
CAMPANYA

TIGRE
MOSQUIT

AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

En aquesta lluita resulta fonamental la 
col•laboració ciutadana, perquè la major part 
dels focus de cria els tenim a les nostres viven-
des, dins de casa, als jardins, patis, plats de les 
plantes, desaigües, etc.
El lloc preferit de cria són xicotetes quanti-
tats d’aigua estancada en els nuclis urbans.

CAMPANYA DE LLUITA
CONTRA EL MOSQUIT TIGRE

COM ACTUAR EN CAS DE PICADURATRACTAMENTS EN FOCUS

UTILITZACIÓ DE REPELENTS

En la majoria de casos, les picadures es poden 
tractar en casa fàcilment:

No obstant això, algunes persones poden 
presentar reaccions més molestes o infeccioses, 
en aquest cas cal consultar amb un professional 
sanitari.

Des de l’Ajuntament, a traves de l’empresa con-
tractada a l’efecte, s’estan realitzant tracta-
ments quinzenals en les zones de cria, anem a 
reforçar els tractaments en embornals, per 
evitar la proliferació de larves i així evitar un 
problema greu a la població

 S’utilitzen productes larvicides, especí-
fics i autoritzats, que no danyen el medi ambient 
i que impedeixen el desenvolupament de les 
larves

 Igualment es realitzarà un seguiment i 
vigilància continua sobre la presencia/absència 
de formes adultes o larvàries del mosquit tigre

 Però perquè l’actuació municipal siga 
eficaç, resulta absolutament necessària la 
col•laboració ciutadana actuant en els propis 
domicilis

 Evita els focus de cria en la teua vivenda 
i estaràs col•laborant, de forma directa, en el 
control de la plaga en tota la població

 Utilitzeu-los sols a l’exterior i durant el temps 
estrictament necessari.

Aplicar el repel•lent sols en la pell exposada, no 
baix de la roba. No apliqueu a menors de 2 anys, 

ni en les mans del xiquets.

No apliqueu mai sobre ferides, mucoses o zones 
irritades de la pell.

Rentar bé amb aigua i sabó quan ja no siga 
necessari el repel•lent.

Rentar molt bé la zona afectada amb aigua i 
sabó

Tapar la zona afectada amb un drap amb gel

Evitar rascar la zona afectada

Mantenir en observació per comprovar que no 
es produisca cap infecció
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BIOLOGIA DEL MOSQUIT TIGRE BIOLOGIA DEL MOSQUIT TIGRE COM PUC COL·LABORAR
COM A CIUTADÀ?

QUE FA L’AJUNTAMENT 
DE L’ALCÚDIA?

El mosquit tigre és una espècie invasora 
procedent d’Àsia. Es detectà per primera 
vegada a Espanya en l’any 2004 i actual-
ment s’ha estès a tota la conca mediterrània 
i altres parts del món.
Pot transmetre malalties infecciones, com el 
dengue, el chikungunya o el zica, però al 
nostre país els únics casos detectats han 
estat per contagi en altres països

 És la femella la que pica, ja que neces-
sita les proteïnes de la sang per a fecundar 
els seus ous, que desprès diposita en punts 
molt menuts d’aigua estancada, general-
ment en entorns urbans i les seues proximi-
tats

Hem de ser conscients de que es tracta 
d’una plaga que no es pot eliminar comple-
tament, el que hem d’intentar es controlar la 
seua població en un límits raonables.

El departament de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de l’Alcúdia, té contractat el servei 
de tractament contra el mosquit tigre amb 
una empresa homologada

Per això revisem i tractem la major part de 
l’any els focus del mosquit, com es el cas del 
riu Magre, sèquies, embornals, i qualsevol 
punt que presente làmines d’aigua acumu-
lada

Però el mosquit tigre cria sobretot en l’en-
torn urbà, fonamentalment en vivendes 
privades, en xicotets cúmuls d’aigua, per 
això demanem la participació ciutadana com 
a eina fonamental en la lluita contra la plaga.

Eviteu o voltegeu els recipients que puguen 
acumular aigua estancada (poals, bidons, 

cendrers, plats de plantes, ...) a fi que no exis-
tisquen llocs de cria, i impedir així la seua 

reproducció

Manteniu els nivells de clor adequats durant 
tot l’any en les piscines, basses i estanys per tal 
que no crien allí. En cas de buidar les piscines, 

elimineu completament l’aigua, evitant la 
formació de bassals

Protegiu  el pous i aljubs amb malles mosquite-
res amb l’objectiu que no posen els seus ous

Vigileu el reg que pot deixar xicotet punts 
d’aigua en testos i plats. Cal retirar l’aigua 

sobrant del reg de les plantes

Renoveu cada 2 o 3 dies l’aigua dels abeura-
dors dels animals

Recordeu que tenim l’enemic a casa 

Gràcies per la vostra col·laboració!


