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Do domácností se vrátily štěnice
Hmyz považovaný za vymýcený je zpátky
Olomouc - Do domácností v Olomouckém kraji se stěhují štěnice. Hmyz, který byl ještě před deseti lety považován za
téměř vymýcený, objevili hygienici v posledním roce v několika desítkách bytů. Hmyz umí zlikvidovat speciální firmy - ty
však mají problém. Postřik, který dosud proti štěnicím používaly, nepovoluje od srpna evropská směrnice. Odborníci se
obávají, že povolené prostředky proti štěnicím nezaberou. „Výskyt štěnic jsme v Olomouckém kraji zaznamenali asi před
pěti lety. Od té doby počet postižených domácností narůstá,“ uvedl Libor Mazánek z krajské hygienické stanice v
Olomouci. „Jen v Olomouci jsme letos zasahovali ve čtrnácti bytech.“ Zhruba pět milimetrů velký hmyz umí lidi pořádně
potrápit. Zbavit se ho není vůbec jednoduché. „Můj syn trpí už asi měsíc neustálými štípanci. Poctivě jsem prohlédla
postele, odsunula skříně, všechno na zdech sundala a našla štěnice,“ píše Jaroslava, účastnice internetové diskuze, kde
si lidé radí, jak se proti štěnicím bránit. Obtížný hmyz má už totiž i svůj vlastní web. S podobným problémem se na něm
svěřuje i další pisatelka. Na pomoc si přivolala odbornou firmu, ta jí ale nepomohla. „Týden byl klid a dnes jsem se
probudila a zase mám kousance na ruce. Už se mi o tom i zdá, to snad nikdy neskončí,“ popisuje žena.
„Po pokousání vznikají svědivé puchýřky, u dětí a citlivých osob navíc hrozí alergická reakce,“ vysvětlil Mazánek.
„Naštěstí štěnice nepřenášejí žádné nemoci.“ Zjistit v bytě štěnice dá ale dost námahy. Jedná se totiž o světloplaché
tvory, kteří se ze svých úkrytů vydávají za potravou jen v noci. „Lidi by měly varovat skvrnky od trusu na zdech nebo
ložním prádle,“ upozornil Karel Netopil, jehož firma se hubením škodlivého hmyzu, takzvanou dezinsekcí, odborně zabývá.
Dosud používané organofosfáty, které proti štěnicím zabíraly, ale zakázala nová směrnice Evropské unie, která platí od
22. srpna. Organofosfáty jsou totiž látky, které postihují nervovou soustavu, a při vysokých koncentracích mohou být
nebezpečné i pro člověka. Přípravky, které zákon povoluje, člověku sice škodí o něco méně, ale štěnice jsou proti nim
dost odolné. „Nakoupili jsme nyní přípravky na bázi pyrethroidů, které na štěnice zatím fungují. Štěnice jsou ale schopné si
na tento typ látek vytvořit rezistenci, takže je otázkou času, jak dlouho je budeme moci úspěšně používat,“ řekl Oldřich
Bubrinka z dezinsekční firmy Deratex.
Pokračování na straně C2
Do domácností se vrátil postelový parazit, štěnice
Pokračování ze strany C1
Jiné řešení problému se zakázanými látkami našla dezinsekční firma Karla Netopila. „Zákon zakazuje uvádění těchto
přípravků na trh, nezakazuje ale jejich používání. My jsme se předzásobili, takže zatím se zákazem žádný problém
nemáme. Horší to bude, až nám přípravky dojdou,“ přiznal Netopil.
Kdo má podezření na výskyt štěnic, měl by kontaktovat hygienickou stanici, kde mu poradí, zda jde skutečně o štěnice a
jak se proti nim bránit.
„Nejlepší je, pokud nám lidé přinesou ve skleničce vzorek hmyzu, který doma našli,“ říká Mazánek. „Pokud se jim ho
nepodaří odchytit, přijedeme k nim a na místě zjistíme, oč jde. Při velkém postižení musíme zároveň upozornit sousedy,
aby si i oni nechali zkontrolovat byt. Štěnice se totiž ráda stěhuje.“
I když se většina lidí domnívá, že štěnice postihují jen místa, kde se na čistotu moc nedbá, v poslední době to přestává
platit. „Štěnice se uchytí všude. Vydrží i několik měsíců bez potravy, takže to, že ji máte v bytě, nemusíte dlouho vědět,“
vyvrací Netopil zažitou představu. „Zrovna v těchto dnech jsme zasahovali v jednom luxusním bytě. Štěnice si lidé mohou
velmi snadno přivézt z dovolené, nebo je domů zanesou děti vracející se z dětských táborů.“
Hygienici i odborníci z dezinsekčních firem se shodují, že nejlepší obranou proti štěnicím je důsledná prevence. „Lidé by
měli kontrolovat nábytek, který si přivezou domů, knihy zakoupené v antikvariátu, starožitnosti,“ radí Netopil.
Podle Mazánka by si zase lidé měli dávat pozor na to, kde o dovolené spí. „Nejhorší je, když si v ubytovně dáte kufr s
věcmi pod postel. Jsou-li v místě štěnice, můžete si být jisti, že si je v kufru přivezete domů. Jestli máte vlastní ložní prádlo
nebo spací pytel, po příjezdu domů je nejdřív důkladně prohlédněte.“ Objevíte-li štěnice nebo jejich vajíčka, je nejlepší je
mechanicky zničit. Pokud o likvidaci štěnic požádáte odborníky, vyjde vás vyčištění bytu od hmyzu na jeden až pět tisíc
korun.
„Zrovna v těchto dnech jsme zasahovali v jednom luxusním bytě. Štěnice si lidé mohou přivézt i z dovolené.“ Karel Netopil
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