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ВИДОВИЙ СКЛАД ГЕЛЬМІНТІВ КУРЕЙ GALLUS GALLUS DOMESTICUS 

 

В роботі проаналізовані результати обробки матеріалів, зібраних авторами у період 2017-2018 рр. 

Основний матеріал зібран в Одеській області. Досліджено видовий та таксономічний склад гельмінтів 30 

особин домашніх курей. В ході дослідження було виявлено 5 видів гельмінтів, які відносяться до типу 

Plathelmintes, 4 родин та 5 родів. Найбільш представлені у Gallus gallus domesticus були Raillietina 

echinobothrida – 40% та Ascaridia galli – 35%. Екстенсивність зараженості гельмінтами склала 56,6 %. 

Домінуючою у паразитофауні є фауна цестод (цестоди – 64,7 %, нематоди – 35,29 %). Цестодами виявились 

дещо екстенсивніше заражені самки (90,9 %), ніж самці (9,1 %). Нематоди частіше паразитують у самок 

(83,3 %), ніж у самців (16,3 % ). 

Ключові слова: Gallus gallus domesticus, гельмінти, цестоди, нематоди. 

 

В умовах інтенсивного використання земель, 

їх обводнення, розвитку рибництва відбуваються 

суттєві зміни в кількісному та якісному складі 

гельмінтофауни птахів, пов’язані зі зміною 

видового складу і чисельності птахів та різних груп 

безхребетних – проміжних хазяїв гельмінтів. Тому 

дані про гельмінтофауну птахів необхідні для 

розуміння сучасного стану та прогнозування 

паразитологічної ситуації в Україні. Початок 

паразитологічних досліджень припадає на другу 

половину XVIII сторіччя. Більш широке 

дослідження гельмінтів птахів в Україні 

розпочалося в XIX сторіччі. Паразитологічні праці 

мали здебільшого характер фауністичного огляду і 

містили фрагментарні дані [39]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/123.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/123.htm
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Відомо, що багато видів паразитів є спільними 

як для диких, так і для домашніх куроподібних 

птахів. Гельмінти є неодмінними компонентами 

екосистем і нерідко виступають в ролі 

стабілізуючого фактора завдяки своєму впливу на 

динаміку чисельності популяцій як проміжних, так 

і остаточних хазяїв [9]. 

Значна частина гельмінтів завершує свій 

розвиток в птахах, які в якості харчових об’єктів 

використовують проміжних хазяїв – безхребетних. 

Саме такою групою є Куроподібні, які відіграють 

важливу роль в циркуляції гельмінтів в наземних 

екосистемах. 

Незважаючи на велику кількість повідомлень 

щодо гельмінтів курей, залишається недостатньо 

дослідженим їх ареал поширення та видовий склад 

на Півдні України [23]. 

Отже, всебічне вивчення гельмінтів курей у 

формуванні біоценозу потребує дослідження 

паразито-хазяїнних відносин, а також пошуку 

нових методів лабораторної діагностики. 

Мета роботи - дослідження гельмінтів 

домашніх курей Gallus gallus domesticus. 

Матеріал та методи дослідження 

Матеріалом для цієї роботи слугували власні 

збори гельмінтів, отримані від гельмінтологічних 

розтинів домашніх курей - Gallus gallus domesticus 

(Linnaeus, 1758), які належать до ряду Куроподібні 

(Galliformes). Всього методом неповного 

гельмінтологічного розтину [11] було досліджено 

30 екземплярів птахів ряду Куроподібні 

(Galliformes). Більша частина матеріалу зібрана в 

весняно-літній період у 2017-2018 роках. Видову 

приналежність птахів визначали за спеціальними 

визначниками [12]. Знайдених паразитів фіксували 

4% формаліном із подальшим зберіганням у 70% 

спирті. Постійні препарати виготовляли за 

стандартними методиками [13]. Фарбували 

паразитів карміном, після чого зневоднювали у 

серії спиртів зростаючої концентрації та заключали 

у канадський бальзам. Паразитологічна 

термінологія використовувалась згідно з [14]. Для 

аналізу зараженості використовували такий 

паразитологічний індекс, як екстенсивність інвазії 

– процент хазяїв, заражених гельмінтами (P, %). 

Результати досліджень та їх обговорення 

За результатами паразитологічних досліджень 

встановлено значне поширення гельмінтів серед 

птахів ряду Куроподібні Одеської області. 

Наведемо систематичний огляд виявлених 

гельмінтів птахів, які належать до ряду Куроподібні 

(Galliformes). 

Родина Hymenolepididae (Ariola,1899) 

Railliet et Henry, 1909 

Рід Echinolepis Magalhaes, 1898 

Echinolepis carioca (Magalhaes, 1898) Spassky 

et Spasskaja, 1954 

Хазяїн: домашні кури та індички (Gallus gallus 

dom. та Meleagris gallopavo). 

Локалізація: тонкий кишківник. 

Місце знаходження: смт. Велика Михайлівка, 

Одеська область. 

Родина Heterakidae Railliet et Henry, 1912 

Рід Heterakis Scharank, 1790 

Heterakis gallinarum Schrank,1788  

Хазяїн: домашня курка та індичка (Gallus 

gallus dom., Meleagris gallopavo). 

Локалізація: сліпа кишка. 

Місце знаходження: смт. Велика Михайлівка, 

Одеська область 

Родина Ascariididae Travassos, 1919 

Рід Ascaridia Dujardin, 1845 

Ascaridia galli Schrank, 1788 

Хазяїн: домашня курка (Gallus gallus dom.) 

Локалізація: тонкий кишківник 

Місце знаходження: смт. Велика Михайлівка, 

Одеська область 

Родина Davaineidae Braun 1900 

Рід Raillietina Fuhrman, 1920 

Raillietina echinobothrida, Megnin, 1880 

Хазяїн: домашня курка (Gallus gallus dom.) 

Локалізація: тонкий кишківник. 

Місце знаходження: смт. Велика Михайлівка, 

Одеська область 

Родина Davaineidae Braun, 1900 

Рід Davainea Blanchard, 1891 

Davainea proglottina, Davaine, 1860 

Хазяїн: домашня курка (Gallus gallus dom.). 

Локалізація: тонкий кишківник. 

Місце знаходження: смт. Велика Михайлівка, 

Одеська область. 

Аналіз отриманого матеріалу показав середню 

загальну зараженість гельмінтами куроподібних 

птахів (56,6 %, 17 із 30 досліджених птахів) 

(табл.1). 

Таблиця 1 

ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ЗАРАЖЕНОСТІ GALLUS GALLUS DOMESTICUS 

Вид птаха 
Кількість оглянутих особин Кількість заражених особин % 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Gallus gallus domesticus 23 7 15 2 65,2 28,5 

Всього  30 17 
56,6 
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Як видно з даних таблиці 1 екстенсивність 

зараженості самців та самок дуже різнилась. Так 

зараженість самок становила 65,2%, тоді як самців 

– 28,5 %. 

Стать хазяїна, що являє собою певні анатомо-

фізіологічні особливості організму самців та самок, 

вочевидь, в певній мірі також впливає на 

зараженність птахів гельмінтами.  

Крім цього, стать хазяїна, мабуть, може мати 

непрямий вплив на гельмінтофауну через 

відмінності в способі життя та, відповідно, у складі 

їжі, а також у зв’язку з різною роллю самців та 

самок у насиджуванні та вигодовуванні пташенят. 

Всього було досліджено 30 особин птахів. 

Цестодами виявились дещо екстенсивніше 

заражені самки (10, або 90,9 %), ніж самці (1, або 

9,1 %) (табл. 2). Нематоди частіше паразитують у 

самок (5, або 83,3 %), ніж у самців (1, або 16,3 % ). 

Таблиця 2 

ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ЗАРАЖЕНОСТІ GALLUS GALLUS DOMESTICUS ЦЕСТОДАМИ 

Вид птаха 
Кількість заражених особин % 

♀ ♂ ♀ ♂ 

Gallus gallus domesticus, 

Linnaeus,1758 
10 1 90,9 9,1 

Всього  11 64,7 

В результаті дослідження було встановлено, 

що самки, зараженні нематодами, склали – 90,9 %, 

а самці – 9,1 %. Таким чином, екстенсивність 

зараження у самок вища, ніж у самців (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ЗАРАЖЕНОСТІ GALLUS GALLUS DOMESTICUS НЕМАТОДАМИ 

Вид птаха 
Кількість заражених особин % 

♀ ♂ ♀ ♂ 

Gallus gallus domesticus, 

Linnaeus,1758 
5 1 83,3 16,6 

Всього 6 35,29 

Домінуючою у паразитофауні є фауна цестод 

(цестоди – 64,7 %, нематоди – 35,29 %). 

Домінування чітко спостерігається не тільки у 

різноманітті видів цестод, у порівнянні з 

нематодами, але проявляєтся і в екстенсивності 

інвазії цими паразитами. Якщо екстенсивність 

інвазії цестодами складає 64,7 %, то у нематод ця 

цифра досягає 35,29 %.  

Таким чином, найбільш суттєва різниця була 

виявлена у зараженні цестодами птахів, що 

відносяться до різних статей. Самки виявилися 

сильніше зараженими, ніж самці. Аналогічні 

результати були виявлені при зараженні 

нематодами. 

В ході дослідження було виявлено 5 видів 

гельмінтів, які відносяться до типу Plathelmintes, 

(Cestoda, Nematoda), 4 родин (Hymenolepididae, 

Davaineidae, Heterakidae, Ascariididae) та 5 родів 

(Echinolepis, Raillietina, Davainea, Heterakis, 

Ascaridia). 
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Рис. 2. Видовий склад гельмінтів у Gallus gallus domesticus 

 

Найбільш представлені у Gallus gallus 

domesticus були Raillietina echinobothrida – 40% та 

Ascaridia galli – 35% . Висока екстенсивність інвазії 

характерна для господарств зі щільним утриманням 

птиці на одиницю площі вигулу, за відсутності 

зміни вигулів та неповноцінному годуванні. 

Серед виявлених видів паразитів 60% є 

біогельміннтами, розвиток яких відбувається з 

участю проміжних або паратенічних хазяїв – 

безхребетних різних класів: олігохет, 

ракоподібних, комах, молюсків, а 40% є 

геогельмінтами. 

Висновки 

1. На 30 особинах курки домашньої Gallus 

gallus domesticus було відмічено 5 видів, які 

належать до 2 класів, 4 родин та 5 родів. 

2. Найбільш представлені у Gallus gallus 

domesticus були Raillietina echinobothrida – 40% та 

Ascaridia galli – 35% . 

3. Екстенсивність зараженості гельмінтами 

склала 56,6 %. Домінуючою у паразитофауні є 

фауна цестод (цестоди – 64,7 %, нематоди – 35,29 

%). 

4. Цестодами більш заражені самки (10, або 

90,9 %), ніж самці (1, або 9,1 %). Нематоди також 

частіше паразитують у самок (5, або 83,3 %), ніж у 

самців (1, або 16,3 % ). 
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