Pozor! Horko udělalo z
vos a sršříů zabijáky
Extrémní počasí letošního léta
způsobilo přemnožení vos a sršříŮ.
Ti jsou navíc kvůli vysokým teplotám
nebývale agresivní.
Už několik lidí na to
doplatilo životem.
OD NAŠiCH ZPRAVODAJŮ

Západní Čechy - Desítky vo
sích a sršních hnízd likvidují v
současnosti hasiči na západě
Čech. "Vyjíždíme i dvacetkrát
denně. Nejčastěji zasahujeme na
Klatovsku, Tachovsku a Do
mažlicku," řekl včera mluvčí

hasičů František Vaško.
Lidé nacházejí roje sršňů a vos
všude, na půdách, v koru nách
stromů i dírách v zemi. Hlavně
nebezpeční sršni obsa zují každou
dutinu. Podle od borníků jejich
přemnožení způ sobilo suché
počasí. To navíc způsobilo, že
hmyz je agresiv nější a lidé
snášejí bodnutí ob tížněji.
Potvrzují to i lékaři, v jejichž
ordinacích se letos hromadí ne
zvykle mnoho lidí s alergickou
reakcí na bodnutí.
U několika lidí už byla do
konce tak silná, že za ni zapla tili
životem. Minulý týden ze mřel na
Zlínsku muž poté, co ho bodnul
sršeň. V karlovarské nem,ocnici
bojuje už dva týdny

Jak se zachovat, když dostanete žihadlo
• Hmyz mohutně neodhánějte, zbytečně ho provokujete. Když
přesto dostanete žihadlo, na postižené místo přiložte ledový
obklad, octanový lékaři nedoporučují, dráždí citlivé místo.
Babičky doporučují přikládat cibuli. Pokud zůstalo v kůži žihadlo,
co nejdříve ho vyjměte .
• Alergická reakce se projeví bolestivým otokem v místě bodnutí.
V těžších případech začne postiženému nepravi delně tlouci
srdce, hůř se mu dýchá, zvrací a může i omdlít.
• Postižený alergií by měl ihned užít předepsané léky, ne má-li je,
musí rychle vyhledat lékaře. (jis)
o život žena, kterou včela bodla
do šíje. I když si sama stačila
zavolat záchranku, brzy nato
upadla do bezvědomí. "Žena je v

nejnaléhavějších případech.

delší dobu silnou alergií na včelí
jed. Ta ale není vrozená, a lékaři
proto upozorňují, že smrtelně
nebezpečnou reakci může žihadlo
letos vyvolat i u lidí, kteří ho až
dosud snášeli dobře.
Hasiči, kteří mají k dispozici
zařízení na bezpečnou likvidaci
nebezpečných rojů, jsou nyní
naneštěstí plně vytíženi častý mi
požáry. Nezbývá jim proto
dostatek času a lidem pomáhají
likvidovat sršně a vosy jen v

dodal mluvčí.
Podle Martina Zíky z plzeň ské
firmy, která se zabývá bo jem s
obtížným hmyzem a hlo davci, se
lidé mohou sr~ňů a vos zbavit
bezpečně i bez po moci hasičů.
Nabízí jim che mické přípravky,
které hmyz spolehlivě zahubí.
Jejich cena se pohybuje kolem
šesti set ko run. (koz, ano, tk)

"Zasáhneme, jen když ohrožují
například alergiky nebo se usíd lí v
nemocnicích, školách či ji ných
současné době v kritickém stavu, " sociálních zanzeních," uvedl
uvedla včera mluvčí ne mocnice Vaško. " Odstraňovali jsme letos
Zdeňka Marková.
už například i sršní hnízda o
Podle jejích slov žena trpěla už průměru metr nebo metr a půl, "
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