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MOSCA DO POMBO

Acredita-se que a mosca sanguessuga do pombo
(pseudolynchia canariensis) funcione como regulador natural
da pressão arterial do pombo
doméstico (columbia livia),
isto é um mito, na verdade
ela provoca anemia. Muitos a chamam de “alma do
pombo” e dizem que quando ela sai
do pombo, o pombo morre. Isto
também é mito, a verdade é o oposto, ela sai do pombo quando o pombo morre.
Pois bem, achei uma mosca de pombo na parede, atrás da gaiola em que
uma canária havia morrido inexplicavelmente no ninho, chocando ovos.
A mesma estava pele e osso. Suspeitei que
a mosca pudesse ser a culpada, pois na ausência do pombo, teria se alimentado do sangue
da canária, uma vez que esta mosca ataca mais de
30 espécies de aves, inclusive os humanos. Isto sendo verdadeiro, explicaria a morte súbita de muitos
canários, que de um dia para o outro, amanhecem
mortos no fundo da gaiola. Será mera especulação, mito ou verdade?

Os criadores de pombo preocupam-se em eliminar
esta mosca de seus pombais, pois além de provocar
anemia nos pombos é transmissora de hematozoário
(haemoporoleus columbae); enquanto que os criadores de canários devem evitar a todo custo a invasão
de pombos em seu canaril, pois, além da mosca e
outros parasitas, o pombo transmite doenças graves,
tanto para os canários quanto para os humanos, como
histoplasmose, salmonelose e critococose, através das
fezes que, quando secas, soltam um pó fino que se
espalha no ar, contaminando alimentos, água e sendo inalado.
A histoplasmose origina uma micose que afeta os órgãos internos do ser humano.
A salmonelose apresenta os sintomas de uma intoxicação alimentar, causando diarreia e dores abdominais.
A criptococose ataca o pulmão e o sistema nervoso
central, ocasionando sintomas como dor de cabeça,
sonolência e febre. Em alguns casos, pode causar meningite e até a morte.
A melhor forma de evitar a presença de pombos é não fornecer alimentos nem água e
fechar os acessos ao forro do telhado. Se o pombo não encontrar o
que comer ou beber, nem
onde fazer ninho, ele
procurará outro lugar para ficar.

Fonte: Wikipedia - a encliclopédia livre.
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