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Τι είναι η πιτυοκάμπη;
Η πιτυοκάμπη, Thaumetopoea wilkinsonii Tams, ή κοινώς
κάμπια της πεύκης, είναι ένα επιβλαβές έντομο που
προκαλεί περιοδικά μεγάλες καταστροφές στα πευκοδάση
αλλά και δερματολογικές αλλεργίες στον άνθρωπο. 

Προβλήματα στα πευκοδάση
Η πιτυοκάμπη προσβάλλει τα πεύκα, κυρίως νεαρές
αναδασώσεις σε χαμηλά και μεσαία υψόμετρα,
καταστρέφοντας  τις βελόνες τους και επηρεάζοντας την
εμφάνισή τους.
Συγκεκριμένα, η πιτυοκάμπη:
• Προκαλεί μερική αναστολή

στην ετήσια αύξηση της
πεύκης με την ολική αποφύλλ -
ωση των δέντρων.

• Πολύ σπάνια ενδεχομένως να
προκαλέσει μέχρι και νεκρώ -
σεις καχεκτικών φυτών πεύκης,
στις περιπτώσεις όπου τα
δέντρα παρου σιάζουν ολική
αποφύλ λωση σε διαδοχικές
άνομβρες χρονιές. 

• Περιοδικά προσβάλει μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους σε
ημιορεινές αλλά και πεδινές περιοχές και εξελίσσεται σε
επιδημία.

Στις περιπτώσεις όπου το έντομο δεν καταπο λε μηθεί
έγκαιρα, η προσβολή στα πευκοδάση δάση μπορεί να
λάβει διαστάσεις.

Προβλήματα στον άνθρωπο
Η κάμπια προκαλεί σοβαρά δερματολογικά προβλήματα
στον άνθρωπο καθώς προκαλεί φαγούρα και εξανθήματα
στο δέρμα.

Πώς να προστατευτείτε
• Μην έρχεστε σε επαφή με τις κάμπιες ή τις φωλιές τους.
• Αποφεύγετε να κάθεστε κάτω ή κοντά σε προσβεβλη -

μένα πεύκα.
• Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρού δερματολογικού

προβλήματος λόγω επαφής με την κάμπια, αποταθείτε
άμεσα στο πλησιέστερο ιατρικό κέντρο για παροχή
κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στο κοινό όταν
επισκέπτεται πευκόφυτους εκδρομικούς χώρους,
χώρους πρασίνου, δασικά πάρκα κ.λπ. 



Σημαντικές πληροφορίες για 
την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης που
πρέπει να γνωρίζει το κοινό:

• Χρόνος προσβολής
Ο χρόνος προσβολής των
πεύκων ποικίλλει ανάλογα
με τις κλιμα τι κές συνθήκες
και το υψό μετρο κάθε
περιο χής. Στα ορεινά η
κάμπια κάνει την εμφά νισή
της στις αρχές Οκτωβρίου
ενώ στα πεδινά στις αρχές
Νοεμβρίου. Αμέσως μετά
την εκκόλαψή τους, οι
κάμπιες αρχίζουν να τρώνε
τις βελόνες των πεύκων
και ταυτόχρονα να κατα -
σκευάζουν τις προσωρινές
φωλιές τους στα πεύκα, όπου βρίσκουν καταφύγιο. 

Κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου εγκαταλείπουν
τις τελικές φωλιές τους στα πεύκα και εισέρχονται στο
έδαφος όπου μεταμορφώνονται σε χρυσαλλίδες. Εμφα -
νίζονται και πάλι ως τέλεια
έντομα (πεταλούδες) προς
το τέλος του καλο καιριού
(τέλη Ιουλίου - τέλη Αυγού -
στου) και γεννούν τα αυγά
τους στα πεύκα κατά τους
μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώ -
βριο αντίστοιχα.

• Καταπολέμηση
Η καταλληλότερη πε ρίο -
δος κατα πολέ μησης της
πιτυοκάμπης είναι η
περίοδος Νοεμβρίου –
Δεκεμβρίου, μερικές εβδο   -
μάδες μετά την εκκόλαψή
της.
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Μέτρα και ενέργειες που λαμβάνονται
από το Τμήμα Δασών
Το Τμήμα Δασών πραγματοποιεί αεροψεκασμούς με τη
χρήση βιολογικών παρασκευασμάτων, τα οποία
σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους είναι αβλαβή για
τον άνθρωπο, τις μέλισσες, τη χλωρίδα και την πανίδα
και χωρίς υπολειμματική δράση στο περιβάλλον.
Συνήθως, διενεργούνται αεροψεκασμοί σε δασικά
πάρκα, εκδρομικούς χώρους, περιοχές νεαρών
αναδασώσεων και κοινοτικά ή δημοτικά δασύλλια και σε
μεγάλες συμπαγείς εκτάσεις πευκοδασών. Παράλληλα,
γίνονται επίγειοι ψεκασμοί κατά μήκος δρόμων κοντά
σε κατοικημένες περιοχές και σε προσβεβλημένα
μεμονωμένα πεύκα.

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνει το κοινό
Το κοινό πρέπει να προβαίνει έγκαιρα, κατά την
κατάλληλη χρονική περίοδο (Νοέμβριος – Δεκέμβριος),
σε ψεκασμούς προσβεβλημένων δέντρων που
βρίσκονται στις αυλές των οικιών τους καθώς και σε
ιδιόκτητες εκτάσεις γης, για περιορισμό και αποτε -
λεσμα τικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων που
προκαλεί η πιτυοκάμπη.
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