
Durant la teua visita al Clot...

camina sempre per les 
senderes del Clot de Galvany, tal com 
indica la norma, per a evitar en la 
mesura del possible el contacte amb 
aquests insectes que reposen durant el 
dia sobre les plantes.

Evita eixir al Clot al capvespre i a 
l'alba durant els dies més humits i 
calorosos.

Intenta vestir amb mànigues i 
pantalons llargs.

Evita l'ús de perfums amb olors 
dolces, ja que atrauen els mosquits i 
espanten altres espècies.

Per a evitar picades durant el passeig 
pel paratge pots utilitzar 
repel·lent de mosquits, sempre 
seguint les instruccions indicades en el 
prospecte.

En cas de picada, llava la zona suaument 
amb aigua i sabó. 
Desinfecta la zona, i si apareix una 
reacció al·lèrgica intensa, acudeix al teu 
metge habitual.
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Culex pipiens és el mosquit 
més comú en l'ambient humà. 

Els mascles presenten unes 
antenes plomoses i s'alimenten 

del suc de les plantes, mentre 
que les femelles, a més, 

s'alimenten de sang per a 
aportar proteïnes als seus ous, i 

les seues antenes no són 
plomoses.

Viuen en zones humides i 
caloroses proveïdes d'aigües 

dolces i poc profundes, ja que les 
larves s'alimenten de matèria 

orgànica i microorganismes que hi 
ha en l'aigua. En zones urbanes sol 

reposar sobre les parets prop del 
sostre dels habitatges.

Els mosquits tenen una visió 
reduïda per la fisiologia dels 

seus ulls i els costa diferenciar la 
forma dels objectes, no obstant 
això, localitzen les seues preses 

fàcilment per la seua capacitat de 
detectar la calor corporal.

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

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

CICLE DE VIDA

El mosquit comú té un cicle vital format per les etapes
 d'ou, larva, pupa, i adult.

Les fases de larva i pupa són aquàtiques i la fase d'adult és aèria.

CONTROL
NATURAL
En la naturalesa podem trobar rates 
penades i dragonets, la dieta dels 
quals es compon en gran part per 
mosquits. Aquests animals són eficients 
insectívors i, a més, són espècies 
protegides per la legislació, per la qual 
cosa no s'han de molestar ni destrossar 
els seus refugis.

Les típules són uns mosquits que 
s'assemblen molt al mosquit comú (les 
típules són més grans), amb la diferència 
que no piquen i, a més depreden el 
mosquit comú, per tant, serien una altra 
font de control natural.

Certes aus que resideixen en el Clot de 
Galvany, com les fotges i els 
cabussonets, són actius consumidors 
d'insectes a les nits, i contribueixen al 
control dels mosquits de forma natural.

Les nimfes de libèl·lula i els 
cullerots controlen la població de 
mosquits alimentant-se de les
seues larves.

Si tens una casa amb jardí, pots plantar 
espígol i posar tests d'herba llimó en 
l'entrada de la casa i sota les finestres, ja 
que actuen com a repel·lents dels mosquits. 
En les finestres es poden posar 
mosquiteres.

Les femelles depositen els ous 
directament en l'aigua.

Al cap de 2-3 dies ix la larva 
de l'ou quan les condicions 
ambientals són favorables. Les 
larves es transformen en pupa 
després de 5-7 dies.

La pupa no necessita 
alimentar-se, es transforma en 
adult en un període d'1-3 dies.
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Primer estadi 
larvari

Segon estadi 
larvari

Tercer estadi 
larvari

Quart estadi 
larvari

Pupa

Adult
 les femelles necessiten 
alimentar-se de sang per 
a desenvolupar els ous

Ous

Etapa aèria

Etapes 
acuàtiques

Mascle
Femella

es produeix una muda 
en cada estadi larvari


