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Ενοχλητικοί επισκέπτες…

• Υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• Επιπτώσεις στην τουριστική ή άλλη ανάπτυξη των 

περιοχών
• Κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών όπως:
 Ελονοσία 
 Ιός του Δυτικού Νείλου
Δάγγειος πυρετός
Κίτρινος πυρετός
Φιλαριάσεις



Μετάδοση παθογόνων

• Για να μεταδοθεί ένα παθογόνο χρειάζεται
 δότης ξενιστής
 δέκτης ξενιστής
 το παθογόνο σε μολυσματικό στάδιο
 περιβαλλοντικοί παράγοντες που διευκολύνουν τον 

κύκλο του παθογόνου



Από τα πιο θανατηφόρα 
είδη στον πλανήτη



Φυσικές εστίες ανάπτυξης 
κουνουπιών



Εστίες ανάπτυξης στο αστικό 
περιβάλλον

• Πισίνες, διακοσμητικές λιμνούλες, 
σιντριβάνια

• Διαρροές από αρδευτικά 
συστήματα

• Αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων
• Δοχεία με μεγάλο άνοιγμα 

(λεκάνες πλυσίματος, βάρκες, 
βαρέλια)

• Δοχεία με μικρό άνοιγμα 
(ανθοδοχεία, βάζα, μπουκάλια)

• Αντικείμενα που συγκρατούν νερό 
(πιατάκια γλαστρών, σωλήνες κτλ.)

• Μεταχειρισμένα ελαστικά 
αυτοκινήτων

Οικοανάπτυξη ΑΕ 2013



Πιθανές εστίες με προνύμφες 
Aedes

• Όπου μπορεί αν μείνουν στάσιμα νερά όπως:
 Βάζα, πιατάκια από γλάστρες
 Ελαστικά αυτοκινήτων
 Δοχεία με νερό της βροχής
 Αχρησιμοποίητες πισίνες
 Τεχνητές δεξαμενές
 Αγωγοί στους δρόμους
 Αχρησιμοποίητοι λάκκοι
 Τρύπες σε δέντρα
Πέτρες με κοιλώματα



Τι προσελκύει τα κουνούπια;

Διοξείδιο του άνθρακα (20m)

Αρώματα / Προϊόντα φροντίδας 
δέρματος (<1m)

Γαλακτικό οξύ (<1m)

Μαύρα ρούχα (10-20m)

Γονίδια που επηρεάζουν τις 
μυρωδιές του δέρματος 

Ιδρώτας / Υγρασία

Θερμοκρασία δέρματος (<1m)

https://matadornetwork.com/trips/infographic-ultimate-guide-protection-mosquito-bites/

G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8



Slide 8

G2 CO2 το ανιχνεύνουν από 45 μέτρα
George, 2/10/2020

G3 Τα αρώματα εύκολα προσελκύουν τα κουνούπια
George, 2/10/2020

G4 Το γαλακτικό οξύ παράγεται όταν αθλούμαστε και όταν τρώμε φαγητά με αλάτι
George, 2/10/2020

G5 Ανιχνεύουν την κίνηση
George, 2/10/2020

G6 η ακτινοβολία απο τη ζέστη του σώματος βοηθά τα κουνούπια να εντοπίσουν τα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία
George, 2/10/2020

G7 όταν ιδρώνουμε παράγουμε αρκετή υγρασία ικανή να προσελκύσει τα κουνούπια
George, 2/10/2020

G8 το σώμα μας παράγει εκατοντάδες μυρωδιές, που οφείλονται σε γονίδια,
George, 2/10/2020



Γιατί να παρακολουθούμε τα 
ενήλικα κουνούπια;

• Προτίμηση ξενιστή
• Ημερήσια και εποχιακή 

δραστηριότητα
• Πυκνότητα πληθυσμού
• Προσδιορισμός εύρους πτήσης
• Μετάδοση ασθενειών: εκτίμηση 

κινδύνου
• Ανίχνευση παθογόνων
• Ευκολότερη αναγνώριση του 

είδους
• Ευκολότερη δειγματοληψία https://www.nationalgeographic.com/news/2015/09/150915-Arctic-mosquito-warming-caribou-

Greenland-climate-CO2/#/03arcticmosquito.jpg



Γιατί να παρακολουθούμε τα 
αυγά και τις προνύμφες?

Αυγά
Υπολογισμός της 

αφθονίας των 
ενηλίκων
Υπολογισμός της 

δραστηριότητας των 
ενηλίκων

Προνύμφες
Γρήγορη ταυτοποίηση
Προέλευση / 

τοποθεσία ενοχλητικών 
ειδών – χαρτογράφηση 
περιοχής
Υπολογισμός / 

πρόληψη του 
πληθυσμού των 
ενηλίκων

https://onlinesciencenotes.com/morphology-and-life-cycle-of-mosquitoes/



Γιατί να γίνεται 
Εντομολογική Επιτήρηση; 

• Συστηματική παρακολούθηση
 καταγραφή των ειδών και 

πληθυσμών τους 
 κατανομή τους σε τόπο και 

χρόνο 
 δειγματοληπτικό έλεγχό τους 

για τον εντοπισμό 
μολυσμένων εντόμων από 
συγκεκριμένα παθογόνα

• Λεπτομερή χαρτογράφηση των 
εστιών ανάπτυξης προνυμφών 
κουνουπιών
 Xρήση Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών 
(GIS)

 Δημιουργία βάσης 
καταχώρησης δεδομένων



Σημαντικότητα 
Εντομολογικής Επιτήρησης

• Ορθολογικό σχεδιασμό 
αντιμετώπισης κουνουπιών

• Επιτυχή υλοποίηση ψεκαστικών 
εφαρμογών (όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο)

• Λήψη αποφάσεων και στην 
κατάδειξη της αναγκαιότητας 
λήψης διορθωτικών μέτρων

• Εκτίμηση και αξιολόγηση 
επιδημιολογικού κινδύνου σε 
τοπικό επίπεδο



Μέθοδοι Εντομολογικής 
Επιτήρησης



Μέθοδοι Εντομολογικής 
Επιτήρησης

Μοντέλο 
Παγίδας

Ελκυστικά Κύρια είδη που 
προσελκύει 

Κουνούπια 
στόχοι

Χώροι τοποθέτησης & 
Πυκνότητα παγίδων 

Συχνότητα 
τοποθέτησης 

παγίδων

BG-
Sentinel

1. Mείγμα οσμής 
ανθρώπινου 

δέρματος
2. Διοξείδιο του 

άνθρακα (ξηρός 
πάγος)

Εισβλητικά ξενικά 
είδη και Ιθαγενή 

ντόπια είδη

Θηλυκά Χώροι αποθήκευσης 
μεταχειρισμένων 

ελαστικών & 
Θερμοκήπια 

εισαγόμενων φυτών  
1/5000m2

Αεροδρόμιο – 1/2.5ha

Δύο φορές τον 
μήνα

Ovitraps Εισβλητικά ξενικά 
είδη 

Αυγά Κύριοι χώροι 
στάθμευσης, 

αυτοκινητόδρομοι, 
αποικισμένες περιοχές -

1/2500m2

Λιμάνι - 1/5000m2

Αεροδρόμιο - 1/1ha

Δύο φορές τον 
μήνα

EVS trap 1. Διοξείδιο του 
άνθρακα (ξηρός 

πάγος)

Ιθαγενή ντόπια είδη Θηλυκά Χώροι αποθήκευσης 
μεταχειρισμένων 

ελαστικών & 
Θερμοκήπια 

εισαγόμενων φυτών  
1/5000m2

Αεροδρόμιο – 1/2.5ha

Δύο φορές τον 
μήνα



Ποιες είναι οι μέθοδοι 
αντιμετώπισης;

1. Αντιμετώπιση προνυμφών –
B.t.i., IGRs, χημική

2. Μείωση εστιών ανάπτυξης –
συμμετοχή των πολιτών

3. Αντιμετώπιση ενηλίκων -
Πυρεθρίνες

4. Προσωπική προστασία, σίτες 
στα παράθυρα και πόρτες, 
δίχτυα στα κρεβάτια



1. Αντιμετώπιση προνυμφών 
– B.t.i., IGRs, χημική

• Ψεκασμός με B.t.i. (Bacillus thuringiensis subsp. 
israelensis) (καταπολέμηση προνυμφών)

• Ρυθμιστές ανάπτυξης απαγορεύονται πια
 μιμούνται τις ορμόνες νεότητας των εντόμων
 οι προνύμφες δεν μπορούν να φτάσουν στο 

στάδιο του ενηλίκου



2. Μείωση εστιών ανάπτυξης 
– συμμετοχή των πολιτών

• Μείωση των στάσιμων νερών

• Καθαρισμός αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών καναλιών ή 
τάφρων και εστιών από βλάστηση

• Επιχωμάτωση μικρών κοιλοτήτων 
εδάφους, δεξαμενών συλλογής 
νερού



2. Μείωση εστιών ανάπτυξης 
– συμμετοχή των πολιτών

• Εξάλειψη ή καταστροφή εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών 
που βρίσκονται μέσα ή γύρω από τις κατοικημένες περιοχές 
όπως:
 Σιντριβάνια, καλλωπιστικές λιμνούλες, δεξαμενές εκτός λειτουργίας
 αποχετεύσεις, διαρροές των συστημάτων ύδρευσης, φραγμένοι 

αγωγοί ομβρίων
 δοχεία αποθήκευσης νερού ή άλλα αντικείμενα που κατακρατούν το 

νερό της βροχής ή ποτίσματος
 εγκαταλελειμμένοι χώροι και κτίρια όπου συνήθως συσσωρεύονται 

απορρίμματα



3. Προσωπική προστασία

• Χρησιμοποίηση εντομοαπωθητικών ουσιών π.χ. λάδια, 
κρέμες

• Χρήση αερολυμάτων π.χ. αεροζόλ
• Χρήση καπνογόνων σπειρών (φιδάκια) σε καλυμμένους 

εξωτερικούς χώρους
• Χρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών για απώθηση 

κουνουπιών 



Επισημάνσεις

• Η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών με
βιοκτόνα πρέπει
 να ξεκινά εγκαίρως, αμέσως μετά την εμφάνιση των

πρώτων προνυμφών κουνουπιών στις υδάτινες εστίες
ανάπτυξής τους

 να είναι συνεχής για όλη την περίοδο αναπαραγωγής
τους

ο ψεκασμός να γίνεται ομοιόμορφα και σε όλη την έκτασή
των εστιών

 να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ψεκαστικά
μηχανήματα



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


