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Προβλήµατα που δηµιουργούνται από τους
ζωικούς εχθρούς

Άµεσα
• Νύξη
• Μύζηση αίµατος
• Όχληση
• Ποσοτικές αποµειώσεις και ποιοτικές
υποβαθµίσεις στα τρόφιµα

Έµµεσα
• Μετάδοση παθογόνων µικροοργανισµών
• Εντοµοφοβία



Κουνούπια - Culicidae

• Τα σηµαντικότερα αιµοµυζητικά αρθρόποδα
• Πάνω από 3.500 είδη
• Καταναλώνουν τις πρωτείνες του αίµατος για την
ανάπτυξη των ωών τους.

• Απαραίτητη η ύπαρξη νερού (ακόµα και εκεί που
πρόκειται να υπάρξει νερό) π.χ. ελώδεις περιοχές, 
λάστιχα, αποξηραµένες λίµνες.

• Έχει υπολογιστεί ότι στην Λιβερία ο µέσος κάτοικος δέχεται 18.000- 36.000 
τσιµπήµατα το χρόνο

• Περίπου 3- 4 εκατοµµύρια θάνατοι το χρόνο





Ασθένειες μεταδιδόμενες από τα
κουνούπια

1. Ελονοσία
• υψηλός πυρετός, τρέµουλο, εµετός, αιµορραγία από τη µύτη, στα παιδία προκαλεί µόνιµες εγκεφαλικές βλάβες

• ∆εν υπάρχει ακόµα το εµβόλιο. 

• Πάνω από 250 εκ. νοσούν παγκοσµίως. Τα περισσότερα θύµατα είναι στην Αφρική

2. ∆άγγειος Πυρετός
3.    ∆άγγειος Αιµοραγικός Πυρετός
• προσβάλλονται ετησίως πάνω από 20 εκ. άνθρωποι

4.    Εγκεφαλίτιδες (π.χ. Ιός του ∆υτικού Νείλου) στον άνθρωπο και στα ζώα
5. Κίτρινος πυρετός
• πυρετός που δεν πέφτει, αίµα από το στόµα, ίκτερος, µαύρος εµετός µε αίµα



Stegomyia albopicta
Κουνούπι Τίγρης
Ευρωπαϊκή διασπορά

1979 Αλβανία εµπορεύµατα µε πλοία από Κίνα. 
1990/1991, Ιταλία σε µεταχειρισµένα λάστιχα από Georgia (USA) 
1990/1991, Σικελία και Σαρδηνία. 
1999 Γαλλία, ειδικά νότια Γαλλία. 
2002 Κορσική. 
2000 Βέλγιο.
2001 Μαυροβούνιο. 
2003 Νότια Ελβετία και Ελλάδα (σήµερα σε πολλές περιοχές + Αττική).
2004 Ισπανία και Κροατία.
2005 Ολλανδία και Σλοβενία
2006 Βοσνία και Ερζεγοβίνη. 
2007, αυγά µόνον στο Rastatt (Baden-Wuerttemberg, Γερµανία). 
2007 Ελβετικές Άλπεις στο Canton Aargau.



Φλεβοτόµοι (σκνίπες) 

• Είναι νυκτόβια- µικρού µήκους σκνίπες(1,5- 4mm)
• Εναποθέτουν τα ωά τους σε προφυλαγµένες θέσεις, µε χαµηλή
θερµοκρασία και υψηλή υγρασία.

• Μεταδίδει τον αρµποϊό του τριήµερου πυρετού και την ρικέτσια
Bartonella dacilliformis

• Είναι ενδιάµεσοι ξενιστές ειδών Leishmania







Musca domestica
οικιακή µύγα

Βιολογικός κύκλος διαρκεί 6 ηµέρες, µε
πολλές γενιές (10- 20) ανά έτος.

Πολύ ενοχλητικό για τον άνθρωπο και τα ζώα, από τη δηµιουργία
τεράστιων πληθυσµών.

Η σηµασία του εντόµου είναι µεγάλη γιατί µπορεί και µεταφέρει µεγάλο
αριθµό παρασίτων και µικροοργανισµών.

• Τα βακτήρια Salmonella, που προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις
• Τα Shigella που προκαλούν διάρροια.
• Ακόµα χολέρα, τυφοειδής πυρετός, πολυοµελίτιδα, τέτανος, 
γάγγραινα, επιπεφικίτιδα κ.α.

• Κάθε µύγα φέρει >600 διαφορετικά γένη βακτηρίων



Ψύλλοι
• Pullex irritans
• Ctenocefalides calis/ feris
• Xenopsyla cheopsis

Στοµατικά µόρια νύσ.- αίµατος
µυζητικού µε σµήριγγες.

Φέρουν κτενίδια (όχι όλα τα είδη)

Μεταφορά ασθενειών και παρασίτων

1. Platyelminthes
2. ∆ερµατίτιδες
3. Τύφος και πανούκλα
4. Αντίδραση υπερευαισθησίας

(flea allergy dermatitis)



ΚΟΡΙΟΙ- (bedbug)

• Cimex lectularius
Μέγεθος σώµατος 5 mm, σχήµα Ωοειδές-
πεπλατισµένο, χρώµατος καφέ- κόκκινο.

Απαραίτητη η λήψη αίµατος, αλλιώς δεν
ολοκληρώνεται ο βιολογικός κύκλος.

Και τα ακµαία και οι νύµφες έχουν
στοµατικά µόρια νύσ.- αίµατος
µυζητικού τύπου µε σµήριγγες.

Η ηπατίτιδα Β παραµένει στο πεπτικό
σύστηµα του κοριού για 6-8 εβδοµάδες



Ψείρες (head louse)

• Pediculus capitis/vestimenti
Μέγεθος σώµατος 1.8- 3.3 mm , 
σκούρου χρωµατισµού. Στοµατικά
µόρια µυζητικού τύπου. Το θηλυκό
µπορεί να εναποθέσει από 80 έως
140 ωά κατά τη διάρκεια της ζωής
του.

Μεταδιδόµενες ασθένειες:
• Τύφος
• Πανώλη
• Σπειροχαιτιάσεις



Κατσαρίδες‐ Blattaria
• Περίπου 3500 είδη

• Είναι παμφάγα, σαπροφάγα.

• Περίπου 10 είναι ζημιογόνα και ευρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές. 
Στον Ελλαδικό χώρο απαντώνται κυρίως 3 είδη:

1. Blattela germanica (γερµανική κατσαρίδα)
2. Blatta orientalis (ανατολίτικη κατσαρίδα)
3. Perriplaneta americana (αµερικάνικη κατσαρίδα)





Σαρκόπτες (scabies, mange mites)
Οικογένεια Sarcoptidae

Πολύ µικρά (0.2-0.4 mm)
Ζει στο δέρµα

Εισέρχεται βαθύτερα
Είναι αυτό που προκαλεί ‘scaly leg’ στα πτηνά

Psoroptes ovis (sheep scab) : σε πρόβατα
Sarcoptes scabiei : το πιο σηµαντικό είδος

Προκαλεί «ψώρα» σε θηλαστικά (άνθρωπο, 
ίππο, σκύλο κα)









Τοξίνες που παράγονται από έντοµα
Τα πιο πολλά είδη εντόµων των τροφίµων παράγουν αλκυλ. 
βενζοκινόνες (γνωστές και ως κινόνες) για άµυνα και οριοθέτηση
ενδιαιτήµατος (Tenebionidae, π. χ. Tribolium, Tenebrio κα)

Κάθε άτοµο στα τρόφιµα µπορεί να παράγει 400 µg κινόνες (δηλ. 10 άτοµα
Tribolium σε ένα κιλό από άλευρα παράγουν αρκετά γραµµάρια)
Οι κινόνες προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισµό δερµατίτιδες, κύστεις, 
ερύθηµα, µείωση όρασης
Οι κινόνες συνδέονται µε καρκονιγενέσεις, και σήµερα κατατάσσονται στις
τοξικές ουσίες «ευρέος φάσµατος»
Στις κατσαρίδες, οι κινόνες σχετίζονται άµεσα µε συγκεκριµένους τύπους
καρκίνου
Οι κινόνες αντιδρούν ταχύτατα µε ορισµένες ουσίες στα τρόφιµα, όπως οι
πρωτεϊνες, καθιστώντας πολλές φορές δύσκολη ακόµα και την ανίχνευσή
τους
Υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες τοξινών που παράγονται από τα
έντοµα και τα ακάρεα, και σχετίζονται άµεσα µε προβλήµατα για την υγεία









Εντοµοφοβία

Είναι µια κατάσταση όπου κάποιο άτοµο έχει την εντύπωση πως
δέχεται επίθεση από διάφορους παρασιτικούς οργανισµούς.
Συνήθως αυτοί οι οργανισµοί µπορεί να έχουν πολύ µικρό µέγεθος ή
µπορεί να είναι και αόρατοι ή και ανύπαρκτοι.



Νοµοθεσία
Τα έντοµα στους χώρους που φιλοξενούν γεωργικά προϊόντα και
τρόφιµα (χώρους αποθήκευσης επεξεργασίας, µεταφοράς):

Μπορούν να µεταδώσουν πλήθος από βακτήρια, ιούς, έλµινθες και πρωτόζωα, µε σηµαντικές
επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία
Μπορούν να µολύνουν τα τρόφιµα µε τοξίνες,  που µπορεί να παράγονται τόσο από τα ίδια τα
έντοµα, όσο και από µύκητες ή και από τα ίδια τα τρόφιµα
Η λήψη τεµαχιδίων και άλλων παραγώγων τους (µέσω τροφής, αναπνοής ή επαφής), προκαλεί
άσθµα, δερµατίτιδες, δύσπνοια, ρινίτιδες κα.
Αντίστοιχα είναι και τα προβλήµατα που προκαλούν και άλλοι ζωικοί εχθροί, όπως τα ακάρεα και
τα τρωκτικά

Νοµοθεσία για την παρουσία
εντόµων και άλλων ζωικών
εχθρών στα τρόφιµα

ΗΠΑ (FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION - FDA): Food 
Defect Action Levels (Food Defect 
Act)

Καθορίζει την ελάχιστη
παρουσία τεµαχιδίων εντόµων
(και άλλων «ξένων» υλών, 
όπως τρίχες τρωκτικών) στα
τρόφιµα (από το 1995)

Νοµοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
µηδενική παρουσία (zero 
tolerance)

Product Type of insect contamination Maximum Permissible Level

Canned sweet corn Insect larvae (corn ear worms or 
corn borers)

2 or more 3 mm or longer larvae, 
cast skins, larval or cast skin 
fragments, the aggregate length of 
insects or insect parts exceeds 12 
mm in 24 pounds

Canned citrus fruit juices Insects and insect eggs
5 or more Drosophila and other 
fly eggs per 250 ml or 1 or more 
maggots per 250 ml

Canned apricots Insect filth Average of 2% or more by count has 
been damaged or infected by insects

Chocolate and chocolate
liquor

Insect filth
Average is 60 or more insect 
fragments per 100 grams (when 6 
100 g subsamples are examined)

Peanut butter Insect filth Average of 30 or more insect 
fragments per 100 grams

Wheat flour Insect filth Average of 150 or more insect 
fragments per 100 grams

Frozen broccoli Insects and mites Average of 60 or more aphids and/or 
thrips and/or mites per 100 grams

Hops Insects Average of more than 2,500 aphids 
per 10 grams

Ground thyme Insect filth Average of 925 or more insect 
fragments per 10 grams

Ground nutmeg Insect filth Average of 100 or more insect 
fragments per 10 grams

Ground cinnamon Insect filth Average of 80 or more insect 
fragments per 10 gram



Ευχαριστώ για την
προσοχή σας

Χρήστος Γ. Αθανασίου
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
www.agr.uth.gr, athanassiou@agr.uth.gr


