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Σημαντικές ασθένειες που μεταδίδονται από 
κουνούπια στην Ελλάδα
  Ελονοσία. Αν και η ελονοσία εξαλείφθηκε από την Ελλάδα 
το 1974, τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκαν πολλά 
κρούσματα κυρίως στην περιοχή της Σκάλας Λακωνίας. 
Διαβιβαστές της ελονοσίας είναι τα ανωφελή κουνούπια 
(γένος Anopheles).Ιός του Δυτικού Νείλου. Στην Ελλάδα τα 
πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν το καλοκαίρι του 2010. 
Στη μετάδοσή του εμπλέκονται κουνούπια που ανήκουν στο 
γέγένος Culex. 

Γενικές πληροφορίες για τα κουνούπια
  Τα κουνούπια αποτελούν τη μεγαλύτε

ρη ομάδα 

αιμομυζητικών εντόμων, τα οποία εκτός ό
τι ενοχλούν 

τους ανθρώπους και τα ζώα, μεταδίδουν κ
αι σοβαρές 

ασθένειες, όπως η ελονοσία, ο Δάγκειος πυ
ρετός, ο ιός 

του Δυτικού Νείλου κ.α. Πρόκειται για έντο
μα τα οποία 

έχουν μέγεθος 3-6 χιλιοστά (σπανιότερα φ
τάνει τα 9 

χιλιοστά), ενώ το βάρος τους είναι γύρω 
στα 0,0025 

γραμμάρια.γραμμάρια. Παγκοσμίως, ο αριθμός 
των ειδών 

κουνουπιών που έχει καταγραφεί μέχρι 
τώρα είναι 

περίπου 3500, ενώ στην Ελλάδα έχουν 
καταγραφεί 

περίπου 60 είδη κουνουπιών. 

Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών  Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών αποτελείται από το αυγό (ωό), την προνύμφη, τη νύμφη και, τέλος, το ενήλικο (αρσενικό και θηλυκό). Εκτός από το ενήλικο (το γνωστό ενοχλητικό κουνούπι που μας τσιμπά) όλα τα άλλα στάδια διαβιούν στο νερό. Πολλές φορές αρκεί έστω και μια μικρή ποσότητα στάσιμου νερού προκειμένου τα γονιμοποιημένα θηλυκά κουνούπια να ενεναποθέσουν τα αυγά τους. Κατά την ανάπαυσή τους τα ενήλικα κουνούπια συνήθως εντοπίζονται σε σκιερά και δροσερά μέρη. 
 Η διατροφή των ενήλικων κουνουπιών βασίζεται στα σάκχαρα από νέκταρ ανθέων και χυμούς φρούτων. Τα θηλυκά όμως πρέπει να λάβουν και αίμα προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την πρωτεΐνη του για τη δημιουργία των αυγών τους.ΗΗ διάρκεια ζωής των ενηλίκων κουνουπιών κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες μέχρι ορισμένους μήνες στα εύκρατα κλίματα, αν και πολλοί παράγοντες εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους (θερμοκρασία, η υγρασία, η παρουσία φυσικών εχθρών κ.λ.π.). Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου τα κουνούπια μπορούν να ζήσουν για λίγους μήνες είτε ως αυγά είτε ωςως ενήλικα.


