AJUNTAMENT

BAN

DE PORQUERES

FAIG SABER que s’ha detectat la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus) en el
municipi de Porqueres. Aquesta espècie de mosquit té un comportament molt agressiu i pot
arribar a ser molt empipador amb les seves picades. El seu hàbitat és urbà, això vol dir que
viu juntament amb la població, també té una elevada capacitat de reproducció, capaç de
transmetre alguns virus i malalties infeccioses. Per això, i per tal d’evitar la seva proliferació,
és important que els ciutadans adoptin les següents mesures:
1. Buidar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua i posar-lo sota
cobert o cap per vall: joguines, cendrers, gerros, galledes, carretons, plats de sota els
testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, mobiliari plàstic amb concavitats,
etc.
2. Els plats de test hauran de ser retirats, i quan això sigui impossible, caldrà vetllar
perquè es mantinguin secs; alternativament, s’utilitzaran mètodes hidropònics o
irrigadors automàtics de circuit tancat.
3. En el cas d’elements fixes i objectes que no es puguin retirar, caldrà revisar-los 2
cops /setmana i eliminar-ne l’acumulació d’aigua. Si no és possible evitar que es
puguin omplir caldrà tapar-los mitjançant tapes hermètiques o tela mosquitera prima
(malla de 2mm de mida màxima), com per exemple els dipòsits de recollida d’aigua.
4. Quan sigui imprescindible tenir aigua en recipients destapats, com per exemple
bevedors per animals, caldrà que aquesta aigua es renovi dos cops per setmana com
a mínim.
5. Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguàs
(embornals del pati, canaleres dels teulats i terrasses).
6. Cobrir (per exemple amb sorra) els petits forats i depressions del terreny que
acumulin aigua, així com els forats dels troncs dels arbres.
7. Els propietaris o gestors dels horts o solars buits, hauran de posar especial interès
als bidons de gran capacitat que poden ser un focus important de cria, els quals
s’hauran de tancar hermèticament o amb malla mosquitera.
8. Mantenir cobertes les piscines mentre no s’utilitzen. Si es buiden caldrà vigilar-les
després de les pluges, ja que una piscina amb pocs centímetres d’aigua al fons té
major risc que no totalment plena, o s’ha de mantenir amb poder desinfectant Les
piscines de plàstic s’han de buidar periòdicament, i si no es fan servir cal retirar-les.
9. Potenciar la fauna insectívora (predadors d’insectes) són de gran ajut per al
manteniment de l’equibri. Això es pot fer mitjançant la instal·lació de caixes niu per a
ratpenats i orenetes, no usar insecticides d’ampli espectre que afecten negativament
a tota la fauna invertebrada, etc.
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.
Porqueres, 13 de maig de 2014
L’alcalde

Salvador Ros i Reig

