
La mosca negra és un insecte de color fosc,
cos redó cobert de vellositats, d’uns 3-6 mm
de grandària i amb unes ales blanques 
grans en proporció al seu cos. 
És una mosca agressiva que, a diferència 
dels mosquits, no pica sinó que mossega 
produint un esgarro en la pell i l’aparició de 
sang. Aquest procés és el que dóna com a 
resultat una picada caracteritzada per un 
punt roig central i una inflamació 
considerable que provoca picor amb dolor 
local i edema. 
Solen atacar en eixams. Poden atacar a 
qualsevol hora però les hores de major 
activitat són a l’alba i en fosquejar, ja que 
són d’hàbits diürnes. Pel fet que no toleren 
bé les altes temperatures solen aparéixer 
en primavera i a la tardor encara que 
poden estar actives tot l’any. 
Per a trobar els seus hostes, les femelles fan 
ús d’estímuls olfactius, visuals I tàctils de 
manera que a partir de l’olor, la forma, el 
color i la calor aconsegueixen el 
subministrament de sang. 
Al mateix temps que absorbeixen la sang, 
tenen la capacitat d’introduir substàncies 
(anestèsic, vasodilatador i anticoagulant) 
que afavoreixen l’eixida de la màxima 
quantitat possible de sang. 

¿Què podem fer per a prevenir- la? 
Hui en dia el tractament que més 
factible resulta és el relacionat amb 
l’eliminació de cuques.
 En primer lloc, la retirada de la 
vegetació aquàtica submergida 
resulta fonamental, ja que és aquí on 
es sustenta el desenvol·lupament de 
les fases larvàries.
 A més, l’aplicació en rius i rierols 
d’espores del Bacillus thurigiensis 
var israelensis, una bactèria, ha 
resultat realment eficaç contra les 
nomenades cuques. 

¿I què podem fer nosaltres? 
- Evitar l’entrada d’insectes 
mitjançant teles mosquiteres o 
altres sistemes similars. 
- Eliminació fent ús de trampes 
- Utilitzar insecticides 
autoritzats per a l’ús domèstic 
seguint les instruccions 
corresponents. 

… es recomana no passejar per llocs
amb vegetació abundant propera a
rius i rierols en les hores de major
activitat. 
Fer ús de roba clara, evitant colors 
obscurs, ja que atrauen la mosca. 
S’aconsella protegir el cos amb 
mànigues i pantalons llargs. 
Es poden utilitzar repel·lents 
tòpics (en crema, sprays, olis, etc.) 
sempre que siguen adequats per a 
la mosca negra i es faça un ús 
adequat. 

¿On viu? 
La mosca negra viu en la vegetació 
pròxima als rius i torrents, on 
diposita els ous. 

Una altra característica que les 
diferència dels mosquits és el fet que 
per a reproduir-se no necessiten 
aigües estancades sinó aquelles que 
estiguen en continu moviment 
(canals de regadiu o rierols amb 
vegetació abundant). 

¿Què sabem 
d’ella? 

Per tal de prevenir 
la picada... 


