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Z dostępnego piśmiennictwa wiadomo, że pluskwy Oeciacus hirun
dinis mogą przechodzić z gniazd jaskółek do mieszkań i atakować ich 
mieszkańców (Martini za Drenskim). W ciągu ostatnich dwóch lat autor 
zetknął się z dwoma tego typu przypadkami. Miały one miejsce w dwóch 
róż~ych i Ódległyc~ od siebie rejonach świata. 

Prezentowane doniesienie potwierdza możliwość wnikania pluskiew 
do mieszkań, opadania ludzi i pobierania ich krwi, a także przedstawia 
~miany na skórze w miejscach żerowania pluskiew. 

Materiał i metoda 

Pluskwy zdejmowano pincetą Yamura z opadniętych osób, z powierz-
, chni sufitów, ścian, ram okiennych, zakamarków mebli i instalacji elek

trycznej. Z gniazd 'jaskółki oknówki - Delichon urbica L. wyławiano je 
za pomocą kłębka waty zamocowanego na drucie. Omiatano nim wewnę
'trzną powierzchnię gniazda. Zebr~ne owady umieszczano w pojemniku. 
Każdorazowo dokonywano też dokładnego przeglądu odzieży i bielizny 
osobistej osób opadniętych . 

' . 

Wyniki 

Jak już wspomniano, autor zetknął się z dwoma przypadkami migra
cji pluskiew jaskółczych z gniazd do mieszkań i żerowania na ludziach.
Po raz pierwszy miało to miejsce w trzeciej dekadzie lipca 1982 roku na 
osiedlu Aleksandra Zawadzkiego w Szczecinie. Pod stropami balkonów 
niektórych bloków wisi po kilka gniazd jaskółki oknówki, tworząc nie-
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wielkie kolonie. Po raz drugi migrację pluskiew jaskółczych do domku 
zamieszkałego przez żołnierzy austriackich, wchodzących w :;;kład Doraź

nych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie, 'obserwowano w kwiet
niu 1984 roku. W obydwu przypadkach temperatura powietrza przekra
czała 40°C. Tynki elewacji zewnętrznych budynków oraz gniazda jaskó
łek uległy bardzo silnemu nagrzaniu. Ich ciepłota znacznie przewyższała 
temperaturę otoczenia. 

W Szczecinie, w jednym z mieszkań do którego pluskwy wchodziły 
masowo z gniazd, z sufitu i ścian zebrano kilkadziesiąt egzemplarzy 
O. hirundinis. Kilka owadów w stanie częściowego nassania zdjęto z opad
niętych osób. Większość zlikwidowano w czasie wędrówki za pomocą 
Azotoxu. Migracja miała miejsce w okresie popołudniowym, w pełni dnia. 

W Syrii, dopiero dokładne przeszukanie wyposażenia pomieszczeń poz
woliło ustalić, że dokuczliwymi owadami są osobniki z gatunku O. hirun
dinis. Ukrywały się one w ciągu dnia w miejscach ·typowych dla pluskwy 
łóżkowej (Cimex lectularius L.). Znajdowano je pod obr.azami, makatka
mi, w szparach drewnianych taboretów, karniszy, wyłąc~ników światła, 
w puszkach i gniazdkach oraz innych elementach instalacji elektrycznej, 
a także w szczelinach ścian. Opadanie na ludzi i pobieranie krwi miało 
miejsce w czasie odpoczynku ,poobiedniego i nocnego. Oprócz osobników 
dojrzałych znajdowano postacie juwenilne. Wśród odłowionych, przewa- , 
ły osobniki nassane. Po przeprowadzonej dezynsekcji preparatem gazo
wym, przez okres następnych kilku miesięcy nie odnotowano przypadków 
ponownego opadania mies?:kańców tego domku. 

Ludzie, na których żerowały pluskwy jaskółcze, uskarżali się na do
kuczliwy świąd . W miejscach wkłuć aparatu gębowego na powierzchni 
skóry występowały drobne, grudkowate, podbiegłe krwią cętki. Ich' śred
nica nie przekraczała 2 mm, a widoczne były przez kilka dni. Występo
wały głównie na powierzchni skóry barków, ramion, i przedramion. Od
czyny skórne występujące w miejscach żerowania O. hirundinis swym 

_ charakterem i rozmiarami w sposób istotny różniły się od odczynów wy
woływanych przez C. lectularius. 

W odzieży i bieliźnie pluskiew nie znajdowano. Bezpośrednio po nas
saniu ,chowały się one w zakamarkach będących ich siedliskieJ:l, 

Na podstawie poczynionych obserwacji sądzi się, że temperatury po
wyżej 40°C pobudzają pluskwy jaskółcze do migracji. W takim wypad
ku wędrują one z miejsc nadmiernie nagrzanych do miejsc o optymalnej 

.. dla nich temperaturze. W ten sposób trafiają do pomieszczeń ludzkich. 
Z braku typowych dla siebie żywicieli, tj. ptaków~ karmią się krwią 

ludzi. 
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Wnioski 

1. Temperatury przekraczające 40°C mogą pobudzać pluskwy jaskół
cze do wędrówki z gniazd do mieszkań. 

2. Pluskwy jaskółcze (O. hirundinis) w mieszkaniach mogą występo
wać w miejscach typowych dla C. lectularius, krew człowieka pobierają 
z braku typowego dla nich żywiciela, tj . jaskółki oknówki (Delichon 
urbica L.). 

Adres autora: 
71-246 Szczecin, ul. Gen. A. Zawadzkiego 82 m 7 

CASES OF HUMANS BEING ATTACKED BY THE BUGS OECIACUS 
HIRUNDINIS JENYS, 1839 (HETEROPTERA: CIMICIDAE) 

Z. J. STELMASZYK 

Bugs were removed from people, ceilings, walls, nooks in furniture and elec
trical installations with Yamura tweezers. They were swept out of nests with 
a hall of cotton wool wound round a piece of wire. 

The author has come across two cases of O. hirundinis migration from nests 
of the house martin Delichon urbica L. located just above house windows into the 
buildings, where the bugs then assail humans and forage on their blood. The 
first case was reported in Szczecin in July 1982, the second at Camp Faouar in 
Syria in April 1984. On both occasions . the air temperature was over 40°c. The 
plaster rendering ·on the buildings and the martins nests had got extremely hot. 
In Szczecin, migration took place in broad daylight. In Syria, however, a careful 
search of the furniture in the living quarters of Austrian soldiers - part of the 
UN forces in the Middle East - had to be carried out before the insect pests 
could be identified as O. hirundinis. They sucked the bJ.ood of these atypical hosts 
while the latter were resting after dinner or sleeping at night. Besides imagines, 
juveniles, hungry, partially - and wholly - replete forms were caught. Severa! 
hundred specimens of O. hirundinis were collected in both places. In those parts 

· of the victims shoulders, upper- and fore-arms,, where the insects mouthparts had 
penetrated the skin, there appeared nodular, strongly irritant spots, no more than 
2 mm in diameter and suffused with blood. 

Conclusions: a) Temperatures exceeding 40°C may induce a migration process 
of swallow bugs from the nests of the birds into flats; b) Swallow bugs appear 
in places typical for Cimex lectularius and suck human blood because of the lack 
of their natura! host - the house martin Delichon urbica. 


