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Aktywność Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) (Ixodida: 

Amblyommidae) na chronionych obszarach wschodniej Polski* 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 
 

 

Kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus należy do ektopasożytów o 

największym znaczeniu medycznym i weterynaryjnym na kontynencie Euroazji. 

Wiąże się to z możliwością transmisji przez ten gatunek licznych patogenów, m.in. 

czynnika etiologicznego wirusowego kleszczowego zapalenia mózgu, riketsjowych 

gorączek plamistych, anaplazmozy i babeszjozy. Ponadto bezpośrednimi 

negatywnymi skutkami żerowania tych kleszczy mogą być zmiany miejscowe i 

ogólnoustrojowe u żywicieli.   

 W Polsce D. reticulatus jest pospolitym kleszczem na terenach położonych na 

wschód od Wisły, ale w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się doniesienia o 

nowych stanowiskach tego gatunku na zachodzie kraju. Zmienia się także jego zasięg 

w innych częściach Europy.    

 Mimo wzrostu zainteresowania kleszczem D. reticulatus uzasadnionego dużą 

jego rolą w rozprzestrzenieniu chorób zakaźnych rzadko podejmowane są badania 

nad jego ekologią i biologią. Poznanie czynników wpływających na rozprzestrzenienie 

geograficzne kleszczy oraz rozmieszczenie i liczebność w obrębie zasięgu 

występowania ma nie tylko wartość poznawczą, ale może przyczynić się do 

prognozowania ryzyka zagrożeń atakami tych stawonogów w różnych regionach i 

siedliskach.  

Do bardzo rzadkich w skali światowej należą badania nad ekologią kleszczy i 

czynnikami wpływającymi na ich behawior na prawnie chronionych obszarach, na 



których zachowane są naturalne warunki środowiskowe. Do tej pory tego typu 

obserwacji terenowych nie prowadzono na D. reticulatus.     

Celem pracy było określenie miejsc i okresów największego ryzyka ataków D. 

reticulatus oraz uwarunkowań środowiskowych rozmieszczenia i aktywności tych 

kleszczy na obszarze Poleskiego Parku Narodowego (PPN) (wschodnia Polska), 

określenie preferencji siedliskowych tego gatunku kleszcza, a także aktywności 

postaci dorosłych podczas poszukiwania żywiciela i ich agresywności w aspekcie 

udziału D. reticulatus w krążeniu w przyrodzie  patogenów odkleszczowych. 

 Badania terenowe nad występowaniem i rozmieszczeniem kleszczy 

prowadzono w ciągu całego okresu wegetacyjnego w  2012 r. i 2014 r., w 

zróżnicowanych pod względem typów ekologicznych siedliskach, takich jak: 

Mietiułka (łąka granicząca z lasem mieszanym), Perehod (ścieżka biegnąca brzegiem 

jeziora), Dąb Dominik (las grądowy i brzezina bagienna), Obóz Powstańców (ols) i 

Spławy (ols i fragment śródleśnej łąki). Zbiór kleszczy wykonywany był przez jedną 

osobę w czasie jednej godziny, dwa razy dziennie (przed południem i po południu). 

Do tego celu wykorzystano metodę flagowania.   

 Badania nad aktywnością postaci dorosłych D. reticulatus w czasie 

poszukiwania żywiciela i ich agresywnością przeprowadzono w 2013 r. i 2014 r. w 

okresie aktywności wiosennej i jesiennej na 16 polach doświadczalnych. Na każdym z 

nich badano zachowanie 50 samic i 50 samców. W odstępach jednodniowych 

mierzono odległości pokonane przez samice i samce D. reticulatus. 

Każdorazowo w czasie obserwacji terenowych w całym okresie trzyletnich 

badań  mierzono temperaturę i wilgotność powietrza w siedliskach kleszczy. 

Prowadzono także obserwacje fitosocjologiczne.    

 Wyniki badań wykazały, że kleszcze D. reticulatus występują na całym obszarze 

PPN, ale ich rozmieszczenie różni się w zależności od warunków środowiskowych.

 Najwięcej postaci dorosłych kleszczy łąkowych odnotowano na stanowisku 

Mietiułka (64,78% wszystkich zebranych osobników) i znacznie mniej na stanowisku 

Perehod (15,27%), Obóz Powstańców (9,00%), Spławy (8,44%) i Dąb Dominik (2,50%).  



Aktywność postaci dorosłych D. reticulatus w PPN ma charakter 

dwuszczytowy, przy czym większa aktywność tych kleszczy występuje w jesieni niż 

na wiosnę zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych.   

Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała, że na aktywność 

kleszczy łąkowych wpływa temperatura (aktywne osobniki stwierdzano w zakresie 

temperatur 9,1-34,6°C) (p<0,001) i długość dnia (najwięcej kleszczy odławiano przy 

długości fazy świetlnej poniżej 11 godzin (p<0,001). 

Postacie dorosłe D. reticulatus w warunkach naturalnych podczas poszukiwania 

żywiciela pokonały średnią odległość 100,04 cm, przy czym samice przemieszczały się 

dalej (107,83 cm) niż samce (91,05 cm). Kleszcze znajdowano w odległości nawet 1,5 

km i 2,5 km od miejsca ich wypuszczenia, co potwierdza udział żywicieli w 

rozprzestrzenianiu głodnych okazów kleszczy.  

Samice do momentu podjęcia pierwszej próby atakowania żywiciela 

pokonywały średnio dystans 66,35 cm, zaś samce średnio 54,85 cm. Największą 

aktywność wykazywały one po 24 i 48 godzinach od momentu znalezienia się w 

nowym siedlisku.   

Badania wykazały, że rozmieszczenie kleszczy zależy od typu siedliska, które 

decyduje o składzie fauny żywicieli stanowiącej także rezerwuar zoonotyczny 

patogenów odkleszczowych. Typowym siedliskiem tego gatunku kleszcza są 

ekosystemy łąkowe graniczące z ciekami wodnymi i lasem mieszanym, porośnięte 

przez rośliny ze zbiorowiska Poa pratensis-Festuca rubra lub przez gatunki turzyc Carex 

sp. Natomiast unikają one siedlisk mokrych z wysokim poziomem wód gruntowych, 

takich jak zbiorowiska brzeziny bagiennej Betuletum pubescientis i boru wilgotnego 

Molinio-Pineteum oraz siedlisk z dominacją płatów wrzosu Calluna vulgaris. 

Na liczebność kleszczy D. reticulatus w różnych siedliskach wpływają  czynniki 

biotyczne (struktura roślin i spektrum żywicieli) i abiotyczne (głównie temperatura i 

długość fazy świetlnej), oraz warunki pogodowe i klimatyczne występujące na danym 

terenie. 

Populacja D. reticulatus na terenie PPN jest bardzo stabilna, co wiąże się z dużą 

bazą żywicieli i z występowaniem korzystnych warunków siedliskowych, przy 

jednoczesnym braku oddziaływań antropogenicznych.  



Ze względu na najwyższą aktywność postaci dorosłych D. reticulatus w jesieni 

w miesiącach październik-pierwsza połowa listopada i na wiosnę w miesiącach 

kwiecień-maj zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i popołudniowych w 

tych okresach żywiciele są najbardziej narażeni na inwazję tych stawonogów i 

zakażenie patogenami odkleszczowymi.     

 Zdolności lokomocyjne głodnych dorosłych osobników D. reticulatus nie 

zmieniają się w istotnie statystycznie w zależności od pory roku, co wskazuje na 

wysokie ryzyko ataków żywicieli i ich zakażenia odkleszczowymi patogenami w 

różnych okresach aktywności sezonowej tego gatunku kleszcza. Na zdolność 

lokomocyjną D. reticulatus w ich naturalnym siedlisku wpływa wilgotność (p=0,050).  

D. reticulatus wykazuje dużą agresywność w stosunku do żywiciela, a także 

wysoką aktywność w jego poszukiwaniu, co sprzyja krążeniu w przyrodzie 

patogenów transmitowanych przez ten gatunek.   

Te badania pokazują jak złożone zależności występują między organizmami i 

czynnikami środowiskowymi, które decydują o rozprzestrzenieniu chorób 

odkleszczowych i utrzymywaniu się ich ognisk endemicznych.    

 


