ДЪРВЕНИЦИ
Биология
Дървениците са безкрили външни кръвосмучещи насекоми,
паразитиращи по хора и различни видове животни - прилепи, кокошки,
лястовици, гълъби и др. Общо са над 74 вида, от които само 2 са се
приспособили за живот близо до хората. Това са обикновенната (креватна)
и тропическата дървеница.

Дървеница в момент на кръвосмучене
Cimex lectularius (обикновена – постелна) дървеница
Постелната дървеница не е преносител на заболявания. Тя вреди
предимно със своите ухапвания, тъй като вкарва в раничката слюнка,
притежаваща антикоагулантно и дразнещо действие, като при ухапването
не се усеща болка. Ухапва на няколко места, едно след друго и самите
ухапвания са по-дълбоки. Отговора на ухапания човек е различен. За
сравнение при бълхите ухапванията са на по-нежните места и не са в
редичка.
Дискомфортът и сърбежът, причинени от ухапванията, както и
рискът от вторична инфекция, са по-често срещани при хората.

Изглед на ухапано място от креватна дървеница

Тялото на дървениците е гръбо-коремно сплеснато, което улеснява
придвижването им в цепнатините и др. недостъпни места в жилището.
Възрастните са до 4-6 мм, червеникаво кафяво оцветени, а
новоизлюпените са сламено жълти. Имат непълно превръщане – яйца – 5
нимфни стадия – възрастна форма. Всичките стадия на развитие
кръвосмучат. Кръвосмучат от 3 до 7 дни. Могат да издържат дълго време
на глад, до 1 година. Яйцата си снасят зад картини, както и по долната
страна на леглата, матраците и др. Отделят специфичен секрет
наподобяващ дървено масло. Специфичната им миризма е тръпчива.
Дразнят се от светлината, като тя ги провокира да излизат от
скритите места – дървена част на легла, матраци, секции, зад картини и др.
Накрая на крачетата си нямат шипчета и не могат да се движат по стъкло,
полирани мебели, гладки метални части. Имат ясно изразен тигмотаксис,
като търсят грапави повърхности по които прилепват. Тапетите в ъглите
над парното, зад картини, книги са най-често срещаните места за укритие
на постелната дървеница.
Активни са през нощта. През деня обикновено се крият на тъмно в
пукнатини, цепнатини, гънки на постелно бельо, дюшеци, в матраци и др.
Младите нимфи пият кръв до 3 мин, а възрастните 10-15мин. Поемат 2,5-3
пъти повече от теглото на тялото си и отделят фекална течност, която
оставя характерни тъмни петна. Женската снася дневно от 1 до 5 яйца в
продължение на 2 месеца или около 200 яйца през живота си. Излюпването
на яйцата обхваща различен период от време в зависимост от условията на
околната среда ( температура и храна ). Минусовите температури ги
убиват. Пълният цикъл на развитие средно е от 5 до 8 седмици.

Новоизлюпени нимфи

Внесени веднъж в сградата те мигрират хоризонтално и вертикално,
подобно на хлебарките.
Откриване на следи от постелна дървеница:
Откриването на следи от дървеници в помещенията е важен
момент от борбата с тях. Следите са показателни за наличието на
вредителите в различните обекти.
Трябва да се обърне внимание на следните рискови места:

Матраци, дюшеци и местата около и под тях;

Рамките на леглата;

Таблите на леглата, особено ако са от талашит , ПДЧ или др.;

Мебелите до леглото, като проверите чекмеджетата на масите
и шкафчетата;

Електрически
уреди
и
ключове,
като
телефони,
радиочасовници, телевизори;

Под ръбовете на килима и по правите ръбове;

Под разлепени тапети особено към връзката им с тавана;

Зад рамки на картини, гоблени, стенни огледала, щори, книги,
пукнатини и свръзки на тавана и корнизите.

Сервизни помещения.
Методи и средства за борба с дървениците:
Считаме за необходимо да Ви информираме, че поради
особеностите на биологичния цикъл на постелната дървеница (оставена на
глад тя може да издържи до 1 г., като запазва жизнеспособността си),
много важен момент в борбата с нея е провеждането на профилактични
мерки от живущите в самите помещения, а именно:

поддържането на добра обща хигиена ;

запушване пукнатини на стените, под первазите на прозорците,
край електрическите проводници и отоплителни тръби, подлепването на
разлепени тапети, балатум и др.

проверка за наличие на дървеници при внасянето в стаите на
по-едри вещи ( мебели, куфари, дрехи, кашони и др.).

периодична проверка на мебели (легла, матраци, маси, столове,
секции).

използването на високи температури с темп. над 70 градуса за
обработка на текстил.

Ключови области за проверка, откриването им и цялата инспекция в дома
За борба с дървениците чрез химически средства – дезинсекция, се
прилагат само биоцидни препарати разрешени от МЗ за употреба в бита

Когато те се прилагат от самите граждани, същите препарати трябва
да са разрешени за масова употреба, като се спазват стриктно указанията за
приложение на фирмата производител. Предвид биологичния цикъл на
развитие на креватната дървеница практиката е показала, че чрез този вид
обработки не се постига много добър и дълготраен ефект.
Когато в борбата с тези насекоми се използват професионалисти
от фирми за ДДД дейности гражданите трябва да знаят следното:

Фирмите трябва да са надлежно регистрирани в МЗ и
контролирани от СРЗИ;

Лицата извършващи самите обработки трябва да притежават
необходимата квалификация и документ за правоспособност да извършват
такива дейности. Документът е поименен и се издава от РЗИ;

Жилищата нападнати от дървениците трябва да бъдат
подготвени за обработки. Изваждат се дрехите от гардероби, секции, книги
от библиотеки и всички вещи в шкафове и др. мебели в стаите.

В жилището по време на обработката не трябва да има хора и
домашни любимци.

За по добра ефективност се обработва цялото жилище, ако
останат необработени помещения насекомите мигрират от едно място на
друго.

Леглата на децата не се обработват с препарати с остатъчно
действие или такива от групата на ФОС ( фосфороорганични съединения) .
С цел да се обхване появилото се ново поколение креватни
дървеници, препоръчително е след две седмици задължителна втора
обработка.
Обработките с инсектициди срещу дървеници
(дезинсекция) в
жилищни сгради или обекти с обществено предназначение, се извършват
от регистрирани в Министерство на здравеопазването за този вид дейност
специализирани фирми, срещу заплащане.
Заплащането на проведените обработки срещу насекоми с
медицинско значение в сградния фонд е за сметка на живущите в сградата.
Столичната РЗИ (СРЗИ) не разполага със структури и
оборудване за извършване на мероприятия по ДДД, както и не
осъществява контрол върху жилищата на гражданите, за които
отговорност носят живущите в тях.
Съгласно чл. 24 от Наредба №3 от 24.01.2005г. за условията и
реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации,
СРЗИ извършва текущ контрол върху дейността на всички
регистрирани в МЗ фирми, осъществяващи мероприятия по
дезинсекция, дезинфекция и дератизация в обекти с обществено
предназначение.

Информация за регистрираните фирми извършващи обработка
срещу дървеници може да намерите в интернет – “Google” (с текст за
търсене - пест контрол или обработки срещу насекоми и гризачи) или
рекламните страници на различните медии.

