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У перлівницевих з українських популяцій паразитує один вид трематод – Rhi-
pidocotyle іllense Ziegler, 1883. Серед досліджених 129 пунктів у межах всіх річкових 
басейнів України уражених молюсків було виявлено у 27 випадках. Найвище значення 
екстенсивності інвазії характерне для Anodonta anatinа ��������, 1758 �9,5��. �іль���������, 1758 �9,5��. �іль�, 1758 �9,5��. �іль�
ними від трематод виявились Unio crassus Philipsson, 1788, A. cygnea Linnaeus, 1758, 
Pseudanodonta complanata Rossmaessler, 1835 і Sinanodonta woodiana ���, 1834. �ід����, 1834. �ід�, 1834. �ід�
значено зростання екстенсивності інвазії перлівницевих у водоймах і водотоках Укра�
їни, що, ймовірно, є наслідком зарегулювання стоку та зниження щільності поселення 
перлівницевих через загальну деградацію малакоценозів.

Ключові слова: Unionidae, Rhipidocotyle illense, екстенсивність інвазії, інтен�
сивність інвазії, річкові басейни України.

Здавна відомо, що трематоди – одні із звичайних паразитів молюсків родини �������Unioni�
dae. �они оселяються в гонаді, гепатопанкреасі, зрідка мантії перлівницевих як перших 
проміжних хазяїв, розмножуються там партеногенетично з утворенням розповсюджуваль�
них личинок – церкарій. Питання екстенсивності, інтенсивності інвазії трематодами мо�
люсків, впливу даних паразитів на організм хазяїна достатньо добре висвітлені як у зару�
біжній, так і у вітчизняній літературі [1, 3, 4, 6–9, 11–13, 15–26, 28–30]. Однак залишаються 
не з’ясованими ще кілька питань. Зокрема, потребує уточнення, які ж саме види трематод 
паразитують у перлівницевих, котрими на сьогодні є екстенсивність та інтенсивність ін�
вазії видів в умовах загальної деградації малакоценозів. Так, не викликало сумніву, що 
звичайним і найбільш поширеним паразитом є Bucephalus polymorphus Baer, 1827 [7]. Саме 
його вказують для уніонід у численних джерелах [7, 24], зазначаючи, що уражає він пере�[7, 24], зазначаючи, що уражає він пере�, зазначаючи, що уражає він пере�
важно гонади та гепатопанкреас м’якунів. Також �.І. Здун [7] зазначає ще одного паразита 
цих молюсків – Cercaria duplicatа �=Phyllodistonum folium� B��r, 1827, який уражає ті ж 
органи. З часом паразитологічні дослідження через необхідність профілактики і ліквідації 
вогнищ трематодозів значно інтенсифікувалися. Тому список виявлених у перлівницевих 
трематод збільшився й, окрім двох уже вказаних видів паразитів, ще додалися Rhipido-
cotyle illense Ziegler, 1883 �Bucephalidae� та Ph. angulatum Luhe, 1909 �Gorgorderidae�, які 
також оселяються в гонаді. Саме ці види зазначає як паразитів перлівницевих України й 
М. І. Чорногоренко [24].

Однак відсутність чітких діагностичних ознак в описах трематод викликає труднощі 
при їх визначенні. Це спонукало Б. Батуро [26] експериментально виділити з Unio pictorum 
��������, 1758 церкарії, попередньо визначені автором як B. рolymorphus. При подальшому 
розвитку вони перетворились на метацеркарії, чітко ідентифіковані як R. illense �=R. ����. ����com-
panula D�j�rd��, 1845�. �иділені ж церкарії «B. рolymorphus» з Dreissena polymorpha Pallas, 
1771 розвинулись у метацеркарії B. рolymorphus. Проведені дослідження дали можливість 
стверджувати, що B. рolymorphus є специфічним паразитом D. рolymorpha, до речі, так 
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само, як і Ph. folium. Останній, уражаючи дрейсен, оселяється у зябрах і спороциста має 
вигляд жовтих смуг [12].

Проведені в подальшому дослідження перлівницевих із водойм Фінляндії [28, 30] 
підтвердили, що паразитом цих молюсків справді є R. illense �R. companula�. Також в уніо�
нід із фінських популяцій виявлено трематоду R. fennica G�b���, V�lt���� & T��k����, 1992. 

Матеріали та методи
Збір матеріалу проводили у 2009–2011 рр. Досліджено більше 120 пунктів у межах 

всіх річкових басейнів України. Молюсків добували вручну, за допомогою методу площа�
док визначали їхню щільність населення [5]. Проводили видову ідентифікацію перлівнице�[5]. Проводили видову ідентифікацію перлівнице�. Проводили видову ідентифікацію перлівнице�
вих [2, 10, 27] і трематод [7, 24]. Стать молюсків визначали за тимчасовими препаратами, 
для частини особин було проведене детальне гістологічне дослідження гонади. �изначали 
екстенсивність та інтенсивність зараження перлівницевих трематодами. �сього обстежено 
875 екз. перлівницевих. При виготовленні фото статевих залоз молюсків і трематод ви�
користовували мікроскоп «ЛОМО Микмед�1» �збільшення 15×20� та цифрову фотокамеру 
«Canon».

Результати і їхнє обговорення
Проведені нами дослідження показують, що у перлівницевих з українських популя�

цій паразитує один вид трематод – R. іllense �рис. 1�.

Рис. 1. R. іllense – паразит перлівницевих України.

Серед досліджених 129 пунктів збору, проаналізованих на зараженість перлівнице�
вих трематодами, уражених молюсків було виявлено у 27 �рис. 2�, тобто частота трапляння 
цих паразитів становить відповідно 21� �табл. 1�. 
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Рис. 2. Пункти, де виявлені перлівницеві, заражені трематодою R. іllense.

Таблиця 1
Частота трапляння пунктів з ураженими трематодами перлівницевими 

в річкових басейнах України

Річковий басейн К�ть пунктів, де виявлені 
перлівницеві

К�ть пунктів, де виявлені молюски, уражені 
трематодою R. іllense, � ���

Дунай 23 5 �21,7�
Дністер 8 4 �21,7�
Західний Буг 5 0
Південний Буг 15 3 �20,0�
Прип’ять 17 2 �11,8�
Дніпро 45 12 �26,7�
Сіверський Донець 10 1 �10,0�
�одойми Криму 6 0
�сього 129 27 �21�

Частота трапляння трематод у водоймах і водотоках різних річкових басейнів 
відрізняється та вибудовується таким чином: басейн Дніпра > Дунаю = Дністра > 
Південного Бугу > Прип’яті > Сіверського Дінця. Отже, найнижчою є частота трапляння 
у басейнах Прип’яті й Сіверського Дінця. У водоймах і водотоках Західного Бугу та 
Криму уражених перлівницевих не відзначено взагалі, а в Приазов’ї через деградацію 
прісноводних малакоценозів двостулкових молюсків не виявлено. 

У всіх випадках заражені перлівницеві були знайдені в біотопах із повільною течією 
та мулистими донними відкладами. 

Серед обстежених молюсків з усіх пунктів збору найвище значення екстенсивності 
інвазії характерне для Anodonta anatinа �9,5�� �табл. 2�. Про більшу ураженість трематода�
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ми беззубок повідомляли й інші дослідники [17, 22]. Серед перлівниць найбільш інвазова�
ним виявився Unio pictorum Linnaeus, 1758 �екстенсивність інвазії 6,8��, потім U. tumidus 
Philipsson, 1788, його екстенсивність інвазії близько двох разів нижча, ніж попереднього 
виду. �ільними  від трематод виявились U. crassus Philipsson, 1788, A. cygnea Linnaeus, 1758, 
Pseudanodonta complanata Rossmaessler, 1835, Sinanodonta woodiana ���, 1834. Загалом се����, 1834. Загалом се�, 1834. Загалом се�
ред обстежених 875 екз. м’якунів ураженими виявились 53, що становить близько 6�.

Таблиця 2
Екстенсивність зараження перлівницевих трематодою R. illense

�ид Загальна к�ть досліджених особин у 
пунктах, де виявлено трематод, екз.

К�ть заражених 
особин, екз.

Екстенсивність інвазії, 
�

U. pictorum 237 16 6,8
U. tumidus 214 7 3,3
U. crassus 49 0 0
A. anatinа 302 30 9,5
A. cygnea 15 0 0
P. complanata 22 0 0
S. woodiana 36 0 0
�сього 875 53 6

Аналіз значень екстенсивності інвазії перлівницевих трематодами в пунктах збору 
показав, що для A. anatinа вони змінюються в межах 3,5–50�. Серед перлівниць цей по�
казник для U. pictorum коливається від 4,4 до 50, U. tumidus – 5–33�.

При порівнянні значень екстенсивності зараження самок і самців U. pictorum, U. ���. ���tu-
midus, A. anatinа в біотопах суттєвих відмінностей не виявлено. Однак із 36 випадків ін�
вазування різних видів молюсків у 21 зараженими були тільки самки, у 11 – самці, у 4 – і 
самки, і самці певного виду. 

Абсолютно у всіх випадках інвазії трематоди були локалізовані в гонаді. Аналіз се�
зонної динаміки ураження перлівницевих показав, що спороцисти зі сформованими цер�
каріями виявляються в гонадах молюсків з березня до листопада, однак найбільше зрілих 
церкарій відзначається з червня по серпень. Таким чином, трематоди здійснюють дозріван�
ня розповсюджувальних личинок у період найбільшої трофічної забезпеченості молюсків, 
який відповідає періоду розмноження останніх, використовуючи для цього енергетичні ре�
сурси хазяїна �відомо, що R. fenica продукує до 9500 церкарій за день [28]�.

При цьому серед 53 інфікованих особин видів U. pictorum, U. tumidus, A. anatinа 
лише у однієї самки U. pictorum �р. Рось, Біла Церква Київської обл.� було уражено близько 
1/3 статевої залози, у однієї A. anatinа – 1/2, а у ще однієї A. anatinа ураження мало харак�
тер невеликого вогнища. У решти особин трематодами було заселено всю гонаду, при цьо�
му вона мала не характерне для виду забарвлення, ставала сірою або слабко коричневою, 
виглядала пухкою, роздутою за рахунок ніби «розпираючих» її паразитів �рис. 3�. 

Лише особини з частковим ураженням гонади брали участь у розмноженн� – гло�� – гло� – гло�
хідіями було виповнено близько 50–70� зовнішніх півзябер. Самки, статеві залози яких 
були уражені повністю, не мали «зябрової вагітності», їхня гонада через «паразитарну ка�
страцію» виглядала спустошеною. Такий же вигляд мала гонада й інфікованих самців. Так, 
серед 7 досліджених самок A. anatinа з р. Дунай ��илкове Одеської обл.� дві мали повністю 
уражену залозу і «зяброву вагітність» не було зафіксовано, решта п’ять особин – виношу�
вали глохідії у півзябрах. З 10 самок U. pictorum, зібраних із р. Ташань �Зіньків Полтавської 
обл.�, п’ять мали повністю уражену залозу і не розмножувались, три – мали в півзябрах від�
кладені яйцеклітини, у двох – при гістологічному дослідженні гонади зафіксовано її нерес�
тову стадію. Отже, 50 із 53 �94�� уражених молюсків втратили здатність розмножуватись.
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Рис. 3. Гонада беззубки A. anatina, уражена трематодами �А, В�: n – нога; g – гонада; s – спороцисти 
паразитів.

Усе це пояснюється тим, що спороцисти розташовуються у виповнених сполучною 
тканиною проміжках між ацинусами статевих залоз [18]. У випадку важкої інвазії вони ви�[18]. У випадку важкої інвазії вони ви�. У випадку важкої інвазії вони ви�
кликають руйнування не лише міжацинарної сполучної тканини, а й самих ацинусів. Зду�
шування паразитами ацинусів та інтенсивне використання енергетичних ресурсів статевих 
залоз саме в період можливого дозрівання гамет унеможливлює розмноження молюсків. 
Таким чином, тварина зазнає паразитарної кастрації, що загалом зменшує репродуктивний 
потенціал її популяції.

Серед інфікованих перлівницевих переважали особини старших вікових груп. Так, 
серед обстежених A. anatinа зі ставу �Калуш Івано�Франківської обл.� довжини черепашок 
незаражених особин становили 65,4–98,5, заражена ж особина мала довжину 85,9 мм. У 
молюсків цього ж виду зі Сіверського Дінця �Станично�Луганське Луганської обл.� довжи�
ни черепашок незаражених тварин коливались від 54,5 до 92,6 мм, у зараженої особини це 
значення становило 66,3 мм.

Це пояснюється тим [28], що з віком можливість ураження зростає, а у випадку інва�
зії двостулкові молюски позбутися трематод не можуть. Спороцисти в організмі хазяїна за�
знають своєрідного розмноження – «мультиплікації» [7]. �они мають численні зони росту 
і розмноження зі складною стінкою тіла, в якій представлені клітинні елементи більшості 
тканин, властивих плоским червам. Спороцисти добре пристосовані до довгого існування 
в тілі хазяїна, постійного росту, оновлення і тривалої інтенсивної репродукції [14]. Молюс�[14]. Молюс�. Молюс�
ки невеликого розміру, тобто молоді, статево незрілі, здебільшого були вільними від трема�
тодної інвазії. Усе це ще раз доводить, що паразитарного ураження зазнають особини, котрі 
могли би сформувати репродуктивне ядро популяції.

Аналіз літературних даних показує, що до 80�х років минулого століття екстенсивність 
інвазії трематодами перлівницевих із різних річкових басейнів України була невисокою �до 
10�� [4, 6, 9, 19, 22, 23], часто уражені перлівницеві в популяціях взагалі були відсутні. 
Щоправда, у стоячих водоймах, заплавах екстенсивність інвазії була значно вищою, сягаючи 
подекуди 44�. Починаючи з кінця ХХ ст зараженість молюсків значно зростає �до 25��. 
Триває ця тенденція й до сьогодні. Так, за результатами наших досліджень екстенсивність 
інвазії перлівницевих у водоймах і водотоках України часто сягає 35–50�. Причиною 
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зростання екстенсивності, ймовірно, є зарегулювання стоку, зниження щільності поселення 
перлівницевих через загальну деградацію малакоценозів �рис. 4�. 

Рис. 4. Залежність зараженості A. anatinа від щільності населення її популяцій.

При цьому ніби відносно стабільні види A. anatinа, U. pictorum, U. tumidus, які ма�
ють найвищі серед решти видів показники частоти трапляння та щільності поселення, ви�
являються найбільш ураженими. �иключення з процесу розмноження до 50� особин їх 
популяцій може стати в подальшому причиною швидкого вимирання. 
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INFECTION OF UNIONIDS (BIVALVIA: UNIONIDAE) OF UKRAINE BY 
TREMATODES RHIPIDOCOTYLE ILLENSE ZIEGLER, 1883
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O�� typ� �f tr�m�t�d�� p�r���t�z�� �� ������d� fr�m �kr������ p�p�l�t���� – 
Rhipid����yle іllense Z��gl�r, 1883. Am��g ��v��t�g�t�d 129 p���t� w�th�� th� l�m�t� �f 
�ll r�v�r p��l� �f �kr���� �f th� m�ll��k� w�th tr�m�t�d�� w�r� �d�c�d �� 27 c����. Th� 
gr��t��t v�l�� �f �xt����v����� �f ��v����� �� ch�r�ct�r��t�c f�r An�d�n�a ana�inа ��������, 
1758 �9,5��. Th� Unio �rass�s �h�l�p����, 1788, A. �ygnea ��������, 1758, Pseudanodonta 
complanata R���m����l�r, 1835 ��d Sinanodonta w��diana ���, 1834 w�r� fr�� fr�m 
tr�m�t�d��. A� ��cr���� �f �xt����v����� �f ��v����� �f ������d� �� r���rv��r� ��d w�t�r 
�tr��m� �f �kr���� �� m�rk�d, th�t, pr�b�bly, �� th� c����q���c� �f cr��t��� �f p��l� �� 
w�t�r �tr��m� ��d d�cl��� �f cl������� �f ��ttl�m��t �f ������d� thr��gh g���r�l d�gr�d�t��� 
�f m�l�c�c������.

Keywords: �xt����v����� �f ��v�����, ��t����ty �f ��v�����, r�v�r p��l� �f �kr����.

ЗАРАЖЕННОСТЬ ПЕРЛОВИЦЕВЫХ (BIVALVIA: UNIONIDAE) УКРАИНЫ ТРЕ�BIVALVIA: UNIONIDAE) УКРАИНЫ ТРЕ�: UNIONIDAE) УКРАИНЫ ТРЕ�UNIONIDAE) УКРАИНЫ ТРЕ�) УКРАИНЫ ТРЕ-
МАТОДОЙ RHIPIDOCOTYLE ILLENSE ZIEGLER, 1883
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У перловицевых из украинских популяций паразитирует один вид трематод – 
Rhipidocotyle іllense Ziegler, 1883. Среди исследованных 129 пунктов в пределах всех 
речных бассейнов Украины пораженные моллюски были выявлены в 27 случаях. 
Наивысшее значение �кстенсивности инвазии характерно для Anodonta anatinа ����Lin�
naeus, 1758 �9,5��. Свободными  от трематод оказались Unio crassus Philipsson, 1788, 
A. cygnea Linnaeus, 1758, Pseudanodonta complanata Rossmaessler, 1835 и Sinanodonta 
woodiana Lea, 1834. Отмечен рост �кстенсивности инвазии перловицевых в водоемах 
и водотоках Украины, что, вероятно, является следствием зарегулирования стока и 
снижения плотности поселения перловицевых из�за общей деградации малакоценозов.

Ключевые слова: Unionidae, Rhipidocotyle illense, �кстенсивность инвазии, ин�
тенсивность инвазии, речные бассейны Украины.


