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Kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) jest gatunkiem szeroko 

rozpowszechnionym w strefie klimatu umiarkowanego Europy i Azji. W Polsce gatunek ten występuje 

powszechnie wzdłuż wschodniej granicy, ale jego stanowiska stwierdza się coraz częściej także  

w innych częściach kraju. W ostatnich latach zwiększył się obszar występowania D. reticulatus 

obejmując obecnie zarówno ekosystemy łąkowe i leśne, jak i rekreacyjne tereny podmiejskie, a nawet 

obrzeża dużych miast, m.in. Lublina, Olsztyna, Białegostoku i Warszawy. W okresie 10 lat odnotowano 

znaczny wzrost liczebności populacji tych kleszczy zarówno w Polsce jak i na całym obszarze jego 

występowania. D. reticulatus atakuje głównie dziko żyjące i domowe zwierzęta, ale znane są także 

przypadki żerowania tych kleszczy na ludziach. Gatunek ten jest wektorem licznych czynników 

chorobotwórczych, m.in. pierwotniaków Babesia spp., bakterii Francisella tularensis, Coxiella burnetii 

oraz Rickettsia spp.  

Wobec obserwowanego globalnie znacznego wzrostu liczby zachorowań ludzi  

na choroby odkleszczowe konieczne jest stałe aktualizowanie wiedzy o mechanizmach 

rozprzestrzeniania się patogenów odkleszczowych w populacji kleszczy i wśród ich żywicieli. Ma ona 

duże znaczenie praktyczne do oceny aktualnych zagrożeń epidemiologicznych i do prognozowania 

ryzyka zarażenia chorobami odkleszczowymi ludzi i zwierząt na terenach występowania D. reticulatus.  

Celem mojej pracy było określenie zmian liczebności wybranych populacja kleszczy  

D. reticulatus na obszarze o niskim stopniu antropopresji w perspektywie 5 lat, a także zbadanie 

kleszczy pod kątem obecności wybranych patogenów odkleszczowych- tj. Rickettsia spp.,  

oraz Anaplasma phagocytophilum, i Borrelia burgdorferi. 

Badania nad liczebnością kleszczy prowadzono w latach 2013 i 2018 w dwóch zróżnicowanych 

biologicznie siedliskach zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Parczew. Kleszcze odławiano  

z roślinności w szczytach aktywności wiosennej (kwiecień-maj) i jesiennej (wrzesień-listopad) metodą 

flagowania. Zbierano także kleszcze pasożytujące na zwierzętach z rzędu parzystokopytnych tj. jeleń 

szlachetny (Cervus elaphus), sarna europejska (Capreolus capreolus), dzik euroazjatycki (Sus scrofa) 

odławianych przez myśliwych zgodnie z Rocznymi Planami Łowieckimi w wybranych kołach 

łowieckich działających na terenie badanym terenie. Określono intensywność i ekstensywność infestacji 

D. reticulatus u żywicieli, a także zależności między tymi zmiennymi, a gatunkiem żywiciela. 



Kleszcze zebrane zarówno z siedlisk jak i z żywicieli, w laboratorium identyfikowano  

do gatunku, stadium rozwojowego, fazy cyklu życiowego. Z zebranych kleszczy izolowano DNA oraz 

przeprowadzono detekcję materiału genetycznego wybranych patogenów odkleszczowych (Rickettsia 

spp., oraz Anaplasma phagocytophilum, i Borrelia burgdorferi). Do tego celu stosowano metodę PCR  

i nested PCR. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Określono intensywność 

 i ekstensywność infestacji, a także zależności między tymi zmiennymi, a gatunkiem żywiciela. 

W przeprowadzonym badaniu stwierdzono ponad dwukrotny wzrost populacji Dermacentor 

reticulatus obserwowany w badanych siedliskach, w perspektywie 5 lat (od 2013 r. do 2018 r.).  

W obydwu latach badań największą intensywność i ekstensywność infestacji postaci dorosłych  

D. reticulatus odnotowano u jeleni, zaś najniższą u saren. Potwierdzono liczne występowanie Rickettsia 

spp. u Dermacentor reticulatus zebranych z roślinności i ze zwierząt parzystokopytnych, co wskazuje, 

że na obszarze badań w województwie lubelskim znajdują się naturalne ogniska tych patogenów. Liczna 

populacja Dermacentor reticulatus w siedliskach, znaczny odsetek zainfestowanych zwierząt oraz 

wysoka prewalencja Rickettsia spp. u tego gatunku kleszczy (średnio u 38% postaci dorosłych D. 

reticulatus zebranych z roślinności i 48,3% postaci dorosłych zebranych z żywicieli) wskazuje na duże 

zagrożenia dla zdrowia zwierząt i ludzi spowodowane przez te pasożyty we wschodniej Polsce i ryzyko 

pojawiania się u ludzi objawów riketsjoz. W tym kontekście niezbędne staje się opracowanie strategii 

ochrony zwierząt i ludzi przed atakami kleszczy w województwie lubelskim.  
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The meadow tick Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) is widely distributed in the 

temperate zone of Europe and Asia. In Poland, this species occurs commonly along the eastern border, 

but its localities are increasingly often found in other parts of the country. In recent years, the occurrence 

range of D. reticulatus has increased to include meadow and forest ecosystems as well as recreational 

suburban areas and even the outskirts of large cities, e.g. Lublin, Olsztyn, Białystok, and Warsaw. Over 

the last 10 years, a significant increase in the population size of these ticks has been recorded both  

in Poland and in the entire area of its occurrence range. D. reticulatus attacks mainly wild and domestic 

animals, but cases of infestations of humans by these ticks have been reported as well. This species  

is a vector of numerous pathogens, e.g. protozoa Babesia spp. and bacteria Francisella tularensis, 

Coxiella burnetii, and Rickettsia spp. Given the global substantial increase in the number of humans 

affected by tick-borne diseases, it is necessary to constantly update the knowledge of the mechanisms 

of the spread of tick-borne pathogens in the population of ticks and in their hosts. It has great practical 

importance in the assessment of current epidemiological threats and prediction of the risk of infection 

with tick-borne diseases in humans and animals in D. reticulatus habitats 

The aim of my study was to determine changes in the size of selected D. reticulatus tick 

populations in an area characterized by a low anthropopressure degree in a 5-year period  

and to analyze the ticks for the presence of selected tick-borne pathogens, i.e. Rickettsia spp.,  

Anaplasma phagocytophilum, and Borrelia burgdorferi. 

The study on the abundance of ticks was carried out in 2013 and 2018 in two biologically diverse 

habitats in Parczew Forest District. Ticks were harvested from the vegetation during their spring (April-

May) and autumn (September-November) activity peaks using the flagging method. Parasitizing ticks 

were also collected from even-toed ungulates, i.e. the red deer (Cervus elaphus), the European roe deer 

(Capreolus capreolus), and the Eurasian wild boar (Sus scrofa) culled by hunters in accordance with the 

Annual Hunting Plans in selected hunting districts in the study area. The intensity and extensiveness  

of D. reticulatus infestation of the hosts as well as the relationship between these variables and the host 

species were determined. 

 



Ticks collected from both the habitats and the hosts were identified in the laboratory  

to the species level, development stage, and life cycle phase. DNA was isolated from the ticks and the 

genetic material of selected tick-borne pathogens (Rickettsia spp., Anaplasma phagocytophilum, and 

Borrelia burgdorferi) was detected. To this end, the PCR and nested PCR methods were used. The data 

were analyzed statistically. The intensity and extensiveness of tick invasions as well as the relationships 

between these variables and the host species were determined. 

The study showed an over two-fold increase in the Dermacentor reticulatus population size  

in the studied habitats within the 5-year period (from 2013 to 2018). In the study years, 

 the highest intensity and extensiveness of adult D. reticulatus infestation were recorded  

in the red deer, whereas the lowest values were noted in the case of the roe deer. A high prevalence  

of Rickettsia spp. was determined in the Dermacentor reticulatus specimens collected from  

the vegetation and the ungulates, which indicates the presence of natural foci of these pathogens in the 

study area in Lubelskie Province. The large Dermacentor reticulatus population size 

 in the habitats, the high percentage of infected animals, and the high prevalence of Rickettsia spp.  

in this species of ticks (on average 38% and 48.3% of adult D. reticulatus collected from the vegetation 

and the hosts, respectively) indicate a high risk posed by these parasites to animal and human health in 

eastern Poland and the risk of development of rickettsiosis symptoms in humans. Therefore,  

it is necessary to develop a strategy for the protection of animals and humans against tick attacks  

in Lubelskie Province. 

 

 


