
Erkių aktyvumas 

• Žiemą erkės panyra į ramybės 
būseną –, ir taip išbūna iki 
pavasario, kol temperatūra 
pakyla iki 6-7 laipsnių. 

• Pavasariui būdingas didžiausias 
erkių aktyvumas. 

• Erkių aktyvumas vasarą 
priklauso nuo oro sąlygų – jei 
nekaršta ir pakanka drėgmės, 
tuomet erkių bus daugiau ir jos 
bus aktyvesnės. Tačiau jeigu 
vasara bus sausa ir karštą – 
erkių aktyvumas mažas. 

• Rudens sezono metu erkės vėl 
tampa ypač aktyvios. 

 

 

 

 
      Pav. Kaip taisyklingai suimti ir ištraukti erkę 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erkės – kas tai? 

Erkės – gausiausia voragyvių grupė. 
Daugumai erkių reikalingas kitas gyvas 
padaras, kurio krauju erkė maitinasi.   
Erkei reikia gerokai daugiau kraujo nei 
kitiems parazitams. Jeigu įsisiurbusios 
erkės nepastebime, ji gali siurbti kraują 
net iki 12 dienų. 
  Daugelis erkių rūšių pavojingos 
gyvūnams bei žmonėms, nes platina 
infekcines ligas: erkinį encefalitą, 
boreliozę (Laimo liga), anaplazmozę, 
babezioze, erkinę dėmėtąją šiltinę, 
Marselio karštligę, tuliaremiją bei 
kitas.  

 

 

Kaip erkė orientuojasi 

  Erkės, gyvenančios Lietuvoje, akių 
neturi. Joms orientuotis erdvėje ir 
pajusti auką padeda specialus organas, 
esantis ant priekinės erkių kojų poros.  

  Savo aukas erkės atskiria iš kvapo bei 
skleidžiamos kūno šilumos. 
   

Kaip apsisaugoti nuo erkių? 

• Dėvėkite uždarus drabužius 
ilgomis rankovėmis, taip pat 
ilgas kelnes, kurias svarbu 
susikišti į puskojines. 

• Pasirinkite šviesesnius 
drabužius, nes tada lengviau 
erkę pastebėsite ir išvengsite 
jos įkandimo. 

• Po iškylos gamtoje būtina 
rūpestingai apžiūrėti kūną. 
Ieškant prilipusių ir 
ropinėjančių erkių patariama 
gerai išsišukuoti plaukus, 
nusiprausti po dušu, persirengti 
kitais rūbais.  

• Venkite pamiškių ir aukštos 
žolės, naudokite erkes 
atbaidančias priemones, nors 
tai gelbsti tik trumpam laikui.  

• Kadangi nėra patikimo 
apsaugos nuo erkių būdo, reikia 
imtis priemonių, padedančių 
išvengti erkių sukeliamų ligų. 
Vienintelė patikima 
profilaktikos priemonė – 
skiepai nuo erkinio 
encefalito. Visas vakcinacijos 

kursas susideda iš trijų injekcijų. 
Šaltuoju metų laikotarpiu 
pirmosios dvi dozės 
suleidžiamos išlaikant vieno – 
trijų mėnesių tarpą, trečia – 
praėjus 5–12 mėnesių po 
antrosios injekcijos. Skiepijant 
šiltuoju metų laikotarpiu antrą 
vakcinos dozę 
rekomenduojama suleisti 
praėjus 2 savaitėms po 
pirmosios, trečią – 5–12 
mėnesių po antrosios dozės. 
Rekomenduojama skiepyti 
vaikus nuo vienerių metų 
amžiaus.  

• Vakcina nuo Laimo ligos dar 
nėra sukurta. 

 

Ką daryti įsisiurbus erkei? 

• Aptikus erkę reikia ją kuo 
greičiau ištraukti, o 
įkandimo vietą nuplauti 
vandeniu su muilu arba 
dezinfekuoti. 

• Jei įkandimo vieta 
paraudusi ar pradedame 
blogai jaustis, - būtina 
kreiptis į gydytojus. 
 

 


