
Streszczenie 

 

Ryzyko inwazji kleszczy (Ixodida) i ich występowanie na żywicielach w 

centralnej Polsce 

 

Kleszcze należą do pasożytniczych stawonogów o najwyższej dynamice rozprzestrzenienia 

i największej roli wektorowej w Europie. Występowanie kleszczy  

w różnego typu siedliskach, w tym na rekreacyjnych terenach miejskich i podmiejskich, stwarza 

duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt spowodowane przez składniki ich śliny 

wprowadzane podczas żerowania na żywicielach. Dlatego też w tej pracy zbadano 

występowanie kleszczy na domowych psach (Canis familiaris L.) i kotach (Felis catus L.) oraz 

określono skalę zagrożenia zwierząt towarzyszących atakami kleszczy  

w powiecie radomszczańskim i kłobuckim (środkowa Polska).  

Do zrealizowania tego celu wykonano następujące zadania: określono faunę kleszczy 

na zwierzętach towarzyszących (psach i kotach) podczas wiosennej i jesiennej aktywności w 

południowej części województwa łódzkiego (powiat radomszczański)  

i w północnej części województwa śląskiego (powiat kłobucki), określono intensywność 

inwazji kleszczy na zwierzętach towarzyszących na obszarze badań  

i przeanalizowano wpływ różnych czynników na częstość infestacji zwierząt towarzyszących 

przez kleszcze.  

Kleszcze ze zwierząt towarzyszących (psów i kotów) zbierano w latach 2010-2014 w 3 

gabinetach weterynaryjnych znajdujących się na obszarze badań.  

W warunkach laboratoryjnych w oparciu o klucze oznaczono gatunek i stadium rozwojowe 

okazów zebranych w różnych porach roku. Na podstawie cech morfometrycznych określono 

także stadium żerowania okazów usuniętych ze skóry zwierząt. Ponadto zbadano intensywność 

inwazji kleszczy na psach i kotach oraz miejsce przyczepienia się kleszczy na tych żywicielach. 

Wśród 225 właścicieli psów  

i kotów rozpropagowano ankiety z 13 pytaniami, na podstawie których określono okoliczności 

ataków ich zwierząt przez kleszcze i metody stosowane do ochrony zwierząt przed tymi 

stawonogami. 

 Podczas badań na 243 towarzyszących zwierzętach (211 psach i 32 kotach) zebrano 

łącznie 504 kleszcze (442 kleszcze z psów i 62 kleszcze z kotów), wśród których dominował 

Ixodes ricinus (92,7%). Mniejszy odsetek zbiorów stanowiły okazy innych gatunków, w tym 



Ixodes hexagonus (2,2%), Ixodes crenulatus (2,8%), Dermacentor reticulatus (1,6%) i Ixodes 

spp. (0,8%). Najczęściej zwierzęta towarzyszące były atakowane przez samice kleszczy I. 

ricinus (82,7%), zaś znacznie rzadziej przez samce (8,3%). Sporadycznie znajdowano na 

żywicielach nimfy tego gatunku. Średnia intensywność inwazji kleszczy na psach i kotach 

oglądanych  

w gabinetach weterynaryjnych wynosiła odpowiednio 2,12 (zakres 1-12) i 2,04 (1-16). Na 

podstawie badań ankietowych intensywność inwazji oszacowano na 1,025 dla psów i 1,0 dla 

kotów. Większość kleszczy usuniętych ze skóry zwierząt było w II (51,6%)  

i III (18,9%) fazie żerowania. 

Z badań wynika, że u psów najczęściej kleszcze przyczepiały się na głowie (45,9%) i 

szyi (24%), zaś u kotów na głowie (54,9%). W miastach i ich okolicach  

do ataków kleszczy  dochodziło zazwyczaj w parkach (40,9% przypadków) oraz  

na podwórkach i w podmiejskich lasach (po 32,2%), zaś na wsiach na podwórku (74,2%) i łące 

(51,7%). Najczęściej zwierzęta były napadane przez kleszcze jeden raz  

w tygodniu, podczas których przyczepiało się najczęściej od 1 do 2 okazów.  

Do ochrony zwierząt przed atakami kleszczy ich opiekunowie stosowali repelenty. 

Zainteresowanie wykorzystaniem produktów odstraszających kleszcze znacznie wzrosło w 

okresie 10 lat. Przed 2010 rokiem repelenty do ochrony zwierząt stosowało 49,3% 

respondentów, zaś w okresie od 2011 r. do 2021 r. aż 92,9% osób uczestniczących w badaniach 

ankietowych. Około 52% właścicieli zgłosiło incydent ich ataku przez kleszcze podczas 

przebywania wraz ze zwierzętami towarzyszącymi  

w siedliskach tych stawonogów.  

Badania potwierdziły, że w powiecie radomszczańskim i kłobuckim zwierzęta 

towarzyszące i ich opiekunowie są w narażeni na ataki kleszczy w obrębie terenów 

zurbanizowanych i w ich pobliżu. Pasożytowanie na psach i kotach różnych gatunków kleszczy, 

w tym kompetentnych wektorów odkleszczowych chorób w środkowej Europie – Ixodes 

ricinus i D. reticulatus, stwarza duże ryzyko ich zakażenia licznymi patogenami przenoszonych 

przez te stawonogi. Dlatego też w tej części Polski można spodziewać się występowania 

przypadków pojawiania się różnych odkleszczowych chorób u zwierząt towarzyszących i ludzi, 

które należy brać pod uwagę w praktyce klinicznej.  

Z liczby psów i kotów zainfestowanych kleszczami badanych w poradniach 

weterynaryjnych i z deklaracji właścicieli w ankietach wynika, że zagrożenie dla zdrowia psów 

i kotów atakami kleszczy występuje na terenie powiatu radomszczańskiego i kłobuckiego 



podczas całej ciepłej pory roku. Największe jest jednak ono w okresie wiosennego szczytu 

aktywności sezonowej kleszczy.   

Chociaż w ostatnich 10 latach znacznie wzrosło wykorzystywanie repelentów  

w różnych formach aplikacyjnych w ochronie zwierząt przed ukłuciami kleszczy, wciąż 

odnotowuje się częste przypadki żerowania kleszczy na psach i kotach w środkowej Polsce. 

Wskazuje to na potrzebę rozpowszechniania wśród mieszkańców powiatu radomszczańskiego 

i kłobuckiego różnych metod profilaktyki przeciwkleszczowej. Zaleca się między innymi 

staranne oglądanie przez opiekunów psów i kotów po ich pobycie w potencjalnych siedliskach 

kleszczy i powrocie do domu.  

Ze względu na liczne infestacje kleszczy u psów i kotów na miejskich  

i pozamiejskich terenach niezbędne jest podjęcie zintegrowanych działań obniżających 

liczebność tych pasożytniczych stawonogów w środowisku i ograniczających skutki ich 

pasożytowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

Risk of infestation by ticks (Ixodida) and their occurrence on hosts  

in central Poland 

 

Ticks are parasitic arthropods with the highest dynamics of spread  

and the highest vector competence in Europe. The presence of ticks in various types  

of habitats, including recreational urban and suburban areas, poses a serious threat  

to human and animal health associated with the components of their saliva injected during 

feeding on the hosts. Therefore, this study was focused on investigation of tick infestations of 

domestic dogs (Canis familiaris L.) and cats (Felis catus L.)  

and assessment of the scale of the threat of tick attacks in companion animals  

in Radomsko and Kłobuck Counties (central Poland). 

The following tasks were carried out to achieve this goal: identification of tick fauna on 

companion animals (dogs and cats) during spring and autumn activity in the southern part of 

Łódzkie Province (Radomsko County) and in the northern part  

of Śląskie Province (Kłobuck County), determination of the intensity of tick infestation on 

companion animals in the study area, and analysis of the impact of various factors  

on the frequency of tick infestations of companion animals. 

Ticks were collected from companion animals (dogs and cats) in 2010-2014  

in three veterinary clinics located in the study area. In laboratory conditions, the species and 

developmental stages of the specimens collected in the different seasons of the year were 

determined based on identification keys. Based on morphometric features,  

the feeding stage of the specimens removed from the animal skin was identified. Additionally, 

the intensity of tick infestation of the dogs and cats as well as the tick attachment site on these 

hosts was investigated. Questionnaires disseminated among 225 dog and cat owners comprised 

13 questions about the circumstances of tick attacks in their animals and methods used to protect 

the pets from these arthropods. 

In total, 504 ticks (442 from the dogs and 62 from the cats) were collected during the 

study from 243 companion animals (211 dogs and 32 cats), with a dominance of Ixodes ricinus 

(92.7%). A smaller percentage was constituted by other species,  

i.e. Ixodes hexagonus (2.2%), Ixodes crenulatus (2.8%), Dermacentor reticulatus (1.6%), and 

Ixodes spp. (0.8%). The companion animals were most frequently attacked by female I. ricinus 



ticks (82.7 %) and much less often by males (8.3%). Occasionally, nymphs of this species were 

found on the hosts. The mean intensity of tick infestation on the dogs and cats inspected in the 

veterinary clinics was 2.12 (range 1-12) and 2.04 (1-16), respectively. Based on the survey, the 

infestation intensity was estimated  

at 1.025 for the dogs and 1.0 for the cats. Most of the ticks removed from the skin of the animals 

were in feeding phases II (51.6%) and III (18.9%).  

As shown in the study, the ticks were most often attached on the head (45.9%) and neck 

(24%) in the dogs and on the head (54.9%) in the cats. In the cities and their surroundings, tick 

attacks usually occurred in parks (40.9% of cases) and in yards  

and suburban forests (32.2% each); in turn, yards (74.2%) and meadows (51.7%) were the most 

common sites of tick attacks in the rural areas. The animals were most often infested by one or 

two ticks once a week. 

The owners used repellents to protect their animals from tick attacks.  

The interest in the use of tick repellent products has increased significantly over the last 10 

years. Animal protection repellents were used by 49.3% of the survey respondents before 2010 

and by as many as 92.9% in 2011-2021. Approximately 52% of the animal owners reported an 

incident of tick attack during their stay with the companion animals in the habitats of these 

arthropods. 

The study confirmed that companion animals and their owners are exposed  

to tick attacks in urbanized areas and their surroundings in Radomsko and Kłobuck Counties. 

The parasitism of various tick species, including Ixodes ricinus  

and D. reticulatus - competent vectors of tick-borne diseases in Central Europe, on dogs and 

cats poses a high risk of infection with many pathogens transmitted by these arthropods. Hence, 

a high prevalence of various tick-borne diseases in companion animals and humans can be 

expected in this part of Poland, which should be taken into account in clinical practice. 

The number of tick-infested dogs and cats examined in veterinary clinics and the owners' 

responses in the questionnaire indicate a potential threat posed to the health  

of dogs and cats by tick attacks in Radomsko and Kłobuck Counties throughout  

the warm season of the year. However, the greatest risk occurs during the spring peak  

of seasonal tick activity. 

Although the use of repellents in various application forms for protection  

of animals against tick bites has increased significantly in the last 10 years,  

the frequency of tick infestations of dogs and cats in central Poland is still increasing. This 

indicates the need to disseminate various methods of anti-tick prophylaxis among the 



inhabitants of Radomsko and Kłobuck Counties. Careful inspection of dogs and cats on 

returning home from potential tick habitats is recommended. 

Given the numerous cases of tick infestation in dogs and cats in urban and non-urban areas, it 

is necessary to take integrated measures to reduce the abundance of these parasitic arthropods 

in the environment and to limit the effects of their parasitism. 

 


