
Marcador de posició de text

ON POT CRIAR EL MOSQUIT TIGRE?

El mosquit tigre cria en llocs amb poca aigua

És un lloc amb aigua on un mosquit pot posar els
seus ous.

Als espais públics
(carrers, places, parcs,...)

cria en fonts, petites
basses i sobretot als

embornals

Un embornal és
un desaigüe per

el qual marxa
l’aigua de la
pluja cap al

clavegueram.

QUÈ ÉS UN EMBORNAL? 

ZONES
PRIVADES

Cria sobretot en cases
amb jardí, on hi ha
objectes amb aigua
(galledes, platets,...)

ZONES
PÚBLIQUES

ZONES 
NATURALS

Als espais naturals
pràcticament no hi cria,

doncs no troba llocs amb
aigua on posar els ous.

QUÈ ÉS UN PUNT DE CRIA?

Originalment,
criaven als forats
dels arbres que

acumulen aigua de
pluja



Per què alguns embornals retenen aigua?

Molts embornals tenen
forma de sifó (com els

vàters) per evitar les males
olors de les clavegueres.

Altres embornals tenen els
tubs de sortida elevats de
manera que al fons queda

una quantitat important
d’aigua.

En alguns casos, pot ser la
presència de fulles i sediment
que bloquegen la sortida i fan

que s’acumuli aigua en
alguns punts. Això passa

sobretot en embornals molt
llargs.

En quins casos els embornals no tenen aigua?

Embornals que tenen el tub
de sortida molt baix i per
tant mai hi queda aigua.

Embornals que no tenen la
base de ciment i l’aigua es

filtra cap a la terra.

Embornals que s’han omplert
de sediment, i l’aigua ja no hi

queda acumulada.

Tots els embornals que tenen aigua, tenen altes
probabilitats de ser utilitzats com a punt de cria

del mosquit tigre.

Hi ha fets esporàdics que poden fer que aquests
embornals tinguin aigua (atasc del tub de sortida,

falta de sediment al fons...).



Embornal

Revisa periòdicament els
embornals i continua

aplicant larvicida segons el
tractament

COM EVITA L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE
BARCELONA QUE ELS MOSQUITS CRIÏN A LA CIUTAT?

Cartografia els
potencials punts de

cria del mosquit tigre

Aplica productes
larvicides en aquells

punts que tenen aigua


