
  در آمريكا يوان اهلي و وحشيحس أهاي قاتل به صدها ر حمله پشه
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حيوانات و  پيش آمد؛كل مضاعفي مش، تخريب شد "لورا"هايي از ايالت لوييزيانا در آمريكا كه بر اثر طوفان مهيب  بخشدر 
 .شدند  ها هپش ي ازهاي بزرگ دسته ي هاي كشاورزان و دامداران در اين ايالت، قرباني حمله دام

و از يك طرف خونريزي داخلي  هاي همراه با گزيدگيكشد و  ها بيرون مي خون را از رگ و بدن دام پشه،تعداد نيش اين 
 .شود ها منجر مي به مرگ آن ،ها براي فرار از شر پشه پريدنباال و پايين  در اثرها  خستگي مفرط دام

 ورأس گاو  400 تا 300ود حد تا زمان گزارش خبر ،"پيل پلت"يكي از دامپزشكان شهر ، "كرگ فُنتنت"دكتر  ي به گفته
 .اند ها تلف شده چند رأس اسب بر اثر نيش اين پشه

با  مرتبكه اي  هاي سرپوشيده اصطبل به دليل قرار داشتن درتا به حال بزها  ولي ؛اند بودهجزو قربانيان  همرأس گوزن  30
  .اند ها در امان بوده از مرگ ناشي از نيش پشه ،دنشو مي پاشي مس  كش مواد حشره

  
  
  
  

 

  



  
كشاورزي  ي اداره مورأگزارش يك مپرداخته و بنا بر   هاي گسترده پاشي به سم ،ها پشه ي براي مقابله با حمله لوييزيانا

اما  اند بحران را تا حدود زيادي مهار كرده  واند  ها را به طرز چشمگيري پايين آورده ها شمار پشه پاشي شهرستان آكاديا، سم
 .ي ديگر بحران با شدت در جريان استها هنوز در شهرستان

در  اند، شده گذاشتههاي قبلي  هايي كه در سيل چرا كه تخم ؛ها يكي از پيامدهاي طبيعي طوفان است افزايش شمار پشه
 ،درآورده هاي تازه سر از تخم روند اما پشه بالغ از بين مي هاي در اثر فشار باد، پشه .كنند سر باز مي جريان طوفان

 .شود شان زياد مي جمعيت

شود  هاي مسري منجر نمي به افزايش بيماري ها معموالً روزنامه اينديپندنت، گرچه رشد انفجاري در شمار پشه ي به نوشته
شاهد افزايش شمار مبتاليان به ويروس نيل   هاي لوييزيانا ميالدي بعد از طوفان كاترينا برخي از بخش 2005اما در سال 

 .ه استبودغربي 
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