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Ticks (Ixodidae) on migratory birds during spring migration 
2013 via strait of Gibraltar: preliminary data. Przedsta-
wione zagadnienie opisuje zjawisko przenoszenia kleszczy 
na duże odległości przez ptaki migrujące przez cieśninę 
Gibraltarską, a co za tym idzie - możliwością rozprzestrze-
niania różnych zoonoz (chorób odzwierzęcych) na południu 
półwyspu Iberyjskiego oraz całej Europy. Zarówno w części 
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na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Drzonkowie. Pięciobój nowoczesny łączy takie dyscypliny 
sportowe jak: szermierka szpadą, pływanie (200 m stylem 
dowolnym), jeździectwo (skoki przez przeszkody), bieg 
przełajowy (3000 m) połączony ze strzelaniem z pistoletu. 

W imieniu własnym oraz pracowników Wydziału składam 
studentom serdeczne gratulacje oraz życzę wielu sukce-
sów sportowych jak również zawodowych i prywatnych.

Tomasz Belica
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_XV Międzynarodowe Sympozjum
Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite – 
znaczenie medyczne i sanitarne

W dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Kazi-
mierzu Dolnym odbyła się międzynaro-
dowa konferencja poświęcona stawono-
gom pasożytniczym i ich znaczeniu dla 
zdrowia człowieka: XV Międzynarodowe 
Sympozjum Stawonogi pasożytnicze, 
alergogenne i jadowite – znaczenie me-
dyczne i sanitarne. Konferencja zorga-
nizowana została przez Komitet Zoologii 
PAN, Katedrę i Zakład Biologii i Parazy-
tologii Wydziału Lekarskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie oraz przez 
Fundację na rzecz zwalczania kleszczy 
i profilaktyki w chorobach odkleszczo-
wych. Przewodniczącymi komitetu or-
ganizacyjnego byli: prof. Alicja Buczek 
oraz prof. Dr H.C. Czesław Błaszak.

Sympozjum organizowane jest corocz-
nie i skupia naukowców zajmujących się 
zagadnieniami epidemiologicznymi sta-
wonogów takich jak kleszcze czy rozto-
cze kurzu domowego, które mogą prze-
nosić rozmaite choroby (boreliozę, babeszjozę czy riket-
sjozy). Do specjalistów z Polski przyjechali również wybitni 
badacze z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a miano-
wicie z Ukrainy, Czech i Słowacji. Konferencja rozpoczęła 
się wieczornym, integracyjnym spotkaniem. Następnego 
dnia rozpoczęła się oficjalna część konferencji. Wykład in-
auguracyjny pt. Ekologiczne uwarunkowania najczęstszych 
postaci klinicznych boreliozy w Polsce i Europie poprowa-
dził dr hab. Jerzy Michalik z Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Następne referaty obejmowały tema-
tykę występowania kleszczy na ssakach i ptakach oraz epi-
demiologii chorób odkleszczowych. Po poszczególnych te-
matach odbywały się bardzo ciekawe, a niekiedy burzliwe 
dyskusje. Bardzo interesującym wystąpieniem był wykład 
prof. Kamila Zitek’a z Państwowego Instytutu Zdrowia Pu-
blicznego w Pradze, który przedstawił trendy rozprzestrze-
niania się zoonoz (chorób odzwierzęcych) w Czechach na 
przestrzeni prawie pięćdziesięciu lat. Część popołudniowa 
obrad obejmowała prezentacje mikroskopowe preparatów 
wybranych gatunków kleszczy i szkodników zbożowych. 
Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na sesję plakatową, 
w której uczestnicy prezentowali swoje najnowsze bada-
nia. Wśród nich został zaprezentowany poster mgr. Olafa 
Ciebiery, pracownika Wydziału Nauk Biologicznych UZ pt. 

posterowej jak i referatowej, brali udział również znako-
mici polscy naukowcy z uniwersytetów i szkół wyższych w: 
Białymstoku, Poznaniu, Katowicach, Sosnowcu, Warszawie 
i Wrocławiu. Pracowity dzień obrad został podsumowany 
uroczystą kolacją, która była doskonałą okazją do rozmów 
kuluarowych i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnika-
mi konferencji. W trzecim i ostatnim dniu sympozjum pre-
zentowane były prace o znaczeniu medycznym, z których 
bardzo interesującym i ważnym był wykład dr Magdaleny 
Nowak-Chmury z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie. Wykład poświęcony był gatunkom kleszczy, które są 
zawlekane do Polski wraz z transportami zwierząt hodow-
lanych, handlem zwierzętami egzotycznymi czy na zwie-
rzętach domowych podczas podróży turystycznych. Fakt 
zawlekania do Polski różnych stawonogów pasożytniczych 
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób 
odzwierzęcych w naszym kraju.

Sympozjum w Kazimierzu minęło w bardzo kameral-
nej, można by rzec rodzinnej atmosferze, a owocem tego 
spotkania jest monografia: Stawonogi. Aspekty medyczne  
i weterynaryjne.

O. C.


