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στα σπίτια μας.
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Το κοινό κουνούπι και ο ιός του Δυτικού Νείλου

•  Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι νόσημα που 
    μεταδίδεται από τσίμπημα κουνουπιών. Ο ιός δεν μεταδίδεται από
    άνθρωπο σε άνθρωπο.

•  Μεταδίδεται κυρίως από το τσίμπημα των κοινών κουνουπιών
    (Culex) που συναντώνται στις πόλεις και στα χωριά και 

αναπαράγονται σε ανθρωπογενείς εστίες (βόθροι, φρεάτια όμβριων 
υδάτων, αποχετευτικό σύστημα).

•  Είναι πολύ σημαντική η δική σας συνεισφορά στην καταπολέμησή 
    του, μειώνοντας όλες εκείνες τις επιφάνειες όπου λιμνάζουν νερά.

Το κουνούπι Τίγρης

•  Το Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus) είναι ξενικό είδος,
    το οποίο από το 2004 και μετά εγκαθίστανται προοδευτικά σε όλη 

την Ελλάδα (κυρίως σε αστικό περιβάλλον).

•  Είναι είδος υψηλής υγειονομικής σημασίας, δεδομένου ότι είναι     
    εν δυνάμει φορέας πολλών αρμποϊών, επικίνδυνων για την 

ανθρώπινη υγεία.

•  Αναπαράγεται σε μικρές υδατοσυλλογές που δύσκολα εντοπίζονται.

•  Δραστηριοποιείται και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

•  Είναι εξαιρετικά ανθρωπόφιλο, προκαλώντας σημαντική όχληση.

Τα Ανωφελή κουνούπια και η Ελονοσία

•  Τα Ανωφελή κουνούπια αφθονούν στα περισσότερα υγροτοπικά 
    συστήματα της χώρας μας

•  Αναπαράγονται σε αβαθή νερά, εκτεθειμένα στον ήλιο με 
    επιφανειακή βλάστηση.

•  Το είδος Anopheles sacharovi είναι έντομο υψηλής υγειονομικής 
    σημασίας αποτελώντας τον βασικό φορέα μετάδοσης Ελονοσίας 

στην χώρα μας.

•  Η Ελονοσία μεταδίδεται κυρίως μέσω δήγματος κουνουπιού 
    και όχι από άτομο σε άτομο.

•  Είναι πολύ σημαντική η προφύλαξη εφαρμόζοντας τα μέτρα 
    ατομικής προστασίας που προτείνονται.
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