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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Από ηελ εθπόλεζε έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ηεξήζεθε κία γξακκή 

ζπλερνκέλσλ ελεξγεηώλ όπνπ δηάθνξα πξόζσπα κε βνήζεζαλ θαη ζέισ λα 

επραξηζηήζσ. Αξρηθά επραξηζηώ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Ζιία Παπαδόπνπιν 

από ην Σκήκα Κηεληαηξηθήο ΑΠΘ, γηα θαζνδήγεζε θαη ηελ επίβιεςε ηεο εξγαζίαο, θαη 

ηε θ. Αλαζηαζία Φνύληα γηα ηε βνήζεηά ηεο. Σελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο πνπ ζθξαγίδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο κε ηελ αθξόαζε ζηε 

παξνπζίαζεο απηήο.  

Μεγάιν επραξηζηώ ζηε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηδηαίηεξα ζην δηεπζπληή 

ηεο ππεξεζίαο ηεο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θ. νθνθιή 

Κνπξηίδε. Ηδηαίηεξν επραξηζηώ νθείισ ζηελ εηαηξία Οηθναλάπηπμε ΑΔ, ζηνλ 

δηεπζύλσλ ζύκβνπιν θ. πύξν Μνπξειάην, ζηε θ. SandraGewehr, θαη ζε όινπο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηε θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ, πνπ κ έρνπλ 

βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε ηεο ηαπηνπνίεζεο, αιιά θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο 

ζηε ζπλεξγαζία καο από ην 2013. Δπραξηζηώ όινπο καδί θαη ην θαζέλα μερσξηζηά 

πξώηα γηα ηε ςπρνινγηθή ζηήξημε γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, 

θαηαζθεπή θαη εθηύπσζε ραξηώλ, παξαρώξεζε βηβιίσλ θαη δεδνκέλσλ, θαη θπξίσο 

παξαρώξεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην πείξακα 

Πνιιά επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα όιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ 

ζπνπδώλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σα θνπλνύπηα αλαπαξάγνληαη ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ν πιεζπζκόο ηνπο απμάλεηαη 

ζπλερώο. Τπάξρνπλ αλζξσπόθηια θνπλνύπηα (πξνηηκνύλ ηνλ άλζξσπν), θαη είδε πνπ 

κπνξνύλ λα κπδήζνπλ αίκα θαη από ηα πηελά θαη από ηνλ άλζξσπν. ηελ Διιάδα από 

ην 2010 θαη κεηά ππήξμαλ εθξήμεηο αζζελεηώλ όπσο ε εινλνζία θαη ν ηόο ηνπ Γπηηθνύ 

Νείινπ (απηόρζνλα θαη κε) πνπ κέρξη ζήκεξα απαζρνινύλ ηε Γεκόζηα Τγεία. ηε 

Κεληξηθή Μαθεδνλία ιόγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ησλ νξπδώλσλ θαη πγξνβηόηνπσλ πνπ 

δηαζέηεη απνηειεί πόιν έιμεο θαη αλάπηπμεο γηα ηα θνπλνύπηα θαη νη πιεζπζκνί είλαη 

αξθεηά πςεινί κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αύμεζε ηεο όριεζεο. Σν Culex ή 

θνηλό θνπλνύπη ρξεζηκνπνηεί ηα αζηηθά θέληξα γηα ηελ ελαπόζεζε ησλ απγώλ ηνπ, όπνπ 

ππάξρνπλ ζηάζηκα λεξά, ελώ ην Aedes/Ochlerotatus ή πιεκκπξηθό θνπλνύπη 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο νξπδώλεο θαη γεληθά ηα θπζηθά ζπζηήκαηα ηεο πόιεο. Δίλαη γλσζηό 

όηη ην Culex έρεη ηθαλόηεηα πηήζεο 1,5 ρηιηόκεηξν από ηελ εζηία αλαπαξαγσγήο ηνπ 

θαη ην Aedes/Ochlerotatus πεξίπνπ 40 ρηιηόκεηξα. Γηα ηε πξνζέιθπζε ησλ θνπλνππηώλ 

ζην αζηηθό θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο ζρεδηάζηεθε έλα πείξακα κε βάζε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο δπλαηόηεηεο ελόο αλζξώπνπ-δνιώκαηνο εμαζθαιίδνληαο ζπζηεκαηηθέο 

εβδνκαδηαίεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ θνπλνππηώλ θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο γηα ην έηνο 

2016, δειαδή ηνπ κήλεο κε ηε κεγαιύηεξε όριεζε. Καιύθζεθαλ ζπλνιηθά έμη 

ζηαζκνί/ζέζεηο από ηνπο νπνίνπο νη δύν βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο πόιεο, νη άιινη δύν 

ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη νη ηειεπηαίνη δύν βνξεηναλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα 

αθκαία ηνπ ζπιιέρζεθαλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ Human bait, ηαπηνπνηήζεθαλ θαηο ζηε 

ζπλέρεηα ζπιιέμακε ηα απνηειέζκαηα. Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο 

κειέηεο καο επηβεβαίσζαλ όηη ππάξρεη κεηαθεξόκελε όριεζε ζην αζηηθό θέληξν ηεο 

Θεζζαινλίθεο από θνπλνύπηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Δπίζεο ην αζηηθό 

θνπλνύπη εμαθνινπζεί λα είλαη νριεξό θαη πιεζπζκηαθά απμεκέλν γηα ηελ επνρή απηή, 

γεγνλόο πνπ είλαη αλακελόκελν αιιά θαη ζπγρξόλσο επηθίλδπλν εθ όζνλ είλαη 

εμαηξεηηθά αλζξσπόθηιν θαη απαζρνιεί ηε δεκόζηα πγεία ζεκαληηθά από ην 2010. Ζ 

εκθάληζε εηδώλ ηνπ γέλνπο ησλ αλσθειώλ δελ είλαη κεγάιε, νύηε ζε πιεζπζκό νύηε 

θαη ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο. Απηό σζηόζν δε κπνξεί λα θαζεζπράζεη ηε δεκόζηα 

πγεία αθνύ είλαη ν θύξηνο δηαβηβαζηήο ηεο εινλνζίαο θαη ήδε ζηε πόιε ηα ηειεπηαία 

ρξόληα δνπλ άλζξσπνη πνπ ήξζαλ από ελδεκηθέο ρώξεο (νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο & 

ΚΦΠ). 

Λέμεηο θιεηδηά: θνπλνύπηα, Γεκόζηα Τγεία, όριεζε, πιεζπζκόο, αλζξσπόθηια 
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ABSTRACT 
Mosquitoes breed in all parts of the world and their population is constantly growing. 

There are mosquitoes (they prefer humans), and species that can swallow blood from 

both birds and humans. In Greece, since 2010, there have been outbreaks of diseases 

such as malaria and the West Nile virus (native and non-native) that have  occupied 

Public Health. Central Macedonia, due to the large extent of its rice fields and wetlands, 

represents a pole of attraction and development for mosquitoes and their populations are 

quite high, resulting in the maintenance and increase of the nuisance. The Culex or 

common mosquito uses urban centers to deposit its eggs where there are standing waters 

while Aedes / Ochlerotatus or floating mosquito uses the city's horizontal and general 

physical systems. They know that Culex has a flight capacity of 1.5 kilometers from its 

breeding site and Aedes / Ochlerotatus about 40 kilometers. In order to attract 

mosquitoes to the urban center of Thessaloniki, an experiment based on the operational 

capabilities of a man-bait was designed to ensure systematic weekly arrest of 

mosquitoes against the summer months for the year 2016, the months most disturbed. A 

total of six stations / locations were located, two of which are located in the center of the 

city, the other two on the eastern side and the last two northeast of Thessaloniki. His 

breakthroughs were collected from Human Bait, processed by the identification method, 

and then collected the data. From the results of our experiment and study, we have 

confirmed that there has been a disturbed disaster in the urban center of Thessaloniki by 

mosquitoes developed in other areas. Also, the urban mosquito is still obnoxious and 

population-enriched for the season, which is normal and at the same time dangerous 

because it is extremely anthropophilic and occupies public health considerably since 

2010. The appearance of species of the genus of the unusual is not high in population 

nor in frequency of appearance. This can not reassure public health as it is the main 

transporter of malaria, and already in the city live people who have come from endemic 

countries in recent years (economic migrants & CFPs) 

 

Key words: mosquitoes, public health, nuisance, population, anthropophiles, 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ νκάδα ηνπ αίκαηνο, ν κεηαβνιηζκόο, ε άζθεζε θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ζηε 

ζύλζεζε ησλ πγξώλ ζην ζώκα καο, είλαη όια παξάγνληεο πνπ καο θάλνπλ πην 

πξνζειθπζηηθνύο γηα ηα θνπλνύπηα. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθπλένπκε δίλεη 

ζηόρν ζηα θνπλνύπηα πνπ ην αληηιακβάλνληαη θαη έηζη εληνπίδνπλ ακέζσο ηνλ μεληζηή 

ηνπο. Χο απνηέιεζκα νη άλζξσπνη πνπ απιά εθπλένπλ πεξηζζόηεξν δηνμείδην ηνπ  

άλζξαθα, νη πην κεγαιόζσκνη, νη έγθπεο γπλαίθεο, θαη νη ειηθησκέλνη πξνζειθύνπλ 

πεξηζζόηεξν ηα θνπλνύπηα. Πέξα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηα θνπλνύπηα βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα πξνζέιθπζε ζην γαιαθηηθό νμύ, ην νπξηθό νμύ, ζηελ ακκσλία θαη ζε 

πνιιέο αθόκα νπζίεο πνπ απνβάιινληαη από ηνλ νξγαληζκό κέζσ ηνπ ηδξώηα. Σα 

θνπλνύπηα απνηεινύλ πνιιέο θνξέο βάζαλν ζηε δηακνλή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ 

αλζξώπνπ ζε αξθεηά κέξε ηεο γεο. Έηζη ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα κέζα 

πξνθύιαμεο, όπσο θνπλνππηέξεο απσζεηηθά πγξά, θξέκεο αιιά θαη κέζα εμόλησζεο, 

κε δηάθνξα εληνκνθηόλα θαζώο θαη ε απνμήξαλζε βαιηόηνπσλ θαη ειώλ. Με ην 

πείξακα πνπ ζρεδηάζηεθε κε βάζε ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλαηόηεηεο εμαζθαιίζηεθαλ 

εβδνκαδηαίεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ θνπλνππηώλ κε ηελ κέζνδν human bait επεηδή 

αθξηβώο πξνζειθύεη ηα αλζξσπόθηια θνπλνύπηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

έκεζα θαη όρη άκεζα δηόηη δελ έρνπλ εξεπλεζεί ηα θπζηθά ζπζηήκαηα θαη νη νξπδώλεο. 

Γελ ππάξρεη ζύγθξηζε κε άιιν άηνκα ή κε παγίδεο CO2  νπόηε δελ ππάξρεη ζύγθξηζε 

ηεο πξνζειθπζηεθόηεηαο ηνπ αλζξώπνπ δνιώκαηνο κε θάπνηα άιιε. Σέινο κε ηηο έμη 

ζηαζεξέο ζέζεηο ηνπ πεηξάκαηνο πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο ηεο πόιεο 

ρσξίο λα έρνπκε απνηειέζκαηα από άιιεο πεξηνρέο 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ «ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ» 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΟ ΣΧΝ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ 

 
1.1 Ο ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΧΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ 

 
Αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Culicidae κε 3.500 είδε πεξίπνπ αλά ηνλ θόζκν. Ενπλ θαη 

αλαπαξάγνληαη εθεί πνπ ππάξρνπλ ιηκλάδνληα λεξά όπσο έιε, βάιηνη, νξπδώλεο, 

ζηληξηβάληα, ιίκλεο, αιιά αθόκα θαη ζηα πηάηα από ηηο γιάζηξεο αλ ζε απηά ππάξρνπλ 

ζηάζηκα λεξά. Σα θνπλνύπηα είλαη κηθξά ιεπηνθακσκέλα έληνκα κε δύν πηέξπγεο θαη 

ζπλήζσο, κε καθξηά ζθιεξή θαη δηαηξεηηθή πξνβνζθίδα. Έρνπλ καθξηά πόδηα θαη ηα 

αξζεληθά δηαζέηνπλ πνιύ θνπλησηέο θεξαίεο .Σόζν ην ζώκα όζν θαη νη πηέξπγεο , θαη 

ηα πόδηα θαιύπηνληαη κε ιέπηα. (αββνπνύινπ-νπιηαλή, 2011) ην πξνλπκθηθό θαη 

λπκθηθό ζηάδην είλαη πδξόβηα θαη δηαθξίλνληαη από άιινπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο ή 

ηηο πδξόβηεο πξνλύκθεο άιισλ εληόκσλ , από ηε ραξαθηεξηζηηθή γξήγνξε θίλεζή ηνπο 

κέζα ζην λεξό. (Άλλα Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ , 2011)ηελ εηθόλα 1απεηθνλίδεηαη ν 

βηνινγηθόο θύθινο ησλ θνπλνππηώλ κε ηα ηέζζεξα πξνλπκθηαθά ζηάδηα. 

 

 

Δηθόλα 1Ο βηνινγηθόο θύθινο ησλ θνπλνππηώλ 

Πεγή: Canyon Country Mosquito Abatement, 2018  
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1.1.1 ΧΑ 

Ο ηξόπνο σναπόζεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ην γέλνο. Έηζη ηα ζειπθά ελήιηθα 

απνζέηνπλ ηα απγά αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, κεκνλσκέλα ή πξνζθνιιεκέλα κεηαμύ 

ηνπο (ζρεδίεο) θαηά ηνλ δηακήθε άμνλα θαηά ηελ ώξα ηεο σναπόζεζεο, ζε πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ηεο σνηνθίαο 

επεξεάδεηαη θαη από ηε παξνπζία δσληαλώλ πξνλπκθώλ ή λπκθώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο ή 

ησλ δεξκαηίσλ ηνπο, κέζα ζηε ζπιινγή ηνπ λεξνύ. (Άλλα Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ 

2011)(Maire,1985). Tα ζειπθά ησλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Αnopheles απνζέηνπλ ηα απγά 

ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. πρλά ηα απγά ζρεκαηίδνπλ νκάδεο κε κνξθή 

δηθηπσηώλ ζρεκαηηζκώλ, κέρξη ηελ εθθόιαςε ησλ πξνλπκθώλ (Becker N. et. al., 

2010). Έρνληαο κέγεζνο κηθξόηεξν από 1mm, είλαη επηµήθε, ιεία θαη ζρεδόλ αδύλαην 

λα αλαγλσξηζηνύλ κε γπκλό νθζαικό. Σε ζηηγκή ηεο σνηνθίαο ην θέιπθνο ησλ απγώλ 

είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνύληαη ελδπκηθέο δηεξγαζίεο 

ζθιεξνπνίεζεο ησλ πξσηεηλώλ ηεο ρνξηνληθήο κεκβξάλεο θαη έηζη κέζα ζε ιίγεο ώξεο 

ην θέιπθνο γίλεηαη ζθιεξό θαη καύξν. (Άλλα Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ 2011) 

(Clements, 1992) . Αθνινπζεί ε εηθόλα 2 κε ην ζηάδην ησλ σώλ γηα ηα ηξία γέλε. 

 

 

Δηθόλα 2Σηάδην σνύ ησλ ηξηώλ γελώλ 

Πεγή:Service Center, Mosquitoes, 2018 

 
 

Σα είδε ησλ γελώλ Culex, θαη νξηζκέλα ηνπ γέλνπο απνζέηνπλ ηα απγά ηνπο ζε 

ζρεδίεο, ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. ‘Έρνληαο κέγεζνο αξθεηώλ ρηιηνζηώλ, νη νκάδεο 

απγώλ είλαη εύθνια νξαηέο. Θειπθά ησλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Aedes/Ochlerotatus 

απνζέηνπλ ηα πνιύ κηθξά απγά ηνπο ζην πγξό ρώκα θνληά ζηηο ζέζεηο αλάπηπμεο ησλ 

πξνλπκθώλ. (McGee, 2007). Αλάινγα µε ηνλ ηξόπν απόζεζεο θαη ηε δπλαηόηεηα ή όρη 

απηόλνµεο πιεύζεο θέξνπλ πισηήξεο ή όρη. ην γέλνο Anopheles ηα απγά απνηίζεληαη 

µεµνλσµέλα θαηεπζείαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη θέξνπλ δηαθαλείο πισηήξεο. 

ην γέλνο Aedes δελ θέξνπλ πισηήξεο γηαηί απνηίζεληαη ζε επηθάλεηεο πνπ πιένπλ ζην 
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λεξό (πεζµέλα θύιια θπηηθά ηµήµαηα, ζθνππίδηα) θαη είλαη µαύξα. ην γέλνο Culex ηα 

σά είλαη αλνηρηόρξσκα, επίζεο ρσξίο πισηήξεο. 

 

1.1.2 ΠΡΟΝΤΜΦΖ 

Οη πξνλύκθεο ησλ θνπλνππηώλ είλαη ζθσιεθόκνξθεο, άπνδεο θαη κε κηθξή θεθαιή 

( αββνπνύινπ-νπιηαλή, 2011). Σν ζώκα ηνπο δηαηξείηαη ζε ηξία δηαθξηηά κέξε: α) ηε 

θεθαιή κε ηηο θεξαίεο, ηνπο νθζαικνύο θαη ηα ζηνκαηηθά κόξηα β) ησλ ζώξαθα θαη γ) 

ηε θνηιηά. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνλύκθεο ησλ θνπλνππηώλ 

είλαη ε παξνπζία θαιά αλεπηπγκέλσλ ζηνκαηηθώλ ζπζάλσλ, ν κεγάινο ζώξαθαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη από ηελ ζύληεμε θαη δηόγθσζε ησλ ηξηώλ ζσξαθηθώλ ηκεκάησλ ν νπνίνο 

είλαη θαξδύηεξνο από ηε θεθαιή , ε απνπζία βαδηζηηθώλ άθξσλ θαη ηέινο, κε εμαίξεζε 

ηα είδε ηνπ γέλνπο Anopheles, ην θπιηλδξηθό αλαπλεπζηηθό ζηθώλην ζηε ξάρε ηνπ 8
νπ

 

θνηιηαθνύ ηκήκαηνο. Ζ πξνλύκθε πξώηνπ ζηαδίνπ εμέξρεηαη από ην σό κε ηε βνήζεηα 

άθαλζαο , πνπ ππάξρεη ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ηεο θεθαιήο, κε ηελ νπνία δηαηξππά θαη 

ζρίδεη ην θέιπθνο ηνπ σνύ. Ακέζσο κεηά ηελ έμνδό ηνπο από ηα σά, νη πξνλύκθεο 

θνιπκπνύλ κέζα ζην λεξό θαη, θαηά δηαζηήκαηα, αλέξρνληαη ζηελ  επηθάλεηα γηα λα 

αλαπλεύζνπλ. Γηα ηελ αλαπλνή ηνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην νμπγόλν ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 

αέξα θαη όρη ην δηαιπκέλν ζην λεξό. ηηο πξνλύκθεο ησλ θνηλώλ θνπλνππηώλ, ην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαηαιήγεη ζηελ άθξε ηνπ ζηθσλίνπ πνπ ππάξρεη ζην 8
ν
θνηιηαθό 

ηκήκα. Καηά ηελ αλαπλνή, ην ζηθώλην ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνύ , ώζηε ην άθξν ηνπ κε ηα αλαπλεπζηηθά ηκήκαηα λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

αηκνζθαηξηθό αέξα, Έηζη ην ππόινηπν ζώκα βξίζθεηαη ππό γσλία κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

λεξνύ. Οη πξνλύκθεο ησλ αλσθειώλ θνπλνππηώλ αλαπλένπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ δεύγνπο 

αλαπλεπζηηθώλ ηκεκάησλ πνπ ππάξρεη ζην όγδνν θνηιηαθό ηκήκα. Ζ αλάπηπμε ησλ 

πξνλπκθώλ νινθιεξώλεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα κεηαμύ ησλ νπνίσλ πθίζηαηαη 

΄΄έθδπζε¨, δειαδή αιιάδνπλ δεξκάηηα θαη κεγαιώλνπλ ζε κέγεζνο. Σν πεξηβάιινλ 

παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνλπκθώλ. Οη ζεκαληηθόηεξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θαλνληθή ηνπο αλάπηπμε, είλαη ε ζεξκνθξαζία, ην 

κήθνο ηεο θσηνπεξηόδνπ, ε δηαζέζηκε ηξνθή, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνύ 

θαη ε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ησλ πξνλπκθώλ ζηελ εζηία. ηα πεξηζζόηεξα είδε 

θνπλνππηώλ νη πξνλύκθεο ηξέθνληαη ζπλήζσο κε κηθξννξγαληζκνύο ή κε κηθξνζθνπηθά 

ζσκαηίδηα νξγαληθήο ύιεο πνπ επηπιένπλ, αησξνύληαη ή ππάξρνπλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

λεξνύ ηεο εζηίαο (Άλλα Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ 2011). ηελ Δηθόλα 3 απεηθνλίδνληαη 
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νη πξνλύκθεο ησλ ηξηώλ γελώλ ζην 4
ν
 ζηάδην, θαη ε δηαθνξά ηνπ Anophelesπνπ δελ έρεη 

ζηθώλην. 

 

 

Δηθόλα 3. Πξνλύκθεο από ηα ηξία γέλε ησλ θνπλνππηώλ. 

Πεγή: University of  Washington Botanic Gardens, Elisabeth C. Miller  

Library, 2017 

1.1.3 ΝΤΜΦΖ 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο λύκθεο αξρίδεη κέζα ζηε πξνλύκθε ηνπ 4
νπ

 ζηαδίνπ. Έλα 

δεύγνο θσληθώλ ζρεκαηηζκώλ (trumpets), πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θεθαινζώξαθα 

εμππεξεηνύλ ηελ αλαπλνή. Μέζα ζην λεξό ε πξνλύκθε θνιπκπά κε πνιύ ηελ 

επηθάλεηα, επεηδή ην εηδηθό βάξνο ηνπ ζώκαηόο ηεο είλαη κηθξόηεξν από ην λεξό. Όηαλ 

ελνριεζεί θαηεβαίλεη θαη θξύβεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ βηόηνπνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

από άιιεο πδξόβηεο πξνλύκθεο είλαη όηη ππάξρεη έιιεηςε πνδηώλ θαη ν ζώξαθαο είλαη 

πιαηύηεξνο από ην θεθάιη (Α.Κ. Γηαηξόπνπινο, 2014) (Μπέηδηνο 1989). Ζ λύκθε δε 

ιακβάλεη ηξνθή νύηε κεηαβάιιεηαη ζε κέγεζνο. Όκσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ 

απηνύ, ζπληεινύληαη εζσηεξηθά έληνλεο θπζηθνρεκηθέο θαη ηζηνινγηθέο κεηαβνιέο, κε 

απνηέιεζκα ν λένο νξγαληζκόο πνπ ζα πξνθύςεη αλ κε ζπκίδεη ζε ηίπνηα ηνλ 

νξγαληζκό από ηνλ νπνίν πξνήιζε ε λύκθε. Σα όξγαλα ηεο πξνλύκθεο εθθπιίδνληαη 

θαη αληηθαζίζηαληαη από ηα όξγαλα ηνπ ηέιεηνπ εληόκνπ, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη από 

αδηαθνξνπνίεηα εκβξπηθά θύηηαξα (Άλλα Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ 2011). 
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1.1.4 ΔΝΖΛΗΚΟ 

 

πλήζσο ην κέγεζόο ηνπο είλαη από 3 έσο 6 ρηιηνζηά ελώ ζπάληα ζε κεξηθά είδε 

κπνξεί λα πιεζηάζεη ηα 9 ρηιηνζηά. Σν βάξνο θαη ην κέγεζνο εμαξηάηαη από ην είδνο 

ηνπ θνπλνππηνύ θαη από ηε δηαηξνθή ηνπ ζην ζηάδην ηεο πξνλύκθεο. Δλδεηθηηθά, έλα 

θνπλνύπη δπγίδεη θαηά κέζν όξν 0,0025 γξακκάξηα (Α.Μηραειάθεο, 2017). Σν ιεπηό 

θαη καθξύ ζώκα απνηειείηαη από ηε θεθαιή, ην ζώξαθα, ηε θνηιηά, 3 δεύγε πόδηα θαη 1 

δεύγνο πηέξπγεο. ύκθσλα κε ηνπο Γηαηξόπνπινο (2014) θαη Μπέηδηνο (1989) νη 

πηέξπγεο ηνπο είλαη κεκβξαλώδεηο θαη έρνπλ ιέπηα ζηα λεύξα θαη ζηελ επηθάλεηα ελώ 

πεξηκεηξηθά ησλ πηεξώλ ππάξρνπλ ιέπηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ ‘’θξνζζό’’. Οη θεξαίεο 

ησλ ζειπθώλ είλαη λεκαηνεηδήο ηξηρσηέο ελώ αληίζεηα ησλ αξζεληθώλ είλαη 

πηεξνεηδήο. Σα ζηνκαηηθά ηνπο κόξηα είλαη λύζζνληνο- κπδεηηθνύ ηύπνπ θαη δηαζέηνπλ 

κνξθή επηκεθνύο πξνβνζθίδαο ε νπνία πξνεθηείλεηαη εκθαλώο. (Μ. αββνπνύινπ-

νπιηαλή, 2011) Οη νθζαικνί ηνπο είλαη κεγάινη θαη ζύλζεηνη θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 

λα εληνπίδνπλ ηελ θίλεζε, θαη γηα λα ηα θαζνδεγήζνπλ σζηόζν είλαη θσηνεπαίζζεηα. 

Οη πξνζαθηξίδεο βξίζθνληαη ζηε θεθαιή θαη είλαη παξάιιειεο κε ηε πξνβνζθίδα αιιά 

πην θνληέο ζηα ζειπθά θαη ίδηνπ κήθνπο ζηα αξζεληθά. Σα αξζεληθά ζα πάξνπλ κηα 

κέξα ή δύν γηα λα αλαπηύμνπλ πιήξσο ηα αλαπαξαγσγηθά ηνπο όξγαλα. Θα δήζνπλ 

πεξίπνπ ηξεηο κε πέληε εκέξεο, ηξέθνληαο απνθιεηζηηθά κε λέθηαξ ησλ θπηώλ. Κάησ 

από ηηο θαιύηεξεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο κπνξνύλ λα δήζνπλ 3-4 εβδνκάδεο ζηα 

πεξηζζόηεξα είδε θαη θάπνηα άιια ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν. Σα ζειπθά θνπλνύπηα είλαη 

αηκνκπδεηηθά θαη ηζηκπνύλ επεηδή ρξεηάδνληαη ηηο απαξαίηεηεο πξσηεΐλεο πνπ 

βξίζθνληαη ζην αίκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ σώλ ηνπο (Μπέηδηνο, 1989). Μεηά από κία 

αηκνιεςία ηα ζειπθά κπνξνύλ λα γελλήζνπλ από 50-500 σά ζε ρξνληθό δηάζηεκα 

πεξίπνπ 2-4 εκεξώλ (Becker Ν. et. al, 2010). Δπηιέγνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο γηα ην 

ηζίκπεκα κέζσ ελόο ζπλδπαζκνύ νζκώλ, ζεξκόηεηαο θαη νπηηθώλ ζεκείσλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα αλαδεηνύλ αίκα έσο όηνπ γεκίζνπλ ηηο θνηιίεο ηνπο. ηελ Δηθόλα 4 πνπ 

αθνινπζεί είλαη ηα ηξία γέλε ζε ελήιηθα . 
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Δηθόλα 4 Δλήιηθα θνπλνύπηα Oc.caspius (αξηζηεξά), Cx.pipiens (επάλσ δεμηά) , An. pseudopictus (θάησ 

δεμηά). 

Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν, 2016 

 

1.2 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΣΑ 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 

 

Σα ελήιηθα θνπλνύπηα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο ηνπ 

εηθνζηηεηξαώξνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπο (Lacey, 1990). Ζ αλαδήηεζε μεληζηώλ 

γίλεηαη ζε απηέο ηηο πεξηόδνπο κε κεξηθέο εμαηξέζεηο, π.ρ. εάλ ν μεληζηήο βξεζεί πνιύ 

θνληά ζην ζεκείν πνπ αλαπαύεηαη ην ζειπθό θνπλνύπη (McGee,2007), ζε ζπλζήθεο 

ηερλεηνύ θσηηζκνύ ή πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκόηεηαο ηξνθήο. Πνιιά είδε 

δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ιπθόθσηνο (θαηά ηελ δύζε, ηελ αλαηνιή ή 

θαη ζηηο δύν), άιια θαηά ηελ λύρηα θαη κεξηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ 

δξαζηεξηόηεηα ηνπο έρεη λα θάλεη κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία ηνπ αέξα. Έηζη 

ηηο πξώηεο πξσηλέο θαη ηηο πξώηεο λπρηεξηλέο ώξεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ηα 

πεξηζζόηεξα είδε είλαη πην ελεξγεηηθά θαη ηζηκπνύλ, αιιά ππάξρνπλ θαη είδε πνπ 

ηζηκπνύλ θαη όιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 

1.2.1 ΠΣΖΔΗ 

Αλάινγα κε ην γέλνο θαη ην είδνο ησλ θνπλνππηώλ νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπο είλαη 

εμαξηώκελεο από ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο κέζα ζην εηθνζηηεηξάσξν ηεο εκέξαο. Σα 

πεξηζζόηεξα είδε δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ (ζνύξνππν), κεξηθά 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο ή ηεο εκέξαο, θαη κεξηθά θαη ζηηο δύν πεξηόδνπο ηνπ 

ιπθόθσηνο δειαδή ζηελ αλαηνιή θαη ηε δύζε. Οη πεξηζζόηεξεο πηεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο βαζίδνληαη ζηελ αλαδήηεζε μεληζηώλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο 

ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ. Πεξηπηώζεηο εμαηξέζεσλ ζπκβαίλνπλ όηαλ ν μεληζηήο βξεζεί ζε 

ζεκείν αξθεηά θνληά κε ην ζειπθό θνπλνύπη ην νπνίν αλαπαύεηαη ή ππάξρεη κηθξή 

δηαζεζηκόηεηα ηξνθήο ή ζπλζήθεο ηερλεηνύ θσηόο (Becker N. et al., 2010, Mc Gee 

2007). 

1.2.2 ΕΔΤΓΑΡΧΜΑ 

Μία άιιε δξαζηεξηόηεηα ησλ θνπλνππηώλ πνπ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

ηνπ 24ώξνπ είλαη ην δεπγάξσκα. Γηα απηή ηε δξαζηεξηόηεηα έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν νη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο αιιά θαη νη ελδνγελείο βηνινγηθνί ξπζκνί. Πνιιά είδε ζέηνπλ 

ζε πξνηεξαηόηεηα ην δεπγάξσκα από ην γεύκα αίκαηνο ελώ ζε άιια είδε απηή ε ζεηξά 

είλαη ζρεδόλ αδηάθνξε. Γηα λα γίλεη ε έιμε ησλ δύν θύισλ αξθεί λα πξνεγεζεί ν ήρνο 

πνπ παξάγεηαη θαηά ην ρηύπεκα ησλ θηεξώλ αιιά θαη νη ιεγόκελεο θεξνκόλεο. Σα 

θνπλνύπηα θηεξνπγίδνπλ από 300 έσο 600 θνξέο ην δεπηεξόιεπην. Σν ζθύξηγκα πνπ 

ερεί όηαλ πιεζηάδνπλ πξνέξρεηαη από ηνλ ήρν ησλ θηεξώλ ηνπο. Όηαλ, κάιηζηα, ζέινπλ 

λα έξζνπλ ζε ζύδεπμε, δύν αθκαία ζπγρξνλίδνπλ ηηο πηέξπγεο ηνπο γηα λα θηεξνπγίδνπλ 

κε ηνλ ίδην ξπζκό θαη λα πεηνύλ δίπια-δίπια.. (Α. Μηραειάθεο, 2017) Ζ γνληκνπνίεζε 

κπνξεί λα επεξεάζεη πνηθηινηξόπσο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζειπθώλ αλεμαξηήησο εάλ 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηξαθεί κε αίκα ή όρη (Eisler 1992). Σα ζειπθά θνπλνύπηα 

απνζεθεύνπλ ζπέξκα ζηηο ζπεξκαηνζήθεο ηνπο (νξηζκέλα είδε δηαζέηνπλ κόλν κηα) ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ γνληκνπνίεζε πεξηζζόηεξσλ από κηαο ζεηξάο 

απγώλ. Σα αξζεληθά ζρεκαηίδνπλ ζκήλνο έσο όηνπ ηα ζειπθά λα πεξάζνπλ από θνληά 

ηνπο. Απηό ην ζκήλνο δεκηνπξγείηαη ζε θπιισζηέο, ζε δέληξα, ζε βξάρνπο, ζε 

αληηθείκελα θ.α. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα αξζεληθά πνπ βξίζθνπλ κόλα ηνπο ηα ζειπθά 

θαηά ηελ ώξα πνπ απηά αλαπαύνληαη. Αθόκα ππάξρνπλ δεύγε πνπ ζπλαζξνίδνληαη 

θνληά ζηνπο μεληζηέο. Σα είδε πνπ δεπγαξώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη 

αλνηρηόρξσκα ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα πνπ έρνπλ ειαθξώο ζθνπξόρξσκα ιέπηα.  

 

1.2.3 ΘΡΔΦΖ 

 
Όπσο όια ηα έληνκα έηζη θαη ηα θνπλνύπηα ρξεηάδνληαη ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ επηηεινύλ (όπσο πηήζε, ζύδεπμε, θ.α.), ηελ 
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νπνία ιακβάλνπλ από ην λέθηαξ ησλ θπηώλ, ηηο κειηηώδεηο εθθξίζεηο εληόκσλ θαη ηα 

ώξηκα θξνύηα. Καη ηα δύν θύια ηξέθνληαη κε λέθηαξ όκσο ηα ζειπθά ρξεηάδνληαη 

επηπιένλ ην αίκα σο πεγή πξσηεηλώλ θαη ακηλνμέσλ γηα ηελ σξίκαλζε ησλ σώλ ηνπο. 

Σα είδε ησλ θνπλνππηώλ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο έηζη ώζηε νξηζκέλα είδε λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ην αίκα όρη κόλν γηα ηελ σξίκαλζε ησλ απγώλ αιιά θαη γηα ηελ 

ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη. Απηό ηνπο ρξεζηκεύεη γηα ηηο πηήζεηο πνπ 

θάλνπλ θαη  βξίζθεηαη θπξίσο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ όπνπ νη πεγέο ησλ θπηηθώλ ρπκώλ 

είλαη ιηγνζηέο ζε αληίζεζε κε ην κέγεζνο ηνπ αλζξώπηλνπ πιεζπζκνύ πνπ είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξν. Σα πην ζπλεζηζκέλα είδε θνπλνππηώλ ηζηκπνύλ ηελ απγή θαη ην ζνύξνππν 

θαη γηα ιίγεο ώξεο ζην ζθνηάδη. Χζηόζν, ππάξρνπλ νξηζκέλα είδε πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

επηζεηηθά θαη ηξέθνληαη ηόζν ηε κέξα όζν θαη ηε λύρηα. Δπηιέγνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο 

γηα ην ηζίκπεκα κέζσ ελόο ζπλδπαζκνύ νζκώλ, ζεξκόηεηαο θαη νπηηθώλ ζεκείσλ θαη 

ζπλερίδνπλ λα αλαδεηνύλ αίκα έσο όηνπ γεκίζνπλ ηηο θνηιίεο ηνπο. 

1.2.4 ΓΖΓΜΑ 

 

Σα θνπλνύπηα εληνπίδνπλ ην αίκα πξώηα ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αηζζεηήξεο ζηηο 

θεξαίεο ηνπο, γηα λα αληρλεύνπλ ην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ απειεπζεξώλεηαη από 

ηελ αλζξώπηλε αλαπλνή. Όηαλ ην απμάλεηαη ηα θνπλνύπηα κπνξνύλ λα ην αηζζαλζνύλ 

από εθαηνληάδεο κέηξα πην καθξηά. Μόιηο είλαη αξθεηά θνληά, αξρίδεη λα παίξλεη άιιεο 

ρεκηθέο νζκέο πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ παξνπζία αλζξώπσλ. Σν αλζξώπηλν δέξκα 

παξάγεη πεξηζζόηεξεο από 340 ρεκηθέο νπζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νθηελόιεο, 

κηα νπζία πνπ βξίζθεηαη επίζεο ζηελ εθπλνή ησλ αγειάδσλ. Οη κεγαιύηεξνη άλζξσπνη 

θαη νη έγθπεο γπλαίθεο ηείλνπλ λα πξνζειθύνπλ ηα θνπλνύπηα, πηζαλώο επεηδή 

απειεπζεξώλνπλ πεξηζζόηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Μπνξνύλ λα εληνπίζνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα εξγαζίαο όπνπ ην αλζξώπηλν ζώκα θηλείηαη θαη έηζη ζηνπο κύεο παξάγεηαη 

γαιαθηηθό νμύ. Γη απηό ην ιόγν έλα ηδξσκέλν δέξκα είλαη πεξηζζόηεξν επηζπκεηό από 

έλα θαζαξό. Ζ ρνιεζηεξόιε θαη ην θνιηθό νμύ ιεηηνπξγνύλ επίζεο σο ειθπζηηθά, όπσο 

θαη ηα αξώκαηα, νη θνιόλεο θαη νη ινζηόλ. Σέινο, νη ζεξκηθνί αηζζεηήξεο ζηηο θεξαίεο 

ηνπ εληόκνπ θαη γύξσ από ην ζηόκα (ζηνκαηηθά κόξηα) ηνπ, αληρλεύνπλ ηε ζεξκόηεηα 

πνπ πξνέξρεηαη από ζεξκόαηκα ζώκαηα, επηηξέπνληάο ηνπ λα αλαπαύεηαη ζην 

εθηεζεηκέλν δέξκα θαη λα βξίζθεη ηα ηξηρνεηδή αγγεία πνπ είλαη θνληά ζηελ επηθάλεηα. 

ηε ζπλέρεηα, ην θνπλνύπη ηξππά ην δέξκα κε ηε πξνβνζθίδα πνπ πεξηέρεη δύν 

ζηνκαηηθά κόξηα. Μέζσ ηνπ ελόο, εγρέεη ζάιην πνπ εμνκαιύλεη ηελ πεξηνρή θαη 
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δηαηεξεί ην αίκα από ζξόκβσζε. Από ηελ άιιε, αλαξξνθά αίκα θαη θαηεπζείαλ 

απνζεθεύεηαη ζηε θνηιηά ηνπ. πρλά, ν άλζξσπνο πνπ ζα ηζηκπεζεί δε ζα ην θαηαιάβεη 

κέρξη λα δεκηνπξγεζεί κηα κηθξή αιιεξγηθή αληίδξαζε θαη λα πξνθαιέζεη ζηε πεξηνρή 

θλεζκό. Απηό δεκηνπξγείηαη κέζσ ηνπ ζηέινπ πνπ εγρέεη πξνθαιώληαο θλεζκό, 

εξύζεκα θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νίδεκα ζην δέξκα ηνπ μεληζηή. Σν θνπλνύπη ζα 

παξακείλεη ζηε ζέζε αλαξξόθεζεο κέρξη λα είλαη ηθαλνπνηεζεί θαη λα γεκίζεη ε θνηιηά 

ηνπ. Απηό επζύλεηαη ζηελ έγρπζε ηνπ ζάιηνπ θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζην δέξκα, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί σο αλαηζζεηηθό απέλαληη ζην αλζξώπηλν δέξκα. (Becker N. et. al., 2010, 

Μηραειάθεο, 2017) 

1.2.5 ΑΝΔΜΟ 

 

Ζ ξνή ηνπ αέξα ζε κηα πεξηνρή κπνξεί λα έρεη πνιύπινθε κνξθή θαη ζπλεπώο 

πνιύπινθε επίδξαζε ζηελ πηήζε ησλ θνπλνππηώλ. Γεληθά ηαρύηεηεο άλσ ηνπ 1m/s 

είλαη απνηξεπηηθέο γηα ηελ πηήζε. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αέξα κεηώλεηαη όζν κεηώλεηαη ε 

απόζηαζε από ην έδαθνο ή ηελ επηθάλεηα θάπνηνπ θπηνύ/αληηθεηκέλνπ θαη επνκέλσο ην 

όξην αλαθέξεηαη ζην ύςνο πηήζεο ηνπ θνπλνππηνύ, θάηη πνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ην 

είδνο. Παξαζύξνληαη εύθνια κε ηνλ άλεκν θαη έηζη κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο. Σα θνπλνύπηα ππνινγίδεηαη όηη κπνξνύλ λα πεηάλε 1,5 έσο 2,5 

ρηιηόκεηξα ηελ ώξα. Ζ απόζηαζε πνπ κπνξνύλ λα δηαλύζνπλ εμαξηάηαη από ην είδνο 

ηνπ θνπλνππηνύ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ππάξρνπλ θνπλνύπηα πνπ πεηάλε έσο θαη 

300-500 κέηξα (π.ρ. Αζηαηηθό θνπλνύπη ηίγξεο) θαη άιια (Ochlerotatus caspius) πνπ 

πεηνύλ έσο θαη 40 ρηιηόκεηξα. από ηελ εζηία αλάπηπμήο ηνπο (Silver JB. et al., 2008, Α. 

Μηραειάθεο, 2017). 

1.2.6 ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ –ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

 

Μέζα ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θνπλνππηώλ πνιύ ζεκαληηθή είλαη απηή 

ηεο κεηαθίλεζε. Χο κεηαθίλεζε αθόκα ζεσξείηαη ε αλαδήηεζε ηεο ηξνθήο, ε 

σναπόζεζε, ε αλάπαπζε θαη ε δηαρείκαζε πνπ ε θάζε κία δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη 

μερσξηζηά θαη πηζαλόλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ή κεξηθέο από απηέο λα είλαη ζρεηηθά 

θνληηλέο. Αλάινγα κε ην γέλνο ηνπ θνπλνππηνύ νη απνζηάζεηο κεηαθίλεζεο θπκαίλνληαη 

ζε ρηιηόκεηξα (Aedes/Ochlerotatus) ελώ ζε άιια γέλε πεξηνξίδνληαη κόιηο κεξηθά 

εθαηνληάδεο κέηξα (Culex & Anopheles). Ζ πιεηνςεθία ησλ θνπλνππηώλ κπνξεί λα 

δηαλύζεη κηα κέγηζηε απόζηαζε 2,5-10 ρηιηόκεηξα (Pasteur θαη Reymond 1996). Ζ 
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κεηαθίλεζε ησλ θνπλνππηώλ από ηε κηα ηνπνζεζία ζηελ άιιε ζεσξείηαη σο έλα είδνο 

«ηεηξηκκέλεο» θίλεζεο θαη όρη σο δηαζπνξά. Ζ πηεηηθή ηθαλόηεηα ελόο θνπλνππηνύ, 

εμαξηάηαη από ην είδνο, ηελ ειηθία θαη ηελ δηαηξνθηθή θαηάζηαζε. Ζ εμάπισζε ησλ 

θνπλνππηώλ ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο από ηηο εζηίεο αλάπηπμεο ηνπο ρσξίδνληαη ζε 

δύν θαηεγνξίεο δηαζπνξάο. Ζ πξώηε είλαη ε παζεηηθή δηαζπνξά θαη δεύηεξε είλαη ε 

ελεξγεηηθή δηαζπνξά 

Παζεηηθή δηαζπνξά: Δίλαη απηή θαηά ηελ νπνία ζκήλε θνπλνππηώλ παξαζύξνληαη 

από ηνλ άλεκν ζε απνζηάζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα. 

ηε παζεηηθή δηαζπνξά ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν εγθισβηζκόο ησλ θνπλνππηώλ ζπλήζσο 

κεκνλσκέλσλ θαηά ηε κεηαθνξά, θνξηεγά, πινία, θνξηίν εκπνξεπκάησλ θ.α.) Δπίζεο 

κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ κεκνλσκέλα θνπλνύπηα κέζσ ηεο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο (εγθισβηζκόο ζε κέζν κεηαθνξάο, θνξηίν εκπνξεπκάησλ, θιπ). Ζ 

παζεηηθή δηαζπνξά είλαη ππεύζπλε γηα ηελ μαθληθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ αιιά θαη 

ηεο όριεζεο πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θνπλνππηώλ.  

Δλεξγεηηθή δηαζπνξά είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ηα θνπλνύπηα θαιύπηνπλ ηελ 

απόζηαζε από κόλα ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ε πεγή πδαηαλζξάθσλ κεηώλεηαη θαη 

θαζηζηά δύζθνιε ηε πηεηηθή ηθαλόηεηα ησλ θνπλνππηώλ θαη πεξηνξίδνληαη ζε 

αλάπαπζε. πρλέο ζηάζεηο θαηά ηε κεηαθίλεζε γίλνληαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο. 

Γελ είλαη γλσζηή ε ηαρύηεηα πηήζεο ηνπο αιιά νύηε θαη ε δηάξθεηα ηεο 

κεηαλάζηεπζεο. Γελ είλαη αλαγλσξίζηκν αλ ζπλερίδνπλ θαη γηα πόζν, ην πόηε μεθηλνύλ 

θαη πόζεο ζηάζεηο θάλνπλ. Απηό εμαξηάηαη από ην πόζν γξήγνξα ζα βξεζεί ε ηξνθή, 

ηελ αλάπαπζε αθόκα θαη ην πηζαλό δεπγάξσκα ζε βηόηνπνπο αλαπαξαγσγήο. ίγνπξα 

παίδνπλ πξσηαξρηθό ξόιν νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ην γεσγξαθηθό 

αλάγιπθν θαη νη απνζηάζεηο πνπ έρνπλ λα δηαλύζνπλ. (Becker N et al., 2010, Silver JB,  

2008. Pasteur & Reymond 1996). 

 

1.2.7 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 

Ζ ζεξκνθξαζία αθελόο κπνξεί λα επεξεάδεη ηα όξηα αλνρήο ηνπ θσηόο 

αθεηέξνπ παξνπζηάδεη θαη απηή ζπγθεθξηκέλν εύξνο πνπ επηηξέπεη ηελ δξαζηεξηόηεηα. 

Οη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηηο πξσηλέο ώξεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ρακειόηεξε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ θνπλνππηώλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαηνιή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δύζεο ηνπ ήιηνπ.  
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1.2.8 ΒΡΟΥΖ 

 

Ζ βξνρή ζπλήζσο δελ έρεη άκεζε επίδξαζε, όζν έρεη πξηλ θαη κεηά, κε εμαίξεζε 

ηελ πνιύ δπλαηή βξνρή γηα ιίγα είδε θνπλνππηώλ, αιιά έκκεζε απμάλνληαο ηελ 

ζρεηηθή πγξαζία ζην έδαθνο. Σν πγξό έδαθνο (ζρεηηθή πγξαζία) απνηειεί πόιν 

αλάπηπμεο ησλ θνπλνππηώλ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ δξαζηεξηόηεηα 

κεξηθώλ εηδώλ. Σν θνπλνύπη Culex ή θνηλό θνπλνύπη, πεηά ζε κηθξέο απνζηάζεηο κέρξη 

1-1,5 ρηιηόκεηξα, θαη ρξεζηκνπνηεί ηα αζηηθά θέληξα  γηα ηελ ελαπόζεζε ησλ απγώλ 

ηνπ όπνπ ππάξρνπλ ιηκλάδνληα λεξά, βόζξνη, ππόλνκνη κε ζηάζηκα λεξά, ζε ιύκαηα 

θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, θιπ. ε πεξίπησζε πιεκκύξαο ή βξνρόπησζεο ηεο ζέζεο 

όπνπ απνηέζεθαλ ηα σά παξαηεξείηαη απόηνκε έμαξζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ 

θνπλνππηώλ ζε εθείλε ηε πεξηνρή. (Άλλα Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ 2011) 

1.2.9 ΦΧ 

 
Δθηόο από ηνλ θαζεκεξηλό ζπληνληζκό ηνπ βηνινγηθνύ ξνινγηνύ, ην θσο κπνξεί 

λα επεξεάζεη θαη κε αξθεηνύο άιινπο ηξόπνπο ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ θνπλνππηώλ. 

Γηα θάζε είδνο ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν εύξνο έληαζεο ηνπ θσηόο πνπ επηηξέπεη ηελ 

δξαζηεξηόηεηα. Όηαλ ε έληαζε πεξάζεη ην αλώηεξν ή ην θαηώηεξν όξην ε 

δξαζηεξηόηεηα ζηακαηά. Σα όξηα απηά κπνξεί λα κεηαβάιινληαη κε ηελ ζεξκνθξαζία. 

Σν θσο ηνπ θεγγαξηνύ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ δξαζηεξηόηεηα θνπλνππηώλ πνπ 

πξνηηκνύλ ηελ δύζε ηνπ ήιηνπ. Ζ δηαδξνκή ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζειήλεο ζηνλ νπξαλό θαη 

επνκέλσο ε έληαζε ηνπ θσηόο θαη ηνπ ιπθόθσηνο αιιάδνπλ κε ην γεσγξαθηθό πιάηνο 

αιιά θαη κε ηελ επνρή. Δδώ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ζειήλε έρεη θαη κηα επηπιένλ 

επίδξαζε ζηε δσή κεξηθώλ θνπλνππηώλ θαζώο κέζσ ησλ παιηξξνηαθώλ θαηλνκέλσλ 

πνπ δεκηνπξγεί, πιεκκπξίδνπλ θαη ελεξγνπνηνύληαη πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο εηδώλ ηνπ 

γέλνπο Aedes. 
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2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΓΔΝΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΑΗ Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΟΤ ΖΜΑΗΑ 
 

2.1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΑ ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ θπξίσο 3 δηαδεδνκέλα γέλε θνπλνππηώλ: 

 Σν γέλνο ησλ αλώθεισλ θνπλνππηώλ (Anopheles spp.) είλαη ν θύξηνο 

δηαβηβαζηήο ηεο εινλνζίαο θαη άιισλ κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ. Οη πηήζεηο 

ηνπ θζάλνπλ κεηαμύ 2-3 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ ελώ νη αλαπαξαγσγηθέο ηνπ ζέζεηο 

είλαη θπξίσο νη νξπδώλεο θαη ηα θπζηθά ζπζηήκαηα (An. sacharovi). 

 Σν θνηλό θνπλνύπη (Culex spp.) ή αιιηώο αστικό κοσνούπι κε ηθαλόηεηα 

πηήζεο 1,5 ρηιηόκεηξν ηελ εκέξα. Δίλαη ηδηαίηεξα νριεξό θαηά ηε δηάξθεηα 

δύζεο ηνπ ειίνπ θαη πνιύ πεξηζζόηεξν νριεξό ηε λύρηα. Οη θύξηεο ζέζεηο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ είλαη ζην αζηηθό ζύζηεκα , ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πρ. 

θξεάηηα θαη ζηάζηκα λεξά ή ηδησηηθνύο όπσο βόζξνπο θαη ζε κέξε όπνπ 

ππάξρεη αξθεηή πγξαζία. Δίλαη ππεύζπλν γηα ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ, γηα 

θηιαξηάζεηο θαη εγθεθαιίηηδεο 

 Σν γέλνο  αεδήο (Aedes/Ochlerotatus) ή αιιηώο πλημμσρικό κοσνούπι 

πξνθαινύλ ηδηαίηεξε όριεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηνιήο θαη ηεο δύζεο θαη 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα πηήζεο >40 ρηιηνκέηξσλ. Οη εζηίεο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

είλαη ζε νξπδώλεο, θπζηθά ζπζηήκαηα (Oc.caspius), θαη αλαπαξάγεηαη κεηά 

από πιεκκύξεο ζε δεμακελέο βξόρηλνπ λεξνύ ή ζε αξκπξά έιε. Δίλαη θνξέαο 

αζζελεηώλ όπσο Γάγθεηνο ππξεηόο θαη εγθεθαιίηηδεο. (Βηθηπαίδεηα, 2017) 

 

2.2 ANOPHELES SACHAROVI 
 

Σα ελήιηθα ησλ εηδώλ δηαθξίλνληαη εύθνια από ηα άιια είδε ηνπ γέλνπο από 

ηνλ ειαθξύηεξν ρξσκαηηζκό ηνπ πάλσ κέξνο ηνπ ζώξαθα θαη νξηζκέλνπο ραξαθηήξεο 

πάλσ ζηηο πηέξπγεο. Ζ αλνηρηή κεζαία ισξίδα ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζώξαθα είλαη , 

ραξαθηεξηζηηθή από ησλ άιισλ εηδώλ. Οη ζθνηεηλέο θειίδεο ζηα πηεξύγηα, ηδηαίηεξα 

ζηα αξζεληθά, είλαη ιηγόηεξν εκθαλείο. (Becker.et. al., 2010).  Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 

5 θειίδεο ζηα ζεκεία δηαθιαδώζεσλ ησλ λεύξσλ ησλ πηεξύγσλ. Ο ζώξαθαο είλαη 

ζρεδόλ νκνηόκνξθνο. (Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ, 2011)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Anopheles
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Δηθόλα 5An.sacharovi πηέξπγα (επάλσ), επάλσ κέξνο ηνπ ζώξαθα (αξηζηεξά), ν ζώξαθαο από ην πιάη 

(δεμηά), ε θεθαιή θαη ε πξνβνζθίδα (θάησ). 

Πεγή:,Walter Reed Biosystematics Unit, 2017 

 

Οη πξνλύκθεο ηνπ βξίζθνληαη γεληθά ζε αβαζή λεξά εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην κε 

άθζνλε επηθαλεηαθή βιάζηεζε, ηόζν γιπθά όζν θαη πθάικπξα. Αληέρεη πεξηζζόηεξε 

ζε αικπξά ύδαηα από ηα άιια είδε ηνπ γέλνπο γη απηό παξαηεξείηαη ζε ζαιάζζηνπο 

βάιηνπο θαη έιε, ζε ιηκλνζάιαζζεο θαη ζηα θνληηλά ξέκαηα, ζε απνζηξαγγηζηηθά θαη 

αξδεπηηθά θαλάιηα, ζε ραληάθηα ζηελ άθξε ησλ δξόκσλ θαζώο θαη ζε νξπδώλεο, 

ρνξηαξηαζκέλεο ιαθθνύβεο θαη ζε δηαξξνέο από ζηάγδελ άξδεπζε όπνπ 

ζπγθεληξώλεηαη λεξό. Οη πξνλύκθεο δελ είλαη πνιύ θηλεηηθέο θαη ζπάληα αθήλνπλ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Αλ ζπκβεί απηό επηζηξέθνπλ ζηελ επηθάλεηα ζε πνιύ ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα.. (Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ, 2011, Gutsevichand Dubitzkiy, 1987).  

Δίλαη πνιύ ζεξκόθηιν θαη κηα ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηεο εζηίαο ηνπο ζηνπο 

39°C θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο δελ είλαη αζπλήζεο. Ο πιεζπζκόο ηνπο θηάλεη ζηε 

κέγηζηε ηηκή κεηαμύ Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ. Γεληθά είλαη αλζξσπόθηιν είδνο 

θνπλνππηνύ θαη μεθνπξάδνληαη ζε αλζξώπηλεο θαηνηθίεο αιιά θαη ζε ππόζηεγα 

ζηάβισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, από όπνπ απνκαθξύλνληαη ηε λύρηα (Patsoula 

E.et.al., 2007, Hadjinikolaou J. et. al., 1973). Πεξηζηαζηαθά κπνξνύλ επίζεο λα βξεζνύλ 

λα μεθνπξάδνληαη έμσ ζηελ ύπαηζξν. Σα θαηαγεγξακκέλα θαηαθύγηα πεξηιακβάλνπλ 
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θνίια δέληξα ή θνηιόηεηεο βξάρσλ θαη γέθπξεο. (Becker N. et. al., 2010). Σα 

ηζηκπήκαηά ηνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο, πνιιά 

από απηά ηελ εκέξα (ζε ζθηαζκέλνπο ρώξνπο) αιιά ε πιεηνςεθία ηζηκπάεη ζπλήζσο ην 

βξάδπ (Becker N et al. 2010, Hadjinikolaoy J. et al. 1973, Sinka ME. et al. 2010).  

αλ γεσγξαθηθή εμάπισζε ζηε λόηηα Δπξώπε, ην An. sacharovi είλαη θπξίσο 

παξάθηην είδνο θαη δηαλέκεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Μπνξεί λα 

βξεζεί ζηελ Κνξζηθή, ηε αξδελία, ηε ηθειία, ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο, 

ηεο Διιάδαο, ηεο πξώελ Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Αιβαλίαο, λόηηα ηεο ρεξζνλήζνπ ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ζηηο δπηηθέο θαη λόηηεο παξάθηηεο πεδηάδεο ηεο Σνπξθίαο. Eθηείλεηαη 

πξνο ηα αλαηνιηθά από ηελ Δγγύο Αλαηνιή κέζσ ηεο Αζίαο, ηνπ Ηξάλ θαη ηνπ 

Αθγαληζηάλ πξνο ηελ Κίλα. ε επξσπατθό επίπεδν, ην An. sacharovi είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό είδνο γηα πεξηνρέο κε μεξό θαη δεζηό θιίκα. .(Becker N. et. al., 2010)  

2.2.1 Ζ ΔΛΟΝΟΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Σα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο Anopheles είλαη νη θύξηνη δηαβηβαζηέο ηεο εινλνζίαο, 

ελώ είλαη θαη θνπλνύπηα πνπ δεκηνπξγνύλ ζεκαληηθή όριεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο. Σν αίηην ηεο εινλνζίαο είλαη ην πιαζκώδην Plasmodium vivax, Plasmodium 

falciparum, Plasmodium ovale ,Plasmodium malariae. Σα θξνύζκαηα ζηε ρώξα καο 

είλαη θπξίσο εηζαγόκελα όκσο έρνπλ παξαηεξεζεί ηειεπηαία θαη απηόρνλα 

(Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ, 2011). Από ην 1974 ε εινλνζία είρε εμαθαληζηεί ύζηεξα 

από έλα πξόγξακκα εμάιεηςεο πνπ εθαξκόζηεθε από ην 1946-1960. Σν 1975 

εκθαλίδεηαη μαλά κε κέζν όξν θξνπζκάησλ αλά έηνο έσο ην 2005 ηηο 50 πεξηπηώζεηο 

ησλ νπνίσλ εηζήρζεθαλ από ρώξεο πνπ ήηαλ ελδεκηθέο (HCDCP 2011, WHO 2007, 

Kampen H.et al., 2003). πλνιηθά κέρξη ην 2010 ζεκεηώλνληαη 1.419 πεξηπηώζεηο, 

κεηαμύ απηώλ ην 78% ήηαλ άλδξεο.  
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Δηθόλα 6 Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ ζύκθσλα κε ηε πεγή ησλ θξνπζκάησλο εινλνζίαο ζηε Διιάδα από ην 

1975-2010 (n=1.419) 

 Πεγή: (Danis.K et al., Outbreak of West Nile Virus Infection in Greece, 2010) 

 

Οη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο (από ελδεκηθέο ρώξεο) ελ 

έηε 1990-1991 θαη από ην 2006 θαη κεηά θέξλεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

εηζαγόκελσλ ζπνξαδηθώλ πεξηπηώζεσλ. Από απηό επεξεάδνληαη πεξηνρέο ηεο ρώξαο 

όπσο ε Πεινπόλλεζνο ε Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ε Θξάθε θαη ε 

Αλαηνιηθή Αηηηθή όπνπ θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο Anopheles (π.ρ.An. sacharovi) κπνξνύλ 

λα δξάζνπλ σο θνξείο ηνπ πιαζκώδηνπ (Vakali A., et al., 2012,) 
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Δηθόλα 7Ννκαξρηαθέο πεξηνρέο κε απηόρζνλεο πεξηπηώζεηο εηζαγσγήο ηεο εινλνζίαο ζηελ Διιάδα από ην 

1991-2010 (n=21) 

Πεγή: Vakali A et al., Malaria in Greece, 1975 to 2010 

 
 

Σν 2011 ήηαλ ππεύζπλν γηα ηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο ζηελ Διιάδα κε 

απνηέιεζκα 36 απηόρζνλεο πεξηπηώζεηο ζηνλ Δπξώηα ηεο Λαθσλίαο, ηελ Δύβνηα, ηε 

Βνησηία, ηε Λάξηζα θαη ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή.(Danis K. et. al, 2011). Απηό νθείιεηαη 

ζε πεξηπηώζεηο κεηαλαζηώλ από ελδεκηθέο ρώξεο πνπ έρνπλ έξζεη ζηελ Διιάδα ρσξίο 

λα ππνβιεζνύλ ζε εμεηάζεηο αίκαηνο, θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο πνπ ελδεκεί 

ην είδνο θαη έηζη ελνρνπνηνύληαη γηα ηε κεηάδνζε ηνπ πιαζκώδηνπ από άλζξσπν ζε 

άλζξσπν. (HCDCP, 2013, Vakali A.et al., 2012, Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ, 2011). 
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Πίλαθαο 2.1 Αλαθνξά ηνπ πιαζκώδηνπ ηεο ινίκσμεο ηεο εινλνζίαο (Plasmodium 

vivax), αλά πεξηνρή θαη αξηζκό πεξηπηώζεσλ, Διιάδα, Μάηνο-επηέκβξηνο 2011. 

Πεξηνρή Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ 

Λαθσλία 30 

Αλαηνιηθή Αηηηθή 2 

Δύβνηα 2 

Βνησηία 1 

Λάξηζα 1 

ύλνιν 36 

Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011 

 

ύκθσλα κε ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) γηα 

ην έηνο 2017 ππήξραλ ζπλνιηθά εβδνκήληα πέληε (75) πεξηπηώζεηο εξγαζηεξηαθήο 

δηάγλσζεο ηεο εινλνζίαο από ηηο νπνίεο νη 69 πεξηπηώζεηο ηαμηλνκήζεθαλ σο 

εηζαγόκελεο (58 κεηαλάζηεο από εινλνζία ζε ελδεκηθέο ρώξεο θαη 11 ηαμηδηώηεο) θαη 

πέληε (5) πεξηπηώζεηο από P. vivax εινλνζίαο ηαμηλνκήζεθαλ σο εηζάγνληαη ηνπηθά 

επίθηεηνο. (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2017) 

 

2.2.2 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ 

 

Σα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ κπνξνύλ λα εκθαληζζνύλ αξθεηέο κέξεο αξγόηεξα 

από ηε κόιπλζε από 7-25 εκέξεο. Πεξίπνπ ζηηο 7-8 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε ελώ ζε 

αζζελείο πνπ έρνπλ πάξεη πξνιεπηηθά θάξκαθα θαηά ηεο εινλνζίαο αξγνύλ αθόκα 

πεξηζζόηεξν λα εκθαληζηνύλ. Χζηόζν θαηο ηηο δύν πεξηπηώζεηο ε λόζνο εθδειώλεηαη 

κε ηα αληίζηνηρα ζπκπηώκαηα ηεο γξίπεο, ή αθόκα λα κνηάδνπλ κε ηνγελείο παζήζεηο 

θαη γαζηξεληεξίηηδα. Ο ππξεηόο, ην ξίγνο, ν έκεηνο θαη ν έληνλνο πνλνθέθαινο είλαη 

κεξηθά από απηά. Κιηληθή εηθόλα απνηειεί θαη νη πόλνη ησλ αξζξώζεσλ, ην ίθηεξν, ε 

αηκνζθαηξίλε ζηα νύξα, ζπαζκνί, ιεύθαλζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνύο θαη λεπξαιγίεο. Ζ 

παξνμπζκηθή εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ έρεη θπθιηθή εκθάληζε αλάινγα κε ην 

πιαζκώδην ηεο ινίκσμεο θαη αθνινπζείηαη από εθίδξσζε, ξίγνο θαη ππξεηό ζε 

δηάθνξεο κνξθέο όπσο ζα δνύκε ζην πίλαθα 2.2: 
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Πίλαθαο 2.2 Μνξθέο ππξεηνύ θαη ρξόλνο εκθάληζεο αλάινγα κε ην πιαζκώδηνπ 

ηεο ινίκσμεο ηεο εινλνζίαο ζε αζζελείο 

Πιαζκώδην Μνξθέο ππξεηνύ Υξόλνο εκθάληζεο 

P. vivax / P. ovale ηξηηαίνο ππξεηόο αλά 2 εκέξεο 

P. malariae/ P. falciparum ηεηαξηαίνο ππξεηόο αλά 3 εκέξεο 

P. falciparum ππνηξνπηάδνληαο ππξεηόο 36-48 ώξεο 

Πεγή: Πξνζσπηθή ζρεδίαζε  πίλαθα, έκπλεπζε από Βηθηπαίδεηα ,2017 

2.3 OCHLEROTATUS CASPIUS 

 

Δίλαη είδνο κε ζπλήζσο πνιιέο γεληέο ην ρξόλν.. Αλαπαξάγεηαη κεηά από 

πιεκκύξεο ζε δεμακελέο βξόρηλνπ λεξνύ ή ζε αικπξά έιε. Δίλαη παξαζαιάζζην είδνο 

θαη πνιύ θνηλό ζηα παξαζαιάζζηα έιε θαη ζηηο ηξύπεο αλάκεζα ζηνπο βξάρνπο ησλ 

αθηώλ. Οη πξνλύκθεο αλαπηύζζνληαη ζε αλνηρηά ή ζθηαδόκελα λεξά , κόληκα ή 

παξνδηθά, πνπ ζρεκαηίδνληαη από ιηώζηκν ρηνληνύ, πιεκκύξεο πνηάκσλ, 

παξαζαιάζζηα έιε πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζε πεξηνδηθέο πιεκκύξεο θαη ζε νξπδώλεο 

ζπλήζσο κε κηθξή βιάζηεζε θαη ιαζπώδε ππζκέλα , ζπρλά κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα 

ζε αιάηη. Μνξθνινγηθά είλαη πην θνληέο, θαη ζθνπξόρξσκεο ελώ ηα αβγά ηνπ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα αληέρνπλ θαη έμσ από ην λεξό γηα αξθεηό θαηξό. Σν ζειπθό αθκαίν 

δηαθέξεη από ην θνηλό θνπλνύπη ζην αζεκέλην ρξώκα πνπ έρεη ν ζώξαθάο ηνπ. Σν άθξν 

ηεο θνηιηάο ηνπ είλαη κπηεξό θαη έρεη εμέρνπζεο απνθύζεηο πνπ είλαη νξαηέο. ε 

πεξηόδνπο ππεξπιεζπζκνύ εηζέξρνληαη ζηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζηα ζπίηηα θαη 

ζηνπο ζηάβινπο βννεηδώλ. Δύθνια ηζηκπνύλ αλζξώπνπο θαη δώα ζηηο αγξνηηθέο θαη 

αζηηθέο πεξηνρέο. Σξέθνληαη ηόζν ηελ εκέξα όζν θαη ηε λύρηα, αιιά είλαη πην 

δξαζηήξηα θαηά ην ζνύξνππν. Δίλαη πνιύ αλζεθηηθά ζηε δέζηε θαη ζηε μεξαζία θαη 

κπνξνύλ λα κεηαλαζηεύνπλ ζε απνζηάζεηο έσο θαη 40 ρηιηνκέηξσλ (Βνγηαηδόγινπ-

ακαλίδνπ Α.2011, Becker N. et al., 2010). Σν aedes caspius είλαη αξθεηά νριεξό 

θνπλνύπη θαη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ πεξίπνπ από ηνλ Απξίιην έσο θαη ηνλ Ννέκβξην 

κε κηα κηθξή παύζε ζπλήζσο ηνλ Αύγνπζην ιόγσ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ, αλεβαζκέλα 

επίπεδα μεξαζίαο θαη αλεβαζκέλεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ πγεηνλνκηθή ηνπ ζεκαζία κνηάδεη 

ιίγν κε απηή ηνπ cx.pipiens σο πξνο ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ, ελώ παξάιιεια είλαη 

ππεύζπλν γηα ηνπιαξαηκία ιόγσ ηνπ βαθηήξηνπ Francisella tularensis. (Pallas, 1771, 

Becker N. et al,. 2010, Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ Α. 2011). Δπηπιένλ παξνπζηάδνπλ 
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κεγάιν πγεηνλνκηθό ελδηαθέξνλ σο ελδηάκεζνη μεληζηέο ηνπ θίηξηλνπ & δάγθεηνπ 

ππξεηνύ, ηεο θηιαξίαζεο θαζώο θαη ησλ ηνγελώλ εγθεθαιίηηδσλ. 

 

 

Δηθόλα 8 Αθκαίν Ochlerotatus caspius, επάλσ ηκήκα ηεο θνηιηάο. 

Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν (εξγαζηήξην Οηθναλάπηπμε), θαηά δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, κέζνδνο 

επεμεξγαζίαο (ηαπηνπνίεζε) Θεζζαινλίθε, Αύγνπζηνο 2016 

 

2.3.1 AEDES ALBOPICTUS 

 

Σν Αζηαηηθό «θνπλνύπη Σίγξεο» (Aedes albopictus) θάλεη ηελ είζνδό ηνπ ζηελ 

Διιάδα ην 2003 ζηε Κέξθπξα θαη ηελ Ζγνπκελίηζα. Ζ είζνδνο ηνπ κπνξεί αλ 

επζύλεηαη ζηα ιηκάληα ιόγσ ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο (Ηηαιία-

Αιβαλία) όπνπ ήδε ην είδνο ήηαλ εγθαηεζηεκέλν. Σν 2005 ηαπηνπνηείηαη γηα πξώηε 
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θνξά ζηελ Διιάδα θαη από ην 2011 αξρίδεη ε έληνλε όριεζε ησλ θαηνίθσλ ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο ρώξαο, όπσο ε Θεζζαινλίθε, ε Αηηηθή, Ζ Πεινπόλλεζνο θαη ηα λεζηά ηνπ 

Ηνλίνπ. (Γηαηξόπνπινο, 2013). 

Πξόθεηηαη γηα έλα είδνπο θνπλνππηνύ, πνπ θέξεη ιεπθά ιέπηα σο ελήιηθν, ππό 

κνξθή ιεπθήο γξακκήο, ζηε ξαρηαία πιεπξά ηνπ ζώξαθα (αββνπνύινπ-νπιηαλή θ.α. 

2011). Σα ελήιηθα είλαη ζρεηηθά κηθξά ζε κέγεζνο θαη θζάλνπλ έσο θαη 5mm ,ζπλήζσο 

κηθξόηεξα θαη από ηα culex. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ν αζπξόκαπξνο ρξσκαηηζκόο, 

ελώ θαηά ηελ αλαγλώξηζε κπνξεί εύθνια λα γίλεη ζύγρπζε κε ην ζπγγελέο γέλνο  

είδνο aedes cretinus, ην νπνίν έρεη θαηαγξαθεί ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία. Σν είδνο 

απηό είλαη εμαηξεηηθά αλζξσπόθηιν θαη πέξαλ ηεο κεηάδνζεο αζζελεηώλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθή όριεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα ζειπθά ηζηκπνύλ 

ηηο πξσηλέο ώξεο θαη ην κεζεκέξη αιιά ε δξαζηεξηόηεηά ηνπο αγγίδεη ην κέγηζην ηηο 

ώξεο κεηαμύ 16:00-18:00. Σα ηζηκπήκαηά ηνπο ζπλήζσο γίλνληαη ζηε πεξηνρή ησλ 

θάησ άθξσλ ζην άλζξσπν κε πξνηίκεζε ζηνπο αζηξαγάινπο, ηηο γάκπεο θαη ηα γόλαηα. 

(Γηαηξόπνπινο,, 2013). 

Ζ δξαζηεξηόηεηά ηνπ απηή πεξηνξίδεηαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη εθηόο ηνπ 

αλζξώπνπ έλαο αθόκα μεληζηήο γη απηά απνηεινύλ ηα ζειαζηηθά. ε πεξίπησζε πνπ 

βξεζνύλ παγηδεπκέλα ζε αλζξώπηλεο θαηνηθίεο γηα κέξεο είλαη ηθαλό λα ηζηκπήζεη 

πνιιέο θνξέο ην ίδην άηνκν. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ην είδνο όηαλ είλαη 

ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ηε καθξνδσία ηνπ (WHO, 2017). Σα 

θνπλνύπηα ηνπ είδνπο αλαπαξάγνληαη ζε κηθξέο εζηίεο θπζηθέο ή ηερλεηέο. Βαξέιηα, 

βάδα, δνρεία κε λεξό, ηαζάθηα, πνηηζηήξηα, θνπβάδεο, ειαζηηθά, θξεάηηα, γιάζηξεο 

(πηαηάθηα), αλζνδνρεία , δέληξα θαη βξάρηα είλαη κεξηθέο από απηέο ηηο κηθξέο εζηίεο. 

Γηαρεηκάδεη ππό κνξθή σνύ, ελώ νη εθθνιάςεηο ιακβάλνπλ ρώξα από ηνλ Απξίιην έσο 

ηνλ Οθηώβξην. Σα απγά ηνπ παξακέλνπλ βηώζηκα ζηε μεξαζία γηα αξθεηνύο κήλεο 

κέρξη λα γεκίζεη πγξαζία ε εζηία ζηελ νπνία παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλα.. Καηά ηνπο 

ρεηκεξηλνύο κήλεο δηαπαύεη ζην ζηάδην ηνπ σνύ.  

Ζ ηθαλόηεηα πηήζεο ηνπ δε μεπεξλάεη ηα 400 κέηξα θαη πνιιέο θνξέο νύηε ηα 

100 (WHO, 2017). Ζ Διιάδα αλήθεη ζηηο ρώξεο πςεινύ θηλδύλνπ όζνλ αθνξά ηελ 

επνίθεζε θαη αλάπηπμε πιεζπζκώλ ηνπ aedes albopictus. ήκεξα ην είδνο απηό έρεη 

εμαπισζεί ζε πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο, κεζνγεηαθέο θαη κε, όπνπ θαη κεηαθέξζεθε 

πηζαλόηαηα κε ην εκπόξην ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ, ηα νπνία απνηεινύλ 

πξνλνκηαθνύο ρώξνπο σναπόζεζεο γηα ην είδνο απηό. Παξ’ όιν πνπ είλαη κεγάινο 

δηαβηβαζηήο αζζελεηώλ θαη απνηειεί απεηιή γηα ηε δεκόζηα πγεία, ην ‘’θνπλνύπη 
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ηίγξεο’’ δε παύεη λα είλαη αξθεηά νριεξό θαη επίκνλν ζηα ηζηκπήκαηά ηνπ αθήλνληαο 

θνθθηλίιεο θαη εξεζηζκό ζην δέξκα ηνπ μεληζηή. ηελ εηθόλα 9 πνπ αθνινπζεί 

εκθαλίδεηαη ν ράξηεο ηεο Διιάδαο θαη ε παξνπζία ηνπ Αζηαηηθνύ θνπλνππηνύ ζηε 

ρώξα. 

 

Δηθόλα 9 Η παξνπζία ηνπ Aedes albopictus ζηελ Διιάδα 

Γεκηνπξγία ράξηε, Γξ Αγγειηθή Σηεθνπνύινπ  

Πεγή: Conops life, 2013 
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2.3.2 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΖΜΑΗΑ 

 

Σν Αζηαηηθό «θνπλνύπη Σίγξεο» (aedes albopictus) είλαη έλα είδνο πςειήο 

πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο ζην βαζκό πνπ απνηειεί δπλεηηθό θνξέα κεηάδνζεο θαη' 

ειάρηζηνλ 24 αξκπντώλ, πνπ είλαη επηθίλδπλνη γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία. Θεσξείηαη 

ππεύζπλν γηα ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ Chikungunya ζηελ Ηηαιία (Ραβέλα, 2006) κε 151 

θξνύζκαηα θαη έλαλ λεθξό (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2014).Χζηόζν κεηαδίδεη λνζήκαηα, όπσο ηνλ 

ηό Chikungunya, ηνλ ηό ηνπ δπηηθνύ Νείινπ, ηελ Ηαπσληθή εγθεθαιίηηδα, ηνλ Γάγθεην 

ππξεηό, θαη ηνλ ηό ηνπ Κίηξηλνπ ππξεηνύ. πγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο 100 

παγθνζκίσο ρεηξόηεξνπο εηζβνιείο.  

1. Ο ηόο Chikungunya είλαη ηόο RNA πνπ κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν κέζσ 

ηζηκπήκαηνο ησλ θνπλνππηώλ θπξίσο ησλ εηδώλ ae.aegypti θαη ae.albopictus. Σα 

θνπλνύπηα ζα κνιπλζνύλ κε ηνλ ηό όηαλ ηζηκπήζνπλ έλαλ αζζελή ζε θάζε 

ηαηκίαο, θαη ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 10 εκέξεο επώαζεο γηα λα γίλνπλ θαη ηα ίδηα 

κνιπζκαηηθά. Ο ρξόλνο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ ζηνλ αζζελή κεηά ην 

ηζίκπεκα είλαη πεξίπνπ 3-8 εκέξεο. Απηά κνηάδνπλ πνιύ κε ηα ζπκπηώκαηα ηνπ 

Γάγθεηνπ ππξεηνύ θαζώο παξνπζηάδεηαη αηθλίδηνο πςειόο ππξεηόο, ξίγνο, 

θόπσζε, κπαιγίεο, έκεηνο, εμαλζήκαηα, νηδήκαηα θαη δάιε. Δπηπιένλ πξνθαιεί 

αηκνξξαγηθνύο ππξεηνύο θαη κεγάιν πόλν ζηηο αξζξώζεηο όζσλ αζζελνύλ 

(Γηαηξόπνπινο, 2014). Σν όλνκά ηνπ ζεκαίλεη ‘’απηόο πνπ πεξπαηάεη ζθπθηά’’ 

θαη δόζεθε εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ζπκπηώκαηνο ηεο λόζνπ. ύκθσλα κε ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ ε αζζέλεηα κπνξεί λα δηαγλσζζεί ιαλζαζκέλα σο Γάγθεηνο 

ππξεηόο. Σν πνζνζηό ησλ αζζελώλ κε ήπηα ή έληνλα ζπκπηώκαηα πνηθίιιεη 

όκσο ε αζζέλεηα ππνρσξεί ζε κνξθή εληόο κίαο εβδνκάδαο όηαλ είλαη ήπηαο 

κνξθήο. Ζ δηάγλσζε ηεο λόζνπ κπνξεί αλ γίλεη κε νξνινγηθέο θαη κνξηαθέο 

κεζόδνπο (RT-PCR) όζν θαη κε νξνινγηθέο δνθηκαζίεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

παξνπζίαο IgM /IgG αληηζσκάησλ. (ΚΔΔΛΠΝΟ 2014, Koliopoulos 2008, CDC 

2011& 2015, ECDC 2014,WHO 2017,) 
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Δηθόλα 10 Παγθόζκηνο ράξηεο κε ρώξεο θαη πεξηνρέο κε αλαθνξά εγρώξησλ θξνπζκάησλ Chikungunya, 

2014 

Πεγή: (CDC) 

 

2. Ο Γάγθεηνο Ππξεηόο (Dengue Fever) αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θιαβνηώλ 

θαη απνηειεί κία νμεία ηνγελή λόζν. Υσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα 

κε ην νξόηππν ηνπ ηνύ αθνύ ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί, DEN-1, DEN-2, 

DEN-3, DEN-4 (Γηαηξόπνπινο, 2014). 

 Έηζη ππάξρνπλ:  

i. Γάγθεηνο ππξεηόο (DF- dengue fever) 

ii. Γάγθεηνο αηκνξξαγηθόο ππξεηόο (DHF- dengue haemorrhagic fever) 

iii. ύλδξνκν δάγθεηνπ κε θαηαπιεμία (DSS- dengue shock syndrome) 

 

Ζ επηδεκηνινγία μεθίλεζε από ρώξεο πνπ ελδεκνύλ ζηε λόζν ηνπ Γάγθεηνπ 

ππξεηνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία, θαη εμαπιώζεθε ζηελ 

Αθξηθή, ηελ Νόηηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή θαη ηελ  αλαηνιηθή Μεζόγεην. ηελ Δπξώπε 

εηζέξρεηαη ζε πεξίπνπ 16 ρώξεο κε αξρηθά θξνύζκαηα ζηε Γαιιία ηε Πνξηνγαιία θαη 

ηε Κξναηία (Reiter Petal., 2010,.La Ruche G et al., 2010, Gjenero-Margan I. et al., 

2010). Ο ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ κνηάδεη κε απηόλ ηνπ Chikungunya, κε θύξηνπο 

δηαβηβαζηέο ηα θνπλνύπηα ae.aegypti θαη ae.albopictus. Σν έλα από απηά δελ έρεη 

ηαπηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα θαη έηζη ν δπλεηηθόο δηαβηβαζηήο παξακέλεη ην 

ae.albopictus. Ζ πεξίνδνο από ηε κνιπζκαηηθή λύμε έσο ηηο πξώηεο ζπκπησκαηηθέο 
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εθδειώζεηο θξαηάεη πεξίπνπ 4-7 εκέξεο (WHO 1999). Οη αζζελείο πνπ κνιύλνληαη ζε 

έλα κεγάιν πνζνζηό πνπ μεπεξλάεη ην 50% δελ έρνπλ ζπκπηώκαηα. Ζ λόζνο δε θέξεη 

ζπκπηώκαηα όκσο παξακέλεη απξόβιεπηε κε ζπλήζσο ζνβαξέο εθδειώζεηο. ε ήπηαο 

κνξθήο ηεο αζζέλεηαο ν αζζελήο παξνπζηάδεη πςειό ππξεηό, έκεην, αλνξεμία, 

κπαιγίεο, εμαλζήκαηα, δηνγθσκέλνπο ιεκθαδέλεο, θνθθηλίιεο ζην πξόζσπν θαη γεληθά 

ζην δέξκα θαη ήπηεο αηκνξξαγηθέο εθδειώζεηο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ. ε ζνβαξή κνξθή ηα 

ζπκπηώκαηα γίλνληαη πην έληνλα. Παξαηεξείηαη έληνλε αηκνξξαγία, ζπαζκνί, επίκνλνο 

έκεηνο κέρξη θαη ζνβαξή αλεπάξθεηα νξγάλσλ, κπνθαξδίηηδα θαη εγθεθαιίηηδα. Ζ 

δηάγλσζε ηνπ γίλεηαη κε κνξηαθέο κεζόδνπο PCR, νξνινγηθέο δνθηκαζίεο ELISA θαη κε 

αλίρλεπζε ηνπ αληηγόλνπ ηνπ ηνύ NS1 (WHO, 2009). Ζ ζεξαπεία είλαη δύζθνιε αθνύ 

δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεία γηα ηνλ Γάγθεην ππξεηό. πληζηάηαη πξόιεςε ηεο 

λόζνπ θαη όζν ην δπλαηόηεξν πξώηκε δηάγλσζε (WHO, CDC). 

 

2.4 CULEX  PIPIENS 

Σν αθκαίν θξαηά ην ζώκα ηνπ παξάιιεια πξνο ηελ επηθάλεηα θαη ε πξνβνζθίδα 

ηνπ είλαη πξνο ηα θάησ ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα. Σα θηεξά, έρνπλ νκνηόκνξθν 

ρξώκα. Ζ άθξε ηεο θνηιηάο ηνπ ζειπθνύ είλαη ακβιύ θαη έρεη εμέρνπζεο απνθύζεηο 

(αηζζεηήξηα πξνζαξηήκαηα). (Encyclopaedia Brittanica, 2017). Αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ θνπλνππηνύ, ηνπ γέλνπο Culex ην κέγεζνο ηνπο κπνξεί λα θηάζεη από 4-10mm. Σν 

Culex pipiens αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο αλζξσπόθηιν θνπλνύπη. Δίλαη ν θύξηνο 

δηαβηβαζηήο ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ, ηεο εγθεθαιίηηδαο, θαη ζε ηξνπηθά θαη 

ππνηξνπηθά θιίκαηα, δηαβηβαζηήο ηεο θηιαξίαζεο. Δπζύλεηαη γηα θαξδηνπάζεηεο 

ζθύισλ θαη αζζέλεηεο ησλ πηελώλ. Παξόιν πνπ ν θύξηνο ζηόρνο ηνπ ήηαλ ηα πηελά, 

ηώξα ζηνρεύεη ζε αλζξώπνπο θαη ζειαζηηθά ζε ηαθηηθή βάζε. Σν θνπλνύπη ηζηκπάεη 

έλα πηελό πνπ ήδε έρεη κνιπλζεί από ηνλ ηό θαη ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζε έλαλ άιιν 

μεληζηή, είηε πξόθεηηαη γηα άλζξσπν είηε γηα άιιν πηελό, θαη ηζηκπάεη απηό ην λέν 

ζύκα, εηζάγνληάο ην κε ηνλ ηό από ην αξρηθό πηελό. Απηή ε δηαδηθαζία έρεη ζπκβάιεη 

ζηελ εμάπισζε ησλ αζζελεηώλ από ηα πηελά ζε άιια πηελά θαη πην πξόζθαηα, από ηα 

πηελά κέρξη ηνπο αλζξώπνπο θαη άιια ζειαζηηθά. Χο εθ ηνύηνπ, ην Culex pipiens 

κπνξεί λα ζεσξεζεί θνξέαο "γέθπξαο" θαζώο κεηαδίδεη ηνύο κεηαμύ πηελώλ θαη 

ζειαζηηθώλ. Σα απγά αθήλνληαη ζε κνξθή ζρεδίαο ζε 150-350 απγώλ ζε κνιπζκέλν ή 

παγσκέλν λεξό ζε κηα πνηθηιία από γεκάηα κε λεξό δνρεία ή πεξηνρέο κε ζηάζηκα λεξά. 

Σα απγά ζπλήζσο εθθνιάπηνληαη εληόο 2 εκεξώλ. Οη πξνλύκθεο ηξέθνληαη κε κύθεηεο, 
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βαθηήξηα θαη άιινπο κηθξνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο. Οη πξνλύκθεο ζα πεξάζνπλ από 

όια ηα ζηάδηα (4) έσο όηνπ πάξνπλ ηε κνξθή ηεο λύκθεο.  Σν ζηξνγγπιεκέλν ζρήκα 

ηεο λύκθεο, βνεζάεη ζηε θίλεζε ηεο θαη ηε θάλεη πην εύθνιε. Οη λύκθεο δελ ηξώλε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 1
εο

 θαη ηεο 2
εο

 εκέξαο θαηά ηηο νπνίεο ζα κεηαβνύλ ζην ζηάδην ηεο 

ελειηθίσζεο θαη ζα γίλνπλ ελήιηθα θνπλνύπηα. (αββνπνύινπ-νπιηαλή,2011). 

 

2.4.1 Ο ΗΟ ΣΟΤ ΓΤΣΗΚΟΤ ΝΔΗΛΟΤ 

Ο ηόο ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ είλαη έλαο ηόο RNA θαη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ζηελ 

θιαβνηώλ (Flaviviridae), κέινο ηεο αληηγνληθήο νκάδαο ηνπ ηνύ ηεο Ηαπσληθήο 

εγθεθαιίηηδαο (Patsoula E.et al. 2016, G. Kuno, et al. 1998). Σν όλνκά ηνπ ην πήξε από 

ηελ επαξρία ηνπ ΓΝ ζηελ Οπγθάληα από όπνπ θαη απνκνλώζεθε γηα πξώηε θνξά ην 

1937 ζε κία γπλαίθα (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2010). Οη θύξηα θνξείο είλαη ηα πηελά θαη θπξίσο ηα 

άγξηα όπνπ ππάξρεη πςειή ηαηκία κε απνηέιεζκα ηε κεηάδνζή ηνπ ζηα θνπλνύπηα. Σα 

θνπλνύπηα culex pipiens ελνρνπνηήζεθαλ σο νη ελδηάκεζνη μεληζηέο θαη άκεζνη 

δηαβηβαζηέο, γηα ηε κεηάδνζε ηεο λόζνπ κέζσ ηνπ δήγκαηνο.  ε κηθξόηεξν βαζκό 

επεξεάδνπλ ηα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο Aedes spp. θαη Ochlerotatus spp. (Patsoula E. et 

al. 2016, K. A. Bernard et al. 2000, CDCP 2013). Κξνύζκαηα ζε δώα από ην ηό έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηα άινγα, ηα άγξηα ζειαζηηθά θαη ηα νηθόζηηα δώα όπσο ζθύινη θαη 

γάηεο. (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 2010). 

Αξγόηεξα απνκνλώζεθε ζε πηελά ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Νείινπ ην 1953. 

Σν 1999 ν ηόο θπθινθνξεί από ην Ηζξαήι θαη ηε Σπλεζία έσο ηε Νέα Τόξθε όπνπ εθεί 

εηζέξρεηαη θαη πξνθαιεί ηελ έθξεμή ηνπ θαη εμαπιώλεηαη ζε όιεο ηηο Ζ.Π.Α γηα ηα 

επόκελα ρξόληα. Από ηόηε (1999-2010) επηβεβαίσζε όηη ε εηζαγσγή θαη ε θαζηέξσζε 

παζνγόλσλ παξαγόλησλ πέξαλ ηνπ θνξέα ηνπο, απνηειεί ζνβαξό θίλδπλν γηα ηνλ 

θόζκν θαη ηε δεκόζηα πγεία. Πξσηαξρηθό ξόιν έρνπλ νη ρώξεο Διιάδα, Ρνπκαλία, 

Ηζξαήι, Ρσζία θαη ΖΠΑ σο νη κεγαιύηεξεο εζηίεο. (WHO, 2011).Σν θαινθαίξη ηνπ 

2010 (Ηνύιηνο) θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε επηδεκία ηεο ινίκσμεο από ηνλ ηό ζηελ 

Διιάδα κε ζπλνιηθά 262 θξνύζκαηα αζζελώλ θαη βξίζθεη λα επηθεληξώλεηαη ζηε 

Βόξεηα Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία. ηηο αξρέο Ηνπιίνπ γίλεηαη 

ε εκθάληζε αζζελή θαη θνξπθώλεηαη ηνλ Αύγνπζην (05/08/2010). Από ηα 265 

θξνύζκαηα νη 197 (75%) αζζελείο παξνπζίαζαλ λεπξναγγεηαθή λόζν (κεληγγίηηδα, 

εγθεθαιίηηδα ελώ ηα ππόινηπα 65 (25%) πεξηζηαηηθά είραλ ππξεηό (WNV). Με ην 
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θιηληθό ζύλδξνκν ηεο  κεληγγεηνεγθεθαιίηηδαο θαη ηεο εγθεθαιίηηδαο παξνπζηάζηεθαλ 

168 αζζελείο.  

 

Πίλαθαο 2.3 Αξηζκόο θξνπζκάησλ ινίκσμεο από ηνλ ην ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ αλά 

θύιν, Διιάδα 2010 

 

ΦΤΛΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΘΔΝΧΝ 

ΑΡΡΔΝ 109 

ΘΖΛΤ 88 

ΤΝΟΛΟ 197 

Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ 2010 

 

ύκθσλα κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ νη αζζελείο αλαθέξνληαη από ηε Κεληξηθή 

Μαθεδνλία κε ην επίθεληξν λα βξίζθεηαη ζε δηακεξίζκαηα ηεο Πέιιαο θαη ηεο Ζκαζίαο 

(Danis K et al. 2010, Papa A et al. 2010, HCDCP 2010). 

 

Πίλαθαο 2.4Αξηζκόο θξνπζκάησλ ινίκσμεο από ηνλ Ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ αλά 

λνκό, Διιάδα 2010 

ΝΟΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΘΔΝΧΝ 

Ζκαζίαο 39 

Κηιθίο 12 

Πέιιαο 41 

Πηεξίαο 9 

Θεζζαινλίθεο 60 

εξξώλ 21 

Λάξηζαο 8 

Υαιθηδηθήο 4 

Κνδάλεο 1 

Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ, 2010 

Σα πεξηζζόηεξα θξνύζκαηα έρνπλ βξεζεί ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ην 

2010 απνδεηθλύνληαο πσο ε έληαζε ηεο επηδεκίαο ηνπ ηνύ είλαη αξθεηά απμεκέλε 

(ECDC, 2010). Γηα ηελ Διιάδα, ε έθξεμε ηνπ ηνύ ιακβάλεη ρώξα ζηε Κεληξηθή 

Μαθεδνλία θαη έξρεηαη δεύηεξε ζηελ Δπξώπε κεηά ην μέζπαζκα ηνπ ηνύ ζηε Ρνπκαλία 

ην 1996. Με πνζνζηό ζπλόινπ ζλεζηκόηεηαο 17% πεξηζζόηεξν από άιιεο επξσπατθέο 

θαη κεζνγεηαθέο ρώξεο ην 2010. Ζ ρώξα θαη ζπγθεθξηκέλα ε Βόξεηα Διιάδα, πεξηέρεη 
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ην 90% ζε πεδηάδεο νξπδώλσλ θαη ην 70% ζε πγξνβηόηνπνπο. Σν πεξηβάιινλ γηα ηελ 

επνρή ππήξμε ηδηαίηεξα επλντθό έηζη ώζηε λα βνεζήζεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

θνπλνππηνύ culex pipiens, κε ην ζεξκόκεηξν λα αλεβαίλεη ηνπο ζεξηλνύο κήλεο θαη ην 

έδαθνο λα είλαη αζπλήζηζηα πγξό γηα ηελ επνρή (Danis.K.et al. 2010, Papa A.et al. 

2010, Tsai TF et al. 1998, ECDC 2010). Ζ εξγαζηεξηαθή δηάγλσζε ηνπ ηνύ γίλεηαη κε : 

o Οξνινγηθέο δνθηκαζίεο (ELISA) γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ εηδηθώλ 

αληηζσκάησλ  IgM θαη IgG ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο 

o Αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR) 

o Καιιηέξγεηα ηνπ ηνύ από αίκα (λεθξνηνκηθό πιηθό από ζπκπαγή όξγαλα 

ή από ηνλ εγθέθαιν). 

 

 

 

Δηθόλα 11 Φάξηεο κε ηελ επίπησζε αλά 100.000 θαηνίθνπο ηεο πξνέιεπζεο ησλ αζζελώλ πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί κε ηνλ ηό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ, αλά δήκν ζηελ Διιάδα ηνπο κήλεο Ινύιηνο-Οθηώβξηνο 2010 

Πεγή: (Danis.K et al., Outbreak of West Nile Virus Infection in Greece, 2010) 
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2.4.2 ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΓΟΖ 

 

Αζπκπησκαηαηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα πηζαλά ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ από 

αζζελείο ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 80% (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 

2010). Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο λόζνπ δηαξθεί έσο 14 εκέξεο ελώ κε βάζε ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ (09/08/2010) έρνπλ θαηαγξαθεί κεγαιύηεξνη ρξόλνη από ησλ απηή δύν 

πξώησλ εβδνκάδσλ. Όζνη λόζεζαλ ζε ήπηα κνξθή, εθδήισζαλ ζπκπηώκαηα γξίπεο 

όπσο ππξεηό, έκεην, πόλνπο ζηηο αξζξώζεηο, θεθαιαιγία θαη δηόγθσζε ιεκθαδέλσλ. 

νβαξόηεξεο κνξθέο ηνπ ηνύ ηνπ δπηηθνύ Νείινπ εκθαλίδνπλ επηπινθέο θαη 

ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο ηνπ ΚΝ. Έλα κεγάιν πνζνζηό απηώλ ησλ αζζελώλ άλσ ησλ 

70% παξνπζηάδνπλ εγθεθαιίηηδα θαη εγθεθαινκεληγγίηηδα. ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα 

κε επηπινθέο ζην ΚΝ είλαη εθηθηό λα εκθαληζηνύλ ζπαζκνί, ραιαξή παξάιπζε  ησλ 

άθξσλ, νπηηθή λεπξίηηδα, αδπλακία, κπνθαξδίηηδα θαη δηαηαξαρέο ζην γαζηξεληεξηθό 

ζσιήλα.  

Παξαπάλσ αλαθέξζεθε πσο ε κεηάδνζε ηεο λόζνπ γίλεηαη κε ηα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο 

culex. Λεηηνπξγνύλ ζαλ ελδηάκεζνη μεληζηέο αθνύ πξώηα έρνπλ κνιπλζεί από πηελά 

(πρ. πεξηζηέξηα, όξληζεο) θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ δήγκαηνο κνιύλνπλ ην ηειηθό 

μεληζηή, ηνλ άλζξσπν. Άιινη ηξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ δπηηθνύ Νείινπ είλαη: 

 Από ηε κεηέξα ζην έκβξπν ηε πεξίνδν ηεο θύεζεο 

 Μέζσ ηνπ ζειαζκνύ 

 Μέζσ κεηακνζρεπζέλησλ νξγάλσλ 

 Μέζσ κεηάγγηζεο κνιπζκέλνπ αίκαηνο 

 Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε εξγαδνκέλνπο (Μηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα) 
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Πίλαθαο 2.5 Αξηζκόο θξνπζκάησλ θαη πειίθν πξνζβνιήο ινίκσμεο από ηνλ ΗΓΝ 

αλά ειηθηαθή νκάδα, Διιάδα 2010 

Πεγή: ΚΔΔΛΠΝΟ, 2010  

 

Ζιηθηαθέο νκάδεο Αξηζκόο αζζελώλ Πειίθν πξνζβνιήο αλά 

100.000 πιεζπζκνύ 

<20 4 0,18 

20-29 3 0,20 

30-39 6 0,34 

40-49 9 0,55 

50-59 18 1,27 

60-69 29 2,44 

70-79 85 8,01 

≥80 43 9,63 

ΤΝΟΛΟ 197 1,76* 

*Αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό ηεο ρώξαο (εθηίκεζε πιεζπζκόο 2007) 
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Δηθόλα 12 Αξηζκόο αζζελώλ πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ινίκσμε από ηνλ Ιό ηνπ Γπηηθνύ Νείινπ κε 

εθδειώζεηο από ην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα αλά εβδνκάδα έλαξμεο ζπκπησκάησλ, 6 Ινπιίνπ-5 

Οθησβξίνπ Διιάδα, 2010. 

*Δμαηξνύκελεο ηεο Μαθεδνλίαο. 

Πεγή: (Danis.K et al., Outbreak of West Nile Virus Infection in Greece, 2010) 
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3 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: «ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ» 

 

3.1 Ο ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

Ο ζθνπόο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη όριεζε από ηα 

θνπλνύπηα θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ζηε Θεζζαινλίθε θαζώο θαη ηε ππθλόηεηα ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη από πνύ πξνέξρνληαη. Γε γλσξίδνπκε από πνύ πξνέξρνληαη θαη αλ 

αλαπαξάγνληαη ζηε Θεζζαινλίθε ή αλ επξόθεηην γηα κεηαθεξόκελε όριεζε δειαδή 

ελεξγεηηθή ή παζεηηθή κεηαθνξά. Δπηπιένλ, ηείλεηαη λα γλσξίζνπκε ηε ζύλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ αλζξσπόθηισλ θνπλνππηώλ θαη λα απαληεζεί θαηά πόζν ηα είδε θαη νη 

ππθλόηεηεο ησλ εηδώλ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηε Γεκόζηα Τγεία. Γηα ην ιόγν 

απηό επηιέρζεθε ε κέζνδνο human bait επεηδή αθξηβώο πξνζειθύεη ηα αλζξσπόθηια 

θνπλνύπηα.  

 

3.2 ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

3.2.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Έλα νινθιεξσκέλν πείξακα κε ηε κέζνδν αλζξώπηλν-δόισκα (HB) απνηειείηαη 

από κία γξακκή ζπλερόκελσλ ελεξγεηώλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ΠΚΜ θαη 

ΠΔ Θεζζαινλίθεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ κελώλ (Ηνύλην-Ηνύιην-Αύγνπζην) 

ην έηνο 2016 ζε έμη ζηαζκνύο/ζέζεηο ηεο πόιεο. Όιεο νη ελέξγεηεο έγηλαλ 30 ιεπηά κεηά 

ηε δύζε ηνπ ειίνπ γηα 15 ιεπηά ηεο ώξα; αλά ζηαζκό. Ζ δεύηεξε ζέζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε 50 ιεπηά αξγόηεξα ηεο πξώηεο.. Σελ εκέξα ήηαλ 

πξνγξακκαηηζκέλνη πεξηνξηζκέλα δύν ζηαζκνί, δειαδή 30 ιεπηά ηεο ώξαο ιόγσ 

ρξνληθήο πεξηόδνπ πνπ έπξεπε λα εθηειεζηεί. Γηα ην θάζε ζηαζκό πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

14 κεηξήζεηο. Σν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ δηαθόξσλ ελεξγεηώλ απνηειεί θαη ηνλ 

ζθειεηό ηνπ πεηξάκαηνο.. Γηα λα δηεμαρζνύλ ηα παξαπάλσ ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο ρξεηάζηεθε ν άλζξσπνο-δόισκα Λνπθά Ξαλζνύια (ΣΔ 

Εσηθήο Παξαγσγήο) όπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ HB ζπιιέρζεθε ην πιηθό-θνπλνύπηα. 



33 
 

 

3.2.2 ΣΡΟΠΟ ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (HB) 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπιινγήο ρξεηάζηεθε λα γίλεη ε αλαγλώξηζε ηεο 

πεξηνρήο. Απηό έγηλε εθηθηό κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο GIS (Γεσγξαθηθό 

ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ) & Google Earth όπνπ ζεκεηώζεθε ε πεξηνρή θαη ην 

γεσγξαθηθό ηεο αλάγιπθν θαη θαηόπηλ εθηππώζεθαλ ζε κνξθή ράξηε. Ο ηξόπνο 

ζπιινγήο ησλ αθκαίσλ θνπλνππηώλ εθαξκόζηεθε κε ηε ζπζθεπή ζύιιεςεο αθκαίσλ 

human bait όπνπ ζπιιέγνληαη ηα θνπλνύπηα ζην αθάιππην ζεκείν ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο (ζηε γάκπα) κεηά ηε δύζε ηνπ. Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνπλέεη δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπλνή, ην νπνίν είλαη αθνπιηζηηθό γηα ηα 

θνπλνύπηα θαη ηα πξνζειθύεη ακέζσο. Ζ ζπζθεπή πεξηβάιιεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο 

από έλα ζηξνγγπιό ιαζηηρέλην ζσιήλα ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζην πώκα θαη ζην 

θάησ κέξνο ηεο ζρεκαηίδεη κηα θσληθή εζνρή όπνπ εθεί παγηδεύνληαη ην θνπλνύπηα θαη 

δε κπνξνύλ λα δηαθύγνπλ. Ζ αληίζεηε κεξηά ηνπ ιαζηηρέληνπ ζσιήλα ηνπνζεηείηαη ζην 

ζηόκα ηνπ αλζξώπνπ-δόισκα γηα λα πξνζειθύζεη ηα θνπλνύπηα όηαλ γίλεη ε 

αλαξξόθεζε. Με ηε πξνζέιεπζή ηνπο ζην αθάιππην δέξκα θαη θαηά ηε πξνζγείσζε 

ηνπο παγηδεύνληαη κέζα ζηε γπάιηλε ζπζθεπή κέρξη λα ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία ηνπ 

human bait. Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο ζπιιέρζεθαλ ελήιηθα θνπλνύπηα ζε 

ηξία (3) δηαθνξεηηθά γέλε θαη νθηώ (8) είδε. Σα θνπλνύπηα απνηεινύλ θαη ην θπξίσο 

πιηθό ηνπ πεηξάκαηόο Καιό είλαη ηα θνπλνύπηα κεηά ηε ζύιιεςε λα κεηαθέξνληαη 

δσληαλά ζην εξγαζηήξην ή αλαηζζεηνπνηεκέλα. Γη απηό ην ιόγν ρξεζηκνπνηήζεθε 

θνξεηό ςπγείν γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζπιινγήο αθκαίσλ. Αλαηζζεηνπνίεζε ην πιηθό έσο 

όηνπ απνζεθεπηεί ζε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο (100ml κε βηδσηό θαπάθη (νπξνζπιιέθηεο) 

κε αλαγξαθόκελν θσδηθό, νηθηζκό θαη εκεξνκελία θαη ζεξκνθξαζία γηα λα 

κεηαθεξζνύλ ηα θνπλνύπηα από ηε ζπζθεπή human bait γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

κέρξη λα θηάζνπλ ζην εξγαζηήξην γηα ηαπηνπνίεζε. ε θάζε πεξίπησζε θαιό είλαη λα 

δηαηεξνύληαη ζην θνξεηό ςπγείν πνπ έρνπκε καδί καο έσο όηνπ θηάζνπλ ζην 

εξγαζηήξην γηα ηαπηνπνίεζε. ε πεξίπησζε πνπ πεηάλε ηα θνπλνύπηα δε γίλεηαη 

ηαπηνπνίεζε θαη πεξηκέλνπκε λα αλαηζζεηνπνηεζνύλ κέζα ζην θνξεηό καο ςπγείν ή 

ζηε ζπληήξεζε. Μέρξη λα γίλεη ε κεηαθνξά ζην εξγαζηήξην ηεο Οηθναλάπηπμεο ΑΔ 

παξέκεηλαλ ζε ζθηεξό κέξνο θαη όζν ην δπλαηόηεξν δξνζεξό.  Έλαο κεγεζπληηθόο 

θαθόο βνήζεζε όηαλ ρξεηάζηεθε λα αθαηξεζεί ζθνππίδη κέζα από ην πιηθό εθ’ όζνλ 

δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ ζηεξενζθνπίνπ . Σα γάληηα κίαο ρξήζεο θαζ’ όιε 
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ηε δηάξθεηα ηεο ηαπηνπνίεζεο ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ιόγνπο 

πγηεηλήο θαη απνθπγήο ηξαπκαηηζκνύ ή ηζηκπήκαηνο.. Αλεμίηηιεο γξαθήο καξθαδόξνη 

ρξήζζεθαλ απαξαίηεηνη γηα ηε γξαθή ηνπ θσδηθνύ ηεο ζέζεο θαη ηνπ νηθηζκνύ ηεο θάζε 

ζύιιεςεο ζηα πιαζηηθά θηαιίδηα ή ηνπο πεξηέθηεο πνπ ζα απνζεθεπηνύλ ηα θνπλνύπηα. 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη επίζεο ν νηθηζκόο, ν άλεκνο , ε ζεξκνθξαζία θαη ε 

εκεξνκελία. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην δείγκα καο δηεμαρζεί ζην ζηαζκό Καιακαξηά ηόηε 

αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά:‘’KLHB0100, 04/06/16, 23°C, ΜΔΣΡΗΟ, Cx 5, Ae2, An0’’  

 

Υάξηεο 1 Υάξηεο δεηγκαηνιεςίαο αθκαίσλ θνπλνππηώλ Human Bait κε ηηο έμη 

ζέζεηο κέζα ζην αζηηθό θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο, 2016 
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Δηθόλα 13 Σπζθεπή ζύιιεςεο αθκαίσλ θνπλνππηώλ Human Bait 

Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν, εμνπιηζκόο Οηθναλάπηπμε, 2016 

4  

4.1 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 
 

4.1.1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Μεηά ηε κεηαθνξά ηνπ πιηθνύ ζην εξγαζηήξην ηεο Οηθναλάπηπμε ΑΔ 

αθνινύζεζε ε θαζεκεξηλή ηαπηνπνίεζε θαη θαηακέηξεζε ησλ ελήιηθσλ αθκαίσλ ζε 

γέλνο θαη είδνο κε εμεηδηθεπκέλε θιείδα θαη ζηεξενζθόπην. Ζ θιείδα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ‘’Σα θνπλνύπηα ηεο Διιάδνο’’ ηεο Άλλα Βνγηαηδόγινπ-

ακαλίδνπ θαη ‘’Mosquitoes and their control’’ ηνπ Norbert Baker.. ύκθσλα κε ηελ Α. 

Βνγηαηδόγινπ-ακαλίδνπ (2010), θαηά ηε πεξηγξαθή ησλ κνξθνινγηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θνπλνππηώλ, δίλεηαη κεγαιύηεξε έκθαζε ζε εθείλα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θιείδεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ εηδώλ. Ζ θαηαζθεπή ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ δηρνηνκηθώλ θιεηδώλ γηα θνπλνύπηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε 

θιαζζηθή ηαμηλόκεζε, βαζίδεηαη θπξίσο ζε εμσηεξηθνύο κνξθνινγηθνύο ραξαθηήξεο 
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ηνπ 4νπ πξνλπκθηθνύ ζηαδίνπ ,όπνπ ήδε έρεη νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ηεο πξνλύκθεο, 

θαη ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ηέιεηνπ εληόκνπ (αθκαίν ή ελήιηθνπ).  

ηε πεξίπησζε ηεο ηαπηνπνίεζεο ηνπ γέλνπο ρξεζηκνπνηήζεθε θαθόο κεγέζνπο 

(Achro) 0,5x θαη ζηε ηαπηνπνίεζε ηνπ είδνπο αληίζηνηρνο κε κεγαιύηεξε κεγεζπληηθή 

αλάιπζε.. Σν ζηεξενζθόπην (NIKON SMZ 800) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο 

ηαπηνπνίεζεο ζε γέλνο θαη είδνο, δηαζέηεη  δύν δηαθνξεηηθνύο θαθνύο ελώ αξηζηεξά θαη 

δεμηά ηνπ ζηεξενζθνπίνπ ππάξρνπλ ιακπηήξεο πνπ θέγγνπλ κε μεξό θσηηζκό (Fiber 

Optical Illuminator). Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη κεηαθίλεζε ησλ θνπλνππηώλ δύν ιαβίδεο 

(HILBRO 12-556) αλνμείδσηεο κε ιεπηά άθξα είλαη ην ηδαληθό γηα λα κε πξνθαιέζεη 

αηύρεκα ζην δείγκα αιιά θαη γηα λα κπνξέζεη λα ηαπηνπνηεζεί ην δείγκα. ε πεξίπησζε 

πνπ γίλεη αηύρεκα θαηά ηε ηαπηνπνίεζε απηόκαηα γίλεηαη δύζθνιε έσο θαη αλίθαλε λα 

δηεμαρζεί θαζώο ην δείγκα καο παξακέλεη κόλν ζηα επίπεδα γέλνπο θαη είλαη κε 

ηαπηνπνηήζηκν ζε είδνο. Σα ιεπηά άθξα ησλ ιαβίδσλ δε πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

έρνπλ «δνληάθηα» ζην εζσηεξηθό ηνπο γηαηί θαηαζηξέθνπλ ηα θνπλνύπηα θπξίσο ζηα 

πόδηα (ζπάζηκν άθξσλ).  

 

Δηθόλα 14 Υιηθά ηνπ πεηξάκαηνο, Σηεξενζθόπην (επάλσ αξηζηεξά), Αλνμείδσηεο ιαβίδεο (επάλσ δεμηά) 

Απνζήθεπζε ησλ δεηγκάησλ ζε θαηαςύθηε (θάησ αξηζηεξά), Φαθνί Σηεξενζθνπίνπ (θάησ δεμηά) 

Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν, Δξγαζηήξην Οηθναλάπηπμεο, 2016 
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4.1.2 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

 

Μεηά ηε ηαπηνπνίεζε ην πιηθό ζπιιέρζεθε θαη παξέκεηλε δηαζέζηκν ζηε ςύμε. 

ε πιαζηηθνύο πεξηέθηεο ησλ 25ml κε βηδσηό θαπάθη έγηλε ε απνζήθεπζε ησλ 

θνπλνππηώλ θαηαλεκεκέλα θαη αξηζκεκέλα αλάινγα κε ην γέλνο θαη ην είδνο θαη 

αλαγξαθόκελν ην πεξηερόκελό ηνπ ζε εηηθέηεο κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη ην 

θσδηθό. Ζ θάζε εηηθέηα είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεη κε ζεηξά ηα παξαθάησ: 1)ην 

ζηαζκό/ζέζε, 2) ηελ εκεξνκελία, 3) ηε ζεξκνθξαζία, 4) ηνλ άλεκν, 5) ην γέλνο ,6) ην 

είδνο θαη 7) ηνλ αξηζκό θνπλνππηώλ πνπ πεξηέρεηαη. Σα θνπλνύπηα-δείγκαηα ζηε 

ζπλέρεηα απνζεθεύηεθαλ ζηνλ θαηαςύθηε ζηνπο 20°C θαη θαηαλεκεκέλα αλά 

ζέζεηο/ζηαζκνύο. Ζ αξρεηνζέηεζε θαη ε θαηαρώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεπηαία. Υξεζηκνπνηήζεθε Microsoft office word πξόγξακκα 

Excel 2010 γηα ηε θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε θύιιν (πιινγή αθκαίσλ HB 2016) 

θαη αληίζηνηρε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζε γξαθήκαηα. Σν θύιιν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ελεκεξσλόηαλ θάζε εβδνκάδα θαηά ηε ζπιινγή αθκαίσλ όισλ ησλ 

ζηαζκώλ θαη θαηόπηλ ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ηε ηαπηνπνίεζή θαη θαηακέηξεζή ηνπο 

ζε γέλνο θαη είδνο. 
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5 ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ: «ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ» 

 
5.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

5.1.1 ΤΛΛΟΓΖ ΑΚΜΑΗΧΝ ΑΝΑ ΓΔΝΟ 

 
Οη παξαθάησ πίλαθεο δίλνπλ ηα δεδνκέλα ηεο ζπιινγήο αθκαίσλ γηα ην έηνο 

2016 αλά γέλνο, γηα ηνλ κήλα Ηνύλην όπνπ αλήθνπλ νη εβδνκάδεο 22
ε
 -26

ε
 . Ο 

πιεζπζκόο έδεημε λα απμήζεθε από ηηο 20/06 θαη κεηά, δειαδή ηηο ηειεπηαίεο δύν 

εβδνκάδεο ηνπ κήλα ζηε πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο θαη ηεο Αξεηζνύο. Σν ζύλνιν ηεο 

ζπιινγήο αθκαίσλ ησλ εβδνκάδσλ αγγίδνπλ ηα 81 θνπλνύπηα, ζύλνιν γηα ηελ 25
ε
 

εβδνκάδα ηξηάληα ελλέα (39)  θαη γηα ηελ 26
ε
 αληίζηνηρα ζαξάληα δύν (42) θνπλνύπηα.  

Πξώηα ζε πιεζπζκό αλέξρνληαη ηα aedes spp. από ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο θαη αξρή 

ηνπ κήλα Ηνύληνπ. Φαλεξά αθνινπζνύλ ηα culex spp. από ηηο 13/06 κε αύμεζε 

πιεζπζκνύ από απηώλ ησλ aedes spp ελώ ζην ηέινο ηνπ κήλα 20/06 εκθαλίδνληαη ηα 

πξώηα anopheles spp.ζηε ζέζε Νέα Παξαιία θαη Ηθέα. Ζ απμεζε ησλ culex είλαη απηή 

ζπλήζσο πνπ νθείιεηαη ζε εζηίεο θξεαηίσλ κέζα ζηε πόιε, ζε έιε θνληά ζηε πεξηνρή 

ηεο Καιακαξηάο π.ρ. Έινο Μίθξαο ή θαλάιηα π.ρ. θαλάιη δίπια ζε ηππηθό όκηιν ζηε 

πεξηνρή ηνπ Φόηληθα. Οη εκθαλίζεηο ησλ αλσθειώλ είλαη πνιύ πηζαλό λα νθείινληαη ζε 

κηα πηζαλή κεηαθίλεζε (παζεηηθή) από ηε πεξηνρή ησλ νξπδώλσλ ιόγσ ειάρηζηνπ αέξα 

ηελ εκέξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο. Απηό δελ απνθιείεη ηηο πηζαλέο εζηίεο ζε 

ζηάζηκα λεξά κέζα ζην αζηηθό θέληξν ηεο πόιεο όπνπ θαη κπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ 

θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο. Χζηόζν ην λνύκεξν ηεο ζύιιεςεο δελ είλαη κεγάιν. ην ράξηε 

πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη ε παξνπζία ησλ αλσθειώλ θνπλνππηώλ κε παγίδεο 

ζπιιήςεηο αθκαίσλ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (παγίδεο Οηθναλάπηπμε) θαη νη ζπιινγή 

από ην human bait ζηνπο νξπδώλεο θαη εληόο ηεο πόιεο αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 5.1 πιινγή αθκαίσλ 22ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 01/06/16 1 4 0 5 

Καιακαξηά 02/06/16 0 4 0 4 

Αξεηζνύ 02/06/16 2 2 0 4 

Λαδάδηθα 01/06/16 0 1 0 1 

Ηθέα 

Ππιαία 

03/06/16 

03/06/16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
 

 

Πίλαθαο 5.2 πιινγή αθκαίσλ 23ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 06/06/16 0 2 0 2 

Καιακαξηά 08/06/16 0 1 0 1 

Αξεηζνύ 08/06/16 0 2 0 2 

Λαδάδηθα 06/06/16 0 1 0 1 

Ηθέα 

Ππιαία 

10/06/16 

10/06/16 

3 

0 

0 

2 

0 

0 
3 

2 

 
Πίλαθαο 5.3 πιινγή αθκαίσλ 24ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 13/06/16 0 1 0 1 

Καιακαξηά 15/06/16 4 0 0 4 

Αξεηζνύ 15/06/16 5 2 0 7 

Λαδάδηθα 13/06/15 4 0 0 4 

Ηθέα 

Ππιαία 

17/06/16 

17/06/16 

1 

3 

2 

2 

0 

0 
3 

5 

 

Πίλαθαο 5.4 πιινγή αθκαίσλ 25ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 20/06/16 6 2 1 9 

Καιακαξηά 22/06/16 9 2 0 11 

Αξεηζνύ 22/06/16 3 6 0 9 

Λαδάδηθα 20/06/16 0 0 0 0 

Ηθέα 

Ππιαία 

24/06/16 

24/06/16 

1 

1 

3 

4 

1 

0 
5 

5 

 

Πίλαθαο 5.5 πιινγή αθκαίσλ 26ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 27/06/16 2 5 0 7 

Καιακαξηά 29/06/16 6 2 1 9 

Αξεηζνύ 29/06/16 10 6 0 16 

Λαδάδηθα 27/06/16 0 0 0 0 

Ηθέα 

Ππιαία 

30/06/16 

30/06/16 

1 

2 

4 

3 

0 

0 
5 

5 
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Υάξηεο 2 Υάξηεο κε ηε παξνπζία ησλ αλσθειώλ, human bait κέζα ζηε 

Θεζζαινλίθε (θόθθηλν ρξώκα), παγίδεο CO2 (Οηθναλάπηπμε) από ηνπο νξπδώλεο 

ζηε δπηηθή πεδηάδα ηεο Θεζζαινλίθεο (κπιέ ρξώκα) 

 

 

 

Γηα ην κήλα Ηνύιην ε δηεμαγσγή ηνπ human bait πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πέληε 

εβδνκάδεο. Έηζη από ηελ 27
ε
 έσο θαη ηε 31

ε
 ηζρύνπλ νη παξαπάλσ πίλαθεο κε ηηο 

αλάινγεο ζπιιήςεηο αθκαίσλ αλά γέλνο. ρεηηθά κε ην πξνεγνύκελν κήλα ηα 

θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο aedes παίξλνπλ άλνδν ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια δύν γέλε. Οη 

βξνρέο πνπ πξνεγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ κήλα βνήζεζαλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

«πιεκκπξηθνύ θνπλνππηνύ» θαη έηζη παξαηεξείηαη κεηά από ζρεδόλ δύν εβδνκάδεο 

(13/07) ηα απμεκέλα λνύκεξα ηεο ζύιιεςε ηνπ γέλνπο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνύκελν θεθάιαην ε βξνρή δελ έρεη άκεζε επίδξαζε όζν έρεη αξγόηεξα όηαλ ην 

έδαθνο απνθηήζεη ζρεηηθή πγξαζία ε νπνία είλαη πόινο έιμεο γηα ηα πεξηζζόηεξα είδε 

θνπλνππηώλ. ηελ εηθόλα 5 βιέπνπκε κεξηθέο εζηίεο αλαπαξαγσγήο αζηηθά θαη 

πεξηαζηηθά ηεο πεξηνρήο. 
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Δηθόλα 15 Δζηίεο αλαπαξαγσγήο θνπλνππηώλ αζηηθά θαη πεξηαζηηθά ηεο πόιεο. 

Σηληξηβάλη ζηε πεξηνρή Λαδάδηθα (επάλσ αξηζηεξά), ιαθθνύβα κε ζηάζηκν λεξό (επάλσ δεμηά), 

Σηάζηκα λεξά ζε πάξθν (κέζε), νξπδώλεο (θάησ αξηζηεξά), πιεκκπξηζκέλν θξεάηην (θάησ δεμηά) 

Πεγή: Πξνζσπηθό αξρείν 2016, Life Conops 2014  

 

Δπηπιένλ, κε ιίγεο κέξεο δηαθνξά (18/07) εκθαλίδεηαη άλνδνο θαη ζην γέλνο 

culex.. Πξνθαλέο, ην αίηην ηεο βξνρόπησζεο όρη κόλν γηα ηα aedes, θαζώο ην θνηλό 

θνπλνύπη αλαπαξάγεηαη ζηα θξεάηηα ηεο πόιεο θαη ζηα ζηάζηκα λεξά όηαλ νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ην επλννύλ κε βξνρέο. Σα θνπλνύπηα anophelesέρνπλ θ απηά κηα ειάρηζηε 

αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ κέζα ζηε πόιε πηζαλόλ από εζηίεο ζηάζηκσλ λεξώλ ζε 

ραληάθηα, απνζηξαγγηζηηθά, άθξε ηνπ δξόκνπ, ιαθθνύβεο, γέθπξεο αθόκα θαη 

ζηληξηβάληα.  
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Πίλαθαο 5.6 πιινγή αθκαίσλ 27ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 01/07/16 5 5 1 11 

Καιακαξηά 02/07/16 2 7 0 9 

Αξεηζνύ 02/07/16 1 7 0 8 

Λαδάδηθα 01/06/16 0 2 1 3 

Ηθέα 

Ππιαία 

03/07/16 

03/07/16 

0 

0 

9 

6 

0 

0 
9 

6 

 

Πίλαθαο 5.7 πιινγή αθκαίσλ 28ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 04/07/16 3 2 0 5 

Καιακαξηά 06/07/16 1 5 0 6 

Αξεηζνύ 06/07/16 4 7 0 11 

Λαδάδηθα 04/07/16 1 0 0 1 

Ηθέα 

Ππιαία 

08/07/16 

08/07/16 

0 

2 

1 

4 

0 

1 
1 

7 

 

Πίλαθαο 5.8 πιινγή αθκαίσλ 29ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 11/07/16 2 6 0 8 

Καιακαξηά 13/07/16 4 12 0 16 

Αξεηζνύ 13/07/16 2 6 0 8 

Λαδάδηθα 11/07/16 0 2 0 2 

Ηθέα 

Ππιαία 

15/07/16 

15/07/16 

2 

4 

9 

11 

2 

0 
13 

15 

 

Πίλαθαο 5.9 πιινγή αθκαίσλ 30ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 18/07/16 6 5 1 12 

Καιακαξηά 20/07/16 3 7 0 10 

Αξεηζνύ 20/07/16 8 6 0 14 

Λαδάδηθα 18/07/16 3 1 0 4 

Ηθέα 

Ππιαία 

22/07/16 

22/07/16 

4 

6 

3 

8 

0 

0 
7 

14 

 

Πίλαθαο 5.10 πιινγή αθκαίσλ 31ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 25/07/16 0 9 0 9 

Καιακαξηά 27/07/16 5 9 0 14 

Αξεηζνύ 27/07/16 5 13 0 18 

Λαδάδηθα 25/07/16 0 4 1 5 

Ηθέα 

Ππιαία 

29/07/16 

29/07/16 

2 

3 

7 

10 

0 

0 
9 

13 
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Γηα ηνλ Αύγνπζην ην ηειεπηαίν κήλα ηνπ πεηξάκαηνο ζα αλαθεξζνύλ παξαθάησ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην κήλα. Από ηε 32
ε
 

έσο ηε 35
ε
 παξαηεξείηαη ν πιεζπζκόο ησλ aedes θαη culex λα έρνπλ απμεκέλεο 

ζπιιήςεηο human bait πνπ απηό καο απνδεηθλύεη όρη κόλν όηη θπξηαξρνύλ ζαλ γέλνο 

ελάληηα ζηα anophelesαιιά θαη γηα πηζαλή όριεζε ζηηο πεξηνρέο. Οη αλαηνιηθέο 

πεξηνρέο ηεο πόιεο θαη ζέζεηο ηνπ human bait (Καιακαξηά, Ππιαία, Αξεηζνύ θαη Ηθέα) 

έρνπλ πεξηζζόηεξεο ζπιιήςεηο θνπλνππηώλ από ηηο δπηηθέο. Απηό κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζε κεηαθεξόκελε όριεζε από ηα θπζηθά ζπζηήκαηα ηεο αλαηνιηθήο ππαίζξνπ π.ρ. 

Πεξαία/Θέξκε θπξίσο γηα ην γέλνο aedes. πλδπαζηηθά κε ην θαύζσλα ησλ εκεξώλ θαη 

ηα ζηάζηκα λεξά ηεο πόιεο (αθόκα ζε αθηίλα κηθξόηεξεο ηνπ ελόο ρηιηνκέηξνπ) ηα 

culex βξίζθνπλ κηθξέο εζηίεο γηα λα αλαπαξαρζνύλ. Έηζη ν πιεζπζκόο ηνπο δείρλεη λα 

παξακέλεη ζηαζεξόο θαη ειαθξώο λα απμάλεηαη ζηελ αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε. Σν 

θνηλό θνπλνύπη απμάλεη ζπγρξόλσο θαη ηελ όριεζε έμσ θαη κέζα ζηα ζπίηηα ηνπ 

αζηηθνύ θέληξνπ ηεο πεξηνρήο, κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ αιιά θαη ηηο βξαδηλέο ώξεο. Ο 

πιεζπζκόο ησλ anopheles κεγαιώλεη ζηηο 24/08 θάηη πνπ επηβεβαηώλεη ηνπο κήλεο 

εκθάληζεο ηνπ αθόκα θαη από ην κήλα Ηνύιην πνπ αλαθεξζήθακε παξαπάλσ. 

 

Πίλαθαο 5.11 πιινγή αθκαίσλ 32ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 01/08/16 5 5 0 10 

Καιακαξηά 03/08/16 2 7 0 9 

Αξεηζνύ 03/08/16 9 10 0 19 

Λαδάδηθα 01/08/16 2 1 0 3 

Ηθέα 

Ππιαία 

05/08/16 

05/08/16 

4 

6 

7 

11 

1 

0 
12 

17 

 

Πίλαθαο 5.12 πιινγή αθκαίσλ 33ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 11/08/16 6 8 0 14 

Καιακαξηά 12/08/16 3 5 0 8 

Αξεηζνύ 12/08/16 6 8 0 14 

Λαδάδηθα 11/08/16 1 3 0 4 

Ηθέα 

Ππιαία 

13/08/16 

13/08/16 

4 

13 

10 

4 

0 

0 
14 

17 
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Πίλαθαο 5.13 πιινγή αθκαίσλ 34ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 17/08/16 1 6 0 7 

Καιακαξηά 18/08/16 0 6 0 6 

Αξεηζνύ 18/08/16 4 11 0 15 

Λαδάδηθα 17/08/16 0 4 0 4 

Ηθέα 

Ππιαία 

19/08/16 

19/08/16 

0 

1 

9 

4 

0 

0 
9 

5 

 

Πίλαθαο 5.14 πιινγή αθκαίσλ 35ε εβδνκάδα αλά γέλνο 

Οηθηζκόο Ζκεξνκελία Culex sp. Aedes sp. Anopheles sp. ύλνιν 

Νέα παξαιία 22/08/16 0 2 1 3 

Καιακαξηά 24/08/16 2 9 3 14 

Αξεηζνύ 24/08/16 0 6 0 6 

Λαδάδηθα 22/08/16 0 2 0 2 

Ηθέα 

Ππιαία 

26/08/16 

26/08/16 

2 

7 

5 

11 

0 

0 
7 

18 

 

Υάξηεο 3 Μεηαθεξόκελε όριεζε ζηηο γύξσ πεξηνρέο από ην Έινο ηεο Μίθξαο ζηε 

πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο. 
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5.2 ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΝΑ ΔΗΓΟ 

 

5.2.1 ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΜΔΟΤ ΟΡΟΤ ΑΝΑ ΔΗΓΟ 

 

Με όια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί από ην πείξακα human bait, ζηα  

παξαθάησ γξαθήκαηα απαληώληαη νη κέζνη όξνη ησλ εηδώλ αιιά θαη αλαιπηηθόηεξα νη 

πιεζπζκνί ησ εηδώλ ζε κέγηζην θαη κεησκέλν αλά ζέζε/ζηαζκό γηα όιεο ηηο 

αθκαηνζπιιήςεηο ζπλνιηθά.  

ην Γξάθεκα 1 ν νξηδόληηνο άμνλαο απεηθνλίδεη ηνπο έμη ζηαζκνύο /ζέζεηο γηα 

ηνπο ηξεηο κήλεο Ηνύλην, Ηνύιην θαη Αύγνπζην. Ο κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ culex 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ θάζεην άμνλα. Από απηό θαίλεηαη ν απμεκέλνο πιεζπζκόο ησλ 

culex ζηε πεξηνρή Ππιαίαο κε κέζν όξν 6,5 γηα ην κήλα Αύγνπζην ελώ ε επόκελε ηηκή 

παξαηεξείηαη ζηε πεξηνρή Αξεηζνύ κε 4,21 ηνλ ίδην κήλα. Οη κηθξόηεξεο ηηκέο 

εκθαλίδνληαη ζηε πεξηνρή Λαδάδηθα (0,71) θαη γηα ηνπο ηξείο ζεξηλνύο κήλεο όπνπ 

έιαβε δηάξθεηα ην πείξακα. Ο πιεζπζκόο ηνπ γέλνο είλαη ελ κέξεη θπζηνινγηθόο γηα ηελ 

επνρή θαη ηε πεξηνρή ιόγσ κηθξώλ εζηηώλ θαη θξεαηίσλ κέζα ζην αζηηθό θέληξν όπνπ 

κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν γέλνο. 

 

 

Γξάθεκα 1 Μεληαίνο κέζνο όξνο ησλ Cx.pipiens αλά ζηαζκό 
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ην Γξάθεκα 2,θαίλεηαη ν πιεζπζκόο ησλ Oc.caspiusπάλσ ζηνπο δύν άμνλεο 

αληίζηνηρνπο κε απηνύ ηνπ γξαθήκαηνο 1. ηνλ νξηδόληην άμνλα είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη 

ζέζεηο/ζηαζκνί θαη νη ηξείο ζεξηλνί κήλεο. Κάζεηα είλαη ν κέζνο όξνο ηνπ πιεζπζκνύ 

ησλ εηδώλ κε μεθάζαξν ην πιεζπζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ζηε πεξηνρή Αξεηζνύκε 6,5, 

Ππιαία 7,20 θαη Καιακαξηά κε 7,9 θαη γηα ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην. Όπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε άπμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ γέλνπο παξαηεξείηαη έληνλα ζηελ 

αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε. Απηό πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζε κεηαθεξόκελε όριεζε ή ζε 

θπζηθά ζύζηεκαηα ηεο αλαηνιηθήο ππαίζξνπ (Πεξαία, Θέξκε, Έινο Μίθξαο). Αληίζεηα 

κε ην Γξάθεκα 3, όπνπ Ae. albopictus, ζπιιήθζεθαλ αθ ελόο ζηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο 

Καικαξηά θαη Αξεηζνύ κε 0,24 κέγηζηε ηηκή γηα ην κήλα Αύγνπζην, όκσο αθ εηέξνπ 

πεξηζζόηεξεο ζπιιήςεηο έγηλαλ ην κήλα Ηνύλην (0,19). Πηζαλόλ, ε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

ζηηο αξρέο ηνπ ζέξνπο είλαη κεγαιύηεξε θαη έηζη βνήζεζε ζηε πξνζέιθπζε ηνπ είδνπο. 

Με αλαθνξά ζηα πξνεγνύκελα θεθάιηα (2.3.1) ην ‘’θνπλνύπη ηίγξεο’’ 

δξαζηεξηνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ηελ εκέξα, ζπλεπώο πνιύ πεξηζζόηεξν ζηηο αξρέο ηνπ 

θαινθαηξηνύ ιόγσ κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ηεο εκέξαο. 

 
Γξάθεκα 2 Μεληαίνο κέζνο όξνο ησλ Oc.caspius αλά ζηαζκό 
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Γξάθεκα 3 Μεληαίνο κέζνο όξνο ησλ Ae.albopictus αλά ζηαζκό 

 

 
 

 
ην γξάθεκα 4, πξνζδηνξίζακε ην κέζν όξν ησλ An. sacharovi γηα ηνπο ηξείο 

κήλεο όπνπ ζπιιέρζεθε ην πιηθό ηνπ πεηξάκαηνο. Ξεθάζαξε αύμεζε αιιά όρη κεγάιε 

γηα ηελ επνρή ηνπ είδνπο είλαη ν κήλαο Αύγνπζηνο κε κέζν όξν 0,49, κε αθόινπζν ην 

κήλα Ηνύιην θαη Ηνύλην κε θζίλνπζα θαηεύζπλζε. ηε πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο 

παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ από 1 θνξά ηα είδε ηνπ αλσθειή (κέζνο όξνο γηα ηηο 

πεξηνρέο 0,19). Αθνινπζνύλ ζην Γξάθεκα 5 ηα An.hyrcanus, κε γεληθό κέζν όξν θαη 

0,19 γηα ην κελ α Ηνύλην θαη Ηνύιην θαη 0,49 γηα ην κήλα Αύγνπζην. 
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Γξάθεκα 4 Μεληαίνο κέζνο όξνο ησλ An.sacharovi αλά ζηαζκό 

 

 

 
Γξάθεκα 5 Μεληαίνο κέζνο όξνο ησλ An.hyrcanus αλά ζηαζκό 

 

 

5.2.2 ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΑΝΑ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

Οη πεξηνρέο όπνπ έγηλε ε ζπιινγή κε ηε κέζνδν ηνπ human bait είλαη ζπλνιηθά έμη θαη 

ρσξίδνληαη ζε ηξείο δήκνπο ηεο πόιεο. Ο δήκνο Θεζζαινλίθεο θαιύπηεη ηηο ζέζεηο Νέα 

Παξαιία θαη Λαδάδηθα , ν δήκνο Καιακαξηάο ηηο ζέζεηο Καιακαξηά θαη Αξεηζνύ θαη 

ηέινο ν δήκνο Ππιαίαο ηηο ζέζεηο Ππιαία θαη Ηθέα. ηα παξαθάησ γξαθήκαηα ζα δoζεί 

απάληεζε γηα ην πιεζπζκό ησλ εηδώλ αλά ζηαζκό κε εκεξνκελίεο αιιά θαη ε 

ζπρλόηεηα ηεο παξνπζίαο ηνπο 
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ην Γξάθεκα 6, γηα ηε ζέζε Αξεηζνύ νη κέγηζηεο ηηκέο είλαη ησλ Oc.caspius θαη 

Cx.pipiens γηα ηηο 27/07 θαη 29/06 αληίζηνηρα. Ζ παξνπζία ησλ Oc.caspius γίλεηαη 

εκθαλήο από ηηο 8/06 κε αλνδηθή πνξεία έσο ηηο 20/07 όπνπ ζεκεηώλεηαη κηθξή πηώζε 

ηνπ πιεζπζκνύ θαη κεηά από κία εβδνκάδα δεκηνπξγείηαη ε κέγηζηε αθκαηνζπιινγή 

απηώλ. Ζ κεκνλσκέλε εκθάληζε ηνπ Ae. Albopictus επηβεβαηώλεηαη ζην γξάθεκα γηα 

ην κήλα Ηνύλην θαη Ηνύιην. Σα cx.pipiens ζηηο 29/06 έρνπλ άλνδν πιεζπζκνύ ελώ ε 

ζπρλόηεηά ηνπο απμάλεηαη από ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ κε θζίλνπζα 

θαηεύζπλζε ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνύζηνπ. 

 

Γξάθεκα 6 πλνιηθόο αξηζκόο θνπλνππηώλ αλά είδνο γηα ηε ζέζε Αξεηζνύ, 

ARHB01 

 

 
 

Γηα ηε πεξηνρή ηεο Καιακαξηάο θαη ηελ νκώλπκε ζέζε παξαηεξνύκε θάηη 

αληίζηνηρν κε ην γξάθεκα 6, ηεο ζέζεο Αξεηζνύ. ηηο 13/07 ηα Oc.caspius έρνπλ 

κέγηζην πιεζπζκό θαη αληίζεηα κείσζε απηνύ ζηηο 12/08 γηα ιίγν εθ όζνλ από ηηο 

18/08 μαλαπαίξλνπλ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εηδώλ. Σα Cx.pipiens αθνινπζνύλ 

πιεζπζκηαθά ζηηο 22/06, θαη κία εβδνκάδα αξγόηεξα κεηώλνληαη αηζζεηά θαη 

απμάλνληαη μαλά ζηηο 27/07. ηε πεξηνρή εκθαλίδνληαη ηα κνλαδηθά αλσθειή ζηηο 

29/06 θαη 24/08 αληίζηνηρα ησλ εηδώλ . 
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Υάξηεο 4 Οη ζέζεηο Αξεηζνύ θαη Καιακαξηά, ηνπ HB γηα ηε πεξηρή ηεο 

Καιακαξηάο. 

 

 
 

 
Γξάθεκα 7 πλνιηθόο αξηζκόο θνπλνππηώλ αλά είδνο γηα ηε ζέζε Καιακαξηά, 

KLHB01 

 

 
 

Πην θεληξηθά ζηε Θεζζαινληθή βξεζήθακε ζηε ζέζε Νέα Παξαιία όπνπ ε 

παξνπζία ησλ Oc.caspius έγηλε πεξηζζόηεξν αηζζεηή γηα ηε πεξηνρή ζηηο 25/07 θαη ζηηο 
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11/08 μεθίλεζε ε θζίλνπζα πνξεία ηεο παξνπζίαο ηνπο. Αληίζηνηρα θαη γηα ηα όπνπ ζηε 

κέζε ηνπ κήλα Ηνπιίνπ 18/07 είλαη ην κέγηζην ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζην ηέινο ηνπ 

δεκηνπξγείηαη κεγάιε πηώζε. Παξ όια απηά ε ζπρλόηεηα ηνπ είδνπο παξακέλεη 

ζηαζεξή κέρξη ην ηέινο ηνπ Απγνύζηνπ. ηε πεξηνρή ππάξρνπλ αλσθειή πνπ πνιύ 

πηζαλό λα έρνπλ κεηαθηλεζεί κε ηνλ αέξα από ηε δπηηθή πεδηάδα ηεο Θεζζαινλίθεο 

(Καινρώξη-ίλδνο) αθνύ ε ζπρλόηεηά ηνπο είλαη αξθεηά κηθξή. 

 
Γξάθεκα 8 πλνιηθόο αξηζκόο θνπλνππηώλ αλά είδνο γηα ηε ζέζε Νέα Παξαιία,  

NPHB01 

 

 
 

Ζ ζέζε Λαδάδηθα βξίζθεηαη πεξηζζόηεξν δπηηθά από όιεο ηηο ζέζεηο ηνπ 

πεηξάκαηνο θαη θνληά ζην ιηκάλη ηεο πόιεο. Σν ‘’πιεκκπξηθό θνπλνύπη’’ έρεη ζπρλέο 

εκθαλίζεηο από ηηο 01/07 κε ην κέγηζην πιεζπζκνύ ζηηο 25/07 όπνπ εθεί ζπλαληάκε 

An.hyrcanus θαη An.sacharovi αληίζηνηρα.Ο κεγάινο αξηζκόο ησλ εηδώλ ζηε ζέζε απηή 

ζρεηηθά κε ηε παξνπζία αλσθειώλ, πηζαλόηαηα λα βαζίδεηαη ζηε βξνρή ζηελ αξρή ηνπ 

κήλα (3/07), ε νπνία ζε ζρέζε κε ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηηο θαηάιιειεο 

ζεξκνθξαζίεο κεηά από εκέξεο επλόεζε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ εηδώλ. Ζ ζπρλόηεηα ηεο 

παξνπζίαο ησλ Cx.pipiens είλαη πεξηζηαζηαθή κε ηδηαίηεξε αύμεζε ζηηο 13/06, 18/07 

θαη 01/08. Ζ βξνρή ηνπ κήλα είλαη θαλεξό πσο επεξέαζε θαη ην πιεζπζκό ησλ 

Cx.pipiens θαζώο είλαη έλα είδνο πνπ αλαπαξάγεηαη ζηα θξεάηηα ηεο πόιεο θαηο ζε 

κηθξέο εζηίεο κε ζηάζηκα λεξά. ηε πεξίπησζε ηεο ζέζεο απηήο πηζαλέο εζηίεο είλαη ην 

ζηληξηβάλη ζηε πιαηεία, νη απιαθώζεηο ηνπ δξόκνπ, ην πιαθόζηξσην, ηα θξεάηηα θαη ηα 

ινύθηα. 
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Γξάθεκα 9 πλνιηθόο αξηζκόο θνπλνππηώλ αλά είδνο γηα ηε ζέζε Λαδάδηθα, 

LDHB01 
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Υάξηεο 5 Οη ζέζεηο Λαδάδηθα θαη Νέα παξαιία,ηνπ HB γηα ηε πεξηρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο (θέληξν). 

 

 
 

ηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο βξίζθεηαη ε ζέζε Ππιαία. ην 

Γξάθεκα 10 παξαηεξείηαη ε ζηαζεξή ζπρλόηεηα ησλ εηδώ πνπ θπξηαξρνύλ ζηηο 

αθκαηνζζπιήςεηο ηνπ HB κε θνξύθσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ Cx.pipiens ζηηο 13/08 αλώ 

ζπγρξόλσο ππάξρεη κείσζε ησλ Oc.caspius. Απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιόγσ 

πξνλπκθνθηνλίαο από ην έξγν θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ από ηε ΠΚΜ ή από ηηο 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο είλαη ζεξκνπιεθηηθέο γηα ην είδνο. Χζηόζν, ην κήλα 

Ηνύιην (15/07) αγγίδνπλ ην κέγηζην ηνπ πιεζπζκνύ θαη μαλαθάλνπλ ηε παξνπζία ηνπο 

αηζζεηή από ηηο 26/08.  
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Γξάθεκα 10 πλνιηθόο αξηζκόο θνπλνππηώλ αλά είδνο γηα ηε ζέζε Πύιαία, 

PLHB01 

 

 
 

Ζ ζέζε Ηθέα είλαη απηή πνπ βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθόηεξν ζεκείν ηεο πόιεο θαη 

ηνπ πεηξάκαηνο. Ζ απεηθόλεζε ησλ παξαθάησ καο δείρλεη γηα αθόκα κία θνξά ηα 

θπξίαξρα είδε ηεο πόιεο κε ηα Cx.pipiens λα θξαηάλε κηα ζηαζεξή ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο όπσο θαη ηά Oc.caspius. ηηο 8/07 όπσο θαη ζηηο 27/07 ηα ζεκεηώλνπλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ είδνπο πιεζπζκηαθά θαη αλαθάκπηνπλ ζηηο 15/07 θαη 13/08 

όπνπ ζεκεηώλεηαη ην κέγηζην. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν θπξίαξρα είδε είλαη εκθαλή 

γηα ηε ζέζε ηνπ Ηθέα όηη θπξηαξρνύλ ηα Oc.caspius. Πηζαλόλ επεηδή δελ ππάξρεη 

ζηαζεξή ζπρλόηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ κέγηζηνπ πιεζπζκνύ ε παξνδηθή αύμεζε λα 

νθείιεηαη ζε παζεηηθή δηαζπνξά από ηελ αλαηνιηθή ύπαηζξν θαη ηα θπζηθά ηεο 

ζπζηήκαηα. ηηο 3/07 ππάξρεη εκθάληζε ηνπ Ae.albopictus ζηε ζέζε .  
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Γξάθεκα 11 πλνιηθόο αξηζκόο θνπλνππηώλ αλά είδνο γηα ηε ζέζε Ηθέα. 

IKHB01 
 

 
 

Υάξηεο 6 Οη ζέζεηο Ππιαία θαη Ηθέα,ηνπ HB γηα ηε πεξηρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Θεζζαινλίθεο 

 

 
 

 

 

 



56 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Ζ εμάπισζε ησλ θνπλνππησλ είλαη αξθεηά κεγάιε ζε όιν ηνλ θόζκν θαη 

πνηθίιεη ησλ εηδώλ αλάινγα κε ην θιίκα ηεο θάζε ρώξαο. ε όιν ηνλ θόζκν έρνπλ 

αλαπαξαξαρζεί δίαθνξα είδε πνπ αθ ελόο δεκηνπξγνύλ κεγάιε όριεζε θαη αθ έξηέξνπ 

είλαη εμαηξεηηθά επηθύλδπλα γηα ηε δεκόζηα πγεία. Σα ηειεπηαία ρξόληα δηάθνξεο 

πεξηνρέο ελδεκνύλ από αζζέλεηεο κεηαδηδόκελεο από ηα θνπλνύπηα κε έλα πςειό 

πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο ζε όιν ην πιαλήηε. Δμαηηίαο ησλ θνπλνππηώλ πνιιέο αζζέλεηεο 

ζεκεηώζεθαλ ζηελ ρώξα καο, αηζζεηά ζην παξειζόλ, κε ζνβαξόηεξν από απηά ηελ 

έθξεμε από ηνλ ην ηνπ δπηηθνύ Νείινπ. Ο θίλδπλνο παξακέλεη ελεξγόο όζν ππάξρνπλ 

κεγάινη πιεζπζκνί αθκαίσλ ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θνληά ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα. Όπσο αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ε Διιάδα θαη 

θπξίσο ε Κεληξηθή Μαθεδνλία πεξηέρεη 90% νξπδόλεο θαη 70% πγξνβηόηνπνπο (δπηηθά 

ηεο Θεζζαινλίθεο) θάηη πνπ επλνεί ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνπλνππηώλ θαη απμάλεη 

θαηαθόξπθα ηνπο πιεζπζκνύο θαη ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο 

ηεο ρώξαο. Με ην παξαπάλσ πείξακα ήηαλ δπλαηό αξρηθά λα πξνζειθύζνπκε θαη 

ύζηεξα λα πξνζδηνξίζνπκε ζπλνιηθά ηξία γέλε θνπλνππηώλ θαη έμη είδε κε ηε κέζνδν 

ηνπ human bait. Από απηά ηα 3 παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δεκόζηα πγεία ηα 

ηειεπηαία ρξίληα ζηελ Διιάδα. Σα θπξηόηεξα είδε πνπ θπξηαξρνύλ ζην αζηηθό θέληξν 

ηεο πόιεο είλαη ηα Cx.pipiens θαη ηα Oc.caspius, εθ ησλ νπνίσλ ην πξώην είλαη 

εμαηξεηηθά αλζξσπόθηιν. Καη ηα δύν είδε ηα ζπλαληάκε ηνπ θαινθαηξηλνύο κήλεο ζε 

κηα ζηαζεξή ζπρλόηεηα θαη παξνδηθά απμάλνληαη. Οη απμήζεηο ηνπ πιεζπζκνύ πνιιέο 

θνξέο νθείινληαη ζε κεηαθεξόκελε όριεζε από παζεηηθή δηαζπνξά πνπ δεκηνπξγείηαη 

κέζσ ηνπ αέξα θαη κεηαθέξεη ηα θνπλνύπηα από άιιεο πεξηνρέο απ όπνπ θαη 

πξνέξρνληαη. Δηδηθά ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηηο δπηηθέο πεξηνρέο ε 

κεηαθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο από ηνπο νξπδώλεο ζηε πεξηνρή ηνπ 

Καινρσξίνπ θαη ηεο ίλδνπ. ηελ αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε γίλεηαη από ηε πεξηνρή ηεο 

Πεξαίαο, ηεο Θέξκεο θαη ην Έινο Μίθξαο. Οη πιεζπζκνί ηνπ Cx.pipiens απμάλνληαη 

ζην θπζηθό πεξηβάιινλ αιια θπξίσο από κηθξέο εζηίεο αθόκα θαη κέζα ζηελ νηθία καο, 

ζηα πνιπάξηζκα θξεάηηα ηεο πόιεο, ππνλόκνπο, ιύκκαηα θαη επνκέλσο επλνείηαη από 

ηε ζρεηηθή πγξαζία θαη ηα ζηάζηκα λεξά. Απμεζε θαη ησλ δύν εηδώλ παξαηεξήζεθε ζην 

κήλα Ηνύιην κεηά από βξνρή ζηηο αξρέο ηνπ κήλα. Σν θνηλό θνπλνύπη, πέξα όηη είλαη 

νριεξό, νη ζηαζεξέο ζπρλόηεηεο εκθάληζήο ηνπ θαη νη απμεκέλνη πιεζπζκνί ζε όιεο ηηο 

ζέζεηο ηνπ πεηξάκαηνο ην θαζηζηνύλ επηθύλδπλν γηα ηε δεκόζηα πγεία., ηόζν όζν λα 
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ππάξρεη πξόιεςε θαη πξνθύιαμε θαη λα ππελζπκίδεη όηη ν ηνο δελ έρεη εμαιεθζεί αιιά 

αληίζεηα παξακέλεη ελεξγόο ζηε ρώξα καο.. Σα θνπλνύπηα ηνπ γέλνπο Anopheles θαη 

Ae.albopictus εκθαλίζηεθαλ θύξησο αλαηνιηθά ηεο Θεζζαινλίθεο κε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα απ όηη ζε άιιεο πεξηνρέο. Σν ‘’θνπλνύπη ηίγξεο’’κπνξεί λα είλαη έλα 

θνπλνύπη πνπ δεκηνπξγεί κεγάιε ελόριεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, όκσο δελ 

απνηειεί θαζαξό απνηέιεζκα ηνπ πεηξάκαηνο ιόγσ πεξηνξηζκώλ θαηά ηε δηεμαγσγή 

ηνπ, επεηδή δελ ππήξρε ρξόλνο λα γίλεη κεζεκεξηαλέο ώξεο όπνπ έρεη κεγάιε 

δξαζηεξηόηεηα. Απηό δε ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη ή όηη έρεη κηθξνύο πιεζπζκνύο θαη 

πεξηζηαζηαθή ζπρλόηεηα. Δίλαη ηθαλό λα κεηαθέξεη αζζέλεηεο ζε πγηήο αλζξώπνπο θαη 

λα εκθαλίζεη ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ πνιύ αξγόηεξα κε ζνβαξόηεξεο κνξθέο ζηελ 

εμέιημή ηνπ. Ζ παξνπζία ησλ αλσθειώλ θνπλνππηώλ δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε όκσο 

απηό δε παύεη λα ην θαζηζηά ύπνπην γηα ηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο κέζα ζηε πνιε, 

όζν ππάξρνπλ θαη δνύλ αλακεζά καο άλζξσπνη από ελδεκηθέο ρώξεο είηε γηαηί είλαη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο είηε επεηδή θηινμελνύληαη ζηα θέληξα θηινμελείαο  πξνζθύγσλ 

(ΚΦΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο π.ρ Γηαβαηά, Χξαηόθαζηξν, ιηκάλη θ.α. 

Δλ θαηαθιείδη, ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη όριεζε από ηα θνπλνύπηα αζηηθά θαη 

πεξηαζηηθά ηεο πόιεο θαη είλαη θπζηνινγηθό γηα ηελ επνρή εθ όζνλ ππάξρνπλ νξπδώλεο 

θαη θπζηθά ζπζηήκαηα ζε αθηίλα κόιηο ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ. Σα αλζξσπόθηια θνπλνύπηα 

είλαη ζαθώο ηα culex pipiens, ηα aedes albopictus, ηα anopheles sacharovi θαη ηα 

ochlerotatus caspius όπσο απνδείρζεθε από ηε ζπιινγή ηνπ human bait. ε 

πιεζπζκηαθή αθζνλία θαη ζπρλόηεηα εκθάληζεο θπξηαξρνύλ ηα culex pipiens & 

ochlerotatus caspius. Τγεηνλνκηθά απαζρνινύλ νιόθιεξε ηε ρώξα θαη κάιηζηα 

εληαηηθά αθνύ είλαη δηαβηβαζηέο ζνβαξώλ ηνγελώλ αζζελεηώλ θαη ινηκώμεσλ πνπ δελ 

έρνπλ εμαιεηθζεί .Μέζσ ησλ αζζελεηώλ θαη εηδηθά απηώλ πνπ δελ είλαη ήπηαο κνξθήο 

ην βηνηηθό επίπεδν δπζθνιεύεη θαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ράλνπλ ηε ζηαζεξόηεηά ηνπο. 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο είλαη θαιό λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο πξνζηαζίαο 

από ηα θνπλνύπηα πνπ επηζεκαίλεη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ, ε έγθαηξε πξόιεςε (ζίηεο, εληνκναπσζεηηθά, 

πεξηνξηζκόο ζηάζηκσλ λεξώλ ζηα ζπίηηα) αιιά θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηαηξώλ γηα 

έγθαηξε δηάγλσζε ηεο ζεξαπείαο ζα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε δεκόζηα πγεία.  
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ΛΟΤ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 23 

2
1 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 23 

2
1 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 23 

2
1 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 23 

2
2 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 23 

2
1 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 24 

2
4 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 24 

2
6 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 24 

2
5 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 24 

2
5 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 24 

2
4 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 24 

2
5 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 25 

2
7 ΛΙΓΟ 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 25 

2
8 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 25 

2
8 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 25 

2
8 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 25 

2
7 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 25 

2
8 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 26 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 26 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 6 0 1 0 0 2 1 0 0 0 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 26 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 26 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 26 

2
5 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
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PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 26 

2
5 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

                                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 27 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 5 0 5 0 0 0 1 0 1 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 27 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 27 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 27 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 27 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 27 

2
5 

ΜΕΣΡΙ
Ο 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 

                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 28 

2
7 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 28 

2
7 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 28 

2
7 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 28 

2
7 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 28 

2
7 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 28 

2
7 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 

                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 29 

3
0 ΛΙΓΟ 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 29 

3
0 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 



67 
 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 29 

3
0 ΛΙΓΟ 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 29 

3
0 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 29 

3
0 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 2 0 9 0 0 0 1 0 0 1 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 29 

3
0 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 30 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 6 0 5 0 0 0 0 0 0 1 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 30 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 30 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 8 0 5 0 0 1 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 30 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 30 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 30 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 6 0 8 0 0 0 1 0 0 0 

                

NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑ 
ΝΕΑ  31 

3
3 ΛΙΓΟ 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 31 

3
4 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 5 0 9 0 0 0 0 0 0 0 

ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 31 

3
4 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 31 

3
4 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 

IKTR0 ΘΕΑΛ ΙΚΕΑ 31 3 ΚΑΘΟ 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
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 100 ΟΝΚΗ 3 ΛΟΤ 

PLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΠΤΛΑΙΑ 31 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

                NPTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΝΕΑ 
ΠΑΡΑΛΙΑ 32 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

KLTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑ
ΡΙΑ 32 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 2 0 7 0 0 0 0 0 2 

 ARTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΑΡΕΣΟΤ 32 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

LDTR

0100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ 

ΛΑΔΑΔΙΚ
Α 32 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

IKTR0

100 

ΘΕΑΛ
ΟΝΚΗ ΙΚΕΑ 32 

3
3 

ΚΑΘΟ
ΛΟΤ 4 0 7 0 0 0 0 0 1 1 


