
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΣΟΜΩΝ 
 

Ζντομα χαρακτθρίηονται τα αρκρόποδα που ζχουν ζξι (6) πόδια. 
Εμφανίςτθκαν πάνω ςτθ γθ πριν από 400 εκατομμφρια χρόνια και κεωροφνται 

τα πλζον εξελιγμζνα από τα όντα του ηωικοφ βαςιλείου. 
Είναι ηϊα πολφμορφα, δθλαδι θ τελικι τουσ μορφι διαφζρει από τθν αρχικι και 

για να καταλιξουν ς’ αυτι περνοφν από διάφορα ςτάδια. Αυτά είναι : του αυγοφ, 
τθσ προνφμφθσ (ι λάβρασ ι κάμπιασ), τθσ νφμφθσ (πολλζσ φορζσ μζςα ςε κουκοφλι) 
και του ακμαίου, που είναι το μόνο αναπαραγωγικά ικανό ςτάδιο. Τα προθγοφμενα 
του ακμαίου ςτάδια δεν φζρουν αναπαραγωγικά όργανα ι αν φζρουν βρίςκονται 
ςε μορφι καταβολϊν. Πολλζσ φορζσ τα δφο φφλα διαφζρουν ριηικά μεταξφ τουσ. Το 
μζγεκοσ που κα ζχει το ενιλικο ζντομο όταν κα βγει από το κουκοφλι του ι τθ 
χρυςαλλίδα του κα είναι και το μζγεκοσ με το οποίο κα πεκάνει. Δθλαδι, το 
μζγεκοσ δεν αλλάηει κατά τθν περίοδο αυτοφ του «ςταδίου». 

Διακζτουν ανκεκτικό εξωςκελετό (όπωσ τα καβοφρια και οι αςτακοί) 
αποτελοφμενο από επάλλθλα ςτρϊματα χιτίνθσ που τουσ παρζχει εξαιρετικι 
προςταςία από τισ επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ (κλιματικζσ ςυνκικεσ, 
εντομοκτόνα κλπ). Το μυϊκό ςφςτθμα βρίςκεται ςτο εςωτερικό του εξωςκελετοφ. 

Στα περιςςότερα ζντομα διακρίνονται εφκολα το κεφάλι, ο κϊρακασ και οι 
κοιλιά. 

Στο κεφάλι βρίςκονται οι κεραίεσ (διαφόρων τφπων), τα μάτια (απλά ι ςφνκετα) 
και τα ςτοματικά μόρια διαφόρων τφπων (μαςθτικά, μυηθτικά, λείχοντα κλπ) 

Στον κϊρακα βρίςκονται τα πόδια, οι φτεροφγεσ, αναπνευςτικοί και ακουςτικοί 
πόροι. 

Στθν κοιλιά βρίςκονται αδζνεσ, αναπαραγωγικά και αιςκθτιρια όργανα. Ζχουν 
πολφ μεγάλθ γονιμότθτα (θ βαςίλιςςα μζλιςςα γεννά πάνω από 2500 αυγά τθν 
θμζρα ενϊ θ βαςίλιςςα τερμίτθσ πάνω από είκοςι (20) εκατομμφρια αυγά κατά τθν 
διάρκεια τθσ ηωισ τθσ). 

Διακζτουν αιςκθτιρια για τον ζλεγχο τθσ κατεφκυνςθσ του ανζμου, τθν 
υγραςία, τθ κερμοκραςία και τθν ατμοςφαιρικι πίεςθ. 

Οι αιςκιςεισ τουσ, κυρίωσ θ γεφςθ και θ όςφρθςθ, είναι εξαιρετικά 
ανεπτυγμζνεσ (ο αρςενικόσ ςκϊροσ οςμίηεται το κθλυκό από απόςταςθ ζντεκα (11) 
χιλιομζτρων κι ζχουν ςαν ζδρα κυρίωσ τισ κεραίεσ τουσ. 

Η όραςθ είναι αρκετά ανεπτυγμζνθ κι εξυπθρετείται από απλοφσ και ςφνκετουσ 
οφκαλμοφσ που αποδίδουν τθν εικόνα του αντικειμζνου υπό μορφι μωςαϊκοφ. Δεν 
βλζπουν όλα τα χρϊματα ι τα βλζπουν διαφορετικά από εμάσ π.χ. το κόκκινο ςαν 
μπλε. 

Σθμειϊνεται ότι τα ζντομα βλζπουν πολφ καλά το υπεριϊδεσ φωσ κι ζλκονται 
ιςχυρά από αυτό (κυρίωσ τα νυκτόβια λεπιδόπτερα). 

Ζχουν καταπλθκτικι ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ του 
περιβάλλοντοσ (π.χ. εντομοκτόνα, ραδιενζργεια) δθμιουργϊντασ νζεσ φυλζσ 
ανκεκτικότερεσ. 

Τα ζντομα για να προςτατευτοφν από τουσ εχκροφσ τουσ προςαρμόηονται προσ 
το περιβάλλον όπου ηουν μιμοφμενα φφλλα ξερά ι χλωρά, κλαδάκια χλωρά ι ξερά, 
πετραδάκια, ςβϊλουσ χϊματοσ, βρφα, λειχινεσ, επιφάνειεσ κορϊν, δζνδρων, 
βράχων ι εδάφουσ. 

Τζλοσ, ο μιμθτιςμόσ τουσ επεκτείνεται και προσ άλλα ηϊα ι ζντομα επικίνδυνα 
για τουσ εχκροφσ τουσ. Ζτςι, μιμοφνται φίδια, μάτια νυκτόβιων πουλιϊν, ςφικεσ, 
μζλιςςεσ ι πεταλοφδεσ που ζχουν ςτο ςϊμα τουσ ουςίεσ δθλθτθριϊδεισ. 

Με τθν κατάταξθ των εντόμων αςχολείται θ Συςτθματικι επιςτιμθ που 
βαςίηεται ςτουσ ςτακεροφσ ανατομικοφσ χαρακτιρεσ των εντόμων, όπωσ μορφι και 
αρικμόσ πτερφγων, νευρϊςεισ αυτϊν, μορφι κεραιϊν, επάρματα, άκανκεσ, τρίχεσ 
κλπ του εξωςκελετοφ τουσ και ςτον αρικμό των χρωματοςωμάτων τουσ. 

Τα ζντομα χωρίηονται ςε τάξεισ οι κυριότερεσ των οποίων είναι : Λεπιδόπτερα 
(πεταλοφδεσ), Ορκόπτερα (ακρίδεσ, γρφλοι), Δίπτερα (μφγεσ, κουνοφπια), 
Κολεόπτερα (ςκακάρια), Υμενόπτερα (μζλιςςεσ, ςφικεσ), Ετερόπτερα (βρωμοφςεσ), 
Ομόπτερα (τηιτηίκια), Κοκκοειδι (ψϊρεσ φυτϊν) κλπ. 

Οι τάξεισ διαιροφνται ςε οικογζνειεσ, οι οικογζνειεσ ςε γζνθ και τα γζνθ ςε είδθ. 
Υπάρχουν καταχωρθμζνα 3.500.000 είδθ εντόμων και υπολογίηονται αλλά 

5.000.000 άγνωςτα μζςα ςτισ ηοφγκλεσ κυρίωσ. Για τθν καταγραφι των ειδϊν 
χρθςιμοποιείται διεκνϊσ θ λατινικι γραφι (με ρίηα κυρίωσ ελλθνικι προσ τιμιν του 
Αριςτοτζλθ που πρϊτοσ μελζτθςε τα ζντομα). Το κάκε είδοσ ζχει δφο ονόματα. Το 
όνομα του γζνουσ και το όνομα του είδουσ π.χ. Danaus plexippus είναι μια 
πεταλοφδα των τροπικϊν και ζχει δφο ελλθνικά ονόματα : Δαναόσ ο Πλζξιπποσ. 

Η κζςθ των εντόμων ςτο οικολογικό ςφςτθμα είναι ςπουδαιότατθ. Βρίςκονται 
ςτθν βάςθ τθσ τροφικισ αλυςίδασ και αποτελοφν τροφι για ζνα τεράςτιο αρικμό 
άλλων ηϊων αλλά και φυτϊν (π.χ. το ςαρκοβόρο φυτό Δροςερά).Είναι οι 
ςπουδαιότεροι επικονιαςτζσ των λουλουδιϊν. Επίςθσ, μαηί με τα βακτιρια και τουσ 
μφκθτεσ ςυμβάλλουν ςτθν αποδόμθςθ διαφόρων οργανικϊν υλικϊν όπωσ 
κυταρίνθσ, λιγνίνθσ κλπ που είναι ςκελετικά υλικά των φυτϊν. Τα υλικά 
αποδίδονται ςτο ζδαφοσ όπου διαλυόμενα ςτο νερό αποτελοφν τα λιπαντικά 
ςτοιχεία για τθν κρζψθ των φυτϊν. Λίγα ζντομα είναι παραγωγικά (μζλιςςα, 
μεταξοςκϊλθκασ κλπ). Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ κεωροφνται ωφζλιμα διότι 
περιορίηουν τον αρικμό των παραςίτων των ανκρϊπων, ηϊων και φυτϊν. Είναι 
υπεφκυνα για τθν καταςτροφι των 2/3 τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ τροφίμων, 
ξφλου, ειδϊν ενδφςεωσ (βαμβάκι, λινάρι) και υποδιςεωσ (δζρμα). Η προςπάκεια 
των εντομολόγων ερευνθτϊν δεν είναι να εξαφανίςουν τα επιβλαβι ζντομα, αλλά 
να περιορίςουν τον αρικμό τουσ ςε ανεκτά επίπεδα. 



υλλογή – Προετοιμαςία – Σαξινόμηςη εντόμων 
 

Τα ζντομα ςυλλζγονται κυρίωσ με 
απόχθ, από ανκεκτικό, λεπτό, διαφανζσ 
φφαςμα. Χρθςιμοποιοφνται όμωσ και 
παγίδεσ τροφικζσ, φωτεινζσ ι 
ςεξουαλικζσ. 

Όταν ςυλλάβουμε μια πεταλοφδα, 
προςζχοντασ να μθν καταςτρζψουμε τισ 
φτεροφγεσ τθσ, τθν πιζηουμε δυνατά 
ςτον κϊρακα ςτθν βάςθ των πτερφγων, 
οπότε και παραλφει. 

Στθν ςυνζχεια, για τθν μεταφορά τθσ 
(ςθμειϊνοντασ περιοχι και θμερομθνία 
ςφλλθψθσ) τθν τοποκετοφμε ςε ζνα 
τριγωνικό φάκελο (ςχιμα 1). 

Στο εργαςτιριο πλζον, ςκοτϊνουμε το ζντομο με μία – 
δφο ςταγόνεσ βενηίνθσ κακαριςμοφ ςτο κεφάλι και τον 
κϊρακα. Στθν ςυνζχεια περνάμε μια καρφίτςα ςτον 
κϊρακα, κάκετα προσ τον άξονα του ςϊματοσ και από τθν 
ράχθ προσ τθν κοιλιακι πλευρά. Πάνω από τον κϊρακα 
προεξζχει το 1/3 του μικουσ τθσ καρφίτςασ (ςχιμα 2). 

Κατόπιν τοποκετοφμε το ςϊμα τθσ πεταλοφδασ ςτθν 
αυλακιά του εκτατιρα (ςχζδιο 3). Με μια μακριά βελόνα 
φζρνουμε τισ πρόςκιεσ πτζρυγεσ ζτςι ϊςτε θ κάτω πλευρά 
του τριγϊνου που ςχθματίηει θ φτεροφγα να είναι κάκετθ 
προσ τον άξονα του εκτατιρα και τισ προςθλϊνουμε με 
διαφανζσ χαρτί που περνάμε από πάνω τουσ και με 
καρφίτςεσ που καρφϊνουμε γφρω – γφρω (όχι πάνω) ςτισ 
φτεροφγεσ. 

Οι πίςω φτεροφγεσ γλιςτροφν κάτω από τισ μπροςτινζσ και προςθλϊνονται 
ομοίωσ (ςχιμα 4). 

Οι κεραίεσ τοποκετοφνται παράλλθλα 
προσ τισ πρόςκιεσ πλευρζσ του τριγϊνου των 
πτερφγων. 

Τοποκετοφμε απαραιτιτωσ μια ετικζτα 
με τθν θμερομθνία και τθν περιοχι 
ςφλλθψθσ του εντόμου. Αργότερα κα 
προςτεκεί και το όνομα του εντόμου.  

Μετά από 4-5 μζρεσ θ πεταλοφδα ζχει 
ςτεγνϊςει και μπορεί με τθν βοικεια τθσ 
καρφίτςασ να τοποκετθκεί ςτθν βιτρίνα 
τθσ. 

Τα άλλα ζντομα προετοιμάηονται με τισ 
φτεροφγεσ κλειςτζσ και τα πόδια ςε ςτάςθ 
βάδιςθσ. Η καρφίτςα μπαίνει ςτθν μζςθ 
του κϊρακα εκτόσ από τα κολεόπτερα 
όπου μπαίνει ςτθ δεξιά γωνία του δεξιοφ 
ζλυτρου (πρόςκια ςκλθροποιθμζνθ 
φτεροφγα που προςτατεφει τισ πίςω που χρθςιμοποιοφνται για τθν πτιςθ του 
εντόμου) (ςχιμα 5). 

Τα πολφ μικρά ζντομα κολλϊνται ςε 
μικρά χαρτονάκια που ςτερεϊνονται με 
τθν καρφίτςα (ςχιμα 6). Μζςα ςτισ 
βιτρίνεσ τοποκετοφμε πάντα ςκωροκτόνο 
π.χ. ναφκαλίνθ. 

Φροντίηουμε οι βιτρίνεσ να μθν 
δζχονται άμεςο θλιακό φωσ. Η 
ταξινόμθςθ των εντόμων γίνεται με 
διχοτομικζσ κλείδεσ που απαιτοφν 
ειδίκευςθ και πολλζσ γνϊςεισ ι με 
εικονογραφθμζνεσ κλείδεσ απ’ όπου με 
φωτογραφίεσ γίνεται θ αναγνϊριςθ των 
ειδϊν, εργαςία ςχετικά εφκολθ. 
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