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Van igazán veszélyes darázscsípés?
2011-07-22 14:04:04
A nyári szezonban akár életveszélybe is kerülhet, aki érzékeny, vagy allergiás ennek a szezonnak az egyik
jellemző rovarának, a darázsnak a mérgére. A legfontosabb a korai diagnózis. Bár csak a lakosság 2
százalékát fenyegeti a túlérzékenység, soha nem lehet tudni, mi történik, ha felbosszantunk egy csíkos potrohú
családot.
Hirdetés

A leggyakoribb allergiás reakciót okozó rovarok Európában a méhek és darazsak. Normál esetben enyhe,
viszkető duzzanat keletkezik a csípés helyén. Ezt borogatással és különböző krémekkel kezelhetjük - derül ki
az allergiakozpont.hu összeállításából. A méh váladéka savas ezért a csípést kevés vízzel elkevert
szódabikarbónával érdemes bekenni.



Virágport gyűjtő méh

A méh- és darázsméreg allergia tünetei lehetnek enyhe, helyi panaszok, de súlyos, életveszélyes állapot is
kialakulhat. Az enyhébb panaszok közül különös figyelmet igényel, ha a csípés helyén több napon át tartó,
vörös, viszkető, 12 centiméternél is nagyobb átmérőjű duzzanat keletkezik.

Méh, darázsméreg allergia esetén - szerencsére ritkán- már az első csípés is súlyos allergiás rohamot válthat
ki. Ha azt tapasztaljuk, hogy a csípést követő 20-30 percen belül az egész testen bőrkiütések, bőrvörösség
keletkezik, az ajak, a szem vizenyősen beduzzad, fulladás lép fel, azonnal forduljunk orvoshoz, vagy hívjunk
mentőt. Kezelés nélkül gyorsan kialakulhat az akár végzetes kimenetelű reakció, az anafilaxia, melynek során
szapora szívverés, vérnyomásesés, zavartság, hányás, hasmenés, eszméletvesztés, sokk alakulhat ki.
Különösen veszélyes a fejet ért csípés, a szájüreg, garat csípése, mely allergia nélkül is gondot okoz.

De vajon mi történik, ha valaki éles helyzetben, komoly bajba
kerül? 

- Jó 25 évvel ezelőtt Felső-Tisza vidékén ritka bogarat akartunk
keresni. Egy alkalmasnak tűnő réten letáboroztam gyűjtőtársammal,
és este a tábortűznél már láttuk, amint lódarazsak szálldosnak a
környéken. Ez a darázsfaj ugyanis az egyetlen, ami éjjel is mozgolódik
- kezdte mesélni darázskalandját a Blikknek Dr. Szél Győző
entomológus, muzeológus.

- Sejtettük persze, hogy közelben fészek lehet, de másnap azért
szétnéztem a környéken, és a látkép kedvéért felmásztam egy közeli
magaslesre is.

Ott a könyököm táján erős szúrást éreztem, majd megdöbbenve
tekintettem előre, ahol mellmagasságban egy jó emberfejnyi



lódarazsak nagyratörő építkezési stílusa
(c. Michael Apel, Wikimapia)

lódarázsfészek volt.

- Persze, menekültem, ahogy tudtam, még az órám is elveszett, de
szerencsére megúsztam 4-5 csípéssel - mesélte az entomológus. 

10 lódarázscsípés egyébként halálos lehet egy embernek, de aki
allergiás, már egybe is belehalhat. - Volt is példa erre, egy régebbi
buszos kirándulásnál egy botanikus kolléga eltávolodott a busztól, volt
ugyan nála a járműben ellenméreg, de már nem ért vissza érte - tette
hozzá Szél Győző.

A lódarázs egyébként, amíg el nem távolítják, folyamatosan pumpálja
a mérget az emberbe. Az őrtálló lódarazsak gyakran figyelmeztető
jelet adnak: például első körben csak nekirepülnek a közeledő ember
fejének.

Lódarázs

- Bár úgy éreztem, nehezen lélegzem, de ez lehet, hogy csak a félelemtől volt. A bőrömön keletkezett
duzzanatokat vízzel hűtöttük le, néhány óra alatt túl voltam az egészen - magyarázta a tudós, aki szerint a
lódarázs az egyetlen igazán veszélyes állat Magyarországon, annál is inkább, mert mérge légzésbénító anyagot
is tartalmaz.  - Veszélyesebb, mint a keresztes- vagy a rákosi vipera, nem a mérge erőssége miatt, hanem
mert viperával kicsi az esély, hogy találkozzon valaki, de lódarázzsal annál inkább – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkek



Húszezer méh a ruhaszárítón

A kiteregetett ruhán összegyűlt rovarokhoz méhészt kellett hívni

Őrület! Több ezer méh borította be

Csíp! És?

A nyár végére akár méteresre is épített, több ezer lódarazsat tartalmazó fészkeket érdemes elkerülni. Ha
valaki nincs elfoglalva mással, az erdőben észre veheti őket, mert ki-be repülnek a fészkükből és mély hangot
hallatnak röptükben, mélyebbet, mint a légy, a méhek, vagy más darazsak. Méhcsípés, kisebb darázscsípés
esetén hasznos, ha van az embernél kalciumos pezsgőtabletta. Egyébként darázstámadás esetén
legcélszerűbb, ha feje tetejéig vízbe fekszik a megkergetett kiránduló - ha van víz a környéken.

Fekete Lajos 

Ajánlatok
Családi luxus pihenés a Hotel Európa Fit****superior-ban Hévízen

56.800 Ft
50% kedvezmény

Oliva De Oro Natúr Olivaolaj 1L

774 Ft
5% kedvezmény

Bref Wc Gél Oceán Utántöltő Két Fázisú Aktív 2x60ml

378 Ft
5% kedvezmény

Listerine Szájvíz Friss Ízzel 250ml

653 Ft
5% kedvezmény

Hermann Müller Sör Dobozos 3% 0,5L

115 Ft
5% kedvezmény

Chef Balzsamecet 0,5L

454 Ft
5% kedvezmény

Barilla Szósz Arrabiata Csípős 400g



525 Ft
5% kedvezmény

Versace Man Eau Fraiche EDT 100 ml

10.500 Ft
46% kedvezmény

Darling Kutyaeledel Száraztáp Szárnyashússal Zöldségekkel 500g

195 Ft
5% kedvezmény

Digitális színes kijelzős időjárás állomás

5.490 Ft
54% kedvezmény

Barbie karóra

1.990 Ft
67% kedvezmény

Nivea Rúzs Beauté Lilamania 3,5g

281 Ft
5% kedvezmény

Hirdetés

Hozzászólások (0)

Még senki sem szólt hozzá. Legyél te az első!

Leszek én az első!
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