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BLUSŲ GYVENIMO CIKLAS

Pagrindinė blusų įsikūrimo vieta – gyvenamųjų namų ar kitų patalpų 
rūsiai, pirmųjų aukštų butai bei laiptinės. Čia jos pirmiausia puola nami- 
nius gyvūnus ir jais maitinantis veisiasi. Blusos masiškai dauginasi 
vasarą, o ypatingas jų pagausėjimas stebimas rudenį ir žiemą.

Blusų įkandimai gali būti pavojingi užkrečiamųjų ligų atžvilgiu. Žmogus gali užsikrėsti žiurkių ir kitų graužikų, kačių, 
šunų platinamomis užkrečiamosiomis ligomis. Daugybiniai blusų įkandimai alina žmogaus nervų sistemą. Įkandimo 
vietoje gali atsirasti netaisyklingas, labai niežtintis, 1 cm diametro paraudimas, kuris išsilaiko 3–4 dienas, kartais 
išsivysto stiprios alerginės reakcijos. Paprastai sukandžiojamos lengvai prieinamos vietos (kojos, rankos), labai 
retai – galva.

Žmogaus blusą taip pat galima rasti ant 
tokių gyvūnų, kaip šunys, žiurkės, katės, 

kiaulės, elniai ir lapės

• Blusos – juodi ir juodai rudi besparniai vabzdžiai. 
• Suaugusios blusos būna 1–4 mm ilgio.
• Jos turi ilgą, ploną straubliuką, kuriuo praduria šeimininko odą, 
  kad prisisiurbtų jo kraujo.
• Joms būdinga šokinėti.

Suaugėlis paprastai pasirodo praėjus vienai arba dviems savaitėms po to, kai baigiasi 
lervos ir lėliukės stadija, bet nepalankiomis sąlygomis lėliukės laikotarpis gali trukti net 

vienerius metus

Patelė padeda glotnius, ovalius, šviesios 
spalvos 0,5 mm ilgio kiaušinėlius ant 

šeimininko kūno, patalynės arba lizdo, 
bet prie jų nepritvirtina.

Lėliukės stadija

Iš kiaušinėlių išsirita
lervos.
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• Nemaitinti valkataujančių gyvūnų.
• Neleisti vaikams glostyti svetimų gyvūnų.
• Užsandarinti landas į rūsius, palėpes, garažus, kad būtų apsisaugota 
  nuo valkataujančių gyvūnų bei graužikų.
• Reguliariai siurbti kilimines dangas, gyvūnų guolius, grindis plauti 
  šlapia šluoste.
• Naminius gyvūnus (šunis, kates) maudyti specialiu šampūnu ar spe-
  cialiais medikamentais nuo blusų.
• Naikinti graužikus.
• Sutvarkyti vejas ir piktžoles tam, kad sudaryti nepalankias sąlygas 
  lervoms ir suaugusioms blusoms gyventi. 
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