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Εισαγωγή 

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι στις δροσερές, εύκρατες περιοχές ανά τον κόσμο, οι 

αναυτόγενοι (anautogenous) πληθυσμοί του Culex pipiens pipiens L. διαχειμάζουν 

σε φυσικά και τεχνητά προστατευόμενα μέρη ως θηλυκά μη τρεφόμενα με αίμα, 

άτοκα ή γονιμοποιημένα (Service, 1969; Hayes, 1973; Slaff and Crans, 1977; 

Sulaiman and Service, 1983; Jaenson, 1987; Onyeka and Boreham, 1987).  

Τα κουνούπια Culex pipiens pipiens θεωρούνται ο κύριος διαβιβαστής του ιού του 

Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στις βόρειες εύκρατες περιοχές (Hubalek and Halouzka, 1999; 

Hayes et al., 2005). Με βάση την ανίχνευση του ιού σε διαχειμάζοντα θηλυκά, αυτό 

το είδος θεωρείται ότι λειτουργεί ως ένας φυσικός ξενιστής διαχείμασης και είναι 

υπεύθυνο για την έναρξη της μετάδοσης του ΙΔΝ την άνοιξη (Nasci et al., 2001; 

Bugbee and Forte, 2004; Farajollahi et al.; 2005). Ο τρόπος με τον οποίο μολύνονται 

το φθινόπωρο τα θηλυκά κουνούπια με τον ΙΔΝ πριν διαχειμάσουν δεν έχει πλήρως 

διευκρινιστεί. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θηλυκών που 

εισέρχονται στη φάση της διάπαυσης φαινομενικά δεν λαμβάνουν γεύμα αίματος, 

η επιμόλυνσή τους συμβαίνει κατά πάσα πιθανότητα μέσω της κάθετης μετάδοσης 

του ιού από τα μολυσμένα θηλυκά στους απογόνους τους. Η κάθετη μετάδοση του 

ΙΔΝ στο είδος Culex pipiens pipiens έχει αποδειχθεί τόσο στο εργαστήριο (Dohm et 

al., 2002; Goddard et al., 2003; Anderson et al., 2008) όσο και στο ύπαιθρο με την 

απομόνωση του ιού από συλλογές αρσενικών, άτοκων θηλυκών και ενήλικών που 

προέρχονται από αναπτυσσόμενες προνύμφες (Anderson and Main, 2006; Anderson 

et al., 2006; Reisen et al., 2006).  

 

Στόχος 

Η μελέτη της διαχείμασης των κουνουπιών Culex pipiens καθώς και η επιβίωση και 

διατήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στους διαχειμάζοντες πληθυσμούς. 
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Πρωτόκολλο δειγματοληψίας 

 

Περιοχές μελέτης 

Η μελέτη της διαχείμασης του γένους Culex θα πραγματοποιηθεί σε δυο περιοχές 

της Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, η μια περιοχή θα είναι η λίμνη Κάρλα (νομός 

Λάρισας) και η δεύτερη η Νέα Αγχίαλος (νομός Μαγνησίας). Οι δυο περιοχές είναι 

αντιπροσωπευτικές της ηπειρωτικής και παραλιακής ζώνης της Θεσσαλίας, 

αντίστοιχα, και συνδέονται με σημαντικά ενδιαιτήματα του C. Pipiens. Αντίστοιχες 

δειγματοληψίες άγριων διαχειμαζόντων κουνουπιών του γένους Anopheles θα 

πραγματοποιηθούν και στο δήμο Ευρώτα Λακωνίας.   

 

Διάρκεια μελέτης 

Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινής και της 

χειμερινής περιόδου των ετών 2012 και 2013. 

 

Μεθοδολογία  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει: 

(α) την έκθεση ενηλίκων κουνουπιών του C. pipiens σε προστατευμένες θέσεις στο 

ύπαιθρο και τη μελέτη της επιβίωσής τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα  

(β) την εύρεση και συλλογή διαχειμαζόντων ενηλίκων κουνουπιών, Culex και 

Anopheles, σε προστατευμένες θέσεις όπως στάβλοι, υπόγεια κατοικιών κλπ με 

χρήση συσκευής (aspirator).  

Για την έκθεση των διαφόρων σταδίων στο ύπαιθρο θα χρησιμοποιηθούν έντομα 

της εργαστηριακής εκτροφής που διατηρείται στο Εργαστήριο Εντομολογίας και 

Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προέρχεται από την 

περιοχή του Βόλου. Ενήλικα θα εκτεθούν σε προστατευμένες θέσεις των δυο 
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παραπάνω περιοχών και η θνησιμότητα θα καταγράφεται συστηματικά. Οι 

μεταχειρίσεις θα επαναληφθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια 

του φθινοπώρου και του χειμώνα (ανά 15 ημέρες από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο). 

Τουλάχιστον 500 άτομα από το κατανεμημένα σε 5 επαναλήψεις θα εκτίθενται στο 

ύπαιθρο. Η θερμοκρασία και η υγρασία θα μετράται με ειδικές μικροσυσκευές (π.χ. 

HOBO).  

Πριν την έκθεση των κουνουπιών στο ύπαιθρο θα γίνεται εγκλιματισμός τους σε 

χαμηλές θερμοκρασίες ως εξής: (α) επιλογή των προς μελέτη σταδίων από το 

θάλαμο εκτροφής των 24°C, (β) μεταφορά τους σε κλίβανο στους 15°C για μια 

ημέρα, (γ) παραμονή τους στους 10°C για μια επιπλέον ημέρα και (δ) έκθεση στις 

περιοχές μελέτης. 

Η δειγματοληψία διαχειμαζόντων κουνουπιών άγριων πληθυσμών θα γίνει, επίσης, 

σε διαφορετικές ημερομηνίες (ανά μήνα από Νοέμβριο έως Απρίλιο). Η εύρεση 

ενηλίκων ατόμων θα πραγματοποιηθεί σε προστατευμένες θέσεις των δυο 

παραπάνω περιοχών και μιας περιοχής που κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 

του 2012 εμφάνισε υψηλό επιπολασμό η νόσος. Όλα τα ενήλικα κουνούπια θα 

αναγνωρίζονται σε επίπεδο γένους αρχικά και σε επίπεδο είδους εν τέλη.  
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Αναμενόμενα αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών θα δώσουν σημαντικά στοιχεία για τη 

δυναμική των πληθυσμών των κουνουπιών και για την επιδημιολογική ανάλυση 

τόσο του ιού του Δυτικού Νείλου όσο και της ελονοσίας.  
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