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A bolha.
Ki ne ismerné ezt a kis vérszivó zsarnokot, mely nem kiméi

senkit, szegényt és gazdagot egyaránt megtámad, a rossz gunyhóban

ép oly otthonos, mint a palotában. Behatol e fürge kis állat a leg-

tiitottabb helyekre és nem sokat tördik sem az illem, sem az

udvariasság szabályaival. Hogy vakmersége és vérszomja még a

koronás fket sem kiméli meg, arról ékesen szól a történelem és

az a kis ágyucska, mely a stockholmi arzenálban látható és melylyel

Krisztina svéd királyné a bolhákra lövöldözött.

Kivált a » gyengébb nem« és a gyermekek iránt viseltetik

elszeretettel, talán azért, mert ruhájuk miatt könnyebben megtá-

madhatók, vagy talán, mert vérük »édesebb«. És sajátságos, míg

fehérszín élsdi társa, mely a hajat választotta lakóhelyül, bennünk

mindig undort kelt, — addig ezt a barna legényt nevetéssel fogadjuk,

mert tudjuk, hogy társasága szégyent nem hoz reánk.

Legkellemetlenebb forró nyári éjszakákon, midn a tikkasztó

hségtl alig tudunk aludni. Fáradtan érkezünk haza és angyali

kéjjel sietünk lefeküdni — pihenni. De alig oltotituk el a gyertyát,

valami kezd rajtunk ugrálni, mászkálni, most itt van a lábunkon,

majd megint a hátunkon vagy a kezünkön. Gyorsan odakapunk s

— nem fogunk semmit. így megy ez fél éjszakán át, eleinte csak

trjük, trjük ; de hiába, lehetetlen e pokoli incselkedéseket tovább

kiállani, fel kell kelnünk s ha ugy tetszik, — sétálhatunk a szép

éjszakán. Ilyenkor azután elismeri a mindent meghódító ember ezen

kis állatok hatalmát. így jártam nemcsak otíhon, hanem utazás-

közben is, Erdélyben ép ugy mint Ausztriában, kivált pedig Szer-

biában és Dél-Magyarországon. No de szenvedéseimen okultam már

s most utazási kellékeim közt els helyen van egy csomó rovar-

irtó por.

De nézzük csak közelebbrl, hogy miféle állat ez a bolha?

Üssünk fel valami zoológiai tankönyvet és csodálva fogjuk

látni, hogy a Kétszárnyúak vagyis a Legyek rendjébe van

sorolva; de miért? — fogja mindenki kérdezni, hisz a bolhának
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nincs is két szárnya, meg nem is légy! Igen ám, de a zoológus

azon rovarokat nevezi legyeknek, melyek a két szárnyon kivül szivó-

és szúró-szájrészekkel birnak és átalakulásuk tökéletes ; mivel a

bolha ezen két utóbbi követelménynek megfelel, legjobban itt lehet

elhelyezni.

A bolha feje csupasz, ell ersen domború s egy pár egyszer

szem van rajta, melyek mögött kis gödörben az apró 3 tagú csáp

látható ; a fej alsó oldalán vannak a szájrészek, melyek közöl a

fels ajak egyenes, hegyes, tralakú ; a 2 fels állkapocs szintén

egyenes, de fürészelt szél, ~ ezek a szúróeszközei. Az alsó áll-

kapcsok és az alsó ajak rövidebbek és szívásra szolgálnak ; az

utóbbinak van még egy pár négytagú tapogatója is, melylyel a

szívásra alkalmas helyeket fürkészi ki.

Mellkasa három, aránylag keskeny gyrbl áll, mindegyik

gyürÜQ van egy pár láb. Az ersen szrös lábak csipi meg-

nyúltak, czombjai pedig ersen kiszélesedtek ; a tarsus öttagú és

két karomban végzdik. A lábak, különösen az utolsó pár, a mely

egyszersmind leghatalmasabban van kifejldve, igen ersek és

ugrásra nagyon alkalmasak. Ha minket embereket az önfenntartási

ösztön két kezünk munkájára szorított, ugy e könny lábú barna

bandita ugyanazon ösztön által két hátsó lábára van utalva s ha-

talmas szökésekkel keres magának táp-adó gazdát. Valóban bámu-

latos, hogy milyen ert tud lábaival kifejteni. Alig hinnk, hogy

mily roppant szökések ezek. Egy bolha 8— 200-szor akkorát ugrik,

mint a mennyit a test hossza teszen. Mily roppant izomer kíván-

tatik ehhez! — Ha mi például ily arányban tudnánk ugrani, a

pesti Dunapartról nagy könnyedón egy szökéssel a budai Gellért-

hegy tetején lehetnénk. Testének 80-szoros súlyát birja továbbhúzni,

mig a 8-— 10 mázsa nehéz ló csak 10—12 mázsát bir; így tehát, ha a

bolha a lónak nehézségével birna, nem kevesebb mint 800—1000
mázsát lenne képes tovahúzni.

A potroh 8 gyrbl áll s a hiranél az utolsó gyrk felfelé

hajolnak, mert a párzásnál a nstény ül a himen. Az egész test

összenyomott; szine sötét-vörös, feketés-barna.

A bolhák gyors szaporodása mindnyájunk eltt ismeretes. Igaz

ugyan, hogy a megtermékenyített nstény csak 10-12 petét tojik

egyszerre, de a petékbl 4—6 hét alatt ismét uj ivarérett egyének

származnak és tovább szaporodnak. A hosszúkás szürke szin petéket

leginkább a padló hasadékaiba, a szobának sarkaiba, piszkos zugokba,

söpredékbe rakja, hol mindig szokott maradni csekély monnyiség
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í)t)r és Bzenitít Innijn magyaí'ázlnitó' amuz általáuoHítn ultcrjedt nézet,

hogy a bolhák hugygyal leöntött szemétbl nmguktél szánnaznáuak.

Belátható, hogy a gyermekszobákban, hol a nedves és piszkos

helyeket többnyire fürészporral takarják be, vagy az uj épületekben,

melyek fürészporral telvék, — bolhákban nem lesz hiány.

Az álcza nyáron hat, télen pedig ftött szobában 12 nap alatt

búvik ki a petébl. Az álcza (2. ábra b.) kintt állapotban 3-5 mii!

hosszú, fehéres féreghez hasonlít, melynek elég srn szrözött

teste — a fejen kivül— q
1 3 gyrbl áll. Fején

I pár apró csápot, rágó

azájrészeket és szeme-

ket találhatni, a test

hátsó részén pedig egy

pár kis nyúlványt, mely

a test kigyószer moz-

gásait segíti el.

Tizenegy napig tart

az álcza élete, ezután

a körülötte lév anya-

gokból apró tokot ké-

szít magának, melyben

bábbá változik át. A

báb zömök, teste hátsó

részén két fogóalakú

nyúlvány látható s ál-

talában a leend állat

egész alakját kivehetni :>. ábra

rajta. Eleinte fehér, a közöuséges . boJha ("Pí/^Zcj- initaus). a = kifejlö-

majd barna. Ugyancsak dött rovar
; al. = szájrészek

;
t. = fej ; sz. = szem

;

II nan múlva a báb ^^' ^~^^^l''i ^^\ ™"> ni^ = el-, közép-, utómellkas;

. , . j, , 1 ,
. P-

^^ potroh. A = az álcza.
tokja felreped s ki-

ugrik belle a fiatal újszülött bolha s a romlatlan gyomor üressége

által hajtva azonnal alkalmat keres most vérszomjának csillapítására.

Alkalomban nem lesz hiány, hisz ott ahol született, emberek is

vannak, így tehát kezdheti vig életét, míg az esténkint rendezett

hajtóvadászatoknak nem esik áldozatul.

A bolha kifejldése nyáron 28 napig tart, míg télen, vagy

hvösebb idjárás alkalmával, az egész átalakulási folyamat hosszabb

ideig tart.
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A bolhák legkellemetleüebbek uyároü, különösen pedig Augusz-

tus es Szeptember hónapokban ; déli tartományokban inkább, mint

nálunk. Kaszárnyák, klastromok, kórházak, egyáltalában oly helyek,

hol számos ember együtt él, kedvencz tartózkodási helyük.

Ami a bolha elszaporodásának meggátlását és kiirtását illeti,

legtanácsosabb a szobát, az illet helyet tisztán tartani. Gyakori

felmosások által mindenféle portól, piszoktól, szerves és szervetlen

hulladékoktól megtisztítani, sot e czélból igen ajánlatos a padlót

festékkel beereszteni. Ha nagyon elszaporodnak, a padlót illékony

olajjal (petróleum) lehet feltörülni, melynek ers illata a légz

lyukakon át testükbe hatolván, megöli ket. Sajátságos irtási módról

emlékszik meg B e c k e r Károly *). A legutóbbi íranczia-nómet

háború alkalmával 1870-ben a lipcsei barak-kórház egyik osztályában

igen sok íranczia fogoly volt elhelyezve, kik temérdek bolhát hoztak

magukkal, a mely rovarok olyannyira elszaporodtak, hogy tlük

alig lehetett maradni. Mindent megpróbáltak, de semmi sem hasz-

nált. Végre azon elmés gondolatra jöttek, hogy a padlót illékony

olajokkal bekenték és katonákat, kiknek lábukra egészen a térdig

brumata-enyvvel bevont papir volt kötve, sétáltatták. E szokatlan

szag érzésére a bolhák elkezdtek ugrálni s így majdnem mindnyájan

lépre kerültek. A müvelet többszöri végrehajtása után a bolhák

végleg ki voltak irtva.

Mint általánosan ismeretes, a bolhát idomítani is lehet. Nem
nagyon régen azeltt egy ilyen bolhaidomító bejárta müvészcsapa-

tával egész Európát. Budapesten is volt és akkor mindegyikünknek

lehetett alkalma ezen kis rovarokat négyesével, hatosával apró

kocsik vagy ágyuk elé fogva láthatni. A bakon büszkén ült egy

bolha- kocsis, hátul meg annak rendje szerint állott két bolha-szolga

— egyenesen. Ilyen idomításnál els dolog az, hogy az ugrálásról

szokjanak le. E czélból hosszú idre lapos szelenczékbe helyeztetnek,

hogy fejüket minden ugrálási kísérletnél keményen a födélbe kop-

pantsák. Az idomító mindaddig otthagyja, míg az ugrálással vég-

képen felhagynak s csak ezután idomíttatnak az emiitett mesterfo-

gásokra. Minden jól véghezvitt produkczió után avval jutalmaztatnak

meg, hogy az illet impresszárió meztelen karjára engedi mászni,

a hol azután annyi vért szívhatnak, a mennyit csak akarnak. Valóban

nem tudom, hogy mi érdemel itt nagyobb csodálatot, a tanító tü-

*) KüchenniRister und Z ü r n, Die Parasiten des Menschen. Leip-

íiig. 1879. — p. .IjiS.
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reVme vagy a tanítványok tanulékonysága. — Eszembe jut ezel<ral az

idomított bolhákról egy kis történet, melynek igaz voltáról azonban

nem kezeskedhetem. Valamely kisebb udvarnál külön eladást tai--

tottak, niintlen pompásan sikerült, de egyszer az egyik bolhamvész

megfoghatatlan merészséggel egy herczegkisasszony bájos keblén

termett; a herczegn ájuldozni kezdett s udvarhölgyeivel rögtön

visszavonult. Nemsokára megint kijöttek s dicsekedve hozták vissza

a szökevényt. A bolhaidoraító örömmel kap utána, s nézi-nézi s

végre is sajnálattal jelenti ki, hogy — biz ez nem az bolhája.

Az eddig elmondottak mind az emberi bolhára (Pulex irritans L.)

vonatkoznak, mely a legelterjedtebb és legismeretesebb. Hiven

követi az embert mindenhová és valódi kosmopolitaként egyaránt

feltalálható a sarki tájak jéghegyei közt a lappok és eszkimók-

nál és az egyenlít égöve alatt a szerecsenek és indiánok guny-

hóiban. Legnagyobb mennyiségben tanyázik természetesen a meleg

éghajlat alatt s úgy látszik, hogy a rovardús Dél-Amerika kis

hsünknek is Eldorádója. Általában véve csak egyféle emberi bolha

van, habár D u g é s irja, hogy Montpellier környékén a Középtenger

homokos partján igen gyakori egy bolhafaj, mely sötétbarna, majd-

nem fekete, rendkívül kifejldött és majdnem kétszer oly nagy,

mint a közönséges bolha. Hogy ez is emberi bolha, azt eléggé

mutatja tolakodó természete, mert kellemetlen látogatásaival az

ottani fürdközönsége*", megtiszteli. Alkalmasint ez az a bolhafaj,

melyet Linné Pulex ater név alatt írt le. *)

Majdnem minden emls állatnak van saját bolhája. így létezik

egy kutya, macska, sündisznó, nyúl, egér, denevér, madár (galamb,

tyúk) stb. bolha, melyek alkalmilag az emberre is átmennek, de rajta

sohasem tartózkodnak huzamosabb ideig. Legközönségesebb a kutya-

bolha (Ceratopsyllus canis L. vagy C. serraticeps), mely fejének hátulsó

szélén és els mellkasgyürjének háti részén lév 14-— 18 ers kup-

alakú tüskéjérl, melyek íésüfogak módjára állanak egymás mellett,

ismerhet fel. Hogy a gyakorlati életben is némelykor mily fontos

az emberi bolhát a kutyáétól megkülönböztetni, azt a következ

eset eléggé bizonyítja. Berlinben két kisasszony kibérelt egy szobát

s ha elmondom, hogy a behurczolkodásnál mindegyik jött egy ku-

tyával, t. olvasóim a kisasszonyok kora fell is tájékozva lesznek.

Néhány nap múlva a szobát ott akarták hagyni ; eljárásukat avval

indokolva, hogy a szoba bolhákkal van telve. A bérbeadó a fel-

*) Van B e n e d e n, Die Schmarotzer des Thierreichs. p. 135.
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mondást nem fogadta el, mert— mint mondta - a szobát teljesen

tisztán adta át és így benne nem is lehettek bolhák, hanem igenis

kutyáik a bolhásak. Pörre került a dolog s a szakértk megálla-

pították, hogy a talált bolhák csakugyan kutya- és nem emberi

bolhák voltak s avval hölgyeink pörüket el is veszítették.

Bármily kellemetlen is néha a bolha csipése, mégsem okoz

komoly bajt. Egészen másképen áll a dolog egyik rokonánál, mely

Dél-Amerikában él. Ha ennek élethistóriáját elolvassuk, megnyug-

vással rogjuk továbbtürni a mi bolhánk kínzásait s hálát fogunk adni

a gondviselésnek, hogy e rajtunk éld kis barna kalandort ily, noha

kissé csips, de mindamellett egészben véve ártatlan életmóddal ru-

házta fel. Neve fehér vagy homoki bolha (Sareopsylla penetráns L.). A
bensziilöttek C i c h a a, Jiger, Niguavagy Bic hónak nevezik.

A mi bolhánktól abban különbözik, hogy kisebb, világos sárga, majd-

nem fehérszín, továbbá, hogy szájrészei és a nstények légz-

készülékei is másfélék s végre, hogy ugrólábai nincsenek olyan jól

kifejldve. Dél-Amerikában mindenhol elfordul a lakások körül,

különösen száraz és meleg homokos helyeken. A himek ugy élnek,

mint a mi bolhánk ; a megtermékenyített nstények azonban fel-

keresik a melegvér állatokat, nevezetesen az embert s annak

brébe fúródnak. Különösen a lábujjakon a köröm alatti helyeket

kedvelik. A befúródott nstény tetemesen felduzzad, néha borsó

nagyságot is elér, miáltal a brt rossz indulatú fekélyek képz-

désére ingerli. Ilyen módon igen veszedelmes fekélyek, genyedések

származnak, melyek némelykor a lábujj levágását is maguk után

vonják. Ha a seb nem volt ulyan rossz indulatú, úgy a nstény

mindaddig ott marad, míg petéit lerakta, azután elhal s hullája a

gyógyuló seb által kitaszíttatik. A szabadban rakottjpeték alkalmasint

úgy fejldnek, mint a mi bolhánknál.

Ha a befúródott nstény helyzetében nem háboríttatik, egy

kis megvörösödött viszketésen kivül semmi más tünetet nem idéz

el. Azért tanácsos a befúródott s már tömlszerleg megduzzadt

állatot a brbl vigyázva kivágni.

Kohaut Uezsö.


