
 
Ενθμζρωςθ, Λφςεισ για τθν εξάλειψθσ τθσ μφγασ  

ςτουσ επαγγελματικοφσ ι οικιακοφσ χϊρουσ. 
 

Μζκοδοι Εντομοαπϊκθςθσ & Εντομοκτόνου για τθν καταπολζμθςθσ τθσ μφγασ  

Αγαπεηέ αλαγλώζηε θαιεζπέξα ζαο, ζθνπόο καο είλαη ε πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ ζπζηαηηθώλ ώζηε λα δηαρσξίζεηε ηηο 

δύν δηαθνξεηηθέο εξκελείεο πνπ πεξηθιείνπλ δύν δηαθνξεηηθά πξντόληα. Μηιάκε θπζηθά γηα ηηο ιέμεηο Δληνκναπσζεηηθό 

θαη Δληνκνθηόλν. Γύν ιέμεηο πνπ έρνπλ κεγάιε δηαθνξά σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο ζύλζεζεο ηνπο θαη πνιιέο θνξέο 

εζθαικέλα, εξκελεύνληαη ιάζνο ιόγσ πξνώζεζεο. Πξέπεη ινηπόλ λα γλσξίδεηε θαη λα έρεηε κηα ελεκέξσζε γύξσ από ην 

ζέκα σο πξνο ην πνην πξντόλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε (Εντομοαπωθητικό ή Εντομοκτόνο) 

 

Φπζηθά εδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη θαη ηα δύν πξντόληα είλαη βηνθηόλα βάζεη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ, βαζηθό όκσο είλαη όηη ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεζηε γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα ζπζηαηηθά ηνπ θάζε 

πξντόληνο (σο έμηξα πιεξνθόξεζε θαη ελεκέξσζε γηα εζάο)  κέζσ ηεο Βηθηπαίδεηα (Παγθόζκηα Βηβιηνζήθε Δλεκέξσζε 

& Πιεξνθνξηώλ). 

 

ΔΝΣΟΜΟΑΠΩΘΗΣΙΚΟ: 

Σν εληνκναπσζεηηθό πεξηέρεη κόλν κηα νπζία Chrysanthemum (Natural Pyrethrum) απνηειείηαη από ινπινύδη πνπ 

θαιιηεξγείηαη ζε εύθξαηεο πεξηνρέο θαη πξννξίδεηε θπξίσο γηα ηελ ρξήζε απσζεηηθώλ ζθεπαζκάησλ. Βάζεη απηνύ, ην 

Chrysanthemum είλαη ε ιεγόκελε καξγαξίηα (Tanacetum cinerariifolium) πνπ κέζσ ηεο κεζόδνπ εθρύιηζεο, 

πξνκεζεπόκαζηε ην θπζηθό ζπζηαηηθό ηεο.  

Σν εθρύιηζκα απηό κέζσ κηαο θπζηθήο θαηεξγαζίαο έρεη απσζεηηθέο ηδηόηεηεο απνκαθξύλεη έληνκα όπσο κύγα, θνπλνύπη, 

ζθλίπα. Σα εληνκναπσζεηηθά πξντόληα θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αδεηώλ  

(ΣΠ19 Ω ΑΠΩΘΗΣΙΚΟ) θαη δηαζέηνπλ έγθξηζε από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΟ: 

Σα Δληνκνθηόλα είλαη ζθεπάζκαηα πνπ πξαθηηθά ζθνηώλνπλ όια ηα έληνκα θαη ρξεζηκνπνηνύλ βέβαηα θάπνηεο νπζίεο 

αλάκημε ρεκηθώλ ζπζηαηηθώλ καδί κε θπζηθά ζπζηαηηθά Chrysanthemum.  

Γηα απηό θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία αδεηώλ (ΣΠ18 Ω ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΩΝ) ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο. ην ζεκείν απηό λα ελεκεξώζνπκε ηνπο θαηαλαισηέο όηη ιόγσ ηνπ Marketing πνιιέο θνξέο δελ ππάξρεη 

ζσζηή εξκελεία θαη πηζαλόηεηα παξαπιάλεζεο ή παξεξκήλεπζε, ζπζρεηίδνληαο ηα ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ κε ηα 

ΔΝΣΟΜΟΑΠΩΘΗΣΙΚΑ πξντόληα. 

 

Κάζε πξντόλ κε άδεηα ΣΠ18 πξέπεη λα έρεη ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ εηηθέηα ηελ ιέμε ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΟ θαη λα 

παξνπζηάδεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο «Καηαπνιέκεζε Ιπηάκελσλ Δληόκσλ» . 

Με απηό ην ηξόπν ζα θαηαιάβεηε όηη ην πξντόλ είλαη Δληνκνθηόλν. Δπίζεο ε άδεηα ηνπ πξντόληνο από ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμε μεθηλά κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό θσδηθό (ΣΠ18) θαη πξέπεη λα είλαη γξακκέλν πάλσ ζην θηαιίδην ν 

αξηζκόο έγθξηζεο. 

 

Γηα ηελ δηθή ζαο δηαζθάιηζε σο πξνο ην πξντόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, θαηαζηήκαηα εζηίαζεο 

ή εηαηξίεο ζην θιάδν ηνπ HO.RE.CA λα δεηάηε απαξαίηεηα ηελ Άδεηα ηνπ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

θαζώο θαη λα δηαβάδεηε ηελ εηηθέηα ηνπ πξντόληνο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε επάλσ ζην θηαιίδην. 

 

Τπεύζπλνη γηα ηνλ επαγγεικαηηθό ζαο ρώξν είζηε εζείο θαη θαλέλαο άιινο (σο πξνο ηα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

ζηελ επηρείξεζε ζαο θαη ζε ελδερόκελνπο ειέγρνπο ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΦΔΣ  ή ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ 

εληάζζεζηε ζα πξέπεη λα δείμεηε ηελ άδεηα ηνπ πξντόληνο. 

 

Να δηαβάδεηε ηα ζπζηαηηθά πίζσ από ην πξντόλ & λα δεηάηε ηελ άδεηα ηνπ πξντόληνο ώζηε λα δηαπηζηώζεηε ηηο 

πξαγκαηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο. Με ην ηξόπν απηό ζα είζηε ελήκεξνη εάλ πξόθεηηαη γηα ΔΝΣΟΜΟΑΠΩΘΗΣΙΚΌ ( 

ΣΠ19)  ή ΔΝΣΟΜΟΚΣΌΝΟ (ΣΠ18) 

 

Αλαθεθαιαηώλνληαο ζα πξέπεη ινηπόλ λα ζθεθηείηε (δύν θνξέο) πνηα ζα είλαη ε επηινγή ζαο θαη κε πνηα θξηηήξηα ζα 

βάιεηε ην θαηάιιειν πξντόλ ζην ρώξν ζαο.  Βαζηθό είλαη λα γλσξίδεηε όηη ν λνκόο πιένλ είλαη πνιύ απζηεξόο σο πξνο ηα 

ζθεπάζκαηα απηά θαη πσο ην ΔΝΣΟΜΟΑΠΩΘΗΣΙΚΌ ( ΣΠ19)  απνηειεί ηελ θαιύηεξε επηινγή γηα ην θαηαζηήκαηα 

εζηίαζεο.   

Σν ππνπξγείν πγείαο ζπληζηά λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα βηνθηόλα κε αζθαιή ηξόπν, δηαβάδεηε πξνζεθηηθά  

ηηο νδεγίεο. 

https://www.netprofessional.gr/e-shop/ipiresies-ygieinis/entomoapothisi/entomoapothitiko-spray-fly-out-me-fysiki-pyrethrini-detail.html
https://www.netprofessional.gr/e-shop/ipiresies-ygieinis/entomoapothisi/flyout-entomoapothitiko-xorou-detail.html
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Ασ  κεωριςουμε  ότι τοποκετείτε ζνα από τα δυο ςκευάςματα (Εντομοαπωκθτικό ι Εντομοκτόνό) μζςα ςτο χώρο ςασ.  

Στισ μζρεσ μασ δεν είναι πάντα ςίγουρο ότι κα μασ λφςει οριςτικά όλο το πρόβλθμα τθσ μφγασ θ χριςθ του 

εντομοαπωκθτικοφ ι του εντομοκτόνου , αυτό ςυμβαίνει  γιατί οι μφγεσ ζχουν μεταλλαχκεί και ζχουν αποκτιςει 

ανκεκτικότθτα ςτα χθμικά ςκευάςματα  που χρθςιμοποιοφντα εδώ και πολλά χρόνια ώςτε να μθν μποροφν πάντα να 

επιτφχουν το ςτόχο τουσ . Ο καλφτεροσ και πιο αποδοτικόσ τρόποσ είναι θ ςυνδυαςτικι χριςθ Εντομοαπωκθτικοφ , 

Γενικισ  χριςεωσ Εντομοαπωκθτικό για το ςφουγγάριςμα , Ηλεκτρικι παγίδα για τα ζντομα  (Αποδοτικότθτα 

περιςςότερο τισ βραδινζσ ώρεσ ) , Παγίδεσ  για μφγεσ ςτον εξωτερικό χώρο ( για να μειώςετε τον πλθκυςμό τθσ μφγασ 

ςτον εξωτερικό χώρο του καταςτιματοσ )  

Πάμε όμωσ να τα δοφμε όλα  αναλυτικά : 

 

 

 

Μύγεσ.. &  Οικολογικέσ παγίδεσ   

Video:Δολώματα – Παγίδες  

 Οι παγίδες & τα δολώματα για την μύγα πνπ πεξηέρνπλ ειθπζηηθά (θεξνκόλεο, ειθπζηηθά ηξνθίκσλ) είλαη 

επίζεο πνιύ απνδνηηθέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κύγα, κεηώλνληαο ηνλ πιεζπζκό ηεο ζε κεγάιν βαζκό. Δλαο 

απνδνηηθόο ζπλδπαζκόο είλαη λα ηνπνζεηήζνπκε  εληνκναπσζεηηθό ή εληνκνθηόλν ζην εζσηεξηθό ρώξν θαη 

ηαπηόρξνλα ζην εμσηεξηθό κέξνο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ζπηηηνύ λα ηνπνζεηήζνπκε  ζε 5-10 κεηξά απόζηαζε 

δολωματικές παγίδες γηα κύγεο  όπνπ ζα κεηώζνπλ ην πιεζπζκό θαη ζα έρνπκε γξεγνξόηεξα απνηειέζκαηα 

ζηε αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

 

https://www.netprofessional.gr/e-shop/ipiresies-ygieinis/entomoapothisi.html
https://www.youtube.com/watch?v=YiOEyw0zhig&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Qo3yqoUiEtE&t=125s
https://www.netprofessional.gr/e-shop/parasitoktona/entomopagides.html
https://www.netprofessional.gr/e-shop/parasitoktona/entomopagides/pagida-gia-myges-fly-trap-xl-detail.html
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Ηλεκτρικέσ εντομοπαγίδεσ , ποςο αποδοτικέσ είναι και πότε ? 

Οη ηλεκτρικές εντομοπαγίδες είλαη παγίδεο ιάκπαο Ultra Violet κε θνιιεηηθέο επηθάλεηεοο γηα ηελ παγίδεπζε 

ησλ ηπηάκελσλ εληόκσλ. Σν θσο ηεο ιάκπαο πξνζειθύεη ηα έληνκα θαη έπεηηα απηά παγηδεύνληαη ζηελ 

θνιιεηηθή επηθάλεηα.  

Οη παγίδεο απηέο είλαη πνιύ απνδνηηθέο θπξίσο ηηο λπρηεξηλέο ώξεο πνπ ην θαηάζηεκα είλαη θιεηζηό, ηόηε δελ 

ππάξρνπλ θώηα θαη ηα έληνκα (καδί θαη νη κύγεο)  ζηξέθνληαη πξνο ηηο ιάκπεο UV. Όηαλ ε επηθάλεηα γεκίζεη κε 

έληνκα ή όηαλ πεξάζεη αξθεηά κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ράζεη ηελ θνιιεηηθή ηεο ηδηόηεηα ηελ 

αληηθαζηζηνύκε.  

Οη ειεθηξηθέο εληνκνπαγίδεο είλαη αζόξπβεο θαηά ηε ζύιιεςε ηνπ εληόκνπ θαη έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά αζθαιείαο πνπ απαηηνύληαη από ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πγηεηλήο HACCP. Αλάινγα κε ηε 

δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε εληνκνπαγίδεο, ππάξρνπλ επηηξαπέδηεο, επηηπρίεο 

ή θξεκαζηέο κε επηινγή αλάινγα ηα ηεηξαγσληθά κεηξά. 

 

Γενικήσ  χρήςεωσ προΰόν με ςύςταςη Εντομοαπωθητικού για το ςφουγγάριςμα 

Το προϊόν γενικισ  χριςεωσ εντομοαπωκθτικό βοθκάει αρκετά τουσ επαγγελματικοφσ χώρουσ και τα ςπίτια 

που ζχουν μφγεσ.  Είναι εγκεκριμζνο και παρζχει όλα τα πιςτοποιθτικά Haccp για χώρουσ εςτίαςθσ.  

Οι μφγεσ γνωρίηουμε πολφ καλά ότι όπου κάκονται αυτόματα και ενςτικτωδώσ  απλώνουν το ςτόμα τουσ που 

είναι ςαν προβοςκίδα γλφφοντασ και εκκρίνονταν  κάποιεσ ουςίεσ από το ςτομάχι τουσ τθν επιφάνεια και 

οργανικζσ  φλεσ.  

Κυρίωσ τουσ αρζςει να πθγαίνουν ςε γωνιζσ ι ςε τηάμια όπου τα κθλυκζσ μφγεσ  κα γεννιςουν τα αυγά τουσ , 

πολλζσ  φορζσ κάκονται ςτο πάτωμα αναηθτώντασ τροφι και άλλοτε  ςτο ταβάνι λόγο ηζςτθσ. Το προϊόν αυτό 

με τθν ειδικευμζνθ ςφνκεςθ Πυρεκρίνθσ  ζχει ωσ αποτζλεςμα να εξαπλώνει ςτο πάτωμα τθν φυςικι  

εντομοαπωκθτικι ιδιότθτα και θ μφγα να προςβάλετε με τθν φυςικι ιδιότθτα πυρεκρίνθσ. 

Στα  ποο κάτω κεφάλαια κα διαβάςετε ότι ο πφρεκροσ αποτελεί μια φυςικι εντομοαπωκθτικι ιδιότθτα όπου 

θ μφγα δεν αντζχει ςε αυτιν. Επίςθσ κα διαβάςετε πολλζσ πλθροφορίεσ που είναι αρκετά ςθμαντικζσ για το 

ζντομο αυτό.  

Ενημέρωςη για τισ μύγεσ. 

Η κύγα (Musca domestica Linnaeus, 1758) είλαη έληνκν ηεο ηάμεο ησλ δίπηεξσλ. Η κύγα κπνξεί λα 

αλαπαξάγεηαη κε εμαηξεηηθή επθνιία. 

 Εξαιτίασ τθσ ικανότθτάσ τθσ να εναποκζτει αυγά ςτο εςωτερικό οποιουδιποτε υλικοφ βιολογικισ φφςθσ το 
οποίο αποςυντίκεται, 

 τόςο όςο και χάρθ ςτθν ταχφτθτα με τθν οποία αναπτφςςονται οι προ νφμφεσ και γίνονται ενιλικεσ. Με τθ ςειρά 
τουσ ικανζσ να αναπαραχκοφν: περίπου 10 μζρεσ. 

https://www.netprofessional.gr/e-shop/parasitoktona/ilektrikes-entomopagides.html
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Σν ελήιηθν έληνκν ηεο κύγαο ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηξαθεί ηελ πξνβνζθίδα. Οη ζηεξεέο ηξνθέο ξαληίδνληαη κε 

ζάιην γηα λα δηαιπζνύλ θαη θαηόπηλ ξνπθηνύληαη από ηελ πξνβνζθίδα. Πξόθεηηαη γηα νηθηαθέο κύγεο. 

Πεξηνξηζκέλεο ζε θαηνηθεκέλν από αλζξώπνπο πεξηβάιινλ.  Απηά ηα έληνκα κπνξνύλ λα πεηάμνπλ κεξηθά 

ρηιηόκεηξα από ηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθαλ. Οη κύγεο δξαζηεξηνπνηνύληαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σν 

βξάδπ αλαπαύνληαη ζηηο γσλίεο ησλ δσκαηίσλ ή «θνιιεκέλεο» ζηηο νξνθέο (ηαβάληα). 

ηελ νηθνγέλεηα απηή αλήθνπλ πνιιά ελδηαθέξνληα είδε, αηκνκπδεηηθά ή όρη. Δίλαη κεραληθνί θπξίσο θνξείο 

δηαθόξσλ αζζελεηώλ. Πνιιά από απηά είλαη θαη αξθεηά ελνριεηηθά. 

Musca domestics L. (οικιακή μύγα) 

Δίλαη ην πην γλσζηό είδνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην πην ζεκαληηθό από πγεηνλνκηθή άπνςε. Βξίζθεηαη ζε όιν 

ζρεδόλ ηνλ θόζκν, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο αληηθαζίζηαηαη κεξηθά ή νιηθά από άιια ζπγγελή είδε. 

Γηα πνιιά ρξόληα πίζηεπαλ όηη ην είδνο  Μ. domestica ππνδηαηξείηαη ζηα πην θάησ πέληε ππνείδε: 

α) Musca domestica domestica πνπ βξίζθεηαη από ηηο ππνηξνπηθέο κέρξη ηηο ππναξθηηθέο πεξηνρέο ηεο γεο. 

β) Musca domestica vicina πνπ βξίζθεηαη ζηηο ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο δώλεο δηάθνξσλ πεξηνρώλ. 

γ) Musca domestica nebulo πνπ βξίζθεηαη κόλν ζηελ ηξνπηθή Αζία. 

δ) Musca domestica carviforceps πεξηνξηζκέλν ζηελ Αθξηθή, όπνπ απνηειεί ηελ θνηλή νηθηαθή κύγα ζηηο 

πεξηνρέο λόηηα ηεο αράξαο 

ε) Musca domestica calleva πνπ βξίζθεηαη ζηηο ίδηεο πεξηνρέο κε ην πξνεγνύκελεο.  

Οη έξεπλεο όκσο ησλ Sacca (1965,1967) θαη Paterson (1974), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα:. Σα ηξία πξώηα 

ππνείδε (domestica, vicina, nebulo) είλαη κνξθέο ηνπ ίδηνπ ππνείδνπο, ηνπ Μ. d. domestica 

Μύγεσ, Μορφολογία – Βιολογία 

Έρεη ρξώκα γθξηδσπό, κε ηέζζεξηο ραξαθηεξηζηηθέο επηκήθεηο ηαηλίεο ζθνηεηλνύ ρξώκαηνο επάλσ ζην ζώξαθα. 

Δίλαη παξάιιειεο κε ηνλ άμνλα ηνπ ζώκαηνο θαη απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ είδνπο. Δπίζεο, 

δηαθξηηηθό γλώξηζκα απνηειεί ε δηάηαμε ησλ λεύξσλ ησλ θηεξώλ. Σν κήθνο ηνπ ζώκαηνο είλαη έμη έσο ελλέα 

ρηιηνζηά. 

Σα αβγά ηνπνζεηνύληαη ζε θάζε είδνπο νξγαληθή νπζία πνπ βξίζθεηαη ζε απνζύλζεζε. Θα απνηειέζεη ηελ ηξνθή 

ησλ πξνλπκθώλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα όηαλ βξίζθεηαη ζε ζσξνύο όπνπ από ηελ απνζύλζεζε 

πξνθαιείηαη κηα αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σα πεξηηηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ,  ζσξνί ζθνππηδηώλ 

πνπ πεξηέρνπλ δηάθνξεο νξγαληθέο νπζίεο ζε απνζύλζεζε. Απηά είλαη θαηάιιεια πιηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξνλπκθώλ. Οη κηθξέο πνζόηεηεο νξγαληθήο νπζίαο ζε απνζύλζεζε, όπσο είλαη ηα ππνιείκκαηα ζηνπο ηελεθέδεο 

ησλ ζθνππηδηώλ, είλαη εζηίεο αλάπηπμεο πξνλπκθώλ. Ο αξηζκόο ησλ πξνλπκθώλ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε 

ηέηνηα πιηθά είλαη ηεξάζηηνο. 
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Η διατροφή τησ προνύμφησ 

Ο Herms (1911) ππνιόγηζε όηη, ζε έλα ζσξό από πεξηηηώκαηα αιόγσλ βάξνπο 500 πεξίπνπ ρηιηνγξακκαξίσλ , 

ππήξραλ πεξίπνπ 450.000 πξνλύκθεο. Η δηαηξνθή ηεο πξνλύκθεο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ 

ηέιεηνπ εληόκνπ. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ζπρλά παξαηεξνύληαη κύγεο δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο. Σα θαιύηεξα 

αλαπηπγκέλα ηέιεηα έληνκα πξνέξρνληαη από πξνλύκθεο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο άθζνλε ηξνθή. Σα πην 

κηθξά από πξνλύκθεο πνπ δελ δηαηξάθεθαλ θαιά, πηζαλόλ ιόγσ κεγάιεο ππθλόηεηαο πξνλπκθώλ. 

Η ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κήθνο ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ. Γη’ απηό νη ζσξνί νξγαληθήο νπζίαο ζε 

απνζύλζεζε, κέζα ζηνπο νπνίνπο αλαπηύζζεηαη κηα αξθεηά επλντθή ζεξκνθξαζία, απνηεινύλ ηηο θπξηόηεξεο 

εζηίεο αλάπηπμεο πξνλπκθώλ. ε ζρεηηθά πεηξάκαηα, ν ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ εμέιημε από αβγό ζε 

ηέιεην έληνκν ήηαλ 44,8 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 16° C, 26,7 εκέξεο ζε 18° C, 20,5 εκέξεο ζε 20° C θαη 10,4 

εκέξεο ζε 30° C. 

Όηαλ νη πξνλύκθεο ζπκπιεξώζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο, κεηαθηλνύληαη ζε πην δξνζεξά κέξε ή πξνο ηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζσξνύ θαη εθεί κεηακνξθώλνληαη ζε λύκθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηέιεηα έληνκα. 

Η αναπαραγωγική ικανότητα τησ οικιακήσ μύγασ 

Η αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηεο νηθηαθήο κύγαο είλαη πνιύ κεγάιε. Ο Hodae (1911) ππνινγίδνληαο όηη έλα 

ζειπθό κπνξεί λα γελλήζεη 120-150 αβγά ζε θάζε σνηνθία θαη όηη σνηνθεί ηνπιάρηζην έμη θνξέο, κηα θάζε ηξεηο 

έσο ηέζζεξηο εκέξεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη: «’ Έλα δεπγάξη κύγεο, πνπ αξρίδεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα ηνλ Απξίιην, ζα κπνξνύζε κέρξη ηνλ Αύγνπζην λα απνθηήζεη πεξίπνπ 190 πεληάθηο εθαηνκκύξηα 

απνγόλνπο (190.000.000.000.000.000.000), αλ όινη δνύζαλ. Αλ όιεο απηέο νη κύγεο δεκηνπξγνύζαλ έλα ζκήλνο 

κε ππθλόηεηα κηαο κύγαο ζε θάζε δύν θπβηθά εθαηνζηά, ηόηε απηό ην ζκήλνο ζα θάιππηε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο ζε πάρνο 14 κέηξσλ πεξίπνπ». 

Η αθηίλα δηαζπνξάο ηηο εζηίεο αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθώλ είλαη ζπλήζσο έλα έσο ηξία ρηιηόκεηξα, εθόζνλ δελ 

είλαη ππνρξεσκέλα λα αλαδεηήζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε ή θαηάιιεια πιηθά γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ αβγώλ ηνπο. Έρεη όκσο δηαπηζησζεί από ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, όηη νη κύγεο κπνξνύλ λα 

κεηαλαζηεύζνπλ ζε κηα απόζηαζε 30 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ 

Διάρκεια ζωήσ των τέλειων εντόμων 

Η δηάξθεηα δσήο ησλ ηέιεησλ εληόκσλ εμαξηάηαη από ηε δπλαηόηεηα εύξεζεο ηξνθήο θαη λεξνύ, αιιά θαη ε 

ζεξκνθξαζία παίδεη επίζεο θαζνξηζηηθό ξόιν, γηαηί νη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο δελ επλννύλ ηε καθξνβηόηεηα. 

Απηόο είλαη ίζσο ν ιόγνο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πην ζεξκώλ κελώλ (Ινύιηνο, Αύγνπζηνο) παξνπζηάδεηαη κηα 

ζπγθξηηηθά κηθξόηεξε ππθλόηεηα κπγώλ. Ο κέζνο όξνο δσήο είλαη πεξίπνπ έλαο κήλαο. 

Υγειονομική ςημαςία 

Η νηθηαθή κύγα, ιόγσ θαηαζθεπήο θαη ζπλεζεηώλ, είλαη έλαο πνιύ επηθίλδπλνο θνξέαο παζνγόλσλ. Η ζεκαζία 

ηεο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ όηη: 

α) Βρίςκεται ςε πολύ ςτενή ςχέςη με τον άνθρωπο. 

Μπαίλεη εύθνια ζηα ζπίηηα ή άιια κέξε πνπ ζπγθεληξώλνληαη άηνκα (εζηηαηόξηα, θαθελεία θ.ά.), ελώ κε ηελ 

ίδηα επθνιία επηζθέπηεηαη πεξηηηώκαηα θαη ηξόθηκα. 
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β) Τρέφεται με την ίδια ευκολία 

Ναη από ηξνθέο ηνπ αλζξώπνπ θαη από αθαζαξζίεο. Δπεηδή κόλν πγξή ηξνθή κπνξεί λα πάξεη, βγάδεη από ην 

ζηνκάρη ηεο ζηαγόλεο πγξνύ γηα λα πγξνπνηήζεη ηηο ζηεξεέο ηξνθέο, ελώ ηελ ώξα πνπ ηξέθεηαη αθήλεη επάλσ 

ζηηο ηξνθέο ηα πεξηηηώκαηά ηεο. 

γ) Λόγω καταςκευήσ, 

Η κύγα είλαη πξνζαξκνζκέλε γηα λα κεηαθέξεη κηθξννξγαληζκνύο. Η πξνβνζθίδα ηεο έρεη άθζνλεο ιεπηέο 

ηξίρεο, ζηηο νπνίεο θνιινύλ κε κεγάιε επθνιία κηθξννξγαληζκνί θαη αθαζαξζίεο. Σα πόδηα ηεο έρνπλ ιεπηέο 

ηξίρεο θαη εμνγθώκαηα, ηα νπνία έρνπλ κηα θνιιεηηθή νπζία πνπ ηε βνεζά λα πεξπαηά ζε ιείεο επηθάλεηεο, αιιά 

πνπ απμάλνπλ ζπγρξόλσο ηελ ηθαλόηεηα παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο παζνγόλσλ. Οη Esten θαη Mason (1908) 

ππνιόγηζαλ όηη ν αξηζκόο ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ππήξραλ ζηα ζώκαηα κπγώλ, μεπεξλνύζε ην έλα 

εθαηνκκύξην θαηά κέζν όξν, ελώ ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο έθζαλε ηα 6.600.000 ζην ζώκα κηαο κύγαο. 

Μπορούν να μολυνθούν και ςτο ςτάδιο τησ προνύμφησ 

Οη κύγεο πεξπαηώληαο επάλσ ζε κνιπζκέλα πιηθά, παξαιακβάλνπλ κηθξννξγαληζκνύο κε ηα πόδηα, ηελ 

πξνβνζθίδα θαη γεληθά όιν ηνπο ην ζώκα. Δπίζεο, όηαλ ηξέθνληαη κε ηέηνηα πιηθά, ην πεπηηθό ηνπο ζύζηεκα 

γεκίδεη κηθξννξγαληζκνύο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζε άιια πιηθά κε ηα πεξηηηώκαηά ηνπο θαη ηηο 

ζηαγόλεο πγξνύ πνπ βγάδνπλ από ην ζηόκα ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο νη κύγεο κπνξνύλ λα κνιπλζνύλ θαη 

ζην ζηάδην ηεο πξνλύκθεο, όηαλ αλαπηύζζνληαη ζε πιηθά πνπ πεξηέρνπλ κηθξννξγαληζκνύο. πλήζσο νη 

κηθξννξγαληζκνί απηνί δελ κεηαθέξνληαη ζηα ηέιεηα έληνκα. Τπάξρνπλ όκσο νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη 

κάιηζηα κε νξηζκέλα είδε Salmonella, όπσο είλαη έλα είδνο πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηξνθηθή δειεηεξίαζε ηνπ 

αλζξώπνπ θαη έλα άιιν πνπ πξνθαιεί ζαλαηεθόξα ιεπθή δηάξξνηα ζηα πνπιεξηθά, πνπ πεξλνύλ από ηελ 

πξνλύκθε ζην ηέιεην έληνκν. 

Αςθένειεσ 

Έρεη βξεζεί όηη νη κύγεο είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ θνξείο πεξηζζόηεξσλ από 100 παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ 

θαη λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξεο αζζέλεηεο όπσο ηε κηθξνβηαθή θαη ηελ ακνηβαδηθή δπζεληεξία, ηε ζαικνλέισζε, 

ηνλ ηπθνεηδή ππξεηό, ηε ρνιέξα, ηνλ άλζξαθα, ηε ιέπξα, ηελ πνιηνκπειίηηδα, ηνλ ηέηαλν, ηε βνπβσληθή παλώιε, 

ην ηξνπηθό ζήισκα, ηελ επηπεθπθίηηδα, ηε ζεςαηκία, ηε γάγγξαηλα θαη άιιεο. Δπίζεο, όπσο θαη ην Musca 

sorbens, κεηαδίδεη ην ηξίρσκα πξνθαιώληαο πνιιέο θνξέο ηύθισζε. Ο ζπζρεηηζκόο ησλ πην πάλσ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο παζνγόλσλ κε επηδεκηνινγηθέο παξαηεξήζεηο, όπνπ κείσζε ηεο 

ππθλόηεηαο ησλ κπγώλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθώλ, ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη κύγεο παίδνπλ πξσηαξρηθό ξόιν ζηε κεηάδνζε νξηζκέλσλ αζζελεηώλ. Παξ’ όια απηά, δελ 

ππάξρνπλ νη θαζαξέο εθείλεο απνδείμεηο πνπ ππάξρνπλ π.ρ. γηα ηε κεηάδνζε ηνπ πιάζκαηνο ηεο εινλνζίαο από 

ηα θνπλνύπηα. 

Musca sorbens Wiedeman 

Σν είδνο απηό είλαη πνιύ δηαδεδνκέλν ζηελ Αθξηθή, ηηο ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο Αζίαο, ηα λεζηά 

ηνπ Δηξεληθνύ θαη ηελ Απζηξαιία Δπίζεο βξίζθεηαη ζηα λνηηόηεξα ζεκεία ηεο Δπξώπεο θαη ηε Υαβάε. 

Αλαπηύζζεηαη ζε πεξηηηώκαηα αλζξώπσλ θαη δώσλ. Σα ηέιεηα έληνκα ειθύνληαη από πιεγέο θαη ηξαύκαηα θαη 

ζπλεζίδνπλ λα θάζνληαη κε επηκνλή επάλσ ζην δέξκα ηνπ αλζξώπνπ, ηδηαίηεξα γύξσ από ηα κάηηα, ηε κύηε θαη 

ην ζηόκα. 
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Έρεη ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο κε ηε Musca domestica γηα ηε κεηαθνξά παζνγόλσλ θαη απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν 

θνξέα ηνπ ηξηρώκαηνο. 

Γηαθξίλεηαη από ηελ νηθηαθή κύγα από ην όηη έρεη ζηε ξάρε ηεο δύν πιαηηέο επηκήθεηο ηαηλίεο, αληί ησλ 

ηεζζάξσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ είδνπο. ε πνιιέο πεξηνρέο είλαη είδνο πξνο εμαθάληζε. 

Εξάπλωςη ςτην Ευρώπη. 

ηελ Δπξώπε θαη ζε άιια κέξε ηνπ θόζκνπ, ππάξρνπλ αξθεηά κε αηκνκπδεηηθά είδε, ηα νπνία κνηάδνπλ ιίγν ή 

πνιύ κε ηα δύν πξνεγνύκελα ζηε γεληθή κνξθνινγία θαη ηηο ζπλήζεηεο. Πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε αλάκημε κε 

απηά, αιιά ε πγεηνλνκηθή ηνπο ζεκαζία είλαη πνιύ κηθξόηεξε. Μεξηθά από ηα είδε απηά είλαη ηα: Musca 

automnalis, Fannia canicularis (κηθξή νηθηαθή κύγα), Fannia scalaris (κύγα ησλ απνρσξεηεξίσλ), Muscina 

stabulans (κε αηκνκπδεηηθή κύγα ησλ ζηάβισλ). Β i Stomoxys calcitrans L. (κύγα ησλ ζηάβισλ ή αηκνκπδεηηθή 

νηθηαθή κύγα) 

Δίλαη ην θνηλόηεξν είδνο απηνύ ηνπ γέλνπο θαη βξίζθεηαη ζε όιν ζρεδόλ ηνλ θόζκν. Μνηάδεη ζηε γεληθή 

κνξθνινγία κε ηελ νηθηαθή κύγα θαη ζπρλά ζπγρέεηαη κε απηή. Οη βαζηθέο δηαθνξέο ησλ δύν εηδώλ είλαη όηη ε 

κύγα ησλ ζηάβισλ έρεη πξνβνζθίδα θαηάιιειε γηα απνκύδεζε αίκαηνο θαη όηη νη δύν εμσηεξηθέο από ηηο 

ηέζζεξηο επηκήθεηο ηαηλίεο ηνπ ζώξαθα δελ είλαη ζπλερείο, όπσο είλαη ζηελ νηθηαθή κύγα. 

Που τη βρίςκουμε. 

Παξ’ όιν πνπ νλνκάδεηαη κύγα ησλ ζηάβισλ, ζπλήζσο βξίζθεηαη ιηγόηεξν γύξσ θαη κέζα ζηνπο ζηάβινπο από 

ό,ηη ε νηθηαθή κύγα. πρλά κπαίλεη ζηα ζπίηηα, θπξίσο ην θζηλόπσξν ή κε βξνρεξό θαηξό θαη ηόηε ηζηκπά ηνλ 

άλζξσπν κε καλία. Γεληθά δεη ζην ύπαηζξν θαη απνκπδά αίκα από ηα δώα ηελ εκέξα, ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη θαη 

ην θζηλόπσξν πνπ ηα δώα είλαη έμσ. 

Δπηθάλεηεο πνπ ηηο θηππά ν ήιηνο (ηνίρνη, κάλδξεο θιπ.) θαη βξίζθνληαη θνληά ζε δώα, είλαη ηα ζεκεία πνπ 

ζπλήζσο πξνηηκά λα θάζεηαη. 

Οη πξνλύκθεο αλαπηύζζνληαη ζε ζσξνύο νξγαληθήο νπζίαο, θπηηθήο θπξίσο πξνέιεπζεο. 

Όηαλ απνκπδά αίκα, ζπλεζίδεη λα δηαθόπηεη ηελ απνκύδεζε θαη λα αιιάδεη ζέζε ή λα πεγαίλεη από ην έλα δών 

ζην άιιν, αθόκε θαη αλ δελ ελνριεζεί. Απηή ε ζπλήζεηα ηελ θάλεη έλαλ εμαηξεηηθό θνξέα παζνγόλσλ θαη 

κάιηζηα αθόκε πεξηζζόηεξν επεηδή θαη ηα δύν θύια είλαη αηκνκπδεηηθά. 

Χρόνοσ ανάπτυξησ από αβγό ςε τέλειο έντομο 

Ο ρξόλνο αλάπηπμεο από αβγό ζε ηέιεην έληνκν είλαη πεξίπνπ 33-36 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία 21° C θαη ε 

δηάξθεηα δσήο 20 εκέξεο θαηά κέζν όξν, ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ. Ο αξηζκόο ησλ αβγώλ ηεο θάζε σνηνθίαο 

είλαη 25-50 θαη γελλά ηέζζεξηο έσο πέληε θνξέο. Η αθηίλα δηαζπνξάο ησλ ηέιεησλ εληόκσλ από ηηο εζηίεο 

αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθώλ θζάλεη ηα αξθεηά ρηιηόκεηξα. 

Η ζεκαληηθόηεξε αζζέλεηα πνπ κεηαδίδεηαη κεραληθά από ηε κύγα ησλ ζηάβισλ είλαη ε surra ησλ αιόγσλ, 

θπξίσο ζηε Ν. Ακεξηθή. Μπνξεί επίζεο λα κεηαδώζεη κεραληθά ηνλ άλζξαθα θαη ηε κνιπζκαηηθή αλαηκία ησλ 

αιόγσλ. 

 

 

 

Οικογένεια Tabanidae 

Η νηθνγέλεηα απηή είλαη θνζκνπνιίηηθε θαη πεξηιακβάλεη πεξί ηα 3000 είδε, ρσξηζκέλα ζε πνιιά γέλε. 

Δίλαη κύγεο κέηξηνπ (6-10 ρηι.) κέρξη κεγάινπ κεγέζνπο (25 ρηι.), κε ζώκα ηζρπξήο θαηαζθεπήο. Σα ζειπθά 
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είλαη άπιεζηα αηκνκπδεηηθά, ελώ ηα αξζεληθά ηξέθνληαη κε θπηηθνύο ρπκνύο. Κπξίσο ηξέθνληαη κε αίκα 

ζεξκόαηκσλ δώσλ (βννεηδώλ, ηππνεηδώλ θιπ.) θαη εηδηθά ηα είδε ηνπ γέλνπο Chrysops επηηίζεληαη θαη ελαληίνλ 

ηνπ αλζξώπνπ. Γελ έρεη παξαηεξεζεί λα ηξέθνληαη κε αίκα πνπιηώλ. Σν ηζίκπεκα είλαη πνιύ επώδπλν θαη 

ζπλήζσο ζπκπιεξώλνπλ ην γεύκα ηνπο αιιάδνληαο μεληζηή. 

Που τοποθετούνε τα αυγά. 

Σα αβγά ηνπνζεηνύληαη ζε νκάδεο ζηα θύιια πδξόβησλ θπηώλ ή βξάρνπο κέζα ζην λεξό. Οη πξνλύκθεο πέθηνπλ 

ζην λεξό θαη ζπλήζσο θξύβνληαη ζηε ιάζπε ή ηελ πγξή άκκν. ε άιια είδε ηεο νηθνγέλεηαο νη πξνλύκθεο δνπλ 

ζε θνηιόηεηεο δέλδξσλ ή ζην ρώκα θάησ από ηε ζθηά δέλδξσλ. Σξέθνληαη κε νξγαληθέο νπζίεο θαη ζε πνιιά 

είδε είλαη αξπαθηηθέο. Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, ν βηνινγηθόο θύθινο δηαξθεί από ηέζζεξηο έσο πέληε κήλεο 

κέρξη θαη πεξηζζόηεξν από έλα ρξόλν, νπόηε ε δηαθύκαλζε γίλεηαη ζην ζηάδην ηεο πξνλύκθεο. 

Οη αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη κεραληθά από ηα Tabanidae ζε αλζξώπνπο θαη δώα είλαη: άλζξαθαο, ινηκώδεο 

αλαηκία ηππνεηδώλ, αλαπιάζκσζε, ηνπιαξαίκηα θαη δηάθνξα ηξππαλνζώκαηα. Δπίζεο είδε ηνπ γέλνπο Chrysops 

ρξεζηκεύνπλ ζαλ ελδηάκεζνη μεληζηέο ηεο θηιάξηαο loa loa ηνπ αλζξώπνπ. 

Οικογένειεσ Callphoridae και Sarcophagidae 

Πνιινί εληνκνιόγνη θάλνπλ δηαρσξηζκό ησλ δύν νηθνγελεηώλ, ελώ άιινη ηηο ζεσξνύλ ζαλ κηα νηθνγέλεηα 

(Calliphoridae). Γηα επθνιία θαη επεηδή έρνπλ παξόκνηεο ζπλήζεηεο, ζα ηηο εμεηάζνπκε καδί. 

ηελ γεληθή κνξθνινγία κνηάδνπλ κε ηελ νηθηαθή κύγα θαη έρνπλ κέγεζνο ίζν ή πνιύ κεγαιύηεξν από απηήλ. ε 

πνιιά είδε ν ζώξαθαο έρεη ρξώκα κεηαιιηθό κπιε, πξάζηλν, κπξνύηδνπ θιπ., ελώ ζε άιια είδε δελ είλαη 

κεηαιιηθόο. 

Οη νηθνγέλεηεο απηέο έρνπλ έλα κεγάιν αξηζκό γελλώλ, αιιά κόλν ιίγα από απηά πεξηιακβάλνπλ είδε 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Αλ θαη νη νηθνγέλεηεο Calliphoridae θαη Sarcophagidae είλαη ησλ ζεξκώλ θπξίσο 

πεξηνρώλ, νξηζκέλα είδε κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζρεδόλ ζε θάζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ηνπ θόζκνπ. 

Σα ηέιεηα έληνκα πξνθαινύλ ελόριεζε κόλν όηαλ αλαπηύζζνληαη ζε πνιύ κεγάινπο αξηζκνύο θαη κόλν νη 

πξνλύκθεο είλαη εθείλεο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ. 

Που τοποθετούνε τα αυγά. 

Πνιιά είδε ηνπνζεηνύλ ηα αβγά ηνπο ζε σκό ή καγεηξεκέλν θξέαο, ςάξη, εληόζζηα θιπ. θαη νη πξνλύκθεο 

αλαπηύζζνληαη κέζα ζηηο ηξνθέο απηέο, πνπ ηειηθά ηηο θάλνπλ αθαηάιιειεο γηα θαηαλάισζε. Μεξηθέο θνξέο, 

κέιε απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπνζεηνύλ ηα αβγά ηνπο ζε αλνηθηέο πιεγέο ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ κε 

απνηέιεζκα νη πξνλύκθεο πνπ αλαπηύζζνληαη εθεί λα θαηαζηξέθνπλ ηνπο γύξσ ηζηνύο. Έρνπλ αλαθεξζεί επίζεο 

θαη νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο αλάπηπμεο πξνλπκθώλ ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο. Όηαλ νη πξνλύκθεο σξηκάζνπλ, 

πέθηνπλ ζην έδαθνο γηα λα κεηακνξθσζνύλ ζε λύκθεο. 

Σα ηέιεηα έληνκα, επεηδή ηξέθνληαη κε αθαζαξζίεο θαη θάζνληαη επάλσ ζηηο ηξνθέο, κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ 

παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο όπσο θαη ε νηθηαθή κύγα. 

Σα θπξηόηεξα γέλε πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ είλαη: 

Μύγεσ, Οικογένεια Calliphoridae Ca/liphora spp. 

Σα είδε απηνύ ηνπ γέλνπο έρνπλ ζπλήζσο ρξώκα κπιε θαη κήθνο 8-14 

ρηιηνζηά. Οη πξνλύκθεο παξνπζηάδνληαη ζε σκό ή καγεηξεκέλν θξέαο θαζώο θαη  πιεγέο. 

Γέλνο θνζκνπνιίηηθν κε ζπλεζέζηεξν είδνο ην C. erythrocephala. 
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Lucilia spp. 

πλήζσο πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη κεγέζνπο όρη κηθξόηεξνπ από ηεο νηθηαθήο κύγαο ή κεγαιύηεξνπ ησλ 

Calliphora. 

Σα είδε απηνύ ηνπ γέλνπο έρνπλ ηηο ίδηεο πεξίπνπ ζπλήζεηεο κε ηνπ πξνεγνύκελνπ. Σν θνηλόηεξν είδνο πνπ 

βξίζθεηαη ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηνρέο αιιά θπξίσο ζ’ απηέο πνπ έρνπλ ζεξκό θιίκα, είλαη ην L. sericata θαη νη 

πξνλύκθεο ηνπ αλαπηύζζνληαη θάησ από ην καιιί ησλ πξνβάησλ. 

Chrysomyia spp. 

Έρνπλ κεηαιιηθό πξάζηλν ρξώκα θαη κέγεζνο πνιύ κεγαιύηεξν από ηα πξνεγνύκελα. 

Σν ζεκαληηθόηεξν είδνο, ην C. bezziana, βξίζθεηαη ζηνπο ηξνπηθνύο θαη ηνπνζεηεί ηα αβγά ηνπ ζε ηξαύκαηα, 

απνζηήκαηα, ξηληθέο θνηιόηεηεο, ζηόκα, κάηηα θαη απηηά ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δώσλ. 

Phormia spp. 

Σα είδε ηνπ γέλνπο απηνύ κνηάδνπλ πνιύ κε ηα Calliphora,, αιιά είλαη αξθεηά κηθξόηεξα θαη βξίζθνληαη ζηηο 

βόξεηεο ζεξκέο πεξηνρέο. Πξνλύκθεο ηνπ είδνπο Ρ. regina έρνπλ βξεζεί ζε πιεγέο. 

Μύγεσ, Οικογένεια Sarcophagidae 

Sarcophaga spp. (Κνηλέο θξεαηόκπγεο) 

Κπξίσο κεγάιεο κύγεο γθξίδνπ ρξώκαηνο, κε επηκήθεηο ηαηλίεο επάλσ ζην ζώξαθα θαη ιεπθέο θαη καύξεο 

θειίδεο ζην επάλσ κέξνο ηεο θνηιηάο, πνπ ζρεκαηίδνπλ θάηη ζαλ ηεηξάγσλα. Μεξηθά είδε έρνπλ θαζηαλό ή 

θαζηαλνθίηξηλν ρξώκα αληί γηα γθξη. 

Σα ηέιεηα έληνκα δελ γελλνύλ αβγά αιιά πξνλύκθεο θαη γη’ απηό ην ιόγν ε κόιπλζε γίλεηαη από κηθξό αξηζκό 

πξνλπκθώλ. Οη πξνλύκθεο ηνπνζεηνύληαη ζε πεξηηηώκαηα, θξέαο θιπ., θαζώο θαη ζε πιεγέο. 

Wohlfahrtia spp. 

Μνηάδνπλ κε ην πξνεγνύκελν γέλνο, αιιά ζηελ θνηιηά ππάξρνπλ θειίδεο αληί ησλ ηεηξαγώλσλ. 

Σν ζεκαληηθόηεξν είδνο ηνπ. παιαηνύ θόζκνπ είλαη ην W. magnifies, ηνπ νπνίνπ νη πξνλύκθεο βξίζθνληαη ζε 

πιεγέο ή άιιεο θνηιόηεηεο ησλ δώσλ θαη ηνπ αλζξώπνπ. 

Άιια είδε ελνριεηηθώλ κπγώλ 

 Οικιακζσ Μφγεσ – τα τζλεια ζντομα ζχουν μικοσ 6-7mm. Τα κθλυκά ζντομα των μυγών τοποκετοφν 200-600 
αυγά. 

  Τα αυγά τα τοποκετοφν ςε κάκε είδουσ οργανικι ουςία ςε αποςφνκεςθ. 
 και θ οποία κα αποτελζςει τθν τροφι για τθν ανάπτυξθ των προνυμφών. 
 Προςελκφονται από τρόφιμα που δεν είναι προφυλαγμζνα ι από οργανικά υγρά απόβλθτα. 
 Κρεατόμυγεσ – Τα τζλεια ζντομα ζχουν μικοσ 6-12mm, χρώματοσ ςυνικωσ μεταλλικό μπλε ι πράςινο αλλά 

υπάρχουν και μαφρεσ θ γκρι. Παρουςία ςθμαντικοφ αρικμοφ από κρεατόμυγεσ εντόσ τθσ οικίασ ςυχνά 
υποδθλώνει τθν φπαρξθ νεκροφ ηώου.  

 Μαφρα μυγάκια ςτθ κουηίνα και μπάνιο …Τα μαφρα μυγάκια πολλζσ φορζσ τα βρίςκουμε ςτο μπάνιο ςτθ 
κουηίνα, ςτα φυτά, και ςε γλάςτρεσ ςτο μπαλκόνι. Τα μαφρα μυγάκια ι μυγάκια των φροφτων (drosophila 
melanogaster), είναι μικρά μυγάκια με μικοσ περίπου 3-8 χιλιοςτά. 

 Κουνοφπια…. Τα κουνοφπια μαηί με τθν οικιακι μφγα και τισ κατςαρίδεσ είναι περιςςότερο γνωςτά κι από τα 
πλζον ενοχλθτικά ζντομα. 
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Μύγεσ. Αντιμετώπιςη προβλημάτων με Μύγεσ 

Οη κύγεο γίλνληαη ελνριεηηθέο όηαλ πεηνύλ κέζα ζηελ νηθία, ηδίσο όηαλ απηέο είλαη πνιιέο. Ωζηόζν θάπνηα από 

ηα είδε ησλ κπγώλ είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα θαη ζηελ πγεία καο. Τπάξρνπλ όκσο ζύγρξνλεο 

κέζνδνη, πξντόληα θαη ιύζεηο πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ δξαζηηθά ηνπο πιεζπζκνύο ηεο κύγαο. 

Ο ζπλδπαζκόο Δληνκναπσζεηηθνύ , Γεληθήο  ρξήζεσο Δληνκναπσζεηηθό γηα ην ζθνπγγάξηζκα , Παγίδεο  γηα 

κύγεο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν  

δίλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδνληαη νη βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ. Γηα ηηο 

κύγεο κπνξνύκε λα βάινπκε έληνκν παγίδεο κε απηνθόιιεηε επηθάλεηα γηα ηελ εμόλησζε ηπηακέλσλ εληόκσλ. 
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