Campanya de Control del Mosquit Tigre

CAMPANYA DE CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE
A causa de la presència, des de fa uns anys, del mosquit tigre (Aedes albopictus) a Catalunya,
són molts els Ajuntaments que decideixen dur a terme campanyes per tal de divulgar,
sensibilitzar i formar a la població sobre el problema i així disminuir la població d’aquest insecte
i la seva velocitat d’expansió.
Així, per tal d’informar i sensibilitzar a la població sobre la presència del mosquit tigre i
fomentar l’aplicació de mesures de prevenció Fem Natura us proposa dur a terme una
campanya de sensibilització i control del mosquit al vostre municipi o, en concret, a aquells
barris on la tipologia d’habitatges (unifamiliars amb jardí) fa que hi hagi una major presència
d’aquest insecte.

OBJECTIUS
Els principals objectius de la campanya són els següents:



Informar a la població sobre l’existència del mosquit tigre.



Informar a la població sobre les mesures de prevenció que poden aplicar a casa seva
per tal d’evitar la seva presència.



Sensibilitzar a la població sobre la importància de que tots els veïns i veïnes apliquin
mesures de prevenció.



Realitzar una enquesta sobre els coneixements de la població en relació al mosquit tigre
i sobre les molèsties que ocasiona l’insecte.



Realitzar inspeccions als habitatges visitats, en els casos en què el propietari hi
accedeixi, per tal de detectar possibles focus de cria del mosquit tigre i eliminar-los.



Detectar espais a la via pública on hi pot haver un focus de cria (fonts, embornals,
etc.).
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METODOLOGIA

Visites porta a porta
Per tal de fer arribar a la població l’informació es proposa dur a terme visites porta a porta a
tots els habitatges per tal d’informar i sensibilitzar als veïns i veïnes. La visita té l’objectiu
d’explicar personalment quin és el problema de l’existència del mosquit tigre i conscienciar als
veïns sobre la importància de que tots ells prenguin mesures per prevenir la seva cria. També
es pot aprofitar per lliurar un tríptic informatiu o altres materials de difusió.

Inspeccions
En cas que la persona entrevistada hi accedeixi, es pot realitzar una inspecció del pati o jardí de
la casa visitada. Si es detecten llocs on hi ha acumulació d’aigua (o n’hi podria haver) s’informa
a la persona interessada per tal que prengui les mesures necessàries. També s’observen amb
detall les acumulacions d’aigua per tal de comprovar que no hi ha presència de larves del
mosquit.
Alhora es poden detectat possibles focus de cria a la via pública: fonts, embornals, arbres...En
aquests casos s’informa als tècnics municipals per tal que busquin solucions al problema.
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RECULL D’IMATGES
Visites porta a porta

Possibles focus de cria del mosquit tigre
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