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Klopi 

• Klopi postanejo aktivni, ko dnevna temperatura v okolju preseže 5 °C. Pod 
debelejšo snežno odejo lahko preživijo, tudi če so temperature pod lediščem. 

• Prenašajo bolezni, ki lahko pustijo trajne posledice, ob hudih okužbah pa so 
živali tudi slabokrvne. Po negativnem vplivu na zdravje ljudi in živali jih prekašajo 
samo še komarji. 

• Na gostitelje prežijo tudi na mestnih zelenicah in vrtovih. 
• Telesna masa samice, ki sesa kri, se lahko poveča od 80- do 120-krat, na 

gostitelju pa se lahko hrani od 10 do 14 dni. 
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Kateri klopi so nevarni in kje po telesu jih 

najpogosteje najdemo? 

 

Ljudi in domače živali ogrožajo enake vrste klopov. 

V Evropi so najpogostejši: 

• gozdni klop (Ixodes ricinus), 
• severni ornamentirani klop (Dermacentor reticulatus), 
• pasji klop (Rhipicephalus sanguineus). 

Prisesajo se lahko na različne dele telesa, najpogosteje pa jih najdemo na slabo 
odlakanih mestih, kjer je koža tanjša (na gobcu, uhljih, pod pazduhami, med 
prsti, v predelu dimelj in okrog zadnjične odprtine). 
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Kako ravnamo pri ugrizih klopov? 

Žival po vsakem sprehodu temeljito pregledamo. Pri psih z gosto dlako si pomagamo 
s krtačo. Najdene klope nemudoma odstranimo, saj se verjetnost za prenos okužbe 
na gostitelja poveča, če so prisesani dlje. Da pride do okužbe, morajo biti prisesani 
vsaj 4 ure. 

Kako pravilno odstranimo klopa? 

1. Klopa odstranimo z ozko pinceto (ali posebno pinceto za odstranjevanje klopov). 
2. Primemo ga pri glavi ali ustnem delu, čim bližje mestu, kjer je predrl kožo. Pazimo, da 

ga ne primemo za telo. Ne smemo ga premočno stisniti. 
3. Z eno potezo ga počasi in enakomerno izvlečemo. 
4. Ko je zunaj, ga damo v kozarec z alkoholom. 
5. Mesto ugriza razkužimo z alkoholom. 
6. Z alkoholom razkužimo tudi pinceto. 

7. Temeljito si umijemo roke. 

 

 

Pomembno!  
Ko je klop še prisesan, na koži ne smemo uporabljati alkohola ali olja, saj lahko s tem 
povzročimo hitrejši prehod nevarnih organizmov v gostiteljevo kri. 

 

Kako preprečujemo ugrize klopov? 

• Zdravila, ki bi zagotavljalo 100-odstotno zaščito, ni. Zato je pomembno, da žival po 
vsakem sprehodu pregledamo in klope takoj odstranimo. 

• Od marca do novembra redno, na 4 tedne, nanašamo zaščito pred klopi. 
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