ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
БЪЛХИ
Бълхите са сравнително дребни кръвосмучещи насекоми. Познати са над 1000
вида бълхи, от които най-разпространени са:
· Кучешка бълха, която паразитира и при котки, лисици, човек, гризачи
· Котешка бълха, която паразитира и при куче и човек
· Човешка бълха, която паразитира и при куче, котка, гризачи и човек

Живеят по цялото земно кълбо. Паразитират по домашни и диви бозайници,
птици и човека.Тялото на бълхите е сплеснато странично, нямат крила, но краката им
са силно развити и са пригодени за скачане.Тези вредни насекоми снасят яйцата си в
почвата, в пукнатините и праха на пода, в захвърлени дрехи, в колибките и постелките
на кучета и котки, в дупките на гризачи и много други места.
Жизнения им цикъл минава през четири етапа (яйце-ларва-какавидавъзрастно насекомо) и трае от 3 до 5 седмици. Женската бълха след оплождането
снася в околната среда от 400 до 2000 яйца и в зависимост от температурата след 50-60
дни се излюпват ларви, които водят свободен живот в почвата, подовете на
помещенията и др. Хранят се с гниещи вещества. След 3 линеения се превръщат в
какавиди. Като имаго нападат различни гостоприемници и смучат кръв.
Бълхите кръвосмучат през 2 часа по 15 минути, живеят от 1 до 17 месеца и
скачат 18 хиляди пъти по-високо от собствената си височина. Размерите им варират от
1,5 мм- 3,5 мм, а цветът им обикновено е тъмночервен към кафяво-черен.
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ на бълхите се изразява в това, че
могат да пренасят причинители на около 25 вида заразни заболявания като чума,
туларемия, антракс и др.
Източник на инфекциите са болните животни (най-често болни плъхове), от
които бълхите смучат кръв. Заедно с кръвта те поглъщат от тези животни и
болестотворни бактерии, които могат да се задържат и размножават в
храносмилатеният им канал повече от една година. Пренасянето на болестотворните
бактерии в кръвта на нов гостоприемник става чрез втриване в кожата при разчесване и
при кръвосмучене от заразена бълха.
Слюнката на бълхите е силно токсична и предизвиква възпаление и сърбеж
на мястото на ухапване. Убожданията са болезнени, като по-късно болката преминава в
силен сърбеж и разчесване до кръв.
Бълхите са активни са предимно през нощта.

Бълхите живеят по телата на домашни и диви животни, птици и хора. Телата им
са така пригодени, че позволяват лесно плъзгане между космите или перата на
гостоприемника си.
КАК ДА СЕ ПРЕБОРИМ С НАЛИЧИЕТО НА БЪЛХИ?
1) Поддържайте висока хигиена в дома си.
2) Професионалната обработка на дома с инсектицид. Използваните препарати не
предизвикват алергии при хората и домашните любимци и нямат други странични
реакции. Те са безопасни за хората и домашните любимци и са без цвят и мирис.
3) Редовно обезпаразитявайте домашните си любимци, особено кучетата, които имат
много по-чест контакт с външната среда, с други кучета, включително и бездомни.
Ако забележите, че кучето или котката ви се чешат необичайно често, веднага
вземете мерки като ги заведете на ветеринар и им сложите обезпаразитяващ
препарат.
4) Ограничавайте достъпа на гризачи до дома си. Извършвайте ефективна борба
срещу мишки, плъхове, за да не позволите един проблем да доведе следващ
Препоръчително е честото обработване на мазета и тавани против гризачи.
5) При масово развитие на бълхи в дома или в личното животновъдно стопанство
потърсете помощта на лицензирана ДДД фирма за извършване на ефективна и
качествена дезинсекция; при третиране на домашни животни срещу бълхи би било
добре да бъде информират участъковия ветеринарен лекар.

На сайта на РЗИ – Стара Загора е публикуван списък на ДДД
фирмите, към които можете да се обърнете за съдействие!

