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TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

Muỗi cái giữ trứng bên trong cơ thể và tìm một nơi thích hợp để đẻ chúng. Khi tìm được chỗ tốt, chúng 

thả trứng xuống nước. Sau đó trứng nở thành ấu trùng và bơi lội tự do trong nước. Sau đó, chúng tìm một 

vật chủ thích hợp và hút máu của nó. Tại thời điểm này, chúng đã sẵn sàng biến thành muỗi trưởng thành 

và bắt đầu lại chu kỳ.  

Ấu trùng muỗi trông giống như những con sâu nhỏ. Chúng bơi chậm trong nước và ăn các sinh vật nhỏ 

như tảo. Khi lớn lên, chúng ăn động vật lớn hơn, thực vật và các bộ phận khác của sinh vật. Khi đã sẵn 

sàng, chúng tìm kiếm một nơi thích hợp để sống và trưởng thành.  

Muỗi trưởng thành thường sống gần nguồn nước và di chuyển vào ban ngày để tìm kiếm vật chủ để hút 

máu. Muỗi cái trưởng thành cần ánh sáng mặt trời hoặc ánh sáng nhân tạo để sinh sản. Chúng đẻ trứng 

trong nước, nơi chúng sẽ nở thành ấu trùng sau này. Ấu trùng sau đó ăn vật chủ cho đến khi chúng sẵn 

sàng biến thành muỗi trưởng thành. Sau lần biến thái cuối cùng này, muỗi trưởng thành có thể quay lại ăn 

vật chủ và sinh sản. Chu kỳ sinh sản này đảm bảo rằng muỗi sẽ luôn tồn tại miễn là có vật chủ để chúng 

hút máu.  

Điều quan trọng cần lưu ý là muỗi đực không cắn người hoặc động vật để lấy máu. Mục đích duy nhất 

của chúng là sinh sản với muỗi cái, vì vậy vết cắn của chúng sẽ không làm hại ai. Tuy nhiên, muỗi cái 

không có mục đích gì ngoại trừ hút máu - vì vậy vết cắn của chúng cực kỳ có hại cho con người cũng như 

động vật. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải tiêu diệt tất cả muỗi mỗi khi chúng ta nhìn thấy 

chúng! Để tiêu diệt cả một thế hệ muỗi, bạn cần tìm nơi sinh sản của chúng và tiêu diệt chúng.  

Muỗi trưởng thành có xu hướng sống gần các vùng nước nơi chúng có thể đẻ trứng trong đó. Việc tìm 

kiếm những khu vực này sẽ dễ dàng nếu bạn nhìn quanh nhà vào ban đêm khi chúng đang ăn thịt bạn. Sau 

khi tìm được nơi chúng sinh sống, bạn có thể dễ dàng tiêu diệt chúng bằng thuốc diệt côn trùng hoặc đổ 

nước sôi vào nơi sinh sản của chúng.  

Mỗi loài đều có vòng đời phức tạp để đảm bảo sự tồn tại của chúng trong thế giới tự nhiên. Muỗi là một 

trong những loài côn trùng nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối phó vì chúng lây lan những căn bệnh 

chết người như sốt rét và sốt zika. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng chống lại chúng bằng cách biết 

vòng đời của chúng hoạt động như thế nào và bằng cách hành động chống lại chúng khi cần thiết. 
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