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Представники класу П’явки – надзвичайно цікава і своєрідна група 

тварин, які поширені в прісних водоймах, морях, болотах. Серед них є 

хижаки, що живляться дрібними тваринами (молюсками, черв’яками), та 

напівпаразити, що живляться кров’ю хребетних тварин. 

Практичне значення п’явок досить різноманітне: їх здавна 

використовують у медицині для лікування гіпертонічних захворювань, 

тромбозів, набряків, крововиливів. У наш час їх розводять для отримання 

біологічно активних речовин (гірудину тощо). Цих червів споживають деякі 

види риб та інші тварини. Разом із тим п’явки можуть спричиняти загибель 

деяких видів риб і водоплавних птахів, вони є перенощиками патогенних 

організмів і паразитів. 

Метою дослідження є визначення видового складу п’явок Чуднівського 

району Житомирської області. Матеріал для дослідження збирали у липні – 

серпні 2012 року у водоймах Чуднівського району. На місці п’явок фіксували 

96% -вим розчином етилового спирту. Визначення видів проводили за 

загальноприйнятими методиками [1, 2]. 

Всього за період дослідження зібрано 66 екз. п’явок. У результаті 

дослідження на території Чуднівського району виявлено 4 види цих тварин 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Фауна п’явок досліджених водойм Чуднівського району 

Пункт збору Види п’явок Кількість екз. 

смт.Чуднів (р.Тетерів) B. paludosa 1 

H. octoculata 9 

с.П’ятка (р.П’яток) G. complanata 3 

H. octoculata 20 

с.Тютюнники (озеро) G. complanata 3 

H. octoculata 7 

с.Пилипівка (озеро) G. complanata 1 

H. costata 3 

с.Великі Коровинці 

(ставок) 

H. octoculata 19 

 

Як видно з таблиці, домінуючим видом у Чуднівському районі є 

Глотківка звичайна (Herpobdella octoculatа), яка зустрічається майже у 

кожній досліджуваній водоймі. Найбільша її кількість зосереджена у ставку 

с. Великі Коровинці. Вид Жабоп’явка болотна (Batracobdella paludosa) 

зустрічається лише на території смт.Чуднів у досить малій кількості. На 



території с.Пилипівка знайдено ще один вид п’явок П’ядунка черепашача 

(Haementeria costata). Досить поширеним видом є Слимакоп’явка звичайна 

(Glossiphonia complanata), яка зустрічається на території с. П’ятка, 

с.Тютюнники, с. Пилипівка, але чисельність її досить низька. 
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