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Typ:              Stawonogi Arthropoda

Gromada:      Pajęczaki  Arachnida

Podgromada: Roztocze Acari

Rząd: Ixodida

Podrząd: Argasina

Rodzina: Argasidae - obrzeżkowate

Podrząd: Ixodina

Rodzina: Ixodidae - kleszcze właściwe

Podrodzina: Ixodinae

Amblyomminae



1. Rodzina: Argasidae- Obrzeżkowate.

A. vespertilionis(Latreille, 1802) - obrzeżek nietoperzowy

2. Rodzina: lxodidae- Kleszcze właściwe

I. arboricola Schulze et Schlottke, 1929- kleszcz sikorczy

I. crenulatus Koch, 1844 - kleszcz lisi

I. lividus Koch, 1844 - kleszcz jaskółczy

I. rugicollis Schulze et Schlottke, 1929 - kleszcz kuni

I. caledonicus Nuttal, 1910 - kleszcz skalny

I. frontalis(Panzer, 1798) - kleszcz ptasi

l. simplex Neumann, 1906 - kleszcz włochaty

l. vespertilionides Koch, 1844 - kleszcz nietoperzowy

I. apronophorus Schulze, 1924-kleszcz moczarowy

Haemaphysalis (H.) punctata Canestrini et Fanzago, 1877 - kleszcz punktowany 

H. concinna Koch, 1844 - kleszcz nożycogłaszczki

D. marginatus(Sulzer, 1776) - kleszcz lasostepowy

A. reflexus(Fabricius, 1794) - europejski obrzeżek gołębi

Argas (A.) polonicus Siuda, Hoogstraal, Clifford et Wessef, 1979

lxodes trianguliceps Birula, 1895 - kleszcz gryzoni

I. hexagonus Leach, 1815 - kleszcz jeżowy

I. persulcatus Schulze, 1930 - kleszcz tajgowy

I. ricinus Linneaus, 1158 - kleszcz pospolity

Dermacentor (D.) reticulatus (Fabricius, 1794) - kleszcz łąkowy



Aktywne stadia rozwojowe kleszcza pospolitego Ixodes ricinus

larwa nimfa samiec samica



Trójżywicielowy cykl rozwojowy na przykładzie

kleszcza łąkowego.



Czynniki warunkujące występowanie kleszczy

Wilgotność powietrza 70-80%

Nieprzewiewność

Zacienienie

Małe skoki temperatury 

w ciągu dnia

Dostępność żywicieli



Aktywność sezonowa dorosłych kleszczy łąkowych Dermacentor reticulatus

w Puszczy Białowieskiej



Ostatnie zbiorowe opracowania 

rozmieszczenia kleszczy w Polsce

• 1. Siuda K. 1993. Kleszcze Polski (Acari: Ixodida). II. Systematyka i 

rozmieszczenie. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa.

• 2. Nowak-Chmura M. 2013. Fauna kleszczy (Ixodida) Europy Środkowej. 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

• 3. Siuda K. 1995. The review of data on the distribution of Ixodida (Acari) 

in Poland. In: Kropczyńska D., Boczek J., Tomczyk A., (eds.). The acari. 

Physiological and ecological aspects of acari-host relationships. Oficyna 

Dabor, Warszawa: 273-280.

• 4. Siuda K., Majszyk A., Nowak M. 2006. Ticks (Acari: Ixodida) 

parasitizing birds (Aves) in Poland. Biol. Lett. 43: 147–151.

• 5. Buczek A., Bartosik K. 2011. Kleszcze (Ixodida: Ixodidae, 

Amblyommidae) w południowo-wschodniej Polsce z uwzględnieniem ich 

znaczenia medycznego i epidemiologicznego. Zdrowie Publiczne 121: 392-

397.

• 6. Nowak-Chmura M., Siuda K. 2012. Ticks of Poland: review of 

contemporary issues and latest research. Ann. Parasitol. 58: 125-155.



Siuda K. 1993. Kleszcze Polski (Acari: Ixodida). II. Systematyka i 

rozmieszczenie. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa

Punkt odniesienia do dalszej części

prezentacji.



Obrzeżki występujące w Polsce

Obrzeżek gołębi Argas reflexus

Obrzeżek polski Argas polonicus

Obrzeżek nietoperzowy

Argas (Carios) vespertilionis

Obrzeżek perski Argas persicus (?)



Występowanie:

Argas reflexus, A. vespertilionis i prawdopodobnie A. polonicus

– cała palearktyka. W Polsce – prawdopodobnie cały kraj.

Żywiciele – dla A. reflexus, A. persicus i A. polonicus gołębie i inne ptaki.

A. vespertilionis nietoperze. 

Przenoszone patogeny: wirus KZM, grupy Uukivirus i Bunyaviridae, 

Borrelia burgdorferi (?), Coxiella burnetii, Anaplasmataceae. 



Występowanie Argas reflexus w Polsce:

Duże miasta – Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Kraków,

Częstochowa, rzadziej notowany w mniejszych – Rzeszów, Poznań.

Wydaje się częstszy w Polsce południowo-zachodniej.

Gatunek synantropijny, związany z miejscami gniazdowania gołębi,

jak gołębniki, poddasza i strychy domów mieszkalnych i bloków gdzie 

mają dostęp żywiciele.

Najnowsze dane:
Śpiewak R., Lundberg M., Johansson S.G.O., Buczek A., 2006. 

Allergy to pigeon tick (Argas reflexus) in Upper Silesia, Poland.  Ann Agric Environ Med, 13, 107-112.

Karbowiak G., Supergan M. 2007. The new locality of Argas reflexus Fabricius, 1794 in Warsaw, Poland.

Wiad Parazytol 53: 143-144. 

Buczek A., Bartosik K., 2011. Kleszcze (Ixodida: Ixodidae, Amblyommidae) w południowo-wschodniej

Polsce z uwzględnieniem ich znaczenia medycznego i epidemiologicznego.

Zdrowie Publiczne, 121 (4); 392-397. 

Buczek A, Bartosik K. 2011. Occurrence of Argas reflexus (Fabricius, 1794) (Ixodida, Argasidae) 

in urban habitat of south-eastern Poland. Wiad Parazytol 57 (4): 277–279



Występowanie Argas persicus i A.vespertilionis w Polsce:

Argas persicus – nowych doniesień z Polski brak.

A.vespertilionis – prawdopodobnie pospolity pasożyt nietoperzy w jaskiniach,

bunkrach i innych miejscach zimowania, szczególnie na południu kraju.

Najnowsze dane:
Siuda K, Stanko M, Piksa K, Górz K, 2009, Ticks (Acari: Ixodida) parasitizing bats in Poland 

and Slovakia. Wiad Parazytol 55 (1), 39–45.

Argas polonicus – brak nowych doniesień z Polski. Stanowisko z roku 1979 

prawdopodobnie już nie istnieje. Stanowisko w Opolu, zgłoszone w 2000 roku

nie zostało potwierdzone.



Kleszcz pospolity Ixodes ricinus

Kleszcz tajgowy Ixodes persulcatus (?)

♀
nimfa



Występowanie I. ricinus:

Europa i Rosja, do Zakaukazia.

W Polsce – cały kraj.

Środowisko – cieniste lasy mieszane i liściaste.

Żywiciele – dorosłe średnie i duże ssaki, larwy i nimfy - drobne ssaki i 

ptaki.

Przenoszone patogeny: wirus KZM, Borrelia burgdorferi, Coxiella 

burneti, Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp.



Występowanie I. persulcatus:

Wschodnia Europa i Azja, do Zakaukazia.

W Polsce – zachodni kraniec zasięgu (?). 

Występowanie nie potwierdzone

Środowisko – cieniste lasy mieszane i liściaste.

Żywiciele – dorosłe średnie i duże ssaki, larwy i nimfy - drobne ssaki i 

ptaki.

Przenoszone patogeny: wirus KZM, Borrelia burgdorferi, Coxiella 

burneti, Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp.



Kleszcz gryzoni Ixodes trianguliceps

Kleszcz jeżowy Ixodes hexagonus

Kleszcz susłowy Ixodes laguri (?) 

– występowanie nie potwierdzone

Kleszcze związane z gryzoniami i owadożernymi



Występowanie:

Europa i Rosja, do górnego biegu Jeniseju i Armenii.

W Polsce – I. hexagonus w całym kraju, I. trianguliceps na obszarach 

południowych, oraz pojedyncze stanowiska w Polsce środkowej i 

północnej, I. laguri może być zawlekany. – brak nowych danych

Środowisko – cieniste lasy mieszane i liściaste.

Żywiciele – drobne ssaki (gryzonie, owadożerne, małe drapieżniki).

Przenoszone patogeny: wirus KZM, Borrelia burgdorferi (?), Coxiella 

burneti, Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti, F. tularensis.



Występowanie Ixodes (Pholeoixoides) hexagonus w Polsce. 1 – przed 1993; 

2 – po 1993; 3 – lokalizacje potwierdzone po 1993.



Kleszcz sikorczy Ixodes arboricola

Kleszcz jaskółczy Ixodes lividus (I. plumbeus) – brak nowych 

danych
Występowanie:

Europa i Rosja, do Zakaukazia.

W Polsce – I. arboricola głównie na zachód od 

Wisły, I. lividus w całym kraju.

Środowisko – lasy mieszane i liściaste, parki.

Żywiciele – I. arboricola ptaki, I. lividus jaskółki 

brzegówki.

Przenoszone patogeny: KZM, Coxiella burnetii, 

Rickettsia spp. (?) 

Kleszcze związane z ptakami



Występowanie Ixodes (Pholeoixoides) arboricola w Polsce. 1 – przed 1993; 

2 – po 1993.



Kleszcz skalny Ixodes caledonicus

Kleszcz ptasi Ixodes frontalis

Występowanie:

Europa i Rosja, do Zakaukazia.

W Polsce pojedyncze stanowiska na pomorzu.

Żywiciele – dla I. caledonicus ptaki gniazdujące na 

skałach, dla I. frontalis na drzewach.

Przenoszone patogeny: Coxiella burneti.



Występowanie Ixodes caledonicus i I.frontalis w Polsce:

Ixodes caledonicus – nowych doniesień z Polski brak.

I.frontalis – prawdopodobnie często zawlekany przez wędropwne ptaki,

notowany ponownie przy ujściu Wisły.



Kleszcz śródziemnomorski wschodni Ixodes eldaricus

Kleszcz śródziemnomorski zachodni Ixodes festai 

Kleszcz Redikorzeva Ixodes redikorzevi

Występowanie:

Południowe Europa i Rosja, do Zakaukazia.

Do Polski mogą być zawlekane przez wędrowce ptaki.

Żywiciele – ptaki żerujące na ziemi, dla I. redikorzevi 

także małe ssaki.

Przenoszone patogeny: Coxiella burneti, wirus Hazara,

F. tularensis. 

Brak nowych doniesień



Kleszcz lisi Ixodes crenulatus

Kleszcz Kaisera Ixodes kaiseri

Kleszcz kuni Ixodes rugicollis

Występowanie:

Zachodnia i południowa Europa, oraz Rosja 

do Uralu. 

W Polsce zasięg słabo poznany.

Żywiciele – I. crenulatus i I. kaiseri związane 

z lisami i psowatymi, I. rugicollis z 

łasicowatymi.

Przenoszone patogeny: Coxiella burneti, F. 

tularensis. 

Kleszcze związane ze ssakami drapieżnymi



Występowanie Ixodes (Pholeoixoides) crenulatus w Polsce. 1 – przed 1993; 

2 – po 1993; 3 – lokalizacje bez dokładnych koordynatów po 1993.



Występowanie Ixodes (Pholeoixoides) rugicollis w Polsce. 1 – przed 1993; 

2 – po 1993; 3 – lokalizacje bez dokładnych koordynatów po 1993.



Kleszcz włochaty Ixodes simplex 

Kleszcz nietoperzowy Ixodes vespertilionis

Występowanie:

Krainy palearktyczna, orientalna i 

etiopska. W Polsce zasięg słabo poznany.

Żywiciele – nietoperze.

Przenoszone patogeny: nieznane.

Kleszcze związane z nietoperzami



Występowanie Ixodes vespertilionis i I. simplex w Polsce:

Ixodes simplex – nowych doniesień z Polski brak.

I.vespertilionis – prawdopodobnie pospolity pasożyt nietoperzy w jaskiniach,

bunkrach i innych miejscach zimowania, szczególnie na południu kraju.

Najnowsze dane:
Piksa K, Górza A, Nowak‐Chmura M, Siuda K. 2013. Mass occurrence of Ixodes vespertilionis

(Acari: Ixodidae) in caves, on bats roosting in caves and in a nursery colony. Int. J. Acarol. 39: 257– 262.

Piksa K, Górz A, Nowak-Chmura M, Siuda K. 2014. The patterns of seasonal activity of 

Ixodes vespertilionis (Acari: Ixodidae) on Rhinolophus hipposideros in nursery colonies.

Ticks and Tick-borne Dis 5, 1, 69-74.



Kleszcz moczarowy Ixodes apronophorus 

Występowanie:

Kraina palearktyczna i orientalna. W 

Polsce prawdopodobnie w całym kraju. 

Środowisko – obszary podmokłe.

Żywiciele – małe i średnie ssaki.

Przenoszone patogeny: F. tularensis, 

flaviwirusy, Rickettsia sibirica, Coxiella 

burneti.

♀

nimfa



Występowanie Ixodes apronophorus w Polsce:

Najnowsze dane z Biebrzańskiego Parku Narodowego:

Karbowiak G, Wieczorek M, Borowski Z, Wita I, 2007. The new locality of Ixodes 

apronophorus Schulze, 1924 in Biebrza National Park, Poland. Wiad Parazytol 53: 

343–345 .



Kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus

Kleszcz lasostepowy Dermacentor marginatus

Występowanie:

Kraina palearktyczna i orientalna. 

D. reticulatus w Polsce prawdopodobnie już w 

całym kraju. D. marginatus pojedynczo na 

południu.

Środowisko – obszary otwarte, umiarkowanie 

wilgotne.

Żywiciele – małe i średnie ssaki dla postaci 

młodocianych, przeżuwacze dla dorosłych.

Przenoszone patogeny: F. tularensis, 

Rickettsia spp., Coxiella burneti, Babesia spp.



Nowe stanowiska kleszcza łąkowego w Polsce po roku 2000.



Karbowiak G, Kiewra D. 2010. New locations of Dermacentor reticulatus ticks in western Poland: 

the first evidence of the merge in D. reticulatus occurrence areas. Wiad Parazytol. 56, 333-340.

Karbowiak G. 2014. The occurrence of the Dermacentor reticulatus tick – its expansion to new 

areas and possible causes. Ann Parasitol. 60, 37–47.

Zmiany w rozprzestrzenianiu się kleszcza łąkowego D.reticulatus



Kleszcz Dermacentor marginatus – występowanie w Polsce nie potwierdzone.



Kleszcz punktowany Haemaphysalis punctata

Kleszcz nożycogłaszczki Haemaphysalis concinna

Kleszcz pierwotny Haemaphysalis inermis

Występowanie:

Północna Afryka, południowa Europa. 

W Polsce pojedyncze stanowiska na 

południu.

Środowisko – obszary otwarte, 

umiarkowanie suche.

Żywiciele – małe i średnie ssaki dla 

postaci młodocianych, przeżuwacze dla 

dorosłych.

Przenoszone patogeny: TBE, wirus 

Tribec, Coxiella burneti, R. sibirica, 

Francisella tularensis, Theileria spp,   

Babesia spp.



Kleszcz nożyco głaszczki Haemaphysalis concinna

- zanotowany w roku 2019 niezależnie przez trzy zespoły, w zachodniej i 

południowej Polsce.

1. Kiewra D, Czułowska A, Dyczko D, Zieliński R, Plewa-Tutaj K. 2019. First 

record of Haemaphysalis concinna (Acari: Ixodidae) in Lower Silesia, SW 

Poland. Exp Appl Acarol, DOI: 10.1007/s10493-019-00344-w. 

2. Dwużnik D, Mierzejewska EJ, Alsarraf M, Bajer A. 2019. A new focus of 

the tick Haemaphysalis concinna in Western Poland. Exp Appl Acarol, 

DOI: 10.1007/s10493-019-00371-7.

3. Zięba p, Nowakiewicz A, Michalski A, Wlizło-Skowronek B, Gaweł J, 

Niemcewicz M, Gnat S, Łagowski D. 2019. A new locality of the 

Haemaphysalis concinna tick (Koch, 1844) in Poland and its role as a 

potential vector of infectious diseases. Ann Parasitol 65: 281-286. doi: 

10.17420/ap6503.211



Kleszcz rosyjski Rhipicephalus rossicus

Kleszcz psi Rhipicephalus  sanguineus

Występowanie:

Północna Afryka, południowa Europa. R. 

sanguineus kosmopoliyczny.

Do Polski zawlekany.

Środowisko – obszary otwarte, 

umiarkowanie suche.

Żywiciele – psy, drapieżne.

Przenoszone patogeny: R. sibirica, 

Francisella tularensis, Theileria spp,   

Babesia spp.



Kleszcz żółwi Hyalomma aegyptium

Kleszcz wędrowny Hyalomma marginatum

Występowanie:

Północna Afryka, południowa Europa. Do 

Polski zawlekane.

Środowisko – obszary otwarte, suche.

Żywiciele – przeżuwacze, drapieżne, 

gady.

Przenoszone patogeny: R. sibirica, 

Francisella tularensis, Theileria spp,   

Babesia spp., Haemogregarina spp.



Nieznana liczba gatunków kleszczy jest zawlekana do Polski 

ze zwierzętami tropikalnymi (jaszczurki, żółwie, węże).

Amblyomma latum

A. flavomaculatum

A. exornatum

Boophilus microplus



Pomimo stwierdzenia 25 gatunków kleszczy w Polsce,

ta grupa zwierząt jest wciąż słabo poznana.

Zmiany klimatyczne i środowiskowe mogą także wpłynąć

na rozmieszczenie, skład i liczebność fauny kleszczy.



Symptomy zmiany klimatu w Europie mające 

wpływ na zmiany zasięgu zwierząt i ich pasożytów

• przesunięcie strefy klimatu suboceanicznego na 

wschód

• wzrost średnich temperatur zimy, wraz ze spadkiem 

liczby dni mroźnych

• wcześniejsze pojawianie się okrywy śnieżnej, wraz ze 

skróceniem czasu jej zalegania na obszarach 

nizinnych

• spadek średnich temperatur w okresie letnim, przy 

jednoczesnym wzroście liczby dni gorących



Związane z działalnością człowieka

 migracje, turystyka i handel

 zmiany w strukturze rolnictwa

 odtwarzanie pierwotnych zbiorowisk

Przyczyny naturalne

 przesunięcie strefy klimatu suboceanicznego na wschód

 zmiany średnich temperatur lata i zimy

 zmiany częstotliwość i wielkości opadów

Najprawdopodobniej, za zmianę zasięgu kleszczy 

odpowiedzialny jest efekt synchroniczny całego zespołu 

sprzyjających czynników.

Przyczyny rozszerzania się zasięgu 

kleszczy



Pozostałe czynniki mogące wpływać na 

rozszerzenie się zasięgu kleszczy

• Zmiany w strukturze rolnictwa

• Ochrona i odtworzenie naturalnych siedlisk

• Restytucja i wzrost liczebności żywicieli - łosia, żubra i 

jelenia 

• Utworzenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt

• Turystyka i zawlekanie kleszczy na nowe tereny



ZMIANY ZASIĘGU ŻYWICIELI PRZYCZYNĄ ROZSZERZANIA SIĘ 

ZASIĘGU KLESZCZA ŁĄKOWEGO ?

Istotne mogą być zmiany w liczebności i rozmieszczeniu żywicieli postaci 

dorosłych - łosia Alces alces, jelenia szlachetnego Cervus elaphus, dzika 

Sus scrofa, lisa Vulpes vulpes i jenota Nyctereudes procruonides. 

Liczebność tych ssaków w Polsce wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach, 

dzięki ochronie i odbudowie naturalnych siedlisk. 

Łoś - od lat 50tych zwiększył znacznie swoją liczebność i areał 

występowania, głównie we wschodniej części kraju. 

Jeleń i dzik występują pospolicie w większości kompleksów leśnych, 

notowany jest przy tym stały wzrost ich pogłowia w całym kraju. 

Lis jest pospolitym gatunkiem, a stały wzrost jego liczebności notuje się od 

lat 90tych XX wieku. 

Jenot jest nowym gatunkiem w polskiej faunie. Jego populacja 

rozprzestrzeniała się od roku 1955, obecnie jest liczny na terenie całego 

kraju z wyjątkiem wysokich partii gór. Wraz z poszarzaniem się zasięgu 

stale wzrasta liczebność tego gatunku.



Wzrost liczebności ssaków zapewnia bazę pokarmową dla rosnącej populacji 

kleszczy. 

Duże znaczenie ma pojawienie się nowego żywiciela – jenota. Ekspansja 

żywicieli na nowe tereny pociąga za sobą ekspansję ich pasożytów. 

Zagęszczenie, kierunki i czas ekspansji żywicieli (pierwsza dekada XXI wieku, 

kierunek ze północnego wschodu na zachód) pokrywają się z analogicznymi 

zjawiskami obserwowanymi w populacjach kleszcza łąkowego. Szczególne 

znaczenie mają młodociane osobniki, podczas które podczas migracji w 

poszukiwaniu nowych areałów przenoszą przyczepione kleszcze. 

Ważnym czynnikiem są zmiany w behawiorze – dzikie zwierzęta coraz częściej 

zmieniają środowisko występowania, wkraczając na tereny otwarte i 

zurbanizowane

Osiedlanie się lisów i jenotów na terenach zurbanizowanych oraz wkraczanie 

dużych roślinożerców do parków miejskich i na tereny rekreacyjne są 

czynnikami umożliwiającymi utrzymywanie się miejskich populacji kleszczy i 

synantropizację tego gatunku. 







Dziękuję za uwagę


