
 
  

 

 

ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ ΤΙΓΡΗΣ 
 

Το Ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) είναι ένα 

κανονικό σε μέγεθος κουνούπι με μήκος σώματος παρόμοιο με 

εκείνο του κοινού κουνουπιού Culex pipiens (5-6 mm), ενώ το 

σώμα του είναι μαύρου χρώματος με λευκές περιοχές στο 

θώρακα, την κοιλιά και τα πόδια. Τα θηλυκά είναι επιθετικά και 

τσιμπούν συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας, με το μέγιστο 

της δραστηριότητάς τους να παρατηρείται νωρίς το πρωί (06:00 

με 08:00) και αργά το απόγευμα (16:00 με 18:00). Τα θηλυκά 

συνήθως ψάχνουν για τροφή κοντά στο έδαφος και προτιμούν να 

τσιμπούν στις περιοχές των αστραγάλων και των γονάτων. 

Από τα αποτελέσματα της εντομολογικής έρευνας 

δημιουργήθηκαν χάρτες που παρουσιάζουν τη χρονική έναρξη 

της δραστηριότητας του είδους Aedes albopictus (κν. Ασιατικό 

κουνούπι τίγρης) στις περιοχές του λεκανοπεδίου. Το έργο 

συνεχίζει την παραγωγή και αξιολόγηση των εντομολογικών 

δεδομένων και όπου κρίνεται απαραίτητο προτείνονται έκτακτες 

δράσεις. 

 

Προτάσεις Διαχείρισης Ασιατικού Κουνουπιού Τίγρης από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, μέσω των ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών που εφαρμόζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της, θα πρέπει και οι Δήμοι να 
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έχουν πρόγραμμα για τη διαχείριση φρεατίων και άλλων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που εντοπίζονται στην 

περιοχή της αρμοδιότητάς τους. Τέλος, υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται και από τη 

δική τους μεριά μέτρα διαχείρισης των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών καθώς και μέτρα ατομικής προστασίας. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
 LIFE CONOPS-Γενικές πληροφορίες για το Ασιατικό κουνούπι τίγρης: 

https://www.conops.gr/category/kounoupi-tigrhs/  

Η συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 

πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις στοχεύοντας, τόσο στην εντομολογική παρακολούθηση όσο και στην 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την ορθή διαχείριση τόσο των κουνουπιών όσο και των συνεπειών 

που προκαλούν.  

Για τους σκοπούς του έργου πραγματοποιείται η καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των 

κουνουπιών μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εντομολογικής παρακολούθησης. Από τις αρχές του 2021, το ΜΦΙ σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ Αττικής, 

έχει τοποθετήσει και διαχειρίζεται παγίδες παρακολούθησης των κουνουπιών. 

Το έργο είναι διάρκειας 3 ετών, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και υλοποιείται από το ΜΦΙ. Εκ μέρους 

του ΜΦΙ επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Δρ Α. Μιχαηλάκης και από την πλευρά της  Περιφέρειας Αττικής, εκ 

μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της, επιστημονική υπεύθυνος είναι η κ. 

Α. Μεγάλου.  
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