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Sršni jsou v letošním
létě silnou hrozbou
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Horko svědčí i vosám. Reakce lidí na bodnutí jsou silnější

Letošní horké a suché léto mi
mořádně svědčí sršňům a vo
sám. Při jejich likvidaci téměř
denně asistují hasiči a zdravot
níci zaregistrovali nebývale
silné reakce na bodnutí.

Plzeň - Nejčastěji se letos lidé obra cejí
se žádostí o pomoc na hasiče na
Klatovsku, Domažlicku a Ta chovsku.
"Nepamatuji se, že by ně kdy dříve
bylo zejména sršňů tolik jako letos,"
říká mluvčí hasičů v kraji František
Vaško a jeho slova potvrzuje také
plzeňský odborník na hmyz Zdeněk
Doležal. "Podob nou sezonu jsem zažil
naposledy před více než deseti lety,"
konstatu je entomolog.

Bodnutí vosy nebo sršně může
vyvolat anafylaktický šok, který ně-

ské Úzenmí záchranné služby Bro
nislav Dvořák. Ten zaregistroval i fakt,
že reakce na kousnutí - duš nost a
rychle se šířící vyrážka - jsou letos
bouřlivější než v jiných letech.

Hasiči letos při jednom ze zásahů
našli dokonce sršní hnízdo velké je den
metr. Hnízda jsou často ve stře chách
domů a dutinách stromů a ha siči je
pomáhají likvidovat tehdy, když jsou
ohroženy životy nebo zdraví lidí a
zvířat, a když je zapo třebí použít
výškovou techniku. "Minulý týden
jsme hnízdo odstra ňovali z bývalého
kulturního domu v Dlouhé Vsi na
Sušicku. Sršni se zabydleli ve štítu
devět metrů nad zemí. Hasiči tam
museli ze žebříku rozebrat palubky až
pod plechovou střechu, aby mohli sršně
chemicky usmrtit," popisuje Vaško.

Pokračování na straně C2

Odborníci o sršních

Sršňu a vos je letos nebývale
mnoho
!IIi Bodnutí muže vyvolat anafylak
tleký šok, který někdy končí až
smrtí člověka
!IIi Alergiei by u sebe měli mit tab
letku dlthladenu a po bodnuti ji
rozkousat

kdy končí až smrtí člověka. Zdravot
níci varují, že zejména alergičtí lidé
mají být na podobné situace připra
veni. "Alergici by u sebe měli mít
vždycky alespoň tabletku dithiade nu a
po bodnutí ji rozkousat. Za po slední
dva týdny jsem byl u tří přípa dů a vím,
že sezona je letos opravdu výjimečná,"
potvrzuje lékař plzeň-


