
 
Kaj je klop, kje se nahajajo in 

kdo jim je izpostavljen? 
 
Navadni gozdni klop ali klop Ixodes 
ricinus uvrščamo med pršice. Je 
zunanji zajedalec na vretenčarjih 
(mednje sodimo tudi ljudje). 
 
 

Klope najdemo na vseh celinah, razen 
na Antarktiki. Nahajajo se v naravi. 
Živijo pri tleh, v podrasti, travi in 
grmovju vlažnih in mešanih gozdov, na 
robovih jas, na travnikih ob rekah in 
ob močvirjih. 
 

 
 
Izpostavljeni klopom so vsi ljudje, ki 
se radi gibajo v naravi, opravljajo 
kakršna koli dela v naravi (gozdarji, 
vojaki, kmetovalci, lovci, veterinarji, 
idr.), se v naravi izobražujejo ali 
izvajajo različne vrste rekreacije v 
naravi (kampiranje, planinarjenje, 
kolesarjenje, tek, idr.). 
 

 
Varna odstranitev klopa 

 
Če pri pregledu telesa opazimo klopa, 
moramo le tega čim prej odstraniti. 
 
Klopa odstranimo s pomočjo pincete 
za odstranjevaje klopa.  
 

 
 
Klopa s pinceto previdno a odločno 
zagrabimo tik ob koži in ga potegnemo 
iz kože. Kožo potem umijemo z milom 
in toplo vodo. 
 

 
 

Za odstranjevanje klopa ne 
uporabljajte nobenih mazil, olj, krem 
ali drugih izdelkov. Klopa ravno tako 
ne odstranjujete z nohti ampak 
uporabite za to pinceto.  
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KLOPI IN BOLEZNI, 
KI JIH LE TI 
PRENAŠAJO 

 

Pazimo, da majhni klopi ne 
postanejo naši veliki problemi. 
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KLOPNI 

MENINGOENCEFALITIS 
 

 
KME je virusna bolezen možganskih 
ovojnic in centralnega živčevja. 
 
Prenaša se z ugrizom okuženega klopa, 
nimfe ali lavre (razvojne oblike klopa). 
Klop s slino vbrizga povzročitelja bolezni 
v kožo. 
 
Obolenje poteka v dveh fazah. Prvi znaki 
se običajno pojavijo šele 6 do 14 dni po 
okužbi.  
 
V prvi fazi se pojavljajo znaki podobni 
gripi (vročina do 39 ˚C, glavobol, 
bolečine v mišicah), driska, bruhanje, 
bolečine v trebuhu. 
Druga faza se običajno pojavi slab teden 
kasneje. Pojavi se visoka telesna 
temperatura (čez 39 ˚C), močan 
glavobol, slabost, bruhanje, otrdelost 
vratu, tresenje rok in jezika, idr. 
 
Zdravljenje je simptomatsko. 
Specifičnega zdravljenja ni. Najbolj 
uspešno ga preprečimo z cepljenjem. 
 
KME lahko pusti trajne posledice. 

 
BOLEZNI, KI JIH  

PRENAŠAJO KLOPI IN 
ZAŠČITA PRED NJIMI 

 
Najpomembnejše bolezni, ki jih prenašajo 
klopi so: 
• Klopni meningoencefalitis - KME, 
• Lymska borelioza - LB in 
• Erlihioza. 
 
Preventivno se okužbi z boleznimi, ki jih 
prenašajo klopi lahko izognete s/z: 
• ustrezna oblačila (dolge hlače, dolgi 

rokavi), 
• uporaba repelentov (POZOR: pri 

nakupu repelentov bodite pozorni na 
snov N,N-dietil-meta-toluamid 
(DEET). Skladno z direktivo Evropske 
skupnosti je za otroke do drugega 
leta prepovedana), 

• takojšnja in pravilna odstranitev 
klopa, 

• cepljenje (je najbolj učinkovita 
zaščita proti KME). 

 
PREGLEDOVANJE 

Po vrnitvi iz narave naredimo sledeče: 
• oblačila dobro skrtačimo na prostem, 
• natančno si pregledamo telo (kožne 

dimlje, pazduha, za ušesi, dimlje, pod 
prsmi), 

• priporočljivo je, da se stuširamo, si 
umijemo glavo in uporabljena oblačila 
operemo.

 

LYMSKA  
  BORELIOZA (LB) 

 
 

LM je bakterijska bolezen, ki se prenaša 
preko bakterije katero prenašajo okuženi 
klopi.  
 
Okužbo z LB ugotovimo na podlagi 
tipičnih kožnih sprememb po vbodu 
okuženega klopa. Sprememba je lahko 
samo ena, lahko pa jih je več. 
 

 
 

Bolezen običajno poteka v dveh fazah. V 
prvi fazi nastane kožna sprememba v 
obliki rdečega kolobarja. Na sredi 
rdečega kolobarja začne koža bledeti. 
V drugi fazi se kažejo znaki prizadetosti 
številnih organov ali organskih sistemov: 
koža, živčevje, sklepi, mišice, oči, srce. 
 


