
صحيفة حقائق

سبب تيمكن أن ةساموة جدا صغيراتريتحتوي يرقات العثة بنية الذيل على شع
.أخرى أكثر حدةتعالافوتتفاعالت جلدية مشابهة لما يسببه اللبالب السام 

ض بوصة ويكون لونها بنيًا مع وجود شريط أبي1.5قد يصل طول اليرقة الواحدة إلى 
.لخلفبرتقاليتين في نهاية جسمها من ا/متكسر على كل جانب وبقعتين حمراوين

Maine Forest Serviceصورة من 

تصل إلى لمدةةساماتريالشعبقى ت. أوائل أكتوبرحتى تنشط اليرقات من منتصف شهر أبريل 
.ثالث سنوات

طفح جلدي
مشكالت في التنفس 

ومشكالت أخرى في الجهاز
التنفسي

قد يكون . امفي حدوث طفح جلدي موضعي قد يستمر من ساعات قليلة إلى عدة أيللشعيرات ةالمباشرالمالمسة تسبب تيمكن أن 
يستمر يمكن أن وقد يظهر على بعض األشخاص نوع من الطفح الجلدي أكثر حدة . الطفح الجلدي أحمر اللون ومنتفًخا ومثيًرا للحكة

 ينتقل الطفح الجلدي ال. مشاكل في الجهاز التنفسيذلكويمكن أن يسبباتريالشعفي بعض الحاالت، يمكن استنشاق . أسابيعلبضعة 
.من شخص إلى آخر

فيلمنزليةاالعالجاتتساعدأنيمكن.الذيلبنيةالعثةتسببهالذيالجلديللطفحمحددعالجيوجدال
هيدروكورتيزونوكريمالخبزصوداإضافةمعباردحمامأخذتشملأنويمكن.األعراضعالج

حلقك،أولسانكأوفمكتورمإذاأوالبلعأوالتنفسفيصعوبةواجهتإذا.الماءفيكاالمينوغسول
.1-1-9برقمفاتصل

يرقات العثة بنية الذيل

العالمات واألعراض



يير خذ حماًما بارًدا وقم بتغ
مالبسك بعد أداء أي نشاط

كثر بدني في المناطق التي ي
ظهور اليرقات بنية بها

ل أي الذيل حتى تغسل وتزي
د تكون قشعيرات منها قد 

.بجسمكتعلق

ه ارتِد قناًعا ونظارات الوج
ومعاطف عند القيام بأي 
رات نشاط يمكن أن يثير شعي
س العثة بنية الذيل، مثل كن
أوراق الشجر من على 

.األرض

يو، خالل شهري يونيو يول
اخل قم بتجفيف المالبس د

المنزل وليس خارجه، 
تاريلتجنب تساقط شع

العثة بنية الذيل على
.مالبسك

قم بأداء أعمال الحديقة 
ر فناء اشجأوتهذيب 

المنزل خالل األيام 
قليب تيتم الرطبة حتى ال 

.لذيلالعثة بنية ااتريشع

ات شبكقم بإزالة خيوط 
العثة بنية الذيل في
ةدايبفصل الشتاء وفي 

الربيع

يف استعمل خرطوم المياه لتنظ
ي على التركيبات التي قد تحتو

اليرقات ونظفها باستعمال
HEPAمكنسة من نوع 

بفلترالمزودة 

استأجر عامل تشجير 
متخصص /مرّخص له

ةرش المبيدات الحشري

نهاية شهر مايو استعن بشخص لعالج األشجار المصابة قبل. العثة، قم بإتالفها بنقعها في ماء وصابونشبكات بعد إزالة خيوط 
.قدًما من المياه البحرية250محظور استعمال المبيدات في نطاق . ةلمنع نمو الشعيرات السام

www.maine.gov/dhhs/browntailmoth .1 )یتضمن األسئلة الشائعة(
www.maine.gov/dacf/mfs/forest_health/invasive_threats/browntail_moth_info.htm .2

)العثة بنیة الذیل یتضمن خریطة مخاطر(
یمكنك أیًضا االتصال بـMaine 211  عبر االتصال بالرقم 211 أو بإرسال رسالة نصیة تحتوي 

info@211maine.orgعلى الرمز البریدي الخاص بك إلى898-211  أو برید إلكتروني إلى
للحصول على مزید من المعلومات.

2019بتاريخ أكتوبر هتحديثتم 

الوقاية

السيطرة

:لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة




