ATENCIÓ

BRICOLATGE

Com fer-te la teva pròpia trampa
anti-moscard tigre:

moscard tigre

Què necessites?
1 g de llevat fresc
200 ml d’aigua tèbia sense clor
50 g de sucre
1 botella de plàstic de 2 litres

Segueix les passes

1

2
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Servei d’Atenció Telefònica al Ciutadà (SAT) - 010

Pots tenir un focus de
moscard tigre al teu jardí,
Talla la botella
de plàstic per la
meitat.

Mescla sucre i
aigua i aboca-la
dins la botella.

al teu pati, al plat dels teus

Afegeix el
llevat.

cossiols, a gerros, cendrers,
fonts, bevedors, canals,

4

5

embornals, poals…

Els moscards
elegeixen les seves
víctimes pel diòxid
de carboni que
emeten en respirar.

Introdueix la
part superior.

La trampa en
Embolica-la amb produeix i els atreu.
un pedaç obscur.
www.lokimica.es

Aprèn a defensar-te.

COM COMBATRE EL
MOSCARD TIGRE

QUÈ FA L’AJUNTAMENT
DE PALMA

BIOLOGIA DEL MOSCARD
TIGRE

L’AJUNTAMENT DE PALMA REALITZA LES SEGÜENTS
ACTUACIONS:
Evita recipients que puguin acumular
aigua, com poals o bidons.

• Inspecciona les zones afectades, després de contactar
amb les persones afectades.
• Tracta els embornals que tenen aigua, de manera

Elimina l’aigua acumulada en objectes

preventiva amb larvicides.

o buida-la setmanalment: gerros,

• Incrementa el personal per a la lluita contra aquesta

cendrers, plats de cossiols, piscines de

espècie invasora.

plàstic, bevedors, pneumàtics...

• Incrementa la vigilància i els tractaments a parcs

Adult

Larva (dins l’aigua)

Cicle de vida
del moscard

i solars de titularitat municipal.
• Informa les associacions veïnals de les actuacions
que poden dur a terme per a minimitzar el problema,
Tapa hermèticament amb tapadora o
tela mosquitera els dipòsits d’aigua.

explicant als veïns les accions que han de realitzar.
• Forma personal de professions específiques, tals
com jardiners, personal de manteniment de centres
escolars, d’edificis públics i/o privats.

Mantén els nivells de clor al teu safareig,
bassa o piscina.

• Coordina accions de formació, vigilància i control
amb altres administracions.
En definitiva pretén involucrar la societat

Posa al teu safareig o font de jardí
peixos ornamentals que es mengen les
larves.

civil en la lluita contra el moscard tigre,
a la vegada que realitza actuacions a
zones públiques, amb la convicció
que l’acció conjunta de ciutadans
i Administració es l’únic camí

Neteja regularment les canaletes de
teulades i terrasses.

amb el qual es pot aconseguir
controlar la nova
problemàtica
plantejada.

No provoquis bassiots amb els teus
abocaments o regs.

Pupa (dins l’aigua)

