
Kleszcze 

Wielu z nas, na co dzień korzysta z różnych aktywności na świeżym powietrzu, nie będąc świadomymi 

zagrożeń i niebezpieczeństw, występujących w środowisku naturalnym. 

Co to jest kleszcz? 

Kleszcze są pajęczakami z podgromady Acari - roztoczy. Do tej pory oznaczono niemal 800 gatunków z 

czego w Polsce występuje 20. Najczęściej spotykanym z nich jest kleszcz pospolity, zwany również 

pastwiskowym (Ixodes ricinus) i to właśnie on jest w naszym kraju głównym źródłem boreliozy. 

Co ciekawe kleszcze najczęściej bytują nie w lasach, ale na obszarach przejściowych między dwoma różnymi 

typami roślinności takich jak graniczące z łąkami obrzeża lasów mieszanych, śródleśne polany, zagajniki, 

brzegi rzek i stawów, pogranicza lasów liściastych i iglastych. Jeżeli chodzi o lasy, kleszcze wybierają 

głównie  liściaste, zasiedlają również lasy iglaste z bogatym poszyciem. Kleszcze spotkać można również w 

miastach, występują licznie w parkach i terenach zielonych na obrzeżach osiedli. W oczekiwaniu na swojego 

żywiciela przesiadują na końcach lub spodniej stronie liści czy na gałęziach.  

Kleszcze to krwiopijne pajęczaki, które przenoszą wiele patogenów (wirusy, riketsje, bakterie, 

pierwotniaki) wywołujących choroby niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Są to m. in. krętki Borrelia 

burgdorferi, będące przyczyną boreliozy, wirusy wywołujące odkleszczowe zapalenie mózgu, czy też 

pierwotniaki Babesia canis, będące przyczyną babeszjozy psów. 

Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego trwa dwa lata i obejmuje trzy stadia rozwojowe – od larwy 

(wielkości ok. 0,8-0,9 mm), poprzez nimfę (1-1,5 mm) aż do postaci dorosłej (2-3 mm samiec i do 5 mm 

samica). Chociaż występują cztery postacie rozwojowe kleszcza (jaja, larwa, nimfa i postać dorosła) 

głównymi wektorami boreliozy nie są osobniki dorosłe, ale nimfy. Nimfa bardzo skutecznie przenosi 

krętki Borrelii, ponieważ jest niewielkich rozmiarów - osiąga wielkość ziarnka piasku oraz kolor - jest 

niemal przezroczysta. Te cechy sprawiają, że często pozostaje przez nas niezauważona. Trzeba zachować 

szczególną ostrożność w maju i czerwcu, na które to właśnie przypada okres aktywności nimf. 

Na każdym etapie rozwoju do przetrwania jest mu niezbędny posiłek z krwi, dlatego szuka swojego 

żywiciela. Głodna dorosła samica może wypić ok 4 ml. krwi, powiększając swoją objętość 200 krotnie.  

Na ludzkiej skórze najczęściej jest dość słabo widoczne, jednak wyglądem przypomina wypukły, czarny 

łepek od szpilki z małymi odnóżami.  

Kleszcz po znalezieniu się na ciele ofiary dość długo poszukuje dogodnego miejsca do wkłucia. 

Ukłucie kleszcza jest bezbolesne, ponieważ jego ślina zawiera substancje chemiczne o działaniu 

znieczulającym. Kleszcz o ile nie zostanie usunięty z powierzchni ciała, pozostaje przyssany i może 

pobierać krew przez 



  

5 do 14 dni. 

Okres aktywności i miejsca występowania kleszczy. 

Aktywność kleszczy rozpoczyna się wiosną, kiedy gleba osiąga temperaturę 5-7°C i kończy się, kiedy 

średnia temperatura powietrza spada poniżej 5°C. Jednak łagodne zimy powodują, że kleszcze mogą być 

aktywne przez cały rok, a do przekazania człowiekowi chorobotwórczych patogenów może dojść nawet 

zimą. 

Bez porcji świeżej krwi mogą przetrwać 

nawet 3 lata. Jeśli znajdą się w mieszkaniu,  

mogą przetrwać kilka dni. W zamrażalniku,  

w temperaturze -8°C, połowa kleszczy 

pozostaje żywa po 24 godzinach. Dopiero 

temperatura poniżej -20°C powoduje ich 

umieranie. 

Kleszcze można złapać wszędzie tam,  

gdzie jest ciepło, wilgotno, gdzie występują 

niewysokie drzewa, krzaki, trawy, czyli ścieżki 

w lesie, polany, parki miejskie, okolice jezior  

i rzek, ale także nasze miejskie ogrody. Często 

też przemieszczają się na swoich ofiarach, dlatego też najbezpieczniej będzie założyć, że kleszcze 

możemy spotkać wszędzie. Nie jest prawdą, że kleszcze żyją na drzewach i „skaczą” na przechodzących 

żywicieli. Maksymalna wysokość bytowania kleszcza i czyhania na ofiarę to 1,5m. Przebywają najczęściej 

na spodniej stronie liści, na końcach traw, na gałęziach, w pobliżu ścieżek, skąd są mechanicznie ściągane 

przez żywiciela. Kleszcz wyczuwa z dość dużej odległości zapach (zwłaszcza pot a w nim kwas mlekowy, 

występujący po intensywnym wysiłku fizycznym), ciepło i wydychany dwutlenek węgla. Kiedy wyczuje 

ofiarę, wchodzi na nią i zaczyna wędrówkę po ubraniu i ciele, w poszukiwaniu ciepłych, miękkich, 

wilgotnych, delikatnych i dobrze ukrwionych miejsc naszej skóry. 

Należy pamiętać, że po powrocie ze spaceru z miejsc, gdzie szczególnie byliśmy narażeni na 

„złapanie” kleszcza, koniecznie powinniśmy sprawdzić swoje ciało. A ubrania, w których spacerowaliśmy 

zdjąć i wrzucić do pralki. 

Choroby przenoszone przez kleszcze. 

Szacuje się, że co 3 kleszcz jest zarażony patogenami chorobotwórczymi. Badania pokazują jednak,  

że odsetek zakażonych lub zarażonych kleszczy może być lokalnie znacznie wyższy, jak w Puszczy 

Niepołomickiej, gdzie ok. 60 proc. kleszczy jest nosicielami patogenów wywołujących 

anaplazmozę   babeszjozę, a kilka proc. także boreliozę. 

Ryzyko ukąszenia przez kleszcza 

Najmniejsze ryzyko ukąszenia istnieje ze strony larw kleszczy, które preferują śpiące w norach 

gryzonie, pełzające w trawie gady oraz gniazdujące na ziemi ptaki. 

Jeśli chodzi o ryzyko ukąszenia człowieka, to najbardziej agresywnym stadium rozwojowym kleszczy 

jest nimfa, ze względu na umiejętność wykonywania długich skoków, dlatego najwięcej przypadków 

ukąszeń przez kleszcze notuje się w okresie żerowania nimf, tj. od maja do sierpnia. 

Nimfy najczęściej polują na swoje ofiary tam, gdzie my często przechodzimy, przebywając na łonie 

natury. Są to porośnięte wysokimi trawami obszary przejściowe między dwoma różnymi typami 

roślinności, takie jak skraj lasu, brzeg rzeki, stawu lub jeziora. 

Stosunkowo rzadko ludzie kąsani są przez osobniki dorosłe, które na swe ofiary spadają z gałęzi 

wysokich krzewów, najczęściej leszczyny i czarnego bzu. 

  

https://portal.bioslone.pl/kleszczowe_zapalenie_mozgu_i_borelioza#ryzyko_ukaszenia_przez_kleszcza


Ukąszenie przez kleszcza 

Przypadkowymi ofiarami kleszczy bywają ludzie. Typowymi miejscami ukłucia człowieka przez 

kleszcze są okolice głowy, uszu, zgięcia dużych stawów, ręce i stopy. 

Momentu nakłucia skóry ani wżynania się ryjkowatego narządu gębowego w głąb ciała z reguły nie 

czujemy, ponieważ kleszcz wpuszcza do rany ślinę zawierającą specjalne substancje znieczulające. 

Dlatego wykrycie kleszcza wgryzionego w skórę następuje stosunkowo późno, bo dopiero po znacznym 

zwiększeniu jego wymiarów w następstwie opicia się krwi. 

Jak usunąć kleszcza 

Gdy znajdziemy na skórze kleszcza, nie wpadajmy w panikę, gdyż w panice możemy narobić więcej 

szkód niż pożytku. Kilka czy kilkanaście minut trwania kleszcza w skórze nie robi istotnej różnicy. 

Kleszcza nie wolno wyciągać palcami, przyciskać, zgniatać, wykręcać, polewać olejem, alkoholem, 

jodyną, wodą utlenioną czy innymi środkami dezynfekującymi ani przypalać go lub razić prądem, bowiem 

poddany tym zabiegom kleszcz dojdzie do wniosku, że zbyt słabo znieczulił ranę, więc będzie wpuszczał 

do niej coraz więcej śliny, a wraz z nią zarazki, których jest nosicielem. 

Do usuwania kleszcza zawsze należy użyć jakiegoś narzędzia. Najczęściej używa się do tego pęsety.  

Nie wolno chwytać nią tułowia kleszcza, lecz należy podłożyć ją pod jego tułów tak, żeby szczęki pęsety 

objęły jedynie główkę kleszcza. 

 

Kleszcza należy wyjmować jednym zdecydowanym ruchem, ale nie gwałtownie, żeby nie oderwać 

tułowia od główki. Jeśli poczujemy zdecydowany opór, to nie zwiększamy siły naciągu, ale też jej nie 

zmniejszamy. Czekamy chwilę, aż ząbki narządu gębowego kleszcza zaczną się odhaczać i kleszcz 

będzie powoli wychodzić. Wówczas znów zwiększamy siłę naciągu, aż do całkowitego usunięcia 

kleszcza ze skóry i – co istotne – w całości, czyli razem z główką, bo o to w gruncie rzeczy w 

prawidłowym usuwaniu kleszcza chodzi. 

W aptekach dostępne są karty do usuwania kleszczy. Są one wielkości kart 

kredytowych, więc można je zawsze mieć przy sobie. Na dwóch rogach mają one 

specjalne wcięcia umożliwiające usunięcie kleszczy każdej wielkości. 

Karta do usuwania kleszczy jest o wiele wygodniejsza do stosowania, dzięki 

czemu bardzo rzadko zdarza się oderwanie główki kleszcza i pozostawienie jej w 

skórze. 

Po usunięciu kleszcza rankę należy odkazić spirytusem salicylowym bądź wodą 

utlenioną. 

Jeśli mimo wszystko dojdzie do oderwania tułowia kleszcza od główki i pozostanie ona w skórze, 

należy udać się do ambulatorium, w celu jej usunięcia. 

Jak kleszcz wybiera ofiarę 

Kleszcze nie mają rozwiniętego zmysłu wzroku, a jedynie prymitywne przyoczka, więc nie oceniają 

ofiary po wyglądzie. Za to posiadają inne, nie do końca poznane zmysły, pozwalające im precyzyjne 

wybranie odpowiedniego żywiciela. Bo że żywiciel musi być „odpowiedni”, to nie ulega wątpliwości. 
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Żeby najeść się do syta, kleszcz musi ssać krew ofiary przez kilka dni. A co się stanie, gdy żywiciel 

zrzuci kleszcza przed zakończeniem uczty? Z jednej strony – niedożywiony nie będzie w stanie 

przepoczwarzyć się w kolejne stadium, z drugiej strony – obciążony krwią wyssaną dotychczas będzie 

nieruchawy, a więc niezdolny do zaatakowania kolejnej ofiary. Innymi słowy: kleszcz ma tylko jedną 

w życiu szansę wybrania odpowiedniego żywiciela. Jeśli źle trafi, niechybnie ginie. Dlatego imperatyw 

przetrwania gatunku każe kleszczom wybierać ofiary właśnie odpowiednie, a więc osłabione, niedbające 

o higienę, w tym o usuwanie ze skóry pasożytów. 

Zapewne wielu z was widziało, jeśli nie w naturze to przynajmniej na filmach, zwierzęta chore,  

na których żeruje kilkanaście, a nawet więcej kleszczy. Na pierwszy rzut oka można wyciągnąć mylny 

wniosek, że to stadny atak kleszczy tak osłabił ofiarę. Tymczasem jest akurat odwrotnie – kleszcze 

wybrały tę właśnie ofiarę nie dlatego, żeby ją osłabić, lecz dlatego, że była słaba. 

Wiele przesłanek pozwala sądzić, iż kleszcze, mimo że praktycznie ślepe, nie atakują na oślep. 

prawdopodobnie na podstawie powonienia potrafią one wytypować osobniki chore, a więc z ich punktu 

widzenia spełniające warunki odpowiedniego żywiciela. Nie powinno zatem dziwić, że najczęściej 

kąsane przez kleszcze są osoby borykające się z jakimiś chorobami. Wniosek stąd, że najskuteczniejszą 

ochroną przed kleszczami jest po prostu zdrowie. 

 



 



 


