
Κατςαρίδεσ  
 

Οι κατςαρίδεσ αποτελοφν ζναν από τουσ ςοβαρότερουσ κινδφνουσ για τθ δθμόςια 
υγεία, κακϊσ μεταδίδουν αςκζνειεσ όπωσ θ δυςεντερία, θ γαςτρεντερίτιδα, θ 
διάρροια, ο τφφοσ, θ πολιομυελίτιδα και θ ςαλμονζλα. Πρόςφατα, οι κατςαρίδεσ 
φάνθκε να αποτελοφν τθν δεφτερθ αιτία αλλεργιϊν ςε πολλοφσ ανκρϊπουσ μετά 
τθν οικιακι ςκόνθ. Υπάγονται ςτθν τάξθ Blattodea (Blattaria), τθσ υπερτάξθσ 
Dictyoptera.  Υπάρχουν περίπου 4600 είδθ κατςαρίδων ςτο κόςμο, από τα οποία 
μόνο 30 βρίςκονται ςτο περιβάλλον του ανκρϊπου. Στθν Κφπρο μόνο 4 είδθ 
ςυναντοφμε ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ και τα οποία χριηουν υγειονομικισ 
ςθμαςίασ. 
 
Τα πιο ςθμαντικότερα είδθ ςτθν Κφπρο από άποψθ υγειονομικισ ςθμαςίασ είναι: 
 
 Γερμανικι κατςαρίδα – Blattela germanica 
 Αμερικάνικι κατςαρίδα – Periplaneta americana 
 Ανατολικι κατςαρίδα – Blatta orientalis 
 Κατςαρίδα επίπλων(Brown Banded Cockroach) – Supella longipalpis 

 
Βιολογικόσ Κφκλοσ ςτισ κατςαρίδεσ 
 
Οι κατςαρίδεσ είναι ζντομα θμιμετάβολα (ατελι μεταμόρφωςθ) και ο βιολογικόσ 
τουσ κφκλοσ αποτελείται από το αυγό, τθ νφμφθ και το τζλειο ζντομο. Το κυλθκο 
άτομο γεννά τα αυγά μζςα ε ζνα ςάκο, τθν ωοκικθ τθν οποία διατθρεί και ςτο 
οπίςκιο μζροσ του ςϊματοσ τθσ για 2-3 εβδομάδεσ μζχρι να τθν εναποκζςει κάπου 
με εξαίρεςθ τθ Γερμανικι κατςαρίδα θ οποία κρατάει τθν ωοκικθ ςτο οπίςκιο 
μζροσ του ςϊματοσ τθσ μζχρι τθν εκκόλαψθ. Το γεγονόσ αυτό τθσ δίνει μια μεγάλθ 
υπεροχι ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα είδθ. 
 
Από τα αυγά εκκολάπτονται οι νφμφεσ οι οποίεσ εκδίδονται μζχρι και 13 φορζσ 
(Αμερικάνικθ κατςαρίδα) ϊςπου να φτάςουν ςτο ακμαίο ζντομο.  
 
Πιο κάτω βλζπουμε το  βιολογικό κφκλο τθσ Αμερικανικισ κατςαρίδασ κακϊσ και 
τα 3 πιο ςθμαντικά είδθ κατςαρίδων από υγειονομικισ πλευράσ.  
 
 

 



 
Οι νφμφεσ μοιάηουν ςτθ γενικι μορφολογία με τα τζλεια ζντομα, εκτόσ από το 
μζγεκοσ και από το ότι δεν ζχουν φτερά. Παρ’ όλο που πολλά είδθ ζχουν τθν 
ικανότθτα να πετάξουν, οι κατςαρίδεσ είναι τυπικά βαδιςτικά ζντομα και 
μετακινοφνται με μεγάλθ ταχφτθτα. Τα ςτοματικά τουσ μόρια είναι μαςθτικοφ 
τφπου και οι κατςαρίδεσ είναι ζντομα παμφάγα (αμυλοφχεσ και ςακχαροφχεσ 
τροφζσ, κάκε είδουσ ηωικϊν και φυτικϊν υπολειμμάτων, βιβλία, εκδφςεισ εντόμων 
κλπ.). 
 
Επικεϊρθςθ – Αντιμετϊπιςθ των κατςαρίδων  
 
Πριν από τθν αντιμετϊπιςθ των κατςαρίδων κα πρζπει να γίνεται ζνασ 
εξονυχιςτικόσ ζλεγχοσ για να μπορεί ζτςι να εκτιμθκεί το μζγεκοσ του 
προβλιματοσ, το είδοσ / είδθ τθσ κατςαρίδασ/ κατςαρίδων , κακϊσ και τα ςθμεία 
που κινοφνται ςτο ςπίτι αλλά και οι φωλιζσ τουσ, ζτςι ϊςτε να ςχεδιάςουμε μια 
ςωςτι αντιμετϊπιςθ.  Συνικθ ενδιαιτιματα για τισ κατςαρίδεσ είναι εκεί όπου 
υπάρχει τροφι (ςακχαροφχεσ/αμυλοφχεσ ουςίεσ, χαρτί, τροφζσ που δεν είναι 
ςυςκευαςμζνεσ ςωςτά ) υγραςία (λακκάκια αποχετεφςεων ςπιτιϊν, ςιφϊνια τθσ 
κάτω από τισ βρφςεσ τθσ κουηίνασ, τουαλζτεσ, μπάνια  κ.α. ) και ςχετικά ηζςτθ (πίςω 
από το φοφρνο, πίςω από το ψυγείο κ.τ.λ.) Οι κατςαρίδεσ είναι νυκτόβιεσ και 
διαβιοφν κατά προτίμθςθ ςε μζρθ κερμά. Κατά τθ διάρκεια των φωτεινϊν ωρϊν τθσ 
θμζρασ κρφβονται  ςτα ςκοτεινά, κερμά, αςφαλι καταφφγια που ζχουν βρει, όπωσ, 
ςτισ κοιλότθτεσ τοίχων, οι ρωγμζσ ςε τοίχουσ και πλακάκια, οι ρωγμζσ ςτθν κουηίνα 
και ςτο μπάνιο, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και ςυςκευαςίεσ τροφίμων. Κατά τθ διάρκεια 
τθσ νφχτασ κα βγουν από τα καταφφγιά τουσ ςε αναηιτθςθ τροφισ. 
Η αντιμετϊπιςθ των κατςαρίδων κα πρζπει να ξεκινάει με μζτρα πρόλθψθσ όπωσ: 
θ εξάλειψθ πθγϊν διαρρζοντοσ νεροφ, θ ςωςτι φφλαξθ των τροφίμων και των 
ςκυβάλων, ο καλόσ κακαριςμόσ του ςπιτιοφ και ιδιαίτερα τθσ κουηίνασ από 
διάφορεσ πθγζσ τροφισ, θ ςτεγανοποίθςθ των αποχετεφςεων, το κλείςιμο και θ 
διόρκωςθ ρωγμϊν και διάκενων ςτθν κουηίνα κ.α.  
Στα καταςταλτικά μζτρα αντιμετϊπιςθσ γίνεται θ εφαρμογι ειδικϊν εντομοκτόνων 
με ψεκαςμό κακϊσ και εντομοκτόνων δολωμάτων (Gel). 
 
Κατάλλθλα προϊόντα: Fendona 6SC, Goliath Gel , Mythic 10SC, Inastro.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



Μυρμιγκια 
 
Τα μυρμιγκια είναι κοινωνικά ζντομα. Αποτελοφνται από τθν ι τισ βαςίλιςςεσ, οι 
οποίεσ ζχουν μοναδικό ςκοπό τθν αναπαραγωγι, τουσ κθφινεσ και τισ εργάτριεσ οι 
οποίεσ αναηθτοφν τθν τροφι, ταΐηουν τισ προνφμφεσ, επεκτείνουν τθν φωλιά και τθν 
υπεραςπίηονται. Οι κθφινεσ ζχουν ςαν μόνο ςκοπό τθν γονιμοποίθςθ τθσ 
βαςίλιςςασ, ςυνικωσ μετά πεκαίνουν.  Τα μυρμιγκια ανικουν ςτθν οικογζνεια 
Formicidae και ςτθν τάξθ Hymenoptera μαηί με τισ μζλιςςεσ και τισ ςφίγγεσ. 
Υπολογίηεται ότι υπάρχουν 22.000 είδθ από τα οποία ζχουν ταξινομθκεί 
περιςςότερα από 12.500. Από τα οποία μερικά είδθ μόνο αποτελοφν ζντομα 
υγειονομικισ ςθμαςίασ. 
Υπάρχει ταξικι διάρκρωςθ τθσ φωλιάσ των μυρμθγκιϊν με βαςίλιςςα, νφμφεσ, 
πολλζσ άγονεσ εργάτριεσ και τα αρςενικά. Στθν φωλιά, το κάκε μυρμιγκι ξεχωριςτά 
επιτελεί ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο, από τθν φφλαξθ τθσ φωλιάσ ωσ τθν αποκικευςθ 
και τθν τακτοποίθςθ των τροφϊν. 
 
Ο βιολογικόσ τουσ κφκλοσ του μυρμθγκιοφ ζχει τζςςερα ςτάδια, το αυγό, τθν 
προνφμφθ, τισ χρυςαλλίδεσ (Pupa) και το ενιλικο. 

 

 
 
Τα δφο ςθμαντικότερα είδθ μυρμθγκιϊν είναι Monomorium pharaonis (Μυρμιγκι 
Φαραϊ) και το Lasius niger (Μαφρο μυρμιγκι).  
 
Τα μυρμιγκια μπορεί να γίνουν μθχανικοί φορείσ πακογόνων οργανιςμϊν. Ζνα 
τζτοιο παράδειγμα είναι το μικρό μυρμιγκι Monomorium pharaonis το οποίο 
ςυχνάηει ςτισ κουηίνεσ ςπιτιϊν και μπορεί να μεταφζρει Salmonella, Pseudomonas, 
Staphylococcus, Streptococcus και Clostridium.  
 
Κάποια ιδθ μυρμθγκιϊν όπωσ το Μυρμιγκι φαραϊ και το Μαφρο μυρμιγκι 
διανφουν μεγάλεσ αποςτάςεισ για ανεφρεςθ τροφισ. Το γεγονόσ αυτό είναι που 
δθμιουργεί μεγάλα προβλιματα ςτα ςπίτια και τα κακιςτά μεγάλθσ υγειονομικισ 
ςθμαςίασ.  
Πολλά μυρμιγκια φωλιάηουν ςτο ζδαφοσ, ςε δζντρα ι ςε πεςμζνουσ κορμοφσ 
δζντρων και γενικά ςε ξφλα. Όμωσ, οριςμζνα από αυτά που ειςβάλουν ςε 

http://www.alphaapolymantiki.gr/portfolio/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
http://www.alphaapolymantiki.gr/portfolio/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%ce%ac%ce%bd%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/


ςπίτια, μποροφν να φωλιάςουν ςχεδόν οπουδιποτε, όπωσ ςε πρίηεσ, ςε πόρτεσ 
και παράκυρα  και αλλοφ. Κάποια από τα είδθ (όπωσ το Μυρμιγκι φαραϊ) 
ειςβάλουν ςε κτίρια, και είναι πικανό να δθμιουργιςουν μία υπεραποικία, δθλαδι 
μια αποικία χωριςμζνθ ςε υπομζρθ, με φωλιζσ ςε διαφορετικά ςθμεία. Τα μζλθ τθσ 
υπεραποικίασ αναγνωρίηονται μεταξφ τουσ ωσ μζλθ τθσ ίδιασ ομάδασ. Αν κάποιο 
κομμάτι αποκοπεί, ζχει καλζσ πικανότθτεσ να επιηιςει ωσ ξεχωριςτι αποικία. 
Δυςτυχϊσ, αυτι τθν ιδιότθτα εκμεταλλεφονται και άλλα είδθ τθσ πόλθσ για να 
επικοίςουν νζα μζρθ.  
 
Τα μυρμιγκια τρζφονται με ηωικζσ και φυτικζσ οργανικζσ ουςίεσ, ςάκχαρα, 
ςακχαρϊδθ εκκρίματα, ςπόρουσ, ςπονδυλωτά ι αςπόνδυλα νεκρά ηωφφια, με 
μελιτϊματα αφίδων κακϊσ και με ωά, προνφμφεσ και νφμφεσ άλλων αρκροπόδων 
κάκε είδουσ. 
 
Επικεϊρθςθ – Αντιμετϊπιςθ των μυρμθγκιϊν  
 
Η επικεϊρθςθ των μυρμθγκιϊν κα πρζπει να ξεκινά ζξω από το ςπίτι όπου 
επιςθμαίνονται τυχϊν φωλιζσ τουσ. Ακολουκεί ψεκαςμόσ τθσ φωλιάσ με κατάλλθλο 
υπολειμματικό εντομοκτόνο, ι χρθςιμοποιείτε ειδικό εντομοκτόνο δόλωμα. Στθ 
ςυνζχεια γίνεται ζλεγχοσ τθσ περιμζτρου του ςπιτιοφ, όπου επιςθμαίνονται οι 
πορείεσ ‘’δρωμάκια’’ που ακολουκοφν προσ το ςπίτι και εφαρμόηουμε εντομοκτόνο 
δόλωμα ι ψεκάηουμε ειδικό υπολειμματικό εντομοκτόνο. 
Επίςθσ κλείνουμε τυχϊν χαραμάδεσ και ρωγμζσ ςτον εξωτερικό τοίχο του ςπιτιοφ 
και ςτισ κάςεσ των παρακφρων που μπορεί να αποτελοφν οπζσ ειςόδου για τα 
μυρμιγκια ςτο ςπίτι. 
Μζςα ςτο ςπίτι κακαρίηουμε τθν κουηίνα από υπολείμματα τροφϊν, κακϊσ επίςθσ 
και άλλουσ χϊρουσ που μπορεί να ζχουν τροφζσ για τισ οποίεσ ζλκονται τα 
μυρμιγκια. Εφαρμόηουμε δόλωμα ι εντομοκτόνο ειδικό για χριςθ εςωτερικά του 
ςπιτιοφ.  
 
Κατάλλθλα προϊόντα: Fendona 6SC, Fourmidor Gel , Mythic 10SC, Inastro.  
 
 
 


