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ERKĖS – KAS TAI ? 

Erkės priklauso voragyviams ir yra gausiausia jų grupė. 

Daugumai erkių reikalingas gyvūnas arba ţmogus, kurio 

krauju ji maitinasi. Erkė yra ypatinga tuo, kad jai reikia 

gerokai daugiau kraujo nei kitiems parazitams. Jeigu 

įsisiurbusios erkės nepastebime, ji gali siurbti kraują net iki 

12 dienų. 

Laboratoriniai tyrimai parodė, kad vieną kartą 

pasimaitinusios erkės be maisto gali išgyventi net iki 4 metų. 



Į KURIAS VIETAS 

DAŽNIAUSIAI ĮSISIURBIA 

ERKĖS? 

Erkės daţniausiai įsisiurbia į kaklą, paausius, kirkšnis, 

paţastis, kojų ar rankų lenkimo sritį. 



KOKIAS LIGAS PLATINA ERKĖS? 

Lietuvoje erkės daţniausiai platina erkinį encefalitą ir Laimo ligą. 

APSKRITYS Atvejai 

Laimo liga Erkinis encefalitas 

Alytaus 35 20 

Kauno 560 75 

Klaipėdos 113 21 

Marijampolės 44 8 

Panevėžio 238 35 

Šiaulių 185 30 

Tauragės 57 2 

Telšių 109 3 

Utenos 118 61 

Vilniaus 793 81 

LIETUVOJE 2252 336 

Sergamumas erkių platinamomis ligomis Lietuvoje 2015 m.  

 



KAIP ŠIOMIS LIGOMIS 

UŽSIKREČIAMA? 

Ţmonės erkių platinamomis ligomis suserga, įkandus infekuotai 

erkei. Erkiniu encefalitu galima uţsikrėsti ir vartojant 

nepasterizuotą oţkų ir karvių pieną. 



KOKIE ERKINIO 

ENCEFALITO IR LAIMO 

LIGOS POŽYMIAI?  

Erkinis encefalitas. Liga pasireiškia sunkiu galvos smegenų ar jų 

dangalų uţdegimu, o jo simptomai neretai būna panašūs į gripo – 

liga prasideda staiga, pakyla aukšta temperatūra, gali skaudėti 

galvą, sąnarius, pečius, kai kuriais atvejais gali pradėti krėsti 

šaltis, pykinti, viduriuoti. Inkubacinis periodas (nuo erkės 

įkandimo iki pirmųjų simptomų atsiradimo) gali trukti iki 30 dienų. 

Įsisiurbus erkei, virusas iš pradţių patenka į kraujotaką ir 

limfotaką – tada atsiranda poţymių, panašių į gripą. Negalavimai 

paprastai vargina tik apie savaitę, o tada jie išnyksta. Tiems, kurių 

organizmo gynyba sušlubuoja, prasideda antroji ligos fazė – 

smegenų dangalų ar netgi smegenų uţdegimas, kuris ypač 

pavojingas ar net mirtinas (kasmet Lietuvoje miršta 1- 3 asmenys).  



Laimo liga - ne virusinė, nuo jos nėra skiepų. Persirgus neįgyjamas 

imunitetas, tad Laimo liga galima susirgti ne vieną kartą. Dėl šios 

prieţasties erkių saugotis reikėtų ne maţiau nei anksčiau. 

Inkubacinis periodas paprastai trunka nuo 8 iki 30 dienų. Ligos 

simptomai. Būdingiausias poţymis – po 7-14 dienų atsirandanti 

odoje (erkės įsisiurbimo vietoje) viena ar net kelios raudonos arba 

elipsės formos ryškiais kraštais dėmės. Jų vietoje oda gali būti 

jautri, ją palietus jaučiama šiluma. Per kelias dienas paraudimas gali 

išplisti iki 5 cm diametro ir daugiau. Vėliau šis paraudimas gali 

pranykti, bet liga progresuoja toliau. Gali prasidėti kiti poţymiai: 

galvos skausmai, ankstyvas nuovargis, nerimas. Vėlesnėse ligos 

stadijose – gali pasireikšti nervų sistemos paţeidimų, sąnarių, 

raumenų, akių, širdies paţeidimų. Negydoma Laimo liga gali tapti 

lėtine, vis labiau paţeisdama smegenis, nervus, širdį, sąnarius. 



KĄ DARYTI 

ĮSISIURBUS ERKEI? 

 Ne visos erkės yra uţsikrėtusios, o ir tos ne visada spėja perduoti 
ligų sukėlėjus. Tad pastebėjus įsisiurbusią erkę, reikia kuo skubiau ją 
ištraukti.  

 Prieš traukdami nenaudokite riebalų ar kitų medţiagų – pašaliniai 
dirgikliai suintensyvina erkės mitybą.  

 Traukdami pincetu erkės nesukiokite į visas puses, o traukite staigiu 
judesiu. Erkės straubliukas turi maţų kabliukų, kurių pagalba 
įsitvirtina odoje, todėl pašalinus erkę, jis gali likti odoje. Jeigu liko jos 
galvutė, paţeistos vietos nedraskykite. Galvutę kaip svetimkūnį 
organizmas pašalins pats.  

 Pašalinus erkę, įkandimo vietą dezinfekuojame.  

 Į laboratoriją veţti atlikti ištrauktos erkės tyrimus neverta – efektyvių 
prevencinių priemonių, galinčių padėti apsisaugoti nuo šios erkės 
įkandimo nėra. 

 Jeigu erkės įkandimo vietoje atsiranda paraudimas, blogai jaučiatės, 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją.  Stebėkite erkės įkandimo vietą ir 
savo savijautą nuo 2 iki 4 savaičių (verta kalendoriuje paţymėti 
įkandimo datą). 



REKOMENDUOTINAS 

ERKĖS IŠTRAUKIMO 

BŪDAS 



KAIP APSISAUGOTI NUO 

ERKIŲ PLATINAMŲ LIGŲ? 

Patikimiausia apsauga nuo erkinio encefalito – skiepai. Erkinio 

encefalito vakcina, kurios patikimumas iki 98 proc., vaikus galima 

skiepyti nuo metų. Skiepijama tris kartus, galima pasirinkti įprastą 

ir greitesnę skiepijimo schemą.  



ERKIŲ PLATINAMŲ 

LIGŲ PROFILAKTIKA 

 Vykdami į gamtą pasirinkite tinkamą aprangą. Dėvėkite 
uţdarus šviesesnių spalvų drabuţius, galvą pridenkite skarele 
ar kepure; 

 Iškylaudami gamtoje venkite pamiškių ir aukštos ţolės; 

 Naudokitės erkes atbaidančiomis priemonėmis (repelentais). 
Tik atkreipkite dėmesį į purškalų ar tepalų gamintojų 
patarimus. Vaikams būtina naudoti tik vaikams skirtus 
produktus; 

 Po iškylos gamtoje rūpestingai apţiūrėkite kūną: gerai 
išsišukuokite plaukus, nusiprauskite po dušu, persirenkite 
kitais drabuţiais. Vilkėtus drabuţius pakabinkite 
negyvenamojoje patalpoje ar saulėje (sausame ore erkės 
išgyvena labai trumpai); 

 Skiepykitės nuo erkinio encefalito. 



KAIP PRIŽIŪRĖTI 

APLINKĄ? 

Vienintelis veiksmingas kovos su erkėmis būdas - ekologinis. 

Jo esmė - sudaryti nepalankias sąlygas erkių gyvenimui ir 

vystymuisi. Tai parkų, miškų valymas ir prieţiūra: sanitarinis 

miško kirtimas, beverčių krūmų naikinimas, ţolės pjovimas 

nuo ankstyvo pavasario ir augalinių šiukšlių išveţimas. Šis 

metodas ypatingai taikytinas miestų parkams, poilsio, 

stovyklų, kempingų, motelių ir kitoms ţmonių poilsio 

teritorijoms. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 

Informaciniai šaltiniai: http://www.ulac.lt/lt/erkes; http://www.erkes.lt/ 

http://www.ulac.lt/lt/erkes
http://www.ulac.lt/lt/erkes

