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για την συµβεί αυτό πρέπει να 

συντρέχουν 3 συνθήκες:

• η παρουσία σε µια περιοχή και σε 

ικανή πυκνότητα πληθυσµών 

κουνουπιών ικανών διαβιβαστών

• η εισαγωγή (ή η παρουσία) του 

παρασίτου της ελονοσίας

• η δυνατότητα πρόσληψης του 

παρασίτου από τα κουνούπια και 

µετάδοσής του στον υγιή πληθυσµό

Ο κίνδυνος επανεµφάνισης ή/και εγκατάστασης της ελονοσίας 
σε περιοχές της Ευρώπης είναι υπαρκτός





Anophelinae

Anopheles (Anopheles)

1. An. algeriensis

2. An. atroparvus (#)

3. An. claviger

4. An. hyrcanus

5. An. maculipennis s.s.

6. An. marteri

An. marteri sogdianus

8. An. messeae

9. An. melanoon

10. An. plumbeus

11. An. pseudopictus (?)
12. An. sacharovi

13. An. subalpinus

Anopheles (Cellia)
14. An. sergentii

15. An. superpictus

An. maculipennis

An. superpictusAn. hyrcanus

An. sacharovi



An. maculipennis

An. superpictusAn. hyrcanus

An. sacharovi

Χαρακτηριστικά ανωφελών ειδών 

διαβιβαστών της ελονοσίας

1.∆υνατότητα µόλυνσης µε τα 
πλασµώδια

2.Εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών 
για την ολοκλήρωση του 
σπορογονικού κύκλου

3.Μεγάλη διάρκεια ζωής (µεγαλύτερη 

από τον εξωγενή χρόνο επώασης 

των πλασµωδίων)

4.Μεγάλη ευρύτητα βιοτόπων

5.Ανθρωπόφιλα, οικοδίαιτα, ενδόφιλα

6.Μεγάλη συχνότητα διατροφής

Επίδραση θερµοκρασίας στο 
σχηµατισµό σποροζωιτών για το 
Plasmodium vivax

15°C � 18 ηµέρες

21°C � 15 ηµέρες

26°C � 11 ηµέρες

32°C � 9 ηµέρες



Εντοµολογική επιτήρηση των 
κουνουπιών διαβιβαστών 

της ελονοσίας στην Ελλάδα 
για το 2012

o Πρόγραµµα για τη µελέτη της 
πανίδας των κουνουπιών της 
Ελλάδος, χαρτογράφηση των 
εστιών αναπαραγωγής τους και 
καταγραφή της εποχικής 
διακύµανσης των πληθυσµών τους 
(ΚΕΕΛΠΝΟ)

o Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον 
ΙΔΝ και την ελονοσία – Ενίσχυση 
της επιτήρησης στην ελληνική 
επικράτεια (ΕΣΠΑ 2007-2013)

o Μικρότερα τοπικά προγράµµατα 
εντοµολογικής επιτήρησης, 
χρηµατοδοτούµενα από Περιφέρειες 
ή Δήµους (κυρίως στα πλαίσια των 
προγραµµάτων καταπολέµησης 
κουνουπιών)



Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον Ι∆Ν και την 

ελονοσία – Ενίσχυση της επιτήρησης στην 

ελληνική επικράτεια

Εντοµολογική επιτήρηση για τον έλεγχο της ελονοσίας 

στην περιοχή του ∆ήµου Ευρώτα, Λακωνίας

� Λεπτοµερής χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης των 

ατελών σταδίων των κουνουπιών κατά τη διάρκεια του έτους

� Καταγραφή της παρουσίας και της πληθυσµιακής διακύµανσης 

των διαφόρων ειδών κουνουπιών µε έµφαση στους 

δυνητικούς διαβιβαστές της ελονοσίας (Anopheles spp.)

� Μελέτη συγκεκριµένων βιολογικών και οικολογικών 

χαρακτηριστικών των ειδών κουνουπιών που σχετίζονται µε τη 

µετάδοση της ελονοσίας (διατροφικές συνήθειες, σηµεία 

ανάπαυσης ενηλίκων, διαχείµαση κλπ)



Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον Ι∆Ν και την 

ελονοσία – Ενίσχυση της επιτήρησης στην 

ελληνική επικράτεια

Στόχοι του προγράµµατος της εντοµολογικής επιτήρησης 

στην περιοχή του ∆ήµου Ευρώτα, Λακωνίας

� Κάλυψη του κενού από επαρκή εντοµολογικά δεδοµένα που 

αφορούν στους διαβιβαστές της ελονοσίας στη συγκεκριµένη 

περιοχή υψηλού κινδύνου

� Καθορισµό των προτεραιοτήτων και υπόδειξη των κατάλληλων 

µεθόδων και µέσων για τη διαχείριση του προβλήµατος των 

κουνουπιών στην περιοχή

� Αξιολόγηση των επεµβάσεων καταπολέµησης κουνουπιών και 

έγκαιρη διόρθωση των ατελειών

� ∆ιερεύνηση πιθανής ανάπτυξης ανθεκτικότητας των 

πληθυσµών των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα βιοκτόνα



Μέθοδοι εντοµολογικής επιτήρησης

1. Έλεγχος πιθανών εστιών ανάπτυξης 

προνυµφών κουνουπιών

2. Έλεγχος σηµείων ανάπαυσης τελείων

3. Συλλήψεις µε τη µέθοδο του 

«ανθρώπινου δολώµατος»



Μέθοδοι εντοµολογικής επιτήρησης

� Οι δειγµατοληψίες µε παγίδες σύλληψης ακµαίων 

κουνουπιών πραγµατοποιήθηκαν σε εβδοµαδιαία 

διαστήµατα από τα τέλη Μαΐου έως τέλος 

Οκτωβρίου

� Παγίδες τοποθετήθηκαν σε όλα τα χωριά του ∆ήµου 

Ευρώτα µε έµφαση στις περιοχές που υπήρχαν 

κρούσµατα την προηγούµενη χρονιά ή γειτνιάζουν 

µε σηµαντικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών



Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον Ι∆Ν και την 

ελονοσία – Ενίσχυση της επιτήρησης στην 

ελληνική επικράτεια

o Εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν µεγάλος 

αριθµός εστιών ανάπτυξης ατελών σταδίων 

κουνουπιών

o Οι σηµαντικότερες εστίες εντοπίζονται στο 

εκτεταµένο δίκτυο αρδευτικών και 

αποστραγγιστικών καναλιών της περιοχής 

καθώς  στα φυσικά οικοσυστήµατα της λίµνης 

Βιβάρι, στο παλαιό ∆έλτα του ποταµού 

Ευρώτα, τον Βασιλοπόταµο και εστίες στην 

παραλιακή ζώνη

o Οι πρώτοι υψηλοί πληθυσµοί προνυµφών 

κουνουπιών (κοινών και ανωφελών) 

εντοπίστηκαν αρκετά ενωρίς (µέσα Απριλίου)













Είδη κουνουπιών που καταγράφηκαν

� Anophelinae

� Anopheles sacharovi

� Anopheles claviger

� Culicinae

� Culex pipiens

� Culiseta longiareolata

� Culiseta annulata

� Ochlerotatus caspius

� Ochlerotatus detritus

� Coquillettidia richiardii

� Aedes albopictus

� Culex tritaeniorynchus



Μέτρα διαχείρισης του προβλήµατος των κουνουπιών

� Με βάση τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών διενεργήθηκαν ψεκασµοί 

προνυµφοκτονίας σε όλες τις σηµαντικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών µε 

έµφαση στις εστίες ανάπτυξης ανωφελών

� Εφαρµόστηκαν 3 συνολικά αεροψεκασµοί στη λίµνη Βιβάρι

� Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν περιβαλλοντικές επεµβάσεις για τον 

περιορισµό των εστιών ανάπτυξης των ατελών σταδίων των κουνουπιών όπως 

καθαρισµός καναλιών και επιχωµάτωση εστιών



Υπολειµµατικοί ψεκασµοί εσωτερικών χώρων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

� Πραγµατοποιήθηκαν δύο ψεκασµοί (21-27 Ιουλίου & 14-17 

Σεπτεµβρίου), σε 12 κατοικηµένες περιοχές, καλύπτοντας 147 οικήµατα 

ή καταλύµατα (οικίες µεταναστών από ενδηµικές χώρες, αποθήκες, 

στάβλους, υπόγεια, στέγαστρα κλπ)



Μελλοντικές δράσεις

� Εισαγωγή των δεδοµένων της εντοµολογικής διερεύνησης 
σε βάση δεδοµένων GIS για καλύτερη ανάλυση και 
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε τα 
εδαφοκλιµατικά στοιχεία της κάθε περιοχής

� Ταυτοποίηση των ειδών κουνουπιών και µε µοριακές 
µεθόδους και κυρίως των ανωφελών διαβιβαστών που 
ανήκουν στo σύµπλεγµα ειδών maculipennis (maculipennis 
complex)

� Συνέχιση της εντοµολογικής επιτήρησης και κατά το 
επόµενο έτος

� Συγκριτική µελέτη των παγίδων σύλληψης ακµαίων 
κουνουπιών (σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας) για καθορισµό του καταλληλότερου τύπου 
παγίδας ανάλογα µε το υφιστάµενο επιδηµιολογικό 
πρόβληµα ή του είδους των κουνουπιών που πρέπει να 
µελετηθεί
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Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας


