
^ Sa8 KY��5 Nf�bDǊDn ��
N��̂ fTI c

F f�Nd̂ ��Ua_Y�?�W�?YPf�_h�N��Nd̂ ��̂ Sa8 KY�(ਮੱਕੜੀਆਂ)�5Nf�bDǊDn ��
(ਿਟਕਸ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7 _�WǊ?n c�\�] �Pf�Fc\�_R�bFR���
ਦੀਆਂ ਕੀਟ-SN�bA6 4�Pc6 4�Ef6 4�ZǊN��Pc�UFa; �5ǊJ �ZǊN��_d�Pc6 4�_R। 
ਮੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਿਚੱਚੜ ਆਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 

^WǊb̂ 6 \��SgPa�?YPf�_R। ^Sa8 KY��5Nf�bDǊDn ��UaYf�FaMR�\aZ c6 4�
ਕੁਝ ਸਚਾਈਆਂ ਇਹ ਹਨ।

ਜੰਗਲੀ ਿਚੱਚੜ
bDǊDn �9R���O�\�`Nf�Yb_�Pf�_R�bFǊOf�b_YR��
ਅਤੇ ਚੂਿਹਆਂ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਆਮ ਘੁੰ ਮਦੇ 
ਹਨ। WaPa�bDǊDn ��Re��6 SMf�6 4Kf�PfM�N��
Sb_Z ��@eR�Pc�@dYa?�Pc�Zhn �_d�Pc�_g, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਮਾਦਾ ਿਚੱਚੜ, Gan c6 4�Ba_�`Nf�Dn ��
F�Pc6 4�_R�N��Fh�9_�AYW-ਖੂਨ ਵਾਲੇ 
FaR\Y��Re��bD�Un �̂ ?M। ਿਚੱਚੜ ਬਹਾਰ 
YdǊN�Pf�AYW�bPR��Re��TY\Yc�N��Zg�?f�FeR�
ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਚੱਚੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਿੜਆਂ `Nf�Dn ��FaM�N��
ਬਾਅਦ, ਲੁਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸਰ, ?ǊE��
5Nf�DǊKf�9_�6 W�O�\��_R�bFǊOf�bDǊDn �Dd�UnRAf। ਸਾਊਥ 
=?R6 AR�b\D�bDǊDn ��RaZ �?h8 �UcWaYc�ZǊAM�Pa�@NYa�U_dN�

ਘੱਟ ਹੈ। 1

bDǊDn ��N��Yh?OaW�? YRa
• ?dPYNc�O�\��Pf�RĂn f�̂ W��AdmaYR�N��Ua5P�_Y�Yhm�bDǊDn �Dg{?�

ਕਰੋ। bQ6 R�RaZ�6 SMc6 4�� AZ��6 SMf�\aZ ��b\D�TfYh�5Nf�
^aYf�Sâ f�Dg{?�?Yh।

• bDǊDn �?8 �bPR�?ǊSbn6 4�5Nf�?�UZ��b\D�Yb_�̂ ?Pf�_R�SY�F f�
?ǊSn f��?ǊSn f�̂ d?a9M�\aZf�KYa7 Y�b\D�AYW�?cNf�F�Pf�_R�N��

R_��Yb_�̂ ?Pf�

ਿਚੱਚੜ ਲਾਹੁਣਾ
• ਿਚੱਚੜ ਲਾਹੁਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 7 ^�Re��� O��
WhDRĂ�F��6 SMc6 4�� AZ��RaZ �D�Ac�NY���Tn h�5Nf�Qe_�?f�Z a_�

ਿਦਉ। 9^�O��Re��<4I ĉ gSbI ?�RaZ �̂ aT�?Yh।

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ `Nf�bRA�a�YǊ@h
• bD�Ubn6 �bDǊDn �Z a_dM�N��Ua5P, 5AZf�?dG�bPR��Z8 �DWn c`ਤੇ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ।�F f�P�Pc�\aZ c�O�`Nf�?h8 �Z aZ c�F��̂ hF�_h�Fa\f�N��
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਉ।

• ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ `Nf�bRA�a�YǊ@Mc�_g�9R���b\D�P�Pc�\aZ c�O��
`ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਿਸਰਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਰਦ, SǊJĂ�b\D�
PYP�F��QǊTn �] aWZ�_R।

• ਿਚੱਚੜ ਨਾਲ ਅਧਰੰਗ (ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼) ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 

ਿਚੱਚੜ ਦੇ ਥੱੁਕ ਿਵਚਲੇ ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।�mb_Y�ZǊN��b\D�
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪਾਈਡਰ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਬੀ ਸੀ ਸਪਾਈਡਰਜ਼ `Nf�8 ThRa�\g{U^a8 I ��

www.geog.ubc.ca/biodiversity/efauna/spiders
1 www.bcmj.org BCMJ Vol. 53(3): Prevalence of tick-borne
pathogens in the South Okanagan, British Columbia.

Rocky Mountain wood tick,
BC Minis try of Agriculture
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^S�̂ Y�?YNa:

ਸਪਾਈਡਰ ਕੀਟ-ਪਤੰਿਗਆਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ^Sa8 KY�UcWaYc�R_��Z8 �
ਿਫਰਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇ ਡੰਗ ਜ਼ਿਹਰੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।�̂ Sa8 KY�_ǊZ a�R_��
UhZPf�5Nf�7 _�U_dN�_c�BǊI �Zh?��Re��?ǊI Pf�_R।

\ g{̂ I YR�UZg? �b\ Kh
• ਓਕਨਆਗਨ ਅਤੇ ਸੀਿਮਲਕਾਮੀਨ ਵੈਲੀਜ਼ ਿਵਚ ਆਮ ਸਪਾਈਡਰ 

ਹੈ
• ਚਮਕਦਾਰ, ਨਰਮ ਕਾਲਾ ਸਪਾਈਡਰ। ਮਾਦਾ ਸਪਾਈਡਰ 
\ǊKc6 4�_d�Pc6 4�_R�bFR���Pf�bLǊK�Pf�_fJ ��Z aZ �6 \YAZ â �

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
• ਬਲੈਕ ਿਵਡੋ ਕੁਚੱਜੇ ਜਾਲੇ ਬੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਚੂਿਹਆਂ 

Pc6 4�@dǊK��b\D�F��_RĂYc6 4�O�\�`ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਲੈਕ ਿਵਡੋ ਇਕ ਡਰਾਕਲ ਸਪਾਈਡਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ ਵੇਲੇ 

ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਡਰ `ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰੂਹ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਛੋਟੇ,
?WmhY�_d�Pf�_R�5Nf�7 _�WRdǊ@��Pf�U_dN�BǊI �K�A�WaYPa�

ਹੈ। ਡੰਗ ਜ਼ਿਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਪਾਈਡਰ ਦੇ 
K�A�\aZ c�O��̀Nf�U_dN�bm6 Pa�PYP�_h\f�F��SǊJ a�b@ǊD�
_h\f�N��Ka?I Y�?hZ �Fa9।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੀਟ-ਪਤੰਿਗਆਂ ਦੀਆਂ 
P�Pc6 4�S�Nc�U_ dN�̂ �\ fPR] cZ �
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।ਕੀਟ-ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ 
P�Pc�N��Ua5 P�F f�U_ dN�bm6 Pa�
^ hF�Sg�Fa\ f�F��PYP�_ h\ f�N��
ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਰੀ ਸਪਾਈਡਰ
• mb_YcZ a�VeYf�Y�A�Pa�bY?Z ê �̂ Sa8 KY�Uc�̂ c�b\D�F��

?gRĂKa�b\D�b?Nf�R_��bWZPa।
• _hUh�̂ Sa8 KY�PǊ@Mc�bU�bI ] �?hZ�Uc6 �b\D�bWZPf�_R�
SY�9_�_WZa�?YR�\aZf�R_��_R�5Nf�mb_Yc�K�A�U_dN�

ਘੱਟ ਹਨ। 


