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Μεθοδολογία

Aedes albopictus

Aedes aegypti

Aedes triseriatus

Άλλα είδη

Aedes atropalpus

Aedes japonicus

Aedes koreicus

Εφαρμογή:



Ετήσια βροχόπτωση
0 καταλληλότητα (βροχόπτωση <450 mm)
Μέγιστη καταλληλότητα (βροχόπτωση >800 mm)

Θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα (Ιανουάριος)
0 καταλληλότητα (θερμοκρασία <-1 °C)
Μέγιστη καταλληλότητα (θερμοκρασία >3° C)

Θερμοκρασία θερμής περιόδου (Μάρτιος – Οκτώβριος)
0 καταλληλότητα (θερμοκρασία  >15 °C και <30 °C)
Μέγιστη καταλληλότητα (θερμοκρασία μεταξύ 20 °C και
25 °C)

Aedes albopictus

Παράμετροι καταλληλότητας
σύμφωνα με τις οδηγίες του ECDC

Aedes aegypti 

Παράμετροι καταλληλότητας σύμφωνα 
με τους Eisen & Moore, 2013

Κατάλληλες συνθήκες όταν η 
θερμοκρασία του χειμώνα (Νοέμβριος -
Φεβρουάριος) είναι >10 °C

Aedes triseriatus

Παράμετροι καταλληλότητας σύμφωνα 
με το εντομολογικό μοντέλο Climex

Θερμοκρασία θερμής περιόδου (Μάρτιος -
Οκτώβριος)
0 καταλληλότητα (θερμοκρασία <6 °C και >38 °C)
Μέγιστη καταλληλότητα (θερμοκρασία μεταξύ 15 
°C και 38 °C)

Παράμετροι





Aedes sp. Culex sp.

Θερμοκρασία 
(oC)

Διάρκεια 
(Ημέρες)

15 55

20 12

25 11

27 6

30 6

34 6

Θερμοκρασία 
(oC)

Διάρκεια 
(Ημέρες)

15 31

20 12

25 10

27 7

30 7

34 7

Διάρκεια βιολογικού κύκλου κουνουπιών σε διαφορετικές θερμοκρασίες





Χάρτης υφιστάμενης καταλληλότητας Aedes albopictusΧάρτης μελλοντικής καταλληλότητας Aedes albopictus

78% της Ιταλίας και 
75% της Ελλάδας παρουσιάζουν

καταλληλότητα >60%



Διαφορά καταλληλότητας Aedes albopictus μεταξύ 2014 - 2050

Μέγιστη διαφορά (Ιταλία):   +44%

Μέγιστη διαφορά (Ελλάδα): +38%



Χάρτης υφιστάμενης καταλληλότητας  Aedes aegypti Χάρτης μελλοντικής καταλληλότητας Aedes aegypti 



Συμπεράσματα

Aedes albopictus

Η καταλληλότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία θα αυξηθεί.

Στην Ιταλία, η αύξηση αυτή φαίνεται να είναι ήπια, με κάποιες μόνο σημαντικότερες διαφορές σε ορισμένες
περιοχές μεσαίου και μεγάλου υψομέτρου.

Αντίθετα, στην Ελλάδα η διαφορά παρουσιάζεται εντονότερη.

Οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επηρεαστούν στο μέλλον είναι αυτές στα μεσαία και μεγάλα
υψόμετρα και κυρίως οι ορεινές περιοχές της Πίνδου και της Ροδόπης.

Aedes aegypti

Αναμένονται να επηρεαστούν κυρίως οι νότιες περιοχές και στις δύο χώρες



Ευχαριστώ!


