
Как да се борите срещу бълхите, 
кърлежите, кърлежите от 

домашния прах, комарите и 
другите летящи насекоми? 

 
Бълхи и кърлежи 

Кърлежите, бълхите и летящите насекоми причиняват много неудобства на котките и кучетата.  

Ухапването е съпроводено с болка и още по-важно е, че те могат да пренесат различни 

заболявания. Редовните профилактични обезпаразитявания са необходими, за да се избегне 

опаразитяването с ектопаразити. 

 Понякога при ухапване бълхите причиняват много интензивен сърбеж и животните 

могат да се заразят с чревни паразити, пренасяни от бълхите (напр.: Dipylidium 

caninum). Ако кучето Ви е опаразитено с бълхи, може да ги пренесе и в дома ви. От 

яйцата на бълхите, паднали на земята могат да се развият ларви, които да се скрият 

навсякъде. 

 При ухапвания от кърлежи може да се пренесе инфекция и много по-важно е, че 

животните могат да се заразят с много сериозни заболявания, пренасяни от 

кърлежите : пироплазмоза, ерлихиоза, лаймска болест…  

 За профилактика на Вашия домашен любимец срещу бълхи и кърлежи трябва да се 

използва специфичен продукт. Бъдете внимателни, защото кърлежите не са насекоми 

(за разлика от бълхите) и не всички продукти, насочени срещу бълхи са ефективни и 

срещу кърлежи 

 Продуктите срещу бълхи и кърлежи са налични под много форми: шампоани, каишки, 

пипети, дори и таблетки.  Някои от тях осигуряват ефикасна защита срещу бълхи и 

кърлежи поне за един месец. Попитайте Вашия ветеринарен лекар, за да Ви посъветва 

при избора на най-подходящ продукт за Вашия домашен любимец.  

 

Пясъчни мухи и комари 

 

 Пясъчните мухи са летящи насекоми, които се срещат най-често в 
Средиземноморските региони. Те са вектори на много сериозно заболяване при 
кучета (и понякога при хора) – лайшманиоза. Ако не се лекува, това заболяване 
е потенциално фатално за кучето.     

 След като ухапят кучетата, комарите могат да причинят паразитни заболявания, 
например дирофилариоза. Тези заболявания прогресират с размножаването 
на комарите.  
 



За да се предпазят кучетата от летящи насекоми, се препоръчва използване на 
подходящи репеленти и да се пазят в домовете от залез слънце до сутринта в 
рисковите области. При кучетата е възможно да бъде направена ваксинация срещу 
лайшманиоза.  

За повече информация попитайте Вашия ветеринарен лекар. 


