UKĄSZENIA OWADÓW

Osy i szerszenie mogą być groźne.
Atakują w sytuacji zagrożenia. Jeżeli człowiek znajdzie się za blisko gniazda, może zostać
wyśledzony przez strażników gniazda i zaatakowany. W wypadku rozdrażnienia kolonii
najlepiej w spokoju oddalić się na bezpieczną odległość od gniazda (u szerszeni wynosi
ona około 1 - 2 m), nie wykonując żadnych niepotrzebnych agresywnych ruchów,
które motywują owady do dalszego ataku. Niebezpieczne mogą być użądlenia miejsc
położonych blisko głównych naczyń krwionośnych i głowy. Osoby uczulone na jad powinny
jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Szerszenie
Ukąszenie przez szerszenia może być bardzo niebezpieczne.
Po użądleniu pojawiają się zaczerwienienia skóry, obrzęki,
opuchlizna,

gorączka,

dreszcze,

ból

w

klatce

piersiowej

i duszności. Owad ten potrafi ukąsić nieatakowany. Jego jad
zawiera

substancje

atakujące

krew,

mięśnie,

toksyny

rozkładające krwinki i uszkadzające nerki. W przypadku
ukąszenia przez szerszenia najlepiej zgłosić się do lekarza. Na obrzęki zastosować okłady
z octu.

Pszczoły
Po użądleniu, trzeba natychmiast wyjąć żądło, zdezynfekować ranę
i stosować okłady z Altacetu. Warto pić wapno.
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Osy
Owady te potrafią kłuć wielokrotnie, wstrzykując jad. Miejsce
ukąszenia boli i puchnie. Gdy ból mija, skóra mocno swędzi. Warto
wówczas zastosować maść hydrokortyzonową lub Oxykort. Jad osy
zawiera substancje uczulające, powodujące rozpad czerwonych
krwinek, działa drażniąco na zakończenia nerwów. Po ukąszeniu najlepiej stosować mokre,
zimne okłady. Można zanurzyć ukąszone miejsce w zimnej wodzie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

✓ gdy zbliża się do Ciebie pszczoła, osa lub szerszeń unikaj gwałtownych ruchów,
✓ W razie ataku osłoń głowę rękami lub odzieżą, a z niebezpiecznej okolicy oddalaj
się powoli; najlepiej schronić się w ciemnym pomieszczeniu - pszczoły wylecą do światła,
✓ gdy koło Ciebie ktoś został użądlony, staraj się oddalić z tą osobą co najmniej
na 50 metrów - inne owady mogą przybyć na pomoc atakującemu i użądlić ponownie,
✓ przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców,
✓ przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów,
szamponów, płynów po goleniu itp.,
✓ unikaj wzorzystej, jaskrawej i lejącej się odzieży - ubieraj się raczej w biel, zieleń lub beż,
✓ utrzymuj szczelnie zamknięte kubły z odpadkami i resztkami żywności,
✓ staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu,
✓ nie chodź boso po łące - pszczoły lubią koniczynę, a wiele os buduje gniazda położone
na lub tuż pod powierzchnią ziemi,
✓ pot i dwutlenek węgla przyciągają żądlące owady, więc przy gimnastyce lub innej
aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje największe niebezpieczeństwo
użądlenia.
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OSY ATAKUJĄ, GDY:

✓ gniazdo jest zagrożone lub niszczone (mogą zaatakować intruza całym rojem),
✓ rozdrażnią je gwałtowne ruchy ludzi lub zwierząt,
✓ rozdrażni je zapach, na przykład perfum lub kosmetyków,
✓ rozdrażnią je ciemne lub bardzo jaskrawe barwy.

PAMIĘTAJMY, ŻE OSY SĄ POZYTECZNE:

✓ niszczą różne owady - szkodniki roślin, którymi karmią swoje larwy,
✓ usuwają padlinę - znoszą do gniazda skrawki mięsa, zebrane z martwych zwierząt,
✓ zapylają kwiaty różnych roślin (chociaż nie są tak skuteczne, jak pszczoły).

JAK POMÓC UŻĄDLONEMU?

Miejsca użądlenia można:
✓ obłożyć na dwadzieścia minut zimnym kompresem (lodem, kawałkiem metalu)
z kremem lub płynem antyhistaminowym, okładem z octu, roztworu kwasu bornego,
sody oczyszczanej lub amoniaku,
✓ posmarować miejsce użądlenia kremem antyseptycznym,
✓ jeżeli wystąpią rozległe reakcje miejscowe (silny obrzęk, zaczerwienienie) - wskazane jest
podanie leków przeciwzapalnych (aspiryna) lub preparatów odczulających (wapno
musujące, leki antyhistaminowe),
✓ u alergików po użądleniu mogą wystąpić trudności z oddychaniem, kurcze mięśni,
wysypka, bóle brzucha, opuchlizna - w porozumieniu z lekarzem należy podawać
wapno, preparaty antyhistaminowe, glukokortykoidy i adrenalinę,
✓ u osoby silnie pożądlonej mogą też wystąpić omdlenia i wymioty, które mogą
doprowadzić do zapaści, a nawet śmierci.
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UWAGA!
OSOBOM UCZULONYM NA JAD LUB SILNIE POŻĄDLONYM NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE ZAPEWNIĆ POMOC LEKARSKĄ.
Jak zapobiegać osiedlaniu się os
Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki,
poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie
otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna),
warto

zabezpieczyć

siatkami

o

trzymilimetrowych

oczkach.

Bardzo

ważne

jest,

aby nie lekceważyć pojedynczych osobników (zwłaszcza szerszeni), szukających miejsca
na gniazdo - trzeba je zniszczyć, zanim założą kolonię.

informacje zaczerpnięto z Ogólnopolskiego serwisu medycznego medserwis.pl oraz portalu
www.muratordom.pL
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