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Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι υπόθεση όλων μας

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινων. Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ενημερώνει τους κατοίκους της Περιφέρειας ότι οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν
σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν μεγάλες περιαστικές εκτάσεις καθώς και εκτεταμένες εκτάσεις
στο εκβολικό σύστημα του Σπερχειού ποταμού. Σε όλες αυτές τις εκτάσεις τα συνεργεία της
Περιφέρειας παρακολουθούν την αφθονία των προνυμφών και πραγματοποιούν συνεχείς
παρεμβάσεις με επίγεια συνεργεία και drones όπου έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες εστίες
αναπαραγωγής κουνουπιών.

Οι μεγάλες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών όμως έχουν σαν αποτέλεσμα να έχει
δημιουργηθεί ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών με
λιμνάζοντα ύδατα μέσα σε κατοικημένες περιοχές στις αυλές, στις βεράντες και τους ακάλυπτους
χώρους των σπιτιών (πιατάκια γλαστρών, δοχεία, βαρέλια, λεκάνες, φραγμένες υδρορροές,
πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων, θεμέλια νεοαναγειρόμενων οικοδομών κλπ, και κάθε σημεία
όπου μπορούν να λιμνάσουν νερά) οι οποίες είναι αδύνατον να ελεγχθούν από τα συνεργεία της
Περιφέρειας. Είναι όμως πολύ εύκολο ο κάθε πολίτης να φροντίσει για την εξάλειψη των εστιών
και τον έλεγχο της αναπαραγωγής των κουνουπιών στην αυλή, στον κήπο ή την βεράντα του
απλά αδειάζοντας τα δοχεία που έχουν συγκρατήσει νερό. Μια απλή κίνηση σήμερα θα μειώσει
δραστικά τα επίπεδα όχλησης τις επόμενες τριάντα ημέρες.

Τα τελευταία χρόνια το είδος Aedes albopictus (κουνούπι τίγρης), έχει εγκατασταθεί στο
σύνολο σχεδόν των οικισμών της Ελλάδας η αντιμετώπιση του παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες
και περιορισμούς όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των εκτελούμενων έργων μεγάλης
κλίμακας καθώς οι εστίες αναπαραγωγής του είναι επί το πλείστον ανθρωπογενείς, ευκαιριακές,
περιορισμένης έκτασης (π.χ. πιατάκια από γλάστρες και άλλες μικρές υδάτινες επιφάνειες) και
μεγάλης διασποράς κυρίως μέσα σε ιδιωτικούς χώρους. Η Περιφέρεια συμβάλλει σημαντικά στην
αντιμετώπιση του είδους αυτού, είτε με δράσεις ενημέρωσης είτε με δράσεις στοχευμένης
καταπολέμησης μέσα στο αστικό περιβάλλον. Όμως πάρα τις παρεμβάσεις που πραγματοποιεί
η Περιφέρεια η προσπάθεια περιορισμού της όχλησης δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα χωρίς
την ενεργή συμμετοχή του συνόλου των πολιτών για την εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής
κουνουπιών που υπάρχει στους ιδιωτικούς χώρους όπου τα συνεργεία της περιφέρειας δεν
έχουν πρόσβαση.

Σήμερα που όλοι Μένουμε Σπίτι για να προστατευτούμε από τον κορωνοΐο, είναι
περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο ο κάθε πολίτης να ελαχιστοποιήσει τις εστίες αναπαραγωγής
κουνουπιών στις αυλές των σπιτιών του. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τους οικείους μας,
διασφαλίζουμε τη Δημόσια Υγεία και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής όλων μας.

Τέλος ενημερώνουμε τους κατοίκους της Περιφέρειας ότι ο κορωνοϊός δεν μεταδίδεται
από τα κουνούπια.


