Mapa potenciálneho výskytu
kliešťov na Slovensku – kliešť obyčajný

Obr. 1	Rody kliešťov Slovenska (zľava doprava): Dermacentor (pijak), Ixodes (kliešť)
a Haemaphysalis (kliešť)

Obr. 2

Kliešť obyčajný (samička) číhajúci na liste trávy

Obr. 3

Samička pijaka lužného (Dermacentor reticulatus)

Obr. 4

Hlavička samičky pijaka stepného (Dermacentor marginatus)

Obr. 5

Samček kliešťa lužného (Haemaphysalis consinna)

Obr. 6

Kliešť stepný (Haemaphysalis punctata), samička (vľavo) a samček

Obr. 7

Kliešť lesostepný (Haemaphysalis inermis), samček (vľavo) a samička

Vážení čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk prvá mapa potenciálneho rozšírenia
kliešťov na Slovensku vôbec, s osobitným zameraním na klieš‑
ťa obyčajného a náčrtom ďalších významných druhov. Jej vzni‑
ku predchádzali dlhoročné štúdie viacerých odborníkov na kliešte
v rôznych vedných odboroch od zoológie, cez etológiu, ekológiu,
epidemiológiu až po geografiu. Hľadali sa prístupy, ktoré by vhod‑
ným spôsobom skĺbili poznatky zo stoviek miest monitorovania vý‑
skytu kliešťov na Slovensku s ich priestorovým zovšeobecnením.
Mapa potenciálneho rozšírenia je takto nazvaná preto, že sku‑
točné rozšírenie kliešťov je mozaikovité v priestore i čase. Kliešte žijú
v určitom typickom prostredí rozptýlené nerovnomerne. Príčinou sú
jednak hostitelia kliešťov, ktorí sú zdrojom potravy pre kliešte (krv)
a mikroklimatické podmienky prostredia, v ktorých sa kliešte liah‑
nu, prežívajú nepriaznivé obdobie, číhajú na hostiteľa a vyvíjajú
sa. Kliešte sú aktívne, to jest číhajú na hostiteľov, v určitom obdo‑
bí roka i dennej dobe, v závislosti od klímy a počasia. Tá môže byť
ovplyvnená aj nadmorskou výškou i orientáciou k svetovým stra‑
nám. Všeobecne je ich najviac na jar a podvečer, v horúcom lete
a cez obed na tých istých miestach ich však nenájdeme.
Najrozšírenejším a pre človeka najvýznamnejším kliešťom na
Slovensku je kliešť obyčajný. Jeho výskyt sa viaže na určité typy
krajiny, ktoré sú už rôznymi programami zmapované. Tieto typy
krajiny sme ako mapové vrstvy použili pri zostavení tejto mapy,
ktoré sú pre kliešte viac alebo menej vhodné, respektíve sa v nich
vôbec nevyskytujú. V určitej geografickej oblasti sa však na jednom
mieste vyskytujú aj ďalšie druhy kliešťov, ktoré sú nebezpečné pre
domáce zvieratá, najmä psy a mačky.
Milí čitatelia, milovníci prírody, turisti, profesionálni pracovní‑
ci v prírode, či len záujemcovia o tieto informácie, táto publikácia
by mala byť stručným sprievodcom v prostredí pre odhad rizika
stretnutia sa s kliešťami v danom mieste a čase, pre ich rozpozna‑
nie, ale aj o možnostiach ochrany a prevencie pred kliešťami i pre‑
nášanými chorobami.
Príjemný, bezpečný a ničím nerušený pobyt v prírode s Mapou
potenciálneho výskytu kliešťov na Slovensku


Vám praje autorský kolektív

Mapa potenciálneho výskytu kliešťov na Slovensku –
kliešť obyčajný, v mierke 1 : 500 000
je spracovaná softvérom ArcView 10.1 z podkladov mapových
vrstiev CORINE landcover 2012© SAŽP, Banská Bystrica, Digitálneho mapového diela SVM 50© ÚGKK SR 2006, zmluva č. 111/110420AG a Modelu cestnej siete © Slovenská správa ciest, Cestná databanka 1. 1. 2015. Na kategorizáciu sídiel podľa počtu obyvateľstva
bol použitý zdroj dát Štatistického úradu SR databáza DATAcube,
počet obyvateľov v roku 2014.
Vybrané vrstvy CORINE landcover 2012 aj s uvedením číselnej
kategórie v zátvorke boli použité pre vytvorenie piatich kvantitatívnych tried potenciálneho výskytu kliešťov:
1. vysoký výskyt – farba tmavozelená
– listnaté lesy (kategória 311)
– zmiešané lesy (313)
– prechodné lesokroviny (324)
2. stredný výskyt – farba svetlozelená
	– poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej vegetácie (243)
3. nízky, resp. ojedinelý výskyt – svetlejšia zelená
– ihličnaté lesy (312)
– trávne porasty, lúky a pasienky (231)
4. 	lokálny výskyt – farba žltá, lokálna koncentrácia v súvislých
remízkach, medziach, vetrolamoch, lesíkoch, medzi plochami
nezavlažovanej ornej pôdy (211)
5. 	bez kliešťov – farba biela
	ostatné kategórie z CORINE landcover 2012 (okrem zastavaných plôch kategórií 111 až 133)
Z digitálneho mapového diela boli použité vrstvy:
	vrstevnice s nadmorskou výškou 800 a 1200 m (čo odpovedá
hornej hranici bežného výskytu kliešťa obyčajného na severných svahoch – 800 m n. m. a na južných svahoch – 1200 m
n.m).
	sídla: mestá a dediny s uvedením názvu pri počte obyvateľov
nad 500 a iné zastavané plochy
	toky, vodné plochy, železnice
	cestná sieť (diaľnice, rýchlostné cesty a ich privádzače, cesty
I., II. a III. triedy)

SEZÓNNOSŤ VÝSKYTU KLIEŠŤOV

Kliešť obyčajný, Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)

Okrem špecifických nárokov konkrétnych druhov kliešťov na
prostredie sa stretávame aj s ich vymedzenými nárokmi na teplotu a vlhkosť. To má za následok, že určité druhy kliešťov majú svoje obdobie aktivity, kedy vyhľadávajú hostiteľa, prijímajú potravu,
prekonávajú metamorfózu, samičky kladú vajíčka a liahnu sa larvy.
Toto obdobie je u niektorých druhov kliešťov vymedzené na teplé obdobie roka, u iných na jarné a jesenné a dokonca máme aj
kliešte, ktoré sú aktívne v chladnom období roka, aj priamo v zime.
Nepriaznivé obdobie prekonávajú takzvanou diapauzou, čo je utlmenie životných prejavov a metabolizmu na minimum.
Kliešte však majú aj svoj denný rytmus, kedy číhajú na hostiteľov. Je to dané momentálnymi vonkajšími podmienkami, najmä
počasím, teplotou, slnečným svitom, vetrom a podobne. S kliešťom
sa nestretneme počas dažďov, silného vetra, horúčav, alebo mrazov. Naopak, aktívne sú najmä z rána a večer pri teplotách od 5 do
25 °C, v chladnejších lesoch v horských oblastiach s tieňom vytváraným korunami stromov, môžu kliešte číhať na hostiteľov aj počas
celého dňa.
Tieto skutočnosti si je potrebné uvedomiť, pretože v nevhodnú
dobu aj na vhodnom mieste kliešťa nenájdeme, alebo naopak, aj
na menej vhodnom mieste ale v pravý čas na kliešťa natrafíme. Aj
o tom pojednáva Mapa potenciálneho rozšírenia kliešťov na Slovensku.
Mapa kliešťov Slovenska je zameraná predovšetkým na výskyt
kliešťa obyčajného, ktorý sa vyskytuje v prostredí človeka, s ktorými
sa môžeme stretnúť pri akýchkoľvek aktivitách v tomto jeho biotope, či už pri oddychu, turistike, poľovačke, záhradkárstve, v profesionálnom živote, alebo len tak náhodne pri akomkoľvek aj náhodnom navštívení takéhoto miesta (lesy, kroviny, vetrolamy alebo iná
súvislejšia rozptýlená zeleň v poľnohospodárskej krajine, mestské
parky a pod.).
S kliešťom obyčajným sa miestami vyskytujú aj ďalšie zdravotnícky významné epidemiologicky (vyvolávajú choroby ľudí) i epizootologicky (vyvolávajú choroby zvierat) významné kliešte. Kliešť
obyčajný však predstavuje asi 99% všetkých kliešťov, ktoré sa na
človeka priciciavajú. Tie ostatné externé kliešte človeka napadnú
zriedkavo, zato sú nebezpečnejšie pre naše domáce zvieratá (najmä psy) a hospodárske zvieratá (dobytok, ovce, kozy).

Tento euroázijský mezofilný druh obľubuje mierne teplé a mierne vlhké prostredie. Je to náš najrozšírenejší a najvýznamnejší
kliešť, rozšírený takmer po celom Slovensku. Typickým znakom je
tmavohnedý až čierny chrbtový štít a červené bruško u nenacicanej samičky (obr. 2). Samček je celý čierny a menší ako samička. Limitujúcim faktorom pre jeho výskyt sú okrem vhodných hostiteľov
najmä klimatické podmienky ako vzdušná vlhkosť a teplotné rozmedzie vo vegetačnom období od 5 až 7 °C do 32 °C. V zime prežije
aj počas veľkých mrazov.
V životnom cykle ixodových kliešťov sa striedajú tri vývinové
štádiá. Plne nacicaná oplodnená samička (1) kladie do vrchnej vrstvy pôdy 2–5 tisíc vajíčok. Z vajíčok sa vyliahnu 6-nohé larvy (2).
Tieto cicajú na drobných cicavcoch, plazoch, prípadne vtákoch
(2a). Po nacicaní, ktoré trvá 2 až 6 dní, larvy opúšťajú hostiteľa a vo
vonkajšom prostredí sa metamorfujú na 8-nohé nymfy (3), ktoré cicajú 2 až 7 dní na stredne veľkých domácich a voľne žijúcich zvieratách (3a). Následne odpadávajú do prostredia, kde metamorfujú na
dospelé kliešte, samčieho alebo samičieho pohlavia (4). Samička
cicia krv 5 až 14 dní na stredne veľkých a veľkých domácich a voľne
žijúcich zvieratách (4a).

METÓDA STANOVENIA VÝSKYTU KLIEŠŤOV

Čo sú kliešte

STAVBA TELA KLIEŠŤOV

EKOLÓGIA KLIEŠŤOV

Pre zistenie výskytu aktívnych kliešťov a ich hustoty na danom
mieste sa používa metóda tzv. smýkania (vlajkovania) prízemnej
vegetácie, pri ktorej ťaháme bielu flanelovú látku o rozmeroch 1 x
1 m ako zástavku v jednej neprerušenej línii 100 m. Vlajku prezeráme po 2–5 metroch. Do úvahy sa berú len počty dospelých kliešťov
a nýmf. Larvy sa nepočítajú, nakoľko na jednom m2 ich môže byť aj
tisíc. Pre stanovenie tejto hustoty kliešťov je potrebné vykonať zbery v jednom type krajiny (biotope) opakovane aspoň v 10 líniách, na
viacerých miestach, za rôzneho počasia, v rôznej dennej dobe. Tieto zbery sa vykonávajú v ročnom období, kedy je daný druh kliešťa
v najvyššej svojej aktivite a ešte v dennú dobu, kedy kliešte pravidelne číhajú na hostiteľov. Spravidla sú to jarné mesiace apríl až jún
a ráno a podvečer.
Z týchto údajov sa vypočíta hustota momentálne aktívnych
(práve číhajúcich) kliešťov v prostredí na ploche 100 m2, ktorú
v mape vyjadrujeme v 5 kvantitatívnych stupňoch na základe empirických poznatkov: vysoký, stredný, nízky výskyt kliešťov, miesta
s lokálnym výskytom v krajine zvyčajne bez kliešťov a miesta bez
kliešťov. Mapa teda udáva potenciálny výskyt aktívnych kliešťov na
danom mieste v čase ich najvyššej aktivity nasledovne:

Kliešte sú obligátne krv cicajúce parazity ľudí a zvierat, ktoré sa
nevedia živiť inou potravou, len krvou. Patria medzi článkonožce,
ale nie sú hmyz, za ktorý sú niekedy nesprávne zamieňané.
Od hmyzu sa líšia jednak zrasteným telom do jedného útvaru
a majú 4 páry nôh, čo ich viditeľne odlišuje od hmyzu, ktorý má
len 3 páry nôh. Podľa stavby tela sú kliešte zaradené do podtriedy
roztoče (Acari) a tvoria samostatný systematický rad kliešte (Ixodida), ktorý sa ďalej delí na dve čeľade, na kliešťovcovité (Argasidae)
a kliešťovité (Ixodidae).
Kliešťovcovité parazitujú na vtákoch, najmä holuboch, hydine,
ale aj netopieroch. Sú schopné napadnúť aj človeka, najmä pri práci
v holubníkoch. V Európe je zastúpený jeden rod, kliešťovec – Argas
a na Slovensku sú známe 4 druhy. Špecifickou črtou kliešťovcov je,
že telo majú pokryté zvrásnenou mäkkou kožou, pre ktorú ich nazývajú najmä v cudzojazyčnej literatúre aj ako „mäkké“ kliešte. Ich
ústne ústroje sú umiestnené na spodnej strane tela a zvrchu ich
nevidieť.
Kliešťovité, zvané aj ixodové kliešte, alebo jednoducho kliešte,
majú telo na chrbtovej strane kryté chitínovým štítkom a preto sú
nazývané aj „tvrdé“ kliešte. Ústne ústroje majú na prednej strane
tela a sú dobre viditeľné zhora.
Podľa Systema Naturae 2000, je doteraz opísaných 713 druhov
ixodových (tvrdých) kliešťov z čeľade Ixodidae, ktoré sú zoradené
do 13 rodov. Na Slovensku žijú tri rody ixodových kliešťov. Ich odborné názvy sú Dermacentor (slovensky sa nazýva pijak), rod Haemaphysalis (slovensky kliešť) a najmä rod Ixodes (slovensky tiež
kliešť) (obr. 1).
Na Slovensku z epidemiologicky výzmaných druhov kliešťov žijú
dva druhy pijakov, tri druhy kliešťov rodu Haemaphysalis a jeden
druh rodu Ixodes, kliešť obyčajný, odborne Ixodes ricinus, ktorý je
rozšírený takmer v celej Európe.

Telo kliešťov je zrastené do jedného útvaru, na ktorom je rozlíšiteľné vlastné telo s nohami a ústne ústroje. Ústne ústroje u ixodových kliešťov sú umiestnené na prednom konci tela a viditeľne vyčnievajú dopredu. Celý tento útvar sa v odbornej literatúre nazýva
gnathosoma. V bežnej reči sa nesprávne označuje aj ako hlavička.
Základom gnatosomy je tvrdá chytínová základňa, z ktorej dopredu vyrastá tvrdý dlátovitý, skobe podobný útvar hypostom s
radmi spätných zúbkov, ktorými sa kliešť fixuje v koži hostiteľa. Nad
hypostómom sú umiestnené párové trubicové útvary nesúce na
konci chelicery, klieštiky, ktoré spolu so žliabkom na hornej stene hypostómu vytvárajú kanálik, ktorý ústi do ústneho otvoru na
gnathosome a ním kliešť nasáva krv. Chelicery slúžia na prerezanie
kože a vytvorenie rany, do ktorej kliešť vsunie hypostóm a chelicery. Následne kliešť vylúči slinami látku zvanú cement a v mieste
prichytenia sa prilepí, čo je príčinou pevného uchytenia. Po bokoch
základne hlavičky sú umiestnené 4-článkované palpy (tiež pedip‑
alpy), čo sú hmatadlá, pomocou ktorých si kliešť hľadá miesto na
pricicanie. Tvar pálp má diagnostický význam. Na hornej strane základne gnathosomy sú u samičiek pórovité polia, ktoré majú rôzny
tvar a sú dôležitým diagnostickým znakom. Samčeky pórovité polia
nemajú. Gnathosoma je od tela oddelená viditeľnou brázdou.
Vlastné telo kliešťov sa nazýva idiosoma. U kliešťov čeľade Ixodidae je na chrbtovej strane kryté chitínovým štítom (scutum). U samčekov pokrýva celé telo (conscutum), kým u samičiek
a vývinových štádií len tretinu až polovicu tela. Po stranách štíta
u kliešťov pijakov sú jednoduché oči. Ostatné naše kliešte oči nemajú. Časť idiosomy za štítom sa nazýva alloscutum, bruško. Z jeho
prednej brušnej časti vyrastajú nohy. Nymfy a dospelé kliešte majú
4 páry, larvy majú len 3 páry nôh. Na konci prvého páru nôh, na
chodidlách sa nachádza zmyslový Hallerov orgán, ktorý tvorí jamka
s receptormi citlivými na teplo, pachy, vlhkosť, CO2. Chodidlo je zakončené dvomi háčikmi s blanitým vankúšikom.

Ekológia kliešťov vyjadruje ich vzťah k hostiteľom, na ktorých
prijímajú potravu a vonkajšiemu prostrediu, v ktorom sa kliešte vyvíjajú, číhajú na hostiteľov, samička kladie vajíčka a liahnu sa larvy,
kde kliešť strávi asi 95% svojho života.
Väčšina druhov kliešťov žije v hniezdach a norách hostiteľov
a nazývajú sa hniezdno‑norové, alebo nidikolné kliešte. Človek sa
s nimi stretne len zriedka. Významnejšie pre človeka sú takzvané
externé, alebo exofilné druhy, ktoré žijú a na svojich hostiteľov číhajú na prízemnej vegetácii. To môže byť tráva, opadané lístie, nízke
krovie. S tými to kliešťami sa môžeme stretnúť aj my, alebo domáce
a hospodárske zvieratá pri pobyte a pohybe v prírode.
Prostredie, v ktorom daný kliešť žije nazývame biotopom. Každý druh kliešťa má iné nároky na prostredie, ktoré je dané jednak typom vegetácie (stromy, kríky, tráva, podrast), ale aj súhrnom
abiotických faktorov, čo je predovšetkým teplota, vlhkosť pôdy a aj
extrémy počasia. Spoločne vplývajú na mikroklimatické pomery
v pôde, kde kliešte prežívajú studené zimy aj horúce letá, prekonávajú metamorfózu na vyššie vývinové štádiá, samičky uskutočňujú
ovogenézu a kladú vajíčka, z ktorých sa liahnu larvy. Na túto mikroklímu vplýva aj podložie (priepustné či nepriepustné pre vodu),
orientácia k svetovým stranám, nadmorská výška, aj činnosť človeka a možno aj ďalšie faktory, ktorých účinky ešte dobre nepoznáme, ale predpokladáme.
Exofilné kliešte majú široký okruh hostiteľov. Larvy týchto kliešťov pijú zväčša na drobných zemných cicavcoch, vtákoch a plazoch,
samice na stredne veľkých (zajace, ježe, veverice) a veľkých zvieratách (srnčia a jelenia zver, ovce, dobytok). Nymfy napádajú všetky
skupiny hostiteľov. Všetky štádia kliešťov s obľubou napádajú aj psy
a mačky.
Striedanie hostiteľov má u exofilných kliešťov zásadný epidemiologický význam pri prenose a udržiavaní pôvodcov mnohých
prenosných chorôb ľudí a zvierat v prírode (prírodne ohniskové nákazy). Kliešť sa nakazí pôvodcami chorôb väčšinou ako larva alebo
nymfa na infikovaných hostiteľoch, ktorí sú rezervoármi pôvodcov
týchto chorôb v prírodných ohniskách. Pri cicaní krvi v nasledujúcom vývinovom štádiu prenesú nákazu na tohto hostiteľa, ktorým
môže byť aj človek alebo domáce zvieratá.

VÝKLAD K LEGENDE MAPY
potenciálneho rozšírenia kliešťov na Slovensku

nému svetlu až do nadmorských výšok 1400 m. Na druhej strane
to môžu byť hlboké horské údolia aj v nižšie položených miestach
s tepelnou inverziou, čo sa prejavuje aj v skladbe vegetácie. V hlbokých údoliach sú v prevahe smreky a jedle, na chrbtoch hôr zmiešané lesy. V súvislých smrekových monokultúrach bez bylinného
podrastu sa s kliešťami nestretneme. Priemerný počet kliešťov na
ploche 100 m2 v období jarného maxima aktivity je nižší ako 10.
Lokálne aj vo vyššej hustote sa vyskytuje v remízkach, vetrolamoch, lesíkoch a krovinách medzi rozsiahlymi plochami ornej pôdy.
Bez kliešťov sú zastavané plochy, orná pôda, mokrade a podmáčané lesy, rašeliniská, smrekové monokultúry a kosodrevina,
piesky, vinice, ovocné sady, chmeľnice, vyslovene lúky bez krovitej
vegetácie, skalné sute a miesta nad hranicou lesa. Ojedinelé zánosy kliešťov na hostiteľoch do týchto plôch sú však možné.
Vrstevnica 800 m n. m. zobrazuje teoretickú hornú (výškovú)
hranicu rozšírenia kliešťa obyčajného na severných svahoch, vrstvevnica 1200 m n. m. túto výškovú hranicu na južných svahoch.
Výskytu kliešťov v týchto miestach odpovedá aj typ vegetácie (zelená farba v svetlejších odtieňoch). Ojedinele sa kliešť obyčajný môže
vyskytnúť aj nad hranicou 1200 m n. m., čo potvrdujú aj naše zbery.

a na druhom článku hmatadiel, na zadnom hornom okraji majú výrazný zúbok. U samičiek sú pórovité polia na základni gnathosomy
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Moravy,
Laborec, Latorica, Bodrog a Tisa. V poslednom období rozširuje
svoj areál smerom na sever, je už pod Vihorlatom, ale aj v dolnom
až strednom Považí, Dolnom Pohroní. Údoliami riek sa postupne
šíri do vyšších polôh a preniká aj do miest. Zaznamenaný bol aj na
území Košíc i Trenčína.

Vysoký výskyt kliešťov – je v miestach, kde priemerný počet
1.	
nazbieraných nýmf a dospelých kliešťov na 100 m2 je väčší
ako 20.
2.	Stredný výskyt kliešťov – je v miestach, kde priemerný počet
nazbieraných kliešťov na 100 m2 je od 10 do 20 jedincov.
3.	Nízky výskyt kliešťov – je v miestach, kde priemerný počet
nazbieraných kliešťov na 100 m2 je menší ako 10.
4.	Lokálny – je v miestach, kde sa kliešte bežne nevyskytujú
(napr. orná pôda, udržiavané mestské parky a pod.), ale sú
tam ostrovčeky pôvodnej vegetácie (vetrolamy, remízky) alebo zanedbané a zarastené plochy, kde kliešte môžu byť.
5.	Miesta bez kliešťov – sú to plochy, kde sa kliešte bežne nevyskytujú, ako sú napr. vysokohorské plochy nad hranicou
vegetácie, kamenné sute, močiare, duny a piesky, udržiavané
vinice, zastavané plochy, technické plochy a pod.

Kopulácia prebieha na hostiteľovi počas cicania samičky. Po plnom
nacicaní samička zväčší svoj objem 200–250 násobne a odpadáva do vonkajšieho prostredia, kde sa v nej vyvíjajú vajíčka, z ktorých sa už o týždeň liahnu larvy. Všetky procesy cez vývoj vajíčok
až po liahnutie sú závislé od teploty a vlhkosti prostredia. Po vykladení vajíčok samička hynie. Vývinový cyklus kliešťa sa tým uzatvára
a trvá zväčša 1 až 3 roky.
Sezónna aktivita kliešťa obyčajného má zvyčajne dvojvrcholovú krivku s nástupom aktivity krátko po roztopení snehu už v marci, pri miernych zimách aj skôr. Maximum aktivity má v apríli až júni
(graf 1). V letných mesiacoch (v júli a najmä v auguste) ich aktivita
výrazne poklesne na celom území Slovenska. V jeseni po nástupe
dažďov ich výskyt v biotopoch ešte nevýrazne stúpne v septembri. Ak však jeseň je teplá a suchá (babie leto), toto jesenné zvýšenie aktivity nenastane a s kliešťami sa ešte môžeme ešte ojedinele
stretnúť do novembra, do príchodov nočných mrazov.

Sezónna aktivita kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus)
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Sezónna aktivita kliešťa obyčajného

Z chorôb kliešť obyčajný na človeka v našich podmienkach prenáša
najmä kliešťovú encefalitídu, Q‑horúčku, anaplazmózu, ehrlichiózu, lymskú boreliózu a tularémiu. Na zvieratá prenáš babeziózu
dobytka (Babesia divergens) a oviec (B. ovis) a vírusovú kliešťovú
Sezónna aktivita pijakov (rod. Dermacentor)
horúčku oviec, tzv. louping
ill. Izolovaní
boli pôvodcovia listeriózy,
(% aktivity
ročného maxima)
červienky, brucelózy, toxoplazmózy a iné.
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100
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V mape potenciálneho rozšírenia kliešťov na Slovensku jednotlivé mapové vrstvy odpovedajú rozšíreniu kliešťa obyčajného v období jeho najvyššej ročnej i dennej aktivity, čo sú jarné mesiace
od apríla do júna a v odpoludňajších až večerných hodinách, čo
v grafe sezónnej aktivity je zvýraznené hodnotou 100%. Nie je to
teda počet kliešťov na ploche 100 m2, ale pomer k maximálnej hodnote v konkrétnom mesiaci.
Najvyššia hustota kliešťa obyčajného je v listnatých (najmä
dubovo‑hrabových) a zmiešaných lesoch, hájoch, na lesných lúkach a pasienkoch a prechodných formách od lesov do krovinatého biotopu s bylinným podrastom, ktorý v legende mapy označujeme ako vysoký výskyt (tmavozelená farba). Na južných svahoch sa
kliešť obyčajný udrží vo vysokej hustote až do nadmorských výšok
900–1000 m, na severných svahoch len asi do 600 m. Toto územie
s potenciálne vysokým výskytom kliešťov 30 % územia Slovenska.
Je to súčet plôch mapových vrstiev 311, 313 a 324 CORINE landcover
2012© SAŽP, Banská Bystrica.
Aj v tomto biotope je však výskyt kliešťov mozaikovitý. Najviac
ich je vo vlhkých údoliach, na lesných okrajoch, v tesnej blízkosti chodníkov a lesných cestičiek, kde je vyššia frekvencia pohybu
potenciálnych hostiteľov. V súvislom lese je ich výrazne menej, dokonca sú v takomto type biotopu aj plochy bez kliešťov. Teda tmavozelená farba je potenciálnym miestom vysokého výskytu kliešťov, nie jeho skutočným výskytom, aj to v mesiacoch ich jarného
maxima. V priemere (zisteného z väčšieho počtu zberov v rôznych
jarných mesiacoch i rokoch) je počet aktívnych (číhajúcich) kliešťov
(nýmf a dospelých) vyšší ako 20 na ploche 100 m2.
So strednou hustotou kliešťov (svetlo zelená farba) sa stretávame v oblastiach s prirodzenou vegetáciou rozptýlenou v poľnohospodárskej krajine, ktoré sú viac alebo menej spojené s okolitými
lesmi, ale aj v spoločenstvách listnatých drevín a krovín v údoliach vo vyšších horských oblastiach do nadmorskej výšky 1000–
1200 m n. m. Počet aktívnych kliešťov (nýmf a dospelých) v období
maxima je od 10 do 20 jedincov na ploche 100 m2.
S nízkou hustotou kliešťov (svetlejšia zelená farba) sa stretávame v ihličnatých lesoch, najmä v údoliach potokov a potôčikov
a na lesných okrajoch s prímesou listnatých stromov a kríkov, ale aj
na lesných čistinkách a chrbtoch hôr vystavených priamemu slneč-

Pijak lužný je spolu s pijakom stepným naším najväčším kliešťom (obr. 3). Jeho typickým znakom je hnedo‑bielo mramorovo
sfarbený chrbtový štít, ktorý je výraznejší u samčekov ako samičiek.
Telo samičiek je tmavo hnedé. Od pijaka stepného ho možno odlíšiť podľa tvaru hmatadiel, ktoré u pijaka lužného sú širšie ako dlhšie

OSTATNÉ VÝZNAMNÉ KLIEŠTE SLOVENSKA
Z územia Slovenska je známych 21 druhov kliešťov, z ktorých je
8 epidemiologicky významných pre človeka a/alebo domáce zvieratá. Vyznačujú sa špecifickým vzťahom k určitému typu prostredia
(biotopu), na základe čoho môžeme ich výskyt predpokladať. Tieto ďalšie druhy kliešťov na Slovensku patria k dvom rodom: Der‑
macentor a Haemaphysalis (obr. 1). Sú to pijak lužný (Dermacentor
reticulatus) a pijak stepný (Dermacentor marginatus), kliešť lužný
(Haemaphysalis concinna), kliešť stepný (Haemaphysalis puncta‑
ta) a kliešť lesostepný (Haemaphysalis inermis),

Pijak lužný, Dermacentor reticulatus (Fabricius, 794)

Sezónna aktivita pijakov (rod. Dermacentor)
(% aktivity ročného maxima)
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Pijak stepný, Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776)
Pijak stepný je spolu s pijakom lužným naším najväčším kliešťom (obr. 4). Jeho typickým znakom je hnedo‑bielo mramorovo
sfarbený chrbtový štít, telo samičiek je tmavo hnedé. Od pijaka lužného ho možno odlíšiť podľa tvaru hmatadiel, ktoré sú dlhšie ako
širšie. Na druhom článku pálp majú len nevýrazný zúbok. Pórovité
polia na základni gnathosomy sú šikmo oválne.
Vyskytuje sa v biotopoch lesného a lesostepného charakteru
so suchomilnými rastlinnými spoločenstvami spoločne s kliešťom
obyčajným a kliešťom lesostepným, miestami aj s kliešťom stepným. Jeho domovinou je Stredomorie, na Slovensku sa početnejšie vyskytuje v Slovenskom krase a na Krupinskej planine, kde bol
v 50-tych rokoch kalamitne premnožený.
Hostitelia dospelých pijakov sú väčšie cicavce (kone, dobytok,
ovce, kozy, prasatá, srnce, jelene, psy, líšky). Nymfy cicajú na menších cicavcoch (králiky, zajace, psy) ale aj na jeleňoch, srnách a kozách. Larvy vyhľadávajú hostiteľa predovšetkým medzi drobnými
hlodavcami a hmyzožravcami.
Sezónna aktivita pijaka stepného je obdobná ako pijaka lužného (graf 2).
Epidemiologický význam je obdobný ako u pijaka lužného. Je
hlavným rezervoárom a prenášačom rickettsie Rickettsia slovaca,
spôsobujúcu chorobu TIBOLA.
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Kliešť lužny, Haemaphysalis concinna (Koch, 1844)

60
40
20
0

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Graf 2 Sezónna aktivita pijakov

Dospelé kliešte sú aktívne už skoro na jar po roztopení snehu. Vrchol aktivity dospelých kliešťov pripadá na obdobie od začiatku
apríla do konca mája. Druhú výrazne menšiu vlnu možno zastihnúť
na jeseň v septembri a októbri až do príchodu mrazov (graf 2).
Jeho rozšírenie sa spája s epidemickým výskytom babeziózy psov na južnom a východnom Slovensku s premorenosťou do
40 %. Pijak lužný je u nás prenášačom aj vírusu kliešťovej encefalitídy a udržuje ohniská tularémie.

Kliešte rodu Haemaphysalis fylogeneticky patria medzi najstaršie druhy kliešťov. Celé telo kliešťov, štít i bruško, je svetlo hnedej
farby, štít u samičky je najširší v prostriedku (obr. 5). Na hmatadlách
je viditeľný bočný výrastok u všetkých vývinových štádií a koniec
hmatadiel má u samčekov kliešťovitý tvar. Do okruhu hostiteľov
patria cicavce, jašterice a vtáky. Väčšie domáce a divo žijúce kopytníky a mäsožravce sú hostiteľmi dospelých kliešťov. Larvy žijú
v norách hlodavcov, človeka alebo domáce zvieratá napádajú len
nymfy a samičky.
Kliešť lužný je euroázijský druh. Vyskytuje sa v oblastiach s miernou a vlhkou klímou, najmä v záplavových oblastiach nížinných lesov, väčšinou listnatých, menej ho nachádzame v zmiešaných lesoch. Na Slovensku sa vyskytuje na južnom Slovensku v miestach
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výskytu pijaka lužného i kliešťa obyčajného, ojedinele aj v severnejších oblastiach.
Kliešť lužný je letný kliešť, aktívny od apríla do októbra s maximom v júni a júli. Prenáša vírus kliešťovej encefalitídy.

Kliešť stepný, Haemaphysalis punctata (Canestrini et Fanzago, 1877)
Telo kliešťov je svetlo červenohnedé, pozdĺžne oválne. Chrbtový
štít u oboch pohlaví je bodkovaný, u samičiek je najširší v prednej
tretine, hmatadlá sú široké s bočným výrastkom, ale bez kliešťovitého zakončenia (obr. 6). Je to palearktický druh, v Európe známy
aj ako kliešť ovčí, z anglického prekladu aj červený ovčí kliešť. Vyskytuje sa prevažne v teplých oblastiach s miernou zimou. Dospelé
kliešte sa objavujú na vegetácii od konca marca do júna a v októbri.
Jeho výskyt na Slovensku je ojedinelý v miestach výskytu pijaka
stepného na lesostepiach stredného a juhovýchodného Slovenska.
Jeho význam na Slovensku je zanedbateľný, prenáša vírus kliešťovej encefalitídy.
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KLIEŠŤAMI PRENÁŠANÉ CHOROBY

Lymská borelióza

Babezióza

PREVENCIA PRED KLIEŠŤAMI A CHOROBAMI

Kliešťová encefalitída

Lymská borelióza (LB) je najčastejšou kliešťami prenášanou
infekčnou chorobou na severnej pologuli. Pôvodcom sú spirochéty komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato. Prenášačom je
kliešť obyčajný. Infikovanosť kliešťov je od 5 do 45%, prenos borélií
z kliešťa na hostiteľa (aj človeka) nastáva až po 24 hodinách. Počet
ochorení na lymskú boreliózu na Slovensku v dlhodobom trende
narastá, v ostatnej dekáde chorobnosť kolíše približne od 12 do 20
ochorení na 100 tisíc obyvateľov ročne, čo je cca 600 až 1000 prípadov ročne.
Lymská borelióza je na Slovensku rozšírená vo všetkých okresoch, najviac na Strednom Považí, Ponitrí, Pohroní a na východnom Slovensku v severných okresoch a v povodí Latorice a Laborca
(obr. 10).
Jej výskyt v priebehu roka je dvojvrcholový. Prvý vrchol sa objaví zväčša v januári a súvisí zrejme s neskorými formami ochorenia
v druhom až treťom štádiu. V apríli začína narastať počet akútnej
formy, ktorý vrcholí v letných mesiacoch, v júni až auguste a postupne klesá do decembra.

Babezióza je prenosné parazitárne ochorenie zvierat i ľudí, spôsobené jednobunkovými parazitmi červených krviniek rodu Babe‑
sia, nazývané aj krvomočenie. Ochorenie u ľudí vyvolávajú najčastejšie dva druhy babézií, Babesia divergens (pôvodca babeziózy
dobytka) a Babesia microti (myšia babézia). Na Slovensku doposiaľ
ochorenie u ľudí potvrdené nebolo, aj keď v Európe sa sporadicky vyskytlo pár prípadov, napríklad v Nemecku, Rakúsku a Poľsku.
Prenášačom je kliešť obyčajný.
V našich podmienkach sa vyskytuje predovšetkým babezióza psov, ktorú spôsobuje Babesia canis. Prvý prípad bol opísaný
v roku 2000. Prenášačom psej babeziózy je pijak lužný, kterého
infikovanosť babéziami je miestami až 40%. V súčasnosti je babe
zióza psia rozšírená s pijakom lužným takmer po celom južnom Slovensku. Pre človeka babezióza psia nie je nebezpečná a neprenáša sa ani z chorého zvieraťa. Ochorenie psov je často sprevádzané
letargiou, zvracaním, nechutenstvom, celkovou slabosťou. Typické
sú horúčky a v dôsledku postupného rozpadu červených krviniek
dochádza spočiatku k anémii, neskôr k žltačke. V liečbe sa úspešne používa imidokarb (prípravok Imizol). Neliečené prípady často
končia smrteľne.

Prevencia pred kliešťami spočíva v osobnej ochrane pred napadnutím kliešťom, zamedzení kontaktu s kliešťami, používaním
repelentov na odev, obuv alebo kožu, dodržiavaní dôslednej kontroly tela po návrate z prírody. Prezerajú sa najmä predilekčné
miesta, čo sú hlava za ušami, krk, hrudník, podpazušie, predlaktie,
brucho a pás, slabiny, stehná, predkolenie a pohlavné orgány. Našli sa aj vo zvukovode alebo v análnej brázde.
Ak sa už stane, že sa kliešť pricicia, je dôležité ho čo najskôr
a bezpečne odstrániť. Na trhu sú dostupné rôzne pomôcky, ako
sú klieštiky na kliešte, háčiky, slučky, vidličky, zmrazovače i iné pomôcky. Každá z nich má svoje výhody i nevýhody. Najčastejšou
pomôckou je pinzeta, či už z manikúry, alebo špeciálna na kliešte.
Nech už použijeme akúkoľvek pomôcku, kliešťa nevytáčame, nekvapkáme na neho olej, neprikladáme tampón s následným krúžením na koži.

Kliešťová enecefalitída je vírusový zápal mozgu a mozgových
blán, prenášaný na človeka kliešťami Ixodes ricinus. Infikovaných
kliešťov v ohniskách je asi jedno promile, čo je jeden z tisíc. Vírus sa
nachádza v slinných žľazách kliešťov a k prenosu infekcie dochádza
už počas prvých hodín cicania krvi. Ročne na Slovensku ochorie
od cca 50 do 150 pacientov (chorobnosť 1 až 3 prípady na 100 tisíc
obyvateľov). Aktívne ohniská sú predovšetkým na Strednom Považí
od Žiliny po Piešťany, na Hornom Ponitrí a Strednom Pohroní, sporadicky aj na strednom a východnom Slovensku (obr. 8). Sezónnosť
kliešťovej encefalitídy je väčšinou dvojvrcholová a odpovedá aktivite kliešťov.

Kliešť lesostepný, Haemaphysalis inermis (Birula, 1895)
Veľkosťou tela sú dospelé kliešte najmenšie z našich kliešťov
rodu Haemaphysalis. Telo je mierne oválne, svetlohnedé, palpy sú
úzke a krátke, valcovité (obr. 7). Vyskytuje sa na južnom Slovensku v teplých oblastiach v listnatých a zmiešaných lesoch, zriedka
vo vyslovene stepných biotopoch. Známy je jeho početný výskyt
v Slovenskom krase. Je to zimný kliešť. Dospelé kliešte sú aktívne
od začiatku októbra do konca júna, nymfy na jar a v jeseni, larvy od
mája do augusta. Hostiteľmi sú cicavce, nedospelé kliešte pijú aj na
jaštericiach. Prenáša vírus kliešťovej encefalitídy.

I.

Anaplazmóza (HGA)
HGA je infekčné ochorenie ľudí a zvierat, ktoré spôsobuje
baktéria Anaplasma phagogytophilum, napádajúca biele krvinky. Spôsobuje tzv. (humánnu) granulocytárnu anaplazmózu ľudí
(z toho skratka HGA), psov a koní. Ochorenie má charakter prírodnej ohniskovosti. Je rozšírené takmer na celom svete, kde sú jej prenášače, kliešte. Prenášačom v Európe je kliešť obyčajný, preto sa
väčšinou skryte vyskytuje spoločne s lymskou boreliózou. Infikovanosť kliešťov je 3 až 8%. K prenosu pôvodcov infekcie dochádza
zvyčajne 24 až 48 hodín po pricicaní kliešťa. Prvý prípad ochorenia
u človeka na Slovensku bol opísaný v roku 2010 u lesného robotníka. Infekcia prebieha mnohokrát asymptomaticky, u starších ľudí
a ľudí s oslabenou imunitou sa môže rozvinúť do akútneho stavu
podobnému chrípke. Ochorieť môžu aj zvieratá s vysokými horúčkami, depresiou, nechutenstvom, opuchmi končatín, môže sa objaviť žltačka a odmietanie pohybu, hematologické zmeny a anémia.

Obr. 8 Ohniská kliešťovej encefalitídy na Slovensku v r. 2009–2014 (Zdroj: EPIS, RÚVZ SR)

Kliešťová encefalitída sa môže preniesť aj konzumáciou nepasterizovaného mlieka a výrobkov z neho, ktoré je od infikovaného
zvieraťa. Najnebezpečnejšie je kozie, menej ovčie a kravské mlieko. Vírus sa dostáva do mlieka z krvi počas 3 až 7 dní od infikovania
zvieraťa kliešťom. Prevenciou je pasterizácia mleka. Proti kliešťovej encefalitíde nepoznáme špecifické lieky, liečia sa len príznaky.
Na trhu je však vakcína proti kliešťovej encefalitíde. Pre dosiahnutie
plnej imunity sa podávajú tri dávky, prvá kedykoľvek, ale najlepšie
v jeseni, druhá 1 až 3 mesiace po prvej dávke, tretia 5 až 12 mesiacov po druhej dávke.
Obr. 10 Chorobnosť lymskej boreliózy v r. 2014 (Zdroj: EPIS, RÚVZ SR)

Najlepšou metódou pre odstránenie pricicaného kliešťa je jeho
uchopenie jemnou pinzetou čo najbližšie pri koži za chytínovú základňu „hlavičky“ a opatrne ho ťahať kolmo proti koži so súčasným pootáčaním do polkruhu (najviac jednu otáčku) striedavo na
obe strany. Ak by sme kliešťa pinzetou vytáčali do niekoľkých otáčok na jednu stranu, tak mu jeho hypostóm „ukrútime“, odlomíme
asi v polovici jeho dĺžky. Zvyšok hypostómu v koži však nevyhnisá ako trieska, ale sa opúzdri a v koži sa vytvorí malá hrčka. Gély
na vyberanie kliešťov sa nanesú na pricicaného kliešťa vo veľkosti kvapky, počká sa niekoľko minút a pricicaného kliešťa poľahky odstránime pinzetou. Pri použití zmrazovača sa odporúča na
kliešťa nastriekať zmrazovací spray a kliešťa čo najskôr odstrániť
pinzetou. U psov sa odporúča použiť lopatku so zárezom, pretože
pinzetou alebo klieštikmi zachytíme aj srsť. Miesto po kliešťovi je
potrebné dezinfikovať, najlepšie jódovými preparátmi, ktoré prenikajú aj hlbšie do rany.

Mýty a povery
Medzi ľuďmi, na internete i v rôznych médiách sa stretneme
s viacerými nepodloženými a nesprávnymi tvrdeniami o výskyte kliešťov, napádaní ľudí či ich odstraňovaní z kože. Kliešte nežijú
v korunách stromov a nespúšťajú sa na pavučinách. Tento mýtus
pochádza z toho, že kliešť po prichytení sa na šatstvo inštinktívne
šplhá smerom hore. Ak máme košeľu či tričko zasunuté do nohavíc,
vylezie až na ramená, kde si ho ľahko všimneme. Potom sa už len
dívame do korún stromov, odkiaľ asi spadol.
Kliešte nevylietavajú, či nevyliezajú z bútľavých kmeňov. Tento mýtus má svoju podstatu v zámene samičiek kliešťa obyčajného
za malé červené bzdochy – cifruše bezkrídle, ktoré majú na chrbte
na červenom podklade čierne bodky, podobné chrbtovému štítu
kliešťa.
Pri vyberaní pricicaného kliešťa z kože sa odporúča kliešťa točiť
proti smeru hodinových ručičiek, resp. v smere ručičiek. Tento mýtus pochádza z toho, že ak kliešťa točíme na ktorúkoľvek stranu, tak
ho veľmi ľahko vylomíme. Jeho skoré a ľahké odstránenie spôsobí radosť pacientovi i vyberajúcemu, avšak časť hypostómu ostane
v koži. Točenie na určitú stranu je taktiež mýtus, lebo kliešť nemá na
hypostóme zúbky v tvare závitu.
Ľudový recept odporúča pricicaného kliešťa pokvapkať olejom
alebo natrieť krémom, po čom sa sám pustí. Opäť mýtus. Ak klieš-

ťa namastíme olejom, upchajú sa mu dýchacie otvory na boku tela
(stigmy) a začne sa dusiť. Snaží sa z miesta uniknúť a tak začne rozpúšťať cement zvýšeným slinením. Tým sa zvyšuje riziko prenosu
patogénov do kože hostiteľa (pacienta) a zvyšuje sa riziko infekcie.
Žiaden olej, žiaden krém!

