5 Serangga Berbahaya yang Perlu Dijauhkan dari Si Kecil

Bentuk tubuhnya yang mini dan kakinya yang banyak juga semakin menambah rasa
keingintahuannya. Bunyi-bunyian dan gerakan yang dibuat sernagga terkadang membuat
si kecil ingin melihatnya lebih dekat dan menyentuhnya. Hal ini pada dasarnya tidak salah,
karena dekta dengan alam dan mengenal serangga memang bagus untuk menambah
wawasan anak. Namun begitu, beberapa serangga perlu Anda jauhkan darinya karena
dapat membahayakan keselamatannya.
Dekat dengan alam dengan mengenal serangga memang bagus untuk menambah
wawasan anak. Namun begitu, beberapa serangga perlu Anda jauhkan darinya karena
dapat membahayakan keselamatannya.
Kutu
Serangga pertama yang perlu dijauhi si kecil adalah kutu. Hewan ini sangat kecil dan bisa
menyebabkan ruam saat menggigit kulit. Kutu biasa ditemukan di karpet, kasur maupun
sofa. Rajin-rajinlah membersihkan benda-benda rumahan tersebut dengan menggunakan
penghisap debu agar si kecil tetap aman saat beraktivitas di rumah.
Black widow
Laba-laba yang satu ini memang memiliki bentuk yang cantik. Berwarna hitam dengan
bagian perut berwarna merah. Namun jangan sampai terkecoh, di balik kecantikannya
black widow menyimpan racun yang sangat mematikan. Umumnya hanya black widow
betina yang paling banyak menyengat manusia.

Lebah
Serangga yang satu ini mungkin cukup dikenal si kecil karena mudah sekali menyengat
kala merasa terganggu. Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu Anda lakukan dengan
memperingatkan si kecil untuk tidak bermain di semak belukar terutama yang banyak
ditemukan sarang lebahnya. Sebab, sekali menyengat dapat membuat tubuh demam
tinggi, sesak napas hingga mengakibatkan kematian.
Semut api
Bentuknya yang kecil memang sering diremehkan sehingga serangga ini dianggap tak
begitu berbahaya bagi manusia. Jauhkan pikiran tersebut. Ingat, bagaimanapun juga
semut api termasuk hewan yang memiliki racun mematikan. Saat tergigit oleh semut ini,
bagian kulit akan terasa terbakar. Jauhi gundukan tanah yang besar, karena di sanalah
biasanya semut api bersarang.
Kalajengking
Keuntungan melihat hewan ini bisa membuat si kecil lebih mudah mengerti jika
kalajengking termasuk berbahaya. Kalajengking dilengkapi dengan capit dan ekor jarum.
Sebenarnya yang perlu diwaspadai dari serangga ini adalah bagian ekornya karena
banyak tersimpan racun yang bisa melumpuhkan tubuh. Serangga yang hidup di malam
hari ini banyak bersembunyi di balik bebatuan.
Jadi, jauhkan si kecil dari tempat-tempat yang bisa membuatnya mudah celaka akibat
serangga berbahaya, ya Bu.
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