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Kullancsveszély
Készítette: Bakáné Balogh Beáta

A kullancsok biológiai sajátosságai

� Pókszabású ízeltlábúak (atkafélék)
� Többszáz fajtájuk létezik ( közönséges-Ixodes ricinus

=ragaszkodás ) 
� 1-4 mm ( vérszívással:200X  borsónyi, lóbabnyi )
� Egyirányú bélcsatorna(4-6 óra múlva visszaöklendezi)
� 2-9 évig él ( táplálék nélkül 3 évig, fiatal 1 évig )
� Fejlődése: pete (több ezer� nőstény elpusztul )
� lárva (2-8 hó alatt kel ki,apró rágcsálókból      

vért szív )
� imágó (2-3. év végére kifejlett példány)
� A hím max. 1 napig,a nőstény egy hétig is szívja a vért
� Apró karmokkal kapaszkodik

PETE����LÁRVA����IMÁGÓ (NIMFA)���� KIF.EGYED Élőhelye, előfordulása
� Erdők, mezők,legelők,

kiskertek, parkok
� Főleg vadcsapásokon
� Max. 1,5 m magasságban, 

füveken, bokrokon
� Kedveli a hűvösebb, nedves 

helyeket, (szárazságban, ill 
télen elbújik az avar alá)

� Szezon: Ápr-június, aug 
II.-okt-ig

Védekezés
� Irtás permetezőszerekkel ápr+június (Actellic 50EC)-

átmeneti eredmény
� Megfelelő öltözködés
� Elővigyázatosság
� Kullancsriasztószerek (Autan active, Johnson Off, Szuku, Unistop,Protect-B)
� Mielőbbi,szakszerű eltávolítás (köröm, k. kiemelő kanál, megf.csipesz) 

24 órán belül minim.!, 48óra múlva 30%, 72 óra m.100%)
� Védőoltások :

- FSME-IMMUN Inject. 16 év felett /  FSME -Immun JUNIOR
oltás: A, 1. oltás/ 2. oltás 1-3 hó múlva/ 3. oltás 5-12 hó múlva

B, 1. oltás/ 2. oltás 14 nap múlva/ 3. oltás 5-12 hó múlva
Emlékeztető oltások: 3, majd 5 évente

60 év felett 3 évente
- ENCEPUR – 12 év felett / ENCEPUR K 18 hó-12évig 
Oltási séma: A, 1.oltás/ 2. oltás 1-3 hó múlva/ 3. oltás 9-12 hó múlva

B, 1. oltás/2- oltás 14 nap múlva/ 3. oltás 7 nap múlva (21. nap)
3 évenként emlékeztető oltás szükséges!
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A kullancsok által terjesztett főbb 
betegségek

� 1.Kullancsencephalit
is

� 2.Lyme-kór

Kullancscsípés

Kullancs-encephalitis

� = Vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás (Ixodes ricinus okozza)
� Védőoltással kivédhető
� 1-3 hetes lappangási idő
� nátha szerű tünetek
� fej- és végtagfájdalom
� levertség
� Pár napi tünetmentesség után gyógyulás, vagy ismét magas láz.

idegrendszeri tünetek: - erős fejfájás
- hányinger, hányás
- szédülés 
- eszméletvesztés (súlyosabb esetben)
- 1-2 %-ban halállal végződik

Fertőzött területek
EU: minden 5-10.000. kullancs fertőzött
Magyaro.: minden 1.000. kullancs fertőzött

Lyme-kór
� Bakteriális eredetű (Borellia burgdorfer)
� Antibiotikummal gyógyítható
� Az egész szervezetet érintő tünetek sok évig lappanghatnak
� Jell. Tünet: LYME-FOLT
� Nyári influenza tünetei: -mérsékelt láz
� -izomfájdalom
� -nyirokcsomó duzzanat
� -enyhe fejfájás, esetleg torokfájás
� Későbbi, az egész szervezetet érintő tünetek:
� -Ízületi gyulladások
� -Idegrendszeri betegségek
� -Jóidulatú daganatok és érszűkület tüneteit utánozhatja.

LYME-FOLT
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90.000.000 éves kullancs 
borostyánba zárva New Jerseyben

Köszönöm a figyelmet!


