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Mosquit tigre

Medeix  5  mil·límetres,  és  negre 
amb ratlles blanques, viu en zones 
amb  poca  aigua:  platets  que 
recullen aigua  dels  testos,  piques 
amb  aigua  estancada  i  poca 
profunditat...

A  diferència  del  seu  “cosí”,  el 
mosquit  comú,  el  mosquit  tigre 
només pica de dia i el seu fibló pot 
travessar la roba. 

Encara que el seu hàbitat és l'Àsia, 
va arribar fa un any a Catalunya. 
Amb més exactitud es diu que va 
ser al  municipi de Sant Cugat,que 
dintre  d'un  pneumàtic  vell 
provinent  de  l'Àsia  es  va  anar  a 
extenent i amenaça amb expandir-
se  per tota Espanya.

Després de l' experiència italiana, 
on  el  mosquit  tigre  està  molt 
estès, hi ha moltes possibilitats de 
que es propagui per tota Espanya, 
excepte en les zones desèrtiques, 
perquè allà  no sobreviuria ja que 
no  hi  ha  aigua,  va  exlicar  Roger 
Eritja,  entomòleg  del  servei  de 
control  de  mosquits  del  Baix 
Llobregat  (Barcelona)  i  iniciador 
del  projecte  de  recerca  d'aquest 

insecte a Espanya. 

               Mosquit tigre

El  20  de  juliol  de  2009 
l'Ajuntament  del  nostre  municipi 
Lliçà d'Amunt va publicar en el seu 
web  una  notícia  titulada:  Tots 
contra el mosquit tigre!. Ens parla 
de la presència d'aquest insecte en 
el poble i de la importància de les 
mesures preventives  que cal posar 
a  la  pràctica  per  garantir  el 
benestar de la ciutadania.

A  continuació,  extretes  de  la 
pàgina  web,  donem  resposta  a 
algunes preguntes:

Com  puc  alleujar-me  les 
molèsties d'una picada?

Serviran  els  mateixos  remeis 
casolans  que  amb  els  altres 
mosquits,  i,  en  darrer  terme,  el 
metge o el farmacèutic us podran 
receptar  medicaments  adients  en 
els casos en què calguin.

Pot protegir-me el dur roba clara, 
o d'un determinat color?

No hi  ha cap evidència  científica 
sobre  protecció  davant  dels 
mosquits  gràcies  al  color  de  la 
roba.

Mésinformació:

http://www.llicamunt.cat/Actuali
tat/Noticies
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L'animal més 
odiat pels 
lliçanencs

      Simulacre de picada

A Espanya viuen diferents 
espècies  de mosquits  que 
tenen  costums  semblants 
a  les  del  mosquit  tigre, 
per  això  Roger  Eritja 
(entomòleg)    recomana, 
en  cas  de dubte,  recollir 
exemplars i enviar-los dins 
d'un  recipient,  sense 
alcohol  o  altres 
conservants, al Servei del 
control  de  mosquits  del 
Baix  Llobregat  o  al 
Laboratorio  d'Entomología 
de Majadahonda (Madrid).

 Imatge de laboratori

 Roger Eritja
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