
Σαλιγκάρια, Γυμνοςάλιαγκεσ και καταπολζμθςθ τουσ 
 
Τα ςαλιγκάρια και οι γυμνοςάλιαγκεσ αποτελοφν δφο από τουσ πιο ςυνθκιςμζνουσ 
εχκροφσ των καλλιεργειϊν ςτθν Κφπρο. Κυκλοφοροφν ςυνικωσ κατά τισ βροχερζσ 
περιόδουσ του ζτουσ ι ςε περιόδουσ που ζχει ςχετικά υψθλι υγραςία και 
δθμιουργοφν ηθμιζσ ςτουσ αγροφσ αλλά και ςτουσ αςτικοφσ κιπουσ. Είναι και τα 
δφο είδθ μαλάκια (Mollusk) και ανικουν και τα δφο ςτθν ταξινομικι κλάςθ των 
γαςτεροπόδων (Gastropoda).  
 
Σαλιγκάρια 
Τα ςαλιγκάρια (ζλιξ, κοχλίεσ,) ι καραόλοι ςτθν Κυπριακι διάλεκτο, είναι 
γαςτερόποδα πνευμονοφόρα μαλάκια των οποίων το ςϊμα τουσ περιβάλλεται από 
ζνα περιελιγμζνο όςτρακο (το κζλυφοσ). Έχουν μακρόςτενο ςϊμα που βρίςκεται 
μζςα ςτο κζλυφοσ και μόνο ζνα μζροσ του εξζχει ζξω. Έχουν δφο ηευγάρια κεραίεσ 
τισ μεγάλεσ και τισ μικρζσ. Οι μεγάλεσ κεραίεσ χρθςιμεφουν για τθν όραςθ (αν και 
αςκενικι) του ςαλιγκαριοφ και οι μικρζσ κεραίεσ για τθν όςφρθςθ και τθν αφι. 
Παίρνουν τθ τροφι τουσ από φυτικζσ φλεσ (φφλλα, βλαςτάρια, χόρτα) με τθ 
βοικεια κθρωδϊν ςχθματιςμϊν (ςαν δόντια) ενϊ κινοφνται κυρίωσ μετά το 
ςοφρουπο και εμφανίηονται κυρίωσ τισ δροςερζσ μζρεσ. 
Κακϊσ κινοφνται τα ςαλιγκάρια αφινουν ίχνθ βλζννασ ακολουκϊντασ ακανόνιςτεσ 
πορείεσ. Τα ςαλιγκάρια χωρίσ κζλυφοσ ονομάηονται γυμνοςάλιαγκεσ (ι 
βουρβουλάεσ) ςτθν Κυπριακι.  
 

 
Helix aspersa                                                                          Helix pomatia 

 

Τα κφρια ιδθ ςαλιγκαριϊν είναι τα Helix pomatia, Helix lucorum, και Helix aspersa.  
 
Helix pomatia 
Η διάμετροσ του κελφφουσ του είναι 35-55mmκαι το φψοσ του 30-50mm. Είναι 
υγρόφιλο και προτιμά περιοχζσ πλοφςιεσ ςε αςβζςτιο. Έχει βάροσ 20-25grκαι ηει 4-7 
ζτθ. Είναι το πιο δθμοφιλζσ εμπορικό ςαλιγκάρι και χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθ 
ςαλιγκαροτροφία.   
 
Helix aspersa 
Είναι υγρόφιλο και ηϊνεσ υψθλζσ, δροςερζσ ςκιερζσ και πλοφςιεσ ςε αςβζςτιο, 
είναι ςαλιγκάρι μεγάλου μεγζκουσ και το βάροσ του φτάνει τα 20-25gr. Εμφανίηεται 



ςε υψόμετρο ζωσ και 200 μζτρα και το μζγεκοσ του αυξάνει ανάλογα με το 
υψόμετρο. Η ςχζςθ βάρουσ ςϊματοσ του με το ολικό βάροσ είναι 60-65%  και 
ενδείκνυται για ανοιχτά εκτροφεία όπου και προςαρμόηεται εφκολα. 
 
Helix lucorum 
Το ςαλιγκάρι αυτό χαρακτθρίηεται και ωσ ‘’ςαλιγκάρι των δαςϊν’’ θ ‘’μαφρο 
ςαλιγκάρι’’. Είναι μικρότερο από το κοινό ςαλιγκάρι,  ςυγκαταλζγεται όμωσ ςτα 
μεγαλφτερα ςαλιγκάρια τθσ Ευρϊπθσ. Το φψοσ του κυμαίνεται από 30-35mmκαι 
ζχει κζλυφοσ διαμζτρου 40-45 mm. Το βάροσ του ποικίλει από 20-35grκαι θ ςχζςθ 
βάρουσ ςάρκασ και ολικοφ είναι 55-60%.  Προτιμά τθν πυκνι βλάςτθςθ και τα δάςθ 
με υγραςία που βρίςκονται μζχρι τα 1000m υψόμετρο. 
 
Αναπαραγωγι 
Το ςαλιγκάρι είναι ερμαφρόδιτο είδοσ. Κάκε άτομο φζρει και αρςενικά (πζοσ) και 
κθλυκά (κόλποσ) όργανα αναπαραγωγισ. Για να αναπαραχκεί ζνα ςαλιγκάρι κα 
πρζπει να ςυηευχτεί με ζνα άλλο ενϊνοντασ τα αντίκετου φίλου γεννθτικά τουσ 
όργανα. Όταν γονιμοποιθκοφν ψάχνουν για μαλακό ζδαφοσ όπου και αφινουν τα 
γονιμοποιθμζνα αυγά τουσ ςε μικροφσ λάκκουσ των 2,5-4cm. Μετά από 2-4 
εβδομάδεσ τα μικρά ςαλιγκαράκια εκκολάπτονται. Κάκε ςαλιγκάρι γεννά περίπου 
85 αυγά.  
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Γυμνοςάλιαγκεσ 
Γυμνοςάλιαγκεσ ονομάηουμε όςα χερςαία γαςτερόποδα μαλάκια δεν φζρουν 
κζλυφοσ ι φζρουν αλλά είναι υπολειμματικό. Οι γυμνοςάλιαγκεσ προζρχονται 
εξελικτικά από τα ςαλιγκάρια και για αυτό ζχουν και τθν ίδια ςωματικι δομι κακϊσ 
παρουςιάηουν και τθ λεγόμενθ ςυςτροφή ςτα εςωτερικά τουσ όργανα τα οποία 
είναι ςυςτρεμμζνα 180 μοίρεσ ςε ςχζςθ με τον οριηόντιο άξονα.  Οι γυμνοςάλιαγκεσ 
ζχουν κάποια εξελικτικά πλεονεκτιματα ζναντι των ςαλιγκαριϊν όπωσ 
παραδείγματοσ χάριν το γεγονόσ ότι δεν φζρουν κζλυφοσ τουσ επιτρζπει να 
ειςζρχονται ςε ςτενά μζρθ όπωσ π.χ. κάτω από πζτρεσ.  
Λόγω τθσ απουςίασ του κελφφουσ εκκρίνουν δφο ειδϊν βλζννεσ και όχι μόνο μία 
όπωσ γίνεται ςτα ςαλιγκάρια. Εκκρίνουν τθν κανονικι (θ αραιι) βλζννα και τθν 



πθκτι βλζννα που τουσ κάνει αρκετά γλοιϊδεισ. Τθν πθκτι βλζννα τθν εκκρίνουν 
όταν απειλοφνται από εχκροφσ όπωσ πουλιά και γάτεσ για να δυςκολεφουν των 
κθρευτι αλλά και για να προςτατευτοφν από τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ κακ’ ότι δεν 
ζχουν κζλυφοσ. 
 

 
Γυμνοςάλιαγκασ ςε κιπο 

 
Οι γυμνοςάλιαγκεσ τρζφονται με φφλλα και νεαρά βλαςτάρια από ηωντανά φυτά, 
με ςάπιεσ φυτικζσ φλεσ όπωσ φφλλα και κλαδιά  που βρίςκονται ςε αποςφνκεςθ, 
και με μφκθτεσ όπωσ μοφχλεσ και μανιτάρια. Κάποια είδθ γυμνοςαλιάγκων μπορεί 
να τραφοφν και με ηωικζσ φλεσ όπωσ ςκουλικια, ςαλιγκάρια, άλλουσ 
γυμνοςάλιαγκεσ και πτϊματα.  
 
Σε γενικζσ γραμμζσ οι γυμνοςάλιαγκεσ δεν κεωροφνται ωσ βρϊςιμοι όπωσ είναι τα 
ςαλιγκάρια γι αυτό και δεν καλλιεργοφνται. Εκτόσ από τθν πθκτι βλζννα τουσ που 
αποτελεί δυςκολία θ απομάκρυνςθ τθσ για να καταςτοφν βρϊςιμοι πολλζσ φορζσ 
μπορεί να φζρουν και επικίνδυνα μικρόβια όπωσ τον πακογόνο νθματϊδθ ςκϊλθκα 
(Angiostrongyluscantonensis) που κεωρείται υπεφκυνοσ για τθν 
μηνιγγοεγεφαλίτιδα ςτουσ ανκρϊπουσ που κατανάλωςαν γυμνοςάλιαγκεσ.  
 
Ζθμιζσ – Αναγνώριςθ ςυμπτωμάτων 
Για να γίνει ςωςτι αντιμετϊπιςθ τόςο των ςαλιγκαριϊν όςο και των 
γυμνοςάλιαγκων  κα πρζπει να γίνει πρϊτα και θ ςωςτι διάγνωςθ παρατθρϊντασ 
τα χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα.  
Τα περιςςότερα άτομα εμφανίηονται ςυνικωσ μετά από βροχι και θ μεγαλφτερθ 
μετακίνθςθ προσ τουσ τόπουσ διατροφισ (κιποσ, αγρόσ) παρατθρείται το βράδυ. 
Χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα αυτισ τθσ μετακίνθςθσ είναι τα ίχνθ βλζννασ ςτο 
ζδαφοσ που μοιάηουν με αςθμζνια διάφανα μονοπατάκια πάχοσ περίπου ενόσ 



εκατοςτοφ  με ακανόνιςτεσ πορείεσ. Θα βροφμε περιςςότερα από αυτά τα 
μονοπατάκια γφρω από τα φυτά μασ κακϊσ και γφρων από τόπουσ καταφυγίου 
όπου κρφβονται τα ςαλιγκάρια και ειδικά οι γυμνοςάλιαγκεσ.   
 
Τα χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα πάνω ςτα φυτά μασ είναι οι μεγάλεσ τρφπεσ που 
δθμιουργοφν τα ςαλιγκάρια και οι γυμνοςάλιαγκεσ πάνω ςτα φφλλα των φυτϊν 
μασ, ‘όπου ζχουν ακανόνιςτο ςχιμα και αποχρωματιςμζνο περικϊριο. 
 
Καταπολζμθςθ ςαλιγκαριών και γυμνοςαλιάγκων  
 
Η καταπολζμθςθ τουσ γίνεται με διάφορουσ τρόπουσ είτε αυτοί απαιτοφν χθμικά, 
είτε μζτρα παγίδευςθσ.  
 
Τα μζτρα παγίδευςησ είναι τα εξήσ 
 
 Μάηεμα με το χζρι και απομάκρυνςθ τουσ από τον αγρό. Η ςυλλογι με το 

χζρι κα ζχει μεγαλφτερθ επιτυχία αν γίνεται μετά από βροχι και για τουσ 
γυμνοςάλιαγκεσ αν γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ με φακό. 

 Τοποκζτθςθ φφλλων -  παγίδων. Γφρο από το λαχανόκθπο μασ 
τοποκετοφμε φρζςκα φφλλα γφρω που κα αποτελζςουν τροφι και 
καταφφγιο για τα ςαλιγκάρια, όπωσ φφλλα από κραμπιά, μαροφλια και 
λάχανα και τθν άλλθ μζρα το πρωί τα ςυλλζγουμε μαηί με τα ςαλιγκάρια και 
τα απομακρφνουμε. 

 Παγίδα με μπφρα. Τα ςαλιγκάρια όπωσ και οι γυμνοςάλιαγκεσ αρζςκονται 
πολφ ςτθν μυρωδιά τθσ μπφρασ. Έτςι παίρνουμε πλαςτικά δοχεία ι άδεια 
μπουκάλια από μπφρα και τα παραχϊνουμε μζςα ςτο ζδαφοσ οφτοσ ϊςτε 
να εξζχουν μόνο τα άκρα τουσ λίγο πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ 
ακολοφκωσ τοποκετοφμε μζςα μια μικρι ποςότθτα μπφρασ (ςυνικωσ 2-3 
δάχτυλα) τα ςαλιγκάρια και οι γυμνοςάλιαγκεσ ζλκονται από τθ μυρωδιά τθσ 
μπφρασ πζφτουν μζςα και πνίγονται. Τθν άλλθ μζρα τα μαηεφουμε και τα 
πετάμε και κάκε 2-3 μζρεσ ανανεϊνουμε τθν μπφρα.  

 Αλάτι. Το αλάτι είναι το γνωςτότερο ίςωσ μζςω καταπολζμθςθσ των 
ςαλιγκαριϊν και ειδικά των γυμνοςαλιάγκων. Αυτό το μζτρο όμωσ κα πρζπει 
να αποφεφγεται κακότι καταςτρζφονται τα φυτά αλλά και το ζδαφοσ κατά 
υπερβολικι χριςθ αλατιοφ ςτον λαχανόκθπο.   

 Ταινίεσ χαλκοφ. Υπάρχουν ςτο εμπόριο ζτοιμεσ αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ 
χαλκοφ που χρθςιμοποιοφνται ςτον κιπο. Πιο ςυγκεκριμζνα εφαρμόηονται 
γφρω από γλάςτρεσ, ι τθν αρχι του κορμοφ των δζντρων ι δθμιουργϊντασ 
ςφνορα γφρω από το λαχανόκθπο. Όταν περάςουν από πάνω τθσ οι 
γυμνοςάλιαγκεσ ι τα ςαλιγκάρια πακαίνουν κάτι ςαν ‘’ςοκ’’ λόγω τθσ 
θλεκτροχθμικισ ςφςταςθσ του χαλκοφ που αντιδρά με το ςϊμα τουσ και ζτςι 
επιςτρζφουν πίςω χωρίσ να περάςουν το ςφνορο.  

 Φφτευςθ ςτο λαχανόκθπο ενόσ φυτοφ που ονομάηεται Άκανθοσ (Acanthus 

spinosus, A.mollis). Τα ςαλιγκάρια λατρεφουν να βρίςκουν καταφφγιο ςτο 
φυτό Άκανκο ι και να τρζφονται από αυτό. Οπόταν με το να φυτζψουμε 
ςτον κιπο μασ Άκανκο κα κρατιςουμε απαςχολθμζνα όλα τα ςαλιγκάρια 
χωρίσ αυτά να νοιάηονται για τα φυτά μασ.  



Χημικά μζτρα 
Η χθμικι καταπολζμθςθ των ςαλιγκαριϊν και των γυμνοςαλιάγκων γίνεται με τθν 
χρθςιμοποίθςθ δολωμάτων που περιζχουν μζςα τουσ χθμικζσ ουςίεσ ειδικζσ ςτο να 
τα ςκοτϊνουν. Τα δολϊματα αυτά βρίςκονται ςυνικωσ ςε μορφι pellet και 
ςκορπίηονται ςτον αγρό ι τον λαχανόκθπό μασ.  
Κατάλλθλο δόλωμα για τθν εξόντωςθ των ςαλιγκαριϊν και των γυμνοςαλιάγκων 
είναι το Metalan.  
 


