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WSTĘP

30 marca 2019 roku został ogłoszony Ogólno-
polskim Dniem Świadomości o Kleszczowym 
Zapaleniu Mózgu. Jest to jedna z wielu cho-
rób przenoszonych przez kleszcze oraz jedyna, 
na  którą możemy się zaszczepić, co wiąże się 
z jej wirusowym charakterem. Takie święto jest 
dobrą okazją, żeby porozmawiać o mitach doty-
czących tych pasożytów. Warto sprawdzić, które 
z nich są prawdą, a które przekłamaniem. 

W mediach możemy znaleźć bardzo dużo, często 
sprzecznych informacji o kleszczach i chorobach 
przez nie przenoszonych. Wiele z nich skonstru-
owano tak, że wywołują w nas znaczne obawy 
i doprowadzają do tego, że unikamy przebywa-
nia w miejscach, gdzie mogą żyć pasożyty. 

Na całym świecie występuje aż 900 gatunków 
kleszczy, z czego w Europie bytuje – 77, a w Pol-
sce – 19. Dzieli się je na kleszcze miękkie (obrzeż-
ki) oraz kleszcze twarde (właściwe). Jak do tej 
pory w naszym kraju odnotowano 16 gatunków 
tych drugich, w tym trzy najczęściej znajdowane 
na  człowieku – kleszcz pospolity, kleszcz łąko-
wy i kleszcz nożycogłaszczki. Zachodzące obec-
nie zmiany klimatyczne powodują, że możemy 
je spotkać niemalże wszędzie, właściwie przez 
cały rok, łącznie z  miesiącami zimowymi. Cha-
rakterystyka cykli życiowych kleszczy powoduje, 
że na przestrzeni czterech pór roku możemy wy-
różnić dwa szczytowe momenty ich aktywności: 
wiosenny (kwiecień, maj i czerwiec) oraz jesien-
ny (wrzesień, październik).

Kleszcze pospolite wykluwają się z jajek w po-
staci bezpłciowej larwy – są maleńkie, niemal 
przezroczyste i jest to jedyne stadium, w którym 
posiadają trzy pary odnóży. Znajdują żywiciela 
i  – po  pierwszym żerowaniu – przeistaczają się 
w nimfy (drugie stadium rozwojowe) o wielko-
ści ziarnka maku. Ta forma również raz się posila 
i zmienia się w postać dorosłą (imago), występu-
jącą już z podziałem na samca i samicę. Dojrzałe 
kleszcze mają wielkość główki od szpilki. Różnica 
płciowa polega na tym, że część miękka, czyli ta, 
która rośnie wraz ze stopniem opicia, u osobni-
ków męskich jest zredukowana niemal do zera, 
gdyż nie pobierają one pokarmu. Samica wbija 
się w żywiciela i po pewnym czasie (około 2 dni) 
rozsyła feromony przyciągające samce. Docho-
dzi do kopulacji, bezpośrednio po której osobnik 
męski umiera. Samica żeruje jeszcze parę dni, po 
czym odczepia się i składa od 3 000 do 5 000 jaj, 
a następnie pada z wycieńczenia. Do każdego eta-
pu cyklu rozwojowego kleszcze potrzebują po-
brania pokarmu, robią to trzykrotnie w ciągu ca-
łego życia. Gdy pokarmu jest dostatecznie dużo, 
cały cykl może się zamknąć w kilku miesiącach.  

fot. lppicture, CC0
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W sytuacji niedoboru może trwać nawet do 3 lat. 
Kleszcze we wszystkich stadiach rozwojowych 
mogą przenosić bakterie powodujące boreliozę, 
natomiast nimfy i osobniki dorosłe pełne spek-
trum chorób odkleszczowych. Czynniki chorobo-
twórcze trafiły do ich organizmów wraz z krwią 
poprzednich żywicieli, dlatego też larwy przeno-
szą tylko krętki borelli, które dziedziczą po mat-
ce. Boimy się tego, czego nie znamy, dowiedzcie 
się więc o kleszczach jak najwięcej i znajdźcie 
sposób na to, jak je przechytrzyć!

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest cho-
robą wirusową, którą możemy się zarazić za-
raz po wbiciu się kleszcza w nasz organizm, 
ponieważ wirus ten bytuje w śliniankach pa-
sożyta. Nieleczona choroba może prowadzić 
do  trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Mimo 
to, badania przeprowadzone w  ramach kam-
panii „Nie  igraj z kleszczem – wygraj z klesz-
czowym zapaleniem mózgu” wykazały, że 35 % 
Polaków i  Polek nie ma świadomości na temat 

tej  groźnej choroby. Trudno oszacować licz-
bę osób chorujących na KZM; w 2017 roku 
w 12 województwach zanotowano zachorowa-
nia głównie w północno-wschodniej części Polski.  

Wspomniana kampania, jak i poniższy pakiet 
edukacyjny realizują Cel 3.3 Zrównoważonego 
Rozwoju Do 2030 roku wyeliminować epidemie 
AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tro-
pikalnych oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wą-
troby, choroby przenoszone przez wodę oraz inne 
choroby zakaźne przez działania mające na celu 
profilaktykę chorób odkleszczowych poprzez 
szerzenie zdrowych nawyków zmniejszających 
szansę infestacji (wbicia się kleszcza) oraz zara-
żenie czynnikami chorobotwórczymi. 

fot. yakovlev.alexey, CC BY-SA 2.0
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Jak wygląda kleszcz
Kleszcze są pajęczakami, mają więc osiem nóg. W Polsce występuje 19 gatunków kleszczy, dzieli się 
je na dwie grupy: kleszcze twarde i kleszcze miękkie. Ich cechą wspólną jest taka sama liczba odnóży, 
aparat gębowy nazywany hypostomem, oraz części ciała nazywane gnatosomą i idiosomą. Kleszcze 
różnią się natomiast budową ciała: kleszcze miękkie są zbudowane w całości z części miękkiej, na-
tomiast kleszcze twarde posiadają jeszcze utwardzoną tarczkę. Człowiek najczęściej spotyka dwa   
gatunki tych pajęczaków: kleszcza pospolitego (Ixodes ricinus) oraz kleszcza łąkowego (Dermacen-
tor reticulatus). 

Kleszcz pospolity, fot. Ryszard, CC BY-NC 2.0 Kleszcz łąkowy, fot. Ryszard, CC BY-NC 2.0

Pokaż uczniom jak wygląda aparat gębowy kleszcza. Zapytaj, co im przypomina? Szyszkę, ananasa, 
kaktusa, ogon dinozaura (bardziej ankylozaura czy stegozaura)? A może coś jeszcze? 

Kleszcz wbija w nas tylko tę część z kolcami (hypostom), boczne części (zwane pedipalpami, czyli 
szczękoczułkami) układa na skórze. Zobacz jak mały fragment kleszcza znajduje się w naszej skórze 
– często nie dłuższy niż 2 mm!

fot. tu-dresden.de fot. www.forschung3r.ch
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Budowa kleszcza z ciastek, 
np. markiz 

Wiesz już jak wyglądają kleszcze, spróbuj zbudować je z ciastek, wykałaczek i słomek. Postaraj się 
przy tym nie korzystać z opisu powyżej. Sprawdź, ile zapamiętałeś.

Do tego zadania będziesz potrzebował: 
okrągłe ciastka przekładane sztywnym kremem, np. markizy; wykałaczki krótkie oraz pocięte na małe 
kawałki plastikowe słomki; nożyczki.

W krem między ciastkami wbijamy wykałaczki, po cztery na jedną stronę. Ciastka będą ciałem, na-
tomiast wykałaczki nogami kleszcza. Brakuje jeszcze aparatu gębowego, który zrobimy ze słomki 
naciętej nożyczkami na bokach, by imitowała kolce. Tak przygotowaną słomkę wbijamy w krem po-
środku czterech par odnóży. Kleszcz jest gotowy!
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Tabu – części ciała
Zobaczmy, czy dobrze zapamiętałeś nazwy części ciała kleszcza. Zagrajmy w tabu. Zasady są bar-
dzo proste. Grupę dzielimy na dwie drużyny, których zadaniem jest odgadywanie haseł zapisanych 
na kartkach. Jeden członek zespołu opisuje hasło w taki sposób, aby pozostali odgadli. Nie można 
używać słów zapisanych poniżej. Dodatkowym utrudnieniem jest presja czasu: minuta na każde ha-
sło. Za poprawną odpowiedź drużyna zdobywa punkt. Wygrywa ta, która zdobędzie ich najwięcej. 
Do gry będziesz potrzebował: wydrukowanych i wyciętych kart z hasłami i zakazanymi słowami, ze-
garka lub klepsydry odmierzającej czas.
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Gdzie występuje
Kleszcze są roztoczami i – jak wszystkie pajęczaki – nie przepadają za światłem i suszą. Wybierają 
miejsca wilgotne (ale nie mokre), cieniste z dużą ilością martwej materii. Nie są duże, więc wejść 
wysoko nie dadzą rady. Najmłodsze, czyli larwy, wchodzą na wysokość nie wyższą niż ok. 2 cm, na-
tomiast osobniki dorosłe możemy najczęściej spotkać na wysokości do 75 cm (rekordziści docierają 
150 cm od ziemi). Gdzie znajdziemy je najczęściej? Wszędzie tam, gdzie nie występuje dużo słoń-
ca i pojawiają się żywiciele, czyli zwierzęta, których krwią można się żywić. W lesie, na omszonych 
pniakach, na paprociach, trawach i borówkach rosnących wzdłuż zwierzęcych szlaków migracyjnych 
(ścieżek wydeptywanych podczas codziennych wędrówek w poszukiwaniu jedzenia i wody); na li-
ściach niskich drzew i krzewów; w trawie w parku czy w naszym przydomowym ogródku. Mogą być 
niemalże wszędzie!

Naukowcy badający kleszcze stosują różne techniki, żeby je zebrać. Zapraszam do podjęcia pró-
by znalezienia tych roztoczy przy udziale uczniów! Pamiętaj, żeby się odpowiednio zabezpieczyć, 
a po doświadczeniu sprawdzić, czy na ubraniu lub ciele nie ma pasożytów!

Płachtowanie/Flagowanie

Do tego doświadczenia będziecie potrzebować: kawałka białego(lub innego bardzo jasnego i pozba-
wionego wzorków) materiału o wymiarach 1mx1m i kija o długości ok. 2m, pęsety, lupy oraz zamy-
kanego słoiczka ze spirytusem o stężeniu około 65% do 75%.

Materiał będzie naszą płachtą/flagą, a kij drzewcem służącym do sterowania. Płachtę przymocuj 
na jednym końcu patyka tak, aby jeden jej bok sztywno się go trzymał. W ten sposób powstanie fla-
ga. W miejscu, które wybrałeś, żeby poszukać kleszczy, delikatnie przesuwaj płachtę z lewej na pra-
wą stronę, jednocześnie idąc do przodu. Po przejściu paru kroków delikatnie rozłóż płachtę na ziemi 
i sprawdź bardzo dokładnie po obu jej stronach, czy żaden kleszcz się nie przyczepił. Z pewnością 
zaobserwujesz też inne organizmy!
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Jak poluje
Wiemy już, że większość kleszczy nie ma oczu (zdarzają się u niektórych okazów, jednak naukowcy 
nie są zgodni do czego służą), nie posiadają też nosa (nie mamy dowodów na to, że czują zapach!). 
Zatem w jaki sposób znajdują pożywienie, a właściwie swoich żywicieli, np. ludzi? 
 
Na przednich odnóżach mają narząd Hallera, zastępujący im narząd węchu i służący do odczuwania 
trzech wskaźników świadczących o tym, że jesteśmy żywi i w naszych żyłach płynie krew. Te trzy 
wskaźniki to:
• dwutlenek węgla emitowany przez nasze ciało,
• ciepło,
• drgania.

Pomagają one również w znalezieniu najlepszego miejsca do wbicia w organizmie.
Gdy kleszcz wyczuje żywiciela, kieruje się w jego kierunku, ale nie skacze z drzew! Najczęściej strą-
camy go z gałązek roślin lub źdźbeł trawy, przechodząc przez miejsca, gdzie cierpliwie czeka na wę-
drujące zwierzęta. Na ich ciałach kieruje się do miejsc, w których najmocniej wyczuwa CO2, ciepło 
i drgania.

Zapytaj uczniów, czy któryś z tych symptomów naszego życia możemy ukryć przed kleszczami?
Nie bardzo. Naukowcy szukają takiego środka, który paraliżowałby działanie narządu Hallera. Dzię-
ki niemu bylibyśmy dla kleszczy niewidoczni! Niestety, dostępne i bezpieczne dla człowieka środki 
oddziałują na te pajęczaki zaledwie przez 15-20 minut. Specyfiki stosowane dla naszych domowych 
zwierzaków opierają się na innych substancjach, na które my nie jesteśmy odporni, dlatego też 
nie możemy ich stosować. Pozostaje trzymać kciuki za rozwój nauki!
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Gdzie żeruje
Kleszcze szukają na naszym organizmie miejsc, które są najcieplejsze, są źródłem dwutlenku węgla 
oraz mają najcieńszą skórę, przez którą wyczuwa się drgania. Jeżeli kleszcz długo czeka na swoją 
ofiarę, przestaje być wybredny i wbija się w dowolnym miejscu. Nie przepada za zbyt dużą wilgo-
cią, więc raczej nie wejdzie do żadnego otworu naszego ciała, ale może przebywać na jego granicy. 
Na przykład u kotów kleszcze często zatrzymują się na małżowinie usznej, a u ptaków na granicy oka 
i tuż przy dziobie.

Zadanie dla uczniów:

Na schematach zaznacz miejsca apetyczne dla kleszcza. Na czerwono te, które będą go najbardziej 
przyciągały, na zielono – rzadko budzące zainteresowanie, a na niebiesko wszystkie inne, w które 
może się wbić w ostateczności.

Miejsca, które powinny zostać wskazane:

na czerwono:
• kark, granica włosów,
• głowa za uszami,
• pod pachami,
• pod piersiami u dziewcząt, kobiet i otyłych mężczyzn,
• w fałdach brzusznych (jeżeli ktoś je ma),
• w pachwinach,
• na genitaliach, 
• pod pośladkami, na wysokości połączenia pośladków z udem,
• w zgięciach kolan.

na zielono:
• twarz (dzięki bardzo wrażliwej na dotyk skórze, zdążymy poczuć, że po nas chodzi, zanim zdąży 

się wbić),
• dłonie,
• stopy.

na niebiesko:
• pozostałe fragmenty ciała.

W badaniach realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wykazano, że najwięcej 
kleszczy znajdujemy na nogach, między kostkami a kolanem.



WWW.EKOKALENDARZ.PL

Na poniższych schematach zaznacz miejsca apetyczne dla kleszcza. 

Na czerwono te, które będą go najbardziej przyciągały, na zielono, które bardzo rzadko go interesu-
ją a na niebiesko wszystkie inne, w które może się wbić w ostateczności.
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Jak żeruje/ jak wyjąć kleszcza
Gdy kleszcz znajdzie najlepsze miejsce, żeby się najeść, wbija w nasze ciało hypostom (aparat gębo-
wy), który rozwarstwia się na dwie części i tworzy rurkę, przez którą pobiera krew. Podczas wbijania 
się w żywiciela wpuszcza do organizmu – wraz ze śliną – substancję znieczulającą oraz substancję 
cementującą, dzięki której mocniej się trzyma. Nie wbija się głęboko, ani nie wgryza w głąb ciała. 
Aparat gębowy kleszcza jest maleńki, a pasożyt wkłuwa się tylko na jego głębokość. W tym momen-
cie może również dojść do przekazania organizmowi żywiciela wirusa wywołującego kleszczowe za-
palenie mózgu, jeżeli pasożyt jest jego nosicielem. 

Wessana krew trafia do jelit kleszcza, gdzie pod-
dawana jest filtrowaniu. Pasożyt wyciąga z niej 
tylko to, co jest mu potrzebne, między innymi 
białka. Całą płynną resztę wydala do organizmu 
żywiciela. Niestety, oprócz krwi pozbawianej 
niektórych elementów, wypluwa również różne 
czynniki chorobotwórcze, jak na przykład krętki 
borelii, mogące powodować chorobę o nazwie 
borelioza. Następnie wsysa kolejną partię krwi 
aż do pobrania wystarczającej ilości pokarmu. 
Zanim dojdzie do  pierwszego wydalenia, mija 
mniej więcej dwanaście godzin. 

Ostatnia wymieniona informacja jest kluczowa, 
jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego organi-

zmu przed przekazaniem chorób przenoszonych przez kleszcze. Oznacza to, że mamy około dwana-
ście godzin na prawidłowe wyjęcie pasożyta! Całkiem sporo czasu. Jak to zrobić?

Do wyciągania kleszczy stosuje się pęsety lub inne specjalistyczne wyciągarki. Najlepsze są te, które 
opierają się na prostym, mechanicznym usunięciu pasożyta. 

Kleszcza należy złapać jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem pociągnąć do góry. Po wyjęciu 
zabijamy pasożyta, na przykład poprzez wrzucenie go do alkoholu lub ciepłej wody; rozgniecenie 
narzędziem, którym go wyciągaliśmy. Nie zapomnijcie o odkażeniu wyciągarki i miejsca, w którym 
był wbity oraz dokładnym umyciu dłoni wodą z mydłem. 

Bardzo ważne jest, żeby podczas wyciągania nie zgnieść części miękkiej kleszcza, gdyż właśnie w niej 
znajdują się jelita. Mogłoby to spowodować wyciśnięcie ich zawartości do naszego organizmu, a wraz 
z nią patogenów, a tego chcemy uniknąć. Między innymi dlatego odradza się wykręcanie kleszczy. 
Poza tym, gdy zaczyna się przy kleszczu majstrować, pasożyt szykuje się do ucieczki. Jego pierwszym 
odruchem jest pozbywanie się zawartości jelit, w celu zmniejszenia swojego ciężaru. Zachowuje się 
tak podczas wykręcania oraz wtedy, gdy próbujemy go przydusić. Nie powinno się zatem kleszcza 
smarować olejkami, masłem, oliwą, alkoholem lub czymkolwiek innym. Wymrażanie, przypalanie 
lub próżniowe usuwanie również może prowadzić do przedwczesnego wydalenia pobranej wcze-
śniej krwi.

fot. www.forschung3r.ch

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Dermacentor_reticulatus#/media/File:Dermacentor_reticulatus_%E2%80%94_ixodid_tick_(26455785344).jpg
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Plakat z przestrogami

Przygotujcie wspólnie plakat, na którym obrazkowo przedstawicie co wolno, a cze-
go należy unikać podczas wyciągania kleszcza. Powieście go w widocznym miejscu, żeby 
jak najwięcej osób mogło go zobaczyć i dowiedzieć się wszystkiego, co wy już wiecie! 
Do tego zadania będziecie potrzebować: dowolnych materiałów plastycznych, arkuszy szarego pa-
pieru, wydrukowanych informacji o sposobie żerowania kleszczy.

Ćwiczenie wyciągania kleszczy
 
Nie ma uniwersalnego narzędzia do wyciągania kleszczy. Każdy z nas powinien wy-
brać takie, którego używa się najwygodniej i najpewniej. Wprawy można nabrać dzię-
ki ćwiczeniom na modelu. Będzie nim pomarańcza lub grejpfrut (nasza skóra w powięk-
szeniu przypomina skórkę pomarańczy) z  powbijanymi szpilkami, imitującymi kleszcze. 
Do tego zadania będziesz potrzebować: pomarańczę z grubą skórką, szpilki z okrągłymi, drobnymi 
i średnimi główkami, różne wyciągarki do kleszczy (można je kupić w sklepach zoologicznych, droge-
riach, aptekach i przez Internet).

W pomarańczę powbijaj losowo szpilki i spróbuj je wyjąć różnymi narzędziami, zgodnie z ilustracja-
mi zamieszczonymi na kolejnej stronie. Pamiętaj, żeby złapać kleszcza jak najbliżej skóry oraz nim 
nie kręcić. Kleszcze nie mają tak długiego aparatu gębowego jak szpilki oraz nie są tak sztywne, więc 
rzeczywiste wyciąganie może się delikatnie różnić. Po zakończeniu ćwiczenia umyj dokładnie narzę-
dzia oraz szpilki. Jeśli nie wkładałeś ich wielokrotnie w pomarańczę, możesz ją zjeść. Smacznego! 
Zadanie to, oprócz umiejętności prawidłowego wyciągania kleszczy, uczy również skupienia i cierpli-
wości, jest bardzo dobrym ćwiczeniem motoryki małej, poczucia sprawczości i ryzyka, jakim jest dla 
małych dzieci operowanie ostrymi szpilkami.
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Jak unikać chorób odkleszczowych
Aby uniknąć zarażenia chorobami odkleszczowymi, najlepiej nie dopuścić do wbicia się kleszcza 
w naszą skórę. Wybierając się w teren, należy ubrać się odpowiednio. 

Zwróć uwagę na:
• jasne ubrania – kleszcze nie widzą, więc kolor tego, co mamy na sobie jest im obojętny, jednak 

my widzimy, a dzięki jasnym kolorom łatwiej nam zobaczyć spacerujące pasożyty i strzepnąć je, 
zanim wejdą na skórę;

• przewiewne długie spodnie, najlepiej włożone w skarpetki – dzięki temu pajęczaki nie wejdą 
na skórę, gdy zostaną strącone na nasze ubranie z niskiej roślinności lub trawy;

• przewiewna koszulka z długim rękawem włożona w spodnie – unikniemy tego, że kleszcz wejdzie 
po spodniach pod koszulkę i dostanie się na skórę;

• osoby do 150 cm wzrostu powinny chodzić w czapce – będzie ona granicą dla chodzących po cie-
le pasożytów, chroniąc przed wejściem we włosy oraz przed bezpośrednim strąceniem kleszczy 
z roślin na głowę.

Pamiętaj, że żaden środek odstraszający, ani ubiór nie zapewnią ci 100% ochrony. Zawsze po wyjściu 
w teren należy dokładnie obejrzeć całe ciało.
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Dobierz odpowiednie ubranie dla naszych modeli wybierających się na wycieczkę w miejsce, gdzie 
mogą być kleszcze.
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Informacje dodatkowe o chorobach 
odkleszczowych w pigułce.

(Uwaga! Autorka artykułu nie jest lekarzem. Po szczegółowe informacje udaj się do swojego lekarza 
rodzinnego).

Kleszczowe zapalenie mózgu powodowane jest przez wirusa. Do przekazania choroby dochodzi 
w momencie, gdy kleszcz wbija się w organizm. Na szczęście, nie każdy kleszcz jest jej nosicielem. 
W Polsce choroba ta, do tej pory, występuje przede wszystkim na Mazurach, Podlasiu i na Mazow-
szu. Ponadto na KZM można się zaszczepić! Szczepionkę zaleca się osobom, które często przebywają 
na terenach, na których występują w większym natężeniu kleszcze nosiciele. 
 
Pozostałe choroby, takie jak borelioza, babeszjoza, anaplazmoza przekazywane są pod-
czas wydalania przez kleszcza zawartości jelit. Niestety, nie ma na nie szczepionki, gdyż więk-
szość z nich jest wywoływana przez bakterie, a objawy, które dają, nie są jednoznaczne dla 
poszczególnych chorób. Objawem swoistym dla boreliozy jest rumień wędrujący, ale nie wy-
stępuje on zawsze. Przyjmuje postać tarczy strzelniczej, nie swędzi i nie boli. Jego nazwa 
wskazuje na to, że nie musi pojawić się w  miejscu, z którego wyjęliśmy kleszcza, ale może wy-
stąpić na zupełnie innej części ciała. Pojawia się od trzech dni do miesiąca po ugryzieniu. Jest jed-
noznacznym wyznacznikiem, że chorujemy na boreliozę i należy natychmiast udać się do lekarza.  

Babeszjoza jest chorobą, która bardzo często dotyka naszych domowych podopiecznych: psy i koty.  
Wywołuje ją pierwotniak, który w bardzo szybkim tempie powoduje anemię oraz nieodwracalne 
zmiany w organizmie. Dlatego też zwierzaki należy zabezpieczać przed kleszczami (np. specjalnymi 
tabletkami, kropelkami lub obrożą) i pamiętać, że nic nie chroni w 100%. Codzienna dodatkowa 
dawka głaskania połączona z dokładnym sprawdzeniem całego ciała pupila na pewno sprawi wam 
ogromną przyjemność. Objawami babeszjozy u zwierząt są gwałtowne osłabienie, utrata apetytu, 
plątanie się nóg, krwiomocz. Jeśli zobaczysz te objawy u swojego psa lub kota, natychmiast udaj się 
do weterynarza – ta choroba postępuje bardzo szybko.



WWW.EKOKALENDARZ.PL

PODSUMOWANIE
Jeśli wiemy już tak dużo na temat kleszczy, możemy spróbować je ubiec. Na podstawie wiedzy zdo-
bytej podczas realizacji tego pakietu, spróbuj wraz z uczniami przygotować zestaw złotych zasad, 
dzięki którym można zmniejszyć prawdopodobieństwo zarażenia chorobami odkleszczowymi. Poni-
żej znajdziesz propozycję przygotowaną przez zespół „Przechytrzyć kleszcza”. 
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Zoologia. Stawonogi, tom 2, część 1, red. Czesław Błaszak, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vademecum wybranych chorób odzwierzęcych w środowisku leśnym, część I, II i III, red. Maciej Skorupski, Wydział Leśny 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
https://wles.up.poznan.pl/pl/autorzy/wierzbicka-anna

www.kleszcze.pl; zakładka „monografie”: 
http://kleszcze.pl/monografie/

Po więcej informacji sięgnij do: 
strony kampanii „Nie igraj z kleszczem – wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu” :  
https://ippez.prowly.com/52927-nie-igraj-z-kleszczem-wygraj-z-kleszczowym-zapaleniem-mozgu 

zajrzyj też do filmów: 
Film Piotra Horzeli: https://www.youtube.com/watch?v=788kPKL4HbQ 
Wystąpienie doktor Anny Wierzbickiej podczas konkursu Fame Lab: https://www.facebook.com/FameLabPoland/
videos/953986821382693/
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