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Šylant klimatui aplinkos sąlygos neriboja pietinėje Europoje ir Afrikoje paplitusių erkių ir erkių pernešamų patogenų prisitaikymą šiaurės Europoje. 

Randamos iki šiol nebūdingos teritorijai erkės bei erkių pernešami patogenai ant paukščių. Iki šiol nėra įrodyta, jog paukščiai tiesiogiai daro įtaką 

teritorijos užkrėtimui naujomis erkėmis, bei jų patogenais. Todėl manoma, jog tolimieji migrantai (Devynbalsių Sylvidae, Musinukių Muscicapidae, 

Kregždinių Hirundinidae šeimos ir kt.) gali turėti įtakos naujų, pietinėje Europos dalyje ir Šiaurės Afrikoje būdingų erkių, o kartu ir erkinių patogenų 

atsiradimui Lietuvos teritorijoje. Darbe aptariami migruojančių paukščių iš Afrikos į Lietuvos teritoriją pernešamos erkes bei žmogui pavojingi erkiniai 

patogenai. 
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Įvadas 
 

Erkės yra labiausiai paplitusios kraujasiurbės stuburinių 

gyvūnų ektoparazitės, kurios parazitavimo metu gali 

perduoti įvairius erkinius patogenus savo šeimininkui 

(Jongejan ir Uilenberg, 2004). Jų seilėse yra įvairių 

bakterinių, virusinių ir pirmuonių ligų sukelėjų, kurie 

svarbūs gyvūnų ir žmogaus sveikatai (Dantas-Torres ir kt., 

2012). Migruojantys paukščiai sustojimų metu dažnai 

tampa erkių tarpiniais ar galutiniais šeimininkais ir padeda 

joms įveikti ilgus atstumus. Dažniausiai migruodami 

paukščiai 1 dieną ilsisi ir 6 dienas skrenda, todėl manoma, 

jog jie daro įtaką egzotinių erkių rūšių ir jų patogenų 

pernešimui įveikiant ilgus atstumus ir geografinius 

barjerus, bei padeda joms patekti į šiaurės Europą 

(Hedenstom ir Alerstam, 1997; Hasle, 2013). Nustatyta 

keletas atvejų, kada tolimiems migrantams priskiriamos 

paukščių rūšys (miškinis kalviukas (Anthus trivialis), 

žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilatrix), paprastoji 

raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus)) atneša į Europą 

Afrikoje būdingas Hyalomma spp. genčiai priklausančias 

erkių rūšis (Hoogstraal ir kt, 1961; Hasle ir kt., 2009, 

Movila ir kt, 2013). 

Didžioji dalis perinčių paukščių priskiriamų 

tolimiesiems migrantams skrenda žiemoti į šiaurės Afriką 

ar net tolyn į Afriką, už Sacharos dykumos, kuri pasižymi 

itin dideliu Rickettsia spp. bakterijų antigenų gausumu 

(Tissot-Dupont ir kt., 1994).  Nuo tolimos migracijos 

paukščių nurinktose erkėse nustatyta R. aeshlimannii 

bakterija, kuri nėra būdinga šiaurės Europai (Hasle ir kt, 

2009; Movila ir kt, 2013). Migruojantys paukščiai taip pat 

vaidina svarbų vaidmenį Borrelia burgdorferi sensu lato 

pastoviai cirkuliacijai tarp kontinentų (Smith ir kt, 1996). 

Nors Europoje atlikta daug tyrimų nustatant įvairius erkių 

pernešamus patogenus erkėse surinktose nuo paukščių, iki 

šiol iki galo nėra aiškūs perdavimo mechanizmai. Taip pat 

šylant klimatui, keičiasi aplinkos sąlygos iki šiol ribojusios 

naujų erkių pernešamų patogenų prisitaikymą 

šiauresniuose regionuose. 

Lietuvos teritorijoje susikerta du galingi skirtingų 

paukščių migracijų krypčių srautai. Iki 70 proc 

pietvakarinės migracijos paukščių praskrenda pro Lietuvos 

teritoriją. Skandinavijos ir Baltijos šalyse perentys 

paukščiai skrenda per Lietuvą pietų pietryčių kryptimi 

rudenį ir šiaurės-šiaurės-rytų kryptimi pavasarį žiemoti į 

Artimuosius Rytus, Afriką, Aziją ar pietinę Europos dalį 

(Žalakevičius, 2015). Todėl pagrindinis šio darbo tikslas 

susisteminti iki šiol atliktus tyrimus susijusius su erkėmis 

bei jų pernešamais patogenais Lietuvoje, bei apžvelgti 

grėsmes naujų erkių ir erkių pernešamų patogenų iš 

Afrikos plitimui Lietuvos teritorijoje. 
 

Tyrimų metodika 
 

2015-2017 metais Ventės rage (N 55
0
34, E 21

0
19) 

pavasarinės ir rudeninės migracijos metu migruojantys 

paukščiai tikrinami vykdant įprastinį ornitologinės stoties 

darbą- paukščių žiedavimą. Paukščiai gaudomi 

voratikliniais ir zigzaginiais tinklais išsidėsčiusiais po visą 

ornitologijos stotį. Sugavus paukštį buvo nustatoma jo 

rūšis, amžius ir lytis. Ieškant erkių apžiūrimas visas 

pagauto paukščio kūnas, ypatingą dėmesį atkreipiant 

aplink akis, snapą, ausis ir pakaušį. Erkės nuo paukščių 

surinktos pincetu, fiksuojamos į atskirus mėgintuvėlius su 

70% etanolio tirpalu ir laikomos +4°C iki tolimesnių 

tyrimų. Nurinkus erkes, paukščiai paleidžiami. 

Urvinių kregždžių (Riparia riparia) lizdai renkami jau 

išskridus paukščiams 2013 ir 2015 metais rudenį iš 3 

skirtingų urvinių kregždžių kolonijų esančių centrinėje 

Lietuvos dalyje. Pašvietus su žibintuvėliu patikrinamas ar 

urvelis tuščias. Pakasus urvelio prieangį kišama ranka ir 

ištraukiamas lizdas. Kiekvienas lizdas dedamas į atskirą 

užspaudžiamą polietileninį maišelį, užrašomas lizdo 

numeris, radimo vietė ir data. Surinkti lizdai gabenami 

tolimesniems tyrimams į Vytauto Didžiojo universiteto 

Gamtos mokslų fakulteto laboratoriją. 

Naudoti tyrimo metodai erkių morfologiniam ir 

molekuliniam įdentifikavimui yra paskelbti Paulausko ir 

kt.(2009), bei Matulaitytės ir kt (2017) darbuose. Detalus 

metodikos aprašymas nustatant erkių surinktų nuo 

paukščių užsikrėtimą Borrelia spp., Babesia spp., A. 

phagocytophylum, Rickettsia spp. bakterijomis ir erkinio 

encefalito virusu buvo paskelbtas  Žekienė ir kt. (2011), 

bei Radzijevskaja ir kt. (2017) darbuose.  

 

Rezultatai ir jų aptarimas 

 

Šiame darbe apibendrinti Lietuvoje tirtų erkių ir erkių 

pernešamų patogenų tyrimų rezultatai, kurie atspausdinti 
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moksliniuose žurnaluose ir pristatyti tarptautinėse 

konferencijose. Tiriant urvinių kregždžių lizdų 

ektoparazitus nustatytos I. lividus erkės. Iš viso iš 47 lizdų 

surinkta 2770 erkės, iš kurių buvo 1 patinas,  patelės, 7 

nimfos ir 2,758 lervos (Matulaitytė ir kt., 2017). I. lividus 

yra erkės, kurios specifiškai parazituoja tik ant urvinių 

kregždžių, nors gali pasitaikyti ir ant kitų paukščių. 

Užfiksuota atsitiktinių atvejų kada šios erkės buvo rastos 

ant karklažvirblių (Passer montanus), varnėnų (Sturnus 

vulgaris), juodojo strazdo (Turdus merula), mėlynosios 

zylės (Cyanistes caeruleus) (Trilar ir kt., 2004; Efling ir 

kt., 2010). Karklažvirbliai mėgstantys užimti apleistus 

urvinės kregždės lizdus gali padėti plisti I. lividus erkėms, 

o kartu su jomis ir įvairiems bakteriniams patogenams. 

Įvairių autorių darbuose nustatyta, jog I. lividus taip pat 

atlieka svarbų vaidmenį bakterinių patogenų Borrelia 

burdorferi s.l., bei Rickettsia spp. patogenų pernešime 

(Movila ir kt., 2008; Petney ir kt., 2012; Graham ir kt., 

2010). Lietuvoje tiriant I. lividus erkių užsikrėtimą erkių 

pernešamais patogenais nustatytas 75-100% užsikrėtimas 

R. vini (Radzijevskaja ir kt, 2017). Ši bakterija labai artima 

R. heilongjiengensis rūšiai, kuri yra užfiksuota kaip 

žmogui patogeniška bakterija Rusijoje, Japonijoje ir 

Kinijoje. Taip pat R. vini artima R. japonica bakterijoms, 

kurios sukelia Japoninę karštinę (Palora ir kt., 2013). Iki 

šiol nėra duomenų, jog R. heilongjiengensis ir R. japonica 

bakterijos būtų užfiksuotos kontinentinėje Europoje (Oteo 

ir Portillo, 2012; Palora ir kt., 2013), tačiau panašūs 

genotipai aptikti Didžiojoje britanijoje (Graham ir kt, 

2010), bei Švedijoje (Efling ir kt, 2010). Dėl specifinės 

gyvenamosios aplinkos šios erkės nėra plačiai išnagrinėtos 

kaip bakterinių patogenų pernešėjos, nors jos gali turėti 

didelį indėlį bakterinių patogenų plitimui dėl galimybės 

išgyventi ypač šaltose zonose. Dėl gyvenimo urvinių 

kregždžių lizduose, kurie būna po žeme, šios erkės gali 

būti randamos gerokai už poliarinio rato, todėl I. lividus 

erkės gali būti ypatingai svarbios erkinių patogenų plitimui 

šiauresniuose regionuose (Zolotov, 1972; Ulmanen ir kt 

1977, Bobovskikh 1979). 

Tyrimo metu taikant molekulinius ir morfologinius 

metodus visos surinktos erkės nuo migruojančių paukščių 

identifikuotos I. ricinus. Rastos erkės buvo nimfos ir lervos 

išsivystymo stadijos (Paulauskas ir kt, 2009; Žekienė ir kt. 

2011). Nors Ventės rage ant tirtų paukščių nerasta naujų 

Lietuvai nebūdingų erkių rūšių, tačiau Rasytės (Rybachy) 

stotyje (Kaliningrado sritis) esančioje mažiau nei už 100 

km ant miškinio kalviuko (A. trivialis) ir pap. 

raudonuodegės (P. phoenicurus) priskiriamų tolimiems 

migrantams buvo rastos Hyalomma marginatum erkės, 

kurios paplitusios šiaurės Afrikoje ir Pietų Europoje 

(Movila ir kt. 2013). Tuo tarpu Norvegijoje, kurią pasiekia 

ta pačia kryptimi migruojantys paukščiai, 7 Hyalomma 

rufipes nimfos buvo aptiktos ant 6 paukščių priskiriamų 

tolimiems migrantams: sodinės devynbalsės (S. borin), 

paprastosios raudonuodegės (Ph. phoenicurus), mažosios 

krakšlės (A. scirpaceus), kultūpio (O. oenanthe), rudosios 

devynbalsės (S. communis) ir paprastosios lakštingalos (L. 

luscinia) (Hasle ir kt, 2009). Nors H. rufipes paplitusi 

Afrikoje, ši erkė taip pat buvo rasta Vengrijoje. Manoma, 

jog šią erkę į Vengrijos teritoriją galėjo atnešti tik 

paukščiai, nes šalis apsupta kalnų (Hornok ir kt, 2012). 

Teoriškai, jei aplinkos sąlygos šylant klimatui pasidaro 

palankios naujai erkių rūšiai išgyventi, tikėtina, jog 

paukščiai darytų įtaką populiacijos augimui naujai erkių 

rūšiai ją pernešant per geografinius barjerus ir padedant 

įveikti ilgus atstumus (Hasle, 2011). 

Paukščių užsikrėtimas erkėmis svyravo nuo 7,2 iki 

18,3% priklausomai nuo metų ir apžiūrėtų paukščių rūšių. 

Kiekvienais metais ir didžiausias užsikrėtimas erkėmis 

buvo nustatytas ant liepsnelės (E. rubecula), karietaitės (T. 

tronglodytes), didžiosios zylės (P. major) ir erškėtžvirblio 

(P. modularis) (Žėkienė ir kt, 2011; Radzijevskaja ir kt., 

2017). Daugelyje atliktų tyrimų liepsnelė minima, kaip 

vienas iš pagrindinių paukščių rūšių netik pernešti erkes, 

bet ir jų patogenus. Gauti rezultatai patvirtina teoriją, jog 

arčiau žemės gyvenantys paukščiai dažniau tampa erkių 

šeimininkais (Comstedt ir kt, 2006; Capligina ir kt, 2014; 

Movila ir kt., 2013). 

Iki šiol tiriant erkinių patogenų užsikrėtimą erkėse 

surinktose nuo paukščių nustatyta R. helvetica, R. 

monacensis, A. phagocytophilum, Borrelia garinii, B. 

afzelii, B. miyamotoi, Babesia microti (Žekienė ir kt, 2011, 

Radzijevskaja ir kt, 2017). Panašūs duomenys gauti ir 

kaimyninėse šalyse: Latvijoje be aukščiau paminėtų rūšių 

taip pat buvo nustatyta ir B. valaisiana, bei Babesia 

venatorum ir Ba. divergens (Capligina et al, 2014). Rasytės 

stotytė H. marginatum erkė, kuri buvo nurinkta nuo 

miškinio kalviuko, nustatyta R. aeshlimannii (Movila ir kt., 

2013). Nors tyrimo metu Ba. divergens paplitimas erkėse 

parazituojančiose paukščius nepastebėtas, Lietuvoje tiriant 

babeziozės rūšis buvo nustatyta I. ricinus erkėse surinktose 

nuo žemės (Ambrasienė ir kt., 2004). B. burgdorferi s. l. 

bakterijos rastos erkėse nurinktose nuo didžiosios zylės (P. 

major), liepsnelės (E. rubecula), karietaitės (T. 

tronglodytes), sviliko (C. coccothraustes) ir šiaurinio 

kikilio (F. montifringilla). Erkėse nurinktose nuo 

didžiosios zylės ir liepsnelės nustatyta Ba.microti (Žekienė 

ir kt, 2011). Visos paminėtos rūšys priklauso artimos 

migracijos paukščiams (Žalakevičius 2015), todėl sunku 

gautus duomenis sieti su tolimų migracijų paukščių įtaka 

pernešant Afrikoje būdingus patogenus. 

Lietuvoje erkės nurinktos nuo artimiems migrantams 

priskiriamoms paukščių rūšims (karietaitė, liepsnelė, 

svilikas) buvo užsikrėtusios R. helvetica bakterijomis. R. 

monacensis nustatyta erkėje nurinktoje nuo lakštingalos, 

kuri priskiriama tolimiems migrantams. Efling ir kt (2010) 

iškėlė hipotezę, kad Skandinavijos šalyse, o kartu ir 

Baltijos regione egzistuoja enzootinis Rickettsia spp. 

bakterijomis priklausančios rūšių ciklas. Raoult ir Roux 

(1997) teigimu Afrikoje būdingų riketsiozių paplitimą 

šiaurinėse dalyse riboja šaltos žiemos. Visgi tai neatmeta 

galimybės įsitvirtinti naujoms riketsiozėms šiaurės 

Europoje, nes pavieniai atvejai erkėse surinktose nuo 

paukščių yra stebimi (Movila ir kt, 2013; Hasle ir kt., 

2009). 

 

Išvados 

 

1. Lietuvoje iki šiol ant paukščių randamos 2 erkių 

rūšys: I. lividus ir I.ricinus, tačiau egzistuoja galimybė, kad 

tolimos migracijos paukščiai gali atnešti ir pietinei Europai 

bei Afrikai būdingas rūšis. 

2. Didžioji dalis erkių tirtų dėl erkių pernešamų 

patogenų užsikrėtimo buvo nurinkta nuo artimos 
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migracijos paukščių. Gauti duomenys parodo erkių 

pernešamų patogenų cirkuliaciją Europoje. 
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Vesta Matulaitytė, Jana Radzijevskaja, Algimantas Paulauskas 
 

Ticks and tick-borne pathogens transmitted by migratory birds from Africa to Lithuanian territory 
 

Summary 

 
During climate warming, environmental conditions do not limit the adaptation of egzotic tick and tick-borne pathogens in northern Europe from 

southern Europe and Africa. New tick species and tick-borne pathogens are found in new areas on migratory birds. Until now, it is not known how birds 

affect the infection of new areas with new ticks and their pathogens. Therefore, it is considered that long-distants migrantory birds (warbler Sylvidae, 

flycatchers s Muscicapidae, the family of Swallows Hirundinidae, etc.) can affect prevalence of new emergence ticks and tick-borne species in Lithuania 

territory from southern Europe and northern Africa. In this paper the transmission from Africa to Lithuania of ticks and emerging tick-borne pathogens 

from migratory birds are disccused. 

Migratory birds, Ixodes ticks, tick-borne pathogens, North Africa 

 
Gauta 2018 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2018 m. balandžio mėn.  
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