
Какво трябва да знаем за кърлежите 
 
Кърлежите спадат към клас паякообразни. Те са временни кръвосмучещи 

паразити по бозайниците, птиците и влечугите. Най-често кърлеж ще видим на диви 
терени и пасища, но отдавна живее и в града, по паркове и площадки. Той се 
придвижва много бавно към жертвите, изминавайки едва метър или два до тях. При все 
това те се разпространяват много бързо по света. Кърлежът е много плодовит, а 
популацията преживява чудесно несгодите. Съхранен в междинен етап от живота си, 
той може да издържи дълго за да се развие. Храна му е необходима, но не повече от 
няколко пъти в живота. При добри условия, според вида, женската снася от 2 000 до 
18 000 броя яйца. Цикълът на развитие на отделните видове е с различна 
продължителност – от 1 – 4 год. Преминаването към всяка една от фазите е свързано с 
определени сезони на годината, които са различни за отделните видове /от пролетта до 
края на есента/. Кърлежите в България са шест рода и създават възможност за 
разпространението на опасни за хората заболявания – Кримска хеморагична треска, 
Лаймска борелиоза, Марсилска треска, Ку-треска, туларемия и др. Затова у нас 
общините още през пролетта започват обработка на тревни площи, детски и училищни 
площадки, паркове и градини с химически препарати. Други профилактични 
мероприятия са: използване на репеленти под форма на лосиони, спрейове, кремове за 
намазване на кожата или импрегниране на дрехите; обличане на предпазно облекло; 
оглеждане на тялото за наличие на кърлежи. Необходимо е също така редовно 
окосяване на тревните площи, подкастряне на храсти, премахване на птичите гнезда в и 
около местата, където е установено наличие на кърлежи, редовно преглеждане и 
обезкърлежаване на домашни животни, спазване на лична хигиена. 

Ухапаните от кърлежи се регистрират и съобщават в отдел „ПЕК“  на РЗИ Варна 
чрез бързи известия. За разглеждания период м. май 2013 г от кърлеж са ухапани 186 
лица / 129 от гр. Варна и 57- от окръга/ срещу 311 ухапани лица през м. май 2012г. /205 
случая от гр. Варна и 106 – от окръга/. Регистрирани са 17 трасмисивни инфекции за м. 
май 2013 г / 10 случая на Марсилска треска и 7 случая  на Лаймска борелиоза/, а за 
същия период на 2012г. има 3 регистрирани заболявания от Марсилска треска. 

За систематично определяне на кърлежи в биологичната лаборатория на РЗИ-
Варна през м. май  на 2013г. има  20 постъпили проби, спрямо 123 за същия период на 
2012г. 
 


