Punts de cria de mosquit tigre a la ciutat de Barcelona

Classificació d’embornals i reixes en funció de la capacitat d’acumular aigua

Amagats
als teus peus!
Sabies que...
Els embornals i les reixes dels carrers que recullen
l’aigua de la pluja poden ser punts de cria de moltes
espècies de mosquit, entre elles el mosquit tigre.
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medi ideal per a les larves.

Ens ajudes
a trobar-los?

1. Embornals i reixes

no sifònics

Els embornals no sifònics estan formats per una
reixa individual situada al damunt d’una caixa
anomenada pou de caiguda d’aigua.
Les reixes no sifòniques estan formades per
un seguit de reixes individuals posades en fila
una al costat de l’altra, a sobre d’un mateix canal
longitudinal fet d’obra de fàbrica o formigó.
Els embornals i reixes no sifònics no acumulen
aigua, ja que aquesta va directament a la xarxa
de clavegueram.
Tot i així, al fons de les reixes pot quedar material
arrastrat per la pluja, com fulles i sorra. Si
aquest material impedeix que l’aigua circuli pot
esdevenir un llocs de cria de mosquits.

Reixa no sifònica amb fulles acumulades al canal
d’aigua.

2. Embornals i reixes

sifònics

Els embornals i reixes sifònics tenen una
làmina d’aigua de pluja permanent a la seva
caixa. No estan connectats a la xarxa de
clavagueram i, per tant, l’aigua no circula. Així,
els mosquits ho tenen molt fàcil per accedir a
aquesta aigua i posar els seus ous.
Tapa oberta d’un embornal sifònic, on es pot observar l’aigua
acumulada.

3. Embornals i reixes

sorrencs

Són un tipus d’embornals dissenyats per què
acumulin sorra i que aquesta faci de filtre de
l’aigua que hi va caient.
Es tracta d’una cubeta i un col·lector de
desaigüe que pot deixar entre 20 i 30 cm
d’aigua acumulada. Aquest tipus d’embornals
també poden ser llocs de cria de mosquit tigre.

Imatges d’embornals i
reixes sorrencs amb aigua
acumulada.
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