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Resum 
 

En el present treball s’estudien les poblacions d’Aedes albopictus (Skuse, 1894) a Menorca i 

Mallorca (Illes Balears, Espanya) entre Març de 2016 i Febrer de 2017. Es va dur a terme una 

monitorització entomològica amb trampes d’ovoposició a diverses localitats de les illes, es 

col·locaren 89 ovitrampes i s’analitzaren 505 mostres. 

S’ha observat la presència del mosquit a Palma, Bunyola, Sencelles, Inca, Llucmajor i Felanitx 

a Mallorca, mentre que a Menorca segueix sent present només al municipi de Maó. Però a 

ambdues illes la fenologia és similar, tenint els majors pics d’activitat entre els mesos d’Agost 

i Octubre.  

__________________________________________________________________________________ 

Abstract 
 

In the present study, it is analyzed the population of the Aedes albopictus (Skuse, 1894) in 

Menorca and Mallorca (Balearic Islands, Spain) between March 2016 and February 2017. It 

was done an entomological monitoring with oviposition traps in some localities of the islands, 

specifically there were placed 89 ovitraps and analyzed 505 samples. 

We observed the presence of mosquitoes in Palma, Bunyola, Sencelles, Inca, Llucmajor and 

Felanitx in Mallorca, Menorca while still present only in the town of Mahon. But both islands 

phenology is similar, having the highest peaks of activity between the months of August and 

October. 
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Introducció 
Amb el creixement de la població, els humans hem començat a ocupar nous territoris i modificar 

els hàbitats naturals de les espècies silvestres. Els insectes que necessiten d'una font de sang de 

vertebrats tendeixen a desenvolupar-se als ambients on l'aport pot ser constant, per això 

s’estableixen a llocs propers als nuclis urbans. Aquesta ''domesticació'' va ocórrer ja amb Aedes 

aegypti (Linnaeus, 1762), el mosquit de la febre groga i el dengue. És originari de l'Àfrica 

Subsahariana, habitant escletxes d’arbres i proveïnt-se de sang animal no humana. Entrant en 

contacte amb les poblacions del Nou Món a través del transport, el mosquit ha passat de tenir 

un cicle selvàtic a urbà (Powell i Tabachnick, 2013). D'una manera similar, el mosquit tigre ha 

sofert el mateix procés. Estudis reporten que la urbanització massiva pot haver modificat 

potencialment l'ecologia de mosquits del gènere Aedes, canviant la composició i dinàmica de 

les espècies a l'ambient, i incrementant l'abundància dels llocs d'aliment (Li Y et al., 2014).  

 

Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (Figura 1) és un dípter de la família Culicidae que 

s'ha descrit com una de les cent pitjors espècies exòtiques invasores del món, ocupant el quart 

lloc a la llista (Global Invasive Species Database, http://www.issg.org/database/). Aquest 

culícid originari dels boscos del Sudest asiàtic, on probablement era zoofílic, s'ha adaptat 

progressivament als canvis ambientals antropogènics que li han proveït d'altres fonts de sang 

com d'animals domèstics i humana (Eritja et al., 2005; Paupy et al., 2009). 

 

Figura 1. Parença d'Aedes albopictus en estat de repòs (Font: http://zoologiauib.blogspot.com.es/2012/10/como-diferenciar-

el-mosquito-tigre.html) 

Ae. albopictus era principalment una espècie limnodendrofílica, que per influència humana amb 

els processos de globalització i modificació dels hàbitats, ha sigut capaç d'evolucionar generant 

soques urbanes. Ha deixat de banda els cicles selvàtics pels antròpics, augmentat el risc 

d'infecció d'arbovirosis i s'ha adaptat a les àrees temperades gràcies a la capacitat de dormancia 

dels ous.  

Presenta una forta plasticitat bioecològica, pel que s'ha extès per tot el món des de la segona 

meitat del segle XX i es troba a tots els continents menys a l'Antàrtic (Kraemer et al., 2015; 

Roiz et al., 2008). 

http://zoologiauib.blogspot.com.es/2012/10/como-diferenciar-el-mosquito-tigre.html
http://zoologiauib.blogspot.com.es/2012/10/como-diferenciar-el-mosquito-tigre.html
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Figura 2. Distribució mundial d'Aedes albopictus (Font: Kraemer et al., 2015) 

A la figura 2 es mostra la distribució mundial d'Aedes albopictus: ocupa gran part d'América, 

Àfrica, Àsia oriental i els països que banyen el mar Mediterrani. El problema d'aquesta espècie 

no és tant la rapidesa amb la que es dispersa, sino en el paper com a vector de diverses 

arbovirosis (Shroyer, 1986). Està considerat com un vector secundari de Dengue i Chikunguya 

i es relaciona amb diversos brots (Eritja et al., 2005), i la competència que presenta per altres 

arbovirus i filariasis (nematodes paràsits), incloent l'emergent virus Zika (Paupy et al., 2009; 

Grard et al., 2014). Per exemple, a Itàlia s'ha relacionat la seva presència amb el brot epidèmic 

de Chikinguya de 2007 (Rezza et al., 2007; Angelii et al., 2007), amb el brot de Chikungunya 

a França l'any 2010 (Grandadam et al., 2011) i amb casos aïllats de Dengue l'any 2010 a França 

(La Ruche et al., 2012) i a Croàcia (Gjenero-Margan et al., 2011). Amb el creixement de les 

poblacions del mosquit els episodis de transmissió autòctona d'alguna d'aquestes arbovirosis ja 

són una realitat a Europa.  

 

Les autoritats de salut d'Espanya han estimat com a mitjà/moderat el risc d'una transmissió 

autòctona dels virus Dengue (CCAES, 2013), Chikungunya (CCAES, 2015) i Zika (CCAES, 

2016) (Collantes et al., 2015). 

Morfologia i Cicle biològic 

Quant a la morfologia, l'individu adult presenta un patró de ratlles blanques característiques. A 

la regió toràcica posseeix una línia sagital d'escames blanques i una línia mitja a nivell del cap 

(Figura 3). A més, també presenta taques blanques i negres a nivell de pates posteriors. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema del patró de ratlles al cos 

d'Aedes albopictus (Font: 

http://zoologiauib.blogspot.com.es/2012/10/c

omo-diferenciar-el-mosquito-tigre.html) 

 

 

http://zoologiauib.blogspot.com.es/2012/10/como-diferenciar-el-mosquito-tigre.html
http://zoologiauib.blogspot.com.es/2012/10/como-diferenciar-el-mosquito-tigre.html
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L'índex de supervivència de l'espècie depèn sobretot de la temperatura de l'ambient (Figura 4). 

El cicle biològic es duu a terme entre temperatures ideals d'entre 25ºC i 29ºC. Les femelles 

depositen els ous de forma aïllada sobre superfícies molt pròximes a l'aigua, arribant a deixar 

fins a 200 ous per femella (Figura 5). Aquests tenen la característica de sobreviure durant mesos 

a la dessecació i al fred, el que es coneix com overwinter, ja que els ous presenten una cutícula 

gruixuda i resistent. Els ous són de color obscur, allargats i amb els extrems punxeguts (Figura 

5). 

 

Figura 4. Cicle de vida general dels aedins (Hopp i Foley, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mostres d'ous d'Aedes albopictus amb una 

moneda de referència i una mostra d'ous de l'estudi 

(Font: Júlia López). 
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La fase larvària necessita l'aigua per sobreviure, per això quan els ous són coberts d'ells 

emergeixen les larves. Passa per 4 estadis larvaris (L1-L4) abans de l'estadi pupa. El 

desenvolupament larvari té una durada d'entre 4 i 14 dies, amb un pH òptim de 6,8 a 7,6.  

 

Durant el parell de dies que dura la fase pupa, es porta a terme la metamorfosi a adult, els quals 

tenen una esperança de vida de 2 a 4 setmanes i són capaços d'hivernar en funció de la 

temperatura del medi. Les pupes no necessiten l'aigua per sobreviure i s'ha vist que una manca 

en la pressió de vapor afecta a la mortalitat dels adults (Christophers, 1960). 

 

L'individu adult s'alimenta per solenofàgia, és principalment dïurn i exofàgic preferint les 

primeres i darreres hores del dia (Alarcón-Elbal et al., 2013; Plan Nacional de Preparación i 

Respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores, Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat, 2016). És un mosquit que prolifera als ambients urbans i periurbans, 

oviposant a petites col·leccions d'aigua com embornals, fonts ornamentals, petits 

embassaments, galledes i regadores, entre d'altres. El fet que proliferi en aquests punts d'aigua 

de tan reduïdes dimensions, dificulta enormement les tasques de control poblacional. 

Mètodes de control i prevenció 

Les mesures de prevenció i control de mosquits tenen com a finalitat evitar la presència i 

proliferació d'aquests insectes i reduir la seva abundància. Degut a la globalització i al canvi 

climàtic, l'establiment de sistemes de monitorització per la detecció primerenca de mosquits 

invasors és una eina necessària pels Programes de Lluita Antivectorial a qualsevol ciutat 

europea (ECDC, 2012). Encara que existeixen diversos aedins exòtics i invasors ja establerts al 

continent europeu com Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), Aedes atropalpus (Coquillett, 1902), 

Aedes japonicus (Theobald, 1901), Aedes koreicus (Edwards, 1917) o Aedes triseriatus (Say, 

1823), a Espanya la principal "espècie diana" dels projectes de vigilància entomològica és el 

mosquit tigre (Bueno Marí i Quero de Lera, 2015).  

 

Com els focus de cria es troben en un nombre elevat de vegades dins la propietat privada (±80%, 

Bueno Marí i Jiménez Peydró, 2012), les tasques d'actuació sobre control i prevenció des dels 

ajuntaments o altres entitats públiques es veuen dificultades. A nivell municipal ha d'existir un 

sector encarregat del seguiment d'aquestes poblacions i amb medis per difondre a la població 

com reduir o eliminar hàbitats de cria a les seves propietats. Des d'aquestes entitats es porta a 

terme un Programa de Control Integrat (PCI) que, per una banda, s'encarrega de la vigilància 

entomològica i, per l'altra, de la monitorització entomològica. A més, ha d'estar preparat per 

actuar en cas de detectar una virèmia d'alguna de les malalties que poden transmetre aquests 

mosquits. El PCI integra mesures preventives de control físic, mecànic i biològic, en cas de 

necessitat també s'aplica control químic (larvicides o adulticides). En el cas d'Aedes albopictus, 

les mesures més efectives són les que eviten la posta d'ous i el desenvolupament de les larves. 

 

El Pla Nacional de Preparació i Resposta front a malalties transmeses per vectors (Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2016) ha definit els elements claus que han de dur a terme 

les Comunitats Autònomes per estar preparats en el cas d'activar la resposta davant un brot 

epidèmic (Taula 1). 
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Elements clau per la prevenció i control de les malalties vectorials 

Vigilància entomològica i microbiològica 

Vigilància entomològica 

Gestió del vector 

Protecció individual 

Formació i informació 

Coordinació i comunicació 
 

Taula 1. Elements Claus per Prevenir i Controlar les Malalties Vectorials (Font: Plan Nacional de Preparación i Respuesta 

frente a enfermedades transmitidas por vectores (2016)) 

La vigilància epidemiològica i microbiològica té com a objectius la detecció precoç de casos 

importats i autòctons, prevenir i controlar possibles brots, i garantitzar el bon maneig dels 

pacients. Aquest control és necessari per organitzar una bona vigilància entomològica que 

permeti reduir la presència del vector i evaluar el risc cap a la població humana. Per això, s'han 

de fer mostrejos anuals i conèixer la densitat i distibució de l'espècie, i que existeixi un fluxe 

de comunicació actiu entre professionals i ciutadans. 

Ciència ciutadana 

La Ciència Ciutadana (CC) forma part de la investigació científica, de manera que s'involucra 

i fomenta la participació pública a projectes científics mitjançant xarxes socials i altres eines 

tecnològiques. A través de diverses plataformes, la població coopera activament aportant dades 

experimentals que poden ser integrades als estudis (http://ciencia-

ciudadana.es/index.php/acerca-de/). 

 

El passat 8 de març de 2016, es va presentar a Espanya el projecte Observatorio de la Ciencia 

Ciudadana, ha estat promogut per la Federació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT) i 

el Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO). Aquesta plataforma s'encarrega de valorar 

la situació general de la CC al nostre pais. De moment, existeixen 149 projectes de CC a 

Espanya i 2 a les Illes Balears. L'any 2016 va començar el projecte Vespapp per la Dra. Mar 

Leza amb el Laboratori de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears amb la finalitat de 

detectar i controlar la Vespa velutina, una espècie exòtica invasora que va ser introduïda l'any 

2015. L'altre projecte que està actiu és Ojo a las invasoras, començat l'1 de maig de 2015 pel 

grup d'Ecologia i Macròfits Marins i l'IMEDEA per recollir dades sobre la flora invasora de les 

Balears. 

Referit al camp dels mosquits també existeixen projectes de CC a Espanya, es destaca Mosquito 

Alert. La plataforma es va iniciar el 15 de juny de 2013, és d'àmbit nacional i permet fer un 

seguiment i control d'Aedes albopictus i Aedes aegypti. L'aplicació permet que la població envïi 

fotografies, i altra informació, sobre les observacions de mosquit tigre, d'aquesta manera es 

genera un mapa a la plana web que és accessible al púbic i et dóna una visió de la distribució 

de les dues espècies. 

Des de 2004 fins 2015 s'han confirmat 540 municipis amb la presència del mosquit tigre gàcies 

a la participació ciutadana. L'any 2015 es van publicar al seu mapa més de 1.700 observacions 

confirmades d'Ae. albopictus, que gràcies al Pla Estatal d'Investigació es van inspeccionar 237 

municipis i es detectà el mosquit a 112 municipis.  

 

L'any 2016, els experts van validar unes 1.400 observacions (Taula 2), s'en van confirmar com 

a mosquit tigre 500 i com a possibles 350 observacions. 

http://ciencia-ciudadana.es/index.php/acerca-de/
http://ciencia-ciudadana.es/index.php/acerca-de/
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 2014 - 2016 2016 

Descàrregues 31.000 13.500 

Observacions enviades com Aedes albopictus 8.500 2.500 

Observacions enviades com Aedes aegypti 3 3 

Observacions enviades com a focus de cria 1.500 500 
 

Taula 2. Resultats de l'aplicació Mosquito Alert (Font: Informe Anual Mosquito Alert (2016)) 

Any rere any la població reconeix millor l'espècie, l'any 2014 el 16% de les observacions es 

van confirmar com a mosquit tigre o els anys 2015 i 2016 el percentatge de confirmacions va 

augmentar fins a un 40% (Informe Anual Mosquito Alert, 2016). Pel que aquest increment 

indica una major participació ciutadana i un major coneixement. 

 

L'any 2014 es va detectar per primer cop el mosquit tigre a Màlaga (Andalusia) i l'any 2015 a 

Tàrrega (Lleida) gràcies a la participació de la població amb aquesta aplicació. De la mateixa 

manera, l'any 2016 es descubrí per primer cop el mosquit a la Comunitat d'Aragó (Osca) 

mitjançant Mosquito Alert (Delacour-Estrella et al., 2016). 

 

Per tant, la participació de la ciutadania és essencial pel control del mosquit tigre i la informació 

i conscienciació ciutadana és essencial per als programes de lluita antivectorial. 

L’arribada d’Aedes albopictus a Espanya 

Aedes albopictus va ésser introduït per primera vegada al continent europeu l'any 1979 a 

Albània. Des de llavors, s'ha extès per la majoria d'Europa (Gratz, 2004), el punt d'inflexió en 

la seva velocitat d'expansió data als anys noranta, quan va arribar per primera vegada a Itàlia. 

Actualment, ja s'ha detectat a 22 països europeus (Collantes et al., 2015) (Figura 6). 

 

Figura 6. Distribució actual d'Aedes albopictus a Europa (Font: ECDC (2017)) 
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Es notà per primer cop la presència del mosquit a Espanya l'any 2004 a Sant Cugat del Vallès 

(Aranda et al., 2006) i deu anys més tard el trobàrem establert a la major part de la costa 

mediterrània. S'ha extès cap al sur de la franja litoral mediterrània i a les Illes Balears. 

Actualment, es troba àmpliament distribuït a totes les províncies catalanes, Castelló, València, 

Alacant, Murcia, Màlaga i Balears (Roiz et al., 2007; Bueno et al., 2009, 2012, 2013; Delancour 

et al., 2010; Collantes i Delgado, 2011; Miquel et al., 2013). A Espanya, és considerada com 

una de les espècies incloses al Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores (Reial decret 

630/2013, de 2 d'agost). 

 

El focus d'entrada a Espanya es desconeix, però es sap que a França la primera detecció va ser 

al nord del pais a un centre de rodes de rebuig l'any 1999 (Schaffner et al., 2000). Durant els 

anys consecutius es registrà un increment en les queixes de picades de mosquits a la zona de 

Sant Cugat del Vallès (Baix Llobragat, Catalunya) i amb un estudi entomològic es va detectar 

la presència de Simulium ornatum (Meigen, 1818) i d'Aedes albopictus. Des de 2004 a 2014 

s'ha registrat la presència del mosquit a 470 municipis, petanyents a 13 províncies i 6 comunitats 

autònomes. L'any 2014 es va citar per primer cop a Andalusia i al Pais Basc. 

 

L'any 2015, es van estudiar 237 municipis, dels quals 112 van resultar positius per Ae. 

albopictus. Per tant, les dades indiquen un increment de la distribució de l'espècie des de 2014 

amb 70 nous municipis, 3 noves províncies (Lleida, Cadis i Osca) i les illes de Menorca i 

Formentera (Figura 7). 

 

Figura 7. Evolució de la distribució d'Aedes albopictus a Espanya (Font: Collantes et al., 2015) 

Aedes albopictus es va detectar per primera vegada a les Illes Balears a Ca's Bissalemer 

(Bunyola, Mallorca), llavors el Laboratori de Zoologia de la Universitat de les Illes Balears va 

començar la inspecció entomològica amb trampes d'ovoposició i d'adults pels voltants de la 

zona residencial de Bunyola, Palma, Marratxí i Esporles, cobrint així un radi de 4 kilòmetresi 
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des del primer focus. Més endavant seguiren mostrejant nous municipis. Dels 21 municipis 

mostrejats, 5 resultaren positius: Palma, Calvià, Marratxí, Esporles i Bunyola (Miquel et al., 

2013) (Figura 8). 

 

Figura 8. Distribució d'Aedes albopictus a Mallorca (Font: Miquel et al., 2013)  

Posteriorment, l'any 2014 un resident de ''Montecristo'' (Sant Antoni de Portmany, Eivissa) va 

notificar la presència del mosquit a la localitat. Es va seguir el protocol que indica el Programa 

Nacional de Vigilància (National Surveillance Programme, NSP) com es va fer a Mallorca, 

però no es recolliren ni adults ni ous d'Ae. albopictus. Encara que amb aquestes dades no es pot 

confirmar la presència del mosquit a Eivissa, es cita que les mostres dels adults recol·lectades 

pel resident haurien arribat amb el transport i, per tant, no es descarta que ja s'hagués establert 

(Barceló et al., 2015). En aquest estudi també es van examinar les rutes aèries i marítimes de 

transport per esbrinar el possible focus d'entrada del mosquit a l'illa. 

 

Observant la situació general de les Illes, l'any 2015 es començà a estudiar Menorca. Al mateix 

temps que es duia a terme el NSP, un resident del municipi de Maó va detectar individus de 

mosquits que resultaren ser Ae. albopictus. Llavors, es va confirmar la presència de mosquit 

tigre només a Maó (Bengoa et al., 2016), fet que indica que Menorca es trobi en un estadi 

primerenc. 

Material i Mètodes 

Mètode de mostreig 

El mostreig s’ha realitzat entre el 3/03/2016 fins el 22/02/2017, gràcies a l’ajuda dels companys 

del Grau de Biologia que han disposat trampes d’ovoposició als seus habitatges. Primerament, 

es van donar unes sessions d’explicació de com i a on s’havien de col·locar les trampes, llavors 
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es va repartir el material necessari. A més, es va demanar la localització de les seves trampes i 

fotografies del seu voltant. Els voluntaris setmanalment van anar portant les mostres al 

Laboratori de Zoologia de la Universitat pel posterior anàlisi. 

 

Les trampes d’ovoposició són petits recipients de metall, vidre o plàstic, usualment de color 

fosc, que contenen aigua i un substrat on les femelles depositin la posta d’ous. El que permet 

aquest mètode és detectar la presència de femelles gràvides d’una gran varietat de mosquits, 

inclosos Aedes aegypti i Aedes albopictus (Fay i Eliason 1966, Mackay et al. 2013, Reiter et 

al., 1991).  

 

En aquest cas, s’han utilitzat ovitrampes cilíndriques de plàstic negre de 9 centímetres de 

diàmetre i 15 centímetres d’altura (volum de 0,95 litres), amb un substrat de fusta de 15 

centímetres de longitud i 2 centímetres d’amplada, i 500 mil·lilitres d’aigua de manera que es 

cobreix el 50% de la superfície del substrat. La fusta es renova setmanalment i s’etiqueten les 

mostres adequadament, fent constar la data de quan es canvia de substrat i la posició de 

l’ovitrampa. Al laboratori es revisen les mostres amb una lupa binocular, anotant la presència 

o no d’ous d’Ae. albopictus. 

 

Les ovitrampes s’han situat a punts amb sombra, al costat de vegetació, humitat i a menys d’un 

metre d’altura del terra (Di Luca et al., 2001) per simular els llocs de cria habituals de l’espècie. 

Així com al costat d’abocadors, aeroports, polígons o ports comercials, ja que el mosquit té un 

fort caràcter sinantròpic (Figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Indrets on s'han situat trampes d'ovoposició (Font: Júlia López) 

 

Àrea d’estudi 

L'estudi s'ha centrat a les àrees de Menorca i Mallorca (UTM 31N ETRS89), on s'han mostrejat 

els municipis d’Alaior, Alaró, Alcúdia, Algaida, Andratx, Bunyola, Campanet, Capdepera, Es 

Mercadal, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Marratxí, Montuïri, Muro, Palma, 

Puigpunyent, Santa Margalida, Santa Maria, Santanyí, Sencelles, Sineu, Sóller i Son Servera 

(Taula 1). 
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Municipi Nombre de trampes Nombre de mostres analitzades 

Alaior 2 20 

Alaró 2 6 

Alcúdia 8 39 

Algaida 2 20 

Andratx 3 3 

Bunyola 1 6 

Campanet 1 6 

Capdepera 2 8 

Es Mercadal 1 4 

Felanitx 3 18 

Inca 7 52 

Llucmajor 5 9 

Manacor 3 8 

Maó 8 59 

Marratxí 4 15 

Montuïri 2 12 

Muro 1 8 

Palma 9 74 

Puigpunyent 2 16 

Santa Margalida 1 8 

Santa Maria 2 11 

Santanyí 3 21 

Sencelles 4 16 

Sineu 3 13 

Sóller 6 28 

Son Servera 4 25 

TOTAL 89 505 

 

A la figura 10, es representa la posició de les trampes d’ovoposició:  

 Menorca 

• 39°41'3.33"N;    2°58'3.58"E 

• 39°53'38.23"N;  4°16'28.41"E 

• 39°53'47.15"N;  4°15'21.91"E 

• 39°53'17.44"N;  4°13'50.53"E 

• 39°53'13.19"N;  4°14'58.35"E 

• 39°53'12.76"N;  4°14'59.37"E 

• 39°52'1.16"N;    4°13'38.60"E 

• 39°53'22.87"N;  4°13'31.88"E 

Taula 3. Nombre de trampes disposades als municipis motrejats i nombre de mostres analitzades durant el període de 

mostreig (03/03/2016-22/02/2017). 
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• 39°55'49.51"N;   4° 8'18.74"E 

• 39°56'6.79"N;     4° 8'17.36"E 

• 39°52'33.20"N;   4°14'9.66"E 

• 39°59'28.78"N;   4° 5'30.49"E 

Mallorca 

• 39°37'11.15"N;   3°21'27.60"E 

• 39°21'54.72"N;   3°13'41.92"E 

• 39°32'39.29"N;   3°20'2.52"E 

• 39°25'41.57"N;   3°13'45.92"E 

• 39°41'18.27"N;   3°27'21.48"E 

• 39°41'18.05"N;   3°27'23.63"E 

• 39°42'17.55"N;   3° 6'21.61"E 

• 39°44'3.83"N;     3° 3'31.04"E 

• 39°38'20.46"N;   3° 0'16.35"E 

• 39°42'4.58"N;     2°48'10.49"E 

• 39°41'5.55"N;     2°48'40.95"E 

• 39°43'17.40"N;   2°54'57.30"E 

• 39°43'32.90"N;   2°54'46.70"E 

• 39°43'7.00"N;     2°51'56.20"E 

• 39°39'9.80"N;     2°46'11.70"E 

• 39°39'10.30"N;   2°46'13.70"E 

• 39°37'16.90"N;   2°44'52.50"E 

• 39°38'3.00"N;     2°44'49.90"E 

• 39°50'27.65"N;   3° 8'24.62"E 

• 39°50'27.05"N;   3° 8'23.57"E 

• 39°33'15.02"N;   2°46'43.34"E 

• 39°34'57.19"N;   2°41'43.95"E 

• 39°33'40.91"N;   2°44'3.32"E 

• 39°30'22.24"N;   2°52'29.61"E 

• 39°33'40.91"N;   2°44'3.32"E 

• 39°33'40.91"N;   2°44'3.32"E 
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Figura 10. Localització de les trampes d'ovoposició a Menorca i a Mallorca. 

 

Resultats 
Seguidament es desccriuen els resultats de la monitorització entomològica duita a terme a 

Menorca i Mallorca entre dia 3 de març de 2016 i dia 22 de febrer de 2017. 

 

S'ha realitzat a 23 municipis de Mallorca de 53 totals que posseeix l'illa, i a 3 municipis de 8 

totals de Menorca. Això suposa haver mostrejat gairebé el 45% de l'illa de Mallorca i el 37% 

de l'illa de Menorca (Taula 4). En total, s'han revisat 505 mostres de les trampes d'ovoposició. 
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Municipis (+/-) Nº de mostes Nº ous Període de mostreig 

Alaior - 20 0 29/03/2016 - 07/06/2016 

Alaró - 6 0 27/03/2016 - 30/04/2016 

Alcúdia - 39 0 20/03/2016 - 09/05/2016 

Algaida - 20 0 23/03/2016 - 05/06/2016 

Andratx - 3 0 01/05/2016 

Bunyola + 6 6 21/03/2016 - 01/05/2016 

Campanet - 6 0 22/05/2016 

Capdepera - 8 0 23/03/2016 - 24/04/2016 

Es Mercadal - 4 0 29/03/2016 - 08/06/2016 

Felanitx + 18 3 09/04/2016 - 22/05/2016 

Inca + 52 163 03/03/2016 - 18/06/2016 

Llucmajor + 9 19 07/05/2016 - 12/07/2016 

Manacor - 8 0 10/04/2016 

Maó + 59 354 29/03/2016 - 07/06/2016 

Marratxí - 15 0 14/03/2016 - 26/04/2016 

Montuïri - 12 0 26/03/2016 - 15/03/2016 

Muro - 8 0 24/03/2016 - 16/05/2016 

Palma + 74 244 14/03/2016 - 19/09/2016 

Puigpunyent - 16 0 28/03/2016 - 15/05/2016 

Santa Margalida - 8 0 24/03/2016 - 06/06/2016 

Santa Maria - 11 0 24/03/2016 - 04/04/2016 

Santanyí - 21 0 18/03/2016 - 05/05/2016 

Sencelles + 16 5 24/03/2016 - 08/05/2016 

Sineu - 13 0 29/03/2016 - 16/05/2016 

Sóller - 28 0 23/03/2016 - 26/05/2016 

Son Servera - 25 0 27/03/2016 - 05/06/2016 

  505 794  

 

Taula 4. Resum dels resultats del mostreig amb les trampes d'ovoposició. 

Sis municipis han resultat positius a la presència d'Aedes albopictus a Mallorca: Palma, 

Bunyola, Sencelles, Inca, Llucmajor i Felanitx. A més, quatre d'aquests municipis positius s'han 

detectat com a nova presència. En canvi, a Menorca només Maó ha estat positiu per la presència 

del mosquit (Figura 11). 
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Figura 11. Distribució d'Aedes albopictus a les Illes de Mallorca i Menorca . El mapa representa la cartografia final de 

l'estudi, s'indiquen els municipis mostrejats segons la presència del mosquit (Font: Júlia López) 

A la figura 12 es mostra l'acumulatiu dels ous per ovitrampa a tots els municipis mostrejats des 

del 14/03/2016 fins 22/02/2017. S'observa que els municipis on les mostres tenien més ous són 

Inca, Maó i Palma. 

 

Figura 12. Acumulatiu dels ous/ovitrampa des del 14/03/2016 fins 22/02/2017. 

Si aquestes dades es representen en el temps, es veu que Palma i Maó segueixen tenint el valor 

més alt quants a ous identificats, però que la majoria es concentra a les darreres setmanes de 

mostreig, agost i setembre (Figura 13).  
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Figura 13. Acumulatiu del número d'ous per ovitrampa als municipis durant les setmanes de mostreig (14/03/2016 - 

22/02/2017). 

Finalment, s'ha representat el número d'ous per ovitrampa en funció del temps (Figura 14), de 

manera que s'obté la fenologia de l'espècie. En ambdós casos el major pic d'activitat es 

concentra entre agost i setembre. S'observa que a Mallorca els majors pics són ja a partir de 

maig, en canvi a Menorca són més tardans. La fenologia obtinguda segueix el mateix patró que 

Collantes et al., 2015. 

 

Figura 14. Fenologia d'Aedes albopictus a Mallorca i Menorca de l'any 2016. 
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Discussió 
El panorama general del mosquit tigre a les Illes Balears marca una forta tendència a l'expansió 

i establiment. Des de la primera cita a les illes (Miquel M. et al., 2013), Ae. albopictus ha 

augmentat la seva distribució des de la zona de Palma, Bunyola i Calvià, cap al llevant de l'illa 

trobant-lo ja a Felanitx, Sencelles o Inca (Figura 11). Llavors, es pot catalogar com una espècie 

no erradicable i establerta a Mallorca. L'expansió respecte 2012 té una certa tendència d'anar 

des de la costa oest a l'est. 

 

Pel contrari, a Menorca encara es restringeix la seva activitat al voltant del nucli urbà de Maó 

(Figura 11) respecte als darrers estudis pel que el nivell de colonització és baix (Bengoa et al., 

2016). En aquest estudi es van mostrejar dins del municipi de Maó diverses àrees i tansols es 

trobà positiu al costat de l’aeroport, al poliesportiu i al port comercial, zones on es desenvolupa 

la major part de les tasques comercials de l’illa. La introducció del mosquit podria estar 

relacionada amb el transport de neumàtics des de Mallorca i Barcelona (Bengoa et al., 2016), 

igual que a la resta de l’arxipèlag (Barceló et al., 2015; Miquel et al., 2013). El transport 

accidental de fases inmadures del mosquit a través del transport ha sigut transcendental en altres 

casos, així va entrar també a Itàlia (Sabatini et al., 1990), a França (Schaffner i Karch, 2000) i 

a Bèlgica (Schaffner et al., 2004). 

 

Per això es recomana el desenvolupament d’un Programa de Control Integral (Abramides et al., 

2011; Roiz et al., 2008) on es dugui a terme la vigilància entomològica als nuclis urbans de l'illa 

i es tractin les zones més afectades per poder erradicar l'espècie, així com efectuar campanyes 

d’informació a la ciutadania per reduir els focus de cria privats (WHO 2006). Però degut al poc 

interés pel tema per part dels serveis, al poc coneixement de la població i a la contínua (i 

necessària) comunicació amb zones com Barcelona, Ciutat de València o Palma de Mallorca 

on ja s'ha establert, tot apunta a un escenari similar als veïns.  

 

Molts factors poden influir sobre l'expansió del mosquit, però destacaria certs punts que serien 

claus. En primer lloc, al tractar-se d'una regió insular es limita molt l'àrea on pugui viure, per 

les zones de muntanya que no són habitades ja no els trobaríem, per tant es restringeix la zona 

de risc als nuclis urbans i turístics amb gran fluxe de persones. També s’ha de tenir en compte 

que a Mallorca i a la resta d'illes viuen majoritàriament gràcies al turisme, això vol dir que 

durant una certa època de l'any la població incrementa en gran nombre. A més, aquesta 

temporada coincideix amb la que començam a veure el mosquit tigre. D'aquesta manera, 

l'animal tindria una potent font d'alimentació als nuclis urbans i periurbans. Possiblement, per 

aquest motiu Palma i Maó són els municipis on es concentra la major densitat d'ous (Figura 12 

i 13) durant l'any, en comparació als altres municipis. Ambdues són les Ciutats Capital de cada 

illa i es pot pensar que en les èpoques turístiques hi resideix més gent. 

 

Degut a la capacitat bioplàstica de l'animal (Roiz et al., 2008), aquest s'adapta ràpidament al 

nostre ambient i gairebé persisteix durant tot l'any. Així, s'ha vist que l'activitat del mosquit es 

du a terme durant els mesos d'abril fins octubre o, inclús, novembre. A la figura 14 es pot 

observar que tant a Menorca com a Mallorca els pics de major activitat es concentren entre els 

mesos d'agost i setembre, degut a que les temperatures oscil·len entre els 20ºC i 30ºC (Avance 

Climatológico Mensual, Baleares, AEMET (2015 i 2016)). Diversos estudis han demostrat que 

la temperatura i la precipitació influeixen en la dinàmica de les poblacions d’Ae. albopictus i 

en el seu establiment (Alto i Juliano, 2001; Delatte et al., 2009; Roiz et al., 2010), ja que la 

temperatura és un factor clau pel cicle biològic (Hopp i Foley, 2001). 
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D’acord amb Mitchel (1995), l’establiment i la ràpida expansió d’Aedes albopictus pot implicar 

un increment quantitatiu a la possibilitat de transmissió dels arbovirus circulants a tota la zona 

del Mediterrani.  

 

Per aquest motiu, cal destacar la importància de la ciència ciutadana, com remarca Delancour-

Estrella et al., 2014. Mosquito Alert ha tingut un bon impacte sobre la societat i gràcies a la seva 

participació s’obtenen dades actualitzades de la seva distribució, així com poder elaborar 

models de la distribució de l'espècie. En aquest estudi s’han comparat les dades obtingudes 

sobre l’estudi poblacional d’Ae. albopictus amb les de l’aplicació  

(http://www.mosquitoalert.com/). Tots els municipis amb presència d’ous amb el mostreig per 

trampes d’ovoposició (Palma, Bunyola, Sencelles, Inca, Llucmajor, Felanitx i Maó), apareixen 

com a positius al mapa de l’aplicació amb fotografies d’individus adults. Però altres municipis 

mostrejats com Son Servera, Andratx, Alcúdia o Sóller no coincideixen amb els resultats.  

El mètode de mostreig requereix la recollida de les mostres setmanalment, a hàbitats 

representatius de la comunitat. La rellevància d’aquest punt recau en evitar que les trampes 

d’ovoposició acabin sent un lloc de cria (Resende et al., 2013). A més, les ovitrampes tenen un 

maneig fàcil, són de baix cost en comparació a altres mètodes i és no invasiu. Per altre banda, 

amb menys de 100 trampes es pot estimar la població d’un nucli urbà (Mogi et al., 1990; 

Abramides et al., 2011).  

Conclusions 
Aedes albopictus es va detectar per primer cop a les Illes Balears, a Mallorca l’any 2012, des 

de llavors s’ha dispersat des del municipi de Bunyola fins a Llucmajor o Felanitx, pel que es 

considera com una espècie establerta. En canvi, a Menorca, no hi ha canvis des de la primera 

cita, segueix establert únicament al municipi de Maó.   

Cal destacar la importància de les empreses que es dediquen al tractament i la recerca del 

diferents focus de cria. Però sobretot insistir damunt la ciència ciutadana, sent un factor clau a 

l’hora de la detecció primerenca del mosquit, ja que gran part dels focus de cria es troben dins 

el sector privat 

Es recomana la implantació d’un pla de control antivectorial a Menorca i el seguiment de 

l’espècie a Mallorca per controlar les poblacions establertes. 

Agraïments 
El present treball ha estat tutoritzat pel Dr. Miquel Àngel Miranda del departament de Biologia 

de la Universitat de les Illes Balears. Donar-li l'agraïment que es mereix per deixar-me treballar 

al seu costat i esper seguir en contacte per projectes futurs. 

 

Especialment, li dedico aquesta memòria i tot el treball dedicat als meus pares i als meus avis, 

que sense el seu recolzament no hauria arribat fins aquí.  

 

A n'Aitor que m'ha ajudant i l'he tingut devora jo sempre que he necessitat un cop de mà. 

 

També mencionar d'una manera molt especial a la meva familia de Menorca i al meu Padrí, 

José, per acompanyar-me durant la carrera i per la confiança que sempre ha tingut amb jo. De 

la mateixa forma mencionar a n'Aina, esper que algun dia puguis llegir aquesta memòria i 

sàpigues que sempre seré allà pel que necessitis.  

http://www.mosquitoalert.com/
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Agrair a tots els bons amics que m'han ajudat en el treball de camp i han aguantat la meva poca 

paciència. Sobretot a n'Aina, na Malen, na Cristina, n'Alejandro, en Guillem, na Cati, na Chiara, 

en Joan i na Montse. 

 

Finalment, i no menys important, gràcies Toni per estar devora jo durant aquest camí i treure'm 

un somriure en els moments més durs, i a n'en Sebastià i n'Antònia per acollir-me a la seva casa. 
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