
COSES QUE CAL SABER SOBRE EL MOSQUIT TIGRE 
 

1. Què és el mosquit tigre?  

És una espècie de mosquit originari del sud-est asiàtic, que es va detectar per primera vegada al 

nostre país el 2004 i que aprofita punts d'aigua estancada per a la seua reproducció. 

 

2. Per què ens preocupa?  

Perquè pot ser un potencial transmissor (vector) de més de 22 malalties infeccioses, algunes 

víriques, com el dengue i el chikungunya. Tot i que en el nostre país la possibilitat de contagi és 

baixa, hem de considerar-la amb precaució. 

Perquè es produïsca el contagi, el mosquit ha de picar a una persona malalta i després transmetre 

el virus, per mitjà d’una picadura, a la persona sana. 

 

3. Com és el mosquit?  

Més aviat xicotet, al voltant de 5 mm, negre a ratlles blanques. 

 

4. On posa els ous?  

La femella posa uns 80 ous cada 5 o 6 dies a les parets de recipients xicotets, i quan s'inunden, en 

surt la larva. 

El període de major activitat del mosquit és entre maig i novembre. 

 

5. Com podem evitar la seua presència? 

• Cobrir o buidar qualsevol recipient que puga acumular aigua (joguets, gerres, cendrers, platets de 

plantes ...). 

• Cobrir amb tela mosquitera aquells recipients que no es puguen buidar. 

• Canviar l'aigua i els plats abeuradors per animals domèstics sovint. 

• Buidar els recipients d'aigua de pluja. 

• Cobrir depressions i forats on es puga acumular aigua. 

· Buidar les piscines i plàstic cada 3-4 dies o tapar-les amb tela mosquitera. 

 

6. A quina hora sol picar?  

A l'alba i a la vesprada. 

Com que el mosquit es mou arran de terra, sol picar per les cames. 

 

7. Com és la picada? 

El moment de la picada sol passar desapercebut; és la reacció posterior la que sol produir 

molèsties: enrogiment, pàpula, dolor i picor. 

 

8. Com podem protegir-nos del mosquit tigre? 

• Posar teles mosquiteres a les finestres i dispensadors d'insecticides connectats a la llum. 

• Les locions repel·lents contra mosquits també són eficaces contra el mosquit tigre. El DEET i el 

Icaridín al 20% és el més adequat per evitar les picades. 

• Utilitzar el repel·lent a l'exterior i en l'habitatge. No utilitzar en menors de 2 anys. En xiquetes i 

xiquets més grans, no aplicar a les mans. 

 

9. Com cal actuar contra la picada?  

Rentar amb aigua i sabó i desinfectar la zona. Si persisteixen els símptomes, acudiu al metge. 


