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Наведено результати наукових досліджень, що були виконані про-
тягом 2018–2019 років. З цією метою проводили  іхтіопатологічні дослі-
дження 198 бичкових риб: Neogobius fl uviatialis Pallas, 1814, Mesogobius 
batrachocephalus Pallas, 1814, Neogobius melanostomum Pallas, 1814, а також 
хижих риб у кількості 78 екземплярів: Perca fl uviatilis Linnaeus, 1758, Sander 
lucioperca Linnaeus, 1758, Esox lucius Linnaeus, 1758, що були виловлені в ак-
ваторії Дніпро-Бузького лиману, поблизу села Дніпровське та мису Аджігол, 
Миколаївської області. Середній показник екстенсивності інвазії серед бич-
кових риб  Дніпро-Бузького лиману за криптокотильозу у червні становив 
26,6 %, а найбільший показник інтенсивності інвазії складав 94–157 метацер-
каріїв криптокотилюсів. Після заморів у липні 2018 року відмічали зменшен-
ня популяції риб родини Gobiidae на 114,2 %. Показник ураження бичкових 
риб збудником криптокотильозу набув максимального значення у серпні та 
становив 60,3 %, а амплітуда інтенсивності інвазії була в межах 102–211 ме-
тацеркаріїв. У червні показник зараження хижих видів риб (окунь, щука, су-
дак) збудником еустронгілідозу був на рівні 63,8 %, а інтенсивність інвазії 
характеризувалась найбільшими показниками у щуки звичайної – 1–8 личи-
нок нематод. Зменшення кількості виловлених хижих риб на 47,8 % відміча-
ли після заморних явищ в акваторії Дніпро-Бузького лиману. Екстенсивність 
інвазії за еустронгілідозу у серпні була 84,3 %, а показники інтенсивності 
інвазії в межах 2–12 паразитів. Встановлена роль рибоїдних птахів у фор-
муванні природних осередків криптокотильозної та еустронгілідозної інвазії 
серед основних промислових риб Дніпро-Бузького лиману. 

Окремо проводили  гідрохімічні дослідження води з акваторії Дніпро-
Бузького лиману з метою встановлення масової загибелі риби у липні 2018 
року. За результатами гідрохімічних досліджень Дніпро-Бузького лиману у 
липні, виявлено невідповідність за показниками: рН,  кисень, вільний аміак, 
нітрит-іон, загальна твердість відповідно до чинного нормативно-правового 
документа. Невідповідність гідрохімічного режиму стало причиною замор-
них явищ водних біоресурсів. Виявлено вплив абіотичних та біотичних чин-
ників на стан паразитофауни досліджуваних риб природних водойм Півдня 
України.

Ключові слова: бичкові риби, хижі риби, абіотичні та біотичні чинники, 
криптокотильоз, еустронгілідоз.
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Постановка проблеми, аналіз останніх 
досліджень і публікацій. Паразитизм –  одна 
із найбільш успішних форм існування орга-
нізмів, про що свідчить велике видове різно-
маніття паразитів та значення цього явища в 
еволюції. Склад паразитофауни визначається 

комплексом зв’язків, з яких головну роль віді-
грають видове різноманіття і чисельність кін-
цевих та проміжних хазяїв.
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Так званому «цвітінню» сприяє незначний 
водообмін, утворення застійних із слабкою 
проточністю зон; надлишковий вміст азоти-
стих та фосфорних компонентів, органічних 
сполук, які слугують поживним середовищем 
для синьо-зелених водоростей [2].

Під час «цвітіння» відбувається зміна фі-
зико-хімічних властивостей води, зокрема 
вода набуває вкрай неприємного запаху, різко 
знижується уміст розчинного оксигену, активі-
зуються анаеробні процеси, що призводять, у 
кінцевому результаті, до заморних явищ риби 
та інших гідробіонтів (молюсків, ракоподібних 
тощо). Поведінка риб зазнає суттєвих змін: з'яв-
ляється атаксія, спостерігають явища ураження 
нервової системи, пригнічення дихальних та, 
як наслідок, окисно-відновлювальних процесів 
організму з наступною загибеллю риби [14].

Деякі паразити використовують як про-
міжних хазяїв окремі види зообентосу (мо-

люсків, олігохет) та мають диференційований 
цикл розвитку. Дані гельмінти є індикатора-
ми підвищення концентрації біогенних еле-
ментів у водоймах, тобто – евтрофування. До 
групи паразитів із диференційованим жит-
тєвим циклом можна віднести трематод ро-
дини Heterophyidae, а також нематод родини 
Dioctophymatidae [8, 16, 17].

До чинників абіотичного впливу слід від-
нести й накопичення у донному осаді нафто-
продуктів, а у воді – деяких важких металів 
(цинк, кобальт, кадмій, плюмбум). 

Усі хімічні речовини, у тому числі і важкі 
метали, що потрапляють із зовнішнього сере-
довища в біологічну систему, в кінцевому ре-
зультаті неминуче вступають у фізико-хімічні 
реакції з численними біохімічними компонен-
тами клітин. Тим не менш, у складній біохіміч-
ній системі будь-якого організму, незалежно 
від його місяця в еволюційній ієрархії, наяв-
ні вузлові біохімічні системи, пошкодження 
яких можуть розглядатися як прогностичний 
показник неминучості розвитку незворотніх 
деструктивних процесів [13, 15].

Наявність даних забруднювачів у воді, на-
віть у незначних концентраціях, вкрай нега-
тивно відображається як на загальному стані 
організму, так і на бар’єрних функціях шкіри 
та біохімічному складі слизу риб, що зумов-
лює більш вільне інвазування риби збудника-
ми паразитарних хвороб [9].

Чинниками біотичного напряму, що без-
посередньо можуть впливати на поширеність 
гельмінтів серед іхтіофауни природних во-
дойм – є проміжні, додаткові (резервуарні) та 
дефінітивні хазяї, що беруть безпосередню 
участь у життєвому циклі окремо взятої так-
сономічної одиниці. Так, для трематод ро-
дини Heterophyidae (Cryptocotyle cancavum 
Crepli,1825 та Cryptocotyle jejuna Nicoll, 1907) 
проміжними хазяями є молюски Hydrobia 
ulvae (Peringia ulvae) Pennant, 1777, а дефі-
нітивними – рибоїдні птахи, морські ссав-
ці, собаки, а також людина. У нематод роди-
ни Dioctophymatidae, зокрема Eustrongylides 
excisus (Jägerskiöld, 1909), роль проміжних 
хазяїв виконують водні олігохети родини 
Tubifіcidae та Lumbriculidae, в яких паразити 
розвиваються в перший та другий личинковий 
періоди. Додатковим або другим проміжним 
хазяїном є планктоно- та бентосоїдні види 
риб. E. еxcisus як резервуарний хазяїн може 
використовувати деяких амфібій та рептилій: 
озерну жабу (Rana ridibunda Pallas, 1771) aбо 
велетенську ропуху (Rhinella marina Linnaeus, 
1758), а також водяного вужа (Natrix tasselata 
Laurenti, 1768). Дефінітивними хазяями для 
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даних нематод  є рибоїдні птахи, морські ссав-
ці та люди [8, 16, 17].

Окреме, в більшості вирішальне значення 
для поширення паразитів іхтіофауни мають 
рибоїдні птахи, які під час сезонних міграцій 
поширюють деяких гельмінтів далеко за аре-
али територій, де їх раніше не реєстрували та 
формують природні вогнища інвазії. Пере-
важною причиною змін напрямів міграційних 
шляхів перелітних птахів та часу перебування 
їх на місцях стоянок є кліматичні зміни, що 
пов’язані із глобальним потеплінням у світі. 
Як повідомляє Організація об’єднаних націй 
в період 1880–2012 років середня глобальна 
температура зросла на 0,85 °C.

Під час весняних міграцій південні види 
птахів можуть «перелітати» північний кордон 
свого нормального поширення і з’явитися в 
гніздовий час в більш північних широтах, де 
зазвичай їх не реєструють. Таким міграціям 
південних видів птахів сприяє висока темпера-
тура повітря весною. Навпаки, за скороченого 
весняного перельоту, види птахів, які звичай-
но існують в більш північних місцевостях, мо-
жуть осідати та гніздуватися в більш півден-
них широтах. Такі випадки відбуваються при 
затяжних прохолодних веснах [10]. 

Таким чином, подовження або скорочення 
міграційних шляхів птахів навесні під впли-
вом метеорологічних умов на кордоні ареалів 
поширення можуть бути досить суттєвими зоо-
географічними чинниками, які впливають на 
якісний та кількісний склад фауни птахів. До-
сить теплі та вологі зими Півдня України доз-
воляють деяким рибоїдних птахам не здійсню-
вати щорічні сезонні міграції.

Даний факт безпосередньо відображається 
на стані гельмінтофауни водойм та місцевостей, 
що задіяні в міграційному маршруті основних 
дефінітивних хазяїв збудника криптокотильозу 
та еустронгілідозу – рибоїдних птахів. 

Усе наведене вище стало підставою для 
проведення досліджень з вивчення впливу абі-
отичних та біотичних чинників на поширення 
криптокотильозу та еустронгілідозу серед іх-
тіофауни природних водойм Півдня України.

Мета роботи полягала у дослідженні 
впливу чинників біотичного та абіотичного 
прояву на процеси поширення та формування 

осередків паразитофауни гідробіонтів природ-
них водойм Півдня України.

Матеріал і методи досліджень. Упро-
довж червня–серпня 2018 року було дослі-
джено 78 екземплярів трьох видів хижих риб, 
а саме: окуня (Perca fl uviatilis Linnaeus, 1758) 
– 37 екз., судака (Sander lucioperca Linnaeus, 
1758) – 26 екз. та щуки (Esox lucius Linnaeus, 
1758) – 15 екз., а також 198 екземплярів риб 
родини Gobiidae: бичка-пісочника (Neogobius 
fl uviatialis Pallas, 1814) – 155 екз., бичка-мар-
товика (Mesogobius batrachocephalus Pallas, 
1814) – 31 екз. та бичка-кругляка (Neogobius 
melanostomum Pallas, 1814) – 12 екз. Відби-
рали рибу під час проведення планових кон-
трольних обловів, відловлювали її вудочками, 
а також купляли у рибалок на місці вилову. 
Відбір зразків риби проводили вздовж бере-
гової лінії Дніпро-Бузького лиману, в адміні-
стративних межах Миколаївської області  (по-
близу села Дніпровське Очаківського району 
– 46°37'48.45" N, 31°51'43.72" E, мис Аджігол 
– 46°37'01.98" N, 31°47'13.41" E) (рис. 1).

Клінічне дослідження проводили шляхом 
огляду поверхні луски та шкірних покривів. 
Окремо досліджували ротову та зяброву по-
рожнини.  Розтинали черевну порожнину роз-
різом, який починали від анального отвору та 
направляли до голови. Препарували та відо-
кремлювали кожен орган. Окремо відділяли 
і досліджували кишечник та його вміст. Для 
дослідження м’язової тканини попередньо 
знімали шкіру. Проводили поперечні надрізи 
м’язів під косим кутом відносно хребта. На 
яскравому світлі проглядали кожен надріз. Ви-
діляли та досліджували головний та спинний 
мозок, а також кришталик ока [1].

Під час проведення розтину відбирали тка-
нини та досліджували компресорним методом 
за допомогою компресорію МИС-7. Мікроско-
пію проводили за допомогою оптичного облад-
нання: мікроскопа тринокулярного Micromed 
XS-4130 та мікроскопа бінокулярного, стере-
оскопічного  Micromed XS-6320. Виявляли ме-
тацеркарії трематод родини Heterophyidae, а та-
кож личинок нематод родини Dioctophymatidae
в організмі досліджуваних риб.
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Іхтіопатологічні та гідрохімічні дослі-
дження проводили на базі профільних відділів 
Миколаївської регіональної державної лабора-
торії Держпродспоживслужби.

Визначали екстенсивність та інтенсив-
ність інвазії у досліджуваних риб. Отриману 
цифрову інформацію обробляли статистично 
та визначали середні арифметичні величини.

Результати дослідження. У червні 2018 
року в ділянці акваторії Дніпро-Бузького ли-
ману у плановому порядку було здійснено кон-
трольні відлови риби з метою встановлення 
епізоотичного благополуччя. Лови проводили 
поблизу села Дніпровське Очаківського райо-
ну та мису Аджігол.

За результатами іхтіопатологічних дослі-
джень риб родини Gobiidae, що була виловле-
на в акваторії Дніпро-Бузького лиману поблизу 
мису Аджигол, встановлено ураження метацер-
каріями криптокотилюсів. Показник екстенсив-
ності інвазії у M. batrachocephalus за крипто-
котильозу був на рівні 18,1 %, а інтенсивність 

інвазії реєстрували в діапазоні 32–56 метацер-
каріїв. Ступінь ураження бичків N.  fl uviatialis
метацеркаріями трематоди роду Cryptocotyle 
склав 42 %, інтенсивність ураження зазначених 
гідробіонтів – 13–84 метацеркаріїв. Найбіль-
шими показниками екстенсивності інвазії від-
значався N. melanostomum – 75 %. Амплітуда 
інтенсивності інвазії також характеризувалась 
максимальними показниками у даній дослідній 
групі риб – 94–157 метацеркаріїв. 

Під час досліджень бичкових риб, що 
проводили у червні 2018 року у ділянці Дні-
про-Бузького лиману поблизу с. Дніпровське 
Очаківського району, було виявлено, що по-
казник екстенсивності інвазії N.  fl uviatialis 
зменшувався, порівняно зі ступенем ураження 
риби виловленої поблизу мису Аджигол, та 
становив 12,9 %, а граничний показник амп-
літуди інтенсивності інвазії складав 39–87 ме-
тацеркаріїв трематод родини Heterophyidae. 
M. batrachocephalus за дослідження були віль-
ними від збудника криптокотильозу (табл. 1).

Рис.1. Місця відбору риби (Google maps).

Таблиця 1– Видовий склад досліджених бичків та їх інвазованість метацеркаріями трематоди роду 
Cryptocotyle Lühе, 1899 у червні  2018 року

Види риб Кількість, екз. Екстенсивність
інвазії, %

Інтенсивність
інвазії, екз.

Дніпро-Бузький лиман (мис Аджігол, Миколаївська область)
Mesogobius batrachocephalus 11 18,1 32–56
Neogobius  fl uviatialis 51 42,0 13–84
Neogobius melanostomum 8 75,0 94–157

Дніпро-Бузький лиман (с. Дніпровське, Миколаївська область)

Neogobius  fl uviatialis 54 12,9 39–87
Mesogobius batrachocephalus 11 0 0



64

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2019, № 2                                                                                  nvvm.btsau.edu.ua

Паралельно із дослідженням бичкових 
риб у червні 2018 року під час контрольних 
обловів проводили вилов та подальше  клі-
ніко-лабораторне дослідження хижих видів 
риб щодо інвазування личинками нематод ро-
дини Dioctophymatidae, а саме Eustrongylides 
excisus. Зокрема, за дослідження окуня зви-
чайного, що був відібраний із акваторії Дні-
про-Бузького лиману поблизу мису Аджігол, 
рівень екстенсивності інвазії сягав 85,7 %, а 
амплітуда інтенсивності інвазії – 1–4 личинки 
паразита. Судак характеризувався меншим по-
казником ураження збудником еустронгілідо-
зу, а саме – 40 %. Показники інтенсивності 
інвазії коливалися в межах 1–5 екз. Наймен-
шими показниками  екстенсивності інвазії ха-
рактеризувалась щука. Рівень екстенсивності 
інвазії складав 28,5 %, а межі амплітуди ін-
тенсивності інвазії коливалися в діапазоні 1–8 
метацеркаріїв. Показник інтенсивності інвазії 
був одним із максимальних серед усіх видів 
хижих риб, що були досліджені поблизу мису 
Аджігол у червні 2018 року.

Хижі види, що були виловлені поблизу 
с. Дніпровське, Очаківського району відзна-
чалися незначним збільшенням  показника 
ураження личинками нематод. Так, під час 
проведення  наукових досліджень,  показник 
екстенсивності інвазії у судака склав 54,5 %, а 
рівень інтенсивності інвазії – у межах 1–2 ли-
чинки. Щука характеризувалася тим, що оби-
дві виловлені риби були інвазовані личинками 
нематоди Eustrongylides excisus. Тобто рівень 
екстенсивності інвазії склав 100 %. Показни-
ки інтенсивності інвазії були в межах 1–4 екз. 
В даній вибірці, під час проведення вилову риби,
окуня річкового піймати не вдалося (табл. 2).    

У середині липня 2018 року в акваторіях 
за названими вище локаціями відбулися масо-
ві заморні явища водних біоресурсів, зокрема 
й риби, ракоподібних і деяких молюсків. Тем-
пературні режими у липні 2018 року відзна-
чалися високими значеннями, що слугувало 
додатковим каталітичним чинником заморів 

у природних водоймах. Так, вздовж берегової 
лінії реєстрували велику кількість загиблої 
риби різних видів. Зокрема серед заморної 
риби відзначали й бичкових риб, а також щук, 
судаків та окунів (рис. 2–3).

Для з’ясування причин загибелі риби було 
відібрано зразки води із Дніпро-Бузького ли-
ману на місці замору риби. За результатами 
гідрохімічного аналізу встановлено, що кон-
центрація іонів водню (рН) у досліджуваній 
воді складала 8,7, що на 0,2 одиниці переви-
щувала верхню межу, яка регламентована 
нормативно-правовим документом. Хоча не-
обхідно зазначити, що Дніпро-Бузький лиман 
лежить на вапняному плато, що і забезпечує  
переважну насиченість води лиману лужно-
земельними металами. Лужноземельні мета-
ли в свою чергу й відіграють провідну роль у 
підтриманні слаболужної реакції, що впливає 
на загальну твердість води природних водойм 
Півдня України. Так загальна твердість стано-
вила 11,3 мг-екв/л, що у 1,88 раза перевищува-
ло допустиму концентрацію, вказану в норма-
тивному документі.

Кількість вільного аміаку у відібраній воді 
на місці загибелі водних біоресурсів станови-
ла 0,18 мг/дм³. Підвищення кількості вільного 
аміаку, порівняно із максимально допустимим 
рівнем, який вказано в ОСТ 15.372-87, було в 
3,6 раза. Збільшення рівня рН вище верхньої 
межі (рН становило 8,7) також зумовлено тим, 

Таблиця 2 – Видовий склад досліджених хижих риб та їх інвазованість личинками нематоди Eustrongylides 
                     excisus Jägerskiöld, 1909 у червні 2018 року

Вид риб Кількість, екз. Екстенсивність інвазії, 
%

Інтенсивність інвазії, 
екз.

Дніпро-Бузький лиман (мис Аджігол, Миколаївська область)
Perca fl uviatilis 21 85,7 1–4
Sander lucioperca 5 40,0 1–5
Esox lucius 7 28,5 1–8

Дніпро-Бузький лиман (с. Дніпровське, Миколаївська область)
Sander lucioperca 11 54,5 1–2
Esox lucius 2 100 1–4
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Рис. 2–3. Берегова лінія Дніпро-Бузького лиману. Відмічено масові заморні явища гідробіонтів.
Липень 2018 року.

Рис. 4. Скупчення птахів родини Laridae на місці загибелі риби.

що аміак є лужним буфером, це також частко-
во забезпечує слаболужну реакцію води у Дні-
про-Бузькому лимані. 

Під час огляду акваторії лиману було від-
мічено надзвичайно активне «цвітіння» си-
ньо-зелених водоростей, що надавало воді зе-
ленкуватого відтінку.

Вдень вода в таких водоймах буває достат-
ньо насичена киснем завдяки інтенсивному 
фотосинтезу водоростей та фітопланктону, 

але вночі уміст кисню  різко знижується, що 
призводить до задухи. Основна причина ніч-
них задух – використання великих кількостей 
кисню для дихання гідробіонтами (риби, ра-
коподібні, молюски), аеробними бактеріями 
і водоростями, зокрема ціанопрокаріотами, 
особливо під час «цвітіння» останніх.

 Саме тому за випробування води лиманної 
на відповідність ОСТ 15.372-87 щодо вмісту 
кисню, було виявлено, що рівень кисню склав 
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4,09 мг/дм³, що в 0,81 раза менше за необхідну 
його кількість.

Виявлені невідповідності гідрохімічного 
режиму водойми вказують на те, що акваторія 
Дніпро-Бузького лиману знаходиться під регу-
лярним впливом як чинників абіотичного на-
пряму (наявність у воді лужноземельних мета-
лів), так і чинників біотичної природи (значне 
антропогенне навантаження, перенасичення 
органічними рештками тощо). Невідповід-
ні гідрохімічні показники у Дніпро-Бузькому 
лимані відображають незадовільні умови для 
існування гідробіонтів, зокрема риб. Стресові 
умови знижують опірність риб до зараження 
збудниками інвазійних захворювань, в тому 
числі криптокотильозу та еустронгілідозу.  
А коли показники сягають критичних значень – 
відбувається загибель риб. Слід зазначити, що 
антропогенний вплив відображається і на ста-
ні поширеності інвазій іхтіофауни, оскільки 
перенасичення води біогенними елементами 
позитивно впливає на розвиток популяцій мо-
люсків та олігохет – проміжних та додаткових 
хазяїв представників паразитофауни риб Дні-
про-Бузького лиману.

З метою моніторингу паразитофауни гідро-
біонтів у Дніпро-Бузькому лимані у серпні 2018 
року було здійснено повторний відлов риби по-
близу села Дніпровське Очаківського району та 
мису Аджігол, Миколаївської області. 

За результатами клініко-лабораторного 
дослідження відмічали, що ступінь ураження 
M. batrachocephalus збудником криптокотильозу 
досягав 71,4 %, а показники інтенсивності ін-

вазії коливались в межах 41–89 метацеркаріїв.  
Показник екстенсивності інвазії у N.  fl uviatialis 
характеризувався ураженням 82,6 % бичків 
цього виду, що були виловлені поблизу мису 
Аджігол. Показник амплітуди інтенсивнос-
ті інвазії у бичка-пісочника відзначався у ме-
жах 28–121 метацеркаріїв. Рівень ураженості 
N. melanostomum метацеркаріями трематоди 
родини Heterophyidae характеризувався  найви-
щим показником інвазованості  – 100 %. Інтен-
сивність інвазії також відзначалася максималь-
ними показниками серед риб досліджуваної 
групи та складала 102–211 метацеркаріїв. 

У риб родини Gobiidae, що були виловлені 
поблизу с. Дніпровське, Очаківського району, 
також реєстрували ураження збудником крип-
токотильозу. Так, у N.  fl uviatialis показник 
екстенсивності інвазії був 37,03 %, а амплітуда 
інтенсивності інвазії складала 48–105 личинок 
трематод. M. batrachocephalus був уражений 
криптокотилюсами на 100 % з показниками 
інтенсивності інвазії – 18–61 метацеркаріїв. 
Бичка-кругляка у досліджуваних групах риб в 
даній локації виловити не вдалося, як і в черв-
ні (табл. 4).

Під час проведення дослідження хижої 
риби з метою виявлення ступеня ураження 
збудником еустронгілідозу у серпні 2018 року 
було досліджено окунів, щук та судаків, яких 
було виловлено поблизу села Дніпровське та 
мису Аджігол, Очаківського району. Так, за 
дослідження окуня звичайного встановлено, 
що показник екстенсивності риб, що були ві-
дібрані під час контрольних ловів в акваторії 
Дніпро-Бузького лиману поблизу села Дні-
провське, склав 87,5 %. Інтенсивність інвазії 
досліджуваних окунів була в межах 1–8 личи-
нок нематод.

Судак був уражений на 100 %. Даний вид 
риб із усіх, що піддавали дослідженню, ха-
рактеризувався найбільшими показниками 

Таблиця 3 – Гідрохімічні показники води у ділянці Дніпро-Бузького лиману у липні 2018 року 

Показник ОСТ 15.372-87
ДК Результати дослідження

Температура, °С - 18
Завислі речовини, г/м³ до 25,0 14
Водневий показник (рН) 6,5–8,5 8,7
Кисень розчинений, мг/дм³ не нижче 5,0 4,09
Вуглекислий газ (СО2), мг/дм³ до 25 12
Сірководень (Н2S), мг/дм³ відсутній  не виявлено
Аміак вільний (NH3), мг/дм³ 0,05 0,18
Окисненість перманганатна, гО/м³ до 15 10,8
Нітрит-іон NO2, гN /м³ 0,02 0,06
Нітрат-іон NO3, гN /м³ 2,0 0,27
Залізо загальне (Fе), г/м³ 1,8 0,35
Твердість загальна, мг-екв/л 2–6 11,3
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екстенсивності інвазії. Амплітуда інтенсив-
ності інвазії коливалась в діапазоні 1–5 екз. 
Показник ураження щуки складав 75 %. Але 
показники інтенсивності інвазії, що зареє-
стрували серед усіх досліджуваних риб, були 
максимальними саме у щук – 2–12 личинок 
нематод.

Серед судаків, що були виловлені в аква-
торії лиману поблизу мису Аджігол, показ-
ник екстенсивності інвазії склав 71,4 %, від 
загальної кількості усіх досліджуваних риб 
цього виду. Амплітуда інтенсивності інвазії 
була в межах 1–4 личинки нематод. Під час 
проведення контрольного лову риби у зазна-
ченій ділянці було відібрано лише 2 щуки. За 
результатами іхтіопатологічного та паразито-
логічного дослідження виявлено, що обидві 
риби уражені збудником еустронгілідозу, тоб-
то екстенсивність ураження – 100 %. Показни-
ки інтенсивності також коливалась від 7 до 11 
личинок нематод, що були виявлені у дослі-
джуваних щуках (табл. 5).

Обговорення. Проводячи аналіз отрима-
них даних наукових досліджень можемо з ви-
соким рівнем вірогідності стверджувати, що 
основні чинники антропогенного впливу, які 
призводять до дестабілізації паразито-хазяїн-
них відносин у природних водоймах, сприя-
ють формуванню вогнищ інвазії іхтіофауни в 
акваторії Дніпро-Бузького лиману. 

Під час проведення іхтіопатолгічного до-
слідження дійшли висновку, що такі явища як 
замори, які виникають внаслідок незадовіль-
ного гідрохімічного режиму у лимані, при-
зводять до зниження популяції й різноманіття 
іхтіофауни та формують тимчасові кормові 
місця для рибоїдних птахів – основних хазяїв 
криптокотильозу та еустронгілідозу. Так щодо 
кількості хижих видів риб (окуня, щуки та су-
дака) вже у серпні було виловлено на 47,8 % 
менше, ніж у червні.  Чисельність популяції 
риб родини Gobiidae також зазнавала значних 
змін, оскільки порівняно із червнем 2018 року, 
вилов бичкових риб у досліджуваних локаціях 
Дніпро-Бузького лиману у серпні знизився на 
114, 2 %. Цифрові значення відображають, як 
сукупний вплив чинників «живої» та «неживої 
природи» безпосередньо впливає на стан по-
пуляції іхтіофауни окремих ареалів природних 
водойм Півдня України. 

Водночас слід зазначити, що скупчен-
ня рибоїдних птахів на місці заморних явищ 
водних біоресурсів призводить до збільшення 
показників інвазованості риби збудниками па-
разитарних хвороб, зокрема й криптокотильо-
зу та еустронгілідозу. Так, середні показники 
зараження бичкових риб збудником криптоко-
тильозу у червні складали 26,6 %, а найбіль-
шим ступенем амплітуди інтенсивності інвазії 
відзначився N. melanostomum – 94–15

Таблиця 4  – Видовий склад досліджених бичків та їх інвазованість метацеркаріями трематоди роду
Cryptocotyle Lühе, 1899 у серпні 2018 року

Вид риб Кількість, екз. Екстенсивність інвазії, 
%

Інтенсивність інвазії, 
екз.

Дніпро-Бузький лиман (мис Аджігол, Миколаївська область)
Mesogobius batrachocephalus 7 71,4 41–89
Neogobius  fl uviatialis 23 82,6 28–121
Neogobius melanostomum 4 100 102–211

Дніпро-Бузький лиман (с. Дніпровське, Миколаївська область)

Neogobius  fl uviatialis 27 37,03 48–105
Mesogobius batrachocephalus 2 100 18–61

Таблиця 5 – Видовий склад досліджених хижих риб та їх інвазованість личинками нематоди Eustrongylides 
                      excisus Jägerskiöld, 1909 у серпні 2018 року

Вид риб Кількість, екз. Екстенсивність інвазії, % Інтенсивність інвазії,
екз.

Дніпро-Бузький лиман (мис Аджігол, Миколаївська область)
Perca fl uviatilis 16 87,5 1–8
Sander lucioperca 3 100 1–5
Esox lucius 4 75,0 2–12

Дніпро-Бузький лиман (с. Дніпровське, Миколаївська область)

Sander lucioperca 7 71,4 1–4

Esox lucius 2 100 7–11
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Таким чином вперше вивчено вплив абіо-
тичних та біотичих чинників на стан парази-
тофауни промислових риб Дніпро-Бузького 
лиману. Отримані наукові дані підтверджують 
глобальність проблематики антропогенного 
навантаження на водойми Півдня України; ві-
дображають деструктивний вплив на екологіч-
ну ситуацію у водоймах, яка була побудована 
в процесі еволюції паразито-хазяїнних відно-
син. Зазначені факти створюють передумови і 
можливості щодо прогнозування та запобіган-
ня не лише заморних явищ, а й формування 
вогнищ небезпечних зоонозних інвазій.

Висновки.
1. Виявлено, що середній показник екстен-

сивності інвазії серед бичкових риб  Дні-
про-Бузького лиману за криптокотильозу у 
червні становив 26,6 %, а найбільший показ-
ник інтенсивності інвазії складав 94–157 ме-
тацеркаріїв криптокотилюсів. Після заморів у 
липні 2018 року відмічали зменшення популя-
ції риб родини Gobiidae на 114,2 %. Показник 
ураження бичкових риб збудником криптоко-
тильозу набув максимального значення у серп-

ні та становив 60,3 %, а амплітуда інтенсив-
ності інвазії була в межах 102–211 екз.

2. У червні показник зараження хижих 
видів риб (окунь, щука, судак) збудником 
еустронгілідозу був на рівні 63,8 %, а інтен-
сивність інвазії характеризувалась найбільши-
ми показниками у щуки звичайної – 1–8 личи-
нок нематод. Зменшення кількості виловлених 
хижих риб на 47,8 % відмічали після замор-
них явищ в акваторії Дніпро-Бузького лиману. 
Екстенсивність інвазії за еустронгілідозу у 
серпні була 84,3 %, а показники інтенсивності 
інвазії в межах 2–12 паразитів.

3. За результатами гідрохімічних дослі-
джень води Дніпро-Бузького лиману у липні, 
виявлено невідповідність за показниками: рН, 
кисень, вільний аміак, нітрит-іон, загальна 
твердість відповідно до чинного норматив-
но-правового документа. Невідповідність гід-
рохімічного режиму стало причиною заморних 
явищ водних біоресурсів, що є наслідком знач-
ного антропогенного навантаження на водо-
йми з їхньою евтрифікацією.

5. Виявлено вплив абіотичних та біотичних 
чинників на стан паразитофауни досліджува-
них риб природних водойм Півдня України.

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Тварин для дослідження не використо-
вували. 

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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