Avisa si trobes un lloc de cria

Captura mosquits amb el mòbil
Mosquito
Alert
és
un
projecte
col·laboratiu de ciència ciutadana per
investigar i controlar l’expansió del
mosquit tigre i del mosquit de la febre
groga. Aquests insectes s’han expandit
en moltes zones del món i poden
transmetre malalties com el Dengue, la
Chikungunya o el Zika.
Amb l’app Mosquito Alert pots ajudar
al personal científic a estudiar per on
s’expandeixen aquests mosquits i predir la
seva expansió en zones on no ha arribat.
També ajudaràs al personal de gestió a
detectar els seus llocs de cria.
A més, entre tots podrem detectar més
ràpid la possible arribada del mosquit de
la febre groga a Espanya.

Localitza
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Envia
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Aquests mosquits s’han adaptat
a viure als ambients urbans. Les
femelles necessiten molt poca aigua
per posar els ous i en un embornal hi
poden haver centenars de larves.
Si veus un embornal o un espai a la
via pública amb aigua acumulada,
fes-li una foto i envia-la amb l’app
Mosquito Alert.
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ALS ESPAIS PÚBLICS

Valida
fotos d’altres
participants

A mesura que hi hagi menys llocs de
cria, hi haurà menys mosquits!
Larves i pupes.

Foto: desinsectador.com

A CASA: segueix aquests passos
COM PODEM IDENTIFICAR-LOS?
El mosquit tigre (Aedes albopictus) i el
mosquit de la febre groga (Aedes aegypti) són
molt semblants. Tots dos tenen ratlles a les
potes i a l’abdomen.
Per diferenciar-los cal fixar-se en el tòrax. El
tigre hi té una ratlla i el de la febre groga un
dibuix en forma de lira.

Intenta
fotografiar
aquest part!
Ratlla al tòrax del
mosquit tigre

Dibuix en forma de lira
al tòrax del mosquit de
la febre groga
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Buida l’aigua dels recipients que
estiguin a l’exterior, encara que no hi
hagi larves de mosquit.
Posa’ls de boca avall perquè no es
reomplin d’aigua.
Tapa hermèticament els dipòsits
d’aigua amb una tapa o posa-hi una
tela mosquitera.
Revisa cada 2 o 3 dies l’aigua del plat
dels testos.
Guarda els carretons, barques o remolcs.
Evita tenir pneumàtics vells a l’aire
lliure; porta’ls a la deixalleria.

