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 יתוש הטיגריס האסייני

 
 Edes  להלן מספר הנחיות ומידע בנוגע ליתוש הטיגריס האסייני

Albopictus .נמצא בישראל ופעיל מאוד באזורנו 

 

 : מפגעים לאדם

 : עקיצות

ידוע בישראל כגורם למטרדי עקיצות קשים לבני אדם  טיגריס האסיינייתוש 
 בעיקר בשעות היום מחוץ לבתים. בעולם הוא ידוע כמעביר גורמי מחלה.

  העברת גורמי מחלה:

באסיה, באפריקה ובאמריקה יתוש הנמר האסיאתי מעביר מס' גורמי מחלות )ביניהם: קדחת הנילוס המערבי, דנגי, 
 על העברת מחלה ע"י יתוש זה. צ'יקונגוניה(. בישראל לא ידוע

 ביולוגיה ומחזור חיים:

ים בחללים בעצים. יתוש זה מתפתח היטב גרבתי הגידול הטבעיים של המין באזורים הטרופיים, הם בעיקר במי גשם שנא
 עציצים, אגרטלים וצמיגים.  :גם במיכלים מעשי ידי אדם מסוגים שונים, כגון

 ר ובפספוס לבן אופייני על הרגליים ועל החזה. הבוגרים פעילים בעיקר ביום, ועוקציםהיתושים הבוגרים ניכרים בגופם השחו
 בועיים.ש –בעיקר מחוץ לבית. בקיץ הישראלי משך שרידותם היא כשבוע 

הדרך העיקרית להדביר את היתוש היא ע"י ביצוע פעולות מניעה. רק במקרים  הדברה משולבת של היתוש בישראל:

 של חומרי הדברה. מיוחדים נדרש יישום

הימנעות מהשקיית יתר בגינות, ריקון מים הקיימים בתחתיות עציצים, דליים, חביות, אגרטלים, ניקוז מים עומדים  :מניעה

שמחזיקים צמיגים משומשים צריכים לאחסנם באופן שמונע הצטברות  מיממרזבים סתומים, לחורר כל צמיג שצובר מים. 
 מים ע"י כיסוי או חיתוך ופינוי לאתר פסולת מסודר בהתאם לחוק.

 גילוי, זיהוי ודיווח על יתושים בוגרים יועיל למיפוי וקביעת תמונת מצב שתשמש בסיס טוב לפעולה של כל הנוגעים ניטור:

 בדבר.

  .שלא ניתן לרוקן מהם מים וכנגד יתושים בוגרים ,רש כנגד זחלי יתושים באגרטליםנד :שימוש בחומרי הדברה

 מריחת חומרים דוחי יתושים עשויה להועיל בהפחתת מס' העקיצות בעת שהיה מחוץ לבית. :התגוננות אישית

 הערכות המועצה:

המועצה תפעל בשטח פרטי רק  המועצה פעלה ופועלת לניקוי השטחים הציבוריים, ליבוש מקווי מים ומבצעת ניטור.
במקרים בהם יש הזנחה מצד בעל הנכס או שכניו. כל פעילות ניטור או הדברה בשטח פרטי הינה על חשבון בעל 

 .הנכס. תושבים יקרים אנא עזרו לנו להילחם בתופעת היתוש וייבשו את מקורות המים בחצר ביתכם

 054-2300681לפרטים נוספים ניתן לפנות למשה שוהם בטלפון 
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