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Дезінсекційні заходи при виявленні клопів.
Блощиця постільна (Cimex lectularius) – відноситься до того виду родини клопів,
основним «годувальником» яких є людина, також ця комаха може харчуватися кров’ю птахів,
пищух та кажанів.
Клопи були відомі вже стародавнім грекам і римлянам. В інші європейські країни вони
потрапили тільки в X столітті. В Англії, де їх називали «нічним жахом», вони з'явилися в XVI
столітті. Приблизно в цей же час постільні блощиці були завезені до Америки. Найпізніше
вони з'явилися в Середній Азії - сюди комахи потрапили тільки у XIX ст. У наші дні, як і
раніше, основним «годувальником» постільних блощиць залишається людина.
Комахи ведуть нічний спосіб життя, тому порушують нормальний сон та відпочинок
людини. Укуси болючі, найчастіше на відкритих ділянках тіла (обличчя, шия, руки),
характерні групи із 2-3 елементів висипки, розміщених в один ряд. При перших укусах
виникають тільки червоні сверблячі плями, при повторних – папульозна кропив’янка,
везикули, при розчухах – алергічний дерматит, вторинна інфекція.
Ротовий апарат клопа: колючо-смоктальний. За допомогою 4-х колючих щетинок,
захованих у хоботку, клоп легко проколює покриви людського тіла або тіла інших
теплокровних тварин і смокче кров. Проколовши шкіру людини, ця комаха виділяє у кров
слину, яка викликає в місці укусу сильне печіння і свербіння. Акт смоктання триває близько
15 хвилин. Зазвичай, клопи харчуються кожні 24-48 годин кров’ю людей, тварин чи птахів.
Тіло дорослої комахи має округлу форму, у голодного клопа воно сплющене. Довжина
5-7 мм, ширина 3-4 мм, самка більша за самця. Забарвлення тіла червонувато-буре. Комаха
має зредуковані крила: не літає, але швидко повзає
Клопи досить швидко розмножуються. Протягом дня самка може відкласти біля 12
яєць, довжиною 1 мм, шириною 0,5 мм. Клопи відкладають яйця в тих місцях, де ховаються
вдень. Час розвитку яєць тісно пов'язаний з температурою повітря. Чим тепліше в
приміщенні, тим швидше з яєць виходять личинки, а з личинок - розвивається доросла особа.
Залежно від умов яйця розвиваються 4-7 днів або декілька місяців. При температурі нижче
+10°С їхній розвиток припиняється, а якщо температура опускається нижче -4°С, вони
гинуть. Розвиток личинок, відповідно, триває від 28 днів до 8 тижнів. Для того, щоб личинка
росла, вона повинна насмоктатися крові (іноді розвиток зупиняється навіть на 18 місяців).
Новонароджені можуть обходитися без їжі близько двох місяців. Тривалість життя
постільних клопів - 14 місяців.
Клопи живуть в житлових приміщеннях, використовуючи всі щілини та закутки: за
шпалерами та плінтусами, в щілинах підлоги, стін, в тріщинах штукатурки, під рамами
картин, у меблях, у складках матраців та інших місцях. Постільні блощиці виділяють
неприємний запах.
Основний засіб для знищення цих комах - дотримання гігієни та проведення
дезінсекційних заходів.
Для знищення постільних блошиць проводять обробку приміщення інсектицидними
препаратами. Обробку проводять при відкритих вікнах, одночасно в усіх приміщеннях,
заселених комахами у відсутності людей, тварин, а також птахів і риб. Продукти харчування,
корм і посуд заздалегідь прибирають з місця можливого забруднення препаратом. Після
обробки приміщення лишають закритим не менш, ніж на 2-4 години. Потім його
провітрюють не менш, ніж 30 хвилин і проводять вологе прибирання. Для прибирання
використовують миючі засоби, що володіють лужними властивостями.
Для проведення ефективного комплексу дезінсекційних заходів (знищення клопів) у
житлових, виробничих, складських та інших приміщеннях слід звертатись до спеціалізованих
установ, які мають дозвіл на проведення цих робіт, забезпечені кваліфікованими кадрами та
дезінсекційними засобами, які зареєстровані та дозволені до використання в Україні.
Контактна адреса ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України»: м. Львів, вул. Круп’ярська, 27, тел.: 2600036.
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