يرقات العثة بنية الذيل
صحيفة حقائق

تحتوي يرقات العثة بنية الذيل على شعيرات صغيرة جدا وسامة يمكن أن تسبب
تفاعالت جلدية مشابهة لما يسببه اللبالب السام وتفاعالت أخرى أكثر حدة.
قد يصل طول اليرقة الواحدة إلى  1.5بوصة ويكون لونها بنيًا مع وجود شريط أبيض
متكسر على كل جانب وبقعتين حمراوين/برتقاليتين في نهاية جسمها من الخلف.
صورة من Maine Forest Service

تنشط اليرقات من منتصف شهر أبريل حتى أوائل أكتوبر .تبقى الشعيرات سامة لمدة تصل إلى
ثالث سنوات.

العالمات واألعراض
طفح جلدي

مشكالت في التنفس
ومشكالت أخرى في الجهاز
التنفسي

يمكن أن تتسبب المالمسة المباشرة للشعيرات في حدوث طفح جلدي موضعي قد يستمر من ساعات قليلة إلى عدة أيام .قد يكون
ومثيرا للحكة .قد يظهر على بعض األشخاص نوع من الطفح الجلدي أكثر حدة ويمكن أن يستمر
الطفح الجلدي أحمر اللون ومنتف ًخا
ً
لبضعة أسابيع .في بعض الحاالت ،يمكن استنشاق الشعيرات ويمكن أن يسبب ذلك مشاكل في الجهاز التنفسي .ال ينتقل الطفح الجلدي
من شخص إلى آخر.

ال يوجد عالج محدد للطفح الجلدي الذي تسببه العثة بنية الذيل .يمكن أن تساعد العالجات المنزلية في
عالج األعراض .ويمكن أن تشمل أخذ حمام بارد مع إضافة صودا الخبز وكريم هيدروكورتيزون
وغسول كاالمين في الماء .إذا واجهت صعوبة في التنفس أو البلع أو إذا تورم فمك أو لسانك أو حلقك،
فاتصل برقم .9-1-1

الوقاية

خذ حما ًما باردًا وقم بتغيير
مالبسك بعد أداء أي نشاط
بدني في المناطق التي يكثر
بها ظهور اليرقات بنية
الذيل حتى تغسل وتزيل أي
شعيرات منها قد تكون قد
علقت بجسمك.

عا ونظارات الوجه
ارت ِد قنا ً
ومعاطف عند القيام بأي
نشاط يمكن أن يثير شعيرات
العثة بنية الذيل ،مثل كنس
أوراق الشجر من على
األرض.

قم بأداء أعمال الحديقة
وتهذيب أشجار فناء
المنزل خالل األيام
الرطبة حتى ال يتم تقليب
شعيرات العثة بنية الذيل.

خالل شهري يونيو يوليو،
قم بتجفيف المالبس داخل
المنزل وليس خارجه،
لتجنب تساقط شعيرات
العثة بنية الذيل على
مالبسك.

السيطرة

قم بإزالة خيوط شبكات
العثة بنية الذيل في
فصل الشتاء وفي بداية
الربيع

استعمل خرطوم المياه لتنظيف
التركيبات التي قد تحتوي على
اليرقات ونظفها باستعمال
مكنسة من نوع HEPA
المزودة بفلتر

استأجر عامل تشجير
مر ّخص له/متخصص
رش المبيدات الحشرية

بعد إزالة خيوط شبكات العثة ،قم بإتالفها بنقعها في ماء وصابون .استعن بشخص لعالج األشجار المصابة قبل نهاية شهر مايو
لمنع نمو الشعيرات السامة .محظور استعمال المبيدات في نطاق  250قد ًما من المياه البحرية.

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة:
( www.maine.gov/dhhs/browntailmoth .1ﯾﺗﺿﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ)
www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/invasive_threats/browntail_moth_info.htm .2
(اﻟﻌﺛﺔ ﺑﻧﯾﺔ اﻟذﯾل ﯾﺗﺿﻣن ﺧرﯾطﺔ ﻣﺧﺎطر)
ﺿﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑـ Maine 211ﻋﺑر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟرﻗم  211أو ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﺗﺣﺗوي
ﯾﻣﻛﻧك أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟرﻣز اﻟﺑرﯾدي اﻟﺧﺎص ﺑك إﻟﻰ 211-898أو ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ إﻟﻰinfo@211maine.org
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

تم تحديثه بتاريخ أكتوبر 2019

