
intenta vestir amb mànigues llargues 
i sobretot amb pantalons llargs, 
ajustats al turmell, i calcetins. 
Acostumen a volar prop de terra i és en 
les cames on piquen amb més freqüència. 

En cas d‘utilitzar repel·lents de 
mosquit, cal seguir les instruccions 
indicades en el prospecte.

En cas de picada, llava la zona suaument 
amb aigua i sabó. Desinfecta la zona i si 
es presenta una reacció al·lèrgica intensa 
o infecció acudeix al teu metge habitual. 

Entre maig i novembre és l‘època de 
màxima activitat del mosquit tigre. 
Encara que la presència d‘aquests 
insectes al Clot de Galvany és rara, 
podem trobar-nos amb ells per la seua 
proximitat a zones urbanitzades.
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és una espècie originària del sud-est 
asiàtic que viu en selves tropicals. Està 
catalogada com a espècie exòtica 
invasora en tota Europa. Arriba a 
Espanya el 2004 a Catalunya i el 2005 
apareix per primera vegada en la 
Comunitat Valenciana en la ciutat 
d’Alacant.

L’expansió de l’espècie es deu al 
comerç internacional de mercaderies 
en les quals es troba aigua retinguda 
(plantes ornamentals, neumàtics usats, 
etc.), ja que les femelles ponen els seus 
ous en xicotetes acumulacions d’aigua.

El mosquit tigre és més xicotet que el 
mosquit comú, fa entre 5 i 10 mm. 
Posseeix un tret característic que 
permet una fàcil identificació i és que 
presenta una ratlla blanca al cap i al 
tòrax. També mostra diverses ratlles 
blanques en l’abdomen i les potes.

Tant el mosquit tigre com el mosquit 
comú es confonen fàcilment amb altres 
insectes, anomenats “mosques d’aigua”. 
Aquestes NO piquen i les podem observar 
formant grans núvols d’insectes.

Al nostre entorn és un mosquit 
principalment urbà que aprofita punts 
d’aigua d’origen humà per a la 
reproducció. No es reprodueix ni en rius ni 
en grans masses d’aigua. Busquen llocs 
ombrejats i objectes que continguen aigua 
com per exemple cubs, florers o plats de 
testos en jardins i patis de zones 
urbanes.

El mosquit tigre és una espècie lligada al medi 
aquàtic, ja que les primeres fases de 
desenvolupament tenen lloc dintre de l’aigua.
 
La fase aquàtica dura vora 12 dies i la fase 
aèria, els mosquits adults, poden arribar a 
viure 2 setmanes. Es produeix l’aparellament i a 
continuació la femella realitza aproximadament 
de 30 a 48 picades per hora. Les femelles 
dipositen entre 150 i 250 ous que són 
resistents a la dessecació i en contacte amb 
l’aigua es desclouen immediatament.

El mosquit tigre és una espècie diürna, tant 
mascles com femelles s’alimenten de nèctar, 
saba i sucs de fruites rics en sucres. A 
més, les femelles necessiten ingerir sang per 
a 
desenvolupar els ous i reproduir-se, així que la 
prenen de mamífers, aus, rèptils i altres 
animals.

Més del 90% dels espais on Aedes albopictus 
es reprodueix són ambients urbans. Es 
dispersen uns 100 - 150 m per la qual cosa si 
ens piquen, segurament vinguen del nostre 
propi jardí o d’àrees pròximes al nostre 
habitatge.

CICLE DE VIDA

Instal·la mosquiteres en finestres i 
portes.

Evita reservoris d’aigua prop de ta 
casa:

Bols i plats en testos amb aigua
Retira els plats o emplena’ls amb arena de riu.

Utensilis hortícoles o d’obra a l’aire lliure
Cabassos, cubs, carretons, arruixadores;
deixa’ls boca avall.

Abeuradors de mascotes
Buida’ls diàriament i neteja’ls amb vinagre
una vegada per setmana.

Dipòsits
Segella’ls bé o cobreix-los amb tela mosquitera.

Canalons
Mantin-los nets i que no acumulen aigua.

Aljubs
Posa malla mosquitera en els respiradors.

Rodes, lones, plàstics d’hivernacle
Evita que estiguen a l’aire lliure i guarda’ls si no els 
uses.

Piscines
Mantin els nivells de clor adequats.

Arquetes i albellons
Drena’ls i mantin-los secs.

Basses de reg, fonts i estanys
Mantin els depredadors naturals de les larves.

Respecta els nius dels falciots, oronetes i 
afins. Pots afavorir la presència d’aquests 
insectívors en el teu camp o jardí col·locant 
niadors artificials.

Aedes albopictus 
o mosquit tigre Depredadors de mosquits adults:

Granotes i gripaus
Falciots, oronetes i afins
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La femella ingereix sang per a 
desenvolupar els ous

La femella pon els 
ous en l'aigua

L'adult ix de la pupa

Aparellament

Pupa

Mosquit adult 
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Les larves emergeixen en 
l'aigua quan les condicions són 
favorables


