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Abstract: Five genera and 21 species of soft and hard ticks (Ixodida) were recognized in fauna of Slovakia
according to literature data as follows: Argas (4 species), Dermacentor (2), Haemaphysalis (3), Ixodes (11),
and Hyalomma (1). Diagrammatic couplet key to the adults of these five genera and 21 species of Ixodida are
presented.
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Kliešte predstavujú v našej faune druhovo
relatívne málo početnú, ale z ekonomického a
medicínskeho
hľadiska
významnú
taxonomickú skupinu. Z tohto dôvodu sa štúdiu
kliešťov z rôznych aspektov venovalo v našom
regióne viacero vedeckých pracovníkov
a vzniklo nemálo aj knižných publikácií. Sú
medzi nimi aj práce systematického
a
faunistického charakteru, a hoci vek im
neuberá na aktuálnosti a reálnosti, takmer
všetky sú ešte z obdobia bývalej ČSSR. V tejto
práci sa preto snažíme predložiť jednoduchý
obrázkový kľúč na určovanie dospelých
jedincov, ktorý by mal poslúžiť nie len
odbornej, ale aj širokej laickej verejnosti. Na
základe správneho určenia druhu kliešťa
možno očakávať napríklad, aké choroby by
mohol prenášať a prispôsobiť tomu terapiu.
V zásade kliešte delíme na dve skupiny:
Argasidae a Ixodidae. Zástupcovia čeľade
Argasidae (tzv. „mäkké“ kliešte) majú
vajcovité až okrúhle sploštené telo, na ktorom
sa ústny otvor a hmatadlá nachádzajú na
spodnej strane. Telo je pokryté nepravidelne
zvráskavenou
chitinizovanou
pokožkou.
Cudzopasia najmä na hydine, holuboch a iných
vtákoch, ale i na cicavcoch a človeku.
Hostiteľov napádajú v noci. Druhy čeľade
Ixodidae majú zaokrúhlené, sploštené telo,
pričom ústne orgány sú umiestnené na jeho
prednej strane a smerujú dopredu. Celá
chrbtová strana samčekov a predná časť
chrbtovej strany samičiek je pokrytá pevným
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chitínovým štítkom (preto sa nazývajú aj
„tvrdé“ kliešte). Ako ektoparazity cicajú od
niekoľkých hodín až po niekoľko týždňov na
plazoch, vtákoch a cicavcoch.
V kľúči sú
zachytené druhy, ktorých výskyt na území
Slovenska bol zaznamenaný v literatúre. Nájdu
sa medzi nimi i také, ktoré sú vzácnejšie, alebo
na našom území bežne nežijú (napr. Hyalomma
marginatum Koch, 1844), ale boli k nám
zavlečené migrujúcimi vtákmi, alebo domácimi
zvieratami počas turistických aktivít. Taktiež
nález druhu Ixodes frontalis (Panzer) 1798 bol
písomne
najbližšie
zadokumentovaný
z Tvrdoníc (osada na Morave asi 3 km od
slovenských hraníc) (ROSICKÝ, 1953). Podľa
RNDr. J. Krištofíka, CSc., tento druh na našom
území chytil Ing. J. Nosek, DrSc., nález však
nebol nikdy zadokumentovaný písomne (ústne
podanie). Je ale nanajvýš pravdepodobné, že sa
na našom území tento druh vyskytuje, nakoľko
je parazitom vtákov, ktoré značne migrujú.
Jeho výskyt, i keď zriedkavý, na vtákoch ktoré
u nás zimujú popísali KOCIANOVÁ a spol.
(2001).
Určovanie kliešťov do druhov pomocou
obrázkového kľúča je založené na využití
charakteristických morfologických znakov
nenacicaných dospelých kliešťov. Daná
skutočnosť je tak trochu slabinou kľúča,
pretože pri cicaní sa niektoré znaky
zneviditeľňujú, čo sťažuje správne určenie
druhu. Preto na určenie najbežnejšie sa
vyskytujúcich samičiek čeľade Ixodidae
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v našej faune aspoň do rodov, by mohli
pomôcť nasledovné znaky: ornamentovaný
(vzorovaný) štít – ide o jedincov z rodu
Dermacentor. Ak je štít viac-menej
jednofarebný tmavo hnedý až čierny – jedná sa
o samičky rodu Ixodes a ak je farba štítu svetlo
hnedá až hnedá - ide o jedincov rodu
Haemaphysalis.
O sledovanom rode, respektíve druhu,
(hlavne pri rode Ixodes) by nám niečo mohol
naznačiť aj hostiteľ, na ktorom sme dospelého
kliešťa našli. Kliešte rodu Dermacentor
napádajú predovšetkým zvieratá, ktoré majú
srsť (či už domáce zvieratá – dobytok, ovce,
psy, kone, ošípané, alebo divé zvieratá raticová zver, líšky, zajace). Na človeka sa
prichytávajú zriedkakedy. Na druhej strane
s veľkou obľubou človeka napádajú kliešte
rodu Ixodes (mäkká, kožovitá časť idiosómy
nenacicaných samičiek má tehlovo červené
zafarbenie) a to v drvivej väčšine druh Ixodes
ricinus Linné, 1758, ktorý s obľubou cicia nie
len na rôznych cicavcoch (dobytok, ovce,
kozy, kone, psy, mačky, raticová zver, líška,
jazvec, jež, kuna, tchor), ale i vtákoch
a jaštericiach. Ostatní zástupcovia rodu Ixodes
sa už viac-menej špecializujú na určitých
hostiteľov. Napríklad na netopieroch možno
nájsť I. vespertilionis Koch, 1844, alebo I.
simplex Neumann, 1906. Ixodes frontalis

(Panzer, 1798) (syn. I. pari Leach, 1815), I.
arboricola Schulze et Schlottke, 1929 a I.
lividus Koch, 1844 si za hostiteľov vyberajú
výlučne vtáky. Iné druhy vo všetkých
vývojových štádiách cudzopasia prevažne na
drobných zemných cicavcoch. Sem patria I.
laguri Olenev, 1929 a I. apronophorus
Schulze, 1924, ktoré si za hostiteľov vyberajú
myši, škrečky, sysle, krtov, piskory, ježov, ale
príležitostne napadnú aj napríklad kuny, alebo
líšky.
Na
drobných
hlodavcoch
a hmyzožravcoch, ale sem-tam i na väčších
živočíchoch (zajac, líška, vydra), alebo
výnimočne na
netopieroch,
vtákoch
a
jaštericiach cudzopasí I. trianguliceps Birula,
1895. Bohatý zoznam hostiteľov majú aj
I. crenulatus Koch, 1844 (syn. I. canisuga
Johnston, 1849) (od drobných hlodavcov až po
väčšie cicavce, napr. tchor, jazvec, pes, vlk
a zriedkavo
vtáky)
a predovšetkým
I.
hexagonus Leach, 1815, ktorý napáda nie len
menšie živočíchy ako ježe, ale i väčšie, ako
tchor, vydra, zajac, líška, mačka, pes, ovce
a dobytok, ale nepohrdne ani vtákmi a sú
hlásené aj prípady cicania na človeku. Viacmenej rovnakých hostiteľov (dobytok, kone,
ovce, kozy, psy, jelene, srny a líšky) využívajú
zástupcovia rodu Haemaphysalis, z ktorých H.
concinna Koch, 1844 napáda aj drobnejšie
cicavce, napr. ježe a hlodavce. Zatiaľ čo

Obr. 1: Schematické znázornenie umiestnenia vybraných morfologických znakov, ktoré sme
použili v kľúči, na organizme kliešťa (z brušnej strany).
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s týmto druhom sa môžeme stretnúť hlavne
uprostred leta, H. inermis Birula, 1895 a H.
punctata Canestrini et Fanzago, 1877 sa
vyskytujú ako dospelé jedince na jar, alebo
na jeseň. Na človeka sa dokážu prichytiť len
veľmi vzácne – najmä H. inermis.
Zástupcov čeľade Argasidae môžeme nájsť
predovšetkým
na
netopieroch
A.
vespertilionis (Latreille, 1802), alebo vtákoch.
Cudzopasia na domácej hydine - A. persicus
(Oken, 1818), alebo v hniezdach najmä
holubov, ale aj krkavcovitých, lastovičiek,
vrabcov, škorcov - A. reflexus (Fabricius,
1794) a A. vulgaris Filippova, 1961. Dokážu
však napadnúť aj človeka.
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Obr. 2: Kľúč na určovanie dospelých kliešťov.
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