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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

 

Zwiększenie obszarów rozprzestrzenienia Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)  

w Europie i szybko postępujący wzrost zapadalności ludzi i zwierząt na choroby odkleszczowe skłania 

do podejmowania interdyscyplinarnych badań, które mogą ograniczyć szkodliwe skutki 

oddziaływania tych kleszczy na żywicieli. Fundamentalne znaczenie dla tego typu projektów, 

zgodnymi również  

z oczekiwaniami społecznymi, mają badania biologiczne nad występowaniem  

i aktywnością I. ricinus w różnych siedliskach, oraz nad określeniem czynników wpływających na ich 

behawior w niepasożytniczej fazie cyklu życiowego. 

Głównym celem pracy było określenie rytmów aktywności dorosłych postaci kleszczy I. ricinus i 

ryzyka zagrożeń zdrowia żywicieli ich atakami w zależności od czynników środowiskowych w 

południowo–wschodniej części województwa lubelskiego. Podjęcie tych badań znajduje uzasadnienie 

w kilku faktach. 

 1. Dotychczas w Polsce nie prowadzono podobnych badań w ekosystemach łąkowych, które nie są 

uznawane za typowe dla I. ricinus, chociaż często przebywają w nich ludzie w celach zawodowych i 

wypoczynkowych, oraz zwierzęta hodowlane i dziko żyjące. 

2. Nie prowadzono w Polsce badań nad rytmem aktywności I. ricinus na stanowisku typowym dla 

innego gatunku– Dermacentor reticulatus, które mają kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia 

mechanizmów krążenia w przyrodzie patogenów odkleszczowych. 



3. Nieznane są czynniki wpływające na rozmieszczenie i behawior postaci dorosłych I. ricinus w 

ekosystemach łąkowych. 

4. Nie badano agresywności postaci dorosłych I. ricinus w nietypowych dla tego gatunku siedliskach i 

jej uwarunkowań środowiskowych. 

5. Nie prowadzono w tym regionie Polski monitoringu stopnia zagrożenia zdrowia mieszkańców i 

zwierząt atakami kleszczy i chorobami odkleszczowymi. 

 

 

 

 

W trakcie badań zrealizowano kilka zadań, a mianowicie: 

1.      Zbadano sezonową aktywność postaci dorosłych (samic i samców) I. ricinus na czterech 

stanowiskach różniących się pod względem ekologicznym. 

2.      Określono uwarunkowania środowiskowe rozmieszczenia i behawioru postaci dorosłych I. 

ricinus w ekosystemie łąkowym. 

3.      Zbadano agresywność postaci dorosłych I. ricinus podczas dnia  

w nietypowym dla tego gatunku naturalnych siedlisku w południowo–wschodniej części 

województwa lubelskiego. 

4.      W oparciu o dane zebrane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej i Państwowym 

Zakładzie Higieny przeanalizowano skalę zagrożenia boreliozą mieszkańców badanego obszaru. 

Badania terenowe prowadzono w południowo–wschodniej części województwa lubelskiego, w 

krainie Roztocza Wschodniego, w okolicy miejscowości Lubycza Królewska (50°33'N, 23°33'E) na 

czterech zróżnicowanych ekologicznie stanowiskach gdzie szata roślinna należy do najbardziej 

zróżnicowanych i najciekawszych w kraju. 

Na każdym stanowisku do określenia rytmu aktywności sezonowej postaci dorosłych I. ricinus 

wyznaczono 900 m2 powierzchnie badawcze, zaś do określenia agresywności w okresie fazy świetlnej 

na dwóch stanowiskach z ośmioma polami doświadczalnymi, każde o powierzchni 100 m2. W 

pierwszej grupie badań jednogodzinne zbiory kleszczy prowadzono o podobnej porze dnia w 

odstępach około 2 tygodniowych przez cały okres aktywności kleszczy w klimacie umiarkowanym, tj. 

od końca marca do listopada przez trzy kolejne lata od 2003 do 2005 r. 

W drugiej zaś grupie 5 minutowe zbiory wykonywano w odstępach 15– 20 minutowych przez okres 

90 minut w okresie wiosennej i jesiennej aktywności postaci dorosłych I. ricinus. Po policzeniu 

zebranych kleszczy wypuszczano okazy w miejscu każdego zbioru. Na powierzchniach badawczych i 

polach doświadczalnych oznaczono skład gatunkowy roślin i gatunki dominujące. Przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu wszystkich zbiorów kleszczy każdorazowo mierzono temperaturę  

i wilgotność powietrza. W każdym dniu zbiorów określono także długość fazy świetlnej. Podczas 

badań aktywności sezonowej ogółem wykonano 142 zbiorów (w tym 87 na wiosnę i 55 w jesieni), zaś 

do oceny agresywności postaci dorosłych 48 doświadczeń (po 24 na każdym z dwóch stanowisk). 



Podczas trzyletnich badań na całym obszarze zebrano łącznie 2812 okazów, w tym 1492 samic i 1320 

samców. Na wszystkich stanowiskach postacie dorosłe miały jeden szczyt aktywności w maju. 

Aktywność tych osobników zanikała w lecie, po czym nieznacznie wzrastała pod koniec lata i na 

początku jesieni, co wynika  

z biologii tego gatunku (cyklu rozwojowego, występowania diapauzy morfogenetycznej i 

behawioralnej) i zależy od warunków siedliskowych. Najwięcej kleszczy (814 okazów) zebrano na 

zróżnicowanym fitosocjologicznie stanowisku 4. 

Na obydwu stanowiskach większą agresywność postaci dorosłych odnotowano podczas wiosennej 

aktywności sezonowej gatunku niż jesiennej. Wzrastała ona wraz ze średnią temperaturą, podczas 

gdy wilgotność powietrza nie miała wpływu na behawior samic i samców o tej porze roku. Większą 

agresywność wykazywały samice niż samce, które do wykształcenia i złożenia jaj obligatoryjnie muszą 

pobrać krew żywiciela. 

Na obszarze badań na przestrzeni 12 lat (lata 2000-2012) odnotowano 87,5 krotny wzrost 

zapadalności na boreliozę mieszkańców, co wskazuje na skalę zagrożeń atakami kleszczy w 

południowo-wschodniej Lubelszczyźnie. 

Badania wykonane w ramach pracy doktorskiej wykazały, że  

w ekosystemach łąkowych w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) 

współwystępuje z innym gatunkiem kleszcza o dużym znaczeniu epidemiologicznym, a mianowicie z  

kleszczem łąkowym (Dermacentor reticulatus), co może przyczyniać się do utrzymania się na tym 

terenie ognisk chorób odkleszczowych i wynikających z tego zagrożeń zdrowia ludzi i zwierząt 

patogenami przenoszonymi przez obydwa gatunki. 

Rozmieszczenie postaci dorosłych I. ricinus na otwartej przestrzeni śródleśnych łąk jest 

nierównomierne, na której preferowane przez ten gatunek są miejsca zróżnicowane 

fitosocjologicznie z fitocenozami, takimi jak: Holcetum lanati, Cirsio-Polygonetum, Deschampsietum 

caespitosae, zbiorowisko  

z Calamagrostis canescens i płatem z Nardus stricta. Skupianie się okazów kleszczy na obszarze 

występowania mozaiki kilku wyżej wymienionych fitocenoz jest prawdopodobnie uwarunkowane 

lepszym dostępem do żywicieli  troficznie związanych z tego typu habitatem, a także możliwością 

utrzymania przez kleszcze w takich siedliskach korzystnego bilansu wodnego. Struktura roślin 

zapewnia dobre kryjówki dla wszystkich stadiów rozwojowych I. ricinus i ich żywicieli, zwiększając 

tym samym szansę zakończenia całego cyklu życiowego tego gatunku kleszcza w siedlisku. 

W nietypowym dla I. ricinus siedlisku łąkowym utrzymuje się jednoszczytowa aktywność sezonowa w 

maju, na co prawdopodobnie wpływają zarówno warunki geoklimatyczne, jak też struktura i 

aktywność zwierząt– potencjalnych żywicieli wszystkich stadiów rozwojowych tego gatunku. 

Występowanie różnic pomiędzy aktywnością samic i samców I. ricinus w czasie wiosny można 

wytłumaczyć różną strategią życiową osobników obydwu płci  

i różnymi cechami fizjologicznymi. 

Największe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynikające z ataków postaci dorosłych I.  ricinus na 

łąkach w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie występuje w okresie największej ich aktywności w 

maju. Jednakże ze względu na długą aktywność tego stadium (od wczesnej wiosny z letnią przerwą aż 

do października) należy brać pod uwagę możliwość zakażeń żywicieli patogenami odkleszczowymi 

także w innych okresach aktywności sezonowej postaci dorosłych. Okres wysokiego ryzyka ataków 



mieszkańców przez ten gatunek kleszcza jest zapewne znacznie dłuższy, gdyż na człowieku również 

mogą żerować nimfy o innym rytmie aktywności, które nie były przedmiotem moich zainteresowań. 

W związku z prognozowanymi zmianami klimatycznymi (ocieplenie na kontynencie Europy) i 

potwierdzonej w kilkuletnich badaniach zależności pomiędzy aktywnością postaci dorosłych I. ricinus 

i temperaturą, w opracowaniu strategii ochrony zdrowia człowieka należy brać pod uwagę duże 

prawdopodobieństwo zwiększenia liczby przypadków zachorowań na choroby odkleszczowe i istotne 

zmiany w dynamice ich występowania. 

Większa agresywność postaci dorosłych I. ricinus na wiosnę stwarza większą szansę zdobycia 

pokarmu niezbędnego do zapewnienia reprodukcji gatunku i do prawidłowego przebiegu cyklu 

życiowego w naszej strefie klimatycznej  

(tj. zakończenie pierwszego etapu trójżywicielowego cyklu rozwojowego w okresie występowania  

korzystnych warunków klimatycznych i środowiskowych). 

Wzrost zapadalności na boreliozę w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego 

wskazuje na konieczność podejmowania szerokiej edukacji mieszkańców regionu dotyczącej wpływu 

szkodliwych czynników środowiskowych na zdrowie, ich monitorowania i zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się chorób odkleszczowych. 

 


