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БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ І ВЗАЄМОДІЯ ЗБУДНИКІВ ПАРАЗИТОФАУН 

СВІЙСЬКИХ І ДИКИХ М’ЯСОЇДНИХ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНИХ ТА 

ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

 

Під час моніторингових досліджень в умовах екосистем Східного регіону України у 

безпритульних свійських собак виявлено 15 видів ендопаразитів, із них: найпростіших – 4 

види, гельмінтів, зокрема, цестод – 3 види, нематод – 8 видів. У диких лисиць звичайних – 20 

видів паразитів, в тому числі 5 видів найпростіших і 15 видів гельмінтів, із них: трематод – 

2 види, цестод – 3 види, нематод – 10 видів. Виявлені збудники облігатно-трансмісивних 

природно-вогнищевих інвазій – Babesia sp., Dirofilaria immitis та Dirofilaria repens. У 

паразитофаунах собак і лисиць виявлено 12 видів спільних збудників. Коефіцієнт подібності 

по Жаккарду та по Серенсену становить 0,52 та 0,69, відповідно. 

Ключові слова: паразитофауна, біорізноманітність, собаки, лисиці, екосистеми, 

коефіцієнт подібності. 

 

Вступ. Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до зростання 

чисельності популяцій домашніх і диких м’ясоїдних тварин, відповідно 

безпритульних собак та лисиць. Зграї собак стали звичайними компонентами 

урбанізованих екосистем мегаполісів, населених пунктів і прилеглих територій, 

опановують навіть природні біоценози поблизу населених пунктів [1, 2]. Разом 

з цим одночасно в Україні відбувається зростання чисельності диких лисиць. 

Навіть за планового відстрілу 3,3–17,6%, спостерігається збільшення 

середньорічного приросту чисельності лисиць на 4,1–5,2%. Починаючи з 1983 

року щільність популяції лисиць з 0,9 особин/1000 га збільшилась станом на 

сьогодні до 6,8 особин/1000 га [3]. Значна мобільність, здатність до адаптації та 

соціалізації, до змін умов навколишнього середовища, призвели до швидкої 
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синантропізації та урбанізації лисиць, які вже стали звичайними мешканцями 

парків, лісопарків великих міст України, сусідніх держав і навіть країн Європи 

(Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та інших), що призводить до змін в 

біогеоценозах природних та антропогенно-трансформованих екосистем [4]. 

Збільшення чисельності популяцій безпритульних свійських собак і диких 

лисиць, їх міграція, в тому числі й транскордонна експансія, може змінювати 

епізоотичну та епідеміологічну ситуацію, порушувати біологічну рівновагу 

(гомеостаз) природних еколого-паразитарних систем, збільшувати паразитарне 

навантаження та призводити до паразитарного забруднення навколишнього 

середовища і виникнення нових осередків природно-вогнищевих та зоонозних 

(і навіть таких, які раніше не реєструвались в Україні) хвороб, частина з яких 

небезпечні для людини [5–7]. Тому моніторингові дослідження щодо 

визначення біорізноманітності видового складу паразитофаун безпритульних 

свійських собак та диких м’ясоїдних – лисиць звичайних, визначення 

подібності і біологічної взаємодії паразитофаун, щодо перехресного 

інвазування є надзвичайно актуальним. 

Мета роботи – дослідити видову біорізноманітність, подібність і 

взаємодію збудників паразитофаун м’ясоїдних (безпритульних свійських собак 

(Canis familiaris) та диких звичайних лисиць (Vulpes vulpes)) урбанізованих та 

природних екосистем Східного регіону України. 

Матеріали і методи досліджень. Моніторингові дослідження видової 

біорізноманітності, подібності і взаємодії збудників паразитофаун диких 

звичайних (рудих) лисиць та безпритульних свійських собак проводили 

протягом 2016–2021 рр. в умовах урбанізованих та природних екосистем 

Східного регіону України – лисиць на базі лісового заказнику місцевого 

значення «Лозовеньківський», що розташований у заплаві річки Лопань, 

Дергачівського (нині Харківського) району, ландшафтних заказниках місцевого 

значення «Рогозянський» (Золочівський район) та «Можський» (Харківський та 

Зміївський райони) і мисливських господарств Харківської області, 

безпритульних свійських собак на базі комунального підприємства (КП) 

«Центр поводження з тваринами» (м. Харків). 

Матеріал для досліджень – проби фекалій (n=137) від диких звичайних 

лисиць відбирали методом випадкової вибірки одномоментно по шляхам 

(стежкам) міграції і місцях їх перебування. Від собак проби фекалій (n=152) 

відбирали індивідуально. Відібраний матеріал досліджували в науковій 

лабораторії кафедри фармакології та паразитології Державного 

біотехнологічного університету (м. Харків) за стандартизованими методами: 

флотаційним Фюллеборна та седиментаційним – методом послідовних 

промивань [8]. Морфологію овоскопічних елементів – збудників інвазій, 
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вивчали за допомогою мікроскопу Axioskop 40 («Carl Zeiss», Німеччина) за 

малого (×150) та середнього (×400) збільшення. 

Видову належність збудників визначали за результатами власних 

досліджень морфології овоскопічних елементів та збудників ендопаразитозів, 

порівнюючи їх з даними визначників та атласів [9–11]. 

Трупи диких звичайних лисиць (n=27) для паразитологічних досліджень 

надходили із мисливських господарств отриманих в результаті планових 

ліцензійних відстрілів. Перед розтином їх було досліджено на наявність вірусу 

сказу. Розтин трупів лисиць здійснювали методом часткової евісцерації згідно з 

наявними правилами [12], паралельно проводили гельмінтологічні розтини за 

К.І. Скрябіним [13]. Зібраних гельмінтів консервували: нематод – у рідині 

Барбагало, цестод – у гарячому 70%-му етиловому спирті. Видову належність 

гельмінтів здійснювали за особливостями морфології: нематод – після 

просвітлення у молочній кислоті з гліцерином, а цестод – після фарбування 

молочно-кислим карміном. Діагностику бабезіозу у собак здійснювали 

гематологічно – дослідженням тонких мазків крові пофарбованих експрес 

фарбами «Лейкодиф 200 (LDF 200)» (Erba Lachema, Чехія), дирофіляріозу – за 

методом Кнотта (1939) [14]. 

Дослідження лисиць на бабезіоз та дирофіляріоз здійснювали посмертно, 

враховували патологоанатомічні зміни та відбирали зразки крові для 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Кров досліджували в лабораторії 

молекулярної діагностики й клітинних біотехнологій «Вірола» при Харківській 

медичній академії післядипломної освіти (ХМАПО) за допомогою набору 

«ДНК експрес-кров плюс», використовуючи праймери специфічні до збудників 

бабезіозу та дирофіляріозу [15, 16]. 

Визначення подібності та взаємодії паразитофаун здійснювали по 

Жаккарду та Серенсену [17] за формулами: 

, 

 
де: Kj – коефіцієнт подібності по Жаккарду; 

Ks – коефіцієнт подібності по Серенсену; 

a – кількість видів паразитофауни лисиць; 

b – кількість видів паразитофауни собак; 

c – кількість видів спільних для лисиць та собак. 

Результати досліджень та їх обговорення. Вивченню ендопаразитозів 

домашніх і диких м’ясоїдних (собак та лисиць), як за кордоном так і в Україні 
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приділяється значна увага. Накопичені літературні дані свідчать про достатньо 

високий рівень зацікавленості та вивченості ендопаразитозів домашніх і диких 

м’ясоїдних як переносників резервентів та безпосередніх учасників ланки 

епізоотичного ланцюга природно-вогнищевих і зоонозних інвазій. 

Паразитофауна домашніх і диких м’ясоїдних багаточисельна і різноманітна – 

загалом у них зареєстровано 72 види гельмінтів, переважна більшість з яких 

паразитує у хижих тварин, в тому числі й лисиць звичайних. На сьогодні у 

лисиць в Україні зареєстровано 47 видів, у свійських собак – 48 видів 

гельмінтів, частина з них, понад 17 видів – гельмінтозооантропонози [18–20]. 

Результати власних досліджень (2016–2021 рр.) матеріалу від диких 

звичайних лисиць та безпритульних свійських собак свідчать про те, що 

ендопаразитози у лисиць надзвичайно широко поширені. Загальна 

інвазованість у окремих популяціях диких звичайних лисиць сягала ЕІ –  

86,84–100%, у безпритульних свійських собак – 61,9%. За результатами наших 

досліджень структурна біорізноманітність паразитофаун у диких лисиць та 

безпритульних собак була представлена найпростішими та гельмінтами. У 

популяціях диких звичайних лисиць природних екосистем виявлено 20 видів 

збудників ендопаразитозів, в тому числі 5 видів найпростіших та 15 видів 

гельмінтів: трематод – 2 види, цестод – 3, нематод – 10 видів. У безпритульних 

свійських собак виявлено 15 видів збудників із них: найпростіших – 4 види, 

гельмінтів, зокрема, цестод – 3 види, нематод – 8 видів. Відомості про видовий 

склад ендопаразитозів досліджених тварин (безпритульних свійських собак та 

диких лисиць) зведені в таблиці 1. 

Враховуючи біологічні особливості та характер циркуляції збудників в 

різних еколого-географічних осередках, особливості епідеміологічного та 

епізоотичного процесів відповідно до вчення про інвазійні хвороби та вчення 

Є.Н. Павловського про природну осередковість інвазійних хвороб, в 

паразитофаунах диких звичайних лисиць і безпритульних свійських собак нами 

виявлено збудники ендопаразитозів, які здатні викликати природно-вогнищеві 

хвороби, зокрема, облігатно-трансмісивні, що передаються від тварини до 

тварини або людини переносниками – кровосисними членистоногими [21]. 

Саме такими хворобами є бабезіоз – збудники: Babesia sp. у диких 

звичайних лисиць, Babesia canis у свійських собак, що становить відповідно 

5,40% та 2,69%; в тому числі й зооноз – дирофіляріоз – 6,44% та 15,45% від 

загальній кількості збудників паразитофаун, збудниками яких у домашніх і 

диких м’ясоїдних є види Dirofilaria immitis та D. repens, які останніми роками 

набули значного поширення. Як зазначають дослідники, в окремих осередках 

серед свійських собак м. Харкова ураженість становить 11,81–13,78% [22] 

(серед диких звичайних лисиць до 50% і більше [23] та набувають значного 
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поширення зі збереженням тенденції росту захворюваності серед людей [24], 

яке відбувається у зв’язку з трансмісивною передачею збудників 

переносниками і проміжними хазяями – комарами. 

Таблиця 1 

Паразитофауна безпритульних свійських собак і диких лисиць звичайних 

в екосистемах Східного регіону України (2016–2021 рр.) 

 

Назва збудника Кількість збудників, % 

Собаки Лисиці 

НАЙПРОСТІШІ 

Babesia sp. (Starcovici, 1893) - 5,40 

Babesia canis (Piana & Galli-Valerio, 1895) 2,69 - 

Eimeria canis (Wenyon, 1923) 4,41 - 

Eimeria vulpis (Galli-Valerio, 1929) - 1,92 

Eimeria bacanensis (Сванбаев i Рахматулліна, 1971) - 0,85 

Cystoisospora canis (Nemesri, 1960) 12,27 - 

Cystoisospora ohioensis (Dubey, 1975) Frenkel, 1977 6,52 - 

Cystoisospora canivelocis (Weidman, 1915) Wenyon, 1923 - 1,49 

Cystoisospora buriatica (Yakimoff & Matschoulsky, 1940) - 4,26 

НЕМАТОДИ 

Toxocara canis (Werner, 1782) 7,48 4,04 

Toxocara mystax (Zeder, 1800) - 0,85 

Toxascaris leoninа (Linstow, 1902) 8,24 5,11 

Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) 12,27 14,90 

Uncinaria stenocephala (Railliet, 1884) 9,78 7,45 

Capillaria sp. (Zeder, 1800) 4,60 2,76 

Trichuris vulpis (Froelich, 1789) 14,57 12,56 

Strongyloides vulpis (Petrov, 1940) - 2,34 

Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) 11,59 5,59 

Dirofilaria repens (Railliet et Henry, 1911) 3,86 0,85 

ТРЕМАТОДИ 

Alaria alata (Goeze, 1782) Krause, 1914 - 26,61 

Nanophyetus salmincola (Chapin, 1926) - 0,42 

ЦЕСТОДИ 

Dipylidium caninum (Linnaeus, 1758) 0,77 0,85 

Taenia pisiformis (Bloch, 1780) 0,57 0,64 

Taenia hydatigena (Pallas, 1766) 0,38 1,06 

Всього 100 100 
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Значна частка в паразитофауні диких м’ясоїдних належить збудникам не 

трансмісивних природно-вогнищевих хвороб – біогельмінтозам. 

У паразитофауні диких звичайних лисиць найбільш поширеними були 

трематоди – виду Alaria alata – 26,61%, циркуляція яких відбувається в 

природних біотопах за участі гідробіонтів (молюски, жаби, пуголовки) та 

резервуарних хазяїв – гризунів, диких м’ясоїдних, у тому числі диких кабанів. 

Хвороба може реєструватись і в людини. 

Частина збудників паразитофаун м’ясоїдних здатні до активної 

циркуляція як серед диких тварин, так і серед свійських собак в природних 

біотопах та синантропних осередках, відповідно. Це відбувається завдяки 

подібності та спільності збудників паразитофаун, особливостей їх циркуляції і 

взаємодії між собою в зазначених екосистемах за сприяння міграції 

безпритульних свійських собак з урбанізованих і, відповідно, диких звичайних 

лисиць з природних екосистем. В паразитофаунах досліджених м’ясоїдних 

такими є циркуляція гельмінтів – цестод, яка відбувається як в природних 

біоценозах серед диких звичайних лисиць, так і серед безпритульних свійських 

собак, відповідно за участі проміжних хазяїв: бліх – Dipylidium caninum; кролів, 

зайців – Taenia pisiformis, домашніх та диких травоїдних і всеїдних тварин – 

Taenia hydatigena – частка останніх в паразитофаунах собак та лисиць 

становила 0,38% та 1,06%. 

Найбільш поширеними компонентами паразитофаун свійських собак і 

диких лисиць виявились геогельмінтози – нематодози: у лисиць Ancylostoma 

caninum – 14,9%, Trichuris vulpis – 12,56%, Uncinaria stenocephala – 7,45%, дещо 

менше процентне співвідношення в загальній кількості збудників належало 

Toxascaris leoninа, Toxocara canis – 5,11% та 4,04%, відповідно. 

В паразитофаунах безпритульних свійських собак поширеними були Trichuris 

vulpis – 14,57%; Ancylostoma caninum – 12,27%. Менш поширеними були види 

Uncinaria stenocephala – 9,78%, Toxascaris leoninа – 8,24%, Toxocara canis – 

7,48%. Поширення збудників Capilaria sp. реєструвалось на рівні 2,76% та 

4,60%, відповідно в паразитофаунах диких звичайних лисиць та безпритульних 

свійських собак, інвазування якими, як правило, відбувалось фекально-

оральним шляхом завдяки паразитарному забрудненню навколишнього 

середовища інвазійними елементами. 

Невід’ємними компонентами паразитофаун м’ясоїдних були для кожного 

виду специфічні збудники кокцидіїдозів: зокрема цистоізоспорозу – 

C. buriatica – 4,26%, C. canivelocis – 1,49% та еймеріозу (E. vulpis, 

E. bacanensis) – 2,77% у диких лисиць і, відповідно, Cystoisospora canis, 

Cystoisospora ohioensis (18,79%) у свійських собак. 
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Аналізуючи отримані дані слід зазначити, що в паразитофаунах 

безпритульних свійських собак і диких звичайних лисиць нами виявлена значна 

кількість збудників, які є спільними для зазначених видів м’ясоїдних. Для 

розуміння особливостей функціонування еколого-паразитарних систем 

важливим є визначення взаємодії паразитофаун щодо перехресного інвазування 

окремими збудниками інвазій різних видів м’ясоїдних – свійських собак та 

диких лисиць. За результатами наших досліджень у безпритульних свійських 

собак паразитофауна нараховувала 15, а у диких звичайних лисиць природних 

екосистем 20 видів збудників. Спільних збудників ендопаразитозів виявлено – 

12. За розрахунками взаємодія (ступінь подібності) паразитофаун по Жаккарду 

та Серенсену відповідно склала 0,52 та 0,69. Чим ближче значення коефіцієнтів 

подібності наближається до 1 тим більше в паразитофаунах спільних видів 

збудників, що означає більшу їх взаємодію. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 

1. Паразитофауна безпритульних свійських собак (Canis familiaris) 

урбанізованих екосистем включає 15 видів збудників із них найпростіших – 

4 види, гельмінтів, зокрема, цестод – 3 види, нематод – 8 видів. 

2. Паразитофауна диких звичайних лисиць (Vulpes vulpes) природних 

екосистем Східного регіону України нараховує 20 видів збудників 

ендопаразитозів, в тому числі 5 видів найпростіших та 15 видів гельмінтів, з 

яких 2 види трематод, 3 види цестод і 10 видів нематод. 

3. В паразитоценозах виявлені збудники трансмісивних природно-

вогнищевих інвазій: Babesia sp., Dirofilaria immitis та Dirofilaria repens. 

4. Спільними збудниками інвазій в паразитофаунах безпритульних 

свійських собак і диких звичайних лисиць є 12 видів збудників. 

5. Коефіцієнт подібності паразитофаун по Жаккарду та по Серенсену 

склав відповідно 0,52 та 0,69. 

В перспективі необхідно продовжити вивчення паразитофауни домашніх 

і диких тварин з метою вивчення особливостей епізоотології паразитарних 

хвороб серед тварин урбанізованих і природних екосистем. 
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ПАРАЗИТОФАУН ДОМАШНИХ И ДИКИХ ПЛОТОЯДНЫХ В УСЛОВИЯХ 

УРБАНИЗОВАНЫХ И ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 

УКРАИНЫ / Люлин П.В., Богач Н.В., Никифорова О.В., Мазанный А.В., Федорова Е.В., 

Приходько Ю.А. 

 

Во время мониторинговых исследований в условиях экосистем Восточного региона 

Украины у беспризорных домашних собак обнаружено 15 видов эндопаразитов, из них: 

простейших – 4 вида, гельминтов, а именно, цестод – 3 вида, нематод – 8 видов. У диких 

лисиц обыкновенных – 20 видов паразитов, в том числе 5 видов простейших і 15 видов 

гельминтов из них: трематод – 2 вида, цестод – 3 вида, нематод – 10 видов. Обнаружены 

возбудители облигатно-трансмисивных природно-очаговых инвазий – Babesia sp., Dirofilaria 

immitis и Dirofilaria repens. В паразитофаунах домашних собак и диких лисиц обнаружено 12 

видов совместных возбудителей. Коэффициент подобия по Жаккарду и по Серенсену 

составляет 0,52 и 0,69, соответственно. 

Ключевые слова: паразитофауна, биоразнообразие, собаки, лисицы, экосистемы, 

коэффициент подобия. 

 

BIODIVERSITY AND INTERACTION OF PATHOGENS OF PARASITOFAUNA 

OF DOMESTIC AND WILD CARNIVORES UNDER CONDITIONS OF URBANIZED 

AND NATURAL ECOSYSTEMS OF EASTERN REGION OF UKRAINE / Liulin P., 

Bogach M, Nikiforova O., Mazannyі O., Fedorova H., Prykhodko Yu. 

 

Introduction. Increasing the population of homeless domestic dogs and wild foxes, their 

migration, including cross-border expansion, can change the epizootic and epidemiological 

situation, lead to parasitic pollution and the emergence of new foci of natural-foci and zoonotic 

diseases. 
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The goal of the work – to study the species biodiversity, similarity and interaction of 

pathogens of carnivorous parasitofauna (homeless domestic dogs and wild common foxes) of urban 

and natural ecosystems of the Eastern region of Ukraine. 

Materials and methods. Monitoring studies of parasitofauna of wild common foxes (Vulpes 

vulpes) and homeless domestic dogs (Canis familiaris) were conducted during 2016–2021. Wild 

common foxes (n=137) were examined coproscopically during life and were examine posthumously 

(n=27) by helminthological dissection from Kharkiv region. 152 homeless domestic dogs from 

Kharkiv City were coproscopically examined. 

Results of research and discussion. Evidence indicates that the total infestation in some 

populations of wild common foxes reached EI – 86.84-100%, in homeless domestic dogs – 61.9%. 

In the parasitofauna of wild common foxes and homeless domestic dogs, we have identified 

pathogens of endoparasitosis, which can cause obligate-transmissible natural-focal diseases 

transmitted from animal to animal or human by blood-sucking arthropods, in particular, Babesia 

sp., Dirofilaria immitis and D. repens. Among foxes, the most common were trematodes – Alaria 

alata – 26.61%, which circulation occur by aquatic organisms and reservoir hosts – rodents, wild 

carnivores, including wild boars. In the parasitofauna of the studied carnivores, the circulation of 

cestodes occurs both in natural biocenoses and among homeless domestic dogs, with the 

participation of intermediate hosts: fleas – Dipylidium caninum; rabbits, hares – Taenia pisiformis, 

domestic and wild herbivorous and omnivorous animals – Taenia hydatigena – the share of the 

latter in the parasitofauna of dogs and foxes was 0.38-1.06%. 

Conclusions and prospects for further research. Parasitofauna of homeless domestic dogs 

(Canis familiaris) of urban ecosystems includes 15 species of pathogens of the protozoa –4 species, 

helminths, in particular, cestodes – 3 species, nematodes – 8 species. Parasitofauna of wild 

common foxes (Vulpes vulpes) natural ecosystems of the Eastern region of Ukraine includes 20 

species of endoparasitic pathogens, including 5 species of protozoa and 15 species of helminths, of 

which 2 species of trematodes, 3 species of cestodes and 10 species of nematodes. Pathogens of 

transmissible natural-foci invasions such as Babesia sp., Dirofilaria immitis and Dirofilaria repens 

have been identified in parasitocenoses. The common pathogens of invasions in the parasitofauna 

of domestic dogs and wild foxes are 12 species of pathogens. Jacquard and Sørensen parasitofauna 

similarity coefficients were 0.52 and 0.69, respectively. 

In the future, it is necessary to continue the study of parasitofauna of domestic and wild 

animals in order to study the peculiarities of the epizootology of parasitic diseases among animals 

of urban and natural ecosystems. 

Keywords: parasitofauna, biodiversity, dogs, foxes, ecosystems, coefficient of similarity. 
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