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Kuloj estas dipteraj insektoj, kiujn ĉiu bone scias. Sed malmulte da homoj scias, ke 
tiuj flugantaj turmentuloj estas la plej signifaj insektaj parazitoj de la mondo. Ili estas la plej 
abunda  grupo  de  artropodoj,  kiuj  suĉas  sangon.  Kuloj  transmitas  kaŭzantojn  de  multe 
da infektaj malsanoj. 

Familio Culicidae enhavas pli ol 3 200 da konataj specioj kiuj apartenas al 40 genroj. 
En Moravio estis  trovitaj  38 specioj  de kuloj.  Ili  inkludas ses specioj  de la  genro 

Anopheles,  19  specioj  de  la  genro  Aёdes, ses  specioj  de  la  genro Culex,  kvin  specioj 
de la genro  Culiseta,  unu  specio  de  la  genro  Mansonia kaj  unu  specio  de  la  genro 
Uranotaenia.  En  tiu  jaro  (2012)  specio  Aёdes  albopictus estis  unufoje  trovita  en  Ĉeĥa 
Respubliko en Regiono Břeclav (ŠEBESTA k.a., 2012).

Korpo de la kulo konzistas el kapo, torako kaj abdomeno.
Sur  la  kapo  estas  antenoj,  palpoj  kaj  suĉilo.  La  dua  antena  segmento  enhavas  organon 
de Johnston,  kiu  distingas  odorojn  kaj  ŝanĝojn  de  koncentreco  de  karbona  dioksido  CO2 

en aero. Kuloj estas logataj per la karbona dioksido, kiun homo aŭ besto elspiras. Krom tio 
la kuloj estas logataj per lumo kaj vizitas ĉambrojn, kie oni lumas.

La suĉilo konzistas de supra lipo, du paroj de makzeloj, hipofaringo kaj malsupra lipo. 
La  malsupra  lipo  kreas  ingon  de  la  aliaj  partoj  de  la  suĉilo.  Se  la  kulo  suĉas  sangon, 
la malsupra lipo restas sur surfaco de haŭto kaj ĉiuj aliaj partoj penetras la haŭton kaj serĉas 
sangan kapilaron. El hipofaringo elfluas salivoj, kiuj povas kaŭzi alergion.

Torako portas du parojn de flugiloj kaj tri parojn de piedoj. La unua paro de la flugiloj 
funkcias por flugado, la dua paro estas rudimenta kaj servas kiel stabilizatoroj (tiuj flugiloj 
de la dua paro estas nomataj „halteroj“).

La abdomeno konzistas de naŭ segmentoj. 
Vivciklo  de  la  kuloj  estas  perfekta  metamorfozo,  kiu  inkludas  kvar  evolustadiojn: 

ovon, larvon, ĥrizalidon kaj adoltan kulon. Kuloj havas bonegan nutraĵan strategion. Evoluaj 
stadioj ne konkuras unu al alia, ĉar larvoj evoluas en alia vivmedio ol adoltaj kuloj. La larvoj 
voregas detriton, sed adoltaj kuloj voregas nektaron aŭ sangon.

Elkoviĝejoj de kuloj estas diversaj. Larvoj de kuloj evoluas en diversaj tipoj de akvaj 
fontoj, sed ankaŭ en kavernoj de arboj kaj eĉ en malplenaj pneŭaj bendoj.

Ekzistas  diferencoj  inter  subspecioj.  Ekzemple  specio  Culex  pipiens  havas  du 
subspeciojn. La subspecio  Culex pipiens pipiens suĉas sangon de birdoj dum la subspecio 
Culex pipiens molestus suĉas sangon de homoj.

La  kuloj  suĉante  sangon  transmitas  kaŭzantojn  de  multe  da  malsanoj:  virusojn, 
bakteriojn, protistojn kaj vermojn.

Vi ru s a j  m a ls an oj

Febro de Valo Rift aperis unufoje en Kenjo en la jaro 1930. Tiu virusa malsano atakas bovon, 
kaprojn, kamelojn kaj homojn. Kelkaj scientistoj pensas, ke malano priskribita en la Sankta 
Biblio, en libro Eliro, la 9-a ĉapitro, versoj 1-7 estis febro de Valo Rift.  (Verso la tria: „jen la 
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mano de la Eternulo estos sur viaj brutoj, kiu estas sur la kampo, sur la ĉevaloj, sur la azenoj, 
sur la  kameloj,  sur la  bovoj,  kaj  sur la  ŝafoj;  estos sur ili  tre forta pesto.“)  Lasta  granda 
epizoocio aperis en Egiptio en la jaroj 1977-1978.

Flava febro estas virusa malsano de homoj, kiun transmitas kuloj de la genro Aёdes. Granda 
epidemio de flava febro aperis en meksika duoninsulo Jukatano en la jaro 1648. En la jaro 
1802  epidemio  en  Sandomingo  (nuntempa  Dominika  Respubliko)  neniigis  armeon 
de Napoleon I. Bonaparte. El 33 mil da soldatoj tiam mortis 29 mil. Transmitadon eksplikis 
Carlos Juan Finlay (1833 – 1915) kaj Walter Reed (1851 – 1902) dum epidemio, kiu furiozis 
inter usonanaj  soldatoj  en  Kubo en  la  jaro  1900.  En la  jaroj  1880-1888 franca  inĝeniero 
Ferdinand de Lesseps sensukcese volis konstrui Panaman kanalon. Mortis tie pli ol 20 mil 
da laboristoj, precipe francoj. William Crowford Gorgas (1854 – 1920), bona organizanto, kiu 
uzadis duonarmeajn metodojn de laboro, neniigis elkoviĝejoj de kuloj, purigis Kubon de kuloj 
kaj kontinuis en Panamo. En la jaro 1913 Panama kanalo estis finita.

Febron  Dengue transmitas  kuloj Aёdes  aegypti,  Aё.  albopictus  kaj febron  Ĉikungunja 
transmitas  kulo Aё.  albopictus. Ambaŭ malsanoj  nuntempe endanĝerigas  homojn en  suda 
Eŭropo.  Nomo  Ĉikungunja devenas  el  lingvo  Makonde  kaj  signifas  tordigita  figuro,  ĉar 
simptomo de tiu virusa malsano estas grandaj doloroj de muskloj.

Virusaj malsanoj de kunikloj estas miksomatozo, fibromatozo kaj papilomatozo.

Malsanoj  de  ĉevaloj,  kiuj  atakas  nur  ĉevalojn,  estas  ĉevala  pesto,  kiun  transmitas  kuloj 
de la genro Anopheles kaj kuloj de la familio Culicidae, kaj infekta anemio de ĉevaloj, kiun 
transmitas komplekso Anopheles maculipennis (la komplekso konzistas de specioj Anopheles  
messae, An. labranchiae kaj An. atroparvus).

Danĝeraj  estas  encefalitidoj  de  ĉevaloj,  kiuj  atakas  ankaŭ  homojn:  venezuela 
encefalitido  de ĉevaloj (Aёdes,  Mansonia,  Culex),  usonana  okcidenta kaj  orienta 
encefalitidoj de  ĉevaloj (Culex, Aёdes, Culiseta), japana encefalitido B (Culex pipiens k.a. 
kuloj de la genro Culex) kaj okcidentnila encefalitido (Culex).

Meningoencefalitidon de meleagroj transmitas Aёdes aegypti.
Birdan variolon transmitas kuloj de la genroj Culex, Aёdes kaj Anopheles.

Virusajn malsanojn de homoj povas kaŭzi virusoj  Ťahyňa (Aёdes caspius, Culiseta, Culex) 
kaj Čalovo.

Kataran  febron  de  ŝafoj transmitas  precipe  dipteroj  de  la  genro  Culicoides,  sed  kuloj 
de la genro Aёdes ankaŭ kapablas transmiti tiun malsanon.

B ak ter ia  m a ls an o
En suda Moravio estas grava malsano tularemio, kaŭzata de bakterio Francisella tularensis. 

Prot i s ta j  m a ls an oj

Malario havas sian nomon laŭ vortoj „malbona aero“ (itale: mal´aria).
Franca kuracisto Charles Louis Alphonse Laveran (1845 – 1922)(1880 trovis en ruĝaj sangaj 
ĉeloj  de  malsanuloj  evoluajn  stadiojn  de  parazito).  Ronald  Ross (1857  –  1932),  angla 
kuracisto,  klarigis vivciklon de kaŭzantoj de malario kaj ricevis Nobel-premion en la jaro 
1902.
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En la 19-a jarcento estis malario en Prago, Elba regiono, suda Bohemio, suda Moravio 
(Hodonka).  Lasta  malasanulo  estis  registrita  en  la  jaro  1958,  sed  oficiala  nia  lando estis 
konsiderita kiel areo sen malario nur en la jaro 1963. Nuntempe pli ol 350 milionoj da homoj 
suferas de malario. Ĉiujare miliono da homoj mortas de tiu malsano.

Homan malarion transmitas kuloj  de la  genro  Anopheles. Kiam parazitoj  forlasas 
ruĝajn  sangajn  ĉelojn,  pacientoj  havas  febron.  Hemoglobinon de ruĝaj  sangaj  ĉeloj  kreas 
malarian  pigmenton.  La  plej  danĝera  estas  tropika  malario,  kaŭzata  de Plasmodium 
falciparum.  Atakoj  de  la  febro  estas  neregularaj.  P.  ovale  kaj  P.  vivax  kaŭzas  malarion 
kun atakoj de la febro ĉiam post tri tagoj. P. malariae kaŭzas malarion kun atakoj de la febro 
ĉiam post kvar tagoj.  

Simian malarion kaŭzas Plasmodium reichenowi, P. schwetzi, P. rodhaini (ĉimpanzo), 
P.  inui, P.  cynomolgi (makakoj),  P.  knowlesi  (makakoj)  kaj  P.  brasilianum (sudamerikaj 
simioj). De grupo de simiaj plazmodioj nur P. cynomolgi kapablas afekti homojn.

Birdan  malarion  kaŭzas ekzemple Plasmodium  praecox ĉe  kolumboj  kaj  P. 
gallinaceum, kiu atakas galojn, anserojn, fazanojn, perdrikojn kaj pavojn.

 
Parazitaj vermoj

Larvoj de tiuj vermoj (tiel nomataj „mikrofilarioj“) troviĝas en sango de malsana besto 
aŭ  homo.  Kulo,  kiu  suĉas  sangon kun mikrofilarioj,  transmitas  la  mikrofilariojn al  sanan 
beston aŭ homon. La mikrofilarioj evoluas kaj adoltaj vermoj kaŭzas malsanojn.

Dirofilariozoj estas malsanoj de hundoj. Hundojn afektas larvoj de parazitaj vermoj 
de la genro Dirofilaria, kiujn transmitas kuloj de la genroj Anopheles, Culex kaj species Aëdes 
albopictus.  Adultaj  vermoj  Dirofilaria immitis parazitas en dekstra kora ĉambro de hundo. 
Adultaj vermoj Dirofilaria repens parazitas subhaŭte.

Elefantiazo havas nomon laŭ india elefanto (Elephas maximus). Ankoraŭ en la dudek 
unua jarcento suferas de tiu terura malsano pli ol 200 mil da homoj.

Angla  kuracisto  Patrick  Manson (1844  –  1922)  en  la  jaro  1877  trovis  larvojn 
de kaŭzantoj de elefantiazo en kuloj.  Ronald Ross (1857 – 1932), angla kuracisto, observis 
elefantiazon  en  Indio.  Itala  kuracisto  Giovanni  Battista  Grassi (1854  –  1920)  faris 
eksperimentojn kun homoj kaj verigis, ke kuloj de la genro Anopheles estas transmitantoj.

Specioj de parazitaj vermoj, kiuj kaŭzas elefantiazon estas Wuchereria bancrofti, kies 
larvojn transmitas  kuloj  de la  genroj Anopheles,  Culex,  Aёdes,  Brugia  malayi transmitata 
de kuloj  de la  genroj Aёdes,  Anopheles,  Mansonia  kaj Brugia timori  transmitata  de kuloj 
de la genroj Anopheles kaj Mansonia.

Naturaj malamikoj de kuloj
Kuloj suferas de propraj  malsanoj, ekzemple bakteriaj  kaj  mikrosporidiaj  malsanoj. 

Larvojn de kuloj voregas rabaj akvaj insektoj (heteropteroj, skaraboj kaj larvoj de libeloj). Ili 
estas ankaŭ nutraĵoj de fiŝoj kaj  amfibioj.  Adultajn kulojn kaptas libeloj, araneoj, lacertoj, 
vespertoj, birdoj kaj mambestoj.

Batalo kontraŭ kuloj
Kelkaj  specioj  de kuloj  (ekz.  Aёdes vexans)  povas  kaŭzi  kalamitojn.  Ĥemia batalo 

kun DDT  (2,2-bis-(4-klorfenil)-1,1,1-trikloretano)  kaj  aliaj  insekticidoj  povas  damaĝi 
vivmedion. Por biologa batalo kontraŭ larvoj de kuloj, kiuj evoluas en rizkampoj, estas uzataj 
fiŝoj Gambusia holbrooki. Sed la plej signifaj estas neniigadoj de elkoviĝejoj de kuloj, precipe 
en proksimeco de domoj.
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