
Τα καλοκαίρια πρέπει να είναι ευχάριστα 
και ασφαλή

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τους Δήμους 
υλοποιεί ένα ενιαίο έργο καταπολέμησης κουνουπιών στις 
Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας 
και Μεσσηνίας.
Το έργο βασίζεται στη μέθοδο της προνυμφοκτονίας και 
περιλαμβάνει δειγματοληψίες και ψεκασμούς σε υδάτινες 
επιφάνειες.

Για την επιτυχία του έργου είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας.
Πολλά από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν προέρχονται από 
ιδιόκτητους χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών 
μας. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε 
και πρέπει να κάνουμε, ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά, 
τον εαυτό μας, και τους συνανθρώπους γύρω μας:

•   Περιορίζουμε στο χώρο μας όλες εκείνες τις επιφάνειες όπου    
     λιμνάζουν νερά

•   Προσπαθούμε ν’ αποφύγουμε τα τσιμπήματά τους.

Όπου υπάρχουν κουνούπια 
υπάρχουν στάσιμα νερά

Μήπως εκτρέφεις κουνούπια στην αυλή σου;

•  Φύλαξε τα δοχεία νερού που δεν χρησιμοποιείς γυρισμένα 
ανάποδα ή διατήρησέ τα καλυμμένα.

•  Ανανέωσε και καθάριζε τακτικά το νερό στις ποτίστρες των 
ζώων (τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα)

•  Απομάκρυνε το νερό που μαζεύεται στα πιατάκια από τις 
γλάστρες τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

•  Κάλυψε ή απομάκρυνε παλιά λάστιχα που συσσωρεύουν 
    βρόχινο νερό.
•  Καθάριζε τα φύλλα που μαζεύονται στα λούκια της βροχής.
•  Κάλυψε με σίτες τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων.
•  Κάλυψε τις βάρκες ώστε να μη μαζεύουν νερό της βροχής.
•  Επιδιόρθωσε σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν.
•  Καθάριζε συχνά τους σταύλους των ζώων.
•  Αν έχεις πισίνα, καλό είναι να θέτεις σε λειτουργία κάθε 

μέρα  το φίλτρο καθαρισμού ώστε να απομακρύνονται αυγά 
και προνύμφες κουνουπιών.

•  Να κουρεύεις τακτικά το γρασίδι, τους θάμνους και τις 
φυλλωσιές (είναι καταφύγια κουνουπιών).

•  Να ποτίζεις κατά προτίμηση το πρωί.
•  Να χρησιμοποιείς λαμπτήρες κίτρινου χρώματος για το 

φωτισμό εξωτερικών χώρων.

Μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα:

Προφύλαξε τον εαυτό σου και τους γύρω σου,
χρησιμοποιώντας:

•  Σήτες σε πόρτες και παράθυρα, φεγγίτες και αεραγωγούς τζακιού.
•  Ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.
•  Εντομοκτόνα στον αέρα (φιδάκια, ταμπλέτες, αεροζόλ κ.λπ.).
•  Κουνουπιέρες.
•  Εντομοαπωθητικά τόσο στο ακάλυπτο δέρμα, όσο και πάνω από 
    τα ρούχα (προσοχή στις οδηγίες χρήσης!). 
•  Κατάλληλα ρούχα ανοιχτόχρωμα και φαρδιά (μακριά μανίκια και 
   παντελόνια) και

απομακρύνοντας:  

•  τον ιδρώτα με συχνά λουτρά καθαριότητας.

Προσοχή! 

Τα περισσότερα είδη κουνουπιών τσιμπούν από 
το σούρουπο μέχρι το χάραμα.
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Σκέψου ότι ένα πλημμυρισμένο υπόγειο
μπορεί να ταλαιπωρήσει

ένα ολόκληρο χωριό
για ολόκληρο το καλοκαίρι!
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