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ВИВЧЕННЯ ЛЮМБРИЦИД – ПРОМІЖНИХ  

ЖИВИТЕЛІВ МЕТАСТРОНГІЛ 
 

Наведені дані щодо екстенсивності та інтенсивності інвазії дощових черв’яків личинками метастронгіл у госпо-

дарствах з виробництва свинини зон Полісся та Лісостепу України, неблагополучних щодо метастронгільозу. Уста-

новлено, що найбільші показники екстенсивності та інтенсивності інвазії личинками метостронгіл характерні для 

черв’яків, які мешкають під дерев’яною підлогою свинарників та в її щілинах. Вивчено видовий склад та ступінь 

ураження дощових черв’яків різних видів – як на свинофермах, так і на пасовищах. Виявлено, що найпоширенішими 

проміжними живителями метастронгіл у поліській і лісостеповій зонах України є дощові черв’яки родини 

Lumbricidae: Eisenia foetida, Bimastus tenuis, Allolobophora caliginosa i Lumbricus rubellus. 

Ключові слова: люмбрициди, метастронгільоз, проміжний живитель, екстенсивність інвазії, інтенсивність інва-
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Постановка проблеми. Метастронгільозна інвазія в свинарських господарствах України 

має широке розповсюдження. Економічні збитки, що завдаються нею, складаються із загибелі 

тварин, недоотримання значної кількості свинини внаслідок затримки росту молодняку, втрати 

маси дорослих свиней. Загибель тварин у неблагополучних щодо метастронгільозу господарст-

вах сягає від 8–30 до 100 % [1, 2]. 

У хворих на метастронгільоз свиней внаслідок виснаження маса тіла знижується на 25–33 % 

і більше. Окрім цього, значна кількість легень, уражених метастронгілами, утилізується [3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метастронгільоз досить поширений, розвиток 

збудників відбувається за участі проміжних господарів – дощових черв'яків різних видів. На 

території Полісся і Лісостепу України основними проміжними живителями метастронгіл є до-

щові черв’яки видів Eisenia foetida, Allolobophora caliginosa, Eisenia rosea, Lumbricus terrestris 

та Dendrobaena octaedra. Зараження свиней метастронгілами в зоні Полісся і особливо Лісосте-

пу і Степу України відбувається, головним чином, на території ферм. Це пов’язано з наявністю 

дощових черв’яків на вигульних майданчиках, у погано обладнаних гноєсховищах, поблизу 

свинарників і, навіть, у тваринницьких приміщеннях [5, 6]. 

Учені-паразитологи під час гельмінтокопроскопічного обстеження свинопоголів’я Респуб-

ліки Білорусь, Литви, Латвії, Російської Федерації та Азербайджану визначили значне поши-

рення метастронгільозу в господарствах [7–9]. Так, на території Білорусії було виявлено 6 видів 

дощових черв’яків – E. foetida, E. rosea, A. caliginosa, Bimastus tenuis, Lumbricus rubellus та 

L. terrestris, які були інвазовані личинками метастронгіл. 

У Литві личинки метастронгіл були виявлені у дощових черв’яків 5-ти видів: L. terrestris 

(ЕІ – 68,0–81,5 %), L. rubellus (ЕІ – 33,0–62,7 %), Octolasium lacteum (ЕІ – 37,5 %), A. caliginosa 

(ЕІ – 5,9 %) та E. rosea (ЕІ – 1,9 %). У Латвії основними проміжними господарями метастронгіл 

були визначені дощові черви видів A. caliginosa, E. rosea і L. rubellus. 

Результати дослідження на території Кіровської області Російської Федерації показали, що з 

10-ти виявлених видів дощових червів, 7 є проміжними господарями метастронгіл. Найвища 

екстенсивність та інтенсивність зараження личинками метастронгіл відмічена у червів видів 

E. foetida i B. tenuis (відповідно, 80,0–95,9 % і 43,0–80,7 личинки). Також у літературі є повідо-

млення про те, що у Воронезькій області на території свиноферм виявлено дощових черв’яків 

семи видів, але інвазовані личинками метастронгіл були лише черв’яки п’яти видів: E. foetida, 

B. tenuis, L. rubellus, E. rosea i A. caliginosa. За даними С.М. Забашти [10], на території Кубані 

проміжними господарями метастронгіл слугували дощові черви восьми видів, але найбільше 
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зараженими виявились E. foetida, E. rosea і B. tenuis – мешканці гною і свинарників. У Азербай-

джані проміжними господарями були дощові черви видів: A. caliginosa, E. foetida i B. tenuis. 

Найвища екстенсивнiсть та інтенсивність інвазії личинками метастронгiл спостерігалась у чер-

вів виду E. foetida (до 31,0 %). 

Мета дослідження – на основі вивчення морфологічних особливостей визначити видовий 

склад люмбрицид, проміжних господарів метастронгіл, а за результатами компресорної мікроскопії 

оцінити рівень ураження їх метастронгільозними личинками в Поліссі і Лісостепу України. 

Матеріал та методи дослідження. Видовий склад дощових черв’яків родини Lumbricidae 

(люмбрицид) – проміжних живителів метастронгіл та рівень ураження їх личинками останніх 

вивчали у 5 господарствах з виробництва свинини, неблагополучних щодо метастронгільозу, 

Житомирської, Чернігівської та Київської областей. Збір люмбрицид проводили за методикою 

І.І. Малевича [11] із доступних для свиней місць: із ґрунту, гною та органічних решток свинар-

ників, території свиноферм, вигульних майданчиків та пасовищ. Із кожного з названих місць 

відбирали від 95 до 240 черв’яків всього 2970 екземплярів (22 проби). Родову та видову належ-

ність люмбрицид визначали під час їх мікроскопічних досліджень. Сезонну динаміку інвазова-

ності дощових черв’яків личинками метастронгіл вивчали в радгоспі "Промінь" Коростишівсь-

кого району, де використовували стаціонарну систему утримання свиней. Для цього з квітня до 

вересня (теплий період року, коли свині контактували з люмбрицидами, як у свинарниках, та і 

поза ними) щомісячно збирали і досліджували 550 дощових черв’яків: всього за період дослі-

джень – 3300 екземплярів. Для визначення ІІ відпрепаровані стравохід, зоб та мускульний шлу-

нок дощових черв’яків роздавлювали між скельцями компресоріума, за наявності метастронгіл 

і проводили їх підрахунок. 

Основні результати дослідження. У п’яти досліджуваних свинарських господарствах по-

ліської і лісостепової зон України у ґрунті, гної, органічних рештках свинарників, території 

свиноферм, вигульних майданчиків та пасовищ виявили дощових черв’яків родини Lumbricidae 

5-ти видів: Allolobophora caliginosa, Bimastus tenuis, Eisenia foetida, Eisenia rosea i Lumbricus 

rubellus. 

Із 2970 зібраних із названих місць люмбрицид личинки метастронгіл виявили у 1244 екзем-

плярів (ЕІ – 41,89 %, ІІ – 20,9±5,8 екз.). Інвазовані черв’яки належали до 4-х видів: A. caliginosa 

(EI – 26,23 %, ІІ – 26,3±9,2 екз.), B. tenuis (ЕІ – 42,21 %, ІІ – 13,7±2,0 екз.), Е. foetida (EI – 56,15 %, 

ІІ – 25,3±4,8 екз.), L. rubellus (ЕІ – 23,45 %, ІІ – 14,9±5,6 екз.). Досліджені люмбрициди виду 

E. rosea були вільні від метастронгільозних личинок (див. рис. 1 та 2). 
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Рис. 1. Екстенсивність інвазії дощових черв’яків родини Lumbricidae  

в свинарських господарствах Полісся та Лісостепу України. 

 

Простеживши за видовим складом дощових черв’яків, зібраних із названих вище місць, та 

рівнем інвазування їх метастронгільозними личинками, виявили наступне (див. табл. 1). 

Люмбрициди в пробах із свинарників (1160 екз.) належали до 2-ох видів: E. foetida та 

B. tenuis. Вони були уражені личинками метастронгіл частіше, ніж люмбрициди з інших місць 

(в середньому ЕІ – 62,59 % при ІІ – 22,3±2,4 екз.). ЕІ черв’яків першого виду склала 70,34 %, 
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ІІ – 28,3±2,8 екз., другого виду, відповідно, – 54,83 % і 14,6±1,3 екз. У ґрунті та гної території 

свиноферм і вигульних майданчиків виявили черв’яків (відповідно, 975 і 675 екземплярів)  4-ох 

видів: E. foetida, B. tenuis, A. caliginosa i L. rubellus. 
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Рис. 2. Інтенсивність інвазії люмбрицид метастронгільозними личинками  

у господарствах з виробництва свинини поліської та лісостепової зон України. 

 
Таблиця 1 – Рівень ураження люмбрицид, зібраних із різних територій, личинками метастронгіл 

Місце збору  

люмбрицид 
Види люмбрицид Дослідили черв’яків, екз. 

ЕІ, 

в проц. 
ІІ, екз. личинок 

Свинарники 

Eisenia foetida 580 70,34 28,3±2,8 

Bimastus tenuis 580 54,83 14,5±1,3 

ВСЬОГО 1160 62,59 22,3±2,4 

Територія 

свиноферм 

Eisenia foetida 336 44,05 17,7±4,6 

Bimastus tenuis 210 21,43 11,1±3,3 

Allolobophora caliginosa 255 16,86 9,7±2,9 

Lumbricus rubellus 174 14,94 5,4±1,5 

ВСЬОГО 975 26,87 14,0±2,2 

Вигульні 

майданчики 

Eisenia foetida 160 39,38 24,1±6,6 

Bimastus tenuis 160 23,75 8,5±2,5 

Allolobophora caliginosa 225 26,67 24,9±8,4 

Lumbricus rubellus 130 31,54 15,7±5,3 

ВСЬОГО 675 29,93 19,7±2,9 

Пасовища 

Eisenia foetida 30 6,67 2,0±1,0 

Bimastus tenuis 30 – – 

Allolobophora caliginosa 50 72,0 48,4±5,9 

Lumbricus rubellus 50 32,0 28,4±5,9 

ВСЬОГО 160 33,75 40,7±13,4 

 

Середній рівень інвазованості люмбрицид вигульних майданчиків (ЕІ – 29,9 %, ІІ – 

19,7±2,9 екз.) був вищим (р<0,05), ніж у черв’яків території свиноферм (ЕІ – 26,87 %, ІІ – 

14,0±2,2 екз.). На вигульних майданчиках та на території свиноферм також найбільше були ін-

вазовані люмбрициди виду E. foetida: на вигульних майданчиках їх ЕІ становила 39,38 %, ІІ – 

24,1±6,6 екз., на території свиноферм, відповідно – 44,05 % і 17,7±4,6 екз. 

Рівень інвазування черв’яків інших видів був: на вигульних майданчиках – B. tenuis – EI – 

23,75 %, II – 8,5±2,5 екз., А. caliginosa, відповідно – 26,67 % i 24,9±8,4 екз., L. rubellus, – 31,54 % 

i 15,7±5,3 екз., на території свиноферм, відповідно, B. tenuis – 21,43 % i 11,1±3,3 екз., A. caligi-

nosa – 16,86 % i 9,7±2,9 екз., L. rubellus – 14,94 % i 5,4±1,5 екз. 

У ґрунті пасовищ знайшли 160 люмбрицид видів E. foetida, E. rosea, A. caliginosa i L. rubel-

lus. Рівень ЕІ цих черв’яків складав 33,75 %, ІІ – 40,7±13,4 екз. Як екстенсивність, так і інтенси-

вність інвазії були найвищими у люмбрицид виду A. caliginosa – EI – 72,0 %, II – 48,4±5,9 екз. 

Дощові черв’яки інших видів мали ЕІ: Е. foetida – 6,67, L. rubellus – 32,0 %, II, відповідно, 

2,0±1,0 і 28,4±5,9 екз. 
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Отже, згідно з викладеними вище результатами досліджень, у поліській та лісостеповій зо-

нах України проміжними живителями метастронгіл є дощові черв’яки родини Lumbricidae 4-ох 

видів: A. caliginosa, B. tenuis, E. foetida та L. rubellus. Провідна роль у поширенні збудників ме-

тастронгільозу за стаціонарного утримання свиней належить люмбрицидам виду E. foetida, а за 

використання пасовищ – A. caliginosa. 

Результати досліджень із квітня до вересня 3300 люмбрицид (550 екземплярів із різних 

місць збору щомісячно), з метою вивчення сезонної динаміки рівня інвазованості дощових 

черв’яків личинками метастронгіл, відображені на рисунках 3 та 4. Із них видно, що у теплий 

період року сезонна динаміка метастронгільозного інвазування люмбрицид була не вираженою. 

Відмінність у рівні зараження дощових черв’яків личинками метастронгіл як за середніми да-

ними (ЕІ – 35,09–43,45 %, ІІ – 8,8±1,6–11,5±1,9 екз.), так і за даними у різні місяці досліджень 

не була статистично вірогідною (р>0,05). 

За незначним підйомом ЕІ та ІІ у вересні можна, на нашу думку, передбачити що у теплий 

період року відбувається деяке накопичення метастронгільозних личинок в організмі дощових 

черв’яків. 

Розвиток метастронгіл відбувається за участі організму проміжних живителів – дощових 

черв’яків. Відомо, що існує видова особливість дощових черв’яків до умов мешкання – одні із 

них більше адаптовані до пасовищ, вигульних майданчиків, територій свиноферм (A. caliginosa, 

L. rubellus), інші – місць скупчення органічних решток, під підлогою, годівницями та в щілинах 

огорож тваринницьких приміщень (E. foeida, B. tenius). 
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Рис. 3. Сезонна динаміка екстенсивності інвазії люмбрицид личинками метастронгіл. 
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Рис. 4. Сезонна динаміка інтенсивності інвазії люмбрицид  

метастронгільозними личинками. 

 

Зважаючи на це, визначення видового складу дощових черв’яків, ступеня ураження їх мета-

стронгільозними личинками має практичне значення щодо оцінки епізоотологічної ситуації з 

метастронгільозу та розробки заходів боротьби. У наведеному вище огляді літератури предста-
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влені відомості про те, що на території Європи личинки метастронгіл паразитують в організмі 

дощових черв’яків декількох видів, зокрема, – A. caliginosa, A. trapezoides, A. jassyensis, Eisenia 

rosеa, E. foetida, Lumbricus rubellus, L. terrestris, B. tenuis, Dendrobaena octaedra, Octolasium 

lacteum [7–10]. Що ж до України, то проміжними живителями метастронгіл є черви видів 

E. foetida, E. rosea, А. caliginosa, L. terrestris та D. octaedra [1–6]. 

Морфологічними дослідженнями 2970 екз. дощових черв’яків, виявлених у ґрунті, гної, ор-

ганічних рештках свинарників, території свиноферм, вигульних майданчиків та пасовищ п’яти 

господарств з виробництва свинини Полісся та Лісостепу України було встановлено, що во- 

ни належать до 5 видів родини Lumbricidae: E. rosea, E. foetidа, A. caliginosa, B. tenuis та 

L. rubellus. Личинки метастронгіл виявили у черв’яків останніх 4-ох видів (ЕІ – 41,89 %, 

ІІ – 20,9±5,8 екз.) – люмбрициди виду E. rоsea були вільними від метастронгільозних личинок. 

Отже, результати наведених досліджень дещо корегують дані щодо епізоотології метастронгі-

льозної інвазії в досліджуваних зонах. 

Існуючі до цього літературні дані не містили достатньої інформації про рівень зараження 

дощових черв’яків різних видів у Поліссі і Лісостепу України метастронгільозними личинками 

та про динаміку рівня цього показника залежно від місця збору черв’яків та сезону року. 

За показниками рівня зараження люмбрицид личинками метастронгіл провідну роль в епі-

зоотології метастронгільозної інвазії у поліській і лісостеповій зонах України відіграють 

черв’яки виду E. foetida (ЕІ – 56,15 %, ІІ – 25,3±4,8 екз. личинок). Друге місце займають 

В. tenuis (ЕІ – 42,21 %, ІІ – 13,7±2,0 екз. личинок). Слід відмітити відносно високу ІІ люмбри-

цид виду A. caliginosa – 26,3±9,2 екз. личинок (при ЕІ – 26,23 %). 

Більш інформативною виявилась диференційована оцінка рівня зараження личинками 

метастронгіл люмбрицид залежно від місця збору останніх. Вона дозволила встановити, що 

роль окремих видів люмбрицид, як проміжних живителів метастронгіл, залежить від систе-

ми утримання свиней, використання пасовищ та вигульних майданчиків. Такі висновки ми 

зробили на основі того, що, як і дослідниками в інших зонах [2,  3], нами був константова-

ний неоднаковий рівень ураження метастронгільозними личинками дощових черв’яків різ-

них видів залежно від місця їх збору. Вищий рівень зараження відмітили у люмбрицид, що 

мешкали у свинарниках (ЕІ – 62,59 %, ІІ – 22,3±2,4 екз. личинок). При цьому було встанов-

лено, що із зібраних у тваринницьких приміщеннях найбільш інвазованими були черв’яки 

виду E. foetida (ЕІ – 70,34 %, ІІ – 28,3±2,8 екз. личинок), а із пасовищ – A. caliginosa (ЕІ – 

72,0 %, ІІ – 48,4±5,9 екз. личинок). 

Результати визначення екстенсивності та інтенсивності інвазії дощових черв’яків личинка-

ми метастронгіл із квітня до вересня, ймовірно, свідчили про невираженість динаміки рівня цих 

показників у теплий період року. 

Висновки. 1. Рівень ЕІ личинками метастронгіл дощових черв’яків у господарствах з виро-

бництва свинини, неблагополучних щодо метастронгільозу, в середньому становить 41,89 %, а 

ІІ – 20,9±5,8 екз. Найбільше інвазовані личинками метастронгіл черв’яки, що мешкають під де-

рев’яною підлогою свинарників та в її щілинах (ЕІ – 62,59 %, ІІ – 22,3±2,4 екз.). Рівень зара-

ження метастронгільозними личинками люмбрицид становить у середньому: на пасовищах ЕІ – 

33,75 %, ІІ – 40,7±13,4 екз., на вигульних майданчиках ЕІ – 29,93 %, ІІ – 19,7±2,9 екз., на тери-

торії свиноферм ЕІ – 26,87 %, ІІ – 14,0±2,2 екз. 

2. Проміжними живителями метастронгіл у поліській і лісостеповій зонах України є дощові 

черв’яки родини Lumbricidae 4-ох видів: E. foetida, B. tenuis, A. caliginosa i L. rubellus. Роль лю-

мбрицид у поширенні збудників метастронгільозу залежить від їх видової належності (найбі-

льше уражені метастронгільозними личинками черв’яки виду E. foetida) та місця мешкання: на 

свинофермах найвищий рівень інвазування личинками метастронгіл у черв’яків виду E. foetida 

(EI – 39,38–70,34 %, II – 17,7±4,6–28,3±2,8 екз.), а на пасовищах – у черв’яків виду A. caliginosa 

(EI – 72,0 %, II – 48,4±5,9 екз.). 
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Изучение люмбрицид – промежуточных хазяев метастронгил 

А. А. Антипов, В. П. Гончаренко, Т. И. Бахур 

Приведены данные об экстенсивности и интенсивности инвазии дождевых червей личинками метастронгил в 

хозяйствах по производству свинины зон Полесья и Лесостепи Украины, неблагополучных по метастронгилёзу. 

Установлено, что наибольшие показатели экстенсивности и интенсивности инвазии личинками метастронгил харак-

терны для червяков, которые обитают под деревянным полом свинарников и в его щелях. Изучено видовой состав и 

степень поражения дождевых червей разных видов – как на свинофермах, так и на пастбищах. Обнаружено, что наи-

более распространёнными промежуточными хозяевами питателями метастронгил в полесской и лесостеповой зонах 

http://cyberleninka.ru/journal/n/naukoviy-visnik-lvivskogo-natsionalnogo-universitetu-veterinarnoyi-meditsini-ta-biotehnologiy-imeni-s-z-gzhitskogo
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673812
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvvm.
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Украины являются дождевые черви семейства Lumbricidae: Eisenia foetida, Bimastus tenuis, Allolobophora caliginosa и 

Lumbricus rubellus. 

Ключевые слова: люмбрициды, метастронгилёз, промежуточный хозяин, экстенсивность инвазии, интенсив-

ность инвазии, Eisenia foetida, Eisenia rosea, Allolobophora caliginosa, Bimastus tenuis, Lumbricus rubellus, Lumbricus 

terrestris. 

 
Study of lyumbritsyd – intermediate hosts of metastronhils 

A. Antipov, V. Honcharenko, T. Bakhur  

This article presents data about the extensity and intensity of infestation earthworms by larvae of metastronhils at 

farms, producing pork, on Polissya and Lisostep zones of Ukraine, which are disadvantaged about metastronhilosis. 

It was studied the species composition and degree of damage of earthworms of various kinds – both on pig farms and 

pastures. 

As we know from literary sources, metastronhilosis infestation is widely spread at pig farms in Ukraine. Economic loss-

es from infestations consist of animal deaths, pork shortfall due to stunted growth of young, weight loss of adult pigs (for 25–

33 %). The death of animals in disadvantaged farms ranges from 8–30 till 100 %. 

The development process of metastronhilosis pathogens involving intermediate hosts – various species of earthworms. 

Аuthors published data from Belarus, Lithuania, Latvia, the Russian Federation and Azerbaijan were analyzed. They talk 

about a significant degree of infestation by metastronhils’ larvae in earthworms of different species. 

The study was conducted in five farms, which are producing pork, disadvantaged about metastronhilosis, in Zhytomyr, 

Chernihiv and Kyiv regions. Lyumbrytsyds’ collection was performed by the method of I.I. Malevich from soil, manure and 

organic residues of pig farms, pig farms’ areas, fields and pastures. With each piece was selected from 95 till 240 worms – in 

general 2970 specimens (22 samples). The generic and species belonging of lyumbrytsyds we determined by microscopic 

studies. 

For determination of seasonal dynamics of earthworms’ extensity of infestation by metastronhil larvae, we, from April to 

September, monthly collected and examined 550 earthworms. During the period of research we studied 3300 specimens. For 

determination of intensity of infestation we mounted the esophagus, crop and gizzard of earthworms, pressed between com-

pressorium glasses. If metastronhils were found, they were counted. 

In the pig farms which have been investigated, at Polissya and Lisostep zones of Ukraine, in soil, manure, organic debris 

of pig farms, pig farms’ area, fields and pastures, we found earthworms by family Lumbricidae of five species: 

Allolobophora caliginosa, Bimastus tenuis, Eisenia foetida, Eisenia rosea and Lumbricus rubellus. 

Metastronhil larvae found in 1244 lyumbrytsyd of 2.970 specimens, which were collected from these locations. 

Thus, the extensity of invasion was 41.89 % with the intensity of infestation 20.9±5.8 specimens. Worms infested re-

lated to 4 species. 

It is important to note that it was a relatively high intensity of infestation lyumbrytsyds species Allolobophora caliginosa 

– 26.3±9.2 specimens larvae (with extensity of infestation 26.23 %). Extensity of Bimastus tenuis’ invasion was 42.21 % 

with the intensity of infestation 13.7±2.0 specimens. 

Worms Eisenia foetida were infested by metastronhils’larvae with extensity 56.15 % and intensity of infestation 

25.3±4.8 specimens. In Lumbricus rubellus’ individuals found larvae of pathogens with extensity of infestation 23.45 %, with 

the intensity of infestation 14.9±5.6 specimens. Researched lyumbrytsyds of Eisenia rosea species were free from metas-

tronhils’ larvae. 

Most at all maggots had infested by metastronhils were worms which are living under in wooden floor and in it’s slit 

(extensity of invasion – 62.59 % with intensity of infestation 22.3±2.4 specimens). 

Middle level of contamination on pastures was 33.75 % with the intensity of infestation 40.7±13.4 specimens, on de-

tachments for walking the extensity of invasion – 29.93 % with the intensity of infestation 19.7±2.9 specimens, at the pig 

farms territory – extensity of invasion 26.87 % with the intensity of infestation 14.0±2.2 specimens. 

We also noted the different levels of destruction by metastronhils’ larvae of earthworms different species, depending on 

place of their collection. Higher levels of infection noted in lyumbrytsyds, which lived in a pigsty (extensity of invasion – 

62.59 % with the intensity of infestation 22.3±2.4 larvae’ specimens). 

The most infested were worms of species Eisenia foetida (extensity of invasion – 70.34 % with the intensity of infesta-

tion 28.3±2.8 larvae’ specimens) and from pasture – Allolobophora caliginosa (extensity of invasion – 72.0 % with the inten-

sity of infestation 48.4±5.9 larvae’ specimens). 

In conclusion, we have to say, that results of determining of extensity and intensity of infestation earthworms by metas-

tronhils’ larvae from April till September showed unexpressed dynamics of these indicators in the warm season. The differ-

ence in the level of contamination of earthworms by metastronhils’ larvae in different months of studies was not statistically 

significant (p>0.05). 

For small rise extensity and intensity of infestation in September could, in our view, provide that in the warm season 

there is some accumulation of metastronhils’ larvae in the earthworms’ body. 

So, as a result of investigations established that the biggest indices of metostronhils’ larvae’ extensity and intensity of in-

festation, are characteristic of worms, which are living under the wooden floor and pig farms in its crevices. We revealed that 

the most common intermediate hosts of metastronhils in Polissya and Lisostep zones of Ukraine are earthworms from Lum-

bricidae family: Eisenia foetida, Bimastus tenuis, Allolobophora caliginosa and Lumbricus rubellus. 

Key words: lyumbritsydes, metastronhilosis, intermediate hosts, extensity of infestation, intensity of infestation, Eisenia 

foetida, Eisenia rosea, Allolobophora caliginosa, Bimastus tenuis, Lumbricus rubellus, Lumbricus terrestris. 
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