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De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Aziè, maar heeft zich via

internationale üansporten van bijvoorbeeld gebruikte autobanden en Lucky Bamboo-plantjes

verspreid over grote delen van de wereld. De Aziatische tijgermug (hierna tijgerrnug) is in
zoo5 voor het eerst aangetroffen in Nederland. Om te voo¡komen dat de mug zich verspreidt

wordt de tijgermug sindsdien bestreden. De tijgermug is een zogenaamde vector (overdrager)

van infectieziekten. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen

vi¡ussenvan bepaalde infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts), chikungun'¡a en

zikakoo¡ts, bij zich dragen is te verwaarlozen. Deze virussen komen vriiwel niet in ons land

voor. Overdracht gebeurt wel in tropische regio's van Aziê, Afrika en Amerika. De tijgermug
steektvooral overdag. Zulke steken kunnen als pijnlijkworden ervaren.

3 icei;ì¡¡ i-qer

De tijgermug legt eitjes in kleine stilstaande waterpoeltjes zoals bloemponen, gebruikte

banden, emmertjes, vaasjes, dakgoten en regentonnen. Ze leggen de eitles op de wand van

die objecten op ofnet boven hetwateroppervlak. Grote wateroppervlakten zoals sloten,
kanalen en plassen zijn geen geschikte broedplaats voor de tilgermug.

l äicceIce'\i tit"At
NWVA-inspecteurs nemen de volgende maatregelen als ze ergens (larven van) een tiigermug
aantreffen:
. Ze onderzoeken het gebied op de aanwezigheid van tijgermuggen en plaatsen muggen-

vallen met loktoffen.
. Ze verwijderen mogelijke broedplaasen of behandelen deze met biologische korrels die

de larven van de djgermug doden. Deze korrels zijn niet schadelijkvoor andere dieren en

mensen.
. In incidenæle gevallen bestrijdt de NVIVAvolwassen tijgermuggen met een algemeen

insecticide. In dat geval worden de omwonenden vooraf schriftelijk geïnformeerd door
de NWVA.

i|aî kunl u rei: dcen?

U voorkomt vestiging en verspreiding van exotische muggen door ervoor te zorgen dat er
geen broedpìaalsen in uw omgeving zijn:
. Zorg ervoor dat er geen emmers, potjes, vazen of andere dingen in de tuin staan waar

regenwater meerdere dagen in kan blijven staan.
. Dekregenonnenmugdichtaf,zetzeinhetnajaarschoongemaaktopdekopofverwijder

ze.

. Vewers regelmatig hetwater in vogelbadjes en maak de badjes goed schoon.

. Zorg dat dakgoten van vooral tuinhuisjes goed doorlopen.

MogelijÞe broedplaots

voor de n,ug

I nsp etteu r co ntr ol e ert m u gg env al Muqditht ofsluiten

Tijgermuggen overleven de winter niet maar eitjes van de ti jgermu g wel. Als in het late

voorjaar de eitjes weer in contact komen metwater, komen ze uit. Het is daarom belangrijk

regentonnen en gieters goed schoon te mak.en en droog op te bergen gedu:ende de winter.

Met name de binnenzijde dient schoongemaakr te worden met een sponsje of borstel.

Deze voorzorgsmaatregelen zljn ookvan berlang bij het meenemen van \/oorwerpen

(bijvoorbeeld gieters) naar een andere locatie.

ii,ge ii.:ri:g gez¡e n? iv'ìnlc lrti
Er komen in Nede¡land van narure 35 soorten

steekmrrggen voor. Het is voor een leek niet
gemakkelijk de djgermug te onderscheiden van de

hie¡ normaal voorkomende muggensoorten. Ziet u

een mugwaarvan u vermoedt dat het een tijgermug
is, contnoleer dan eerst ofdez: onderstaande

kenmerken heeft:
. Het lijf e van de tijgermug is kleiner dan een

munqe \¡an ro eurocent.
. De tijgermug is zuiver zwarcwit en heeft geen

b¡uin.e, rode of gele tinten.
. De tijgermug heeft ongevlekte vleugels.

Nleer informat¡e
Meerwemn over het

voorkomen en besaijden van

de tijgermug?

Neem dan contact op met

het Klantcontacrentrum van

de NVWA of kijk op de website

r ogoo-o388 (lokaal tarief)
r www.nvwa.nlimuggen

(zoekop tijgermug)

Denkt u een tijgermug gezien te hebben? Ga dan naa¡w"vwv.nrnva.r,l/muggen. Via het

formulier 'Melden vondst tijgermug' kunt u de vondst melden en e en foto meesturen.

Maak de foto bij voorkeur van een levende mug en tegen een llchte achtr:rgrond.


