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Εστίες ανάπτυξης προνυµφών

Οποιαδήποτε 

συγκέντρωση νερού 

αποτελεί δυνητική εστία 

ανάπτυξης προνυµφών 

κουνουπιών!
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Μεγάλες φυσικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών

Έλη Υφάλµυρα παράκτια έλη Αρδευτικά ή αποστραγγιστικά 

κανάλια

Ρέµατα – Μικρά ποτάµια Μικρές λίµνες Εφήµερες υδατοσυλλογές



Εστίες ανάπτυξης στο αστικό περιβάλλον

� Ρέµατα και ανοιχτά κανάλια

� Αποχετεύσεις οµβρίων υδάτων

� Ανοικτά κανάλια διοχέτευσης ληµµάτων

� ∆οχεία µεταφοράς ή φύλαξης νερού 

� Πισίνες που δεν συντηρούνται, 

σιντριβάνια, διακοσµητικές λιµνούλες

� ∆ιαρροές από αρδευτικά συστήµατα 

� ∆οχεία µε µεγάλο άνοιγµα (καροτσάκια, 

λεκάνες πλυσίµατος, βάρκες, βαρέλια) 

� ∆οχεία µε στενό άνοιγµα (ανθοδοχεία, 

βάζα, κονσερβοκούτια, µπουκάλια κλπ)

� αντικείµενα που συγκρατούν νερό 
(πιατάκια γλαστρών, υδρορροές, σωλήνες κλπ)

� Παλιά ελαστικά αυτοκινήτων

� Φυσικές κοιλότητες δένδρων

� Ποτίστρες ζώων

� Πηγάδια



Η σηµασία των κουνουπιών

� Ενόχληση
� Υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

� Επιπτώσεις στην τουριστική ή άλλη ανάπτυξη των περιοχών

� Σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις

� Κίνδυνος µετάδοσης ασθενειών

� Ελονοσία

� Ο ιός του ∆υτικού Νείλου

� ∆άγγειος Πυρετός

� Κίτρινος Πυρετός

� Φιλαριάσεις

� άλλες αρµποϊώσεις (Chikungunya, Tahyna, Sindbis, Inkoo,

Snowhoe hare virus,, Rift Valley fever)



Αντιµετώπιση προνυµφών κουνουπιών

1. Περιορισµός των εστιών ανάπτυξης

� Αποστράγγιση ή επιχωµάτωση  κοιλοτήτων του εδάφους 

� Καθαρισµός των εστιών αυτών από τη βλάστηση ώστε να 
υπάρχει συνεχή ροή του νερού (κανάλια, ρυάκια) 

� Καταστροφή, αποµάκρυνση ή κάλυψη των µικρών εστιών  

2. Βιολογική καταπολέµηση

� Χρήση προνυµφοφάγων ψαριών (π.χ. Gambusia affinis)

� Σκευάσµατα βακίλου Bacillus thuringiensis subsp. israelensis 
(B.t.i) ή Bacillus sphaericus (B.s.)

3. Χηµική καταπολέµηση

� Χρήση βιοκτόνων σκευασµάτων



Αντιµετώπιση ενήλικων κουνουπιών

1. Υπολειµµατικοί ψεκασµοί
� Σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων
� Σε εσωτερικούς τοίχους καλά αεριζόµενων κτιρίων
� Σε παρακείµενους θάµνους
� Γύρω από τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών

2. Ψεκασµοί εσωτερικών χώρων

3. Καπνισµοί εσωτερικών χώρων
� Καπνογόνες σπείρες
� Ηλεκτροθερµαινόµενα πλακίδια
� Εντοµοαπωθητικά υγρά

4. Ατοµική προστασία

� Μηχανική προστασία του χώρου διαβίωσης (λεπτά πλέγµατα σε 

πόρτες και παράθυρα, κουνουπιέρες κτλ)

� Χρήση απωθητικών ουσιών (σε µορφή γαλακτώµατος, λοσιόν, στικ, 

αερολύµατος κτλ)



Οργάνωση των Προγραµµάτων Αντιµετώπισης  

Κουνουπιών σε µία Περιοχή

Η επιτυχής οργάνωση προϋποθέτει: 

� την έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων 
κονδυλίων

� την έγκαιρη έναρξη των διαδικασιών για τον ορισµό 
των αναδόχων (που θα υλοποιήσουν τα επιµέρους 

έργα αντιµετώπισης)

� τον ορισµό του φορέα  ή των φορέων επίβλεψης 
των έργων (που πρέπει σαφώς να είναι διαφορετικοί 

από τους φορείς που πραγµατοποιούν τις επεµβάσεις 

καταπολέµησης)



Σχεδιασµός των Προγραµµάτων 

Για το σωστό σχεδιασµό είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν όλα τα 
διαθέσιµα στοιχεία από προηγούµενες χρονιές συµπεριλαµβανοµένων

� δεδοµένων για την επιδηµιολογία των ασθενειών

� της παρουσίας των διαφόρων ειδών κουνουπιών και της 
εποχικής διακύµανσης των πληθυσµών τους

� δεδοµένων από την παλαιότερη χαρτογράφηση όλων των 
εστιών ανάπτυξης προνυµφών κουνουπιών

� στοιχεία για τη συµπεριφορά των ενήλικων κουνουπιών και 
των σηµείων ανάπαυσης ή διαχείµασης 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

επικαιροποιούνται κάθε χρόνο



Μέθοδοι δειγµατοληψίας
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Χαρτογράφηση εστιών ανάπτυξης προνυµφών



� Τα προγράµµατα θα πρέπει να βασίζονται 
κατά κύριο λόγο στην καταπολέµηση των 
προνυµφών των κουνουπιών στις εστίες 
ανάπτυξής τους.

� Συµπληρωµατικά ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ θα πρέπει να γίνεται 
καταπολέµηση ΕΝΗΛΙΚΩΝ κουνουπιών 
(ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ)

� Ψεκασµοί υπέρµικρου όγκου (ULV
εκνεφώσεις) σε κατοικηµένες περιοχές 
καθώς και εφαρµογή ακµαιοκτόνων 
βιοκτόνων µε υπολειµµατικούς ψεκασµούς 
εντός οικιών επιτρέπεται µόνο σε έκτακτες 
συνθήκες που απειλούν την ∆ηµόσια Υγεία

Προγράµµατα αντιµετώπισης κουνουπιών στην 
Ελλάδα



Προγράµµατα αντιµετώπισης κουνουπιών στην 
Ελλάδα

Βιοκτόνα εγκεκριµένα στη χώρα µας για χρήση σε 

προγράµµατα αντιµετώπισης κουνουπιών

� Προνυµφοκτόνα: B.t.i., diflubenzuron, 

pyriproxyfen, s-methoprene, spinosad

� Ακµαιοκτόνα (υπολειµµατικούς 

ψεκασµούς): permethrin, lamda-cyhalothrin, 

alphacypermethrin, deltamethrin, flufenoxuron, 
cyfluthrin, bifenthrin

� Ακµαιοκτόνα (ULV ψεκασµούς): d-

phenothrin, deltamethrin

Επίσης θα πρέπει: 

1) Να εφαρµόζονται οι οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου του 
Υπ. Υγείας & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης

2) Τα βιοκτόνα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν σχετική 
έγκριση από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

3) Nα τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα και να λαµβάνονται όλα τα 
µέτρα προφύλαξης για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον



Αντιµετώπιση προνυµφών κουνουπιών 

Ψεκασµοί από εδάφους

� Οµοιόµορφη και καθ’ όλη την έκταση 
κάλυψη των εστιών

� Προσοχή στη χρήση για την οποία 
προορίζεται το νερό

� Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε 
χηµικού σκευάσµατος σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές ή ιχθυοτρόφα 
ύδατα 

Αεροψεκασµοί

� Αεροψεκασµοί µε προνυµφοκτόνα
σκευάσµατα σε περιοχές µε δύσκολη ή 
αδύνατη πρόσβαση επιτρέπεται µόνο 
κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας



Προστασία του Προσωπικού και ενηµέρωση του 
Κοινού

� Τήρηση όλων των µέτρων ατοµικής προφύλαξης από 
τους ψεκαστές

� Λήψη όλων των µέτρων προφύλαξης της έκθεσης των 
ανθρώπων, του οικοσυστήµατος, των οικόσιτων και 
παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος από τα 
εντοµοκτόνα

� Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού των 
τοπικών κοινωνιών

� Όσον αφορά τις αστικές ή ηµιαστικές Περιοχές 
ενηµέρωση των ιδιωτών τουριστικών ξενοδοχείων και 
άλλων τουριστικών επιχειρήσεων



Αξιολόγηση - Απολογισµός και άλλα θέµατα

� Ηµερήσια αποστολή δελτίων ψεκασµών

� Πρωτόκολλα ελέγχου από εδάφους εφαρµογών

� Πρωτόκολλα ελέγχου από αέρος εφαρµογών

� Πρωτόκολλα ελέγχου εκνεφώσεων

� Καταγραφή τυχόν προβληµάτων που παρουσιάστηκαν

� Στοιχεία για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα χρησιµοποιούµενα 

βιοκτόνα 

� Στοιχεία δειγµατοληπτικού ελέγχου σε προϊόντα και ύδατα.

� Οικονοµικά στοιχεία από τα εφόδια τα οποία αγοράσθηκαν (ψεκαστήρες, 

ανταλλακτικά µηχανηµάτων, µάσκες, γάντια, φόρµες, ειδικά υποδήµατα 

κ.α.), για την πληρωµή ηµεροµισθίων.

� Τελικές εκθέσεις πεπραγµένων 


