
 

Streszczenie 

 

Dermacentor reticulatus jest kleszczem o wysokiej ekologicznej plastyczności i małej 

specyficzności żywicielskiej. Występuje pospolicie na terenie całego województwa 

lubelskiego. Atakuje głównie dziko żyjące i domowe zwierzęta, w tym psy oraz 

sporadycznie człowieka. Postacie dorosłe D. reticulatus charakteryzuje sezonowa 

rytmika aktywności. Duża agresywność tych kleszczy w stosunku do żywiciela 

przyczynia się do tego, że w województwie lubelskim znacznie wzrasta ryzyko 

zakażenia zwierząt i ludzi patogenami odkleszczowymi transmitowanymi przez ten 

gatunek. U kleszczy D. reticulatus zebranych na terenie województwa lubelskiego 

potwierdzono występowanie różnych patogenów, m.in. pierwotniaków Babesia spp. i 

Toxoplasma gondii, wirusów kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) i riketsji Rickettsia 

spp. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie występowania i sezonowej aktywności 

postaci dorosłych D. reticulatus  w dwóch mikrosiedliskach w powiecie tomaszowskim 

w latach 2017-2019 oraz określenie wpływu zmieniających się czynników 

środowiskowych na aktywność D. reticulatus i wpływu  tych zmian na ich 

agresywność. 

Niniejsze badania są kontynuacją długo trwającego monitoringu występowania i 

aktywności D. reticulatus w województwie lubelskim oraz wieloletnich badań nad 

wpływem czynników środowiskowych i klimatycznych na rozprzestrzenienie tego 

gatunku. Tego typu badania mają fundamentalne znaczenie dla prognozowania 

występowania chorób odkleszczowych na różnych obszarach i do opracowania 

strategii ochrony żywicieli przed atakami kleszczy.  

Kleszcze D. reticulatus zbierano w odstępach około dwutygodniowych w okresie 

od lutego do czerwca (aktywność wiosenna) i od sierpnia do grudnia (aktywność 

jesienna) w latach 2017 – 2019. Do zbiorów kleszczy wykorzystano metodę flagowania. 

Każdorazowo na obydwu stanowiskach przy użyciu urządzeń elektronicznych 

mierzono temperaturę i wilgotność. Kleszcze zebrane podczas jednorazowego 

omiatania flagą roślinności w warunkach laboratoryjnych liczono i oznaczano do 

gatunku. Określano także płeć dorosłych postaci.  



 

W całym okresie badań na obydwu stanowiskach zebrano łącznie 3524 dorosłe 

postacie D. reticulatus. Na stanowisku 1 („Łąka”) i stanowisku 2 („Świerki”) zebrano 

odpowiednio 1752 (984 samice i 768 samców) i 1772 (962 samice i 810 samców) 

kleszczy. 

W obydwu okresach aktywności kleszczy średnie liczby odłowionych okazów na 

obydwu stanowiskach były podobne w tych samych okresach badań. Różnice 

zaobserwowano pomiędzy liczebnością kleszczy w okresie jesiennej aktywności w 

2017 r. i 2018 r. oraz na wiosnę w 2018 r. i 2019 r. na stanowisku „Świerki”. 

Badania wykazały, że kleszcze D. reticulatus występują pospolicie na terenie 

całego województwa lubelskiego, w tym w okolicy Lubyczy Królewskiej. Populacja 

tego gatunku w środkowo – południowej części województwa lubelskiego utrzymuje 

się stabilnie od kilkunastu lat. Zmiany w liczebności kleszczy na badanych 

stanowiskach mogą być związane z obecnością potencjalnych żywicieli oraz ze zmianą 

warunków mikrosiedliskowych, w tym struktury roślinnej. Duża tolerancja tego 

gatunku kleszcza względem temperatury i wilgotności wskazuje na jego zdolność do 

dynamicznego rozszerzenia obszarów rozprzestrzenienia i na możliwość zasiedlania 

nowych terenów, w tym zurbanizowanych. Liczne występowanie kleszczy D. 

reticulatus w okolicy Lubyczy Królewskiej (powiat tomaszowski) i w innych częściach 

województwa lubelskiego skłania do zintensyfikowania badań nad jego udziałem w 

epidemiologii chorób odkleszczowych we wschodniej i południowo – wschodniej 

Polsce. 

 



Summary 
 

Dermacentor reticulatus is a tick with high ecological plasticity and low host 

specificity, occurring commonly in the entire area of Lublin province. It attacks mainly 

wild and domestic animals, including dogs, while humans are attacked occasionally. 

Adult stages of D. reticulatus display seasonal patterns of activity. High aggressiveness 

to their hosts contributes to a significantly raised risk of transmission of the tick-borne 

pathogens vectored by D. reticulatus to animals and humans. In D. reticulatus 

specimens derived from Lublin province the presence of several pathogens were 

confirmed, i.e. protozoa of Babesia spp. and Toxoplasma gondii, tick-borne encephalitis 

viruses (TBE) and rickettsia Rickettsia spp.  

The aims of this dissertation were investigation of the occurrence and seasonal 

activity of adult D. reticulatus ticks in two microhabitats located in Tomaszów district 

in years 2017-2019 and the influence of fluctuating environmental factors on the 

activity of D. reticulatus, as well as investigation of the influence of those changes on 

the aggressiveness of ticks.  

This research is a continuation of a long-term monitoring of the occurrence and 

activity of D. reticulatus in Lublin province and a multi-annual studies on the influence 

of environmental and climatic factors on spatial distribution of this species. This type 

of research is of fundamental importance for predicting the occurrence of tick-borne 

diseases in different areas as well as for developing of strategy for the protection of 

hosts against tick attacks.  

D. reticulatus ticks were collected in two plots, in about two-week intervals in 

periods from February to June (spring activity) and from August to December 

(autumn activity) in years 2017-2019. Ticks were collected with the  flagging method. 

Every time, on both plots, the air temperature and relative humidity values were 

measured with use of electronic device. Collected ticks were transported to laboratory, 

counted and identified to species and sex (in case of adults).  

During the whole study period, on both plots, 3524 adult specimens of 

D. reticulatus were collected. On plot 1 “Meadow” and plot 2 ”Spruces” 1752 (984 



females and 768 males) and 1772 (962 females and 810 males) ticks were collected, 

respectively. 

Over a spring and autumn activity, in the same study periods, the average number 

of collected ticks were similar. Differences between the abundance of ticks in autumn 

(2017 and 2018), and spring (2018 and 2019) were observed on plot ”Spruces”.  

The study showed that D. reticulatus ticks occur commonly in the entire area of 

Lublin province, including the vicinity of Lubycza Królewska. Population of this 

species in south-central region of Lublin province has been stable for dozen years. 

Changes in ticks abundance in studied plots can be associated with the presence of 

potential hosts and with the changes in microhabitat conditions. High temperature 

and humidity tolerance of D. reticulatus indicates its ability to dynamic increase in the 

range of spatial distribution and colonization of new areas, including urbanized. High 

abundance of D. reticulatus in the vicinity of Lubycza Królewska (Tomaszów district) 

and another parts of Lublin province lead to the intensification of studies on its role in 

epidemiology of tick-borne diseases in the eastern and south-eastern Poland. 

 


