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Badania nad wybranymi grupami hematofagicznych stawonogów (Ixodida; Siphonaptera) 

o znaczeniu epidemiologicznym na terenie województwa lubelskiego 

 

Wstęp 

 

Stawonogi stanowią najliczniejszy typ systematyczny wśród zwierząt. Pośród ponad 

miliona gatunków znajdują się taksony o dużym znaczeniu medycznym, weterynaryjnym 

i epidemiologicznym. Należą do nich kleszcze (Acari: Ixodida) oraz pchły (Insecta: 

Siphonaptera) reprezentujące obligatoryjne, hematofagiczne ektopasożyty ludzi i zwierząt. 

Ich znaczenie epidemiologiczne jest bardzo duże zwłaszcza w strefach klimatu 

umiarkowanego. Stawonogi te będąc ogniwami w cyklach enzootycznych są wektorami oraz 

rezerwuarami wielu patogenów.  

Pomimo, iż kleszcze i pchły reprezentują różne grupy systematyczne, na drodze 

ewolucji rozwinęły szereg przystosowań do wysoce wyspecjalizowanego trybu życia jakim 

jest pasożytnictwo. Cechy biologiczne i ekologiczne tych stawonogów sprawiają, że pasożyty 

te niejednokrotnie występują w tych samych ekologicznych habitatach a nawet na tym 

samym żywicielu. Jest to zjawisko zarówno groźne jak i bardzo interesujące z badawczego 

punktu widzenia. Gatunki pasożytujące na tym samym żywicielu wchodzą w interakcje 

z żywicielem, ale także wpływają na siebie wzajemnie, m. in. konkurując o pożywienie. 

Organizmy te, żerując, wpływają także na kondycję zdrowotną oraz behawior ich żywicieli. 

Niniejsza dysertacja stanowi zbiór publikacji mający na celu przedstawienie 

wybranych gatunków krwiopijnych stawonogów pasożytniczych, o dużym znaczeniu 

epidemiologicznym, występujących na terenie województwa lubelskiego, wraz z niektórymi 

aspektami ich biologii i ekologii takimi jak określenie parametrów ilościowych składu ciała 

kleszczy Ixodes ricinus mogących wpływać na poszukiwanie żywiciela, określenie stopnia 

i ryzyka infestacji żywicieli przez kleszcze Dermacentor reticulatus oraz I. ricinus, a także 

określenie składu gatunkowego fauny pcheł na terenie województwa lubelskiego wraz 

z określeniem ich preferencji żywicielskich, rytmów ich sezonowej aktywności oraz analizą 

potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt powodowanego przez wymienione 

stawonogi. 

 

Quantitative parameters of the body composition influencing  host seeking behavior of 

Ixodes ricinus adults 

Joanna Kulisz, Katarzyna Bartosik, Zbigniew Zając, Aneta Woźniak, Szymon Kolasa 

 

Ixodes ricinus - kleszcz o szerokim spektrum żywicieli, zdolności do przetrwania 

przedłużających się okresów głodu oraz wysokiej kompetencji jako wektor i rezerwuar wielu 

patogenów jest krwiopijnym stawonogiem o największym znaczeniu epidemiologicznym 

w Palearktyce. Wśród czynników wpływających na aktywność tego kleszcza i poszukiwanie 

żywiciela są czynniki zewnętrzne (np. temperatura, wilgotność względna, deficyt saturacji, 

fotoperiod, obecność żywicieli) oraz wewnętrzne – regulowane przez geny i procesy ich 

ekspresji. Patogeny oraz inne mikroorganizmy wchodzące w skład mikrobiomu kleszczy 

mogą mieć wpływ na metabolizm tych stawonogów – w tym lipidów, których zawartość 

z kolei wpływa na aktywność kleszczy w oraz ich agresywność poszukiwaniu żywiciela. 

Celem pracy było określenie parametrów ilościowych składu ciała mogących 

wpływać na poszukiwanie żywiciela (tj. świeża masa ciała, zredukowana masa ciała, masa 

ciała wolna od lipidów, masa wody, masa lipidów, wskaźnik lipidowy) charakteryzujących 
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aktywne dorosłe osobniki I. ricinus zebrane w szczycie aktywności na terenie województwa 

lubelskiego. 

Kleszcze zbierane były dwukrotnie podczas wiosennego szczytu ich aktywności 

w preferowanych przez te stawonogi siedliskach. Zbadano wpływ warunków pogodowych 

uwzględniając deficyt saturacji. Zebrane kleszcze zostały zamrożone bezpośrednio po 

zbiorze aby zatrzymać ich metabolizm i utratę wody. Następnie zostały oznaczone do 

gatunku, płci i stadium rozwojowego. Każdy zebrany dorosły osobnik I. ricinus został 

indywidualnie zważony. Następnie kleszcze poddano suszeniu, kolejnemu ważeniu, 

trzykrotnemu zanurzeniu w chloroformie (każdorazowo na 24 h), ponownemu suszeniu 

oraz ważeniu.  

Wyniki: Otrzymano parametry ilościowe charakteryzujące skład ciała aktywnych 

samic i samców I. ricinus, tj. świeżą masę ciała (FBM), zredukowaną masę ciała (RBM), masę 

ciała wolną od lipidów (LFBM) a następnie obliczono dla każdego osobnika masę wody 

(WM), masę lipidów (LM) oraz wskaźnik lipidowy (LI). Następnie samice i samce zostały 

podzielone na trzy grupy ze względu na wartość LI – stanowiące kohorty o młodym, 

średnim oraz najstarszym wieku fizjologicznym. Potwierdzono istotne statystycznie różnice 

między średnią LM samic i samców I. ricinus oraz LM samic i samców zebranych 

w pierwszym i drugim dniu zbioru, a także między wartościami LI samic i samców, 

wartościami LI samic i samców z pierwszego zbioru oraz pomiędzy wartościami LI samic 

z pierwszego i drugiego zbioru. Stwierdzono umiarkowaną, pozytywną, istotną 

statystycznie korelację pomiędzy RBM a LM u samic i samców.  

Wnioski: Wykazano, że kleszcze I. ricinus są aktywne pomimo niekorzystnych 

warunków pogodowych oraz postępującego zużycia materiałów zapasowych. Kleszcze tego 

gatunku wykazują determinację w poszukiwaniu żywiciela stosując strategię „teraz albo 

nigdy”. 

 

Infestation of dairy cows by ticks Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) and 

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) in eastern Poland 

Zbigniew Zając, Aneta Woźniak, Joanna Kulisz 

 

Kleszcze Ixodes ricinus oraz Dermacentor reticulatus należą do gatunków o szerokim 

spectrum żywicieli i często żerują na nich jednocześnie. Współwystępowanie kleszczy 

różnych gatunków zwiększa ich tzw. sukces żerowania (ang. feeding success) oraz sprzyja 

transmisji patogenów pomiędzy nimi. Wśród potencjalnych żywicieli wymienionych 

gatunków kleszczy znajdują się także zwierzęta domowe oraz gospodarskie, które są 

narażone na choroby odkleszczowe oraz mogą być potencjalnym źródłem zarażenia 

człowieka (np. transmisja wirusa odkleszczowego zapalenia opon mózgowych i mózgu 

przez spożycie niepasteryzowanego mleka i jego przetworów).  

Celem niniejszej pracy było zbadanie ryzyka infestacji kleszczami krów mlecznych 

wypasanych na pastwiskach we wschodniej Polsce oraz analiza potencjalnego zagrożenia 

dla zdrowia człowieka i innych zwierząt. 

Kleszcze zebrane zostały jesienią oraz wiosną (o tej samej porze w ciągu kolejnych 

dni) z czterech krów mlecznych typu Holstein-Friesian - osobno z poszczególnych części 

ciała. Krowy wypasane były na pastwisku o powierzchni około 1 ha, na którym w ciągu 2 lat 

poprzedzających badania nie prowadzono żadnych zabiegów rolniczych. Równocześnie 

zbierano kleszcze z roślinności porastającej pastwisko na wyznaczonym polu badawczym 

o wymiarach 10 m x 10 m. Zebrane okazy kleszczy zostały oznaczone do gatunku, płci 
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i stadium rozwojowego. Wykonano analizę statystyczną aktywności kleszczy w środowisku, 

analizę poziomu infestacji kleszczami bydła oraz poszczególnych części ich ciała, a także 

wpływu warunków pogodowych na aktywność kleszczy i ich zdolności do atakowania 

żywiciela.  

Wyniki: Podczas badań stwierdzono przewagę infestacji bydła przez D. reticulatus 

nad I. ricinus w stosunku 129:1. Średnia liczba samic i samców D. reticulatus zebranych 

z krów była większa jesienią niż wiosną. Nie stwierdzono istotnej różnicy stopnia infestacji 

pomiędzy poszczególnymi zwierzętami. Kleszcze najczęściej lokalizowały się na szyi 

zwierząt a następnie na przednich i tylnych kończynach. Najniższy stopień infestacji 

stwierdzony został na brzuchu, grzbiecie oraz uszach bydła. Różnice pomiędzy stopniem 

infestacji poszczególnych części ciała były istotne statystycznie. Ryzyko ataków kleszczy na 

żywicieli jest modyfikowane przez wilgotność i temperaturę. Wśród kleszczy zbieranych 

z roślinności, zarówno wiosną jak i jesienią przeważał D. reticulatus. Różnica pomiędzy 

kleszczami poszczególnych gatunków zebranymi z roślinności i zwierząt nie była istotna 

statystycznie. 

Wnioski: Wypasanie bydła na obszarach występowania kleszczy zwiększa ryzyko 

infestacji zwierząt tymi pasożytami oraz ryzyko transmisji patogenów odkleszczowych 

a także może prowadzić do rozwoju chorób odkleszczowych. Zalecane jest systematyczne 

przeglądanie ciała wypasanych zwierząt oraz spożywanie pasteryzowanych przetworów 

mlecznych. 

 

Flea communities on small rodents in eastern Poland 

Zbigniew Zając, Joanna Kulisz, Aneta Woźniak 

 

Pchły – pasożytnicze, krwiopijne owady stanowiące bardzo liczny rząd stawonogów, 

występujące w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Niektóre z gatunków są 

kosmopolityczne, inne zaś występują w określonych typach habitatów. Postacie dorosłe 

pcheł przebywają w gniazdach i norach swoich żywicieli lub na ich sierści. Poszukując 

żywiciela wykorzystują chemoreceptory zlokalizowane na czułkach, pygidium lub 

odnóżach, które są szczególnie wrażliwe na woń kwasu mlekowego, będącego składnikiem 

potu. Atraktantami dla pcheł są także mocz oraz dwutlenek węgla wydychany przez 

zwierzęta. Zmiany skórne wywoływane przez ugryzienia pcheł mogą ulegać zakażeniom 

bakteryjnym. Częste narażenie na ugryzienia tych owadów może skutkować stanem 

określanym u kotów i psów jako dermatoza i w skrajnych przypadkach prowadzić do 

anemii.  

Celem niniejszej pracy była identyfikacja gatunków wchodzących w skład fauny 

pcheł oraz określenie preferencji żywicielskiej z jednoczesnym określeniem liczebności 

i sezonowej aktywności lokalnych populacji pcheł w siedliskach we wschodniej Polsce 

(województwo lubelskie). 

Gryzonie będące potencjalnymi żywicielami pcheł były odławiane na trzech 

stanowiskach zróżnicowanych pod względem ekologicznym, raz w miesiącu od maja do 

października w 2019 roku. Uśmiercone zwierzęta zostały oznaczone do płci i gatunku, 

a ektopasożyty zebrane do dalszych analiz. Pchły zostały oznaczone do gatunku i płci. 

Analizie ilościowej została poddana struktura populacji pcheł oraz ich preferencje 

żywicielskie przy użyciu wskaźnika dominacji ekologicznej (D%), wskaźnika prewalencji 

(P%) oraz wskaźnika preferencji żywicielskiej (Ip). Analizie statystycznej zostały poddane 

zależności pomiędzy liczbą zebranych samic i samców poszczególnych gatunków pcheł, 
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sezonowa aktywność pcheł na poszczególnych stanowiskach oraz różnice w warunkach 

pogodowych.  

Wyniki: Zidentyfikowano cztery gatunki pcheł, tj. Ctenophthalmus agyrtes, C. assimilis, 

Hystrichopsylla talpae oraz Nosopsyllus fasciatus. Mikrosiedliska zlokalizowane poza terenami 

podmiejskimi charakteryzowały się wyższą aktywnością oraz większym zróżnicowaniem 

gatunków pcheł. Najliczniejszym gatunkiem wśród pcheł był C. agyrtes - zebrano 393 

osobniki ze 150 gryzoni. Indeks dominacji ekologicznej dla tego gatunku pchły wyniósł 

82.91%, natomiast dla C. assimilis 6.11%, H. talpae 5.49%, a dla N. fasciatus 5.49%. Stwierdzono 

statystycznie istotne różnice w liczbie zebranych pcheł pomiędzy badanymi populacjami. 

Zaobserwowano wyraźne rytmy aktywności sezonowej pcheł na każdym z badanych 

stanowisk – ze szczytem przypadającym na lipiec i sierpień. Pchły najczęściej znajdywano na 

Apodemus agrarius, który był najliczniejszym gatunkiem gryzoni spośród odłowionych na 

wszystkich stanowiskach, a średni stopień infestacji gryzoni pchłami wyniósł 6.2. Microtus 

arvalis został stwierdzony w trzech badanych habitatach. Był on gatunkiem gryzonia 

o najwyższym stopniu infestacji przez pchły – średnio zbierano z niego do 10 osobników. 

Pchły zbierano także z Myodes glareolus oraz A. flavicolis. Na poszczególnych stanowiskach 

przynajmniej jedną pchłę stwierdzono na 85.7 do 97.7% odłowionych gryzoni.  

Wnioski: Na badanym obszarze potwierdzono występowanie czterech gatunków 

pcheł pasożytujących na małych gryzoniach, wśród których C. agyrtes był najliczniej 

występującym. Wśród gryzoni A. agrarius był gatunkiem żywiciela najbardziej 

preferowanym przez pchły. Najwyższe ryzyko infestacji zwierząt pchłami zaobserwowano 

w miesiącach letnich. 

 

The striped field mouse (Apodemus agrarius) as a host of fleas (Siphonaptera) and 

tapeworms (Cestoda) in suburban environment of Lublin (eastern Poland) 

Zbigniew Zając, Joanna Kulisz, Aneta Woźniak 

 

Apodemus agrarius jest małym gryzoniem o szerokim zasięgu występowania 

w Europie i Azji. Zasiedla zróżnicowane siedliska zarówno o charakterze naturalnym jak 

i przekształcone przez człowieka, w tym obszary rolnicze, ugory, łąki a także habitaty 

w obrębie miast jak parki i ogrody. Ze względu na swoje cechy biologiczne i ekologiczne 

A. agrarius jest rezerwuarem wielu chorobotwórczych patogenów oraz pasożytów, w tym 

kleszczy Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus oraz pcheł, jak Ctenophthalmus agyrtes, 

Nosopsyllus fasciatus, Hystrichopsylla talpae, będących potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia 

ludzi i zwierząt. Gryzonie te mogą także być żywicielami tasiemców takich jak Echinostoma 

spp., Plagiorchis elegans, Strigea falconis, Hymenolepis diminuta, H. fraterna, Rodentolepis spp., 

Echnicoccus multilocularis, Taenia teaniaeformis oraz nicieni Heligmosomoides polygyrus, Heterakis 

spumosa, Syphacia agraria. 

Celem pracy była ilościowa i jakościowa analiza składu fauny pcheł oraz tasiemców 

układu pokarmowego występujących u gryzoni A. agrarius w podmiejskich środowiskach 

Lublina. 

Gryzonie były odławiane za pomocą pułapek żywołownych w siedlisku 

zlokalizowanym w okolicy dzielnicy mieszkalnej Lublina, na obszarze o charakterze 

długoletnich ugorów i pastwisk, z widoczną postępującą sukcesją ekologiczną. Gryzonie po 

uśmierceniu były ważone, oznaczone do płci, poddawane zewnętrznej inspekcji ciała oraz 

autopsji. Zebrane ektopasożyty i endopasożyty zostały zabezpieczone do dalszej analizy 

i oznaczone do gatunku. Przy wykorzystaniu metod statystycznych zbadano wpływ 
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infestacji pchłami na masę gryzoni oraz poziom istotności statycznej różnicy w masie samic 

i samców A. agrarius. 

Wyniki: Podczas badań schwytano 65 gryzoni, w tym 57 osobników A. agrarius, 

4 osobniki Microtus arvalis, 3 osobniki A. flavicolis oraz jednego osobnika Myodes glareolus. 

Z powyższej puli gryzoni zebrano 143 pchły, w tym 106 osobników C. agyrtes, 35 osobników 

N. fasciatus oraz 2 osobniki H. talpae. Na 45 gryzoniach znaleziono przynajmniej jedną pchłę, 

na 22 gryzoniach – 2 gatunki pcheł. U 4 gryzoni (2 samice i 2 samce A. agrarius) 

potwierdzono obecność tasiemca, zidentyfikowanego jako H. diminuta. Stwierdzono brak 

korelacji pomiędzy masą ciała A. agrarius i stopniem infestacji pchłami. Nie stwierdzono 

istotnej statystycznie różnicy pomiędzy masą ciała samic i samców A. agrarius. 

Wnisoki: A. agrarius jest preferowanym, ostatecznym żywicielem tasiemca 

H. diminuta oraz pcheł C. agyrtes, N. fasciatus oraz H. talpae. Liczne populacje tego gatunku 

gryzonia, zwłaszcza w środowisku miejskim, mogą pośrednio wpływać na wzrost 

zanieczyszczenia środowiska przez ekto- i endopasożyty. 

 

Podsumowanie 

 

Badania przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego potwierdziły 

występowanie gatunków hematofagicznych stawonogów o istotnym znaczeniu 

edpidemiologicznym, tj. kleszczy ( Acari: Ixodida) Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus, 

a także pcheł (Insecta: Siphonaptera) Ctenophthalmus agyrtes, Ctenophthalmus assimilis, 

Hystrichopsylla talpae oraz Nosopsyllus fasciatus.  

Na postawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: 

1. Kleszcze Ixodes ricinus, podczas szczytu ich aktywności, poszukują żywiciela pomimo 

niekorzystnych warunków pogodowych oraz postępującego zużycia materiałów 

zapasowych.  

2. Kleszcze Ixodes ricinus podczas poszukiwania żywiciela wykazując wysoką determinację 

stosują strategię „teraz albo nigdy”. 

3. Zwierzęta gospodarskie wypasane na obszarach występowania kleszczy są narażone na 

zarażenie patogenami odkleszczowymi oraz rozwój chorób odkleszczowych. 

4. Województwo lubelskie jest obszarem, na którym występuje wysokie ryzyko ataków 

kleszczy Ixodes ricinus oraz Dermacentor reticulatus na ludzi i zwierzęta.  

5. Zalecane są działania profilaktyczne polegające na systematycznym przeglądaniu ciał 

zwierząt i ludzi przebywających w środowisku oraz spożywanie pasteryzowanych 

przetworów mlecznych.  

6. Najliczniejszym gatunkiem wśród pcheł na badanym obszarze był Ctenophthalmus agyrtes. 

7. Apodemus agrarius jest preferowanym żywicielem pcheł Ctenophthalmus agyrtes, 

Ctenophthalmus assimilis, Hystrichopsylla talpae oraz Nosopsyllus fasciatus.  

8. Najwyższe ryzyko infestacji badanych zwierząt pchłami występuje w miesiącach letnich. 

Ze względu na to, iż województwo lubelskie jest obszarem na którym dość licznie 

występują krwiopijne gatunki stawonogów należy położyć większy nacisk na działania 

edukacyjne mające na celu podnoszenie wiedzy mieszkańców tego regionu na temat chorób 

zoonotycznych i ich profilaktyki. 
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Investigations of selected groups of epidemiologically important hematophagous 

arthropods (Ixodida; Siphonaptera) in Lublin Province  

 

Introduction 

 

Arthropods are the most numerous systematic group of animals. Among more than 

a million species, there are taxa with great medical, veterinary, and epidemiological 

importance. These include ticks (Acari: Ixodida) and fleas (Insecta: Siphonaptera), which are 

obligatory hematophagous ectoparasites of humans and animals. They have great 

epidemiological importance, especially in temperate climate zones. As links in enzootic 

cycles, these arthropods are vectors and reservoirs of many pathogens. 

Although ticks and fleas represent different systematic groups, they have evolved 

a number of adaptations to the highly specialized parasitic lifestyle. Given their biological 

and ecological features, these parasitic arthropods often occur in the same ecological habitats 

and even on the same host. This phenomenon is both dangerous and very interesting from 

the research point of view. Species parasitizing the same host interact with the host and with 

each other, e.g. in competition for food. Their feeding has an impact on the health status and 

behavior of their hosts. 

This dissertation thesis is a collection of publications presenting selected species of 

epidemiologically important hematophagous parasitic arthropods occurring in Lublin 

Province. It presents some aspects of their biology and ecology, e.g. the quantitative 

parameters of the body composition of Ixodes ricinus ticks that may influence their host-

seeking behavior, the degree and risk of host infestation by Dermacentor reticulatus and 

I. ricinus ticks, and the species composition of rodent flea fauna in Lublin Province with their 

host preferences and seasonal activity rhythms. Additionally, the work presents analyses of 

the potential risk to human and animal health posed by these arthropods. 

 

Quantitative parameters of the body composition influencing the host-seeking behavior 

of Ixodes ricinus adults 

Joanna Kulisz, Katarzyna Bartosik, Zbigniew Zając, Aneta Woźniak, Szymon Kolasa 

 

Ixodes ricinus - a tick with a wide host spectrum, ability to survive prolonged periods 

of starvation, and high competence as a vector and reservoir for many pathogens is 

a hematophagous arthropod with the greatest epidemiological importance in the Palearctic. 

The determinants of the activity of this tick and the host-seeking behavior include external 

factors (e.g. temperature, relative humidity, saturation deficit, photoperiod, presence of 

hosts) and internal factors regulated by genes and gene expression processes. Pathogens and 

other microorganisms in the tick microbiome can influence the metabolism of these 

arthropods, including lipids, whose content has an impact on the activity of ticks and their 

aggressiveness in the host-seeking behavior. 

The aim of the study was to determine quantitative body composition parameters 

that may affect host questing (i.e. fresh body mass, reduced body mass, lipid-free body mass, 

water mass, lipid mass, lipid index) characterizing active adult I. ricinus ticks collected at the 

peak of their activity in Lublin Province.  

Ticks were collected twice during the spring peak of their activity in habitats 

preferred by these arthropods. The impact of weather conditions was investigated, taking 

into account the saturation deficit. The ticks were frozen immediately after collection to stop 
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their metabolism and water loss. Next, their species, sex, and development stage were 

identified. Each adult I. ricinus was individually weighed. Then, the ticks were dried, 

reweighed, immersed in chloroform three times (each time for 24 hours), and dried and 

weighed again. 

Results: The quantitative parameters of the body composition in active female and 

male I. ricinus ticks were calculated, i.e. fresh body mass (FBM), reduced body mass (RBM), 

and lipid-free body mass (LFBM). This was followed by calculation of water mass (WM), 

lipid mass (LM), and lipid index (LI) for each specimen. Next, the females and males were 

assigned into three groups according to the LI value, thus creating cohorts of young, middle, 

and the oldest physiological age. There were statistically significant differences between the 

mean LM of I. ricinus females and males, the LM of females and males collected on the first 

and second collection days, the LI values of females and males, and the LI values of females 

and males from the first collection, and the LI values of females from the first and second 

collection. There was a moderate positive and statistically significant correlation between 

RBM and LM in the females and males. 

Conclusions: It has been shown that I. ricinus ticks are active despite adverse weather 

conditions and progressive utilization of reserve material. The ticks of this species exhibit 

host-seeking determination and use a “now or never” strategy. 

 

Infestation of dairy cows by ticks Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) and 

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) in eastern Poland 

Zbigniew Zając, Aneta Woźniak, Joanna Kulisz 

 

Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus are tick species with a wide range of hosts. 

They often feed on the same hosts simultaneously. The co-feeding of different tick species 

increases their so-called feeding success and promotes the transmission of pathogens 

between the species. The potential hosts of the analyzed tick species are domestic and 

livestock animals, which are exposed to tick-borne diseases and may be a potential source of 

human infection (e.g. transmission of tick-borne encephalitis virus through consumption of 

unpasteurized milk and its products). 

The aim of this study was to investigate the risk of tick infestation of dairy cows 

grazing on pastures in eastern Poland and to analyze the potential health risk to humans and 

other animals. 

The ticks were collected in autumn and spring (at the same time on consecutive days) 

from four Holstein-Friesian dairy cows - separately from individual body parts. The cows 

were grazed on an approximately 1-ha pasture, where no agricultural treatments were 

applied over the two years before the research. Ticks were collected simultaneously from the 

vegetation on the pasture in the established 10 m x 10 m research plot. The species, sex, and 

development stage of the collected tick specimens were identified. The study also consisted 

in statistical analysis of the tick activity in the habitat, the level of tick infestation of the cattle 

and their individual body parts, and the effect of weather conditions on the tick activity and 

capability of host infestation. 

Results: The study revealed a higher rate of cattle infestation by D. reticulatus than 

I. ricinus with a ratio of 129:1. The mean number of D. reticulatus females and males collected 

from the cows was higher in autumn than in spring. There was no significant difference in 

the infestation rate between the animals. Ticks were most often found on the neck and on the 

fore and hind legs of the animals. The lowest level of infestation was detected on the 
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abdomen, back, and ears of the cattle. The differences between the degrees of infestation of 

the individual body parts were statistically significant. The risk of tick attacks on the host is 

modified by humidity and temperature. D. reticulatus was the most common tick species 

collected from the vegetation in both spring and autumn. The difference between the tick 

species collected from vegetation and from animals was not statistically significant. 

Conclusions: Grazing cattle in the areas of tick occurrence increases the risk of animal 

infestation with these parasites and the risk of transmission of tick-borne pathogens, which 

may lead to the development of tick-borne diseases. Systematic inspection of the bodies of 

grazed animals and consumption of pasteurized milk products are recommended. 

 

Flea communities on small rodents in eastern Poland 

Zbigniew Zając, Joanna Kulisz, Aneta Woźniak 

 

Fleas are parasitic hematophagous insects constituting a very numerous order of 

arthropods and occurring in various climatic conditions. Some flea species are cosmopolitan, 

while others colonize specific habitat types. Adult fleas live in nests and burrows of their 

hosts or on their fur. They seek their hosts using chemoreceptors located on the antennae, 

pygidium, or legs, which are particularly sensitive to the smell of lactic acid, i.e. a component 

of sweat. Urine and carbon dioxide exhaled by animals are other attractants for fleas. Skin 

lesions caused by fleabites can be infected with bacteria. Frequent exposure to the bites of 

these insects may result in the dermatosis condition in cats and dogs and, in extreme cases, 

lead to anemia. 

The aim of this study was to identify species that are part of the flea fauna and to 

identify flea host preference with the simultaneous determination of the abundance and 

seasonal activity of local flea populations in habitats in eastern Poland (Lublin Province). 

Rodents that are potential hosts for fleas were caught at three ecologically different 

localities once a month from May to October in 2019. The sex and species of euthanized 

animals were identified, and the ectoparasites were collected from their bodies for further 

analysis. The species and sex of the fleas were identified. The structure of the flea population 

and their host preferences were subjected to quantitative analysis using the ecological 

dominance index (D%), the prevalence index (P%), and the host preference index (Ip). The 

statistical analysis was performed to determine the relationships between the number of 

collected females and males of each flea species, seasonal flea activity in individual locations, 

and differences in weather conditions. 

Results: Four flea species were identified: Ctenophthalmus agyrtes, C. assimilis, 

Hystrichopsylla talpae, and Nosopsyllus fasciatus. The microhabitats located outside the 

suburban areas were characterized by higher activity and greater diversity of flea species. 

C. agyrtes was the most numerous flea species, as 393 specimens were collected from 150 

rodents. The ecological dominance index was 82.91% for C. agyrtes, 6.11% for C. assimilis, 

5.49% for H. talpae, and 5.49% for N. fasciatus. There were statistically significant differences 

in the number of collected fleas between the analyzed populations. Clear rhythms of flea 

seasonal activity were observed in each of the study sites with a peak in July and August. 

Fleas were most often collected from Apodemus agrarius, which was the most abundant 

rodent species caught in all localities with a mean flea infestation rate of 6.2. Microtus arvalis 

was found in three habitats. This rodent species exhibited the highest flea infestation rate - 

up to 10 individuals were collected on average from these animals. Fleas were also collected 



4 
 

from Myodes glareolus and A. flavicolis. In the analyzed individual sites, at least one flea was 

found on 85.7-97.7% of the rodents. 

Conclusions: The presence of four species of fleas parasitizing small rodents was 

confirmed in the study area, among which C. agyrtes was the most abundant species. In the 

group of rodents, A. agrarius was the most preferred host species for fleas. The highest risk of 

flea infestation was observed in the summer months.  

 

The striped field mouse (Apodemus agrarius) as a host of fleas (Siphonaptera) and 

tapeworms (Cestoda) in a suburban environment of Lublin (eastern Poland) 

Zbigniew Zając, Joanna Kulisz, Aneta Woźniak 

 

Apodemus agrarius is a small rodent with a wide occurrence range in Europe and Asia. 

It lives in various natural and anthropopressure-affected habitats, e.g. agricultural land, 

fallows, meadows, and such urban habitats as parks and gardens. Due to its biological and 

ecological characteristics, A. agrarius is a reservoir of many pathogens and parasites, e.g. 

Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus ticks as well as Ctenophthalmus agyrtes, Nosopsyllus 

fasciatus, and Hystrichopsylla talpae fleas, which are a potential threat to human and animal 

health. These rodents can also be hosts to tapeworms such as Plagiorchis elegans, Strigea 

falconis, Hymenolepis diminuta, H. fraterna, Rodentolepis spp., Echnicoccus multilocularis, and 

Taenia teaniaeformis as well as nematodes Heligmosomoides polygyrus, Heterakis spumosa, and 

Syphacia agraria. 

The aim of the study was to carry out quantitative and qualitative analysis of the 

composition of the fauna of fleas and intestinal tapeworms parasitizing A. agrarius rodents in 

the suburbs of Lublin. 

The rodents were caught with the use of live traps in a habitat near a residential 

district of Lublin, in an area of long-standing fallow land and pastures with evidently 

progressive ecological succession. Dead rodents were weighed, sexed, externally examined, 

and autopsied. The collected ecto- and endoparasites were kept for further analysis and their 

species were identified. Using statistical methods, the effect of flea infestation on the weight 

of the rodents and the level of statistical significance of the difference in the weight of 

A. agrarius females and males were assessed. 

Results: During the study, 65 rodents were captured, including 57 specimens of 

A. agrarius, 4 Microtus arvalis, 3 A. flavicolis, and 1 Myodes glareolus. In this pool of rodents, 143 

fleas were collected; there were 106 specimens of C. agyrtes, 35 N. fasciatus, and 2 H. talpae. 

At least one flea was found on 45 rodents, and two species of fleas were found on 22 rodents. 

The presence of a tapeworm identified as H. diminuta was confirmed in four rodents 

(2 females and 2 males of A. agrarius). There was no correlation between the body weight of 

A. agrarius and the flea infestation rate. There was no statistically significant difference 

between the body weight of A. agrarius females and males.  

Conclusions: A. agrarius is the preferred definitive host for the H. diminuta tapeworm 

and C. agyrtes, N. fasciatus, and H. talpae fleas. The numerous populations of this rodent 

species, especially in the urban environment, may indirectly increase the contamination of 

the environment by ecto- and endoparasites.  
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Summary 

 

Results of studies conducted in the area of Lublin Province have confirmed 

occurrence of hematophagous arthropods of significant epidemiological importance, i.e. ticks 

(Acari: Ixodida) Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus as well as fleas (Insecta: 

Siphonaptera) Ctenophthalmus agyrtes, Ctenophthalmus assimilis, Hystrichopsylla talpae and 

Nosopsyllus fasciatus. 

Based on the results of the conducted studies it can be concluded that: 

1. Ixodes ricinus ticks, during the peak of their activity, are questing for host despite 

unfavorable weather conditions and progressive utilization of reserve materials. 

2. Ixodes ricinus  adults exhibit high determination during host-seeking activity and use “now 

or never” strategy. 

3. Animals grazing in the area of tick occurrence are at risk of tick-borne pathogen 

transmission and development of the tick-borne diseases. 

4. Lublin province is the area of high risk of attacks of Ixodes ricinus and Dermacentor 

reticulatus ticks on humans and animals. 

5. Preventive actions as systematic inspections of bodies of humans and animals occurring in 

areas of tick distribution as well as consumption of pasteurized dairy products are 

recommended.  

6. Ctenophthalmus agyrtes  was the most numerous flea species in the study area. 

7. Apodemus agrarius is preferred host for fleas Ctenophthalmus agyrtes, Ctenophthalmus 

assimilis, Nosopsyllus fasciatus and Hystrichopsylla talpae. 

8. The highest risk of flea infestation for studied animals occurs in summer months. 

Due to the fact that Lublin province is an area of abundant occurrence of 

hematophagous arthropods, as ticks and fleas, more emphasis should be put on educational 

activities aimed at increasing the knowledge of the inhabitants of this region about zoonotic 

diseases and their prevention.  

 


