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  Το  Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο  /  Παράρτημα  Πελοποννήσου  &  Δυτικής 

Στερεάς  Ελλάδας  με  αφορμή  την  ημερίδα  που  διοργάνωσε  ο  Σύλλογος 

Γεωπόνων  Αργολίδας  στις  17  Οκτωβρίου  2010  με  θέμα  το  πρόβλημα  των 

κουνουπιών, κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει την κοινή γνώμη για το μεγάλο αυτό 

θέμα,  διαχέοντας  τα  άκρως  ενδιαφέροντα  αποτελέσματα  της  ημερίδας  στους 

φορείς της Πολιτείας (Περιφέρεια, Δήμοι).  

  Τα  συμπεράσματα  και  οι  προτάσεις  που  προέκυψαν  από  την  εν  λόγω 

ημερίδα, συνοψίζονται στα κάτωθι: 

  

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κουνουπιών απαιτεί τόσο ατομικές 

προσπάθειες  όσο  και  συντονισμένες  ενέργειες  της  οργανωμένης  πολιτείας.  Ο 

επιτυχημένος συνδυασμός ατομικών δράσεων και στοχευμένων ενεργειών από 

την  πλευρά  της  πολιτείας  μπορεί  να  δώσουν  αποτελέσματα  που  όχι  μόνο  θα 

ελαχιστοποιήσουν  την  πιθανότητα  μετάδοσης  νόσων  αλλά  θα  περιορίσουν 

δραστικά την όχληση από τα κουνούπια. 

Επειδή  η  γνώση  της  βιοοικολογίας  των  κουνουπιών  αποτελεί  το 

βασικότερο  στοιχείο  για  την  αποτελεσματική  αντιμετώπισή  τους  τόσο  η 

ενημέρωση  των  πολιτών  για  βασικές  ενέργειες  που  μπορεί  να  κάνουν  στον 

ιδιωτικό τους χώρο αλλά και η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης από την μεριά 

της πολιτείας (Δήμων, εργολάβων που αναλαμβάνουν έργα καταπολέμησης των 

κουνουπιών) μπορεί να οδηγήσει σε μια  επιτυχημένη συνταγή ολοκληρωμένης 

διαχείρισης των κουνουπιών μιας περιοχής. 

Ατομικές Ενέργειες:      

 Τοποθέτηση σίτων στα παράθυρα και στις πόρτες των σπιτιών 

 Φύλαξη  των  δοχείων  του  νερού  που  δε  χρησιμοποιούνται  (κουβάδες, 
καρότσια,  παλιά  ελαστικά,  βάρκες)  γυρισμένα  ανάποδα  ή  καλυμμένα 

ώστε να μην πιάνουν νερό της βροχής 
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 Συχνός καθαρισμός και ανανέωση του νερού σε ποτίστρες ζώων, γούρνες, 
δεξαμενές νερού και συλλογή των φύλλων και άλλων σκουπιδιών από την 

επιφάνειά τους 

 Αντικατάσταση  τυχόν  σπασμένων  σωλήνων  νερού  και  διαρροών. 
Καθάρισμα των υδρορροών 

 Χλωρίωση ή άδειασμα των πισινών όταν δεν χρησιμοποιούνται 

 Να  μην  επιτρέπεται  στα  λύματα  των  στάβλων  να  συσσωρεύονται  γιατί 
δημιουργούν εστίες 

 Έλεγχος  της  στεγανότητας  των  βόθρων  και  τοποθέτηση  σίτας  στους 
αγωγούς εξαερισμού 

 Χρήση  απωθητικών  σκευασμάτων  που  προβλέπονται  για  ατομική 
προστασία 

 Ανοιχτή επικοινωνία με τις υπηρεσίες του δήμου και ενημέρωση για τυχόν 
βλάβες  του  συστήματος  υδροδότησης  που  μπορεί  να  προκαλούν 

λιμνάζοντα ύδατα 

Ενέργειες της Πολιτείας (Δήμου – Περιφέρειας):  

 Καθαρισμός  των  αγωγών  όμβριων  υδάτων,  στραγγιστικών  και 

αρδευτικών  καναλιών  των  χωραφιών  από  χόρτα,  πέτρες,  χώματα  και 

άλλα υλικά που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του νερού 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για τις δυνατότητες της δικής του 
συμβολής  στην  πρόληψη  και  τον  περιορισμό  των  περι‐οικιακών  εστιών 

αναπαραγωγής των κουνουπιών 

 Ενημέρωση του κοινού για μέτρα προφύλαξης σε περιπτώσεις μετάδοσης 
ασθενειών 

Εφόσον  απαιτείται  εκτέλεση  προγράμματος  καταπολέμησης,  αυτό  θα 

πρέπει να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 

 Εξασφάλιση  επαρκούς,  έγκαιρης  (μόνιμης)  χρηματοδότησης  για  την 
εκτέλεση τέτοιων προγραμμάτων 

 Εκτέλεση προγραμμάτων σε  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους και  όχι μόνο για 
κάποιους μήνες του έτους 

 Προσδιορισμός  του/των  είδους/ών  του/των  κουνουπιού/ιών  που 

προκαλεί/ούν το πρόβλημα 

 Μελέτη  και  γνώση  της  βιολογίας  και  οικολογίας  του  συγκεκριμένου 
είδους,  δηλαδή  του  βιολογικού  κύκλου,  των  εστιών  αναπαραγωγής  του, 

των ασθενειών που μπορεί να μεταδώσει κ.λ.π. 



 Παρακολούθηση  (monitoring)  του  πληθυσμού  των  κουνουπιών  με 

κατάλληλες  μεθόδους  δειγματοληψίας  ώστε  να  εντοπιστούν  όλες  οι 

εστίες ανάπτυξης των ατελών του σταδίων,  τα σημεία συνάθροισης των 

τελείων, η εποχή ή τα χρονικά διαστήματα που παρατηρείται αύξηση της 

πυκνότητας των πληθυσμών του κ.λ.π. 

 Καταγραφή  των  μέτρων  που  μπορούν  να  συμβάλλουν  στον  περιορισμό 
της  πυκνότητας  του  προς  καταπολέμηση  είδους  με  αξιολόγηση  της 

απόδοσης  του  κάθε  μέτρου  σύμφωνα με  την  εμπειρία  που  υπάρχει  από 

προηγούμενες  εφαρμογές ή  τις πληροφορίες από  τη σχετική με  το θέμα 

βιβλιογραφία 

 Επιλογή του μέτρου ή του συνδυασμού των μέτρων που θα εφαρμοστούν, 
με  σκοπό  την  επίτευξη  του  καλύτερου  δυνατού  αποτελέσματος  με  τους 

μικρότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και αν είναι 

δυνατό, με τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση 

 Καθορισμός  του  χρόνου  επέμβασης  με  χρήση  του  κατάλληλου 
εγκεκριμένου  χημικού  σκευάσματος  ώστε  να  μεγιστοποιούνται  τα 

ποσοστά  επιτυχίας  να  μειώνεται  η  περιβαλλοντική  επιβάρυνση  και  να 

αποφεύγεται η σπατάλη χρημάτων 

 Περιορισμός του αριθμού των επεμβάσεων στις πλέον απαραίτητες 

 Καθορισμός του φορέα ή των φορέων που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν 
το έργο της καταπολέμησης και του φορέα που θα διενεργεί τον έλεγχο 

 Έλεγχος  της αποτελεσματικότητας  των προγραμμάτων από ανεξάρτητο 
φορέα 

 Έλεγχος της ανθεκτικότητας σε βιοκτόνα από ανεξάρτητο φορέα 

 Καθιέρωση  ανοιχτής  γραμμής  επικοινωνίας  ώστε  να  εντοπίζονται 
έγκαιρα τυχόν αστοχίες των ενεργειών καταπολέμησης 

 

 

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

              (Παρ/μα Πελ/σου & Δυτικής Στερεάς) 
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