
 

Uwaga kleszcze! 
 

Rozpoczął się sezon wycieczek rowerowych, odpoczynku w parku i prac 

ogrodowych, dlatego szczególną uwagę zwróćmy na kleszcze. Niektóre z nich mogą 

przenosić wirus Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM) i krętki Boreliozy z Lyme.  

 

 
 

Aktywność kleszczy rozpoczyna się w kwietniu i trwa do późnej jesieni. Jednak 

ich największa liczebność szacowana jest na maj i wrzesień. W okresie wakacyjnym 

szczególną uwagę należy zwrócić na młode osobniki- nimfy, które powodują 90% 

wszystkich zachorowań na boreliozę. 

Kleszcze preferują głównie lasy liściaste i mieszane charakteryzujące się 

bogatym poszyciem i wilgotną ściółką. Występują również przy ścieżkach leśnych, na 

obrzeżach lasów, łąkach, pastwiskach, polach uprawnych, zadrzewionych obszarach 

miejskich (parki, skwerki) oraz w ogrodach.  

W czasie pobytu w lesie zaleca się noszenie długich spodni, zakrytych butów, 

koszul z długim rękawem i czapek.  

Kleszcze najczęściej wkłuwają się w zagłębienia pod kolanami, między udami, pod 

pachami, w okolicy piersi, pępka, karku i uszu. Człowiek nie czuje momentu 

ukąszenia ponieważ ślina kleszcza zawiera substancję znieczulającą. 

Po powrocie z wycieczki należy dokładnie obejrzeć całe ciało a w razie 

zauważenia kleszcza usunąć go pęsetą zdecydowanym ruchem pociągnąć ku górze. 

Kleszcza można lekko przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. Pamiętajmy jednak, że wykonując tą czynność kleszczy  nie zgniatamy, nie 

przypalamy, nie polewamy spirytusem ani nie smarujemy tłuszczem. Wszystkie te 

czynności wywołują bowiem u kleszcza reakcję wymiotną, a tym samym 

doprowadzają do dostania się wraz z jego śliną bakterii wywołujących boreliozę do 

organizmu człowieka. Po usunięciu kleszcza sprawdzamy czy w skórze nie został jego 

fragment a następnie dezynfekujemy miejsce ukąszenia. 

Miejsce po ukłuciu kleszcza należy obserwować. W okresie od 1-3 tygodni po 

ukąszeniu w miejscu tym może pojawić się okrągłe zaczerwienienie świadczące  

o boreliozie tzw. rumień wędrujący, który powiększa się do średnicy od ok 5 cm do 

kilkudziesięciu cm a następnie  blednie od środka i zanika po ok 4-12 tygodniach.  

Jeśli zaobserwujemy u siebie taką zmianę na skórze, należy udać się do lekarza. 

Rumieniowi mogą towarzyszyć objawy grypopodobne: ból głowy, osłabienie, 

temperatura, złe samopoczucie. W przypadku stwierdzenia boreliozy lekarz powinien 

zlecić antybiotykoterapię.  

Jeśli nie zauważymy u siebie rumienia a oprócz objawów grypopodobnych dodatkowo 

wystąpią wymioty i nudności oraz omdlenia prowadzące do utraty przytomności 

należy zgłosić się do lekarza, ponieważ objawy te mogą świadczyć o zakażeniu 

wirusem Kleszczowego Zapalenia Mózgu.  



 

    
 

Przeciwko boreliozie nie można się zaszczepić. Należy jednak zwrócić uwagę 

na fakt, iż nie wszystkie kleszcze zarażone są krętkami boreliozy, dlatego po 

zauważeniu u siebie kleszcza nie należy panikować. Szybkie usunięcie kleszcza z ciała 

(nawet zakażonego boreliozą)  minimalizuje prawdopodobieństwo przedostania się 

krętków do organizmu człowieka.  

W przypadku Kleszczowego Zapalenia Mózgu dostępna jest szczepionka która 

zapobiega zachorowaniu na tą chorobę. Szczepienie można wykonać w czasie całego 

roku. Pewne działanie szczepionki  zapewnia zastosowanie trzykrotnego szczepienia  

w odstępach: pierwsza dawka, po 1-3 miesiącach druga dawka, po 5-12 miesiącach 

trzecia dawka. Po podstawowym cyklu szczepienia odporność utrzymuje się co 

najmniej 3 lata, więc zalecane są dawki przypominające.  
 


