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pública de Barcelona, coordino el Programa de Vigilámcia i Control de Mosquits

Per qué el mosquit pica més unes persones que daltres?
No ds perqué tinguin la "sang dqlga'|. Els
sensors delmosquit detecten quin cos emet
més calor, quinaiespiració exhala més CO, i
quines glindules sudorípares traspuen més
[cid láctic: tot aixó atreu el mosquit.

I

Misteri resolt!
brunzit al volar

el

és

característic del mos-

quit comú, mentre que el mosquittigre quan

vola és silenciós.
Com puc foradtar els mosquits?
Posa'trápel'lent quan surtis al jardí, i que no
entrin a casa: tela mosquitera.

I repel'lents dt¡ltrasons?

Falórnies! I encara cal estudiar-ne millor els
efectes secundaris.

I repel'lents quimics?
No s'h^an de posar al costat del capqal del

I cal ventilar bé la casa.
Qué es pot fer perfrenar

a

llit.

Barcelona el

mosquittigre?

Fem éampanya perqué els particulars eliminin dels seuslafdini, patis i balcons qualsevol receptacle d'aigua: plats de testos, pots,
fizuretei de jardí... I res de posar aigua a les

flórs de plásiic, als nínxols del cementiri!
Dtacord.
De la via pública se n'ocupa el meu equip: fa
deu anys'vam descobrir que a Barcelona"hi
haüa Zo.Ooo embornals (ieixetes de recollida d'aigües) que retenien aigul i n'afavorien
la cria. I l'Ajuntament els canüa'
Quant dá temps viu un nosquit tigre?
Uná setmana, aproximadament.
I quin radi d'acció cobreix?
,

(\'

-

Uns 200 metres. Li agraden els llocs foscos i
cá1ids, eorn un r,naleter de cotxe-: a dinq hi pot

ér@s;

srsrrl,

I

quittigre?

els nostres anticossos s'activen: d'aquí la in-

Aquests dies estan en fase larvária i aviat comengaran a volar. I poden transmetre arboürus als humans.

flamació i la picor. El gel l'esmorteeix.
I el mateix si pica el mosquit comú?
Sí. El mosquit tigre (Aedes albopictus) vola
per báix, pica a les cames. El mosquit comú
(Culex pípiens) volamés amunt...
I dona la tabarra a la nit...
Encén el llum: el veurás apostat a prop del
sostre. En la foscor, a dalt, els sensors del
mosquit rastregen el millor hoste a qui picar.
Elimina'I... procurant no estampar la paret
amb Ia sang que porta a l'estómac.

Arbovirus?
Virus transmissibles per artrdpodes: mosquits, xinxes, paparres, paneroles...
Quines malaltiesaoden provocar?

Dengue, zika, chikungunya, febre Broga,
malária, meningitis.
Estic enperill?
Per evitar-ho, coordino un programa a Barcelona que localitza i mata larves en aquesta
fase aquática, abans que passin a fase aéria.

Comles mata?
En aquesta aigua aboquem un compost biológic, l'espora tsacillus turingensis, que destrueix la larva, sense danyar el medi ambient
ni la salut humana. Toca fer-ho ara, abans
que emergeixin i arrenquin avolar. I a picar.
Empicaun mosquittigre: qué faig?

Comunica-ho a l'aplicació móbil Mosquito
Alerts, o a www.aspb.cat, i actuarem en
aquella zona.I eüta gratar-te la picada, per
no empitjorar-la: aplica-hi un glagó!

Per qué sentim aquesta coissor?

Sang extreta d'una altra persona?
Hem analitzat aquesta sang: el 18% prové

d'humans, la resta és sang de colom, gos,
tórtora...
Ecs!
El mosquit tigre, en canvi, s'alimenta només
de sanghumana.
. Només piquen els mosquits femella?
Es verirat. La femella necessita la proteina
de la sang per fabricar el centenar d'ous que
pondrá en mig centenar de llocs.
I qué fa el mosquit mascle?
Fecundar totes les femelles que pot. Deixa
una massilla al conducte de la femella que

impedeix que cap altre mascle la cobreixi.

'vllaqar quilomerres. i\lxr Ya arrlDar aqurr

D'onprové el mosquit tigre?
Del Sud-est Asiátic. Va arribar a Albánia
L'any 19V9, en un carregament de pneumátics: abans de ser embarcats va ploure al
port, hi va entrar aigua i s'hi van criar larves.
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Hi ha mosquits tigre per Europa?
Es va escampar per la Mediterránia, per tot
Itália des dels anys noranta, a part de Suissa,

i a Catalunya des del 2OO4"* Va arribar a
Sant Cugat a la cabina d'un camió o al maleter d'un cotxe, des d'Itália o Suissa.
Se

m'esti acudint un thriller político-

científico-fiscal...
I un altre cotxe el va baixar des de Sant Cugat al barri d'Horta-Guinardó: era una persona que tenia cases amb jardí als dos llocs i
el mosquit tigre va viatjar amb ell.

Pot ser que rebem a Barcek¡na alguna
altravarietat de mosquit?

una

Sí: está avangant cap aquí el mosquitAedes
aeg)tpti: és vector de febre groga i dengue.
Estic ben atent... Ja va viatjar fins aquí al segle XVIII, va arribar en vaixells des de Centreamérica i va provocar dengue i febre groga. Aquell mosquit rra provocar, l'any 1800,
Ia mort de 20.000 barcelonins...
UÍCTOR.M. AME1A
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Lá conqessió

