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Наведено короткий огляд наукових досліджень з вивчення гельмін-
тофауни птахів водно-болотного комплексу України. Подана тематика 
наукових праць деяких вчених, які в різні роки працювали над цією 
проблемою. Відзначена роль сучасних досліджень.
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Україна – унікальна природно-кліматична територія. Це багато в чому 
історично визначило її роль в існуванні унікальної і типової фауни, зок-
рема гельмінтів птахів водно-болотного комплексу. Нині спостерігають-
ся значні зміни в екологічній ситуації, що пов’язано з більш інтенсив-
ним використанням земель, їх обводненням, розвитком рибництва і т. д.  
В цих умовах відбуваються суттєві зміни в кількісному та якісному складі 
гельмінтофауни птахів водно-болотного комплексу, пов’язані зі зміною  
видового складу і чисельності птахів та різних груп безхребетних – про-
міжних хазяїв гельмінтів. Тому дані про гельмінтофауну птахів необхідні 
для розуміння сучасного стану та прогнозування паразитологічної ситуації 
в Україні.

Мета даної роботи – проаналізувати ступінь вивченості гельмінтів птахів 
водно-болотного комплексу України.

Весь період дослідження гельмінтофауни можна поділити на такі етапи: 
накопичення окремих відомостей про гельмінтів птахів водно-болотного 
комплексу та їх планомірне вивчення.

Початок паразитологічних досліджень припадає на другу половину 
XVIII сторіччя. Одним із перших дослідників фауни паразитів був відомий 
біолог, академік П. С. Паллас, який здійснив багато наукових експедицій, 
одна з яких проходила через територію України. Він описав багато видів 
паразитичних організмів, у тому числі цестоду свійських і диких качок 
Fimbriaria fasciolaris (Pallas, 1781) [67].

В іхтіогельмінтологічних роботах О. Д. Нордмана [32], О. П. Маркеви-
ча [26], що стосуються фауни гельмінтів риб України, є дані про шкоду 
личинкових форм гельмінтів, які досягають статевої зрілості в організмі 
птахів.

Більш широке дослідження гельмінтів птахів в Україні розпочалося в 
XIX сторіччі. Паразитологічні праці мали здебільшого характер фауніс-
тичного огляду і містили фрагментарні дані.

Відомості про гельмінтів птахів водно-болотного комплексу України 
вперше наводили І. І. Мечников [30] і М. Штандель [54]. Велику ува-
гу І. І. Мечников  приділив ембріології та лаврогенезу паразитичних 
Nematodes, а М. Штандель надав список з трьох трематод: Heterakis 
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gallinae (Gmelin, 1790), Ganguleterakis dispar (Schrank, 1790), Ascaridia 
galli (Schrank, 1788) свійських птахів.

 1902 року М. П. Марков описав новий вид трематоди з фабрицієвої сум-
ки свійської качки [27]. 1925 року вчений спостерігав захворювання качок 
ехінуриозом; описав клінічні прояви та його збудника Echinuria uncinata 
[28].

У працях Н. А. Холодковського й Н. Н. Костилева [48, 49] є дані 
про 3 види цестод і 2 види скреблянок, їхніх хазяїв і місця виявлення.  
Н. Бачинська (H. Baczynska) обробила матеріал від куликів, добутих у Пол-
тавській губернії (колекція О. Фурмана) [55]. У працях М. Ковалевського 
(M. Kowalewski) є відомості про трематод, цестод і нематод птахів околиць 
Львова, долини Дністра та інших районів України. Він описав новий вид 
трематоди (Bilharzia polonica) і цестод (Tatria biremis, Hymenolepis Weini.) 
птахів водно-болотного комплексу [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66].

Другий етап вивчення гельмінтофауни хребетних тварин, у тому чис-
лі й птахів, поширення паразитів, розпочався в Україні у 1920-х роках. 
Основу таким дослідженням покладено працями К. І. Скрябіна [39, 40, 
41]. У цей період на теренах України було проведено кілька планомірних 
гельмінтологічних експедицій. Зібрано величезні колекції гельмінтів, 
отримано безпрецедентні за значенням дані щодо гельмінтофауни свій-
ських водоплавних птахів різних регіонів, підготовлено велику кількість 
фахівців-гельмінтологів. Видана серія публікацій стосовно гельмінтів 
птахів, у тому числі праці В. П. Баскакова [2], С. В. Іваницького [6, 7, 8]  
та ін. 

Гельмінтологічні дослідження провадились експедиціями за спеціаль-
но розробленою методикою, в основу якої було покладено метод повних 
гельмінтологічних розтинів, що його запропонував К. І. Скрябін. Окрім 
вивчення гельмінтофауни, експедиції включали пропаганду гельмінто-
логічних знань (вивчення біології збудників, розробку заходів боротьби з 
гельмінтозами та ін.). 

З цього часу гельмінтологія почала успішно розвиватись як самостійний 
напрям паразитологічних досліджень і вирішувала такі завдання: визна-
чення таксономічного складу гельмінтів, розповсюдження паразитозів по 
районах країни, ступінь зараженості тварин та чинники, які на це впли-
вають. На ці питання треба було отримати вичерпну відповідь для того, 
щоб на основі даних біології збудника розробити та вжити ряд заходів для 
оздоровлення птахів від гельмінтозів.

Окремо слід згадати працю із систематики цестод птахів околиць Киє-
ва, яку опублікувала польська дослідниця М. Гасовська (M. Gasowska), 
за матеріалами, зібраними ще до Першої світової війни [59]. Усього вона 
зареєструвала 25 видів цестод, з яких п’ять описані як нові для науки; 
чотири зберегли свою самостійність до теперішнього часу. 

Заслуговують на увагу дані про гельмінтів птахів Чорного моря, які 
наводив І. Чур’я (I. Ciurea) [56, 57, 58]. Але не завжди точно можливо 
встановити, чи належить цей матеріал до території УРСР або до території 
Румунії.

Особливо треба відмітити праці гельмінтологів, що вивчали гельмін-
тофауну домашніх птахів і розробляли заходи боротьби з окремими гель-
мінтозами. З. Г. Попова [34, 35] при вивченні гельмінтофауни сільськогос-
подарських тварин Чернігівської області зареєструвала у свійських водо-
плавних птахів декілька паразитичних червів. О. О. Шевцов (Українська 
сільськогосподарська академія) з 1951 по 1969 рік вивчав гельмінтофауну 
свійських водоплавних птахів на всій території України, у тому числі й у 
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Вінницькій області. Більшість цих досліджень увійшла в книгу, яку він 
написав у співавторстві з Л. Н. Заскінд [51].

Практичні аспекти паразитології входили в коло інтересів дослідників, 
які працювали в Одеському університеті. М. П. Савчук був ініціатором та 
науковим консультантом паразитологічних досліджень на Південно-Захід-
ній Україні та прилеглих територіях Дністрово-Прутського межиріччя. 
Вчений спрямовував роботу своїх співробітників на всебічне вивчення па-
разитофауни тварин, пов’язаних з водоймами, у тому числі й птахів [47].

H. Ю. Андрієвська [1] вивчала гельмінтофауну свійських птахів Одесь-
кої області; різними методами вона обстежила 225 качок і 178 гусей.  
У свійських качок були виявлені: Echinostoma revolutum (Frohlich, 1802), 
Prosthogonimus  ovatus  (Rudolphi, 1803), Hymenolepis  setigera (Frohlich, 
1789), Drepanidotaenia  lanceolata (Bloch, 1782), Ascaridia  galli (Schrank, 
1788), Tetrameres fissispina (Diesing, 1861), Streptocara crassicauda (Creplin, 
1829), Thominx contorta (Creplin, 1839) Travassos, 1915. У свійських гусей 
зареєстровані: Echinostoma revolutum (Frohlich, 1802), Hymenolepis setigera 
(Frohlich, 1789), Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782), Ganguleterakis 
dispar (Schrank, 1790), Ascaridia galli (Schrank, 1788), Amidostomum 
anseris (Zeder, 1800), Echinuria uncinata (Rudolphi, 1819), Capillaria anseris 
(Madsen, 1945).

Н. Ю. Андрієвська відмітила високу екстенсивність нематодозної інвазїї 
(в окремих районах до 100 %), трохи нижчу цестодну – 70 %. Зараженість 
птахів трематодами була низькою. Всього вона опублікувала 12 праць. 

У цьому самому напрямі працював і В. С. Губський [5]. Під час ас-
пірантури (1945 – 1948 рр.) та після її закінчення він вивчав гельмінтофа-
уну мисливсько-промислових птахів нижнього Дністра, розповсюдження 
гістріхід на території Одеської області та їх накопичення у резервуарних 
живителів. З цієї тематики надруковано 14 праць.

Л. П. Пащенко було відмічено інвазованність 81,1 % гусей і 96 % ка-
чок у Київській області. Зареєстровано новий вид гіменолепідід – Diorchis 
markewitschi Patschenko,1952 [33].

Співробітники Дніпропетровської науково-дослідної ветеринарної стан-
ції І. І. Коваленко, А. А. Кальченко та інші основну увагу приділяли вив-
ченню гельмінтозів свійських птахів і розробці ефективних заходів про-
філактики й боротьби з цими захворюваннями. Так, були досліджені водо-
плавні птахи чотирьох суміжних областей: Дніпропетровської, Донецької, 
Запорізької і Херсонської [15, 16, 17, 18].

Слід відмітити працю Л. П. Циркунова, С. О. Беєра, Л. С. Яроцького 
[50], оформлену у вигляді методичних вказівок з діагностики, лікуван-
ня і профілактики церкаріозів в Україні. У ній наводяться відомості про 
Trichobilharzia ocellata, Bilharziella polonica, Dendritobicharzia pulvirulenta 
– паразитів качиних птахів і Ornithobilharzia intermedia – паразитів чай-
кових птахів.

Важливим внеском у вивчення паразитофауни, а саме трематодофау-
ни, птахів водно-болотного комплексу Криму були праці І. М. Ісайчикова 
[9, 10, 11, 12], В. І. Маштакова [29], С. О. Мухамадієва [31], Р. П. Стенько 
[46]. Дослідження провадились у 11 пунктах, переважно у північній, схід-
ній та центральній частинах Криму.

Третім етапом досліджень гельмінтофауни птахів водно-болотного 
комплексу стало поглиблене вивчення окремих систематичних груп па-
разитів. Так, відомості з морфології, систематики гельмінтів, а також 
екологічної характеристики гельмінтофауни (вікова і сезонна динаміка), 
специфічності гельмінтів є в дисертаційних роботах Е. О. Саакової [36],  
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Л. О. Смогоржевської [42], В. А. Леонова [24], І. І. Коваленко [14], Н. І. Среб-
родольської [45], В. В. Корнюшина [19], Н. І. Іскової [13], О. Б. Гребінь [4]. 
М. І. Сергієнко (Львівський природознавчий музей) надрукувала матеріа-
ли про гельмінтів птахів водно-болотного комплексу верхньої течії Дністра 
[37, 38]. Н. М. Шевченко з групою співробітників і студентів Харківського 
університету протягом ряду років досліджувала гельмінтофауну тварин (у 
тому числі й птахів водно-болотного комплексу) ріки Сіверський Донець 
[52, 53].

Серед монографічних праць, які опублікували паразитологи, варто 
згадати трьохтомну серію О. А. Спасського «Цестоды птиц СССР» [44].  
У третьому томі йдеться про ділепідід лімнофільних птахів. Починаючи з 
1937 року Олексій Андрійович був безпосереднім учасником і одним із ак-
тивних організаторів багатьох гельмінтологічних експедицій, у тому числі 
і в Україні. Із 180 видів ділепідід земної кулі, які знайдені у птахів водно-
болотного комплексу, він відмітив 80 видів, 18 з яких – нові для науки.

У цьому напрямі працює і Д. В. Бережний [3]. Він вивчив гельмінто- 
фауну та гельмінтоценози диких птахів водно-болотного комплексу 
Біосферного заповідника «Асканія-Нова», виявив сезонну та вікову дина-
міку гельмінтів, співвідношення різних видів гельмінтів у гельмінтоцено-
тичних асоціаціях, вплив на них різноманітних факторів, у тому числі й ін-
фекційних захворювань. Встановлено поширення виявлених гельмінтозів, 
розроблена карта прильоту в заповідник диких птахів водно-болотного 
комплексу, уражених гельмінтозами. На території заповідника виявлено 
декілька нових для цієї місцевості видів гельмінтів, вперше зареєстрова-
но клас акантоцефалів. Розроблено схеми оздоровлення заповідника від 
гельмінтозної інвазії, схеми та дози антигельмінтиків для диких птахів 
водно-болотного комплексу.

У другій половині XX ст. центром паразитологічних досліджень в Ук-
раїні став очолюваний О. П. Маркевичем відділ паразитології Інституту 
зоології АН України. Академік О. П. Маркевич вперше звернув увагу на 
ідею створення нової науки — паразитоценології, яка узагальнила теоре-
тичні й практичні аспекти актуальної проблеми змішаних хвороб тварин. 
Це стало підґрунтям для дослідження рибоїдних птахів, а згодом і птахів 
водно-болотного комплексу [20, 22, 23]. Аналіз літературних відомостей, 
а також результати власних багаторічних гельмінтологічних досліджень 
птахів водно-болотного комплексу фауни України узагальнені в моногра-
фії Л. О. Смогоржевської [43]. Систематичний огляд включає короткі ха-
рактеристики 580 видів гельмінтів, які виявлені у птахів водно-болотного 
комплексу України. Для кожного виду наведені сучасна назва, синоніми, 
ступінь зараження дефінітивних хазяїв, локалізація і місце виявлення, а 
також дані про проміжних і резервуарних хазяїв, встановлених у межах 
України. Еколого-фауністичний і зоогеографічний аналізи матеріалу доз-
волили з’ясувати  деякі особливості формування гельмінтофауни птахів 
водно-болотного комплексу України. Такі роботи виконують співробітники 
відділу під керівництвом доктора біологічних наук, професора В. В. Кор-
нюшина і в наш час. Дослідження провадяться сумісно з Центральною ла-
бораторією загальної екології Болгарської академії наук [68], Інститутом 
екології Вільнюського університету (Литва) [21]. Крім того, Національна 
академія наук України, співробітники Інституту зоології та Українське на-
укове товариство паразитологів вперше створили повні каталоги акантоце-
фалів і моногеней хребетних тварин України. Узагальнені літературні дані з  
ХІХ століття по 2007 рік. У хребетних тварин України зареєстровано 61 вид 
акантоцефалів. Фауна моногеней України включає 212 видів. Серед хазяїв 
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цих гельмінтів є й птахи. Кожний видовий нарис включає інформацію про 
хазяїв, місця знаходження, літературні джерела. Є також списки аканто-
цефалів і моногеней за хазяями, алфавітні покажчики латинських назв 
гельмінтів, а також списки цитованої літератури [25].

Із вищесказаного видно, що зазначеній проблемі присвячені численні 
публікації як у вітчизняній, так і в зарубіжній фаховій літературі. При  
цьому значна увага приділяється гельмінтофауністичному огляду свійсь-
ких качок та гусей і недостатньо уваги – проблемам зараженості диких 
птахів водно-болотного комплексу та боротьбі з окремими гельмінтозами.
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обзоР ИССЛедовАнИй ГеЛьМИнтоФАУнЫ ПтИЦ 
водно-боЛотнЫХ УГодИй УкРАИнЫ

Резюме
Приведен краткий обзор научных исследований по изучению гельмин-

тофауны птиц водно-болотного комплекса Украины. Представлена темати-
ка научных трудов некоторых учёных, работавших в разные годы над этой 
проблемой. Отмечена роль современных исследований.
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REVIEW OF RESEARCHES OF BIRDS HELMINTHOFAUNA 
OF THE UKRAINIAN WETLANDS

Summary
The literature review of the results of thescientific researches of birds 

helminthofauna of the water-swampy complex of Ukraine were given. The 
subjects of the  scientific investigations of some scientists who worked at this 
problem in different years are presented. The role of modern investigations 
is stressed.
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