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VADEMECUM WIEDZY O KLESZCZACH 
I CHOROBACH ODKLESZCZOWYCH

Informacje ogólne

Klesz cze to pajêc zaki nale¿¹ce do rzêdu roz toc zy. S¹ pas o¿y tami zew nêt rznymi g³ówn ie
krê gow ców – lu dzi i zwierz¹t. W roz woju osobn icz ym kleszcz po siada trzy sta dia – lar wê
(ok. 1,5 mm d³ugo œci), nim fê (ok. 2-3 mm d³ugo œci) i osobn ika do ros³ego (sam ca 4-5 mm
d³ugo œci) i sam icê (5-6 mm d³ugo œci). Klesz cze do li nien ia (pro cesu wzro stu i prze bud owy
cia³a) i roz rodu potrzebuj¹ wysycenia siê krwi¹. 

Na œwi ecie ¿yje oko³o 870 gat unk ów klesz czy. W Pol sce wys têpuje ich oko³o 19. Za -
mieszk uj¹ przede wszyst kim œrodow iska leœne, wil gotne (g³ówn ie la sy mie szane), ob fi-
tuj¹ce w ¿y wicieli, kt órymi s¹ g³ów nie drob ne ssa ki, nie liczne ga dy i pta ki oraz wiêksze
ssa ki dla oso bników do ros³ych. Klesz cze po szuk uj¹ ¿y wici eli ak tywn ie, naj int ensy wniej
wio sn¹ i je sieni¹, w po rze przed po³udniow ej i przed wiec zornej. ¯eruj¹ w sposób ci¹g³y, od
2 do 14 dni w zale¿noœci od sta dium. Klesz cze po kryte s¹ sys tem em p³ytek chro ni¹cych
przed uszkod zeni ami cia³a i wysychaniem, a oddychaj¹ za pomoc¹ tchawek. 

Cia³o klesz cza jest dwu dzielne i po kryte rzad kimi w³oskami. Pajêc zaki z ro dziny Ixo did ae

od znac zaj¹ siê ta kimi ce chami jak: brak oczu, czy licz ne or gany czu ciowe, z któ rych naj-
wa¿ niej szym jest narz¹d Hal lera umieszc zony na pierw szej pa rze od nó¿y. Re aguje on na
zmia ny wilg otnoœci, tem per atu ry, za pach, fe rom ony, pot czy st ê¿e nie dwu tlenku wêg la,
dzi êki któ remu kleszcz jest w sta nie wyc zuæ swoj¹ ofiarê nawet z odleg³oœci oko³o 20 m.

War to wie dzieæ, ¿e po wszechn ie wy stêpuj¹cy
w Pol sce kleszcz po spol ity jest paso¿ytem by-
tuj¹cym na po nad stu ró ¿nych ga tunk ach ss aków, 
ga dów i pt aków. Gdy tyl ko tem per atu ra prze kro-
czy 4-8oC, klesz cze staj¹ siê ak tywne. W na szych
sz erokoœciach geo graf iczny ch oznac za to, ¿e na wet
w grud niu mo¿e my byæ nara ¿eni na ugryz ienie.
£agodna zi ma oraz wil gotne la to sprzy jaj¹ wy-
so kiej ro zrodczoœci i ma³ej um ieralnoœci klesz czy,
co po wod uje zw iêk sze nie tempa ich rozprzestrze- 
niania siê.
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Biologia kleszczy

Po wy kluc iu siê z ja ja kleszcz prze chod zi trzy fa zy roz woju: lar wy, nim fy, do po staci do-
ros³ej. Aby prze kszta³ciæ siê w ko lejn¹ po staæ, mu si za ka ¿dym ra zem na piæ siê krwi. Cykl
roz woj owy klesz cza trwa od jed nego ro ku do trzech lat, w zale¿noœci od dostêpnoœci
¿ywicieli i warunków klimatycznych. 

Lar wa pas o¿ytuje na ¿yw icielu od 2 do 5 dni. Nas têpnie od pada i w wil gotn ym, za cien io-
nym miej scu prze obra¿a siê w nimfê. Ta z ko lei pa so¿ ytuje na ¿y wic ielu przez 3 do 7 dni
i znów prze kszta³ca siê w post aæ do ros³¹ – sam ca lub sam icê. Aby sa mica by³a zdol na do
z³o¿en ia jaj mu si na syciæ siê po karm em. Na syc ona po karm em sa mica zw iêk sza swoj¹
wagê na wet 200-krot nie. Ja ja sk³ada na jchêtniej w wil gotn ej œció³ce, ko rze pni, pod
li œæmi. Mo¿e z³o¿yæ ich nawet od 3000 do 6000.

Kleszcz po spol ity jest za opat rzony w gryz¹co-ss¹cy apar at gêbo wy: szcz êkoczu³ki, ry jek
(hy pos tom) i cz êœæ krta niow¹ gard³a. Me chan izmy ewol ucy jne wypo sa¿y³y te go pa jêczaka
w na rzêdzia um o¿liwiaj¹ce sku teczne i bez bol esne dla ofiary ¿erow anie. S³u¿y te mu œl ina
za wier aj¹ca sub stanc je mo cuj¹ce cz êœæ ss¹c¹ (hy pos tom) w sk órze ofiary i za styg aj¹c¹

Sche mat ob raz uj¹cy sta dia roz woj owe klesz czy
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w for mie fu ter ali ka ce ment owe go. Do datk owo œl ina za wiera 
bia³ka o dzia³aniu prze ciwk rzepl iwym, znie czul aj¹cym i ha-
muj¹cym rozw ój od czynu za paln ego, co um o¿li wia pa so-
¿y towi kilkudniowe pozostawanie na ofierze bez zwracania
jej uwagi.

Przy u¿yciu narz¹dów zmys³ów kleszcz mo¿e tak¿e re ago-
waæ na ró ¿ne bo dŸce: ter miczne (np. czu je ciep³o zbli¿aj¹-
cej siê ofiary), che miczne (np. pot i za pach ¿y wiciela, st ê¿e- 
nie dwu tlenku wêg la, fe rom ony) oraz fi zyczne (np. drgania).

Typowe miejsca wystêpowania kleszczy

Œro dow isk iem ¿y cia klesz czy jest najczêœciej œció³ka leœna. Wbrew wie lu obieg owym
opin iom, klesz cze nie ¿yj¹ na drze wach i nie skacz¹ na prze chodz¹cych ¿ywicieli. W ich
po szuk iwa niu wspi naj¹ siê na tra wy i krze wy, do oko³o 120-150 cm. Dla tego „zbie ramy”
te paso ¿yty prze chodz¹c i ocier aj¹c siê o tê roœlinnoœæ.

Klesz cze upodoba³y so bie zw³asz cza wil gotne la sy mie szane z prze wag¹ gatu nków liœ-
cia stych i bo gat ym po szyc iem. By tuj¹ ró wnie¿ na ob rze¿ach la sów, w za gajn ika ch, wzd³u¿ 
œc ie¿ek le œnych, w miej scach, gdzie las liœciasty prze chod zi w iglas ty lub od wrotn ie, na
ob szar ach po roœn iêtych wy sok¹ traw¹, zaroœlami b¹dŸ pa proc iami, czar nym bzem, lesz-
czyn¹, krze wami je¿yn, na ³¹kach, pa stwis kach, rza dziej nad brze gami rzek i je zior. Nie s¹
od nich wol ne rów nie¿ par ki i dzia³ki re krea cyjne. S³owem – klesz cze mo¿na spotk aæ
wszêd zie tam, gdzie jest doœæ wil gotno, a w pob li¿u znaj duj¹ siê ¿ywi ciele. Klesz cze ¿yj¹
w wy mien iony ch œr odow iska ch w ca³ej Pol sce. Nie tyl ko na ni zin ach, ale ta k¿e na te ren ach
górskich (nawet do wysokoœci 1300 – 1500 m n.p.m.).

Lar wy klesz czy po szuk uj¹ ¿y wici eli w ni skiej tra wie lub chodz¹c po zie mi, nim fy oczek uj¹
na roœli nach ni¿sz ych ni¿ je den metr, a sa mice na wy ¿sz ych tra wach i krze wach, mak sym al-
nie do pó³to ra me tra wy sokoœci. Mog¹ pr zebywaæ ró wnie¿ na le¿¹cych k³odach drzew.

Aktywnoœæ kleszczy

Klesz cze za pad aj¹ w stan od pow ia-
daj¹cy snu zi mow emu, scho wane pod
liœæ mi œció³ki leœn ej lub pod kor¹ drzew,
gdzie tem per atu ra mo¿e wyn osiæ ze ro
lub mniej stop ni Cel sjus za, a wil gotn oœæ
wzg lêdna jest na po ziom ie 90%. Ja ja,
wyg³od nia³e lar wy oraz nie doj edz one

Sa mica na syc ona po karm em

Prze chod zenie klesz cza z roœli ny na cia³o cz³owieka
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nim fy gin¹ w tem per atu rach ni¿ szy ch ni¿ -7oC. Wzrost tem per atu ry po wod uje wz mo¿ enie
ak tyw noœ ci klesz czy. Roz poc zyna siê ona za zwyc zaj na prze³omie mar ca i kwiet nia, kie dy
gle ba osi¹ga tem peraturê od 5 do 7oC, a trwa do prze³omu paŸdziernika i li stop ada (do
pierw szych przym rozków). Szczyt aktywnoœci tych paso¿ytów przy pada w Eu rop ie Œrod ko-
wej na maj i czer wiec oraz wrzesieñ i paŸdziernik. Wil gotne la to i ³agodna zima sprzyjaj¹
przetrwaniu i rozprzestrzenianiu siê kleszczy.

Licz ba klesz czy z ro ku na rok glo baln ie siê zwi êksza. Przy czyn¹ te go zja wis ka s¹ za pewne 
³agodne zi my bêd¹ce wy nik iem na tur alny ch zmian kli mat yczny ch. Klesz cze po jaw iaj¹ siê
ta k¿e na co raz wy ¿szych te ren ach gó rsk ich, kt óre wsku tek zbyt su row ego kli matu jesz cze 
nie dawno by³y dla nich niedostêpne.

Jak chroniæ siê przed kleszczami?

Gdy prze wid uje my, ¿e bêdz iemy prze byw aæ w miej scu, gdzie mo¿emy byæ nara¿eni na
atak klesz czy, powin niœmy zacho waæ szcze góln¹ ostro ¿noœæ. Przede wszyst kim nale¿y
zadbaæ o od pow iednie ubran ie: odzie¿ os³aniaj¹c¹ jak najwiêksz¹ powierzchniê cia³a
(d³ugie rêkawy, d³ugie no gawki) i pe³ne buty.

War to zao patrzyæ siê w dos têpne w ap te-
kach pre par aty, tzw. re pel enty. S¹ to œr odki
chemicz ne lub na tur alne (re pel enty dla dzie-
ci to przede wszyst kim mie szanki na tur alne),
któ re od stras zaj¹ klesz cze. Mo¿na je stoso waæ 
bezpo œrednio na skórê (przy czym sk³ad nik
che miczny sto sow any naj czê œci ej i w ró¿ nych 
stê ¿en iach, tzw. DE ET, ma w³aœ ciwoœci dr a¿-
ni¹ce dla sk óry i po win ien byæ z niej usuniê-
ty po kil ku go dzin ach, a u m³od szych dzie ci
nie sto sow any w ogó le), a tak ¿e na ubran ie.
Trze ba jed nak pamiêtaæ, ¿e ich dzia³anie jest
krótkotrwa³e.

Po po wroc ie do do mu na le¿y jak naj szybc iej
zmi eniæ ubran ie i obejr zeæ swo je cia³o, szcze- 
gólnie zwra caj¹c uwagê na miej sca, w któr ych
skóra jest de lik atna: g³owa (u dzie ci), okoli-
ce uszu, pa chy, do³y ³okcio we i pod kol ano we,
pêp ek, brzuch, pa chwiny, itp. Am eryka ñscy

Miej sca najc zêstszych uk¹szeñ przez kleszcze
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ba dac ze do rad zaj¹, by po spa cer ze nie tyl ko obe jrzeæ cia³o, ale rów nie¿ wzi¹æ prysz nic.
Dok³ad ne umyc ie siê za po moc¹ g¹bki mo ¿e po móc po zbyæ siê klesz czy, które do piero
po szuk uj¹ od pow iedni ego miej sca do ¿ero wania (cza sem zaj muje im to kil ka go dzin).
Sza cunk owo powoduje to spadek ryzyka zachorowania nawet o 60%.

Jeœ li prze byw amy na te ren ach en dem iczny ch (en dem ia to sta³e wy stê powanie za cho-
ro wañ na ok reœlon¹ ch orobê, np. za kaŸn¹, na da nym ob szar ze w licz bie utrzym uj¹cej siê
przez wie le lat na po dobn ym po ziom ie), wó wczas po winn iœmy dok³ad ne sp rawdzaæ cia³o
ka ¿dego dnia, a w przy padku dzie ci, tak¹ czyn noœæ za leca siê pr zep rowadzaæ nawet do
trzech razy dziennie.

Sposoby usuwania kleszczy

Ugryz ienia klesz cza s¹ bez bol esne, gdy¿ wraz z uk³uciem wpro wad za on do na szego or-
ga niz mu sub stanc je znie czul aj¹ce i in ne (prze ciwk rzepl iwe, prze ciwz apa lne) u³atwiaj¹ce
¿erowanie. W przy padku dost rze¿ enia klesz cza wcze pion ego w skórê, nale ¿y jak naj-
szyb ciej pozb yæ siê go np. za po moc¹ pen sety z cien kimi koñc ami, klesz czo³ap kami lub za 
po moc¹ pomp ki pró¿ niowej do usuw ania klesz czy (s¹ to œrodki dostê pne w ap tece). Trze ba
moc no chw yciæ klesz cza, jak najbl i¿ej miej sca wbi cia siê, pod wa¿yæ, a nas têpnie pew nym 
ru chem wy ci¹gn¹æ. Nie po winno siê do puœc iæ do zm ia¿d ¿enia klesz cza (w ten sposób
mo¿na wprow adziæ do or gan izmu wi rusy lub bak ter ie). Nal e¿y pró bow aæ usun¹æ go w ca-
³oœci (oderwaæ nie ob rac aj¹c, naj lep iej ru chem przy pom inaj¹cym ³uk). Pomocny mo¿e byæ
tak¿e prysznic – o czym wspomniano wczeœniej.

Sma row anie klesz cza 
olej em, kre mem lub
in nym t³uszczem mo¿e 
spowodowaæ wstrzyk- 
niêcie do cia³a cz³owie-
ka wiêkszej iloœci ma-
te ria³u za kaŸnego. Nie
na le¿y ta k¿e pr zypalaæ 
klesz cza p³on¹c¹ za-
pa³k¹ ani koñcó wk¹ ¿a-
rz¹ce go siê pa pier osa.
Do us uniê cia klesz cza
nie wol no u¿y waæ pil-
nik ów do pa znokci lub
ostrych przedmiotów.

Ilus tracja ob raz uje uk¹sze nie przez kleszcza
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Je ¿eli ma my k³opot z usuniê-
ciem klesz cza lub bo imy siê
wy konaæ tê cz ynnoœæ, na le¿y
niezw³ocznie zg³osiæ siê do
punk tu me dyczn ego.

Nie zwyk le istotne jest zde zyn-
fe kow anie miej sca, w któr ym
¿ero wa³ kleszcz.

Uwaga:  nie roz gniat aj go!

Choroby przenoszone przez kleszcze

Klesz czowe za pal enie mó zgu (KZM)

Jedn¹ z chorób prze nos zony ch przez klesz cze jest klesz czowe za pal enie mó zgu (KZM). To
gr oŸna cho roba prze bieg aj¹ca w dwóch etap ach. Po 2-4 ty god niach od ugryz ienia przez
klesz cza mog¹ wyst¹piæ ob jawy przy pom inaj¹ce grypê (wy soka tem per atu ra cia³a, bóle
miê œni). Po kil ku dniach ob jawy us têp uj¹, a osoba cho ra za czyna cz uæ siê do brze. Na tym
etap ie cho roba mo¿e siê zak oñc zyæ. Jeœ li nie, po kil ku dniach po nown ie po jaw ia siê
gor¹czka, sil ny ból g³owy, czasem powa¿ne objawy neurologiczne. 

U dzie ci symp tomy cho roby czê sto przy pom inaj¹ grypê i maj¹ prze bieg jed noe tapo wy, s¹
mniej cha rakt ery sty czne ni¿ u doros³ych.

Wi rus em KZM cz³owiek mo¿e 
siê zainfekowaæ nie tyl ko po-
przez œlinê zaka¿onego klesz-
cza, ale tak¿e drog¹ po kar-
mow¹. Ry zyk owne jest wiêc
spo¿ywanie su row ego, nie-
prze twor zone go mle ka, bo wi-
ru sem KZM mog¹ byæ za ka-
¿o ne kro wy, ko zy czy owce,
które nie wy kaz uj¹ ob jaw ów 
chorobowych. 

Ilus tracja ob raz uje usuw anie klesz cza pen set¹

Wyk res ob raz uj¹cy ob jawy KZM w po szc zególnych etap ach
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Re jon ami na jwi êks zego za gro-
¿e nia KZM w Pol sce s¹ te re-
ny daw nych woj ewództw: olsz-
tyñskiego, bia³ostock iego, su-
wal skiego, pod las kiego i opol- 
skie go, ale nale ¿y pami êtaæ,
¿e zaka ¿one klesz cze po jaw ia-
j¹ siê ju¿ w ca³ym kra ju. Wy-
stê puj¹ nie tyl ko w la sach, na
³¹kach, na dzia³kach, w par-
kach, ale tak¿e na przy domo-
wych traw nik ach. Prze nosz¹ je
tu taj pta ki i zwi erzêta do mowe,
g³ównie psy i koty. 

Klesz cze wystê puj¹ co raz pow-
szech niej rów nie¿ na te ren ach 
miej skich. Ba dan ia bi olo gów
pro wad zone przez War szaws ki
Uniw ersy tet Me dyczny i Pol-
sk¹ Ak ademiê Na uk wska zuj¹
na wy sok ie ry zyko uk¹sze nia przez klesz cza w po pul arny ch par kach, np. War szawy (Park
Leœny Be mowo, Las Kabacki, Las Bielañski). 

Wed³ug da nych Na rod owe go In styt utu Zdro wia Pu bliczn ego-Pa ñstwow ego Zak³adu Hi-
gie ny (NIZP-PZH) w Pol sce w ro ku 20 10 za rap orto wano 294 przy padki KZM, a w roku
2011 – 221.

Jedn¹ z form ochrony przed klesz czow ym za pal eni em mó zgu jest szcze pien ie. Nie
uchroni ono przed po gryz ieni em przez klesz cza, lecz przy got uje or gan izm do wal ki z wi-
ru sem. Na le¿y pa miêtaæ, ¿e or gan izm os ób, kt óre wy twor zy³y prze ciwc ia³a, ma szan sê
rozp oznaæ wi rusa i zn isz czyæ go, nim ten za cznie siê na mna¿aæ. Szcze pien ie prze ciwko
KZM jest szcze pien iem za lec anym zgod nie z Pro gram em Szc zepi eñ Ochronn ych w Pol sce
z 2012 ro ku. Jest ono w szczególnoœci za lec ane: za trudn ionym przy eks ploa tacji la su, sta -
cjon uj¹ce mu woj sku, funk cjon ari uszom stra ¿y po¿a rnej i gra niczn ej, rol nik om, m³odz ie¿y
odbywaj¹cej praktyki, turystom oraz uczestnikom obozów i kolonii.

O poda niu szcze pionki de cyd uje le karz kwa lif ikuj¹cy dan¹ oso bê do szcze pien ia. Za-
szcze pien ie siê prze ciw KZM nie chro ni przed in nymi cho rob ami prze nos zony mi przez

Ob szary za gro¿ one klesz czow ym za pal eni em mó zgu (KZM) w Pol sce
w la tach 2001-2011

" ród³o: Mel dunki Pañ stwo wego Zak³adu Hi gieny: Cho roby zak aŸne
i za truc ia w Pol sce, 2010-2011, www.pzh. gov.pl

zalewskm
Stempel

zalewskm
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zalewskm
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klesz cze, w tym przed bo rel ioz¹. Dla tego jeœ li wy bier amy siê na spa cer na te reny zie lone
– do la su, par ku, na ³¹kê – pow inniœmy zadbaæ o odpowiedni ubiór.

Bo rel ioza

Inn¹ cho rob¹ prze nos zon¹ przez klesz cze jest bo rel ioza. Od pow iedz ialne za ni¹ s¹ kr êtki
z gru py Bor rel ia. Pierw szym ob jaw em u cz êœci za ka¿ onych (ok. 40-60% pr zyp adków) jest
po jaw iaj¹cy siê na sk órze wo kó³ miej sca ¿ero wania klesz cza nie bol esny rum ieñ wêd ruj¹-
cy, czer wony lub czer won awy, okr¹g³y lub owalny, powiê kszaj¹cy siê doœæ znacz nie, a po tem
sa moi stnie za nik aj¹cy. Za ka¿ enie pocz¹tkowo prze biega bez objaw owo, nie kiedy obecne
s¹ ³agodne ob jawy gry pop odo bne. Po etap ie wcze snym mo¿e roz win¹æ siê dal sza in fekc ja 

(etap roz siany), w przy padku
neu rob ore lio zy mo¿e to byæ
jed nos tronne por a¿e nie ner wu 
twa rzow ego, bóle g³owy, bóle
ko rzonk owe. W in nych po sta-
ciach bo rel iozy mo ¿e do jœæ do
za pal enia du ¿ego sta wu, naj-
czê œciej ko lan owe go, znacz nie
rzadziej choroba atakuje serce 
lub narz¹d wzroku. 

Borel iozê le czy siê za po moc¹
an tybiotyków, czas trwa nia le- 
cze nia zal e¿y od etapu cho ro-
by i trwa ok. 28 dni, ale mo¿e
byæ wyd³u¿ony.

Inne cho roby od kleszc zowe

Op rócz KZM i bo rel iozy, ugryz ienia klesz czy mog¹ byæ przy czyn¹ wie lu in nych gr oŸnych
ch orób, ta kich jak: anap lazm oza gra nul ocy tar na, ba bes zjoza, dur po wrotny, gor¹czka
pla mis ta Gór Ska lis tych, gor¹czka œródziemnomorska, gor¹czka Q, klesz czowa gor¹czka
Ko lor ado, ospa riketsjowa, tularemia. 

Œli na ni ektórych ga tunków klesz czy (np. obrze ¿ków go³êbich) mo¿e powod owaæ sil ne
re akc je alerg iczne – wstrz¹s anaf il ak tycz ny, para li¿ od kleszc zowy. 

Opis chorób i ich objawów znaj duje siê na stro nie in tern eto wej www.klesz czei nfo.pl

w zak³ad ce „O cho rob ie”. 

Za czerw ieni enie sk óry po za inf eko wan iu bo rel ioz¹
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Ryzyko zaka¿enia chorobami odkleszczowymi

Ry zyko za ka¿ enia cho rob ami od kleszc zowy mi do tyc zy za rów no os ób miesz kaj¹cych w re gio-
na ch en dem iczny ch na sta³e, jak i tych prze byw aj¹cych tam cza sowo, np. pod czas wa kac ji.

Sy tua cje, kt óre zw iêk szaj¹ ry zyko to:

ö ak tywne sp êdza nie cza su na œwi e¿ym po wiet rzu, 
ö upraw ianie tu rys tyki pie szej lub ro wer owej, jaz da kon na, 
ö zbie ran ie grzy bów, jagód, 
ö po low anie, wê dko wan ie, 
ö week endy lub wa kac je na le œnej dzia³ce lub na wsi, 
ö po byt dzie ci na ko lon iach lub obo zach let nich, 
ö pra ca lub hob by wy mag aj¹ce cz êst ych po byt ów w le sie lub na te ren ach zie lon ych, 
ö spa cery lub pik niki w le sie lub na ³¹ce, 
ö ¿e glarstwo œr ódl¹dowe, tu rys tyka ka jak owa, 
ö sp o¿y wan ie pr odu któw mlecz nych wy twor zony ch z nie pas tery zow ane go mleka. 

Ry zyko za chor owa nia na cho roby od kleszc zowe, kt órym nie za pob iega szcze pien ie mo¿na 
zmnie jszyæ, jeœli za stos uje my siê do na stêp uj¹cych wskazówek:

ö na spa cer nal e¿y za³o¿yæ ja sne ubran ie – po po wroc ie ³atwiej bêdzie zauwa¿yæ klesz cze
na odzie ¿y,

ö naj lep iej wyb raæ kos zulê z d³ugim rêk awem, d³ugie spodnie i kry te obu wie, utrud-
niaj¹ce klesz czom dostêp do skóry (war to spr yskaæ nogi re pel entem, aby do datk owo
zn iech êciæ kleszcze),

ö po po wroc ie ze spa ceru ko nieczne jest spraw dzen ie ubran ia i usuni êcie dostr ze¿onych
klesz czy,

ö jeœli jest taka mo¿li woœæ, to war to wzi¹æ prysz nic, gdy¿ sil ny mas a¿ g¹bk¹ mo¿e zmyæ
klesz cze, które nie wbi³y siê jesz cze w cia³o,

ö nale ¿y równ ie¿ zwra caæ szcz ególn¹ uwagê na miej sca mniej wi doczne, gdzie skóra
jest de lik atna: g³owa (u dzie ci), okol ice uszu, pa chy, do³y ³okcio we i pod kol ano we, pê-
pek, brzuch, pa chwiny itp.,

ö za leca siê, aby ro dzice dok³ad nie spraw dzali ca³¹ skórê dziec ka po ka¿dym jego poby-
cie w miej scach zagr o¿onych atak iem klesz czy,

ö w³aœcic iele czwor onogów po winni ogl¹daæ swo je zwi erzêta po po wroc ie z ka ¿dego
spa ceru. 

Wiê cej in form acji na te mat klesz czy i chorób od kleszc zowy ch mo ¿na zn aleŸæ na stro nie
in tern eto wej www.klesz czei nfo.pl


