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Krajowa Rada

dr Hanna Legutowska, SGGW, lekarz med. Jolanta Wacławek

Kleszcz mo że być groź ny dla na sze go zdro wia, je że li za ra zi nas bo re lio zą,
za pa le niem opon i mó zgu lub in ną groź ną cho ro bą. Cza sem mo że on prze -

no sić dwa lub wię cej czyn ni ków cho ro bo -
twór czych. W ten spo sób mo że my na ra zić się
na za ra że nie co raz czę ściej wy stę pu ją cą cho -
ro bą od klesz czo wą. We dług eks per tów Świa -
to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO) klesz cze są
naj groź niej szy mi krwio pij ny mi pa so ży ta mi
za gra ża ją cy mi zdro wiu, a na wet ży ciu lu dzi 
i zwie rząt do mo wych.

W ostatnich latach na terenie całego kraju coraz bardziej wzrasta
zagro˝enie kleszczami. Sà ju˝ nie tylko w lasach i na ∏àkach, ale

równie˝ tam, gdzie dotychczas nie wyst´powały. Mo˝na spotkaç je 
w parkach miejskich jak równie˝ w rodzinnych ogrodach działkowych

i przydomowych. Tak wi´c, aby ustrzec si´ przed kleszczami nale˝y
stosowaç ró˝ne sposoby profilaktyki (m.in. odpowiedni ubiór,

stosowanie repelentów, unikanie miejsc gdzie mogà wystàpiç). 
W przypadku ukàszenia jak najszybciej usunàç go z ciała w sposób

prawidłowy i obserwowaç miejsce, z którego go usuni´to.

UWAGA! Kleszcze
Mały kleszcz – du˝y problem

Kleszcz łąkowy – samica
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1. Po znaj swo je go wro ga!
Klesz cze ( Ixo di da ) na le żą do gro ma dy pa ję cza ków, pod gro ma dy roz to czy.

Na świe cie zna nych jest ich po nad 825 ga tun ków. W pol skiej fau nie wy stę pu -
je 19 ga tun ków, więk szość za miesz ku je no ry lub gniaz da pta ków i nie sta no -
wi za gro że nia dla lu dzi. Zna cze nie epi de mio lo gicz ne  dla czło wie ka i zwie rząt
do mo wych ma  kleszcz pa stwi sko wy, syn. po spo li ty ( Ixo des ri ci nus ) i co raz licz -
niej wy stę pu ją cy kleszcz łą ko wy ( Der ma cen tor re ti cu la tus ). Nie bez piecz nym
klesz czem zwłasz cza dla dzie ci (przy cze pia się do gło wy) jest kleszcz taj go wy
(Ixo des per sul ca tus ), któ re go obec ność stwier dzo no w Pusz czy Bia ło wie skiej
i w oko li cach Klucz bor ka. Klesz cze są obec ne pra wie wszę dzie na te re nie Pol -
ski. Naj wię cej ich, w tym za ra żo nych wi ru so wym za pa le niem mó zgu (WZM),
jest w wo je wódz twach: po mor skie,  war miń sko –ma zur skie, bia ło stoc kie, pod -
la skie, lu bel skie i opol skie. W ostat nich la tach na stę pu je roz prze strze nia nie
się za ka żo nych klesz czy w cen tral nej Pol sce. In ne groź ne ga tun ki klesz czy
mo gą być za wle ka ne wraz z przy wo żo ny mi zwie rzę ta mi z da le kich kra jów, 
a tak że przez mi gru ją ce pta ki.

Sie dli sko
Klesz cze naj licz niej wy stę pu ją w śro do wi sku wil got nym, zwłasz cza w la -

sach li ścia stych i mie sza nych z do mi na cją so sen, jo deł i dę bów. Sprzy ja ją im
miej sca, gdzie ro sną: czar na ja go da, bez czar ny, je ży ny, wy so kie pa pro cie,
szcza wik, mech. Obec ne są tak że na łą kach i pa stwi skach po ro śnię tych ol -
cha mi i brzo za mi. Co raz licz niej wy stę pu ją tak że w mia stach: na krze wach,
wy so kich ro śli nach, w par kach, ro dzin nych ogro dach dział ko wych, przy do -
mo wych, na nie strzy żo nych traw ni kach. Miej scem szcze gól nie za sie dlo nym
przez klesz cze są po ro śnię te ro ślin no ścią ścież ki w la sach, przy dro gach, gdzie
ocze ku ją na swo ich ży wi cie li (głów nie dzi kie zwie rzę ta np. gry zo nie). Przy -
czy ną gwał tow ne go roz sze rze nia się miejsc ich wy stę po wa nia w oko li cy mia -
sta jest pusz cza nie psów wol no po le śnych te re nach.

Roz wój klesz cza pa stwi sko we go
Roz wój klesz cza pa stwi sko we go od by wa się na trzech róż nych ży wi cie -

lach. Każ de sta dium roz wo jo we ata ku je in ne go ży wi cie la. Lar wy ich ata ku ją
ma łe ssa ki: gry zo nie (nor ni ko wa te, my szo wa te), nie któ re ga dy (wę że, jasz -
czur ki) i pta ki. Nim fy i osob ni ki do ro słe pa so ży tu ją na więk szych ga tun kach
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ssa ków: sar ny, je le nie, li sy, ko nie, psy, ko ty. Czło wie -
ka mo gą ata ko wać wszyst kie sta dia, naj czę ściej do
skó ry przy cze pia ją się nim fy i sa mi ce (sam ce nie że -
ru ją). Sa mi ca klesz cza po spo li te go skła da 2–5 ty się -
cy jaj w tra wie lub pod war stwą opa dłych li ści. Po
3–4 ty go dniach z jaj wy lę ga ją się lar wy, któ re ze bra -
ne w gru pach na źdźbłach tra wy ocze ku ją na swo -
je ofia ry. Po 3–6 dniach opi ta krwią lar wa opa da od
ży wi cie la i spa da w ściół kę, nie ru cho mie je i po 4 ty -
go dniach prze obra ża się w ośmio noż ną nim fę, któ -
ra jest po dob na do po sta ci do ro słej, lecz znacz nie
mniej sza. Nim fa po do sta niu się na no we go ży wi -
cie la (zwie rzę ta dzi kie i do mo we), pi je z nie go krew
przez ty dzień, a na stęp nie opusz cza go i li nie je 

w sam ca lub sa mi cę. Roz wój klesz cza pa stwi sko we go jest bar dzo po wol ny. 
W nie sprzy ja ją cych wa run kach (nie od po wied nia tem pe ra tu ra, wil got ność,
brak ży wi cie li) mo że być wy dłu żo ny na wet do 4 lat. Jest to moż li we, dla te go,
że klesz cze są bar dzo od por ne na głód. Lar wy mo gą żyć bez po kar mu na wet
570 dni, a do ro słe osob ni ki na wet 800 dni.

AktywnoÊç kleszczy w ciàgu roku i dnia 
Zi mę klesz cze spę dza ją ukry te w li ściach, głę bo ko w ściół ce le śnej. Wcze -

sną wio sną – prze waż nie na prze ło mie mar ca i kwiet nia wzna wia ją swo ją ak -
tyw ność ży cio wą i za czy na ją po szu ki wać ży wi cie li. Tem pe ra tu rą pro go wą
po sta ci do ro słych jest 5 °C,  na to miast nimf 8 ° C, póź ną je sie nią – w paź dzier -
ni ku scho dzą na zi mo wa nie. W mia stach moż na spo tkać je na wet w grud niu,
gdy tem pe ra tu ry do bo we prze kro czą 5–7°C. Naj więk sze na si le nie ich wy stę -
po wa nia (sa mi ce i nim fy) jest w ma ju oraz wcze sną je sie nią (ko niec sierp nia
do po cząt ku paź dzier ni ka), wów czas naj in ten syw niej po szu ku ją swo ich ży wi -
cie li. Okre sy ak tyw no ści w po szcze gól nych la tach mo gą zmie niać się w za -
leż no ści od tem pe ra tu ry i wil got no ści. W cza sie upa łów rza dziej ata ku ją,
scho dzą na zie mię w po szu ki wa niu wil go ci.

To waż ne! Klesz cze ma ją dwa szczy ty ak tyw no ści do bo wej – po ran ny
od oko ło 8–9 do 11–12 oraz po po łu dnio wy od go dzi ny 16–17 do zmro ku.

Samica kleszcza pastwiskowego 
na kwiatostanie (kłosie) trawy



Jak nas atakujà!
Mit:Kleszcze nie żyją na drzewach i nie skaczą na przechodzących żywicieli. 
Fakt: Lar wy ich prze by wa ją na tra wie do 30 cm, nim fy na tra wach i ro śli -

nach do 1 m, a do ro słe na chwa stach i krze wach do 1,5 m wy so ko ści. Klesz -
cze bier nie cze ka ją na ży wi cie la. Ofia rę swo ją lo ka li zu ją za po mo cą wę chu.
Re agu ją na za pach po tu, zwięk szo ne stę że nie wy dy cha ne go CO2  i cie pło wy -
twa rza ne przez ży wi cie li. Gdy wy czu wa ją zbli ża ją ce go się po ten cjal ne go ży -
wi cie la, wte dy roz kła da ją pierw szą pa rę nóg do gó ry i po ze tknię ciu się z nim
za ha cza ją się o nie go no ga mi. Po prze do sta niu się na ży wi cie la kleszcz peł za
(do kil ku go dzin) w po szu ki wa niu do god ne go miej sca do wku cia się. Kleszcz
prze bi ja skó rę i ze śli ny two rzy ry nien kę, któ rą wpusz cza sub stan cje znie czu -
la ją ce i za po bie ga ją ce krzep nię ciu krwi, i wraz z nią za raz ki. Tą sa mą dro gą
rów nież ssie krew.

2. Za sa dy pro fi lak ty ki
Naj sku tecz niej szą me to dą za bez pie cze nia się przed klesz czo wym za pa le -

niem opon i mó zgu jest szcze pie nie ochron ne. Szcze pie nie pod sta wo we to
3 daw ki szcze pion ki – pierw szą daw kę po da je my w wy bra nym dniu, dru gą 
1–3 mie sią ce po pierw szej lub je śli po trzeb ne jest szyb kie uod por nie nie 2 ty -
go dnie po 1 daw ce, a trze cią daw kę 5–12 mie się cy po dru giej daw ce. Daw kę
przy po mi na ją cą po da je my po 3 la tach po daw ce trze ciej. Ko lej ne daw ki nie
czę ściej niż co 3–5 lat.

Nie ste ty nie ma szcze pion ki prze ciw ko bo re lio zie. Z te go po wo du nie zwy -
kle waż ne sta ją się dzia ła nia ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie za gro że nia kręt -
kiem Bor re lia i in ny mi czyn ni ka mi za kaź ny mi prze no szo ny mi przez klesz cze.
Jed nym z ele men tów pro fi lak ty ki są dzia ła nia edu ka cyj ne ma ją ce na ce lu
uświa do mie nie za gro że nia i po zna nie za sad in dy wi du al nej ochro ny przed
ich ata ka mi.  

Uni ka nie kon tak tu:
m Naj lep szym spo so bem unik nię cia kon tak tu z klesz cza mi jest omi ja nie

miejsc, w któ rych wy stę pu ją: do ty czy to zwłasz cza ob sza rów la sów 
li ścia stych i mie sza nych, w któ rych mo gły prze miesz czać się zwie rzę ta,
głów nie traw i za ro śli po ło żo nych na skra ju la su, ście żek, dróg le śnych, 
ro wów lub dojść do wo do po ju. 
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m Pod czas prze by wa nia w le sie nie na le ży sia dać pod krza ka mi lub bez -
po śred nio na tra wie, nie prze dzie rać się przez wy so kie tra wy i za ro śla.

m Naj więk sza ak tyw ność klesz czy jest w miej scach uczęsz cza nych przez
psy – po ten cjal na ich ro la ja ko ży wi cie li klesz czy w śro do wi skach zur ba -
ni zo wa nych. 

m W cza sie po by tu w le sie, na łą ce do brym za bez pie cze niem jest od po -
wied ni ubiór unie moż li wia jący klesz czom przej ście na go łą skó rę: dłu gie
spodnie z wy wi nię ty mi na ze wnątrz skar pe ta mi, wy so kie bu ty, blu za 
z dłu gim rę ka wem wło żo na szczel nie do spodni, okry cie gło wy i szyi,
naj le piej w ja snych ko lo rach, gdyż ła twiej moż na je za uwa żyć. 

m Przed wyj ściem w miej sce za gro żo ne przez klesz cze waż ne jest sto so -
wa nie re pe len tów (środ ki od stra sza ją ce), któ ry mi na le ży po kryć od sło -
nię te czę ści cia ła i po wierzch nię ubra nia, co za pew nia ochro nę na wet
przez kil ka go dzin. 

Pre pa ra ty
Ma ją róż ne for my: ae ro zo le, bal sa my, pły ny z ato mi ze rem, pla stry pro du -

ko wa ne przez wie le firm. Sku tecz ne pre pa ra ty to te za wie ra ją ce per me try nę.
Re pe len ta mi klesz czy, jed nak o mniej szej sku tecz no ści, są olej ki ete rycz ne:
eu ka lip tu so wy, so jo wy, mię to wy. Pa mię taj my: ko niecz nie sprawdź my ja ki
pre pa rat od stra sza ją cy klesz cze ku pi li śmy – do sto so wa nia na skó rę czy na
ubra nie oraz jak dłu gi jest czas je go dzia ła nia czy li jak szyb ko mu si my użyć go
po now nie, aby speł niał swo ją funk cję ochron ną.

Ochro na zwie rzàt do mo wych
Za bez pie czać na le ży rów nież zwie rzę ta do mo we. Po każ dym spa ce rze po -

win ny być cze sa ne i spraw dza ne, zwłasz cza wo kół uszu, py ska, oko lic oczu.
Spo sób usu wa nia klesz czy jest ta ki sam jak u lu dzi. W okre sie wzmo żo nej ak -
tyw no ści tych pa so ży tów za le ca ne jest sto so wa nie im pre gno wa nych ob ro -
ży, szam po nów prze ciw klesz czom i spe cja li stycz nych szcze pio nek. 

3. Za sa dy usu wa nia klesz czy
– Klesz cze po sia da ją wła ści wo ści znie czu la ją ce, dla te go uką sze nie czę sto

nie zo sta je za uwa żo ne. Umiej sca wia ją się naj czę ściej w miej scach po -
kry tych cień szą skó rą: oko li ce gło wy (za usza mi), po wie ki, szy ja, kark,
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pa chy, pod biu stem u ko biet, miej sca zgięć du żych sta wów, pa chwi ny,
rę ce i no gi. Aby za uwa żyć klesz cza wkłu te go na ple cach lub in nych czę -
ściach cia ła, któ rych nie je ste śmy w sta nie spraw dzić sa me mu, po win -
na to zro bić dru ga oso ba.

– Je śli kleszcz by tu je na czło wie ku do 12 go dzin to ry zy ko prze nie sie nia
ja kiejś cho ro by jest mi ni mal ne. Aby do szło do za ka że nia, a po tem roz -
wi nię cia się ob ja wów cho ro by ta kiej jak bo re lio za czy klesz czo we 
za pa le nie mó zgu, kleszcz mu si być w cie le czło wie ka przez dłuż szy
czas. Dla te go szyb kie i spraw ne usu nię cie klesz cza z na szej skó ry jest
tak waż ne.
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Miejsca na ciele człowieka, gdzie najcz´Êciej wczepiajà si´ kleszcze 
– te cz´Êci szczególnie bacznie monitorujemy (schemat)

pachy

szyja

linia włosów

za uszami

pod piersiami

łono

okolice pępka

pod kolanami

okolica Êci´gna
Achillesa
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–  Klesz cza wy sy sa ją ce go krew nie wol no ni czym sma ro wać, gdyż spo wo du -
je to je go du sze nie się, w związ ku z tym za cznie wy dzie lać in ten syw niej śli -
nę i wpro wa dzać wię cej szko dli wych drob no ustro jów do cia ła. Na le ży go
jak naj szyb ciej usu nąć sa me mu lub udać się do le ka rza. Naj lep szą me to dą

jest uchwy ce nie go pę se tą przy sa -
mej skó rze i wy cią gnię cie pew nym
i szyb kim pio no wym ru chem. Po -
moc ne mo że być szkło po więk sza -
ją ce. 
– W handlu dostępne są spec-
jalistyczne przyrządy do usuwania
kleszczy, np. tzw. kleszczołapki 
– przeznaczone dla ludzi i zwie-
rząt, lasso do usuwania kleszczy,
dwa haczyki (duży i mały) różnej
wielkości; a także miniaturowa
pompka ssąca tzw. anty-kleszcz.
Po usunięciu  kleszcza należy
dokładnie umyć ręce, zdezynfe-
kować miejsce ukłucia wodą
utlenioną, spirytusem lub innym
płynem odkażającym.

7

Metody prawidłowego usuwania kleszczy – plastikowà
tzw. kartà antykleszczowà (A) lub p´setà metalową (B).
JeÊli zaczerwienienie po ukàszeniu kleszcza ma
Êrednic´ minimum 5 cm, koniecznie udajmy się do
lekarza (C) 

NA LE ŻY PA MIĘ TAĆ , że nie każ dy kleszcz jest no si cie lem wi ru sa za pa le nia
opon i mó zgu, bo re lio zy lub też in ne go ty pu za raz ków cho ro bo twór czych. Usu -
nię te go ze skó ry klesz cza moż na zba dać. Jest to szyb ka i pew na  me to da iden ty -
fi ka cji mi kro or ga ni zmów przez nie prze no szo nych.  Wy cią gnię te go klesz cza
moż na umie ścić w szkla nym lub pla sti ko wym po jem ni ku, szczel nie za mknąć i
jak naj szyb ciej do star czyć do spe cja li stycz ne go la bo ra to rium. Nie ma jed nak po -
trze by ro bie nia te go w każ dym przy pad ku po gry zie nia przez klesz cza, szcze gól -
nie wte dy, gdy szyb ko za uwa ży li śmy i usu nę li śmy pa ję cza ka. Każ dy z nas ma też
swo je go obroń cę w po sta ci wła sne go ukła du im mu no lo gicz ne go – przed klesz -
cza mi też po tra fi nas bro nić.

A

B

C
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty „Mój Ogró dek” gra tis. Ak tu al na ofer ta skle pu na www.dzial -
ko wiecsklep.pl  tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-60-7

Fot. M. Kozłowski, Fotolia.com/C. Vahldiek, Shutterstock.com/Juli Rose

   Miejsce, z którego został usunięty kleszcz powinno być obserwowane do
kilku tygodni. W pierwszych kilku dniach po ukąszeniu przez kleszcza może
być widoczne zaczerwienienie – jest to tylko lokalny stan zapalny. Nie ma
wskazań do rutynowego podawania antybiotyków po ukąszeniu przez
kleszcza. Jeśli natomiast w ciągu 6–60 dni w okolicy ukąszenia pojawi się
rumień o średnicy minimum 5 cm z centralnym przejaśnieniem musimy
skontaktować się z lekarzem. Jest to tzw. rumień wędrujący. W przypadku
wystąpienia innych niepokojących objawów – po okresie kilku czy kilkunastu
miesięcy od ukąszenia przez kleszcza – także konieczna jest wizyta u lekarza.
Objawy te to powiększenie węzłów chłonnych, bóle głowy, stawów czy
mięśni, stany podgorączkowe. 

To waż ne 
Dzia ła nia na dział ce  ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie klesz czy obej mu ją: 

m re gu lar ne ko sze nie tra wy, 
m usu wa nie za ro śli i chwa stów ro sną cych wo kół ogro dzeń, 
m tak po sze rzyć ścież ki, aby prze cho dząc nie do ty kać ro ślin,
m ak tyw ność klesz czy moż na rów nież ob ni żyć po przez ogra ni cza nie 

gry zo ni.


