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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Біологічні інвазії мають негативний вплив на збереження 
природи, являючи собою одну із найбільших загроз для світового біорізноманіття 
(Leppäkoski et al. 2002; Hirsch et al. 2016). Розвиток транспортної інфраструктури, 
який спостерігається у сучасному Світі, значно полегшив перенос живих організмів 
із транспортом, що порушило природні бар'єри для поширення та розподілу видів 
(Bij de Vaate et al. 2002; García-Berthou et al. 2005; Hirsch et al. 2016). За останні 
кілька сотень років велика кількість водних організмів розширили свої ареали в 
Європі, використовуючи річки та інші континентальні водні шляхи (Copp et al. 
2005a). Для Європейського континенту окреслені три основні шляхи експансії 
водних організмів, які були названі коридорами інвазій (bij de Vaate et al. 2002): 
Північний коридор інвазій (ПнКІ), Центральний коридор інвазій (ЦКІ) і Південний 
коридор інвазій (ПдКІ). 

Риба є важливим компонентом економік багатьох країн, але заходи з 
управління ризиками для риби, як правило, менш жорсткі ніж для інших тварин 
(Copp et al. 2005b). За останні кілька десятиліть відзначено значне зростання 
випадків інтродукції прісноводних риб, причиною чого є негативний 
соціоекономічний, екологічний і еволюційний вплив глобалізації на місцеве 
біорізноманіття (Hulme 2009; Vitule et al. 2009; Gozlan et al. 2010; Cucherousset & 
Olden 2011). Негативний вплив видів-вселенців на місцеві види включає хижацтво, 
кормову і просторову конкуренцію, гібридизацію, поширення паразитів і патогенів, 
видозміни трофічних зв’язків і модифікацію біохімічних циклів (Leunda 2010; 
Cucherousset & Olden 2011). Серед найуспішніших інвазивних видів у водоймах 
Європи, які відзначаються за останні десятиліття, слід зазначити представників ряду 
Бичкоподібних (Gobiiformes), зокрема 7 видів Понто-Каспійських бичкових риб, а 
також Азійський вид – ротаня-головешку (Perccottus glenii) (Copp et al. 2005a). 
Серед негативного впливу бичкоподібних риб-вселенців на місцеві екосистеми слід 
зазначити конкуренцію у живленні із місцевими демерсальними рибами, просторову 
конкуренцію (зокрема за нерестовища), а також хижацтво (Charlebois et al. 1997; 
Corkum et al. 2004; Copp et al. 2005a; Koščo et al. 2008). 

Угруповання паразитів формуються як продукт екології, фізіологічних 
характеристик і філогенетичної історії їх хазяїв (Vickery & Poulin 1998). Тому 
паразити зазвичай використовуються як біологічні маркери у досліджені популяцій 
риб (Catalano et al. 2014; Poulin & Kamiya 2015). Крім того,їх використовують для 
таґінгу таксономічно близьких видів хазяїв (Gérard et al. 2016). 

Про важливу роль паразитів в успіху інвазій у водних екосистемах говорять 
ціла низка сучасних екологічних гіпотез і концепцій (Goedknegt et al. 2016). Теорія 
біологічних інвазії припускає, що успіх первинної колонізації деяких видів-
вселенців може бути пов'язаним з тимчасовим звільнення від паразитів і патогенних 
мікроорганізмів, яких буде менше в новому середовищі, ніж в рідних місцях 
проживання (Torchin et al. 2003). Звільнення від природний ворогів, яких, ймовірно, 
було найбільше на початку вселення (інвазії), є частиною так званої «гіпотези 
позбавлення ворогів» (Keane & Crawley 2002). Види-вселенці також можуть 
слугувати джерелом нових видів паразитів, які у інвазованих екосистемах 
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починають заражати місцеві види хазяїв (Mack et al. 2000). Після успішного 
вселення, можна очікувати, що екзотичні види будуть заражатись паразитами 
місцевих, екологічно подібних видів. Це складає основу концепції «повернення 
паразитів», згідно із якою види-вселенці можуть відігравати значну роль у 
поширенні місцевих видів паразитів (Kelly et al. 2009). Представляється ймовірним, 
що зараження паразитами популяції вселенців після початку інвазії буде 
збільшуватись з часом, поки не досягне кількості, аналогічної до аборигенних видів. 

Таким чином, з огляду на вищевикладене, актуальним є дослідження процесів 
формування угруповань паразитів у популяціях інвазивних риб ряду Бичкоподібних 
(Gobiiformes). 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася на 
базі ДУ «Інституту морської біології НАН України», за підтримки держбюджетних 
науково-дослідницьких тем «Структурно-функціональна мінливість популяцій 
морських безхребетних в умовах антропогенних дій» (номер державної реєстрації 
RK 0106U007935, 2008–2010 рр.), «Взаємовідношення угруповань одноклітинних і 
багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-Чорноморського регіону» 
(номер державної реєстрації RK 0111U006730, 2011–2015 рр.), «Структурно-
функціональна організація прибережних морських і лиманних екосистем в умовах 
трансформації річкового стоку» (номер державної реєстрації RK 0116U000913, 
2016–2020 рр.). До дисертації також включено результати, одержані автором до і 
після виконання планових тем. Також дослідження частково проводилися на базі 
Інституту біології хребетних Чеської Академії наук, м. Брно, Чехія, за фінансування 
Європейського Центру ІхтіоПаразитології (European Centre of IchthyoParasitology 
(ECIP) – Centre of Excellence, GACR No. P505/12/G112), 2014–2017 рр. Дослідження 
на базі Гельської морської станції Інституту океанографії Гданського університету 
(м. Гель, Польща) були підтримані Фондом Ю. Мяновського (Kasa im. J. 
Mianowskiego), 2003–2004 рр. Дослідження у США були підтримані додатком 
#DEB-0630172 до гранту “Molecular systematics, biogeography, and invasion identity of 
Neogobiin fishes” (National Science Foundation (NSF), #DEB-0456972), 2007 р. 
Дослідження у Німеччині (м. Росток) були профінансовані Deutsche Akademischer 
Austausch Dienst (DAAD), Forschungs-/Arbeitsaufenthalte ausländischer 
Hochschullehrer, 2010 р. Дослідження в межах річкових басейнів Вісли та Дніпра 
(Центральний коридор інвазій) виконані в рамках проектів Міністерства науки і 
вищої освіти Польщі “Parazytofauna ryb introdukowanych na obszar wód Polski: babki 
łysej (Neogobius gymnotrachelus), babki szczupłej (Apollonia fluviatilis) i trawianki 
(Perccottus glenii) w dolnym biegu Wisły”, 2009–2011 рр., а також “Rola 
pontokaspijslich babkowatych (Gobiidae) w rozprzestrzenianiu się pasożytów na tereny 
Polski wzdłuż centralnego inwazyjnego korytarza” (№ N N304 409239), 2011–2014 рр. 

Мета та завдання досліджень. Метою роботи було визначення етапів 
формування і структури угруповань паразитів для популяцій інвазійних видів 
бичкоподібних риб у морських і прісноводних екосистемах у відповідності до 
сучасних екологічних концепцій і гіпотез. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
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1. З’ясувати видовий склад паразитів різних видів бичкоподібних риб у межах їх 
інвазивних ареалів у прісноводних і морських екосистемах в Європі, а також 
Північної Америки. 

2. Уточнити таксономічну приналежність окремих видів паразитів, статус яких 
неясний або дискусійний. 

3. Визначити частку у паразитофауні окремих видів бичкоподібних риб-вселенців 
різних життєвих стадій макропаразитів, а також екологічних форм (екто- і 
ендопаразитів). 

4. Виявити спорідненість у паразитофауні бичкоподібних риб-вселенців із такою 
у місцевих демерсальних риб. 

5. Встановити роль бичкоподібних риб-вселенців у життєвих циклах паразитів у 
інвазованих екосистемах. 

6. Визначити вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на угруповання паразитів 
симпатричних й ізольованих популяцій бичкоподібних риб. 

7. Пояснити процеси формування угруповань паразитів бичкоподібних риб в 
межах окремих коридорів інвазій та у випадку Трансбалтійської і 
Трансатлантичної інвазій. 

8. Виявити можливий вплив дамб на поширення бичків-вселенців Європейськими 
коридорами інвазій. 

9. Пояснити успіх інвазій бичкоподібних риб-вселенців із огляду на основні 
екологічні гіпотези та концепції у теорії біологічних інвазій. 

10. Встановити роль бичкоподібних риб у поширенні у інвазійному ареалі 
чужорідних видів паразитів. 
Об’єкт дослідження – закономірності формування угруповань паразитів риб-

вселенців в умовах морських і прісноводних екосистем. 
Предмет дослідження – інвазивні види риб ряду Бичкоподібних (Gobiiformes) 

та їх паразити, а також шляхи їх поширення річковими, озерними та морськими 
екосистемами. 

Методи дослідження. Під час проведення досліджень використані стандартні 
польові гідробіологічні та іхтіологічні, а також камеральні та статистичні методи. 
Для визначення видового складу угруповань паразитів використано стандартні 
паразитологічні, гістологічні та молекулярно-генетичні методи. Відбір проб 
проводився за стандартними методиками на станціях та під час експедицій у 
басейнах Чорного (басейн Дніпра, Дунаю), Балтійського (Гданська затока, південно-
західне прибережжя, Кільський канал, басейн Вісли) і Північного морів (р. Лаба), а 
також у басейні Великих озер (озера Ері, Сент-Клер, Гурон і р. Саґіно) впродовж 
2001–2017 рр. 

Аналіз отриманого наукового матеріалу здійснювали на базі Інституту морської 
біології НАН України та Інституту біології хребетних Чеської АН. Дослідження 
проведені із дотриманням усіх етичних норм. Для з’ясування таксономічного 
статусу окремих паразитів використано молекулярні методи, трансмісійну 
мікроскопію, а також культивацію in vitro та in vivo. Статистичну обробку та аналіз 
матеріалу проводили за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Вперше приведені дані щодо 
паразитів бичків-вселенців у Балтійському морі, басейнів Вісли та Лаби, оз. Ері та 
басейну оз. Гурон, а також ротаня-головешки з водойм України та Польщі. 

Вперше з’ясовано таксономічний статус мікроспоридії із стінки кишечника 
Понто-Каспійських бичків, циатокотилідних метацеркарій із внутрішніх органів 
бичкових риб. Бичок-кругляк вперше вказаний хазяїном таких паразитів, як 
Gyrodactylus rugiensis, Neochasmus umbellus, Neoechinorhynchus tumidus, 
Acanthocephalus rhinensis, Anguillicola crassus, Piscicola geometra, Hydrachna sp. і 
Unionicola sp. Бичок-цуцик західний вперше вказаний як хазяїн паразитів 
Cyathocotyle prussica і Southwellina hispida. Для ротаня-головешки вперше вказані 
такі паразити, як Gyrodactylus luciopercae, Schiginella colymbi, Acanthocephalus 
anguillae, Acanthocephalus lucii, Pomphorhynchus laevis. Цестода Nippotaenia perccotti 
вперше вказана для фауни України. Метацеркарії Diplostomum gobiorum вперше 
відзначені у Польщі. Моногенея Gyrodactylus perccotti вперше вказана для дельти 
Дунаю, а метацеркарії Holostephanus cobitidis і Holostephanus lühei – вперше для 
Середньої Вісли. Акантоцефал A. rhinensis – вперше знайдений у Нижній Лабі. 
Поміж іншим, в ході експедиційних робіт ротань-головешка був вперше відзначений 
у басейні Південного Бугу (р. Гірський Тікич), Дніпровському лимані та українській 
частині дельти Дунаю. 

Вперше описано процеси формування угруповань паразитів у популяціях 
бичкоподібних риб при просуванні вздовж коридорів інвазій. Вперше вказано на 
низьку зараженість бичкоподібних риб-вселенців паразитами, як підтвердження 
«гіпотези позбавлення ворогів». Описано колонізацію Понто-Каспійських бичків 
паразитами вздовж усього Центрального коридору інвазій і показано тенденцію до 
накопичення бичками нової паразитофауни вздовж цього коридору. Вперше вказано 
на роль бичків-вселенців у поширенні інтродукованих видів паразитів, які були 
інтродуковані із іншими хазяями. 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна робота має 
важливе значення для визначення шляхів інтродукції та прогнозуванні подальших 
інвазій риб-вселенців, а також оцінки ризиків поширення паразитів із інвазивними 
видами хазяїв. Результати досліджень можуть бути використані для розробки 
природоохоронних заходів щодо відновлення та збереження біологічного багатства 
водних екосистем. Опубліковані матеріали широко використовуються науковцями 
по всьому Світі, про що свідчить високе цитування робіт (237 цитат) за темою 
дисертації (див. сторінки автора у Scopus і WOS). 

Отримані наукові результати використані у серії лекцій та практичних занять, 
проведених автором дисертації для студентів та співпрацівників Відділу наук про 
зовнішнє середовище Університету Вармінсько-Мазурського в Ольштині 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; УВМ), Польща. Викладацька 
діяльність була профінансована в рамках проекту УВМ «Rozszerzenie i udoskonalenie 
oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości 
nauczania i kompetencji kadry akademickiej» за підтримки Європейського союзу. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 
доробком здобувача, що виконувався протягом 17 років (2001–2017 рр.). 
Дисертантом особисто виконані всі розділи роботи, обґрунтовано методологію 
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проведення досліджень, розроблені робочі гіпотези, проведені камеральні та польові 
дослідження, виконано аналіз статистичних розрахунків зібраного матеріалу (і 
частково самі статистичні розрахунки), узагальнені одержані результати у наукових 
друкованих працях. Обробка даних, узагальнення та інтерпретація отриманих 
результатів проведені самостійно здобувачем або при його безпосередній участі. 
Права співавторів колективних публікацій не порушені. Наукові результати 
дослідження, які виносяться на захист, отримані автором особисто. Дисертація є 
завершеною науковою працею автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження обговорювали на засіданнях наукової ради Інституту 
морської біології НАН України, наукових семінарах Гельської морської станції 
Інституту океанографії Гданського університету (Stacja morska w Helu Instytutu 
Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego; м. Гель, Польща), Університету Толідо 
(University of Toledo; м. Толідо, Огайо, США), Інституту біології хребетних Чеської 
АН (Ústav biologie obratlovců ČAV) та Університету Масарика (Masarykova 
Univerzita; м. Брно, Чехія), Інституту наукових досліджень і технологій для 
зовнішнього середовища і сільського господарства (Institut de recherche Scientifique 
et Technique pour l'Environnement et l'Agriculture; м. Бордо, Франція). Результати 
досліджень, що проводилися на базі Інституту біології хребетних Чеської АН були 
представлені на щорічних проектних семінарах Європейського Центру 
ІхтіоПаразитології (European Centre of IchthyoParasitology; Vodňany, 23-25.11.2015; 
Velehrad, 27–29.11.2017). 

Матеріали дисертації були представлені на наукових зібраннях: «Биология – 
наука XXI века» (Пущіно, 20–24.05.2002 р.), «Baltic – the Sea of Aliens» (Gdynia, 24–
27.08.2004), XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa parazytołogicznego (Puławy, 1-
3.09.2010), «Юбилейные зоологические чтения» (Сімферополь, 5.12.2013 р.), 
«Invasion of Alien Species in Holarctic» (Borok, 22-28.09.2013), International 
Symposium on Fish Parasites (Viterbo, 24–28.09.2007; Valencia, 30.08–4.09.2015), 
Конференція Українського наукового товариства паразитологів при НАН України 
(Ужгород, 21-24.09.2009 р.; Львів, 18–21.09.2017 р.), European Multicolloquium of 
Parasitology (Cluj-Napoca, 25-29.07.2012; Turku, 20-24.07.2016), 17th International 
Conference on Diseases of Fish and Shellfish (Las Palmas de Gran Canaria, 7-
11.09.2015), Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference (Sofia, 28–30.03.2017; 
Bucharest, 26–28.09.2018), «Чиста вода і ремедіаційні технології. Наголос на 
Чорнобильській катастрофі та інших антропогенних забрудненнях» (Київ, 
23.04.2019 р.). 

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 55 наукових працях, у тому 
числі 33 наукові статті у фахових виданнях, серед яких 30 включені до переліків 
Scopus і Web of Science, а 2 – тільки Web of Science. Додатково опубліковані 1 
публікація в українському науковому виданні, 2 – у наукових виданнях інших 
держав (Румунія і Росія), решта 19 – абстракти та праці наукових конференцій, з 
яких 1 – у вигляді короткого повідомлення у іноземному періодичному журналі. 

Апробація роботи відбулася на 17 міжнародних і всеукраїнських наукових 
зібраннях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 
списку скорочень, 6 розділів, висновків і списку використаної літератури (567 
найменувань, з них 440 – латиницею). Список літератури та цитати у тексті 
оформлені у відповідності до Гарвардського стилю (Harvard Referenceing Style. Dept. 
of Biological Science’s Harvard Referencing Guide, Version 2017.4). Загальний обсяг 
дисертаційної роботи 358 сторінок, у тому числі основного тексту – 293 сторінки. 
Робота ілюстрована 30 рисунками і 73 таблицями. Додатки викладені у вигляді 
окремого тому, обсягом 144 сторінки та складаються із 22 таблиць і одного 
переліку. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
 

У розділі наведено огляд сучасної літератури стосовно біологічних інвазій, 
описано основні шляхи водних біологічних інвазій в Європі, які складаються із 
трьох коридорів водних інвазі: Північного, Центрального і Південного (див. Рис. 1). 
Детально описано історію експансії Понто-Каспійських бичків (Gobiidae: 
Benthophilinae), а також ротаня-головешки (Odontobutidae). Наведено огляд 
основних сучасних екологічних та еволюційних гіпотез і концепцій у теорії 
біологічних інвазій. 

 
 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Риба відловлювалася в межах усіх трьох коридорів інвазій в Європі, а також у 
Великих озерах Північної Америки  (Рис. 1). Лов у прісних водах проводився за 
допомогою електролову згідно із рекомендаціями, розробленими нами самостійно 
для паразитологічних досліджень (Kvach et al. 2016d). У солонуватих водах, а також 
у випадку коли електролов був неможливий із технічних або юридичних (територія 
України) причин, лов проводився за допомогою малькової волокуші. Жива риба 
транспортувалася до лабораторії для дослідження в живому виді згідно із 
самостійно розробленими рекомендаціями (Kvach et al. 2018b). 

Загалом досліджено 1516 екз. риб-вселенців п’ятьох видів: бичок-бабка 
(Neogobius fluviatilis), бичок-кругляк (Neogobius melanostomus), бичок-гонець (Babka 
gymnotrachelus), бичок-цуцик західний (Proterorhinus semilunaris) і ротань-
головешка (P. glenii). Серед них, 244 екз. бичка-бабки були відловлені у Нижній 
Волзі, Середньому Дніпрі, р. Буг, Буго-Нарві, Влоцлавському вдсх., пониззі та 
дельті Вісли. Бичок-кругляк (571 екз.) відловлювався в дельті Вісли, Гданській 
затоці, південно-західній Балтиці, Кільському каналі, р. Лаба і у басейні Великих 
озер. Бичок-гонець (297 екз.) відловлювався в р. Буг, Буго-Нарві, Влоцлавському 
вдсх., пониззі та дельті Вісли. Бичок-цуцик західний (144 екз.) відловлювався в 
Середньому Дніпрі, р. Диє і Мушовському вдсх. (басейн Середнього Дунаю), 
Влоцлавському вдсх., пониззі та дельті Вісли, а також озері Сент-Клер. Ротань-
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головешка досліджений у кількості 439 екз., які були відловлені в басейні 
Середнього Дніпра, Верхнього Дністра, Південного Бугу, Дунаю (дельта, басейн 
Нааб, Тиси) і Вісли (Влоцлавське вдсх.). 

 

 
Рис. 1. Місця відбору проб у водоймах Європи (основна карта) і Північної Америки 
(правий верхній кут). Стрілками позначені коридори інвазій: 1 – Північний, 2 – 
Центральний, 3 – Південний. 
 

Для порівняльного аналізу угруповань паразитів досліджено 405 екз. Понто-
Каспійських бичків 6 видів, відловлених в межах нативного ареалу: 217 екз. бичка-
бабки з Дніпровського лиману і дельти Дунаю; 103 екз. бичка-кругляка з пониззя і 
дельти Волги, лиману і дельти Дніпра; 24 екз. бичка-горлапа (Ponticola gorlap) з 
пониззя і дельти Волги; 13 екз. бичка-гінця з лиману і дельти Дніпра; 18 екз. бичка-
цуцика західного з дельти Дніпра; 30 екз. бичка-цуцика волзького (Proterorhinus 
semipellucidus) з пониззя і дельти Волги. Для уточнення ролі бичків-вселенців у 
життєвих циклів паразитів в інвазованих водних екосистемах були досліджені 
місцеві види риб. З Балтійського моря досліджено 40 екз. бичка чорного (Gobius 
niger), 19 екз. лисуна малого (Pomatoschistus minutus), 20 екз. лисуна звичайного 
(Pomatoschistus microps), 7 екз. глосі (Platichthys flesus), 2 екз. бельдюги (Zoarces 
viviparus) і 5 екз. колючки триголкової (Gasterosteus aculeatus). На наявність 
кишкових трематод і метацеркарій досліджено 15 екз. окуня білого (Morone 
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americana), 17 екз. окуня піщаного (Morone chrysops) і 10 екз. Notropis atherinoides, 
відловлених у західній частині оз. Ері, Великі озера. 

Систематика риб використовується згідно із Бетанкуром-Р та ін. (Betancur-R et 
al. 2017). Наукові назви риб приведені у відповідності до FishBase (Froese & Pauly 
2019). Таксономія Понто-Каспійських бичків використовувалася згідно із 
Нейлсоном і Степіен (Neilson & Stepien 2009a, b). Українські вернакулярні назви риб 
приводяться згідно із Куцоконь і Квач (2012). 

Паразитологічний розтин риби проводився в лабораторних умовах за 
стандартною процедурою. Жива риба утримувалася в аерованих ємкостях, після 
чого підлягала розтину протягом трьох діб після вилову, згідно із рекомендаціями, 
розробленими нами самостійно для іхтіопаразитологічних досліджень (Kvach et al. 
2016c). Ксеноми мікроспоридій разом із тканинами хазяїна фіксувались у 2.5 % 
глютаральдегіді для подальших досліджень із використанням трансмісійної 
електронної мікроскопії (ТЕМ). Інфузорії забарвлювалися нітратом срібла для 
вивчення адгезивного диску (Klein 1958). Моногенеї заливалися у гліцерин-амоній-
пікратом як напівпостійні препарати (Malmberg 1970). Трематоди, цестоди і 
нематоди фіксувалися гарячим 4 % формаліном (Cribb & Bray 2010), решта 
багатоклітинних паразитів – у 70 % етанолі. Забарвлення гельмінтів проводилося у 
залізному оцетокарміні (Georgiev et al. 1986). Частина паразитів фіксувалася 96 % 
етанолом для подальших молекулярних досліджень. 

Для уточнення таксономічного положення мікроспоридій і акантоцефалів 
використовувалися молекулярні методи. Для уточнення систематичної належності 
метацеркарій родини Cyathocotylidae, а також Apatemon sp., була проведена 
культивація in vitro (Stewart et al. 2003), а також in vivo у 14-денних каченятах. 

Паразитологічна термінологія та індекси використовується у відповідності до 
Буша та ін. (Bush et al. 1997). Подібність між угрупованнями визначалася за 
Індексом Чекановського-Сьоренсена (ICS, %) (Sørensen 1948). Значимість в 
угрупованні паразитів визначалася за індексом рясності за шкалою Цандера та ін. 
(Zander et al. 2000). Тенденція до формування інфраугруповання оцінювалася за 
показниками Індексу інфраугруповання (ICI), який є середньою кількістю видів 
паразитів на один екземпляр хазяїна; високою тенденцією утворення угруповання 
вважалася при показниках ICI більш за 0.30 (Zander 2004). Для статистичного 
аналізу використані пакети аналізу Statistica for Windows 12 (StatSoft, 2013), Primer 
6.0 (Copyright 2005 PRIMER-E Ltd), R statistical software v 3.2.4 (R Core Team 2015). 

 
ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ПАРАЗИТІВ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ РЯДУ 

БИЧКОПОДІБНІ (GOBIIFORMES) 
В результаті наших досліджень, у бичкоподібних риб-вселенців виявлено 94 

таксони паразитів, з них мікропаразити склали лише 16 таксонів (17 %). 67 таксонів 
(71.3 %) визначені до видового рівня, серед яких 1 вид мікроспоридій, 8 видів 
інфузорій, 4 – моногеней, 6 – цестод, 21 – трематод, 8 – акантоцефалів, 12 – нематод, 
1 – п’явок, 2 – паразитичних ракоподібних і 4 – молюсків. Нами з’ясовано 
таксономічний статус 4 видів паразитів, зокрема для Loma acerinae і 
Pomphorhunchus laevis використані молекулярні методи. Для підтвердження 
таксономічного L. acerinae досліджено ультраструктуру за допомогою ТЕМ, а для 
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з’ясування таксономічного статусу метацеркарій C. prussica і Apatemon gracilis – 
культивацій in vitro і in vivo, із подальшим дослідженням морфології дорослих 
особин. 16 таксонів (17 %) визначені лише до роду, серед яких один таксон 
мікроспоридій, 1 – кокцидій, 3 – інфузорій, 1 – цестод, 2 – трематод, 4 – нематод, 2 – 
кліщів і 2 – молюсків. Три таксони (3.2 %) вдалося визначити лише до рівня родини 
(1 цестод, 1 нематод і 1 молюсків), а ще 8 (8.5 %) – до таксонів вищого рівня (1 
таксон грибів, 1 – міксоспоридій, 6 – трематод).  

 
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ УГРУПОВАНЬ 

ПАРАЗИТІВ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ 
Видовий склад паразитів окремих видів Бичкоподібних риб-вселенців. У 

цьому підрозділі коротко окреслено видовий склад паразитів, відзначений у різних 
видів риб-вселенців за власними даними, а також приведено частку різних 
екологічних форм і життєвих стадій паразитів у паразитофауні (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Частка різних життєвих стадій і екологічних форм паразитів у різних видів 
бичкоподібних риб-вселенців. A – частка екто- і ендопаразитів; B – частка дорослих 
форм і личинок; C – частка різних форм личинок. 
 

У бичка-бабки з басейну Середнього Дніпра, Вісли та Нижньої Волги 
відзначено 35 таксонів паразитів; співвідношення мікропаразитів до макропаразитів 
складає 5 до 30 (14.3 / 85.7 %), а співвідношення ектопаразитів до ендопаразитів 7 
до 28 (20 / 80 %). Серед макропаразитів співпідношення дорослих до личинок 
становить 5 до 25 (16.7 / 83.3 %). У бичка-кругляка з Балтійського моря, пониззя 
Вісли, Лаби і Великих озер зареєстровано 41 таксонів паразитів; співвідношення 
мікропаразитів до макропаразитів становить 6 до 35 (14.6 / 85.4 %), а ектопаразитів 
до ендопаразитів – 9 до 32 (22 / 78 %). Серед макропаразитів співпідношення 
дорослих до личинок становить 10 до 27 (28.6 / 77.1 %), що включає також 2 види 
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(5.7 %), представлені як личинками, так і дорослими формами. У бичка-гінця з 
басейну Вісли знайдено 29 таксонів паразитів; співвідношення мікропаразитів до 
макропаразитів скаладає 3 до 26 (10.3 / 89.7 %), а ектопаразитів до ендопаразитів – 6 
до 23 (20.7 / 79.3 %). Серед макропаразитів співпідношення дорослих до личинок 
становить 3 до 24 (11.5 / 92.3 %), що включає один вид (3.8 %), представлений як 
личинками, так і дорослими формами. У бичка-цуцика західного з басейну 
Верхнього Дніпра, Вісли та оз. Сент-Клер знайдено 29 видів паразитів; 
співвідношення мікропаразитів до макропаразитів 4 до 29 (13.8 / 86.2 %), а 
ектопаразитів до ендопаразитів – 7 до 22 (24.1 / 75.9 %). Серед макропаразитів 
співпідношення дорослих до личинок складає 2 до 23 (8 / 92 %). У ротаня-
головешки з басейну Дністра, Середнього Дніпра, Південного Бугу і Дунаю (річки 
Тиса і Нааб, дельта Дунаю) відзначено 43 таксони паразитів; співвідношення 
мікропаразитів до макропаразитів становить 9 до 34 (20.9 / 79.1 %), ектопаразитів до 
ендопаразитів – 17 до 26 (39.5 / 60.5 %). Серед макропаразитів співпідношення 
дорослих до личинок складає 11 до 23 (32.4 / 67.6 %). 

Роль Бичкоподібних риб-вселенців у життєвих циклах паразитів і 
взаємодія із місцевою фауною. Окремо розглянуто роль бичкоподібних риб-
вселенців у паразитарних системах у солонуватих і прісних водах. Аналіз ролі 
бичків у солонуватоводних паразитарних системах нами проведений на прикладі 
балтійського бичка-кругляка, як найбільшої популяції бичкоподібних риб-вселенців 
у солонуватих водах. Для порівняльного аналізу нами досліджено паразитів 
місцевих демерсальних риб: бичок чорний, лисун малий і лисун звичайний. 
Додатково обстежено чотири види місцевих демерсальних риб: колючка триголкова, 
бельдюга і глось. Також проаналізовано опубліковані дані щодо паразитів місцевих 
демерсальних риб (Markowski 1935; Cichowlas 1961; Koter 1962; Sołtyńska 1964; 
Zander et al. 1999, 2000; Zander 2003, 2004; Josten et al. 2009; тощо). 

Складено схему ролі бичка-кругляка у паразитарній системі Балтійського моря, 
де бичок-кругляк відіграє роль дефінітивного, другого проміжного або 
паратенічного хазяїна для різних видів паразитів (Рис. 3). Він включився до 
паразитарної системи, що містить рибоїдних птахів, риб різних екологічних груп 
(хижі, планктоноїдні, бентофаги) і низки безхребетних. 

У прісних водах відзначено участь бичкоподібних риб-вселенців у життєвих 
циклах паразитів рептилій: цестоди Ophiotaenia europaea (у ротаня-головешки) і 
нематоди Spiroxys contortus (у ротаня-головешки з України та Німеччини та бичків з 
Великих озер). Зараженість бичків нематодом S. contortus є скоріш винятком, 
оскільки ці риби уникають замулених і зарослих водною рослинністю ділянок 
водойм, таких як заплави і болота, але саме таким місцям віддають перевагу 
черепахи та жаби. Ротань-головешка навпаки, віддає перевагу замуленим ділянкам 
водойм, включився у життєві цикли низки паразитів рептилій та амфібій. Пуголовки 
є одним із важливих компонентів у живленні ротаня-головешки (Решетников 2001; 
Плюснина 2008), що сприяє його зараженню цією групою паразитів. Ротань-
головешка з Баварії відіграє важливу роль у життєвих циклах паразитів чапель і 
пірникози: Paradilepis scolecina, Valipora campylancristrota, Metorchis xanthosomus і 
Schyginella colymbi. Але його роль як хазяїна цих паразитів обумовлена тим, що він 
на рівні із амфібіями споживається чаплями. 
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Рис. 3. Роль бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) у паразитарній системі 
Балтійського моря  

 
Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на угруповання паразитів 

Бичкоподібних риб-вселенців. Проаналізовано окремо угруповання паразитів 
симпатричних популяцій бичкоподібних риб-вселенців, на прикладі Влоцлавського 
вдсх., де одночасно живуть бичок-бабка, бичок-гонець, бичок-цуцик західний і 
ротань-головешка, й ізольованих популяцій – бичка-кругляка з Верхньої Лаби і 
ротаня-головешки з Баварії. Виявлено, що на формування угруповань паразитів риб-
вселенців впливають преференції у певному біотопі. Так, низька зараженість бичка-
бабки глохідіями викликана тим, що цей вид віддає перевагу піщаним ґрунтам 
(Pinchuk et al. 2003), на відміну від бичка-гінця і бичка-цуцика західного (інтенсивно 
заражені глохідіями), які селяться на мулистих ґрунтах або у заростях водних 
рослин. Іншим фактором, що впливає на формування угруповань паразитів, є 
співіснування кількох таксономічно близьких вселенців. Це ясно видно на 
метацеркаріях A. gracilis, які спочатку почали заражати бичка-цуцика західного, а 
потім перекинувся на інші види бичкоподібних риб у дослідженій водоймі. У 
ротаня-головешки важливим фактором у формуванні паразитофауни у надбаному 
ареалі є наявність цестод N. perccotti. 

У ізольованих популяціях бичкоподібних риб-вселенців угруповання паразитів 
збіднені завдяки унеможливленню взаємної передачі паразитів між різними видами 
хазяїв. Більшість видів має спорадичний характер. На формування структури 
угруповань паразитів симпатричних видів значно впливають такі внутрішні 
фактори, як розмір риб і тип живлення. Зовнішні чинники, такі як сезонність, 
видовий склад автогенної фауни, а також присутністю і щільністю в кожній 
конкретній локації проміжних хазяїв паразитів, мають значення як в симпатричних, 
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так й ізольованих популяціях бичкоподібних риб. Натомість впливу внутрішніх 
чинників (статі), у ізольованих популяціях не відзначено. 

 
 
КОЛОНІЗАЦІЯ ПАРАЗИТАМИ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ 

ВЗДОВЖ ОКРЕМИХ КОРИДОРІВ ІНВАЗІЇ ТА У ВИПАДКУ 
ТРАНСБАЛТІЙСЬКОЇ І ТРАНСАТЛАНТИЧНОЇ ІНВАЗІЙ 

 
Північний коридор інвазій. Тут поширюються 5 видів інвазивних Понто-

Каспійських бичків: бичок-бабка, бичок-кругляк, бичок-горлап, бичок-цуцик 
західний і бичок-цуцик-волзький. Дані щодо паразитофауни бичка-цуцика західного 
у природному ареалі в цьому коридорі відсутні, тому ми не використовуємо його у 
аналізі. 

Відзначено високий відсоток надбаних видів паразитів, що зареєстровані в 
басейні Середньої Волги у бичка-кругляка і бичка-горлапа і у Верхній Волзі у 
бичка-цуцика волзького (Рис. 4). У бичка-бабки надбаних видів паразитів не 
відзначено, усі раніше зареєструвалися у природному ареалі. Його інвазивний ареал 
у пониззі Волги збігається із природним ареалом низки Понто-Каспійських бичків, 
то він був колонізований типовими для нього видами паразитів, зокрема L. acerinae, 
A. gracilis, Holostephanus spp. Також у нього відзначено Понто-Каспійську Nicolla 
skrjabini, відому також у Середньому Доні і Верхній Волзі. На відміну від інших 
Понто-Каспійських паразитів, Gyrodactylus proterorhini та Proteocephalus gobiorum 
відзначені у ПнКІ тільки в межах природного ареалу. 

Паразитофауна ротаня-головешки в межах ПнКІ складається переважно із 
місцевих види, але чотири види були занесені з Далекого Сходу: Goussia obstinata, 
Henneguya alexeevi, G. perccotti і N. perccotti (Соколов и др. 2012b; Sokolov et al. 
2014; Reshetnikov et al. 2017). Спостерігається розширення ареалу N. perccotti вслід 
за ареалом її хазяїна в межах басейну Волги (Reshetnikov et al. 2011b, 2017). Ротань-
головешка відіграє роль вектора поширення паразиту, а сама цестода – індикатором 
шляхів поширення хазяїна. 

Центральний коридор інвазій. Нами досліджена прісноводна частина ЦКІ 
(басейни Дніпра і Вісли), а також морська (Гданська затока, південно-західна 
Балтика і Кільський канал). У прісноводній частині ЦКІ дискримінантний аналіз 
показав достовірні відмінності між ділянками коридору для більшості випадків 
(табл. 1). Ділянка Вісли нижче дамби Влоцлавського вдсх. сильно відрізняється від 
ділянки вище за течією: для бичка-бабки відстань Магаланобіса склала 4.08, для 
бичка-гінця – 1.82, для бичка-цуцика-західного – 7.33 (p < 0.05). Бичок-кругляк 
вище дамби не відзначався. Крива накопичення видів за Угландом та ін. (Ugland et 
al. 2003) показує стійке накопичення паразитів усіма чотирма видами риб впродовж 
коридору від Дніпровського лиману до дельти Вісли (Рис. 5). 
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Рис. 4. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків в 
межах ПнКІ (власні та літературні дані). 

 
Рис. 5. Крива накопичення видів паразитів чотирма видами бичків продовж ЦКІ. 
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Таблиця 1 
Матриця відстані Магаланобіса (MD), подібності Брея-Куртіса (BC) та індексу Чекановського-Сьоренсена (ICS) для 

зараженості паразитами чотирьох видів бичків з різних ділянок ЦКІ 

 НА СІ НІ (ВД) НІ (НД) 
НА MD BC ICS MD BC ICS MD BC ICS MD BC ICS 
СІ 0 100 100 12.4 25.51 21.43 3.28 15.78 25.00 5.38 12.12 34.43 

НІ (ВД)       0 100 100 12.39 33.58 40.00 14.88 16.35 37.04 

N
eo

go
bi

us
 

fl
uv

ia
ti

li
s 

НІ (НД)             0 100 100 4.08 25.22 70.97 
НА 0 100 100 – – – – – – 3.96 20.11 34.48 
СІ       – – – – – – – – – 

НІ (ВД)             – – – – – – 

N
eo

go
bi

us
 

m
el

an
os

to

НІ (НД)                   – – – 
НА 0 100 100 – – – 13.91 18.68 38.46 15.9 1.36 28.57 
СІ       – – – – – – – – – 

НІ (ВД)             0 100 100 1.82 28.85 46.15 B
ab

ka
 

gy
m

no
tr

ac

НІ (НД)                   0 100 100 
НА 0 100 100 29.12 8.02 42.86 8.09 29.7 44.44 1.65 4.51 26.67 
СІ       0 100 100 38.14 12.17 33.33 31.49 5.08 22.22 

НІ (ВД)             0 100 100 7.33 38.73 30.77 

P
ro

te
ro

rh
i

nu
s 

НІ (НД)                   0 100 100 
Примітка: НА – нативний ареал, СІ – район старої інвазії, НІ (ВД) – район нової нівазії (Вісла вище дамби), НІ (НД) – 
район нової інвазії (Вісла нижче дамби). Жирним виділені достовірні відмінності у MD (p < 0.05) і показники ICS вище 
50%
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Аналізуючи літературні дані щодо паразитів інвазивних бичків ми 
реєструємо високу кількість надбаних видів паразитів у басейні Вісли (Рис. 6). 
Понто-Каспійська моногенея G. proterorhini є звичайною для бичків у басейні 
Чорного моря. У надбаному ареалі в басейні Вісли вона відзначена нами в усіх 
досліджених видів бичків. 

 

 
Рис. 6. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків в 
межах ЦКІ (власні та літературні дані). 
 

Паразити ротаня-головешки в межах ЦКІ досліджувалися у басейні Дніпра в 
Києві та у Влоцлавському вдсх. У ЦКІ відзначені переважно місцеві види 
паразитів, але також два види інтродукованих (G. perccotti та N. perccotti). Обидва 
є специфічними для ротаня-головешки; відзначені у Влоцлавському вдсх. 
(Mierzejewska et al. 2010, 2012; Ondračková et al. 2012a), а G. perccotti – також в оз. 
Шарпня в Києві (Zaichenko 2015a). Цестода N. perccotti відзначена також у 
Верхньому Дністрі (Kvach et al. 2013). Знахідка у Польщі підтверджує шлях 
інтродукції ротаня-головешки з басейну Дністра до басейну Вісли. Ймовірно, що 
ротань-головешка потрапив до басейну Дніпра через Дніпровсько-Бузький канал, 
тобто походить від так званої «Карпатської популяції». Проникнення з басейну 
Волги (через болота у верхів’ях Дніпра) є маловірогідним, оскільки G. perccotti 
реєструється у Києві та у басейні Вісли, але відсутній у Верхньому Дніпрі та 
прилеглих ділянках волзького басейну (Соколов и др. 2012a; Sokolov et al. 2014). 

Південний коридор інвазій. У межах ПдКІ свій ареал розширюють 6 видів 
інвазивних Понто-Каспійських бичків: бичок-бабка, бичок-кругляк, бичок-
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головань (Ponticola kessleri), бичок-гонець і бичок-цуцик західний. Для усіх видів 
бичків відзначається зниження кількості нативних паразитів з мірою віддалення 
від природного ареалу (Рис. 7). Перелік надбаних паразитів містить здебільш 
личинок трематод і нематод, глохідії, а також одноклітинні та ракоподібні. 
G. proterorhini відзначався в усіх п’яти видів бичків в Нижньому Дунаї і Рейні, але 
в Середньому Дунаї відсутній у бичка-бабки і бичка-кругляка. 

 

 
Рис. 7. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків в 
межах ПдКІ (власні та літературні дані). 

 
Паразити ротаня-головешки у ПдКІ досліджені нами у р. Бюхерлґрабен 

(басейн р. Нааб, Верхній Дунай), р. Чаронда (басейн Тиси) і дельті Дунаю. Також 
враховані літературні дані з басейну річок Нааб (Sokolov et al. 2015), Прут 
(Соколов & Мошу 2013), Тиса, з оз. Балатон (Antal et al. 2015) і з сербської 
частини Дунаю (Nikolic et al. 2007). Як і у випадку із ЦКІ, у ПнКІ ротань-
головешка походить від популяції, що була заселена до ставків біля Львова, у 
басейні Дністра (Reshetnikov 2013): мальки планктоїдних риб завозилися із 
рибгоспів Львівської області до Закарпаття разом із мальками ротаня-головешки. 
У межах ПдКІ відзначається 3 види паразитів-вселенців: G. obstinata, G. perccotti і 
N. perccotti. Моногенея G. perccotti відзначена у ПдКІ в басейні Тиси та у дельті 
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Дунаю. Для цестоди N. perccotti читко простежується поширення з верхнього 
Дністра до Закарпаття і вниз до нижньої Тиси. Але вона відсутня в основній течії 
Дунаю. Посилаючись на гіпотезу Решетнікова (Reshetnikov et al. 2011b) можна 
припустити, що у найближчий час ця цестода пошириться руслом Дунаю у 
відповідності із ареалом хазяїна. Популяція ротаня-головешки з басейну Нааб 
характеризується відсутністю інтродукованих паразитів. Ймовірно, ця популяція 
має інше походження, будучі інтродукованою акваріумістами (Nehring & Steinhof 
2015). 

Басейн Лаби – кінцевий пункт двох коридорів. Нами досліджено бичка-
кругляка у трьох локаціях: естуарій Лаби (м. Гамбурґ, Німеччина), пониззя (м. 
Ґестгахт, Німеччина) і верхів’я (м. Усті-над-Лабем, Чехія). Знайдено 14 таксонів 
паразитів: Microsporidium sp., Trichodina sp., Ichthyophthirius multifiliis, 
Myxosporea gen. sp., Diplostomum spp., A. lucii, A. rhinensis, P. laevis, A. crassus, 
Raphidascaris acus, Contracaecum rudolphii, Hydrachna sp., Anodonta sp., Unio sp. 
Видовий склад угруповання паразитів в усіх трьох локаціях мало відрізнявся, а за 
показниками рясності були достовірно різні (для усіх ступенів сподоби p < 0.001). 
Загалом у басейні Лаби зараженість паразитами досить низька, що характерно для 
недавно інтродукованих популяцій (див. Torchin et al. 2003). Ті самі явища вже 
реєструвалися для популяцій Понто-Каспійських бичків у ЦКІ та ПдКІ (Kvach & 
Skóra 2007; Ondračková et al. 2015b; тощо). Виявлено, що протиприпливна дамба у 
м. Ґестгахт має велике значення у розділенні популяцій бичка-кругляка. Так, 
угруповання паразитів цієї риби біля Ґестгахту більш подібні до таких біля Усті-
над-Лабем, ніж до естуарію. Присутність в Лабі A. rhinensis, який є звичайним для 
Верхнього Рейну (Amin et al. 2008), а також P. laevis, що є чисельним у Нижньому 
Рейні (Emde et al. 2014; Ondračková et al. 2015b), говорить про можливу 
інтродукцію бичка-кругляка до Лаби з Рейну. Підтвердженням цієї гіпотези є 
інтродукцію з Рейну до Нижньої Лаби бичка-голованя (Thiel et al. 2017). Інший 
можливий шлях інтродукції бичка-кругляка до Лаби – з Балтійського моря через 
Кільський канал – підтверджений останніми генетичними дослідженнями (Janáč et 
al. 2017). У бичка-кругляка з Кільського каналу знайдено тільки Microsporidium 
sp. і двох поодиноких нематод (Kvach & Winkler 2011). Ті самі мікроспоридії 
знайдені нами й в естуарії Лаби. 

Дністер і Південний Буг, як коридори поширення вселенців. Річки 
Дністер і Південний Буг не відносяться до жодного із основних коридорів інвазій. 
Дністер відіграє значну роль у поширенні ротаня-головешки. Його перша 
реєстрація у басейні Дністра відбулася у 1972 р. у ставку рибгоспа “Великий 
Лубінь”, у басейні р. Верещиця (притока Дністра) поблизу Львова (Федонюк 
2005; Kutsokon 2017). Найнижчою точкою реєстрації цієї риби є Середній Дністер 
(Мошу & Кирияк 2011). У Південному Бузі цей вид відзначений вперше у 2009 р. 
біля Вінниці, а у 2013 р. він був знайдений нижче за течією, у притоці (р. Гірський 
Тікич) і основному руслі (в районі Южноукраїнська) (Kutsokon et al. 2014; 
Kutsokon 2017). Ймовірно, що до басейну Південного Бугу, як і до басейну 
Дунаю, ротань-головешка потрапив із мальками промислових видів риб. 

Нами досліджено ротаня-головешку із Івачівського вдсх. (р. Сірет, басейн 
Дністра), а також із р. Гірський Тікич (басейн Південного Бугу). У кожній із 
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водойм нами відзначено по 5, переважно місцевих, таксонів паразитів. В 
Івачівському вдсх. знадені Trichodina sp., N. perccotti, P. laevis, Cosmocephalus 
obvelatus і Argulus foliaceus, а у Гірському тікачі – Trichodina sp., Diplostomum sp., 
O. europaea, A. lucii і S. contortus. Серед специфічних видів відзначено тільки 
N. perccotti в Івачівському вдсх., що є першою реєстрацією цієї цестоди для фауни 
України (Kvach et al. 2013). Її знахідка у басейні Верхнього Дністра підтсверджує, 
що саме цей басейн слугував ресурсом для інших популяцій ротаня-головешки. 

Гірський Тікич знаходиться значно далі на схід від Івачівського вдсх. У 
випадку, якщо ця популяція була занесена із аквакультурою, цестоди могли не 
прижилися. Якщо ж відбувалося активне поширення ротаня-головешки вниз 
течією Південного Бугу, то питання присутності специфічних паразитів є лише 
питанням часу. 

Трансбалтійська інвазія. Частина Балтійського моря на північ і схід від 
Гданської затоки не відноситься до ЦКІ, а північна є частиною ПнКІ. Однак, 
факти інтродукції бичка-кругляка через ПнКІ не відзначалися і бички з узбережжя 
Фінляндії, Швеції та країн Балтії найймовірніше походять теж від «Гданської 
популяції». Нами ця частина балтійських популяцій розглядається окремо, як 
Трансбалтійська інвазія. 

Паразити бичка-кругляка тут досліджувалися у Куршській затоці та 
прибережжі Паланги (Литва), Кальмарській протоці (Швеція), Фінській і Ризькій 
затоках (Естонія) і біля Аландських островів (Фінляндія) (Rakauskas et al. 2008; 
Flink et al. 2017; Herlevi et al. 2017; Ojaveer et al. 2019). Більше половини 
паразитофауни тут представлено надбаними паразитами (Рис. 8), серед яких 
кілька видів метацеркарій Diplostomum, зареєстрованих біля шведських берегів, і 
цистаканти (Corynosoma sp. і Echinorhynchus gadi). 

Характерною рисою популяцій бичка-кругляка у Північній Балтиці є 
присутність типових Бореально-Атлантичних видів, таких як акантоцефали 
Corynosoma semerme і C. strumosum, E. gadi, нематоди Cucullanus heterochrous 
(Ojaveer et al. 2019). Разом із типовими морськими видами тут вказуються і типові 
прісноводні: Diplostomum spp. і Camallanus spp. (Flink et al. 2017; Herlevi et al. 
2017; Ojaveer et al. 2019). Для Трансбалтійської інвазії характерна низька 
подібність до природного ареалу, і висока кількість надбаних паразитів, 
невластивих для природного ареалу. 

Трансатлантична інвазія. Нами досліджено зараженість паразитами бичка-
кругляка із озер Ері, Сент-Клер і Гурон, а також пониззя р. Саґіно, і бичка-цуцика 
західного з оз. Сент-Клер. Риби з оз. Гурон виявилися вільними від паразитів. 
Лише один вид, S. contortus, відзначений в обох видів риб. Більшість паразитів 
представлені личинками: плероцеркоїди, метацеркарії, личинки 3-ї стадії нематод, 
цистаканти та німфа кліща. Тільки нематода Rhabdochona sp. була представлена 
дорослою особиною, знайденою у кишечнику бичка-кругляка з оз. Ері. 
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Рис. 8. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків у 
випадку Трансбалтійської та Трансатлантичної інвазій (власні та літературні 
дані). 
 

Загалом у бичків з Великих озер відзначена невелика кількість паразитів, що 
сприяє конкурентоспроможності цих риб. Тим не менш, пізніші дослідження 
популяції бичка-кругляка з озера Сент-Клер свідчить про те, що ця перевага може 
бути тимчасовою, оскільки протягом 15 років рясність і багатство паразитів 
бичків збільшилося більш ніж удвічі, а кількість видів паразитів на одну рибу 
зросла до рівнів місцевих видів риб (Gendron et al. 2012). 

Аналізуючи усі опубліковані дані щодо паразитів бичків у Великих озерах 
відзначено, що паразитофауна складається із Голарктичних і місцевих 
Американських видів. У бичка-кругляка ці види розподілені приблизно порівну, а 
у бичка-цуцика західного – американських видів трохи менше (Рис. 8). Типовими 
для американських бичків можна вважати 2 види цестод (Cyathocephalus 
truncatus, Proteocephalus ambloplitis), 3 види трематод (Clinostomum complanatum, 
Cryptogonimus sp., N. umbellus), 2 види акантоцефалів (Neoechinorhynchus tenellus, 
N. tumidus) і 1 вид нематод (Rhabdochona decaturensis). 
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ГІПОТЕЗИ ТА КОНЦЕПЦІЇ В ТЕОРІЇ 
БІОЛОГІЧНИХ ІНВАЗІЙ І УСПІХ ІНВАЗІЙ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ 

 
Гіпотеза позбавлення ворогів (enemy realese hypothesis). В основі гіпотези 

є те, що інтродуковані популяції не мають природних ворогів, на відміну від 
популяцій в межах природного ареалу (Elton 1958). Види-вселенці також 
виграють конкуренцію із місцевими видами, оскільки останні, на відміну від 
вселенців, мають природних ворогів (Keane & Crawley 2002). Таким чином, повне 
або часткове позбавлення паразитів і патогенів на початку інвазії дає можливість 
видам-вселенцям адаптуватись до нових умов і утворити стабільну популяцію 
(Torchin et al. 2003; Torchin & Lafferty 2009). 

Підтвердження гіпотези позбавлення ворогів ми спостерігаємо в усіх 
коридорах інвазій, а також у випадку Трансбалтійської та Трансатлантичної 
інвазій. Найкращим прикладом можна вважати бичка-кругляка у Балтійському 
морі та Великих озерах. Оскільки тут відбулася дистанційна інтродукція 
(найімовірніше через баластні води), специфічні для Понто-Каспійських бичків 
паразити тут відсутні. Саме відсутність специфічних паразитів, і взагалі низька 
зараженість, посприяли вдалому формуванню інвазивних популяцій в цих 
віддалених від Чорного моря акваторіях. 

Ми можемо читко розділити популяції риб, що заселяють нові акваторії 
активно, і такі, що були штучно інтродуковані. При штучній інтродукції (як 
правило це дистанційні інвазії) стрес досить сильний і гіпотеза позбавлення 
ворогів працює безумовно. Натомість при активному розселенні риби 
просуваються коридорами інвазії поступово, тому стрес значно менший, а 
подібність до природних популяцій за складом паразитів – значно більшою. 

Повернення паразитів (рarasite spillback). Основою для концепції є те, що з 
часом види-вселенці починають сприяти збільшенню чисельності місцевих 
паразитів, відіграючи роль певного резервуару (Kelly et al. 2009). Крім того, 
розширюючи свій ареал види-вселенці розширюють ареал місцевих видів 
паразитів (Poulin et al. 2011). 

Загальною рисою бичкоподібних риб-вселенців є відносно низька кількість 
дорослих видів паразитів і домінування личинкових форм, які є більш 
адаптивними і здатними до колонізації нових хазяїв. У Влоцлавському вдсх. 
відзначено метацеркарій Holostephanus spp., марити яких є звичайними у птахів, а 
метацеркарії – у рибах зі східної Польщі, але у Середній Віслі раніше не 
відзначалися (Niewiadomska 2003). Із появою у Віслі бичкоподібних риб ці 
паразити стали досить чисельними. Подібна ситуація із появою у Польщі 
трематоди Diplosthomum gobiorum, що була знайдена нами у бичка-цуцика 
західного. 

При успішній колонізації місцевими паразитами інвазивних бичків 
простежується аналогія у ролі інвазивних хазяїв у паразитарних системах районів 
інвазії до такої у природному ареалі. Наприклад, метацеркарії N. umbellus (родина 
Cryptogonimidae) розвиваються у м’язах дрібнорозмірних риб, таких як 
N. atherinoides і Percina maculata, а марити – у хижих риб, переважно етеосоми і 
моронові (Nepszy 1988; Muzzall & Peebles 1987; Nepszy 1988; McLaughlin et al. 
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2006). Нами метацеркарії N. umbellus знайдені у бичка-кругляка з озер Ері і Сент-
Клер, а також у N. atherinoides (Kvach & Stepien 2008a, b). Дорослі особини 
знайдені у великій кількості у кишечнику риб родини Моронових (Moronidae) – 
окуня білого і окуня піщаного (Kvach & Stepien 2008b). Роль бичка-кругляка у 
життєвому циклі N. umbellus в оз. Ері подібна до такої у представників родини 
Cryptogonimidae у Чорному морі, а саме Timoniella imbutiforme, що є екологічно 
подібним до N. umbellus. У Чорному морі дефінітивними хазяями T. imbutiforme є 
лаврак (Dicentrarchus labrax) і трубкорот (Syngnathus typhle), а другими 
проміжними – бички роду Pomatoschistus, а також бичок-кругляк. В оз. Ері 
аналогічна ситуація із N. umbellus, основними хазяями метацеркарій якого є 
Notropis spp. і Etheostoma spp. 

Дещо подібна ситуацій спостерігається із зараженням бичків-вселенців 
метацеркаріями B. polymorphus, знайденими у бичків з Влоцлавського вдсх. 
(Kvach & Mierzejewska 2011). Життєвий цикл B. polymorphus у водоймах Польщі 
подібний до такого у Понто-Каспійському регіоні: головних дефінітивним 
хазяїном виступає судак (Waluga & Własow 1988; Rolbiecki 2003), а другими 
проміжними – широкий спектр коропових риб (Baturo 1978; Reda 1987; Waluga & 
Własow 1988; Rolbiecki 2003). Інтродукція Понто-Каспійських бичків до 
Балтійського басейну зробила життєвий цикл B. polymorphus у Віслі подібнішим 
до такого у басейні Чорного моря, де важливу роль відіграють саме бичкові риби. 

Як і у випадку із N. umbellus, у випадку із B. polymorphus спрацьовує 
концепція «повернення паразитів». По-перше, оскільки рясність зараження бичків 
досить висока, то утворюючи щільну популяцію вони сприяють збільшенню 
чисельності цих паразитів у інвазивному ареалі. По-друге, розширюючи свій 
ареал бички сприяють поширенню вказаних видів паразитів. 

Поширення паразитів-вселенців. Поширеним явищем є спільна 
інтродукція паразитів із своїми хазяями-вселенцями (Lymbery et al. 2014). Це 
зазвичай стосується так званої стеноксенної фауни, тобто вузько специфічної до 
певного виду, або групи хазяїв. На відміну від «позбавлення ворогів», яке тією чи 
іншою мірою має місце для бичкоподібних риб-вселенців, спільна інтродуковані 
паразитів із хазяями тут є скоріш винятком. Для Понто-Каспійських бичків 
типовим співінтродуцентом є G. proterorhini, відзначений у Вісли та Рейну. Але 
також відзначено просування Понто-Каспійської цестоди P. gobiorum до басейну 
Середнього Дніпра із бичком-бабкою (Kvach et al. 2014). На відміну від бичків, у 
ротаня-головешки у Європі відзначено одразу чотири види паразитів, що були 
інтродуковані спільно із хазяїном: G. obstinata, H. alexeevi, G. perccotti і 
N. perccotti (Соколов & Мошу 2014; Sokolov et al. 2014; Antal et al. 2015; Kvach et 
al. 2016b). Інтродукція усіх вказаних паразитів не матиме негативних наслідків 
для інвазованих екосистем, оскільки усі вказані паразити є специфічними для 
хазяїв і не заражають місцеві види риб. 

Види-вселенці можуть бути ресурсом нових видів паразитів, що починають 
заражати місцеві популяції риб у місцях інтродукції (Mack et al. 2000). Для 
передачі на місцевих хазяїв, інтродуковані паразити мають знайти відповідного, 
як правило таксономічно близького хазяїна (Taraschewski 2006). Після цього вже 
місцеві види хазяїв починають відігравати значну роль у розповсюдженні 
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інтродукованих паразитів, ще і лягло в основу концепції передачі паразитів 
(parasite spillover) (Prenter et al. 2004; Kelly et al. 2009). Потенційно, єдиним 
прикладом передачі паразитів можна вважати присутність у бичка-кругляка з 
Лаби A. rhinensis – паразита вугрів (Kvach et al. 2019). Раніше цей вид відзначався 
тільки у вугрів з Верхнього Рейну в Німеччині та озера Педілучо в Італії (Amin et 
al. 2008; Dezfuli et al. 2012). Попередні дослідження паразитів вугрів у нижній 
Лабі показали відсутність цього паразита (Jakob et al. 2016), тому бичка-кругляк 
може бути вектором поширення цього виду паразита з Рейну до Лаби. Якщо цей 
акантоцефал був занесений саме із бичком-кругляком, то ми маємо класичний 
приклад концепції «передачі паразитів» і бичок може слугувати джерелом 
зараження вугрів. Однак, наразі це лише поодинока знахідка. 

Якщо кілька чужоріжних видів одночасно заселяють певне середовище, вони 
можуть сприяють успіху інвазії один одного, оскільки один вид може слугувати, 
наприклад, енергетичним ресурс для іншого, що є основою «гіпотези інвазивного 
розтоплення» (invasional meltdown hypothesis) (Simberloff & von Holle 1999). Ця 
гіпотеза актуальна також для паразитології, оскільки хазяї-вселенці можуть 
сприяти розселенню паразитів-вселенців, навіть якщо вони занесені із іншими 
векторами (Taraschewski 2006; Emde et al. 2014). 

Інвазія Понто-Каспійського молюска Lithoglyphus naticoides до басейнів 
Волги, Вісли та Дунаю (bij de Vaate et al. 2002), сприяла поширенню Понто-
Каспійських трематод: N. skrjabini, Apophallus donicus і Apophallus mühlingi 
(Судариков и др. 2006; Семенова и др. 2007; Sándor et al. 2017). Нами відзначений 
A. donicus у бичка-бабки із басейну Вісли (Kvach et al. 2014), а N. skrjabini – у 
бичка-бабки з Волги (Kvach et al. 2015). 

Акантоцефали P. laevis вважаються вселенцями у басейні Північного моря, 
що занесені із Понто-Каспійськими амфіподами D. villosus (Hohenadler et al. 
2018b). Нами цистаканти цього виду масово відзначені у Лабі у бичка-кругляка, 
де домінували в угрупованні паразитів. Амфіподи відіграють важливу роль у 
живленні бичка-кругляка у прісних і олігогалинних водах як у природному ареалі 
(Kudrenko & Kvach 2005; Ткаченко & Демченко 2013), так і у місцях інвазії 
(Polačik et al. 2009; Emde et al. 2012). Таким чином, бичок-кругляк у Лабі відіграє 
важливу роль у поширенні P. laevis. 

Крім поширення Понто-Каспійських і Східноєвропейських видів паразитів, 
бичок-кругляк відіграє важливу роль у життєвому циклі A. crassus, яка була 
інтродукована до Європи у 1980-х роках разом із вугром японським (Anguilla 
japonica) і стала заражати вугра європейського (Anguilla anguilla) (Wielgoss et al. 
2008; Moravec 2013). Личинки знайдені нами у бичка-кругляка у Гданській затоці 
Балтійського моря і з естуарію та верхів’їв Лаби (Kvach 2004; Kvach et al. 2017b, 
2019). 
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ВИСНОВКИ 

1. У п’яти видів бичкоподібних риб-вселенців, що розширюють свої ареали 
водоймами Європи та Північної Америки, виявлено 94 таксони паразитів: 2 – 
мікроспоридій, 1 – грибів (inserta sedis), 1 – кокцидій, 11 – інфузорій, 1 – 
міксоспоридій, 4 – моногеней, 8 – цестод, 29 – трематод, 8 – акантоцефалів, 
17 – нематод, 1 – п’явок, 2 – паразитичних ракоподібних, 2 – кліщів і 7 – 
глохідії молюсків. Таким чином мікропаразити представлені лише 16 
таксонами (17 %), а решта 78 (83 %) – макропаразитами. 

2. З’ясовано, що мікроспоридії, які локалізуються у стінці кишечника бичків 
належать до виду Loma acerinae. Виявлено, що циатокотилідні метацеркарії з 
внутрішніх органів бичкових риб відносяться до виду Cyathocotyle prussica. 
Для стригеїдних метацеркарій, які масово відзначаються у внутрішніх 
органах бичків, підтверджено належність до виду Apatemon gracilis. 
Підтверджено, що цистаканти з брижійки та поверхні внутрішніх органів 
бичка-кругляка з басейну Північного моря належать до Східноєвропейського 
виду Pomphorhynchus laevis. 

3. Найбагатша паразитофауна (43 таксони) виявлена у ротаня-головешки 
(Perccottus glenii) з басейну Дністра, Середнього Дніпра, Південного Бугу і 
Дунаю (річки Тиса і Нааб, дельта Дунаю). Також багатою (41 таксон) є 
паразитофауна бичка-кругляка (Neogobius melanostomus), дослідженого у 
Балтійському морі, пониззі Вісли, у Лабі та у Великих озерах. У бичка-бабки 
(Neogobius fluviatilis) з басейну Середнього Дніпра, Вісли та Нижньої Волги 
відзначено 35 таксонів паразитів. По 29 таксонів паразитів знайдено у бичка-
гінця (Babka gymnotrachelus) з басейну Вісли і у бичка-цуцика західного 
(Proterorhinus semilunaris), дослідженого у басейні Верхнього Дніпра, Вісли 
та оз. Сент-Клер. 

4. В усіх досліджених видів риб відсоток дорослих стадій макропаразитів 
складає менше третини, а переважають личинкові стадії. Три види 
представлені як дорослими стадіями, так і личинками: Bucephalus 
polymorphus, Pomphorhynchus laevis і Hysterothylacium aduncum. Найбільший 
відсоток личинок у паразитофауні відзначений у бичка-цуцика західного (92 
%), а найменший (67.6%) – у ротаня-головешки. У бичка-бабки цей відсоток 
складає 83.3%, бичка-кругляка – 77.1%, а у бичка-гінця – 92.3 %. В усіх видів 
риб серед личинок переважають метацеркарії, крім бичка-кругляка, де 
більшість (40.7 %) становлять личинки 3-ї стадії нематод, а метацеркарії – 
лише 25.9 %. У бичка-кругляка відзначено найбільше різноманіття 
личинкових стадії, представлених плероцеркоїдами, метацеркаріями, 
цистакантами, личинками нематод, німфами кліщів і глохідіями. 

5. Подібність між паразитофаунами бичків-вселенців і місцевих демерсальних 
видів риб складає не більше 50 %. Така низька подібність обумовлена 
загальною бідністю паразитофауни вселенців, що спостерігається як у 
солонуватих, так і прісних екосистемах. 

6. У солонуватих екосистемах бичок-кругляк відіграє роль дефінітивного, 
другого проміжного або паратенічного хазяїна для різних видів паразитів. 
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Він включився до паразитарної системи, що містить рибоїдних птахів, риб 
різних екологічних груп (хижі, планктоноїдні, бентофаги) і низки 
безхребетних. У прісноводних екосистемах бичкоподібні риби можуть 
включатись у життєві цикли амфібій та рептилій. При цьому ротань-
головешка відіграє більшу роль у цих життєвих циклах, ніж бички, завдяки 
особливостям біології. 

7. Співіснування кількох таксономічно близьких видів риб (симпатрія) сприяє 
формуванню багатих угруповань паразитів. В ізольованих популяціях  
бичкоподібних риб угруповання паразитів збіднені завдяки унеможливленню 
взаємної передачі паразитів між різними видами хазяїв. На формування 
структури угруповань паразитів симпатричних видів значно впливають 
розмір риб і тип живлення. Сезонність, видовий склад автогенної 
паразитофауни, а також присутність і щільність в кожній конкретній локації 
проміжних хазяїв паразитів, мають значення як в симпатричних, так й 
ізольованих популяціях бичкоподібних риб. 

8. Відзначається тенденція до позбавлення Понто-Каспійськими бичками 
паразитів і накопичення нової паразитофауни вздовж Центрального коридору 
інвазій. У солонуватоводній ділянці коридору (Балтійське море) частка 
надбаної паразитофауни значно більша, ніж у прісноводній. У Південному і 
Північному коридорах також відзначається велика частка надбаних видів у 
паразитофауні. У межах Північного коридору просування за межи 
природного ареалу Понто-Каспійських паразитів Gyrodactylus proterorhini і 
Proteocephalus gobiorum не спостерігається, на відміну від інших коридорів. 

9. Дослідження популяцій бичка-кругляка в басейні Лабі говорять про те, що ця 
річка є частиною як Центрального, так і Південного коридорів інвазій. 
Висока подібність в угрупованнях паразитів бичка-кругляка з пониззя і 
верхів’їв Лаби вказує на ймовірну інтродукцію цієї риби із навігацією між 
Гамбурґом і Усті-над-Лабем. 

10. При дистанційних інвазіях (Трансбалтійська і Трансатлантична) 
паразитофауна представлена переважно надбаними паразитами (більше 
половини), а інтродукція специфічних для Понто-Каспійських бичків 
паразитів тут не спостерігається. Для Трансбалтійської інвазії бичка-кругляка 
характерні суто морські види, невластивих для природного ареалу бичка-
кругляка у Чорному морі. При Трансатлантичній інвазії спостерігається 
значне збіднення паразитофауни бичків навіть у порівнянні до європейського 
інвазійного ареалу. Переважають місцеві Американські види. 

11. Ротань-головешка також використовує Європейські коридори інвазій для 
розширення ареалу. За наявністю специфічних паразитів Gyrodactylus 
perccotti і Nippotaenia perccotti, ми відносимо ротаня-головешку з басейнів 
Вісли, а ймовірно й Середнього Дніпра, приналежною до так званою 
«Карпатської популяції». У Південному коридорі інвазій ареал N. perccotti 
сягає Нижньої Тиси, але не охоплює основну течію Дунаю. Можна 
припустити, що у найближчий час ця цестода пошириться руслом Дунаю у 
відповідності із ареалом ротаня-головешки. 
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12. Дамба Влоцлавського водосховища (Вісла) і протиприпливна дамба у 
Ґестгахті (Лаба) відіграють важливу роль у розділенні популяцій бичків-
вселенців, а також слугують певним тимчасовим бар’єром для розширення 
популяцій цих риб. 

13. Угруповання паразитів бичкоподібних риб-вселенців значно бідніші у 
випадках штучної інтродукції (дистанційні інвазії), що цілком підтверджує 
«гіпотезу позбавлення ворогів» (enemy release hypothesis). При активному 
розселенні риби поступово просуваються коридорами інвазії, відповідно 
стрес від інтродукції значно менший, тому подібність до природних 
популяцій за складом паразитів є значно більшою. Загальною рисою 
бичкоподібних риб-вселенців є відносно низька кількість дорослих видів 
паразитів і домінування личинкових форм, не специфічні до хазяїв, які є 
зазвичай більш адаптивними і здатними до колонізації нових хазяїв. 

14. Інтродукція Понто-Каспійських бичків призвела до збільшення чисельності 
та розширення ареалів місцевих видів паразитів, у відповідності до концепції 
«повернення паразитів» (рarasite spillback). Показано, що в інвазованих 
акваторій роль бичків у місцевих паразитарних системах формується за 
аналогією до ролі цих риб у паразитарних системах у природному ареалі. Усі 
види паразитів, що інтродуковані разом із бичкоподібними рибами, є 
специфічними для хазяїв і не можуть передаватись на місцеві види риб, тому 
концепція «передачі паразитів» (parasite spillover) у цьому випадку не 
підтверджується. 

15. Популяції бичків-вселенців сприяють поширенню низки інтродукованих 
видів паразитів, які були занесені із іншими векторами (Apophallus donicus, 
Nicolla skrjabini, Pomphorhynchus laevis і Anguillicola crassus), у відповідності 
до «гіпотези інвазивного розтоплення» (invasional meltdown hypothesis). 
Включаючись до життєвих циклів цих паразитів, бичкоподібні риби 
відіграють важливу роль у поширенні агентів небезпечних захворювань 
промислових риб, або сприяють зміні місцевої паразитофауни. 
Співінтродукція із бичкоподібними рибами таких паразитів, як Gyrodactylus 
proterorhini і Proteocephalus gobiorum (паразити Понто-Каспійських бичків), 
Goussia obstinata, Henneguya alexeevi, Gyrodactylus perccotti і Nippotaenia 
perccotti (паразити ротаня-головешки), не матиме негативних наслідків на 
інвазовані екосистеми, оскільки вказані паразити є специфічними для хазяїв і 
не заражають місцеві види риб. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Квач Ю.В. Формування угруповань паразитів у популяціях інвазивних видів 
риб ряду Бичкоподібних (Actinoterygii: Gobiiformes). – Кваліфікаційна наукова 
праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук зі 
спеціальності 03.00.17 «Гідробіологія». – Інститут морської біології НАН 
України, Одеса, 2019. 

Дисертаційна робота націлена на визначення структуру угруповань паразитів 
на різних етапах інвазії бичкоподібних риб (Actinopterygii: Gobiiformes), таких як 
бичок-бабка (Neogobius fluviatilis), бичок-кругляк (Neogobius melanostomus), 
бичок-гонець (Babka gymnotrachelus), бичок-цуцик західний (Proterorhinus 
semilunaris) і ротань-головешка (Perccottus glenii). Також метою роботи було 
описати процеси формування угруповань паразитів риб-вселенців у місцях 
інтродукції у відповідності до сучасних концепцій та гіпотез у теорії інвазій. 

У ході роботи з’ясовано видовий склад паразитів різних видів бичкоподібних 
риб у межах їх інвазивних ареалів в Європі та Північній Америці. Вперше 
приведені дані щодо паразитів бичків-вселенців у Балтійському морі, басейнів 
Вісли та Лаби, оз. Ері та басейну оз. Гурон, а також вперше описано 
паразитофауну ротаня-головешки з водойм України та Польщі. Уточнено 
таксономічну приналежність окремих видів паразитів, статус яких неясний або 
дискусійний. Вперше з’ясовано таксономічний статус мікроспоридії із стінки 
кишечника Понто-Каспійських бичків і циатокотилідних метацеркарій із 
внутрішніх органів бичкових риб. Бичок-кругляк вперше вказаний як хазяїн таких 
паразитів, як моногенеї Gyrodactylus rugiensis, трематоди Neochasmus umbellus, 
акантоцефалів Neoechinorhynchus tumidus і Acanthocephalus rhinensis, нематоди 
Anguillicola crassus, п’явки Piscicola geometra, кліщі Hydrachna sp. і Unionicola sp. 
Бичок-цуцик західний вперше вказаний як хазяїн трематоди Cyathocotyle prussica 
і акантоцефала Southwellina hispida. Для ротаня-головешки вперше вказані такі 
паразити, як моногенея Gyrodactylus luciopercae, трематода Schiginella colymbi, 
акантоцефали Acanthocephalus anguillae, Acanthocephalus lucii і Pomphorhynchus 
laevis. Цестода Nippotaenia perccotti вперше вказана для фауни України, а 
метацеркарії Diplostomum gobiorum вперше відзначені у Польщі. Моногенея 
Gyrodactylus perccotti вперше зареєстрована у дельті Дунаю, метацеркарії 
Holostephanus cobitidis і Holostephanus lühei – вперше у Середній Віслі, а 
акантоцефал A. rhinensis – вперше знайдений у Нижній Лабі. Поміж іншим, в ході 
експедиційних робіт ротань-головешка був вперше відзначений у басейні 
Південного Бугу (р. Гірський Тікич), Дніпровському лимані та українській 
частині дельти Дунаю. 

Визначено зараженість бичкоподібних риб-вселенців різними життєвими 
стадіями макропаразитів, а також частку ендо- і ектопаразитів. Пояснено процеси 
формування угруповань паразитів бичкоподібних риб в межах окремих коридорів 
інвазій та у випадку Трансбалтійської і Трансатлантичної інвазій. Встановлено 
вплив дамб Влоцлавського водосховища (Вісла) і протиприпливної дамби в 
Ґестгахті (Лаба) на поширення бичків-вселенців Європейськими коридорами 
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інвазій. Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на угруповання 
паразитів симпатричних й ізольованих популяцій бичкоподібних риб. Виявлено 
взаємозв’язки у формуванні угруповань паразитів бичкоподібних риб із місцевою 
фауною. Встановлено роль бичкоподібних риб-вселенців у життєвих циклах 
паразитів у інвазованих екосистемах. 

Успіх інвазій бичкоподібних риб-вселенців пояснено із огляду на основні 
екологічні гіпотези та концепції у теорії біологічних інвазій. Вперше описано 
процеси формування угруповань паразитів у популяціях бичкоподібних риб при 
просуванні вздовж коридорів інвазій. Вперше вказано на низьку зараженість 
бичкоподібних риб-вселенців паразитами, як підтвердження «гіпотези 
позбавлення ворогів». Описано колонізацію Понто-Каспійських бичків 
паразитами вздовж усього Центрального коридору інвазій і показано тенденцію 
до накопичення бичками нової паразитофауни вздовж цього коридору. 
Встановлено небезпеку поширення у інвазивному ареалі бичкоподібними рибами-
вселенцями нових паразитів. Вперше вказано на роль бичків-вселенців у 
поширенні інтродукованих видів паразитів, які були заселені із іншими хазяями. 

Ключові слова: чужорідні види, біологічні інвазії, коридори інвазій, 
експансія, вселення, риби, паразити. 
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The dissertation is targeted on determination of structure of parasites communities 
of the invasive goby-like fishes (Actinopterygii: Gobiiformes), e.g. monkey goby 
(Neogobius fluviatilis), round goby (Neogobius melanostomus), racer goby (Babka 
gymnotrachelus), western tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and Chinese 
sleeper (Perccottus glenii), at different stages of invasion. The aim of the study was to 
describe the processes of parasite community forming in populations of invasive fish in 
places of introduction, in the view on the modern concepts and hypotheses in invasion 
theory. 

During the study, the species compositions of parasite communities of the different 
gobiiform fish in the invasive ranges in Europe and North America were detected. The 
data on the parasite fauna of the invasive gobies in the Baltic Sea, Vistula and Elbe 
drainages, Lake Erie and Lake Huron drainages are reported for the first time. Also, we 
presented for the first time the parasite fauna of the Chinese sleeper in Ukrainian and 
Polish bodies of water. The taxonomic position of several parasite species (with unclear 
or discussible status) was clarified. We determined the taxonomic status of the 
microsporidians from the gut wall of the Ponto-Caspian gobies and of the cyathocotylid 
metacercariae from the internal organs of gobies. The round goby is reported as the host 
of several parasite species for the first time, e.g. monogenean Gyrodactylus rugiensis, 
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trematode Neochasmus umbellus, acanthocephalans Neoechinorhynchus tumidus and 
Acanthocephalus rhinensis, nematode Anguillicola crassus, leech Piscicola geometra, 
also mites Hydrachna sp. and Unionicola sp. The western tubenose goby is reported as 
a new host for two parasites: trematode Cyathocotyle prussica and acanthocephalan 
Southwellina hispida. The parasites, such as monogenean Gyrodactylus luciopercae, 
trematode Schiginella colymbi, acanthocephalans Acanthocephalus anguillae, 
Acanthocephalus and Pomphorhynchus laevis, occurred in the Chinese sleeper for the 
first time. The cestode Nippotaenia perccotti was reported for the fauna of Ukraine for 
the first time, but the metacercariae Diplostomum gobiorum were first found in Poland. 
We provide the first registration of monogenean Gyrodactylus perccotti in the Danube 
Delta and of metacercariae Holostephanus cobitidis and Holostephanus lühei in the 
Middle Vistula, also acanthocephalan A. rhinensis in the Lower Elbe. Among other, 
during the field works, the Chinese sleeper was first registered in the Southern Bug 
drainage (Hirskyi Tikych River), Dnieper Estuary and the Ukrainian part of the Danube 
delta. 

The infestation of the invasive gobiiform fishes with different macroparasite life 
stages, as well as the percentage of the endo- and ectoparasites were determined. The 
processes of the gobiiforms’ parasite communities forming in the particular corridors of 
invasions, also in the cases of Transbaltic and Transatlantic invasions, are explained. 
We report the influence of the dams of Włocławek Reservoir (Vistula River) and 
Geesthacht weir (Elbe River) on the distribution of the invasive gobies via European 
corridors of invasions. The affect of the external and internal factors on the parasite 
communities of the sympatric and isolated gobiiforms populations is described. The 
relationships between the forming of gobiiforms parasite communities and local fauna 
are discovered. The role of the invasive gobiiform fishes in the parasites life cycles in 
the invaded ecosystems is described. 

The invasion success of the gobiiform fishes is explained with regard to main 
invasion hypotheses and concepts in the biological invasion theory. The processes of 
colonisation of the gobiiformes by parasites along the invasion corridors are present for 
the first time. We first reported the low parasite load on the invasive gobiiform fishes, 
as the support for the “enemy release hypothesis”. We described the colonisation of the 
Ponto-Caspian gobies by parasites along the Central Corridor of Invasions and 
discovered the trend to accumulation of acquired parasites by gobies along this corridor. 
The risk of the spread of new parasite species with the invasive gobiiform fishes in the 
invasive range was detected. The role of the invasive gobies in the distribution of the 
non-native parasite species, which were introduced with the other then gobies vectors, 
are described. 

Keywords: non-indigenous species, biological invasions, corridors of invasions, 
range expansion, introductions, fish, parasites. 




