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Mosca negra
La mosca negra (Simulium spp.) és una
mosca autòctona, petita, d’una mida d’entre 2 i 6 mm i de color generalment fosc.
Es pot trobar en nombre abundant en els
arbusts i arbres situats a prop de cursos
d’aigua corrent, tot i que poden volar fins
a 20 km des del lloc de cria.
Les femelles poden picar les persones,
normalment de dia. En persones sensibles pot produir-los una forta picor i un
edema (inflamació causada per l’acumulació de líquid en els teixits del cos). A
Catalunya no actua com a vector de cap
malaltia.

PREVENCIÓ
Què es fa per evitar-ne la
presència?
Arran de les molèsties que ocasionen, les
administracions competents duen a terme una sèrie d’actuacions per disminuir
la població de simúlids de les zones afectades, principalment evitant el creixement de les larves.

Com es poden evitar les
picades?
• Instal·lar teles mosquiteres a finestres, portes i altres obertures per evitar l’entrada de la mosca als edificis.
• No passejar per indrets amb vegetació abundant a les vores de cursos d’ai-

compliu estrictament les instruccions
d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.
• No els apliqueu en infants menors de 2
anys. En nens i nenes més grans els heu
d’evitar sempre que pugueu, i mai no en
poseu a les mans dels infants perquè se
les poden posar a la boca o als ulls.
• No els apliqueu a la roba.
• Netegeu bé la pell amb aigua i sabó quan
el repel·lent ja no sigui necessari.
• Si presenteu algun tipus de reacció a la
pell, renteu-vos bé la zona amb aigua i sabó i consulteu el vostre metge o metgessa.

TRACTAMENT DE LES
PICADES
La picada, produïda per les femelles, es
caracteritza per un punt central vermell
i una inflamació destacable.
• Renteu i desinfecteu bé la zona de la pigua, especialment al capvespre dels si seguiu les recomanacions indica- cada.
• El tractament és simptomàtic. En cas que
mesos d’estiu.
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