UWAGA NA KLESZCZE!!!
Kleszcze to niebezpieczne pasożyty z gromady pajęczaków. Przenoszą groźne wirusy
i bakterie powodujące choroby niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia zwierząt
i człowieka.
Gatunki:
z około 20 gatunków kleszczy w Polsce, najczęściej spotykane to: obrzeżek gołębi,
kleszcz pospolity i kleszcz łąkowy. Kleszcza pospolitego możemy spotkać
w wilgotnych lasach mieszanych i liściastych z bujną roślinnością. Kleszcze łąkowe
bytują w dolinach rzek, przy jeziorach, na leśnych łąkach i polanach.
W bezpośrednim sąsiedztwie człowieka występują natomiast obrzeżki gołębie,
zaliczane do najgroźniejszych gatunków kleszczy w Europie. Ukrywają się głównie
w miejscach, w których większość z nas się kleszczy nie spodziewa – w szparach,
futrynach, na strychach i w piwnicach.
Występowanie:
poza środowiskami leśno – łąkowymi, kleszcze coraz częściej spotyka się w miastach,
w parkach, ogródkach i przydomowych trawnikach. Największą aktywność wykazują
od kwietnia do czerwca oraz od września do października. W tym czasie niezbędna
jest ostrożność oraz odpowiednie zabezpieczenie naszych zwierzaków. Wszystkie
stadia rozwojowe kleszczy, aby móc się rozwijać pasożytują głównie na dzikich
i domowych zwierzętach oraz ludziach, żywiąc się ich krwią. W miejscu ukłucia
pojawiają się zmiany skórne - od punktowej ranki czy zaczerwienienia do bolesnego
obrzęku lub owrzodzeń.
Choroby:
do najczęściej spotykanych chorób wywoływanych przez kleszcze, a jednocześnie
najgroźniejszych, zaliczamy: boreliozę, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych
i mózgu oraz gorączki plamiste, babeszjozę i erlichiozę, ropne zakażenie skóry
psów i kotów.
Porażenie kleszczowe: występuje zarówno u zwierząt jak i u ludzi. Pierwsze
symptomy obserwujemy już w pierwszym tygodniu od ukąszenia. Pojawia się
zmęczenie, brak apetytu, uciążliwe bóle głowy oraz wymioty. Po czasie dochodzi do
obustronnego, wiotkiego niedowładu kończyn dolnych, który w ciągu kilku godzin
obejmuje tułów, kończyny górne, gardło i twarz. Występują zaburzenia widzenia,
trudności w połykaniu i oddychaniu. Po usunięciu kleszcza ustępują zwykle po kilku
dniach, jednak czasami w przypadku niewydolności mięśni oddechowych może
nastąpić śmierć.
Borelioza: jest chorobą bakteryjną, na którą zapadają ludzie i zwierzęta. Główne
objawy choroby to: kulawizna, gorączka, utrata apetytu, zmęczenie i silne
powiększenie węzłów chłonnych. Ponadto obserwuje się zaburzenia nerwowe, pracy

serca oraz funkcji nerek. Zarówno u ludzi jak i zwierząt, chorobę tą leczy się
antybiotykami.
Babeszjoza (piroplazmoza): to choroba niezwykle groźna i często śmiertelna u psów.
Objawy w ostrym przebiegu choroby: gorączka, utrata apetytu, ogólne pogorszenie
stanu zdrowia. W niektórych przypadkach, szczególnie u szczeniąt w wieku 4-12
tygodni, może wystąpić wstrząs, śpiączka a nawet śmierć już w pierwszym dniu
choroby. Wczesne zdiagnozowanie choroby umożliwia skuteczne zastosowanie
różnych metod leczenia. W przypadku braku jakiegokolwiek leczenia, następuje
śmierć.
Erlichioza: jest chorobą zakaźną krwi atakującą białe krwinki zwierzęcia,
upośledzając działanie jego układu odpornościowego. Najczęstsze objawy: gorączka,
depresja, utrata masy ciała i apetytu, punktowe wybroczyny na błonach śluzowych
warg. Chorobę leczy się antybiotykami.
Niebezpieczne jest także zjedzenie przez zwierzę zakażonego kleszcza.
Hepatozoonoza jest chorobą psów i kotów, której głównymi objawami są: nawrotowa
gorączka oraz zaburzenia w funkcjonowaniu nerek.
W żadnym wypadku, nie wolno lekceważyć wykrycia kleszcza na ciele zwierzaka.
Najlepiej zabezpieczyć psa czy kota przed skutkami zakażenia i zainfekowania przez
te groźne pasożyty. W sprzedaży dostępne są środki insektobójcze w formie obroży,
sprayu lub kropel, które chronią także przed inwazją pcheł.

