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Bolhe
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Telefon: 01 4779 277

Spomladanska nadlega
Spomladanske temperature so nas že zvabile v naravo, kjer nas poleg
razvedrila čakajo tudi nevarnosti. Temperature so namreč ugodne za
razvoj zajedavcev, pred katerimi moramo zaščititi sebe in svoje ljubljenčke. V prispevku bomo govorili predvsem o klopih in bolhah, saj
so najpogostejši kožni zajedavci psov, nevarni tudi zaradi bolezni, ki
jih prenašajo.

Bolhavost
Bolhe so majhni, rjavi, brezkrilni insekti, s tremi pari nog in sploščenimi telesi. Vidni so tudi s prostim očesom, saj so veliki 2 do 3 mm. Čeprav
so psi in mačke lahko prehodni gostitelji praktično katere koli od 2000 vrst
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bolh, najdemo v večini primerov bolhavosti pri psih in mačkah mačjo vrsto
bolhe, Ctenocephalides felis felis.

Razvojni krog bolh
Razvojni krog mačje vrste bolh, C. felis
felis, ki invadira tako pse kot mačke, je
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dobro raziskan. Samice jajčeca odlagajo na gostitelja, ker pa ta niso pripeta na dlako, padajo na tla, kjerkoli se
žival giblje. Od tega trenutka dalje razvoj bolh ni več odvisen od gostitelja,
ampak od pogojev v okolju. Ugodne
temperature za razvoj bolh so temperature, ki jih najdemo tudi v naših stanovanjih skozi vse leto. V zunanjem
okolju se bolhe ne morejo uspešno
razmnoževati le pozimi, ko je temperatura pod lediščem. Temperature
vseh ostalih obdobij v letu so za njihovo razmnoževanje tudi v zunanjem
okolju primerne.
Iz jajčec se razvijejo ličinke, ki zaznavajo svetlobo in se v stanovanju zarijejo globoko v preproge, razpoke v
parketu, skrijejo pod pohištvo, če je
dvignjeno od tal in podobno. Zunaj
se zarijejo v zemljo, skrijejo v visoko
travo ali senco pod grmovjem. Hranijo se z organskim detritusom in iztrebki odraslih zajedavcev. Ličinke
se levijo dvakrat, nato pa se zabubijo. V bubi se razvije odrasla bolha. Ta
bubo zapusti šele, ko so pogoji v okolju ugodni. Ob neustreznih temperaturah in odsotnosti gostitelja lahko
bolha v bubi dlje časa počaka, ko pa
nastopijo primerni pogoji (spomladanske temperature) pride do »eksplozije bolh v okolje«. Ta pojav lahko
opazimo tudi, če se po daljši odsotnosti (na primer v času dopustov) s psom
vrnemo v stanovanje. Mlade bolhe v
iskanju gostitelja skačejo na živali in
celo na ljudi. V paniki se poskušajo nahraniti in pri tem grizejo celo človeško
kožo. Ker ljudje nismo gostitelji mačje
vrste bolh, se na nas trajno ne naselijo.
Vseeno pa so njihovi ugrizi neprijetni
in srbeči. V večini gospodinjstev traja
razvoj bolhe C. felis felis 3 do 4 tedne,
glede na povedano pa so ekstremne
meje njenega razvoja 12 do 174 dni.
Ko odrasla bolha zapusti bubo, mora
čim prej najti svojega gostitelja. Če se
ne napije krvi, pogine najpozneje v
12 dneh, pa tudi tista, ki jo z gostitelja odstranimo, hitro pogine (običajno v 24 urah). Na gostitelju sicer živi
3 mesece. Jajčeca začne odlagati po
3 do 4 dneh in jih lahko zaleže 40 do
50 na dan. Pri pogojih, ki dovoljujejo
21-dnevni razvojni krog, je lahko torej
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ena sama samica, ki zaleže 20 jajčec
na dan, od katerih se jih polovica razvije v samice, odgovorna za populacijo 20 000 odraslih in več kot 160.000
razvojnih oblik v obdobju 60 dni.

Težave zaradi bolhavosti in
ugotavljanje bolezni
Bolhe povzročajo srbež, lahko povzročijo alergijske reakcije na koži, slabokrvnost (72 zajedavcev spije 1 ml
krvi na dan), so vmesni gostitelji trakulje Dipylidium caninum in prenašalci različnih povzročiteljev kužnih bolezni. Na gostitelju jih lahko opazimo
s prostim očesom, saj živahno tekajo
med dlakami. Kljub temu pa lastniki
psov bolh ne opazijo vedno, zlasti če
ima žival gost kožuh. Potreben je pregled pri močni svetlobi, pri tem pa v
smeri od korena repa proti glavi sistematično odmikamo dlako psa. Pregledujemo predvsem področje križa
in dimelj, kjer se bolhe najraje zadržujejo. Včasih najdemo le bolšje iztrebke, ki jih laiki radi zamenjajo s »smetmi
ali umazanijo« na koži. Vidimo jih kot
drobne črne pike, da pa gre za iztrebke dokažemo tako, da jih raztopimo v
kapljici vode na belem papirju: voda
se zaradi prebavljene krvi v iztrebku
obarva rdeče.

Ctenocephalides felis felis in njeni iztrebki

Odpravljanje bolh z živali in
okolice
Vsaka žival, ki je v stiku z drugimi psi
in mačkami, bodisi neposredno bodisi posredno (na primer preko opreme
v salonih za pse ali če se sprehaja po
parkih, kjer se dnevno zadržuje več
psov), je izpostavljena infestaciji z bolhami. Ker jajčeca, ki jih bolhe odlagajo na žival, padajo z živali, kjerkoli se ta
giblje, je infestirano tako stanovanje
kot zunanje okolje psa. Vir ponovne
okužbe živali z bolhami je lahko tudi
avto, če se žival pogosto vozi z nami.

Uničevanje razvojnih oblik bolh
v zunanjem okolju
V zunanjem okolju bolhe lahko preživijo tam, kjer je dovolj vlage in ni
previsoke temperature. Če relativna
vlaga pade pod 50 % in temperatura preseže 35 oC, razvojne oblike bolh
ne preživijo. Tako so vir bolh v okolju predvsem senčna mesta pod grmičevjem ali nepokošena trava. Izogibanje takim mestom je prvi korak
pri preprečevanju bolhavosti. Živalim dovolimo gibanje po pokošenih,
sončnih travnikih. Na domačih zelenicah smemo uporabiti sredstva, registrirana za tako uporabo. Učinkovita so sredstva, ki vsebujejo karbamate
ali organofosforne snovi. Strogo moramo upoštevati navodila in opozori34 · KINOLOG - maj | 2014

la, priložena sredstvu. V avtomobilih
ne uporabljajmo kemičnih sredstev,
zato je najboljši ukrep redno sesanje
in uporaba pregrinjal, ki se redno perejo pri 95 oC.

Uničevanje razvojnih oblik bolh
v stanovanju
V stanovanju niso invadirana le mesta,
kjer žival spi, ampak vsi prostori, kjer
se žival giblje. Ličinke, ki se iz jajčec
izležejo, se aktivno zarijejo v kote
in špranje v tleh, pod pohištvo in v
stike zidov s tlemi. Tu se razmnožujejo neodvisno od tega, ali je žival prisotna ali ne, ker se hranijo z organskimi
snovmi v prahu in z iztrebki odraslih
bolh. Redno sesanje, vsaj na začetku
2x tedensko, posebno pod pohištvom
in v stikih zidov s tlemi, lahko populacijo bolh v stanovanju precej zmanjša.
Sesalec po vsakem sesanju izpraznimo. Para uničuje razvojne oblike bolh,
vendar večina neprofesionalnih sesalcev ne proizvaja prave pare.
Uporabo insekticidov v stanovanju
prepustimo profesionalnim službam
ali pa uporabimo take, ki so registrirani za uporabo v stanovanjih. Učinko-

viti in malo strupeni so mikroinkapsulirani piretrini. Običajno jih je treba
uporabljati redno vsakih 30 dni. Uporaba ampul, ki preprečujejo razmnoževanje razvojnih oblik bolh v okolju,
pomaga pri sanaciji. Ampule apliciramo na kožo živali vsak mesec.

Uničevanje odraslih bolh na
koži živali
Nobeno od sredstev za odpravljanje
bolh z živali ni 100 % učinkovito. Pomembno je, da zdravimo vse živali v gospodinjstvu. Učinkovitost sredstev na splošno upada v naslednjem
vrstnem redu; ampule, ovratnice, kopeli z zdravilom, ki ga ne spiramo s
kože, praški, razpršila, šamponi, ki jih
spiramo s kože. Repelenti, ki delujejo
s pomočjo ultrazvoka praktično niso
učinkoviti. Ne glede na to, katerega
od mnogih razpoložljivih pripravkov
uporabimo se moramo zavedati, da
je glavna težava odpravljanje razvojnih oblik bolh iz okolice. Zato je lahko
vtis, da neko sredstvo na živali ne deluje, posledica stalne invazije bolh iz
okolice in je napačen. Pomemben je
dober posvet z veterinarjem.

