
circula sempre per les senderes, tal 
com indica la norma, per a evitar entrar 
en contacte amb les caparres. A més, és 
recomanable vestir amb màniga 
llarga, pantalons llargs i calcetins 
per damunt d'aquests.

Al començament de la primavera és 
quan les caparres estan més actives i, 
després de la visita al paratge, és 
recomanable inspeccionar-se la pell, ja 
que solen localitzar-se en zones humides 
com les aixelles, engonals, cabell, 
orelles, melic o cintura.

Si t'ha picat la caparra, no s'ha
 d'aplicar oli, alcohol ni cremar-la, sinó 
traure-la amb unes pinces agafant-la el 
més proper possible al seu cap. 
Posteriorment, neteja la zona amb sabó 
i aigua i aplica algun antisèptic si es 
té a mà.

Si observes alguna reacció en la pell o et 
trobes malament, acudeix al teu metge 
habitual.

CAPARRA
COMUNA
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és una caparra de cos dur 
pròpia d'Europa. El mascle és 

més xicotet (2 mm) i la femella 
és més gran (3-4 mm) i pot 

arribar a fer 10 mm després
 d'alimentar-se.

Els mascles estan coberts per 
una closca massissa, mentre 

que en les femelles, aquesta 
closca solament es troba en la 

part anterior del seu cos deixant 
una zona posterior molt flexible.

Aquests insectes s'alimenten 
de sang d'animals perforant la 

pell amb les seues peces bucals.

Les larves s'alimenten de la 
sang de xicotets rèptils, 

mamífers i aus, mentre que les 
nimfes parasiten vertebrats 

xicotets i mitjans.

La seua presència és necessària 
per al manteniment de la 
biodiversitat dels nostres 

ecosistemes, ja que formen part 
de la dieta d'altres animals.

Els seus principals hostes són el 
bestiar, els gossos i els 
humans.

Les caparres ingereixen sang per a 
mudar a la següent etapa de la vida i 
per a la producció d'ous. El seu cicle 
sol ser completat en tres anys, però 
pot ser més curt, si les condicions 
climàtiques són òptimes i els hostes 
que necessiten són abundants.

Ixodes ricinus busca hostes, usant 
una tècnica d'“emboscada”, es 
pugen a la punta de les plantes i 
esperen que passe a prop un hoste.

CICLE DE 
VIDA

En la naturalesa podem trobar 
diverses espècies insectívores 
que controlen la població de les 
caparres. En el Clot de Galvany 
està l’esplugabous que té com 
a font important d'aliment 
aquests àcars.

Si tens una casa amb jardí, 
pots plantar romer, espígol i 
posar tests de citronella 
perquè són plantes 
aromàtiques que repel·leixen 
les caparres. D'aquesta forma 
allunyes les caparres de la 
vegetació del teu jardí i es pot 
evitar la seua picada.

A més, si vius en un camp, pots 
criar gallines domèstiques, 
ja que també s'alimenten de 
caparres i serien una altra 
forma de control natural de 
l'Ixodes ricinus.

Ixodes ricinus CONTROL
NATURAL

C
O

M
 É

S 
I 

O
N

 V
IU

La caparra comuna és l'àcar de 
major grandària i el seu cicle vital 
està format per les fases d'ou, 
larva, nimfa i adult.
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¿QUÉ PUEDES 
HACER TÚ?
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Femella (adulta)

Mascle (adult)

Nimfa

Ous

Larva
 s´alimenta de
 xicotets mamífers

 s´alimenta de
 xicotets mamífers

s´alimenta de mitjans i 
xicotets mamífers

s´alimenta de mamífers 
grans i mitjans, a més de 
l´ésser humà.


