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Όπως γνωρίζετε βρισκόµαστε σε περίοδο όπου αναπτύσσονται υψηλοί
πληθυσµοί κουνουπιών γι αυτό θα Θέλαµε να ζητήσούµε εκ νέον την
συµβολή σας και την συνεχιζόµενη εγρήγορση σας για τα θέµατα
αντιµετώπισης των κουνουπιών και την πρόληψη µετάδοσης νοσηµάτων
πού µεταδίδονται µε αυτά .
Ως εκ τούτον Θα θέλαµε να µας αποστείλετε την έγγραφη ενηµέρωσή µας
σχετικά µε τα προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών που τυχόν
υλοποιούνται στις περιοχές της χωρικής αρµοδιότητας των ∆ήµων , την
γνωστοποίηση στην υπηρεσία µας του υπευθύνου υπαλλήλου του κάθε
∆ήµου, τον εντοπισµό εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών κτλ και όλων
των στοιχείων όπως

έχούµε ήδη ζητήσει µε το ανωτέρω σχετικό(1)

έΥΥΡαΦο µας . _
Επιπλέον επειδή έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιοχές των ∆ήµων
είναι δυσχερής η εκτέλεση των ψεκασµών σε εστίες µε υψηλή βλάστηση
παρακαλούµε τούς ∆ήµούς τον νοµού για τη άµεση λήψη µέτρων όσον

αφορά την εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών όπού είναι
δυνατό, την εξυγίανση τον περιβάλλοντος(καθαρισµός από την βλάστηση
των αποστραγγιστικών ανλάκων και καναλιών οµβρίων σε περιοχές

αρµοδιότητάς τούς ,και ενηµέρωση των πολιτών για τον καθαρισµό
µικρών αποστραγγιστικών ανλάκων που εξυπηρετούν τις ιδιοκτησίες
τούς και διέρχονται µέσα από αυτές) καθώς και την ευαισθητοποίηση

και ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τα κουνούπια µε τις οδηγ ίες που
δίνονται παρακάτω.
Τονίζοντας την τεράστια σηµασία της υλοποίησης του προγράµµατος

διαχείρισης και καταπολέµησης κουνουπιών σας ενηµερώνουµε ότι η ∆/νση
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Αιτ/νίας στα πλαίσια του
ολοκληρωµένού προγράµµατος διαχείρισης και καταπολέµησης των

κουνουπιών της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος για το έτος 2019

έχει

εντατικοποιήσει και συνεχίζει αδιάλειπτα την εφαρµογή και έλεγχο του
έργού καταπολέµησης των κουνουπιών σε όλες τις περιοχές του νοµού .
Σε ότι αφορά την προστασία των πολιτών από τα κουνούπια θα Θέλαµε υα
υπενθυµίσούµε µερικά χαρακτηριστικά των κουνουπιών και τις σχετικές

οδηγίες προφύλαξης από αυτά

Ι. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα κουνούπια χρειάζονται νερό .Ολα τα
κουνούπια περνούν από τέσσερα στάδια ανάπτυξης : αυγό προνύµφη ,νύµφη
και ενήλικο από τα οποία η προνύµφη και η νύµφη ζούν πάντα µέσα στο
νερό .Σε πολλά είδη τα θηλυκά κουνούπια , τοποθετούν τα αυγά τους απ'
ευθείας στην επιφάνεια τον νερού η ποσότητα τον οποίον µπορεί να

κύµαίνέτάι από συλλογές σε µικρά δόχείά έως µέγάλης έκίάσης έλη. Από τά αυγά εκκολάπτονται οι προνύµφες ,που αρχίζουν να µεγαλώνουν πάντα µέσα
στο νερό. Σε λίγες µέρες γίνονται νύµφες και πολύ σύντοµα (2-3 ηµέρες )
µεταµορφώνονται σε τέλεια έντοµα ,τα γνωστά κουνούπια .Τα ενήλικα

Θηλυκά κουνούπια αναζητούν αίµα που Θα τους εξασφαλίσει τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των αυγών τους .Αφού πάρούν αίµα

από κάποιο σπονδυλωτό ζώο ή άνθρωπο ,ωριµάζουν τα αυγά τους (περίπου
150-300 ανάλογα µε το είδος ) και σε λίγες µέρες αναζητούν το κατάλληλο
βιότοπο όπου τα εναποθέτουν Ετσι επαναλαµβάνεται ο κύκλος ανάπτυξης ,ο
οποίος το καλοκαίρι ολοκληρώνεται σε 7-10 µέρες .
Οι πληθυσµοί των κουνουπιών κάτω από ευνοϊκές καιρικές συνθήκες,
αυξάνονται µε µεγάλη ταχύτητα.

2.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Το πιο σηµαντικό µέτρο είναι η ελάττωση των εστιών αναπαραγωγής των
κουνουπιών που βρίσκονται µέσα ή γύρω από τις κατοικηµένες περιοχές

καθώς και την εξάλειψη των εστιών (ακόµη και µικρών)στους ιδιωτικούς
χώρους . Μερικές από τις πιο συνηθισµένες εστίες επισηµαίνονται παρακάτω
προκειµένου οι κάτοικοι να φροντίζουν για την εξουδετέρωση τους .
Τα σηµαντικότερα προτειυόµενα µέτρα είναι τα εξής :
1) Τα δοχεία αποθήκευσης νερού να είναι ερµητικά κλεισµένα.
Το νερό στα δοχεία να αδειάζει όταν δεν χρειάζεται και τα δοχεία φύλαξής
τον να αναποδογυρίζουν .
Οι υδρορροές να καθαρίζονται τακτικά ώστε το νερό της βροχής να

φεύγει απρόσκοπτα .

Το νερό στα ανθοδοχεία (όπου βρίσκονται στις οικίες ή νεκροταφεία) και
στα δοχεία που πίνούν τα ζώα να αλλάζει καθηµερινά και τα δοχεία να
ξεπλένονται.

Αντικείµενα που µπορούν να κρατήσουν νερό βροχής ή ποτίσµατος ,π.χ
άδέια κούτιά από κονσέρβες ή αναψύκίικά ,παλίά λάσίίχd αύίόκιύήίών κίλ
να καταστρέφονται πριν πεταχτούν.
Άχρηστα αντικείµενα να µην απορρίπτονται σε ανοικτούς δρόµους

οικόπεδα κτλ

Οι βόθροι να είναι ερµητικά κλεισµένοι και ο αγωγός εξαερισµού να
καλύπτεται µε λεπτή µεταλλική σήτα.
Τα συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης να ελέγχονται τακτικά και να
επισκευάζονται τυχόν διαρροές.
Το νερό στις κολυµβητικές δεξαµενές και στα συντριβάνια πρέπει να
ανανεώνεται και να χλωριώνεται τακτικά και όταν δεν χρησιµοποιούνται

συχνά να αδειάζει .
Εάν χρησιµοποιούνται πηγάδια πρέπει να είναι πάντα ερµητικά
καλυµµένα και γύρω από αυτά να µην λιµνάζει νερό.
Να αποφεύγεται η υπερχείλιση των δεξαµενών και αρδευτικών καναλιών
Ι 2)Να καθαρίζεται η βλάστηση στις όχθες και εντός των αρδευτικών και
αποστραγγιστικών καναλιών για να ρέει ελεύθερα το νερό .
Να αποφεύγεται η δηµιουργία σηµείων µε στάσιµο νερό .
Να λαµβάνονται από τούς πολίτες ατοµικά µέτρα προστασίας που δίνουν
ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην αποφυγή των τσιµπηµάτων των
κουνουπιών όπως:

α) Τοποθέτηση λεπτής σήτας στις πόρτες και στα παράθυρα των σπιτιών .
β) Χρήση της παραδοσιακής κουνουπιέρας την ώρα τον ύπνου.
γ) Χρήση ειδικών εντοµοαπωθητικών σκευασµάτων που κυκλοφορούν
στο εµπόριο .Για την ασφαλή χρήση όλων αυτών των ουσιών
πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι οδηγίες που είναι γραµµένες στην
ετικέτα .
δ)Προσεκτική χρήση των διαφόρων σκευασµάτων (spray)πον
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των κουνουπιών στο οικιακό
περιβάλλον .Η χρήση αυτών των σκευασµάτων από ιδιώτες είναι
ασφαλής όταν τηρούνται πιστά οι οδηγίες που αναγράφονται στην
ετικέτα και οπωσδήποτε πρέπει να έχουν αριθµό έγκρισης κυκλοφορίας .
ε) Προσεκτική χρήση των εντοµοαπωθητικών σε µορφή πλακέτας ή
υγρού που τοποθετούνται σε ειδική ηλεκτρική συσκευή.
Η εισπνοή τους έίυάί έίίικίνδϋνή γιάίήν ϋγεία γι άνίό οι συσκευές αυτές
πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ανοικτά παράθυρα ή πόρτες ,δηλαδή
στα σηµεία εισόδου των κουνουπιών.

Όλες οι µορφές των παραπάνω εγκεκριµένων σκευασµάτων αναφέρονται
στην ιστοσελίδα τον Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων

(http:/vυwwminagric.gr/syspest/syspest bycat b)/active.aspx)
στ)Κατάλληλα ενδύµατα τις βραδινές ώρες για την αποφυγή των
τσιµπηµάτων των κουνουπιών όπως µακριά µανίκια ,παντελόνια κ.α
Πιο αποτελεσµατικά είναι τα ανοιχτόχρωµα και φαρδιά ρούχα .
Για την διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας και την αποτελεσµατική
καταπολέµηση των κουνουπιών τονίζουµε και παρακαλούµε τους πολίτες,
για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω.
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