC) γηα ηελ
επνρή, ζπληέιεζαλ ζηελ έληνλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληόκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αύμεζε ηνπ
εκθαληδόκελνπ πιεζπζκνύ. Άξα ζηελ νπζία ν δεύηεξνο ςεθαζκόο ήηαλ αλεπαξθήο. ηε ζπλέρεηα
αθνινύζεζε δεύηεξνο δνισκαηηθόο ςεθαζκόο κεηαμύ ησλ δεηγκαηνιεςηώλ ζηηο 11/9 θαη 2/10, ν
νπνίνο ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ρακειά επίπεδα.
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Χάπηηρ 1. Καηανομή δακοπαγίδων και μέζορ όπορ πληθςζμού δάκος
ανά παγίδα ζηοςρ ηομείρ Αγιάζος, Μόπιαρ, Κεπαμειών (2005)
Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη όηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθαζκνύ, νξηζκέλνη ειαηώλεο
(θπξίσο ζηα όξηα ησλ ηνκέσλ Μόξηαο θαη Κεξακεηώλ) ζα κπνξνύζαλ λα είραλ εμαηξεζεί, θαζώο νη
ηνπνζεηεκέλεο παγίδεο ζε απηνύο δελ εκθάληζαλ άηνκα δάθνπ (Υάξηεο 2).

Χάπηηρ 2.: Μεηαβολή πληθςζμού δάκος ανά παγίδα ζηοςρ ηομείρ
Αγιάζος, Μόπιαρ, Κεπαμειών (21/8/05-11/9/05)
4. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα
ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε κηα βάζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ κε
ζθνπό ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ, κε
εηδηθή κειέηε πεξίπησζεο ηε λήζν Λέζβν. Ζ ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ εκπινπηίζηεθε κε
δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ δάθνπ (δαθνπαγίδεο, πιεζπζκόο, ηνκείο,
ζπλεξγεία), όζν θαη ζηελ γεσγξαθία ηνπ λεζηνύ (αλάγιπθν εδάθνπο, δηνηθεηηθά όξηα, νδηθό θαη
πδξνγξαθηθό δίθηπν, θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία θ.ιπ.). Ο ζρεδηαζκόο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ επηηξέπεη
ηε ρξήζε ηεο γηα νπνηαδήπνηε πεξηνρή θαη γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν, κε ηελ εηζαγσγή
ησλ θαηάιιεισλ θάζε θνξά δεδνκέλσλ.
Ζ θεληξηθή δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή πιενλαζκώλ, ελώ
εμαζθαιίδεη ηε ζπλεθηηθόηεηα, αθεξαηόηεηα θαη αζθάιεηά ηνπο. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ
δεδνκέλσλ επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε εξσηεκάησλ γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε αλάγθεο, κε ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο γηα ηε ζύλζεζε ζεκαηηθώλ ραξηώλ,
ηε δεκηνπξγία γξαθεκάησλ ή ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ ρσξηθήο αλάιπζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ
παξαπάλσ δηαδηθαζηώλ δύλαηαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ππεύζπλνπο γεσπόλνπο ζηελ εμεηδίθεπζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο γηα θάζε πεξηνρή, ηόζν πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ, όζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα απηνύ, ή αθόκα θαη ζε καθξνπξόζεζκν επίπεδν.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ραξηνγξαθηθή νπηηθνπνίεζε ησλ γεσκνξθνινγηθώλ θαη γεσγξαθηθώλ
παξακέηξσλ θάζε πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θάιπςε θαη ππθλόηεηα ησλ ειαηώλσλ, κπνξεί
λα ζπκβάιεη ζηελ θαιύηεξε ηνπνζέηεζε ησλ δαθνπαγίδσλ κε ζηόρν ηελ κεγαιύηεξε αμηνπηζηία
ησλ δεηγκαηνιεςηώλ. Δπίζεο, ε κειινληηθή ελζσκάησζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ
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ν

9 ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο π.ρ. Natura 2000 ή βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ
θαζνξηζκό δσλώλ απνθιεηζκνύ.
Ζ ραξηνγξαθηθή νπηηθνπνίεζε ησλ κεηαβνιώλ ηνπ δαθνπιεζπζκνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
κεηαβνιέο ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπο ρξόλνπο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ςεθαζκώλ κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ απνθπγή άζθνπσλ ςεθαζκώλ, ζηνλ θαιύηεξν πξνγξακκαηηζκό ηνπ εύξνπο θαη
ηεο έληαζεο ησλ επόκελσλ, αθόκα θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπηθώλ ςεθαζκώλ, όπνπ απηό θξίλεηαη
απαξαίηεην.
Ζ δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δάθνπ θαη ε εθαξκνγή θαηάιιεισλ
καζεκαηηθώλ ηερληθώλ (π.ρ. παιηλδξόκεζε) (Diggle et al., 1998; Isgin et al., 2008) ζε ζπλδπαζκό
κε ηελ νηθνινγία ηνπ εληόκνπ, κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δάθνπ
αλάινγα κε ην πςόκεηξν, ηε γεσκνξθνινγία θαη ην θιίκα ηεο θάζε πεξηνρήο, κε πξνθαλή
νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε από ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ ζηνρεπκέλεο θαηαπνιέκεζήο
ηνπ.
Ζ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ην δάθν ζε βάζεηο γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη ε
αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρεη ε ρξήζε ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο απνηεινύλ ρξήζηκα
εξγαιεία θαη κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζε έλα πεξηζζόηεξν κεζνδηθό ζρεδηαζκό θαη ζε κηα
απνηειεζκαηηθόηεξε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο.
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