Προςταςία από ψφλλουσ και αντιμετϊπιςθ τουσ
1. Γενικά
Οη ςύιινη είλαη κηθξά, άπηεξα αξζξόπνδα έληνκα, θαθέ ή θνθθηλσπνύ ρξώκαηνο, κε επίπεδν ζώκα, πνπ ηξέθνληαη
κε αίκα από πηελά θαη ζειαζηηθά (ζθύινπο, γάηεο, ηξσθηηθά), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξώπνπ. Κνηλό
ραξαθηεξηζηηθό ησλ ςύιισλ είλαη όηη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεγάια άικαηα αλαινγηθά κε ην κέγεζόο
ηνπο, έσο θαη 20 εθ. θαζέησο ή έσο θαη 40 εθ. νξηδνληίσο. Παξόια απηά νη ςύιινη ζπλήζσο δελ ηαμηδεύνπλ κόλνη
ηνπο καθξηλέο απνζηάζεηο, αιιά πξνηηκνύλ λα πεξηκέλνπλ θαη πεδνύλ ζε δηεξρόκελν δών, ζην νπνίν παξακέλνπλ
κέρξη λα απνκαθξπλζνύλ. Φσξίο μεληζηή, νη ελήιηθεο ςύιινη δνπλ κόλν ιίγεο εκέξεο έσο 2 εβδνκάδεο.
Υπάξρνπλ δηάθνξα είδε ςύιισλ. Κάζε είδνο πξνηηκά λα ηξέθεηαη από ζπγθεθξηκέλα είδε δώσλ, αιιά όηαλ είλαη
πεηλαζκέλνη -ζε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ θπζηνινγηθώλ μεληζηώλ- νη ςύιινη κπνξνύλ λα ηξαθνύλ επθαηξηαθά ζε
άιια ζεξκόαηκα δώα πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξώπσλ. Ο «ςύιινο ηεο γάηαο»
(Ctenocephalides felis) είλαη ίζσο ην πην ζπλεζηζκέλν είδνο θαη απηό πνπ ζπλήζσο απαληάηαη ζε γάηεο, ζθύινπο θαη
κέζα ζε νηθίεο.
2. Βιολογικόρ κύκλορ τύλλυν
Ο θύθινο δσήο ηνπ ςύιινπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα: απγό, πξνλύκθε, λύκθε θαη ελήιηθν έληνκν, ε δηάξθεηα
ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Μόλν νη ελήιηθεο ςύιινη
ηξέθνληαη κε αίκα γηα λα επηβηώζνπλ όπσο θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ απγώλ. Οη ελήιηθεο ςύιινη βξίζθνληαη ηνλ
πεξηζζόηεξν ρξόλν πάλσ ζηα δώα, όπνπ ζπλήζσο ελαπνζέηνπλ θαη ηα απγά ηνπο. Τα απγά ζπρλά πέθηνπλ από ην
ηξίρσκα ησλ δώσλ θαη σο εθ ηνύηνπ ηα αλώξηκα ζηάδηα ησλ ςύιισλ, όπσο ηα απγά θαη νη πξνλύκθεο ηνπο,
βξίζθνληαη θπξίσο ζην πεξηβάιινλ ησλ δώσλ, ζηα ζεκεία όπνπ ην δών αλαπαύεηαη ή πεξλάεη ηνλ πεξηζζόηεξν
ρξόλν ηνπ, ζην δάπεδν, κέζα ή θνληά ζε ξσγκέο θαη ζρηζκέο, ζε ζθεπάζκαηα ύπλνπ - ζηξσκλέο θαηνηθίδησλ, ζηα
ραιηά, θάησ από έπηπια.
Γεληθά ηα απγά εθθνιάπηνληαη ζε ζρεηηθά ζύληνκν δηάζηεκα (1-16 εκέξεο) θαη νη πξνλύκθεο (κηθξνζθνπηθά
ζθνπιήθηα) πνπ εμέξρνληαη παξακέλνπλ θξπκκέλεο ζε ραιηά, θάησ από έπηπια θαη ζε άιιεο πξνζηαηεπκέλεο ζθηεξά
ζεκεία. Οη πξνλύκθεο (κεηά από ιίγεο εκέξεο έσο κήλεο) κεηαηξέπνληαη ζε λύκθεο κέζα ζε θνπθνύιηα πνπ
θαηαζθεπάδνπλ. Από απηό ην ζηάδην (πνπ δηαξθεί ιίγεο εκέξεο έσο κήλεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο) αλαδύνληαη νη
ελήιηθεο ςύιινη. Οη λύκθεο ζηα θνπθνύιηα είλαη αλζεθηηθέο ζε εληνκνθηόλα, σο εθ ηνύηνπ αθόκε θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα αλαδύνληαη λένη ελήιηθεο ςύιινη. Ζ αλάδπζε ησλ ελήιηθσλ ςύιισλ από ηα θνπθνύιηα
δηεγείξεηαη από ηελ θίλεζε, ηελ πίεζε ή ηε δέζηε θαη κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη λα δηέιζεη έλαο μεληζηήο - δών,
πνπ ην αληηιακβάλνληαη θπξίσο από θξαδαζκνύο ζην πεξηβάιινλ. Οη ελήιηθεο ςύιινη αλαδεηνύλ άκεζα δώα γηα λα
ηξαθνύλ θαη δνπλ κήλεο.
Οη ςύιινη γίλνληαη πξόβιεκα όηαλ δελ είλαη δηαζέζηκνο μεληζηήο ηεο πξνηίκεζήο ηνπο, όπσο ζπκβαίλεη ζπρλά κεηά
ην ζάλαην ελόο θαηνηθίδηνπ δώνπ ή ζε νηθίεο όπνπ δνύζε πξνεγνπκέλσο θάπνηνο ζθύινο ή γάηα, θαζώο νη ςύιινη
ζηα πξώηκα ζηάδηα αλάπηπμεο κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζε ραιηά θαη ήζπρεο γσλίεο ζην πάησκα κέρξη έλα έηνο.
Όηαλ ε νηθία απηή θαηνηθείηαη μαλά, ηόηε νη ςύιινη κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ ζε ελήιηθα άηνκα.
3. Υγειονομικθ ςημαςία
Τν ηζίκπεκα ηνπ ςύιινπ ζηνλ άλζξσπν πξνθαιεί ηνπηθό εξεζηζκό θαη ζπλήζσο θλεζκό, ελώ ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο εληνπίδεηαη ζηα θάησ άθξα. Σπρλά ηα ηζηκπήκαηα είλαη ζε νκάδεο ή ζε γξακκέο. Σε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εκθαληζηεί ηνπηθή αιιεξγηθή αληίδξαζε (αιιεξγηθή δεξκαηίηηδα) ή δεπηεξνγελήο επηκόιπλζε.
Ζ ηνπηθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα εκθαληζζεί κέζα ζε ιεπηά ή κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη γηα ώξεο ή αθόκε
θαη εκέξεο.
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Σπγθεθξηκέλα είδε ςύιισλ κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ ζηνλ άλζξσπν αζζέλεηεο, όπσο ν ελδεκηθόο ηύθνο θαη ε
παλώιε (κε μεληζηέο ηξσθηηθά) θαη άιιεο ξηθεηζηώζεηο. Πεξηζηαηηθά ελδεκηθνύ ηύθνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ Διιάδα,
ελώ παλώιε δελ έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Δπξώπε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (εδώ θαη πάλσ από κηζό αηώλα).
Οη ςύιινη ησλ γάησλ θαη ησλ ζθύισλ απνηεινύλ μεληζηέο εληεξηθώλ παξαζίησλ (tapeworms) ζε γάηεο, ζθύινπο θαη
ηξσθηηθά, πνπ πξνζιακβάλνπλ απηά ηα παξάζηηα όηαλ θαηαπίλνπλ ηνπο ελήιηθεο ςύιινπο πνπ ηα πεξηέρνπλ, ελώ
πεξηζηαζηαθά ην ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζε παηδηά, ηα νπνία κπνξεί λα θαηαπηνύλ ςύιινπο όηαλ παίδνπλ κε ηα
θαηνηθίδηα δώα.
4. Μέηπα καηαπολέμεζερ ηυν τύλλυν
Ζ πην ζεκαληηθή αξρή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ςύιισλ είλαη όηη ππέπει να γίνεηαι ηεν ίδια ζηιγμή ηόζο ζηοςρ
ξενιζηέρ (δώα) όζο και ζηον πεπιβάλλονηα σώπο, εληόο ηεο νηθίαο ή θαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο (όπσο ρώξνη
αλάπαπζεο ησλ δώσλ).
Τα κέηξα θαηαπνιέκεζεο πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε όια ηα κέξε όπνπ κπνξνύλ λα ππάξρνπλ ςύιινη θάζε ζηαδίνπ. Οη
ελήιηθεο ςύιινη βξίζθνληαη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηα δώα, ελώ νη λεν-αλαδπόκελνη ςύιινη, νη πξνλύκθεο θαη νη
λύκθεο βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ.
Μέτρα καταπολέμηςησ των ψφλλων ςτα ζϊα:
Σηα θαηνηθίδηα δώα (ζθύινπο, γάηεο) πξέπεη λα γίλεηαη ζπρλόο έιεγρόο ηνπο γηα ςύιινπο (ηδίσο ζηελ θνηιηά, ζην
ιαηκό θαη γύξσ από ηελ νπξά), θαζώο θαη εθαξκνγή εηδηθήο αληηςπιιηθήο πξνιεπηηθήο ή ζεξαπεπηηθήο αγσγήο
(πεξηιαίκηα, ηνπηθή αγσγή ζε κνξθή ζπξέη, ζθόλεο, αθξνύ, ζακπνπάλ, πγξνύ - ζεκεηαθή εθαξκνγή, από ηνπ
ζηόκαηνο αγσγή), αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δώνπ θαη ζύκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ησλ θηεληάηξσλ θαη ηηο νδεγίεο
ρξήζεο ησλ ζθεπαζκάησλ. Δπίζεο, αλαθέξεηαη από νξηζκέλνπο όηη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ςύιισλ βνεζάεη ην
βνύξηζηζκα ηνπ δώνπ κε εηδηθή βνύξηζα θαη ην κπάλην θαζαξηόηεηαο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Μέηπα καηαπολέμεζερ ηυν τύλλυν ζηο πεπιβάλλον:
Σρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ αλαπαύζεσο ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα
απνκαθξπλζνύλ ηα αλώξηκα ζηάδηα ησλ ςύιισλ:
o Πιύζηκν ζε πςειή ζεξκνθξαζία κε ζαπνύλη (ή κε ζακπνπάλ γηα δώα κε αληηςπιιηθό εληνκνθηόλν) ή
ζηεγλό θαζάξηζκα, ζηδέξσκα θαη ηαθηηθή αιιαγή (ή απόξξηςε) ησλ ζθεπαζκάησλ ύπλνπ, ζηξσκλώλ θαη
ελδπκάησλ ησλ δώσλ (πιύζηκν ζε εβδνκαδηαία βάζε).
o Ο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ δηακνλήο θαη αλάπαπζεο ησλ θαηνηθίδησλ πξέπεη λα γίλεηαη ηαςηόσπονα κε ηα
κέηξα θαηαπνιέκεζεο ησλ ςύιισλ ζηα ίδηα ηα δώα, ώζηε λα πξνιακβάλεηαη ε επαλακόιπλζή ηνπο (ηδαληθά
ηελ ίδηα εκέξα).
Ταθηηθόο θαη ζρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ, ηδίσο όπνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ςύιινη, πξνλύκθεο ή
απγά, ζε ξσγκέο θαη ζρηζκέο ζην πάησκα θαη θαηά κήθνο ησλ ηνίρσλ.
Σρνιαζηηθό ζθνύπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα (θαζεκεξηλά γηα ηνπιάρηζηνλ κηα εβδνκάδα), κε ηδηαίηεξε πξνζνρή
ζε ρώξνπο όπνπ αλαπαύνληαη θαη πεξηθέξνληαη ηα θαηνηθίδηα, ζε πάησκα, κνθέηεο, ραιηά, ζε όια ηα έπηπια κε
θάιπκκα, όπσο θαλαπέδεο (θαη θάησ από ηα καμηιάξηα), ζε ξσγκέο θαη ζρηζκέο ζην πάησκα θαη θαηά κήθνο ησλ
ηνίρσλ, ζνβαηεπί θαη ληνπιάπεο, πίζσ θαη θάησ από έπηπια (π.ρ. θαξέθιεο, θξεβάηηα), καμηιάξηα, θαηά κήθνο
ησλ ηνίρσλ, πίζσ από ηηο πόξηεο, γηα λα απνκαθξπλζνύλ απγά, πξνλύκθεο θαη ελήιηθεο ςύιινη.
o Τα ραιηά κπνξεί λα πεξηέρνπλ ςύιινπο ζε δηάθνξα ζηάδηα. Τν θαζάξηζκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα ζθνηώλεη
ηηο πξνλύκθεο ζηα ραιηά, απνκαθξύλεη ηνπο ελήιηθεο ςύιινπο θαη άιια ζηάδηα θαη δηεγείξεη ηελ αλάδπζε
ησλ ελειίθσλ ςύιισλ από ηα –αλζεθηηθά ζηα εληνκνθηόλα- θνπθνύιηα.
o Ακέζσο κεηά ην ζθνύπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα, ζπληζηάηαη αζθαιήο απόξξηςε ηεο ζαθνύιαο ή ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ θάδνπ ηεο ζθνύπαο, κέζα ζε θαιά θιεηζκέλε πιαζηηθή ζαθνύια, ζε εμσηεξηθό θάδν
απνξξηκκάησλ.
o Ο θαζαξηζκόο ησλ ραιηώλ κε αηκό ζα ζθνηώζεη πνιινύο ελήιηθεο ςύιινπο θαη λύκθεο, αιιά θάπνηα από ηα
απγά ζα επηβηώζνπλ θαη ζα εθθνιαθζνύλ ζηε ζπλέρεηα.
Μεηά ην ζθνύπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα, κπνξεί λα γίλεη εθαξκνγή θαηάιιεισλ εγθεθξηκέλσλ ηνπηθώλ
αληηςπιιηθώλ ζθεπαζκάησλ ζην πεξηβάιινλ, ππό κνξθή ζπξέη, πγξνύ ή ζθόλεο, ζε επηθάλεηεο θαη ζε ζεκεία
όπνπ κπνξεί λα θξύβνληαη ςύιινη, ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο, ζε πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα θηινμελνύλ ελήιηθεο
ςύιινπο ή πξνλύκθεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επηκέιεηα ζε πεξηνρέο όπνπ αλαπαύνληαη ή πεξλνύλ ρξόλν ηα
θαηνηθίδηα δώα, όπσο π.ρ. ζε ραιηά, ζην ρώξν αλάπαπζεο ησλ δώσλ, ζε πεξηνρέο θάησ θαη πίζσ από θξεβάηηα
θαη άιια έπηπια, ζνβαηεπί, πεξβάδηα, θαιύκκαηα επίπισλ.
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Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη απζηεξά νη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη πξνθπιάμεηο αζθαιείαο
πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ ζθεπάζκαηνο (π.ρ. απνκάθξπλζε δώσλ θαη αλζξώπσλ κέρξη λα
ζηεγλώζνπλ πιήξσο νη επηθάλεηεο).
o Πξηλ ηελ εθαξκνγή εληνκνθηόλσλ, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί θαιόο θαζαξηζκόο πεξηβάιινληνο, κε ειεθηξηθή
ζθνύπα ή θαη θαζαξηζκόο κε αηκό.
o Μεηά ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ςύιινη γηα 2 εβδνκάδεο ή πεξηζζόηεξν, θαζώο
ηα ηνπηθά αληηςπιιηθά εληνκνθηόλα ζθεπάζκαηα δελ ζθνηώλνπλ ζπλήζσο ηηο λύκθεο ζηα θνπθνύιηα, από
όπνπ αλαδύνληαη λένη ελήιηθεο ςύιινη (εβδνκάδεο ή θαη κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή). Ψο εθ ηνύηνπ, ζα πξέπεη
λα ζπλερίδεηαη ην ζθνύπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνύπα (ώζηε λα δηεγείξεηαη ε αλάδπζε ησλ λέσλ ελήιηθσλ
ςύιισλ από ηα θνπθνύιηα, ώζηε απηνί λα απνκαθξύλνληαη ή λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εληνκνθηόλα).
Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα επαλαιεθζνύλ νη εθαξκνγέο κε εληνκνθηόλν (θαη ε θαηαπνιέκεζε ςύιισλ
ζηα θαηνηθίδηα). Ο αξηζκόο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ επηπξόζζεησλ εθαξκνγώλ αληηςπιιηθώλ ζθεπαζκάησλ ζην
πεξηβάιινλ, πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζζνύλ, θαζνξίδεηαη από ην είδνο ηνπ ζθεπάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
θαη ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ δξάζε, θαζώο θαη από ηελ εκθάληζε ελήιηθσλ ςύιισλ (ζπλήζσο κεηά από 2-4
εβδνκάδεο) κεηά ηελ εθαξκνγή.
Σε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ζπλήζσο δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή εληνκνθηόλσλ, εθηόο εάλ εληνπίδνληαη
κεγάινη πιεζπζκνί ςύιισλ. Δάλ ηα θαηνηθίδηα δώα πεξλνύλ ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηνπο ζε εμσηεξηθό ρώξν,
κπνξεί λα ρξεηαζζεί λα ιεθζνύλ κέηξα θαηαπνιέκεζεο θαη ζηνπο ρώξνπο όπνπ ηα δώα αλαπαύνληαη, ζηηίδνληαη
ή θηλνύληαη (ζπηηάθηα ζθύισλ, θάησ από ππόζηεγα, θαηά κήθνο ησλ θξαθηώλ, δίπια ζηελ νηθία), ελώ ζπάληα
είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζζνύλ ηα κέηξα απηά ζε όιε ηελ απιή ή ζε αλνηθηνύο ρώξνπο εθηεζεηκέλνπο ζηνλ
ήιην. Ο θαζαξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηπνίεζε θήπνπ, κε θνπή ησλ
ρνξηαξηώλ θαη απνκάθξπλζε νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ από ηα παξηέξηα θαη θάησ από ηνπο ζάκλνπο.
Δηδηθέο παγίδεο γηα ςύιινπο θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πάληα ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ρξήζεο, θνληά ζηνπο ρώξνπο αλαπαύζεσο ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ, ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο κεζόδνπο
(δελ αλακέλεηαη κόλεο ηνπο λα εμαιείςνπλ ηνπο ςύιινπο).
o

Τέινο, ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο απεληνκώζεσλ κε θαηάιιειε πηζηνπνίεζε, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
απνηαλζεί ν ελδηαθεξόκελνο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο έληνλεο ή επίκνλεο όριεζεο.
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