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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 
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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 

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. 
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Ключові слова: чужорідні види, біологічні інвазії, коридори інвазій, 

експансія, вселення, риби, паразити. 

 

SUMMARY 

Kvach Y. Forming of parasite communities in populations of invasive goby-like 

fishes (Actinoterygii: Gobiiformes). – Manuscript. 

Habilitation thesis for the Degree of Doctor of Science in Biology by specialty 

03.00.17 – Hydrobiology. – Institute of Marine Biology, National Academy of Sciences 

of Ukraine, Odessa, 2019. 

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, 

trematode Neochasmus umbellus, acanthocephalans Neoechinorhynchus tumidus and 

Acanthocephalus rhinensis, nematode Anguillicola crassus, leech Piscicola geometra, 
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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 



 6

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. 
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ПвКІ – Південний коридор інвазій 

ПнКІ – Північний коридор інвазій 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

рДНК – рибосомальна ДНК (гени рибосомальної РНК) 

ТЕМ – трансмісійна електронна мікроскопія 

ЦКІ – Центральний коридор інвазій 

УВМ – Університет Вармінсько-Мазурський в Ольштині (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie) 

A – рясність (abundance) 

BC – індекс Брея-Куртіса (Bray-Curtis similarity) 

cs – цистаканти (cystacanths) 

df – ступені свободи (degrees of freedom) 

gl – глохідії (glochidia) 

GLM – узагальнена лінійна модель (generalised linear model) 

H – крітерій Краскала-Уолліса 

ICS – Індекс Чекановського-Сьоренсена 

ICI – Індекс інфраугруповань (Infracommunity Index) 

IR – інтенсивність (intensity range) 

ITS – внутрішній транскрибований спейсер (internal transcribed spacer) 

KW – тест Краскала-Уолліса (Kruskal-Wallis test) 

L3 – личинки нематод 3-ї стадії (3rd stage larvae) 

m – середнє статистичне 

max – максимум (maximum) 

MD – відстань Магаланобіса (Mahalanobis distance) 

met – метацеркарії (metacercariae) 

MI – середня інтенсивність (mean intensity) 

min – мінімум (minimum) 



 20

n – кількість досліджених екз. 

p – значення вірогідності 

P – екстенсивність (prevalence, %) 

pf – полярний філамент (polar filament) 

pl – плероцеркоїди (pleurocercoids) 

rs – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена 

S – солоність (‰) 

sd – стандартне відхилення (standard deviation) 

SL – стандартна довжина (standard length) 

SSU – мала субодиниця РНК (smaller subunit) 

sv – спорофорний везикул (sporophorous vesicle) 

T – температура 

t – критерій Ст’юдента 

TL – загальна довжина (total lenght) 

U – критерій Манна-Уітні 



 21

ВСТУП 

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 Dybowski, 1877) (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 



 22

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 

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). 

Об’єкт дослідження – закономірності формування угруповань паразитів 

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

(Gobiiformes) та їх паразити, а також шляхи їх поширення річковими, озерними та 

морськими екосистемами. 

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: 

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. 
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10. Встановити роль бичкоподібних риб у поширенні у інвазійному ареалі 

чужорідних видів паразитів. 

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. 

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 
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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. 

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 

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 
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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.). 

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.), 
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«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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

*** 
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Автор безмежно вдячний усім, хто допомагав у роботі над дисертацією і 

спонукав до втілення ідей. У першу чергу доц., к.б.н. В.В. Заморову і доц., к.б.н. 

С.П. Ужевській (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса) за 

те що спонукали до вивчення паразитів бичків-вселенців. Також особлива подяка 

к.б.н. Ю.К. Куцоконь (Інститут зоології НАН України, Київ) за ідею вивчення 

паразитів ротаня-головешки та допомогу у цій роботі. Виконання роботи в 

Польщі була б неможливою без підтримки проф., Др. габ. К.Е. Скури (K.E. Skóra; 

Stacja morska w Helu, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, м. Гель, 

Польща), який організував перший візит до Польщі та роботу на базі Гельської 

морської станції. Також автор вдячний проф., Др. габ. М. Овчаренко (Akademia 

Pomorska w Słupsku, м. Слупськ, Польща) і доц., Др. габ. К. Мєжеєвській 

(K. Mierzejewska; УВМ, м. Ольштин, Польща) за можливість брати участь у 

проектах під їхнім керівництвом із вивчення риб-вселенців у басейнах Вісли та 

Дніпра. За можливість роботи на базі Центру озера Ері Університету Толідо, а 

також організацію збору та обробки матеріалу на Великих озерах, велика подяка 

проф., Др. К.А. Степіен (K.A. Stepien; Lake Erie Center, University of Toledo, м. 

Орегон, Огайо, США). Збір матеріалу у Німеччині був би неможливим без 

допомоги проф., Др. Г.М. Вінклера (H.M. Winkler; Institut für 

Biowissenschaften/Zoologie, Universität Rostock, м. Росток, Німеччина), Др. Ш. 

Нерінга (S. Nehring; Federal Agency for Nature Conservation, м. Бонн, Німеччина) і 

Е. Баллона (E. Ballon; Institut für angewandte Ökologie, м. Маршахт, Німеччина). 

Дослідження на Волзі були проведені завдяки допомоги В. Болдирєва 

(Волгоградський філіал Всеросійського науково-дослідного інституту рибного 

господарства і океанографії, м. Волгоград). Окрема подяка Др. П. Юрайді 

(P. Jurajda) та Др. М. Ондрачковій (M. Ondračková; Ústav biologie obratlovců AV 

ČR, м. Брно, Чехія) за можливість працювати в Інституті біології хребетних ЧАН 

в рамках проекту Європейській Центр ІхтіоПаразитології, що дало можливість 

закінчити поточну дисертацію. Також подяка усім хто допомагав у зборі та 

технічній обробці матеріалу, визначенні паразитів, статистичному аналізі. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. ШЛЯХИ ВОДНИХ ІНВАЗІЙ В ЄВРОПІ 

Одним із механізмів еволюційної диверсифікації і збереження 

біорізноманіття є розширення природних ареалів (Parmesan & Yohe 2003). Раніше 

цей процес був природнім, тому розселення видів на значні відстані займало 

багато часу (Алимов & Богуцкая 2004; Alexandrov et al. 2007; Polačik et al. 2008). 

Розвиток транспортної інфраструктури полегшив перенос живих організмів із 

транспортом до різних частин Світу, 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). Експансія видів-вселенців має негативний вплив на збереження 

природи, являючи собою одну із найбільших загроз для світового біорізноманіття 

(Leppäkoski et al. 2002; 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). Штучно зведені навігаційні та іригаційні канали сприяли 

поширенню в європейських водоймах в першу чергу Понто-Каспійських водних 

безхребетних (Bij de Vaate et al. 2002). В результаті, для Європейського 

континенту були окреслені три основні шляхи експансії водних безхребетних, які 

були названі коридорами інвазій (Рис. 1.1): 

1) Північний коридор інвазій (ПнКІ). Поєднує Каспійське море із Балтійським 

через басейни річок Волги та Неви. Також, через Волго-Донський канал 

з’єднує Азовське море із басейном Волги, таким чином виходячи на 

Каспійське і Балтійське моря. На півночі басейн Волги поєднується через 

Біломорсько-Балтійський канал із басейном Білого моря. 

2) Центральний коридор інвазій (ЦКІ). Починається у Чорному морі, 

поєднуючи його через басейн Дніпра, Дніпровсько-Бузький канал і басейн 

Вісли із Балтійським морем. Далі, через Кільський канал і систему 

внутрішніх каналів виходить на Північне море. 
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Рис. 1.1. Коридори водних інвазій в Європі (Bij de Vaate et al. 2002). Синій – Північний коридор 

інвазій; зелений – Центральний коридор інвазій; червоний – Південний коридор інвазій. 

 

3) Південний коридор інвазій (ПдКІ). Починається із Чорного моря, яке через 

басейн Дунаю з’єднується із басейном Рейну (через Майн-Рейнський канал), 

далі виходить на Північне море. Через низку каналів басейн Рейну пов'язаний 

із басейном Маас і далі на захід. 

Панов та ін. (Panov et al. 2009) розвинули цю концепцію, вказавши, що 

коридори слугують не тільки для поширення Понто-Каспійських безхребетних із 

Понто-Каспійського регіону на північ та захід, але й усіх водних вселенців, 

працюючи таким чином в обидва боки. Крім того вони виділили ще й четвертий, 

Західний коридор інвазій, який поєднує Середземне море із Північним через 

басейни річок Рони, Рейну і Сени. 
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Не зважаючи на те, що після з'єднань розділених у минулому водойм 

експансії деяких видів були полегшені, багато водних інвазій відбулися не як 

результат самостійної активної експансія, а в наслідок штучного перенесення 

людьми, наприклад рибалками-аматорами, із об’єктами аквакультури, або із 

баластними водами суден (Александров 2004; Copp et al. 2005a). Поширення 

видів-вселенців як правило не обмежено політичними кордонами країн (Copp et 

al. 2005a). Більш того, геополітичні зміни, які відбулися в Європі за останні 50 

років, сприяли розвитку транспортного потоку із сходу на захід, що відповідно 

спровокувало нові біологічні інвазії (Roche et al. 2013). За часів комуністичних 

режимів торгівля відбувалася переважно між країнами соціалістичного табору, а 

трафік до Верхнього Дунаю (Австрія, Німеччина) був обмежений. Після 1991 р. 

ключовими місцями інвазії були порти Братислава і Відень, що знаходяться на 

межі двох колишніх політичних таборів. Після падіння комуністичних режимів 

обсяги контейнерного перевезення із порту Суліна (Румунія) вверх течією Дунаю 

значно виросли у період 1992–2001 рр. Це відповідно, сприяло просуванню, по 

між іншим Понто-Каспійських бичків вверх дунайським басейном і їхньої 

інтродукції до басейну Північного моря. 

Трансконтинентальний транспорт сприяє проникненню із баластними водами 

європейських (зокрема Понто-Каспійських) видів до Америки, де починаючи із 

1959 р. відзначено як мінімум 43 види чужорідних гідробіонтів (Grigorovich et al. 

2003). Основним місцем поширення цих видів-вселенців є басейн 

Північноамериканських Великих озер, які стали центром інвазії багатьох Понто-

Каспійських видів, таких як зокрема представники родини Бичкових (Gobiiformes: 

Gobiidae) (Corkum et al. 2004; Stepien et al. 2005). 

Риба є важливим компонентом економік багатьох країн, але заходи з 

управління ризиками (наприклад, карантинний контроль) 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. 
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2010; Cucherousset & Olden 2011). Негативний вплив видів-вселенців на місцеві 

екосистеми включає хижацтво, кормову і просторову конкуренцію із місцевими 

видами, гібридизацію, поширення паразитів і патогенів, видозміни трофічних 

зв’язків і модифікацію біохімічних циклів (Leunda 2010; Cucherousset & Olden 

2011). Випадком скритої загрози є так звана криптична інвазія, коли до популяції 

заносяться невластиві для неї гени (Morais & Reichard 2018). У наслідок 

гібридизації нативних й інтродукованих ліній того самого виду формуються нові, 

більш здатні до експансії популяції, що збільшують свою чисельність в межах 

ареалу, порушуючи баланс у біорізноманітті. Таким чином, можуть 

поширюватись так звані «місцеві інвазивні види» (native invaders), коли спалах 

чисельності та порушення балансу в екосистемі викликає не чужорідний вид, а 

місцевий (Carey et al. 2012). 

Група риб, зазвичай об’єднана загальною назвою «бички», традиційно 

відносилася до підродини Бичковидних (Gobioidei) у складі ряду Окунеподібних 

(Actinopterygii: Perciformes). Однак, за сучасними даними їх винесено до окремого 

ряду – Бичкоподібних (Actinopterygii: Gobiiformes), який містить вісім родин, 

серед яких зокрема Бичкові (Gobiidae) і Головешкові (Odontobutidae) (Betancur-R 

et al. 2017). Серед представників цього ряду чимало агресивних вселенців, 

інтродукція яких сприяє деградації угруповань місцевих видів риб, що відзначено 

в різних частинах Світу, таких як Каліфорнія, Нідерланди, Австралія, Польща 

(Brittan et al. 1970; Vaas et al. 1975; Middleton 1982; Matern & Fleming 1995). 

Особливу увагу слід звернути на Понто-Каспійських бичків (Gobiidae: 

Benthophilinae), які є одними із найуспішніших видів-вселенців за останні 

десятиліття (Copp et al. 2005a). Ця група являє собою таксономічно відокремлену 

підродину Benthophilinae, що є ендемічною для Понто-Каспійської 

солонуватоводної зони (Neilson & Stepien 2009a). Їхньою загальною рисою є 

відсутність плавального міхура. Багато із представників цієї підродини 

відносяться до так званих неолімнетиків, тобто видів, що є солонуватоводними за 

походженням, але заселили прісні води в наслідок конкуренції із іншими видами 

(переважно середземноморського і атлантичного походження) на прибережжі 
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Чорного моря і у лиманах (Kvach & Kutsokon 2017). Серед Понто-Каспійських 

бичків як мінімум п’ять видів характеризуються в Європі як інвазивні, із 

негативним впливом на місцеві екосистеми (Roche et al. 2013). Це такі види, як 

бичок-бабка (Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)), бичок-кругляк (Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814)), бичок-головань (Ponticola kessleri (Günther, 1861)), 

бичок-гонець (Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857)) і бичок-цуцик західний 

(Proterorhinus semilunaris Heckel, 1837). Ще два види каспійського походження 

розширюють свій ареал басейном Волги: бичок-горлап (Ponticola gorlap (Iljin, 

1949)) і бичок-цуцик волзький (Proterorhinus semipellucidus Kessler, 1863) 

(Соколов и др. 1989; Слынько и др. 2001). Активне поширення Понто-

Каспійських бичків спостерігається усіма трьома основними коридорами інвазій в 

Європі. Також відзначається Трансатлантична інвазія – два види Понто-

Каспійських бичків, бичок-кругляк і бичок-цуцик західний, відзначені в басейні 

Північноамериканських Великих озер (Corkum et al. 2004). Серед негативного 

впливу бичків-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). 

Ще одним представником того ж ряду, але іншої родини, Головешкових 

(Odontobutidae), є ротань-головешка (Perccottus glenii Dybowski, 1877), який також 

характеризується як один із найуспішніших вселенців в Європі за останні кілька 

десятиліть (Copp et al. 2005a). Цій успішності сприяє його висока екологічна 

пластичність і витривалість, а також хижий спосіб життя (Ćaleta et al. 2011). 

Природний ареал цього виду охоплює Далекий Схід Азії, від річки Уда на півночі 

(басейн Охотського моря), до річки Янцзи та провінції Фуцзянь (Китай) на півдні, 

але переважно нижня і середня течії Амура, оз. Ханка, а також малі річки 

Північної Кореї і північного Сахаліну (Mori 1936; Bogutskaya & Naseka 2002; 

Kottelat & Freyhof 2007; Bogutskaya et al. 2008; Reshetnikov 2010). В Європі його 

інвазивний ареал охоплює басейн Волги (ПнКІ), країни Балтії, а також басейн 
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Вісли, Середнього Дніпра і Дунаю (Kutsokon 2017). В останні роки 

спостерігається активне розширення ареалу цього виду в Європі. 

Як і у випадку із бичковими рибами, ротань-головешка складає конкуренцію 

у живленні та за нерестовища із місцевими рибами, а також споживає дрібні види 

риб (Copp et al. 2005a; Koščo et al. 2008). В окремих випадках стабільний ріст 

популяції ротаня-головешки призводить до перенасичення водойми цим видом, 

наслідком чого може бути виїдання молоді місцевих риб і суттєвої шкоди 

біорізноманіттю інвазованих екосистем (Гоч & Кваша 2003). Також відзначено, 

що молодь ротаня-головешки є конкурентом у живленні для кумки 

червоночеревої (Bombina bombina L., 1761), а дорослі риби – живляться 

пуголовками цих амфібій (Pupina et al. 2018). У водоймах, де спостерігається 

висока щільність ротаня-головешки, розмноження тритонів звичайного 

(Lissotriton vulgaris (L., 1758)) і гребінчастого (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) як 

правило не спостерігається, а чисельність жаб і ропух значно знижається завдяки 

хижацтву риби-вселенця на їх личинках (Решетников 2001). Таким чином, 

присутність у водоймі ротаня-головешки негативно впливає не тільки на 

популяції місцевих видів риб, але призводить до зниженню чисельності амфібій. 

 

1.2. ІСТОРІЯ ЕКСПАНСІЇ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ 

1.2.1. Історія експансії Понто-Каспійських бичків (Gobiidae: Benthophilinae) 

Загалом можна виділити 7 видів Понто-Каспійських бичкових риб, які значно 

розширили свій ареал і вважаються інвазивними видами. Основні етапи їхньої 

експансії наведені нами у додатку (Додаток В, табл. В1). 

Перші дані щодо експансії Понто-Каспійських бичкових риб відносяться до 

1914 р., коли у Середньому Дніпрі біля Києва було відзначено бичка-бабку 

(Neogobius fluviatilis) (Белинг 1914). Цим було розпочато ранній етап експансії 

Понто-Каспійських бичків. Трохи пізніше, у 1930-х рр., в деяких притоках 

Середнього Дніпра, Україна, знайдено бичка-цуцика західного (Proterorhinus 
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semilunaris), який тоді був вказаний як Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) 

(Белінг 1937). 

Перший випадок штучної інтродукції бичкових риб відбувся у 1950-х роках, 

коли разом із мальками кефалі до Аральського моря був завезений бичок-кругляк 

(Neogobius melanostomus), який вдало акліматизувався (Moskal’kova 1996). Після 

зведення у 1954 р. дамби Дубоссарської ГЕС, відзначено просування бичка-

кругляка басейном Дністра – він почав реєструватись у Верхньому Дністрі 

(Худий 2002). 

Початком більш широкої експансії Понто-Каспійських бичків водоймами 

Світу можна вважати 1970 р., коли бичок-бабка був відзначений в озері Балатон, 

Угорщина (Bíró 1971). До Балатону впадає багато малих річок, а саме озеро 

пов'язане каналом із річкою Шио, яка є притокою Дунаю, звідки й міг потрапити 

до озера бичок-бабка. У 1984 р. цей вид також відзначений в угорській частині 

Дунаю (Pintér 1989). У ті самі роки бичок-кругляк і бичок-горлап (Ponticola 

gorlap) (вказаний як Neogobius kessleri Günther, 1861), знайдені у середній течії 

Волги (Гавлена 1970, 1977). У 1978 р. у Середньому Дніпрі біля Києва було 

зареєстровано бичка-гінця (Babka gymnotrachelus) (Пинчук и др. 1985). Як 

вказували Пінчук та ін. (Пинчук и др. 1985), цей вид не реєструвався тут у 

ранішніх іхтіологічних працях, тому ця знахідка свідчить про розширення ареалу. 

Крім бичка-гінця в середньому Дніпрі було відзначено цілу низку бичків, зокрема 

в 1980 р. там знайдено бичка-кругляка (Пинчук и др. 1985). У 1980-ті роки бичок-

кругляк розширює свій ареал не тільки в Дніпрі, але й у басейні Волги, де у 

1989 р. знайдений у р. Москва (Соколов и др. 1989). 

Наступним важливим етапом є 1990 р., коли бички-вселенці були відзначені 

за межами басейнів Чорного і Каспійського морів. У цей рік Понто-Каспійський 

бичок-кругляк був зареєстрований у Гданській затоці Балтійського моря на 

території морського порту м. Гель, Польща (Skóra & Stolarski 1993), а також 

одразу два види Понто-Каспійських бичків, бичок-кругляк і бичок-цуцик західний 

(вказаний як P. marmoratus), відзначені в річці Сент-Клер, що впадає до озера 

Сент-Клер, одному із групи Північноамериканських Великих озер (Jude et al. 



 37

1992). Було висунуто припущення, що в обох випадках бички потрапили до нових 

середовищ із баластними водами суден (Skóra & Stolarski 1993; Charlebois et al. 

1997; Corkum et al. 2004). 

Подальша історія розселення бичка-кругляка і бичка-цуцика західного в 

Північній Америці різна. Бичок-цуцик західний заселив озеро Сент-Клер, річку 

Детройт, західну частину озера Ері, а також озеро Верхнє в районі порту Дулут, 

штат Міннесота (Vanderploeg et al. 2002). За наступні десять років бичок-кругляк 

заселив всі озера і майже всі річки басейну Великих озер (Jude 2001; Stepien & 

Tumeo 2006). У 1993 р. він був відзначений у річці Келамет (штат Іллінойс), що 

впадає до озера Мічиґан, в річці Детройт (штат Огайо), у 1994 р. – відзначений в 

озері Гурон (провінція Онтаріо, Канада) і на півдні озера Мічиґан (Гаммонд 

Марина, штат Індіана), у 1995 р. – на заході озера Верхнього й сході озера Ері, а у 

1996 р. – в річці Шиавассі біля м. Арджентін, штат Мічиґан (Charlebois et al. 

1997). У 2001 р. бичок-кругляк став найважливішим компонентом екосистеми 

озера Онтаріо (Vélez-Espino et al. 2010). У річці Св. Лаврентія, що поєднує Великі 

Озера із Атлантичним океаном, бичок-кругляк вперше відзначений у 1997 р. біля 

м. Квебек (гирло ріки), а в 2005 р. цей вид знайдений західніше, біля м. Корнвол, 

провінція Онтаріо, Канада (Hickey & Fowlie 2005). 

У Балтійському морі, протягом 10 років після першої реєстрації, бичок-

кругляк значно розширив свій ареал у Гданській затоці, ставши масовим видом в 

районі Пуцької і Віслинської заток (Sapota 2004; Sapota & Skóra 2005). У наступні 

роки розповсюдження бичка-кругляка йшло у західному напрямку вздовж 

польського узбережжя, де він був відзначений на прибережжі біля міст 

Владиславово і Свиноустя, а також у Щецинській затоці (Czugała & Woźniczka 

2010). У Німеччині бичок-кругляк був вперше зареєстрований біля острова Рюґен 

у 1998 р. (Winkler 2006), після чого поширився вздовж німецького узбережжя на 

захід (Wolter & Rohr 2010). Пізніше розпочалася експансія цієї риби на схід та 

північ від Гданської затоки, де він реєструється у Литва вздовж морського 

прибережжя і у Куршській затоці, а також в Естонії – у Ризькій і Фінській затоках 

(Bacevičius 2003, 2008; Ojaveer 2006; Rakauskas et al. 2008). 
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У 1990-х роках відбувається інтродукція двох видів бичків – бичка-бабки та 

бичка-гінця – до басейну Балтійського моря: обидва реєструються у правій 

притоці Вісли, річці Буг (Danilkiewicz 1996, 1998). Пізніше обидва види відзначені 

у основному руслі Віслі від місця впадіння Бугу і до самого гирла (Kostrzewa & 

Grabowski 2001, 2002; Kostrzewa et al. 2004). У 2008 р. у басейні Балтійського 

моря відзначений також бичок-цуцик західний (вказаний як P. marmoratus) 

(Grabowska et al. 2008). На основі молекулярних досліджень на прикладі бичка-

гінця було доведено, що віслинські популяції бичкових походять із басейну 

Дніпра, звідки ймовірно потрапили через Дніпровсько-Бузький канал (Ohayon & 

Stepien 2007). 

Окремо треба зазначити знахідку бичка, описаного як Proterorhinus 

marmoratus, у Фінській затоці Балтійського моря і в дельті Неви (Antsulevich 

2007). На даний час Proterorhinus marmoratus sensu lato вказується як комплекс 

криптичних видів: бичок-цуцик морський (P. marmoratus sensu stricto), бичок-

цуцик східний (Proterorhinus nasalis (Filippi, 1863)), бичок-цуцик волзький 

(Proterorhinus semipellucidus), бичок-цуцик західний (P. semilunaris) і бичок-цуцик 

чорноріченський (Proterorhinus tataricus Freyhof & Naseka, 2007) (Stepien & 

Tumeo 2006; Freyhof & Naseka 2007; Neilson & Stepien 2009b). Оскільки у 

Північному коридорі інвазії спостерігається розширення ареалу саме бичка-

цуцика волзького, можна вважати, що саме він відзначений у розпрісненій частині 

Північної Балтики. 

Просування Понто-Каспійських бичків вверх проти течії Дунаю, яке 

розпочалося 1980-х років з реєстрації бичка-бабки в Угорщини, продовжилося у 

1990-х роках. Спочатку бичок-цуцик західний значно розширює свій ареал у 

верхів’ях Дунаю в межах Австрії, де його природний ареал сягає Відня (Ahnelt 

1988; Harka 1990). Наприкінці 1990-х років в центральній течії Дунаю 

реєструється два нових види Понто-Каспійських бичків (Wiesner 2005). Спочатку 

в угорській частині був знайдений бичок-головань (Ponticola kessleri Günther, 

1861) (Erős & Guti 1997), потім бичок-бабка, бичок-головань і бичок-гонець були 

відзначені в Словаччині та Австрії (Stráňai 1997; Ahnelt et al. 2001; Kautman 2001; 
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Stráňai & Andreji 2001; Holčík et al. 2003). Пізніше бичок-кругляк відзначений 

спочатку в угорській, а потім також в австрійській частині Дунаю (Guti et al. 2003; 

Erős et al. 2005; Wiesner 2005). За даними Анелта та ін. (Ahnelt et al. 1998), три 

види Понто-Каспійських бичків – бичок-бабка, бичок-головань і бичок-цуцик 

західний – відзначені в річках Тиса і Бодрог в Угорщині. Починаючи із 2000 р. 

бичок-головань вже реєструється у німецькій частині Дунаю (Seifert & Hartmann 

2000). Бичок-кругляк вперше відзначений у водах Словаччини в 2004 р. (Stráňai & 

Andreji 2004). 

Починаючи із 1999 р. Понто-Каспійські бички реєструються в басейні 

Північного моря. Експансія розпочалась із бичка-цуцика західного, який в 1999 р. 

відзначений в річці Майн в Німеччині (Reinartz et al. 2000; Schadt 2000), а в 

2002 р. потрапив до Нижнього Рейну в Нідерландах (Dönni & Freyhof 2002). За 

період з 2000 по 2002 рік цей вид оселився на всій німецькій частині Рейну 

(Freyhof 2003). У ті самі роки бичок-цуцик західний знайдений у лівій притоці 

Рейну, річці Мозель (von Landwüst 2006). У 2006 р. в річці Лек, Нідерланди, що є 

рукавом Рейну, був зареєстрований бичок-кругляк (van Beek 2006). Роком 

пізніше, в 2007 р., бичок-цуцик західний відзначений у французькій частині Рейну 

(Manné & Poulet 2008). У цей самий рік, в річці Вааль, Нідерланди, відзначено 

бичка-голованя, а в 2009 р. – бичка-бабку (van Kessel et al. 2009). На даний час ці 

чотири види бичків розширили свій ареал на усю німецьку частину Рейну 

(Borcherding et al. 2011). 

У 2001 р. з’являється інформація про знахідку бичка-кругляка у Егейському 

морі біля острова Бозчаада у Туреччині (Eryilmaz 2002). Однак після першої 

реєстрації подальших знахідок не було. 

В останні роки з’явилася низка робіт, присвячених рибам-вселенцям в 

водоймах Білорусі в межах Центрального коридору інвазій (ЦКІ). Чотири види 

Понто-Каспійських бичків знайдені в річці Прип’ять і білоруській частині 

Дніпра – бичок-гонець, бичок-бабка, бичок-кругляк і бичок-цуцик західний 

(Rizevsky et al. 2007; Semenchenko et al. 2009). Два з цих видів, бичок-кругляк і 

бичок-бабка, також відзначені в Дніпро-Бузькому каналі та у річці Мухавець, що 
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є притокою Бугу, басейн Балтійського моря (Semenchenko et al. 2009, 2011). У 

2015 р. відзначено проникнення бичка-бабки до р. Неріс (басейн Німану) у Литві, 

де він утворив щільну популяції у частині, прилеглій до білоруського кордону 

(Rakauskas et al. 2018). Походження цієї популяції скоріш за все має дніпровські 

коріння. Таким чином, ЦКІ проходить не лише через басейн Вісли, але і через 

малі річки на півночі Білорусі, поєднуючи басейн Дніпра із басейном Німану. 

Крім вказаних вище 7 видів бичків, експансія яких є достатньо широкою, 

існує кілька видів, поодинокі факти інтродукції яких відзначалися за останні роки. 

Так, пуголовка донська (Benthophilus durreli Boldyrev & Bogutskaya, 2004) 

(спочатку вказувалася як Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874)), природній ареал 

якої охоплює басейн Дону, з 1970-х рр. реєструється у Волзькому каскаді 

водосховищ (Boldyrev & Bogutskaya 2007). Однак, незважаючи на широкий ареал 

у Волзі, цей вид завжди є малочисельним. Пуголовка гола (Benthophilus nudus 

(Berg, 1898)) зареєстрована в 1981 р. у басейні Середнього Дніпра в гирлі р. 

Ольшанки, а пізніше, у 1982 р. – у пониззі Десни (Пинчук и др. 1985). У 1997 р. в 

Дунаї в Угорщині знайдено бичка-сурмана (Ponticola syrman (Nordmann, 1840)) 

(Guti 1999). Трохи ширше розширив свій ареал бичок жабоголовий (Mesogobius 

batrachocephalus (Pallas, 1814)), який з 1998 р. реєструється у Середньому Дніпрі 

біля Києва, а також у Канівському водосховищі (Мовчан и др. 2003). Крім Дніпра 

цю рибу відзначено у 2000-х роках в середній течії Дністра в межах Молдови 

(Романеску 2012). Бичка кам’яного (Ponticola ratan (Nordmann, 1840)) у 2011 р. 

було знайдено в Кам'янському водосховищі в Середньому Дніпрі (Manilo & 

Didenko 2013). 

Таким чином, ареал Понто-Каспійських бичків у Старому Світі сягнув від 

Аральського моря на сході (бичок-кругляк) до басейнів річок Шельди і Мозель у 

Бельгії та Франції (бичок-кругляк, бичок-головань, бичок-цуцик західний) на 

заході, від Ботнічної затоки Балтійського моря (бичок-кругляк) на півночі до 

острова Бозчаада в Егейському морі (також бичок-кругляк) на півдні. Два види, 

бичок-кругляк і бичок-цуцик західний, потрапили до Північної Америки. Бичка-
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кругляка можна вважали найпоширенішим серед усіх Понто-Каспійських бичків-

вселенців. 

 

1.2.1. Історія експансії ротаня-головешки, Perccottus glenii (Odontobutidae) 

Як вид-вселенець, ротань-головешка (Perccottus glenii) відомий з початку 20-

го століття. Екземпляри цієї риби, відловлені у р. Зея (Далекий Схід Росі) були 

завезені у 1912 році до Санкт-Петербургу в якості акваріумної риби (Набатов 

1914). Перша інтродукція ротаня-головешки до зовнішнього середовища на 

території Європейського континенту відбулася там же, у 1916 р., коли чотири 

екземпляри були випущені до садового ставку, де вони швидко акліматизувалися, 

знищивши усю місцеву іхтіофауну (Дмитриев 1971). Протягом 1920-х років 

спостерігалося швидке розширення ареалу цього вселенця – ним було захоплено 

багато водойм навколо С.-Петербургу (Кудерский 1982). У 1950-ті роки ротань-

головешка був відзначений навіть на прибережних мілинах Фінської затоки 

Балтійського моря (Дмитриев 1971). 

Наступним етапом інвазії ротаня-головешки було його вселення у 1950 р. до 

Тараканівського і Останкінського ставків м. Москви, яке здійснили учасники 

амурської іхтіологічної експедиції, спільно проведеної науковцями із 

Московського державного університету і Полярного інституту рибного 

господарства і океанографії (ПІНРО) (Reshetnikov 2004; Reshetnikov & Ficetola 

2011). Саме ця інтродукція започаткувала інвазію ротаня-головешки басейном 

Волги. Однак, крім активного розселення, інвазії сприяли й інші вектори, зокрема 

зариблення. У 1970–1971 рр. ротань-головешка був занесений із мальками коропа 

європейського (Cyprinus carpio L., 1758) до Івлевського рибного господарства 

(Нижегородська область), басейн Волги, Росія (Кудерский 1980). Подальше 

розширення ареалу призвело до формування популяцій цієї риби у басейнах 

Волги і Дону, із найпівденнішою знахідною біля Волгограду (Reshetnikov & 

Ficetola 2011). 

Ймовірно, що із басейну Волги цей вид потрапив і до басейну Білого моря. 

Так, у 1994–1995 рр. ротань-головешка був зареєстрований в оз. Плесці, в 
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Архангельській області (Європейська частина Росії), що на даний час є най 

північнішим місцем реєстрації цієї риби (Шляпкин & Тихонов 2001). 

У 1958 р. розпочалася експансія цього виду в Азії, де ключовим вектором 

було зариблення. У 1950-ті роки діяла Всесоюзна програма з акліматизації 

рослиноїдних риб. Разом із мальками товстолоба білого (Hypophthalmichthys 

molitrix (Valenciennes, 1844)) і амура білого (Ctenopharyngodon idella 

(Valenciennes, 1844)), закупленими в Китаї в м. Харбін (басейн Амуру), ротань-

головешка був занесений до Алма-Атинського рибокомбінату, басейн р. Ілі, 

Казахстан (Селезнев 1974). З 1966 по 1975 рр. ротань-головешка поширився 

басейном р. Ілі та заселився до оз. Балхаш і Капчагайського водосховища (див. 

Reshetnikov 2010). У 1961 р. ця риба була випадково завезена із мальками 

товстолобів, закупленими у Китаї, з ріки Янцзи до Аккурганського 

риборозплідника, басейн р. Сирдар’я, Узбекистан (Борисова 1972). У подальші 

роки ротань-головешка значно поширився басейном Сирдар’ї (Ерещенко 1968; 

Борисова и др. 1972). 

Експансія ротаня-головешки водоймами Сибіру розпочалася у 1969 р., коли 

разом із мальками коропа його заселили із Хабаровська до оз. Гусиного в басейні 

оз. Байкал, Росія (Пронин 1982). У 1973–1976 рр. цей вид вперше був відзначений 

у Західному Сибіру, в оз. Мертвому в басейні Іртиша, Челябінська обл., Росія 

(Решетников & Чибилев 2009). У 1987 р. ротань-головешка відзначений у 

Краснокам’янському вдсх. на Забайкаллі (згідно із Reshetnikov 2010). З 1990 р. 

цей вид відзначається у р. Томь, басейн Обі (Решетников & Петлина 2007). З 

1997 р. розпочалася експансія ротаня-головешки територією Монголії, де він був 

відзначений в оз. Буір (Баасанжав 1997). З 2011 р. цей вид відзначається у басейні 

р. Лени, Сибір, Росія (Андреев и др. 2011). 

У 1970-х роках започатковується ще один центр інвазії в Європі. 

Розпочинається він з інтродукції ротаня-головешки до Литви, де він був 

відзначений в районі Тракая (див. Reshetnikov & Ficetola 2011). У 1982 р. ця риба 

відзначена у Калінінградської області, Росія (Дирипаско 1996), а у 1998 р. – у 

Латвії (Plikšs & Aleksejevs 1998). Басейнами річок Німан і Даугава ротань-
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головешка поширюється до водойм Білорусі. Так, в Німані в межах Білорусі 

ротань-головешка відомий з 2007 р., коли був зареєстрований в районі м. Гродна 

(Semenchenko et al. 2009). У 2009 р. його відзначено у р. Вілія, що є притокою 

Німану, і в Даугаві в межах Білорусі (Lukina 2011). 

Історія інвазії ротаня-головешки до водойм Центральної Європи розпочалася 

у 1972 р., коли Н.Ю. Соколовим (каф. зоології, Львівський нац. університет) було 

відловлено цю рибу у ставку рибного господарства “Великий Лубінь” (басейн р. 

Верещиця, притока Дністра) поблизу м. Львів (Федонюк 2005; Kutsokon 2017). В 

ті роки до Львова були завезені мальки товстолобів із Узбекистану (Борисова 

1972). Як зазначалося вище, товстолоби, а відповідно і ротань-головешка, 

походили з р. Янцзи, Китай. Саме це і слугувало вектором інвазії ротаня-

головешки до України, а потім і до всієї Центральної і Східної Європи. Зі Львова 

мальки товстолоба (відповідно разом із ротанем-головешкою) завозяться на 

Закарпаття, де ротань-головешка вперше реєструються у 1995 р. у р. Латориці та 

навколишніх ставках біля Мукачева і Чопа (Сивохоп 1998). Це була перша 

реєстрація цього виду в басейні Дунаю. Звідти ротань-головешка потрапляє до р. 

Тиси, де він вперше відзначений в 1997 р. в Угорщині (Harka 1998). У 1998 р. 

ротань-головешка відзначений в Словаччині, спочатку в басейні Латориці (Koščo 

et al. 1999), згодом і Бодрогу (Kautman 1999; Harka et al. 2000). У 2001 році він 

відзначений в одному із ставків у Воєводині, Сербія, що є першою знахідкою на 

Балканах (Gergely & Tucakov 2003). Уже в 2003 р. його знайдено в основному 

руслі Дунаю і у водосховищі Залізні Ворота в Сербії (Šipoš et al. 2004; Simonović 

et al. 2006). В тому самому році ротаня-головешку знайдено в Дунаї біля міста 

Відін в Болгарії (Jurajda et al. 2006), а в 2005 р. – вже в районі м. Турну-Северин в 

Румунії (Popa et al. 2006). 

Паралельно відбувається експансія через Прикарпатські притоки Дунаю: у 

2001 р. ротаня-головешку відзначено в р. Сучава в Румунії (Nalbant et al. 2004), а у 

2006 р. – в басейні Пруту, у р. Драгиште в Молдові (Moshu et al. 2006). 

В оз. Балатон, Угорщина, ротаня-головешки вперше зареєстровано у 2007 р. 

(Harka et al. 2008), і в тому ж році – в румунській частині Дунайської дельти 
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(Năstase 2007). У 2008 р. ротань-головешка зареєстрований у р. Сава в Хорватії 

(Ćaleta et al. 2011), а в українській частині дельти Дунаю він вперше відзначений у 

2011 р. в каналі м. Вилкова (Kvach 2012). У той самий час з’являється 

повідомлення про ротаня-головешку в молдавській частині Придунайського озера 

Кагул (Мошу & Кирияк 2011). 

Крім Дунайського басейну відбувається поширення і Дністровським 

басейном. Після його першої знахідки біля Львова він значно розширив свій ареал 

у басейні Верхнього Дністра (Лєснік 2000; Федонюк 2005). Перша реєстрація у 

Верхньому Дністрі відбулася у 1995 р. (Korte et al. 1999), а пізніше, у 2000 р., 

ротаня-головешку знайдено в Західно-Подільській частині Дністровського 

басейну (Гоч & Кваша 2003). У 2001 р. він відзначається в межах Чернівецької 

області України поблизу із кордоном із Молдовою (Мошу & Гузун 2002). До 2011 

року він поширився середньою течією Дністра в межах Молдови (Мошу & 

Кирияк 2011). 

Львівська популяція ротаня-головешки слугувала також ресурсом для 

популяції в басейні Південного Бугу, де він відомий з 2009 р. в районі Вінниці, а з 

2013 р. – у притоці Південного Бугу, р. Гірський Тікич (Kutsokon et al. 2014). 

Найпівденніша знахідка цієї риби в Південному Бузі відома в районі 

Южноукраїнська (Kutsokon 2017). 

Поширення львівського ротаня-головешки не обмежилося Дунайським, 

Дністровським і Південнобузьким басейнами. Сам Львів знаходиться на 

водорозділі двох морів – Чорного і Балтійського: південна і південно-західна 

частина в басейні р. Зубря (притока Дністра), а північна і північно-східна в 

басейні р. Полтви (притока Бугу, басейн Вісли) (Андрианов 1951). Наявність 

великої кількості ставків в межах міста створює непогані умови для 

розповсюдження інвазивних видів. Так, в результаті штучного переселення з 

одного ставка до іншого, ротань-головешка потрапив із басейну Чорного моря, о 

басейну Балтійського. У 1988 р. ротаня-головешку було відзначено біля Львова у 

р. Вишня, що є притокою Сяну, басейн Вісли (Мовчан 1989), а вже у 1993 р. ця 

риба знайдена у Середній Віслі в Польщі (Antychowicz 1994), де до 1996 р. вона 
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поширила свій ареал вниз за течією до Варшави (Woźniewski 1997). У 1998 р. 

ротань-головешка заселив Влоцлавське водосховище в нижній Віслі, де 

сформував щільну популяцію (Kakareko 1999; Kostrzewa et al. 1999, 2004), а у 

2000 р. він був відзначений в дельті Вісли біля Гданська (Kostrzewa et al. 2004). У 

2007 р. ця риба вже піднялася у верхів’я Вісли і була відзначена біля Кракова 

(Nowak et al. 2008). Відбувається також поширення ротаня-головешки із 

основного русла Вісли, до приток, а саме басейну р. Буг. У польській частині Бугу 

цього вселенця вперше відзначено у 2003 р., у межах Білорусі (а також у 

прилеглих каналах) – у 2008 р., а у верхів’ях Бугу в межах України – у 2012–

2013 рр. (Kostrzewa et al. 2004; Lukina 2011; Лєснік & Дикий 2013). З 2006 р. 

ротань-головешка відзначений у Шацьких озерах, які знаходяться на межі 

басейнів Вісли та Дніпра (Лєснік 2008). 

Поширення ротаня-головешки водоймами Польщі сприяло його вселенню до 

басейна Одри. Так, у 2009 р. цей вид був відзначений у р. Глувна на заході 

Польщі, яка є притокою р. Варти (басейн Одри) (Andrzejewski et al. 2011). 

Походження польської популяції ротаня-головешки є дискусійним. Згідно із 

Костжевою та ін. (Kostrzewa et al. 2004), його занесли із мальками рослиноїдних 

риб із України або Білорусі. Однак, як стверджує Решетніков (Reshetnikov 2010, 

2013), оскільки ротань-головешка присутній у верхів’ях Бугу і Сяну, то він є 

часткою львівської популяції. Ще однією дискусійною темою є походження 

популяції ротаня-головешки у басейні Дніпра. Вперше у цьому басейні він був 

відзначений у 1970-х роках у ставках в межах Мінська, Білорусь (Ризевский и др. 

1999). Приблизно з 1990 р. ротань-головешка відомий у верхів’ях р. Десни в Росії 

(Reshetnikov 2010). В Україні в басейні Дніпра він вперше знайдений у 2001 р. в 

ставках біля Києва, в басейні р. Стугна (Сабодаш та ін. 2002). У період між 2001–

2006 рр. його знайдено в басейні р. Рось, а у 2003 р. він відзначений у р. Унава 

біля Києва (Сабодаш & Циба 2003; Kutsokon 2010). У 2005 р. ротань-головешка 

реєструється в основному руслі Дніпра в межах Білорусі, а в 2007 р. – в 

білоруській частині Прип’яті (Semenchenko et al. 2009). У 2009–2010 рр. ця риба 

поширюється у білоруській частині Дніпровського басейну: у Верхньому Дніпрі 
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до кордону із Росією, а також у Прип’яті (Lukina 2011). За період з 2010 по 

2013 рр. ротань-головешка був відзначений у багатьох малих річках басейну 

Середнього Дніпра і Прип’яті, таких як, на приклад, р. Крута в Українському 

Поліссі (Куцоконь та ін. 2013). У 2012 р. його відзначено в пониззі Десни в межах 

України, а також у р. Трубіж, що впадає до Канівського водосховища (Kutsokon 

2012; Куцоконь та ін. 2012). У самому водосховищі залишки ротаня-головешки 

відзначені в шлунках сома європейського (Silurus glanis L., 1758) (Didenko & 

Gurbyk 2016). Найпівденнішою точкою реєстрації ротаня-головешки у 

Дніпровському басейні є Збур’ївська затока Дніпровського лиману (так званий 

Збір’ївський кут), де цю рибу відзначено вперше у 2016 р. (Kvach et al. 2016a). 

На даний час найзахідніша популяція ротаня-головешки зареєстрована у 

басейні р. Нааб (притока Дунаю) у Баварії, Німеччина. Перша знахідка була у 

ставку в Харлоттенгоферському заповіднику (Naturschutzgebiet Charlottenhofer 

Weihergebiet) у 2009 р. (Reshetnikov & Schliewen 2013). Однак місцеві рибалки 

повідомляють про знахідки цієї риби протягом останніх приблизно 10-ти років. У 

2014 р. відзначено розширення ареалу ротаня-головешки в Німеччині – ця риба 

знайдена у кількох струмках (притоки р. Нааб), ставках і природних озерах, як 

самому  заповіднику, так і за його межами (Nehring & Steinhof 2015; Reshetnikov 

& Karyagina 2015). Загалом, на території Німеччина ротань-головешка відомий з 

1962 р., коли він був завезений як лабораторна риба до Потсдамського коледжу, 

м. Потсдам (тоді Німецька демократична республіка), але використовувався 

переважно як акваріумна рибка (Schenke & Grabow 1965). Можливо саме 

акваріумісти слугували вектором інтродукції ротаня-головешки до відкритих 

водойм Південної Німеччини (Nehring & Steinhof 2015). 

Таким чином, сучасний ареал ротаня-головешки охоплює північну частину 

Євразії від узбережжя Охотського, Японського і Східнокитайського морів на 

сході, до Баварії (Німеччина) на заході, від басейну Білого моря (оз. Плесці) на 

півночі, до провінції Фуцзянь (Китай) на півдні. 



 47

1.3. ПАРАЗИТИ ТА ВОДНІ ІНВАЗІЇ 

Більшість наукових праць, що стосуються ролі паразитів в успіху інвазії, 

засновані на дослідженнях різниці в екстенсивності зараженості місцевих та 

інвазивних видів-хазяїв, які спільно існують в межах одного середовища, або на 

біогеографічних дослідженнях щодо екстенсивності зараженості нативних та 

інтродукованих популяцій хазяїв (Colautti et al. 2004; Liu & Stiling 2006). 

Теорія інвазії припускає, що успіх первинної колонізації окремих видів-

вселенців може бути пов'язаним із тимчасовим звільнення від паразитів і 

патогенних мікроорганізмів, яких буде менше в інвазивних популяціях, ніж у 

популяціях з природного ареалу (Torchin et al. 2003; Prenter et al. 2004). Звільнення 

від паразитів і патогенних мікроорганізмів, яких ймовірно було найбільше на 

самому початку вселення (інвазії), є частиною «гіпотези позбавлення ворогів» 

(enemy release hypothesis) (Keane & Crawley 2002). В іншому варіанті, 

інтродуковані види можуть бути вільними від паразитів на самому початку 

(інтродукція на ранніх життєвих стадіях). Місцеві паразити можуть швидко 

засвоїти нового хазяїна, але тимчасове позбавлення від паразитів на ранніх 

стадіях інвазії дає можливість виду-вселенцю адаптуватись до нового середовища 

і сформувати стабільну популяцію (Tanaka et al. 2007). Таким чином, 

представляється ймовірним, що зараження паразитами популяцій видів-вселенців 

після початку інвазії буде збільшуватись з часом, поки не досягне кількісних 

показників, аналогічних до аборигенних видів. 

Види-вселенці також можуть привносити до надбаних екосистем нові види 

паразитів, які можуть бути як специфічними до своїх хазяїв, так і здатними 

заражати місцеві види (Taraschewski 2006). Тому, після успішної інтродукції 

можна очікувати, що від інвазивних хазяїв чужорідні види паразитів будуть 

передаватись на місцевих, як правило екологічно подібних або таксономічно 

близьких хазяїв (Mack et al. 2000). Це лягло в основу концепції, названої «parasite 

spillover» (передача паразитів) (Cleaveland et al. 2002; Prenter et al. 2004). Згідно із 

цією концепцією чужорідні види паразитів можуть заражати місцевих видів хазяїв 

у надбаних місцях помешкання, таким чином значно пришвидшуючи розширення 
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свого ареалу (Galli et al. 2005). Крім того, така ситуація може бути корисною для 

його інтродукованих хазяїв у випадку, якщо паразит наносить шкоду своїм новим 

хазяям (Tompkins et al. 2003). 

Пізніше була запропонована подібна концепція, названа «parasite spillback» 

(повернення паразитів) (Kelly et al. 2009). Ця концепція може бути своєрідним 

продовженням «гіпотези позбавлення ворогів», коли вид-вселенець, потрапляючи 

до нового середовища, спочатку позбавляється властивих йому паразитів, але з 

часом колонізується місцевою паразитофауною. З іншого боку, згідно із цією 

концепцією, незалежно від того чи мало місце звільнення від паразитів, вид-

вселенець набуває місцевої паразитофауни та починає відігравати певну роль у 

життєвих циклах місцевих паразитів. Таким чином, чужорідний вид сприяє 

збільшенню чисельності місцевих видів паразитів, а також розширенню їх ареалів 

(Poulin et al. 2011). 

Аналізуючи різні варіанти взаємодії хазяїв із їх паразитами у випадку 

біологічних інвазій в морських екосистемах Ґьодкнеґт та ін. (Goedknegt et al. 2016) 

виділили 6 різних концепцій (див. Рис. 1.2). Ними окремо були виділені варіанти 

занесення вільноживучих стадій паразитів (introduction of free-living infective 

stages), що особливо актуально для мікропаразитів і часто відбувається у 

морських екосистемах, куди вони заносяться із баластними видами суден (Carlton 

& Geller 1993). Однак, хоча баластні води й є ключовим фактором, але у 

поширенні вільноживучих стадій паразитів відіграє роль також і поверхня 

баластних танків (Drake et al. 2005). 

Інша додана ними гіпотеза – «перешкода у передачі» (transmission 

interference) – пов’язана із можливими перешкодами, які можуть чинити види-

вселенці у життєвому циклі місцевих паразитів. Чужорідні види хазяїв можуть 

бути залучені до життєвих циклів місцевих паразитів із комплексними життєвими 

циклами, але бути тупиковим елементом, що призводить до вилученню частини 

популяції паразитів із репродукційного процесу (Kelly et al. 2009; Poulin et al. 

2011). У випадку, якщо чужорідним видом є сам паразит, він може перешкоджати 

зараженню місцевими видами паразитів аборигенних хазяїв. Для цієї гіпотези 
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ключовими є два припущення: 1) додатковий (інвазивний) хазяїн поступається у 

конкуренції основним місцевим хазяям певного паразита; 2) міжвидова передача 

паразита буде менша, ніж внутрішньовидова (Telfer & Brown 2012). 

 

 
Рис. 1.2. Варіанти взаємодії хазяїв із паразитами у випадку біологічних інвазій за схемою 

Ґьодкнеґт та ін. (Goedknegt et al. 2016): I – позбавлення паразитів (parasite release or reduction), 

II – повернення паразитів (parasite spillback), III – занесення вільноживучих стадій паразитів 

(introduction of free-living infective stages), IV – спільна інтродукція (parasite co-introduction with 

host), V – передача паразитів (parasite spillover), VI – перешкоди у передачі (transmission 

interference). 

 

Як зазначено вище, види-вселенці можуть бути інтродуковані до нових 

екосистем разом із своїми паразитами-вселенцями, відповідно виконувати роль 

поширювачів цих паразитів (Taraschewski 2006). Багато паразитів-вселенців були 

інтродуковані разом із своїми специфічними хазяями. У такому випадку паразити 

залишаються частиною паразитофауни цих хазяїв, розширюючи свій ареал тільки 

разом із останніми (Lymbery et al. 2014). Таким чином ми маємо спільна 

інтродукція паразита і хазяїна (parasite co-introduction with host). Як відомо, 

паразити широко використовуються як маркери популяцій риб (Catalano et al. 
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2014). У цьому випадку специфічні паразити виступають ідеальними маркерами 

для дискримінації популяцій хазяїв-вселенців. 

Ще однією поширеною гіпотезою, яка пояснює успіх інвазій, є «гіпотези 

інвазивного розтоплення» (invasional meltdown hypothesis) (Simberloff & von Holle 

1999). Відповідно до неї, якщо кілька адвентивних видів одночасно заселяють 

нове середовище, вони сприяють успіху інвазії один одного. Так, між вселенцями 

можуть існувати певні екологічні взаємозв’язки, такі як відносини хижак-жертва, 

симбіоз, паразитизм, тощо. Відповідно, хазяї-вселенці можуть сприяти 

розселенню паразитів-вселенців, навіть якщо вони занесені із іншими векторами 

(Taraschewski 2006; Emde et al. 2014). Це особливо актуально у випадку із 

паразитами зі складними життєвими циклами, де успіх інвазії залежить від 

присутності відповідних проміжних хазяїв. 
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2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. РАЙОНИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Понто-Каспійські бички відловлювались у межах Північного коридору 

інвазій (ПнКІ) (Росія), Центрального коридору інвазій (ЦКІ) (Україна, Польща, 

Німеччина), Південного коридору інвазій (ПдКІ) (Україна, Болгарія), в басейні 

Північного моря у р. Лаба (Німеччина, Чехія), а також у Північноамериканських 

Великих озерах (США; штати Мічиґан, Огайо) (Рис. 2.1). 

У ПнКІ бичкові риби відловлювалися в дельті Волги на південному 

прибережжі островів ділянки «Обжоровський участок» Астраханського 

державного природного біосферного заповідника (46.233333°N, 49.116667°E), а 

також у Нижній Волзі в районі м. Волгоград (48.687626°N, 44.499217°E). 

У ЦКІ риба відловлювалася в межах природного ареалу Понто-Каспійських 

бичків у Дніпровському лимані в районі м. Очаків (46.619168°N, 31.565952°E) і 

Кінбурнської коси (46.546911°N, 31.550804°E), а також у дельті Дніпра біля села 

Кізомис (46.547861°N, 32.328413°E). У межах інвазивного ареалу прісноводні 

локації ЦКІ були розділені на кілька районів у відповідності до віку інвазії бичків. 

Середній Дніпро виділений як район старої інвазії (перші бички з’явилися до 

1985 р.) – тут риба відловлювалася в межах м. Києва (50.482446°N, 30.555015°E). 

Увесь басейн Балтійського моря розглядається як район нової інвазії. Басейн 

Вісли був умовно розділений на дві частини по дамбі Влоцлавського 

водосховища, оскільки дамба потенційно може слугувати бар’єром для 

поширення гідробіонтів як вверх проти течії, так і вниз за течією. Таким чином, 

сектор річки вище дамби містить такі ділянки: 

1) р. Буг: лов в районі сіл Забуже (52.317708°N, 23.049166°E), Мельник 

(52.317708°N, 23.049166°E), Заєнчніки (52.393233°N, 22.692000°E), 

Войтковіце-Глінна (52.597092°N, 22.428083°E), Бранщик (52.616087°N, 

21.598294°E); 
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Рис. 2.1. Місця відбору проб у водоймах Європи (основна карта) і Північноамериканських 

Великих озер (правий верхній кут). 

 

2) Буго-Нарва (об’єднані локації в районі злиття річок Бугу і Нарви, перед 

впадінням до Вісли): лов у гирлі р. Нарви в районі м. Новий-Двір-

Мазовецький (52.434412°N, 20.720621°E) і у Зегжинському водосховищі в 

районі с. Бялобжеги (52.454417°N, 21.068317°E). 

3) Влоцлавське водосховище: лов в районі міст Плоцьк (52.533333°N, 

19.686734°E) і Влоцлавек (52.660382°N, 19.076483°E), а також сіл Добєгнєво 

(52.626916°N, 19.318943°E), Добжинь (52.626603°N, 19.321003°E) і Воля 

Брвілєнська (52.556357°N, 19.557721°E). 

Нижче дамби риба відловлювалася на таких ділянках: 
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1) Нижня Вісла: в районі сіл Гомбінек (52.749623°N, 18.956989°E), Мале 

Валіхнови (53.930678°N, 18.857429°E) і м. Гнєв (53.833557°N, 18.837110°E); 

2) Дельта Вісли: основне русло в районі с. Кєзмарк (54.256552°N, 18.944621°E), 

а також у Мертвій Віслі (лівий рукав) в межах м. Гданськ (54.315168°N, 

18.892145°E). 

Далі в межах ЦКІ дослідження проводилися у Балтійському морі на захід від 

гирла Вісли. У Гданській затоці риба відловлювалася у польській частині в районі 

міст Гель (54.600776°N, 18.800003°E), Пуцьк (54.730379°N, 18.394434°E), Сопот 

(54.452655°N, 18.593366°E) і Гданськ (54.425444°N, 18.695805°E), а також сіл 

Ястарня (54.698091°N, 18.663772°E) і Халупи (54.755436°N, 18.520501°E). У 

Щецинській затоці лов відбувався у німецькій частині в районі м. Юкермюнде, 

Мекленбурґ–Передня Померанія, Німеччина (53.750148°N, 14.074137°E). Далі у 

німецькій частині Балтійського моря риба відловлювалася в межах землі 

Мекленбурґ–Передня Померанія у Ґрайфсвальдській затоці в районі гирла р. 

Пене, біля села Фрест (54.140351°N, 13.730307°E), у протоці Штрелазунд на пляжі 

острова Рюґен, напроти м. Штральзунд (54.323285°N, 13.135232°E) і в естуарії р. 

Варноу (Унтерварноу) в межах м. Росток (54.130445°N, 12.097999°E). У 

Кільському каналі, що поєднує Балтійське море із Північним, риба 

відловлювалася біля села Раде, Шлезвіґ-Гольштайн, Німеччина (54.340788°N, 

9.749307°E). 

У ПдКІ лов риба проводився виключно в межах природного ареалу Понто-

Каспійських бичків: у дельті Дунаю в оз. Китай, України (45.596152°N, 

29.215446°E), а також в пониззі річки біля м. Відін, Болгарія (43.976885°N, 

22.872576°E). 

Окремим водним коридором можна вважати Лабу, оскільки вона є кінцевим 

пунктом як ЦКІ, так і ПдКІ: з одного боку до неї вливається Кільський канал 

(поєднує естуарій Лаби із Балтійським морем), із іншого – Середньонімецький 

(поєднує басейн Лаби із річками Везер і Рейн). Естуарна зона Лаби 

характеризується нестабільної солоністю і рівнем води, які постійно змінюються в 

залежності від інтенсивності припливів (van Rijn 2011). Припливна зона Лаби (яку 
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і вважають естуарієм) знаходиться від гирла біля м. Кюксгафен (Нижня Саксонія, 

Німеччина) до м. Ґестгахт (Шлезвіґ-Гольштайн, Німеччина), тобто 140 км від 

Північного моря. У м. Ґестгахт зведено дамбу, яка захищає навігаційну частину 

пониззя річки від припливів. Зона інтрузії морської води сягає 65 км від гирла, із 

солоністю біля 0.5 ‰ в районі м. Гамбурґ (Hofmann et al. 2005). Нами в естуарії 

Лаби риба відловлювалася у портовій зоні в рукаві Зюдерельбе, м. Гамбурґ, 

Німеччина (53.471173°N, 9.985274°E). За межами естуарію (в пониззі ріки) риба 

відловлювалася вище протиприпливної дамби в районі м. Ґестгахт, Німеччина 

(53.427383°N, 10.365083°E), а також у верхів’ї в районі м. Усті-над-Лабем, Чехія 

(50.649819°N, 14.044797°E). 

Також, лов проводився за межами коридорів інвазій, в басейні 

Північноамериканських Великих озер: в західній частині оз. Ері, район м. Орегон, 

штат Огайо (41.690574°N, 83.399030°W), оз. Сент-Клер, затока Анчор поблизу 

гирла р. Клінтон, штат Мічиґан (42.598424°N, 82.782928°W), оз. Гурон біля села 

Порт Санілак, штат Мічиґан (43.419034°N, 82.537837°W), а також в пониззі р. 

Саґіно (басейн оз. Гурон) у межах м. Саґіно, штат Мічиґан (43.420419°N, 

83.952164°W). 

Ротань-головешка відловлювався як в межах коридорів інвазій, так і поза 

межами. У ЦКІ, рибу відловлювали у басейні Дніпра в Україні: р. Трубіж в районі 

м. Переяслав-Хмельницький (50.062624°N, 31.457789°E), озера Києва – оз. Берізка 

(50.436559°N, 30.578114°E) і ставок у Новосілках (50.350869°N, 30.454892°E), а 

також острів Любичів у пониззі Десни (50.750000°N, 30.733333°E). У межах ПдКІ 

ротань-головешка досліджувався у Дунайському басейні: р. Чаронда, басейн Тиси 

(ліва притока Дунаю), Україна (48.439572°N, 22.269389°E), р. Бюхерлґрабен, 

басейн р. Нааб (ліва притока Дунаю), в районі сіл Кранцлог (Kranzloh) 

(49.263028°N, 12.109611°E) і Тонґрубе (Tongrube), Баварія, Німеччина 

(49.264694°N, 12.129833°E) і в каналах в дельті Дунаю в межах м. Вилкова, 

Україна (45.408600°N, 29.583683°E). Поза межами основних коридорів інвазій 

ротань-головешка відловлювався у Дністровському басейні, а саме в Івачівському 

водосховищі (р. Серет, ліва притока Дністра) в районі с. Малашівці (49.667132°N, 
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25.493290°E), а також у Південнобузькому басейні, у р. Гірський Тікич (ліва 

притока Південного Бугу) в районі с. Бузівка (49.107750°N, 30.098828°E). 

 

2.2. МАТЕРІАЛ 

Лов риби 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 (довжиною 10 м, 

висотою 1.5 м, діаметр вічка 5 мм в крилах і 3 мм у кутці), яка рекомендована як 

другий за якістю спосіб лову, рекомендований для паразитологічних досліджень. 

Для подальшого паразитологічного дослідження риба транспортувалася до 

лабораторії у живому виді у каністрах, оздоблених переносним мікрокомпресором 

задля аерації води, також у відповідності до самостійно розроблених 

рекомендацій (Kvach et al. 2018b). При проведені досліджень паразитів Понто-

Каспійських бичків на території України облаштовувалася переносна польова 

лабораторія. Відловлені в межах України ротані-головешки транспортувалися до 

лабораторії Інституту морської біології НАН України, де і досліджувалися у 

живому вигляді. У межах Польщі лабораторне обстеження риби проводилося на 

базі Гельської морської станція Інституту океанографії Гданського університету 

(м. Гель), або облаштовувалися переносні польові лабораторії. Дослідження в 

німецькій частині Балтійського моря проводилися на базі Інституту 

біорізноманіття і зоології, Ростоцький університет (м. Росток, Мекленбурґ–

Передня Померанія). Паразитологічний розтин риб з басейну Північного моря 

(естуарій і Нижня Лаба) проводився у польовій лабораторії, влаштованій в с. 

Маршахт (Нижня Саксонія). Для дослідження бичків з верхньої Лаби і ротанів-

головешок з Німеччини використовувалася лабораторія Інституту біології 

хребетних Чеської академії наук (ІБХ; м. Брно). Риба, відловлена в Росії, 

досліджувалася на базі Волгоградської філії Всеросійського науково-дослідного 
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інституту рибного господарства і океанографії (м. Волгоград), або у 

паразитологічній лабораторії Астраханського державного природного 

біосферного заповідника (на території ділянки «Обжоровський участок»). 

Дослідження у США проведені в іхтіологічній лабораторії Центру озера Ері 

Університету Толідо (м. Орегон, штат Огайо). 

Загалом досліджено 1516 екз. бичкоподібних 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 (Perccottus glenii) (табл. 2.1; Рис. 2.1). Серед них, 

244 екз. бичка-бабки були відловлені у Нижній Волзі в районі Волгограду, у 

Середньому Дніпрі в районі Києва, а також у басейні Вісли: р. Буг, Буго-Нарві, 

Влоцлавському вдсх., пониззі та дельті Вісли. Бичок-кругляк, загальною 

кількістю 571 екз., відловлювався у дельті Вісли, Гданській затоці, південно-

західній частині Балтійського моря, Кільському каналі, естуарії, пониззі та 

верхів’ях Лаби, а також у басейні Великих озер. Бичок-гонець досліджений у 

кількості 297 екз., відловлених у р. Буг, Буго-Нарві, Влоцлавському вдсх., пониззі 

та дельті Вісли. Бичок-цуцик західний у кількості 144 екз. відловлювався у 

Середньому Дніпрі в Києві, у басейні Вісли (Влоцлавське вдсх., пониззі та дельті 

Вісли), басейні Середнього Дунаю (Мушовське вдсх. на р. Диє), а також у 

Великих озерах (озеро Сент-Клер). Ротань-головешка досліджений у кількості 439 

екз., які були відловлені у басейнах Середнього Дніпра, Південного Бугу, 

Верхнього Дністра, Дунаю (дельта, басейни Нааб і Тиси) і Вісли (Влоцлавське 

вдсх.). 

Для порівняльного аналізу угруповань паразитів інвазивних і природних 

популяцій Понто-Каспійських бичків досліджено 405 екз. бичкових риб 6 видів, 

відловлених у межах нативного ареалу (табл. 2.2; Рис. 2.1). Серед них 217 екз. 

бичок-бабка, відловлених у лимані та дельті Дніпра, а також у дельті та пониззі 

Дунаю. Бичок-кругляк досліджений у кількості 103 екз. з пониззя і дельти Волги, 

а також з Дніпровського лиману і дельти Дніпра. Бичок-гонець (13 екз.) 

відловлювався у лиману і дельті Дніпра, а бичок-горлап (Ponticola gorlap)
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Таблиця 2.1 

Кількість і стандартна довжина бичкоподібних риб-вселенців, досліджених у різних водоймах 

Місце і дати лову 
Neogobius 

fluviatilis 

Neogobius 

melanostomus 

Babka 

gymnotrachelus 

Proterorhinus 

semilunaris 

Perccottus 

glenii 

1 2 3 4 5 6 

Басейн Чорного моря  

n – – – – 29 р. Десна (басейн Дніпра); 

09.2011; 08.2012 SL – – – – 3.2 ± 0.4 (2.5–4.4) 

n 24 – – 6 – Середній Дніпро; 

08.2012; 11.2012 SL 5.5 ± 1.6 (2.8–8.6) – – 4.9 ± 0.6 (4.1–5.8) – 

n – – – – 66 Озера Києва (басейн Дніпра); 

10-11.2011; 04.2012 SL – – – – 5.4 ± 1.3 (3.0–11.2) 

n – – – – 30 р. Трубіж (басейн Дніпра); 

10.2011; 05.2012 SL – – – – 4.4 ± 1.7 (2.4–10.4) 

n – – – – 22 р. Гірський Тікич (басейн 

Південного Бугу); 11.2013 SL – – – – 5.0 ± 2.8 (2.0–11.5) 

n – – – – 20 Івачівське вдсх. (басейн 

Дністра); 06.2012 SL – – – – 8.6 ± 5.0 (4.9–27.8) 

n – – – – 50 р. Бюхерлґрабен (басейн 

Дунаю); 11.2015 SL – – – – 6.9 ± 1.1 (5.0–10.8) 

Примітка: n – кількість досліджених риб; SL – стандартна довжина, см (m ± sd (min-max)) 
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Таблиця 2.1 

Продовження 

1 2 3 4 5 6 

n     30 р. Чаронда (басейн Дунаю); 

06.2013; 07.2015 SL     5.6 ± 1.3 (4.0–9.4) 

n – – – 40  Мушовське вдсх. (басейн 

Дунаю); 05.2011; 02.2015 SL – – – 5.9 ± 1.3 (4.2–6.7)  

n     24 Дельта Дунаю; 

05.2011; 10.2012; 04.2017 SL     5.6 ± 2.7 (2.5–12.2) 

Басейн Балтійського моря  

n 8 – 51 –  р. Буг (басейн Вісли); 

06.2011 SL 7.6 ± 3.0 (3.5–13.7) – 5.7 ± 2.3 (1.9–9.8) –  

n 58 – 24 –  Буго-Нарва  (басейн Вісли); 

06.2011 SL 7.0 ± 1.0 (5.6–9.5) – 5.3 ± 1.1 (2.5–6.9) –  

n 104 – 191 75 168 Влоцлавське вдсх.; 05.2006 – 

10.2010; 06.2011 SL 5.1 ± 1.4 (1.5–10.0) – 5.4 ± 1.6 (2.4–11.2) 3.9 ± 1.0 (2.1–6.9) 7.9 ± 2.3 (4.1–14.7) 

n 24 – 16 3  Нижня Вісла; 

06.2011 SL 6.7 ± 1.0 (5.5–9.3) – 5.0 ± 1.6 (3.1–7.7) 2.8 ± 0.8 (1.9–3.4)  

n 6 20 15 10  Дельта Вісли; 

06.2011 SL 6.7 ± 2.4 (2.1–8.4) 6.5 ± 2.9 (2.0–13.4) 3.6 ± 0.5 (2.5–4.4) 2.6 ± 0.4 (2.0–3.1)  

n – 232 – –  Гданська затока; 

06.2001; 04.2003; 10–12.2003 SL – 11.3 ± 4.3 (2.4–19.0) – –  
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Таблиця 2.1 

Продовження 

1 2 3 4 5 6 

n – 25 – – – Щецинська затока; 

07-08.2010 SL – 10.0 ± 1.4 (7.9–14.0) – – – 

n – 11 – – – Ґрайфсвальдська затока; 

07-08.2010 SL – 10.0 ± 2.0 (7.0–14.0) – – – 

n – 15 – – – Протока Штрелазунд; 

07-08.2010 SL – 7.8 ± 1.1 (5.9–9.5) – – – 

n – 50 – – – Унтерварноу; 

07-08.2010 SL – 6.0 ± 1.4 (2.6–8.6) – – – 

n – 47 – – – Кільський канал; 

07-08.2010 SL – 7.9 ± 1.5 (5.6–11.6) – – – 

Басейн Північного моря       

n – 20 – – – Естуарій Лаби; 

07.2017 SL – 7.1 ± 0.9 (5.3–9.1) – – – 

n – 23 – – – Нижня Лаба; 

07.2017 SL – 10.1 ± 0.8 (8.2–11.4) – – – 

n – 53 – – – Верхня Лаба; 

05.2016; 10.2016 SL – 7.0 ± 0.6 (5.9–8.6) – – – 
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Таблиця 2.1 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 

Басейн Каспійського моря  

n 14 – – – – Нижня Волга; 

11.2011 SL 5.2 ± 0.9 (4.1–7.5) – – – – 

Басейн Великих озер       

n – 30 – – – оз. Ері; 

10-11.2006 SL – 6.1 ± 1.5 (4.2–10.5) – – – 

n – 15 – 10 – оз. Сент-Клер; 

10-11.2006 SL – 5.1 ± 1.1 (3.3–8.4) – 5.0 ± 1.0 (3.5–7.0) – 

n – 15 – – – оз. Гурон; 

10-11.2006 SL – 4.2 ± 1.0 (2.6–16.0) – – – 

n – 15 – – – р. Саґіно; 

10-11.2006 SL – 5.6 ± 0.6 (4.9–6.9) – – – 
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Таблиця 2.2 

Кількість і стандартна довжина Понто-Каспійських бичків, досліджених в межах нативного ареалу 

Місце і дати лову 
Neogobius 

fluviatilis 

Neogobius 

melanostomus 

Babka 

gymnotrachelus 

Ponticola 

gorlap 

Proterorhinus 

semilunaris 

Proterorhinus 

semipellucidus 

n 62 37 1 – – – Дніпровський 

лиман; 06.2012 SL 7.8 ± 2.9 (2.4–13.2) 8.0 ± 1.6 (2.6–11.2) 4.5 – – – 

n – 36 12 – 18 – 
Дельта Дніпра; 

06.2012 SL – 5.7 ± 1.0 (4.4–8.9)
4.1 ± 0.8 (3.4–

5.9) 
– 2.7 ± 0.7 (1.8–5.1) – 

n 77 – – – – – Дельта Дунаю (оз. 

Китай); 05.2010 SL 7.5 ± 2.1 (5.0–14.6) – – – – – 

n 78 – – – – – Нижній Дунай; 

04.2006; 06.2006 SL 6.6 ± 0.9 (5.0–9.0) – – – – – 

n – 12 – 2 – 15 Нижня Волга; 

11.2011 SL – 4.3 ± 0.7 (3.2–5.6) – 7.1 ± 1.5 (6.0–8.1) – 3.3 ± 0.8 (2.1–4.5) 

n – 18 – 22 – 15 Дельта Волги; 

11.2011 SL – 5.4 ± 1.8 (3.4–11.2) – 7.3 ± 1.8 (3.4–11.0) – 4.6 ± 0.5 (3.4–5.2) 

Примітка: n – кількість досліджених риб; SL – стандартна довжина, см (m ± sd (min-max)) 
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(24 екз.) і бичок-цуцик волзький (Proterorhinus semipellucidus) (30 екз.) – у пониззі 

та дельті Волги. 

Для уточнення ролі бичків у життєвих циклах паразитів у інвазованих 

екосистемах були досліджені такі місцеві види риб: 

1) Notropis atherinoides Rafinesque, 1818 (Cypriniformes: Leuciscidae): 10 екз. із 

західної частини оз. Ері (Великі озера). 

2) Бичок чорний (Gobius niger L., 1758) (Gobiiformes: Gobiidae): 40 екз. з 

Гданської і Ґрайфсвальдської заток, протоки Штрелазунд і Унтерварноу 

(Балтійське море); 

3) Лисун звичайний (Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)) (Gobiiformes: 

Gobiidae): 20 екз. з Унтерварноу (Балтійське море); 

4) Лисун малий (Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)) (Gobiiformes: Gobiidae): 

19 екз. з Унтерварноу (Балтійське море); 

5) Глось (Platichthys flesus L., 1758) (Pleuronectiformes: Pleuronectidae): 7 екз. з 

Гданської затоки (Балтійське море); 

6) Окунь білий (Morone americana (Gmelin, 1789)) (Ephippiformes: Moronidae): 

15 екз. із західної частини оз. Ері (Великі озера); 

7) Окунь піщаний (Morone chrysops (Rafinesque, 1820)) (Ephippiformes: 

Moronidae): 17 екз. із західної частини оз. Ері (Великі озера); 

8) Бельдюга (Zoarces viviparus (L., 1758)) (Perciformes: Zoarcidae): 2 екз. з 

Гданської затоки (Балтійське море); 

9) Колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus L., 1758) (Perciformes: 

Gasterosteidae): 5 екз. з Гданської затоки (Балтійське море); 

Три види риб, відловлених в оз. Ері (N. atherinoides, окунь білий і окунь 

піщаний) досліджені тільки на наявність кишкових трематод і метацеркарій. 

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 використовується згідно із 

Нейлсоном і Степіен (Neilson & Stepien 2009a, b). Українські вернакулярні назви 

риб приводяться згідно із Куцоконь і Квачем (2012). 
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2.3. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Паразитологічний розтин риби проводився в лабораторних умовах. Жива 

риба утримувалася в аерованих акваріумах або басейнах, після чого підлягала 

розтину протягом трьох діб після вилову, згідно із рекомендаціями, розробленими 

нами самостійно для іхтіопаразитологічних досліджень (Kvach et al. 2016c). Перед 

розтином у риби вимірювалася стандартна довжина (SL, см) – довжина від 

початку рила до кінця лускового покриву (або початку хвостових променів, якщо 

луска відсутня). Для аналізу залежності зараженості ротаня-головешки (P. glenii) 

від типу живлення у риб замірялася загальна довжина (TL, см) – довжина від 

початку рила до кінця хвостового плавця. 

На наявність паразитів досліджувалися плавці, шкіра, зябра, м’язи та 

внутрішні органи. Свіжі мазки досліджувалися із використанням світової 

мікроскопії на наявність мікропаразитів. Живі мікроспоридії та інші гриби 

досліджувалися у краплі води під світловим мікроскопом. 

При ідентифікації живих інфузорій мазки висушувалися, потім 

забарвлювалися нітратом срібла для вивчення адгезивного диску (Klein 1958). 

Морфологія клітин вивчалася згідно із характеристиками, приведеними Ломом 

(Lom 1958). Опис елементів зубців приведений згідно із рекомендаціями Ван Аса 

і Бассон (Van As & Basson 1989). Інші одноклітинні висушувалися і 

забарвлювалися за Гімзою (Giemsa 1904). 

Ксеноми мікроспоридій фіксувались разом із тканинами хазяїна у 2.5 % 

глютаральдегіді (pH 7.4) для подальших досліджень із використанням 

трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), а також у чистому 96 % етанолі для 

молекулярних досліджень. Фіксований матеріал зберігався при T = 4°C. 

Підготування матеріалу для ТЕМ проводилися через мінімум 3–7 днів після 

фіксації. Фіксований у глютаральдегіді матеріал переміщався до 1 % розчину 

OsO4 на мінімум 1 годину. Після цього проводилася дегідратація за стандартною 

процедурою (Vávra & Maddox 1976). Отримані блоки нарізалися за допомогою 

ультрамікротому LKB III. Напівтонкі зрізи забарвлювалися метиловим синім і 

досліджувалися під світловим мікроскопом Olympus BX60. Ультратонкі зрізи 
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заливалися до мідних сіток, де контрастувалися уранілацетатом і цитратом 

свинцю, потім досліджувалися із використанням електронного мікроскопу JEOL 

1010 при напрузі 75–80 кВ. 

Свіжі мазки із м’яз, жовчного і сечового міхура риб досліджувалися на 

наявність спор міксоспоридій. При ідентифікації спор мазки висушувалися, потім 

заливалися до желатину як напівпостійні препарати для подальшого вивчення 

морфології. 

Живі моногенеї розміщувалися на предметному скельці, накривалися 

покривним скельцем. Після фіксації останнього лаком, препарати заливалися 

гліцерин-амоній-пікратом (GAP) як напівпостійні препарати (Malmberg 1970). 

Трематоди, цестоди, нематоди та п’явки фіксувалися гарячим 4 % формаліном 

(Cribb & Bray 2010). Акантоцефали поміщалися до свіжої водогінної води із 

метою еверції хоботка, потім фіксувалися 70 % етанолом. Глохідії і членистоногі 

фіксувалися 4 % формаліном. Кілька екземплярів кожного таксону за можливості 

фіксувалися у чистому 96 % спирті для подальших молекулярних досліджень. 

Для видової ідентифікації, препарати акантоцефалів, нематод, п’явок, 

членистоногих і глохідій просвітлювалися у гліцерині та вивчалися під світовим 

мікроскопом як напівпостійні препарати. Фіксовані у формаліні цестоди та 

трематоди промивалися у 70 % етанолі, потім забарвлювалися залізним 

оцетокарміном, а після дегідратації у серії спиртів заливалися до канадського 

бальзаму як постійні препарати (Georgiev et al. 1986). Усі паразити визначалися за 

можливістю до виду, або до найнижчого можливого таксону. 

Для уточнення систематичної належності метацеркарій родини 

Cyathocotylidae, а також Apatemon sp., була проведена культивація in vitro. 

Метацеркарії Cyathocotylidae були ізольовані із цисти механічно. Вилучення із 

цист метацеркарій Apatemon sp. проводилося згідно із методою Кірна та ін. (Kearn 

et al. 1989). Цисти розміщувались на 30 хв. у 0.1 % розчині пепсину при pH 2 і 

T = 41°C, потім промивалися фізіологічним розчином і переносились до суміші 

розчинів 0.1 % трипсину і 0.1 % жовчної солі, де метацеркарії виходили із цист 

протягом 1 хв. Вилучені із цист метацеркарії поміщалися у 1.5 мл пробірки із 
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середовищем для культивації тканин, що містить 50 % курячої сироватки і 25 % 

NCTC-135, де культивувалися при температурі 41°C протягом 5 днів (Stewart et al. 

2003). Для культивації метацеркарій Apatemon sp. in vivo використані три 14-денні 

каченяти качки свійської (Anas platyrhynchos L., 1758), яким згодовували по 10 

метацеркарій кожному. Двоє каченят були розтяті через 5 дні, третій – через 7 

днів. Після обох культивацій (in vitro та in vivo), черви були зафіксовані згідно із 

загальними методами для трематод. 

Для порівняльного аналізу морфології і морфометрії дорослих гельмінтів, 

отриманих в наслідок культивації, використано препарати гельмінтів з родини 

Strigeidae із колекції Природничого музею ім. Каменського у Пржерові (Muzeum 

Komenského v Přerově), Чехія: 

1) Apatemon gracilis (Rudolphi, 1819) від черні чубатої (Aythya fuligula (L., 

1758)); м. Товачов, Центральна Моравія, Чехія, 06.09.1977 р. 

2) Apatemon gracilis від гаги звичайної (Somateria mollissima (L., 1758)); село 

Заглініце, Центральна Моравія, Чехія, 17.09.1988 р. 

3) Apatemon gracilis від черні червонодзьобої (Netta rufina (Pallas, 1773)); м. 

Погоржеліце, Південна Моравія, Чехія, 23.04.1985 р. 

4) Australapatemon minor (Yamaguti, 1933) від чирянки малої (Anas crecca L., 

1758); село Страхотін, Південна Моравія, Чехія, 04.08.1973 р. 

Для уточнення таксономічного положення мікроспоридій і акантоцефалів 

використовувалися молекулярні методи. Фіксований матеріал мікроспоридій 

екстрагувався із використанням кіту Mini AX Tissue (A&A Biotechnology), згідно 

із долученим протоколом. Виділені нуклеопротеїди зберігалася у 30 мкл води при 

T = −20°C. Ампліфікація фрагментів ядерної рибосомальної ДНК (рДНК) – генів 

малої субодиниці (SSU) 16S рибосомальної РНК, проводилася у термоциклері 

Biorad DNA Engine із використанням праймерів V1F і 1492R (Baker et al. 1994; 

Weiss & Vossbrinck 1998). Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) проводилася у 

50 мкл розчину, що містив 5 пмоль кожного праймеру, 25 мМ амінокислот, 25 мМ 

MgCl2, 2.5 мкл 10× Taq-полімеразного буферу, 1 U термостабільної ДНК-

полімерази (Novazym) і 5 мкл геномної ДНК. Пропалення проводилося при 94°C 
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протягом 2 хв., а подальші 35 циклів – при 94°C на 20 сек., 53°C на 45 сек. і 65°C 

на 2 хв. Останній крок проводився при 65°C протягом 7 хв. Продукти ПЛР реакції 

виявлялися у 1 % агаровому гелі при горизонтальному електрофорезі. ПЛР 

продукти були вирізані із гелю і пурифіковані за стандартною процедурою кіту 

Nucleospin Gel & PCR Clean-Up (Macherey-Nagel). Пурифіковані продукти ПЛР із 

праймерами V1F (5′-CACCAGGTTGATTCTGCCTGAC-3′) (Baker et al. 1994), 

1492R (5′-GGTTACCTTGTTACGACTT-3′) (Weiss & Vossbrinck 1998), 530F (5′-

GTGCCAGC(C/A)GCCGCGG-3′) (Vossbrinck et al. 1993) і 964R (5′-

CGCGTTGAGTCAAATTAAGCCGCACA 3′) (Terry et al. 2003) передавалися до 

фірми Genomed S.A. (м. Варшава, Польща) для подальшого секвенування. Кінцеві 

секвенси отримувалися за допомогою Contig Express (Vector NTI) і GenDoc. 

Порівняння отриманих секвенсів із даними ГенБанку (GenBank) проводилося за 

допомогою MEGA software (ver. 6.06) і BLAST (NCBI). В якості аутгрупи 

використано 15 секвенсів генів 16S малої субодиниці рибосомальної РНК з 

мікроспоридій риб, а також з Nosema granulosis Terry, Smith, Bouchon, Rigaud, 

Duncanson, Sharpe & Dunn, 1999 (KM657356). Крім того, для порівняльного 

аналізу використано власний матеріал мікроспоридій від атерини піщаної 

(Atherina boyeri Risso, 1810), відловленої в Одеській затоці. Вирівнювання 

секвенсів проводилося за допомогою Clustal W в MEGA 6 Software (Tamura et al. 

2013). Для побудови філогенетичного дерева аналіз проводився за моделлю 

Кімури (Kimura’s model). Відстань між секвенсами та загальна середня відстань 

розраховувалися за допомогою метода p-відстані (p-distance method), що включає 

перехід і трансверсію. 

Для досліджень акантоцефалів роду Pomphorhynchus, вивчався фрагмент 

ITS1 ядерної рДНК. Екстракція ДНК проводилася за допомогою стандартного 

кіту DNeasy® Blood & Tissue Kit (Qiagen, м. Гільден, Німеччина) згідно із доданою 

інструкцією. Частина ITS1 була ампліфікована за допомогою праймерів BD1 (5´-

GTCGTAACAAGGTTTCCGTA-3´; пряма) (Kráľová-Hromadová et al. 2003) і 

AC/ITS1 (5´- TTGCGAGCCAAGTGATTCAC-3´; зворотна) (Franceschi et al. 2008). 

ПЛР проводилася у відповідності до протоколу Франческі та ін. (Franceschi et al. 
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2008). Продукти ПЛР були пурифіковані за допомогою ExoSAP-IT™ (Affymetrix 

Inc., м. Санта-Клара, Каліфорнія, США) і потім секвеновані із використанням тих 

самих праймерів. Секвенування проводилося із використанням секвенатора 

Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer і відповідного кіту BigDye® Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystem by Thermo Fisher Scientific, м. Прага, 

Чехія), згідно із доданою інструкцією. Отримані секвенси були досліджені та 

редаговані за допомогою Sequencher software (Gene Codes Corp., м. Енн Арбор, 

Мічиґан, США). Подальший аналіз і порівняння секвенсів ITS1 проведено 

пошуковою системою BLASTn у базі даних NCBI. 

Паразитологічна термінологія використовується у відповідності до Буша та 

ін. (Bush et al. 1997). Далі наведено паразитологічні індекси, що розраховувалися 

протягом роботи. 

Екстенсивність зараження (prevalence, P): P = 
N

n
 × 100% 

де n – кількість заражених риб, N – кількість досліджених риб. 

Інтенсивність зараження (intensity, I) – кількість гельмінтів в дослідженій 

рибі. Виражається у вигляді мінімальної (min) та максимальної (max) кількості 

паразитів на один екземпляр риби (intensity range, IR). При дуже великій кількості 

паразитів на екземпляр риби (від кількох сотень до кількох тисяч) 

підраховувалась їх приблизна кількість. 

Середня інтенсивність зараження (mean intensity, MI): MI = 
n

Np
n

=i


1 , 

де Np – кількість паразитів, n – кількість заражених риб. 

Індекс рясності зараження (abundance, A): A =
N

Np
n

=i


1  

де Np – кількість паразитів, N – кількість досліджених риб. 

Для мікропаразитів визначалася тільки екстенсивність. Кількісні показники 

мікропаразитів визначалися за їх кількістю в полі зору мікроскопу і реєструвалися 

за власне розробленою шкалою (Mierzejewska et al. 2012): 
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1) S – Спорадичні, або поодинокі (sporadic) – один екземпляр в полі зору 

мікроскопу 

2) NN – Малочисельні (not numerous) – кілька одиниць в полі зору мікроскопу 

3) N – Чисельні (numerous) – до 20 одиниць в полі зору мікроскопу 

4) VN – Дуже чисельні (very numerous) – більше ніж 20 одиниць в полі зору 

мікроскопу 

5) M – Масові (mass) – сотні одиниць в полі зору мікроскопу 

Подібність між угрупованнями визначалася за Індексом Чекановського-

Сьоренсена (ICS, %) (Sørensen 1948). Високою вважалася подібність вище за 

50 %. Значимість в угрупованні паразитів визначалася за індексом рясності за 

шкалою Цандера та ін. (Zander et al. 2000): 

Основний вид (core species) – A > 2.0 

Другорядний вид (secondary species) – A в діапазоні 0.6–2.0 

Супутній вид (satellite species) – A в діапазоні 0.2–0.6 

Рідкісний вид (rare species) – A < 0.2 

Для кожної локації основні види вважалися численними та рівномірно 

розподіленими, в той час як супутні – значно менш численні та неоднорідно 

розподілені (Holmes & Price 1986). Концепція видової специфічності паразитів 

використана у відповідності до Юзе і Комбе (Euzet & Combes 1980): ойоксенні 

види (oioxenous) – заражають один вид хазяїна, стеноксенні (stenoxenous) – групу 

таксономічно близьких видів, а евриксенні (euryxenous) – широке коло хазяїв. 

Середнього інфраугруповання (IC) – середня кількість видів паразитів на 

один екземпляр хазяїна – використано для порівняння угруповань паразитів 

бичків в межах ЦКІ. Тенденція до формування інфраугруповання оцінювалася за 

показниками Індексу інфраугруповання (Infracommunity Index, ICI): ICI = 
IjNj

Mij


, 

де Ij – середня кількість видів паразитів у хазяїні j (=середнє інфраугруповання), 

Mij – відносна кількість хазяїв j, спільно інфікованих паразитом I та іншими 

паразитами, Nj – відносна кількість заражених хазяїв «j». Високою тенденцією до 

утворення угруповання вважалася при показниках ICI більш за 0.30 (Zander 2004). 
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В якості міри різноманітності використовувалися такі показники, як видове 

багатство (кількість видів у певному хазяїні або локації), а також індекси 

Бріллюена (для інфраугруповань) і Шеннона (для компонентних угруповань). Для 

кожного із вказаних індексів розраховано рівномірність. 

Дискримінантний аналіз проводився за показниками рясності кожного 

окремого виду паразиту в конкретній особині хазяїна; розраховувався із 

використанням програми Statistica for Windows 12 (StatSoft, 2013). Достовірність 

дискримінаційної сили для окремих видів паразитів визначалася за показниками 

Лямбди Вілкса (Wilks’ Lambda, WL). Відстань Магаланобіса (Mahalanobis 

distance, MD) розраховувалася для оцінки багатоваріантного простору між 

рясністю паразитів для кожної особини риби, а середні показники MD – для 

кожної групи риб. Різниця у показниках рясності зараженості оцінювалася за 

допомогою U-критерію Манна-Уітні (Mann-Whitney U-test). Для оцінки сезонних 

змін у зараженості паразитами використовувався тест Краскала-Уолліса (Kruskal-

Wallis test, KW). Кореляція визначалася за допомогою коефіцієнту рангової 

кореляції Спірмена (Spearman’s correlation coefficient, rs). Рівень достовірності 

вимірювався за показниками p < 0.05, за необхідності корегувався за методом 

поправки Бонферроні, розділюючи оригінальний показник p на кількість тестів. 

Накопичення паразитів продовж Центрального коридору інвазій (ЦКІ) 

розраховувалася згідно із Угландом та ін. (Ugland et al. 2003) за допомогою пакету 

аналізу Primer 6.0 (Copyright 2005 PRIMER-E Ltd). 

Вплив розміру риби (коваріація), сезону і статі на зараженість паразитами 

тестувалася за допомогою узагальнених лінійних моделей (GLM, негативний 

біноміальний розподіл). Вплив статі та сезону на розміри риби оцінювалися 

аналізом коваріації (ANCOVA). Валідність кожної із моделей оцінювалася згідно 

із Зюйором і Іено (Zuur & Ieno 2016). 

Різниця в угрупованнях паразитів оцінювалася за допомогою 

перестановочного багаторазового дисперсійного аналізу (PERMANOVA) 

(Anderson 2001), із показниками p отриманими із 999 перестановками та 

відображеними на перших двох осях неметричного багатовимірного 
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масштабування (NMDS). Обидва PERMANOVA і NMDS базувалися на матрицях 

індексів Жаккара (бінарний) і Брея-Куртіса (якісний). Щоб уникнути впливу 

розмірів риб на рясність, індекс Брея-Куртіса розраховувався по 

стандартизованих даних: рясність кожного паразиту була виражена у відсотках 

від загальної рясності. Різниця у рясності та багатстві фауни тестувалася за 

допомогою GLM (розподіл «квазіпуассон», тобто розподіл Пуассона 

вирівнювався для надмірної і низької дисперсії, які були виявлені відповідно до 

даних рясності та багатства), де розміри риб були включені як коваріації 

(відповідно до можливих зв’язків між розмірами риб і рясністю паразитів). Аналіз 

проведений за допомогою пакету R statistical software v 3.2.4 (R Core Team 2015). 
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3. ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ПАРАЗИТІВ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ РЯДУ 

БИЧКОПОДІБНІ (GOBIIFORMES) 

Царство Гриби (Fungi L., 1753) 

Тип Мікроспоридії (Microsporidia Balbiani, 1892) 

Клас Мікроспори (Microsporea Delphy, 1963) 

Ряд Glugeida Issi, 1986 

Родина Glugeidae Thélohan, 1892 

Loma acerinae (Jírovec, 1930) 

Білі ксеноми знайдені у стінках кишечника бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) 

із пониззя Волги біля Волгограду, Росія, Середнього Дніпра в районі Києва, 

Україна, а також бичка-цуцика західного (Proterorhinus semilunaris) з 

Влоцлавського водосховища, Вісла, Польща (Kvach et al. 2014, 2015). 

Екстенсивність зараження бичка-бабки з Нижньої Волги склала 7.1 % (рясність – 

масові), а з Середнього Дніпра – 20.8 % (чисельні); зараженість бичка-цуцика 

західного із Влоцлавського вдсх. – 2.7 % (спорадичні). 

Ці самі мікроспоридії знайдені у бичків в межах природного ареалу: у бичка-

бабки з Дніпровського лиману (P = 11.3 %; малочисельні), дельти Дунаю (P = 

7.8 %; малочисельні) і Нижнього Дунаю (P = 61.5 %; масові); у бичка-кругляка 

(Neogobius melanostomus) з пониззя (P = 8.3 %; спорадичні) і дельти Волги (P = 

5.6 %; масові), у Дніпровському лимані (P = 8.1 %; спорадичні), і у дельті Дніпра 

(P = 5.6 %; спорадичні); у бичка-горлапа (Ponticola gorlap) з дельти Волги (P = 

4.2 %; масові); у бичка-цуцика західного з дельти Дніпра (P = 5.6 %; спорадичні); 

у бичка-цуцика волзького (Proterorhinus semipellucidus) з дельти Волги (P = 6.7 %; 

малочисельні) (Kvach et al. 2014, 2015, 2018d). 

Мікроспоридії зі стінок кишечника Понто-Каспійських бичків зазвичай 

вказувалися як Glugea anomala (Moniez, 1887) (Чернышенко 1960, 1966), Glugea 

schulmani Gasimagomedov & Issi, 1970 (Газимагомедов & Исси 1970), Glugea 

melanostomi Ovcharenko, 1985, Glugea naidenovi Ovcharenko, 1985, Glugea 
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markevichi Ovcharenko, 1985 (Овчаренко 1985), Glugea sp. (Найденова 1974), або 

як Loma sp. (Krasnovyd et al. 2012; Kvach et al. 2015). Нами проведено детальний 

аналіз отриманих зразків, аби з’ясувати таксономічний статус мікроспоридій від 

Понто-Каспійських бичкових риб (Ovcharenko et al. 2017). Далі приводимо 

результати досліджень. 

Обстеження методами світлової мікроскопії 

Ксеноми білі, малі, сферичні, їх стінки заповнені безструктурною масою 

(Рис. 3.1). Молоді ксеноми містять стадії розвитку паразитів, дозрілі являють 

собою непрозорі сфери ~ 0.35 мм в діаметрі, заповнені однотипними спорами. 

Спори еліпсоїдні, слабо звужені на передньому кінці, іноді овальні або видовжені 

за формою. Розміри живих спор 3.1–4.5 × 2.0–2.9 мкм (Рис. 3.1). Забарвленні 

спори видовжено-овальні, 2.3–4.3 × 1.6–3.4 мкм. Морфологічні особливості спор і 

порівняння із іншими видами роду приведено у додатку (Додаток Г, табл. Г1). 

Дослідження ультраструктури за допомогою методів ТЕМ 

Стінка ксеноми складається з дрібнозернистого матеріалу до 350 нм 

товщиною, нечітко відділена від зовнішніх тканин (Рис. 3.1). Всередині ксеномна 

матриця містить ядро хазяїна і велику кількість стадій розвитку та спор паразита, 

рівномірно розподілених у порожнині ксеноми. Поміж ними також 

спостерігаються везикулярні та зернисті включення, а також невелика кількість 

мікротубулярних структур діаметром близько 40 нм, які заповнюють простір між 

спорами та стадіями спорогонії (Рис. 3.1, 3.2). 

Спорогонія пробігає всередині спорофорної везикули (sv), що містить змінне 

число споронтів у вигляді заокруглених клітин діаметром від 2 до 4 мкм (Рис. 

3.1). Швидше за все, мембрани sv утворюються внаслідок злиття мікровезикул 

клітини хазяїна. 

У незрілих спорах видно поодиноке ядро (nu), первинну полярну трубку (pf) і 

вакуолярну субстанцію задньої вакуолі (gs), заповнену тонким однорідним 

матеріалом із низькою електронною щільністю (Рис. 3.1, 3.2). На зрізах задньої 

частини незрілої спори спостерігаються утворення спіралевидної частини 

полярного філаменту, задня вакуоля (pv), що містить кулеподібну гомогенну
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Рис. 3.1. Дані світлової мікроскопії і ультраструктури спорогональних стадій Loma acerinae з 

кишечника Neogobius melanostomus (1–3), Neogobius fluviatilis (5, 6, 8–10) і Proterorhinus 

semilunaris (7). 1 – мікрофотографія кишкової стінки із трьома білими ксеномами (відбите 

світло); 2 – незріла ксенома із стадіями розвитку паразита; 3 – напівтонкі зрізи молодої 

ксеноми, із зрілими спорами; 4 – мікрофотографія поверхні ксеноми із прикріпленими 

мікрофібрілярними структурами, електронщільна стінка ксеноми із зернистою субстанцією 

(стрілка) і частиною заднього регіону зрілої спори (s); 5 – живі спори (контраст Номарського); 

6, 7 – спори, забарвлені за Гімзою. 8 – споронти всередині спорофорної везикули (стрілкою 

позначено епіспоронтальний простір, що містить мікротрубочки); 9 – частина вмісту ксеноми із 

змішаним споробластом (sb), спорами (s) із численними мікротрубочками (стрілка); 10 – 

поздовжній зріз задньої чистина незрілої спори. Шкала: 0.7 мм (1), 0.1 мм (2, 3), 200 нм (4), 5 

мкм (5, 7), 4 мкм (6), 2 мкм (8, 9), 500 нм (10). 
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Рис. 3.2. ТЕМ мікрофотографії спор, ізольованих з Neogobius fluviatilis (1, 2, 5), Neogobius 

melanostomus (3, 4) і Proterorhinus semilunaris (6). 1 – передній регіон зрілої спори (видно 

якірний диск (ad), ламелярний (ap) і везикулярний (pp) регіони поляропласту і мануброїдна 

основа полярного філаменту (pf), екзоспори (ex) і ендоспори (en), електронщільні агреговані 

рибосоми (rs), трубочки (tb) різного діаметру, за межами спори деякі із булавовидними кінцями, 

позначені стрілкою); 2 – деталі ультраструктури полірибосом (rs), позначені стрілками (видно 

везикули заднього поляропласту (pp) і мануброїдну частину полярного філаменту); 3 – задній 

регіон незрілої спори із 10-ма завитками полярного філаменту (pf) і округлою субстанцію (gs) 

всередині задньої вакуолі, заповненої численними мембранами апарату Гольджі; 4–6 – задній 

регіон зрілої спори від різних видів бичків: N. melanostomus (4), N. fluviatilis (5) і P. semilunaris 

(6). Шкала: 200 нм (1), 100 нм (2), 150 нм (3), 300 нм (4–6). 
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субстанцію і стопки мембран апарату Гольджі. Стінки спор складаються з тонких 

шарів екз- (ex) і ендооспори (en) (Рис. 3.1, 10). Дозрівання спор супроводжується 

потовщенням стінки споронту, завершенням розвитку поляропласту і 

збільшенням об’єму задньої вакуолі. 

Дозрілі спори одноядерні та тонкостінні, зі спіралевидною задньою частиною 

полярного філаменту (pf), задньою вакуолею (pv) із постеросомою (ps), 

двошаровою стінкою, яка складена з екзо- (ex) та ендоспор (en), поодиноким 

ядром (nu), переднім (ap) і заднім (pp) поляропластом (Рис. 3.2). Спори більш-

менш ізольовані; останні один-два завитки pf різко звужуються до половини 

діаметра. Число завитків полярного філаменту у різних видів хазяїв варіює від 10 

(9 + 1) у бичка-кругляка до 13 (11 + 2) у бичка-бабки та 14 (13 + 1) у бичка-цуцика 

західного. Стінка спори товщиною 25–30 нм, електронщільна екзоспора без 

орнаментації, електронпрозора ендоспора значно тонша над якірним диском. 

Товщина ендоспори дещо різна в залежності від виду хазяїна, від 30–35 нм у 

бичка-бабки до 40–50 нм у бичка-цуцика західного і 60–80 нм у бичка-кругляка. У 

зрілих спорах спостерігались численні агрегації полірибосом (rs), розміщених на 

мембранах ендоплазматичної сітки у вигляді довгих спіральних стрічок. 

Поляропласт із передньою пластичною ділянкою (ap) і задньою везикулярною 

(губчастою) ділянкою (pp). Задня вакуоля (pv) велика, сягає середини спори, 

містить ряд електронщільних включень. Простір pv незрілих спор заповнений 

мембранними структурами, швидше за все, похідними апарату Гольджі. 

Філогенетичні відносини 

Чотири різні секвенси ксеномів Loma, отримані протягом наших досліджень, 

були порівняні із 16 спорідненими секвенсами із ГенБанку за SSU рДНК регіоном 

(1172 вирівняних позицій) (Рис. 3.3). Усі Loma spp. із наших досліджень 

формують єдину кладу всередині L. acerinae від йоржа європейського 

(Gymnocephalus cernuus (L., 1758)) з Фінляндії (100 % подібність). Аналіз 

філогенетичного дерева показує 3 групи L. acerinae-подібних мікроспоридій (Рис. 

3.3). Перша група (A) містить секвенси, отримані з поточного дослідження, а 

також найподібніші до них секвенси. Усі аналізи розміщують наші секвенси 
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L. acerinae від різних хазяїв (бичок-кругляк, бичок-бабка і атерина піщана 

(Atherina boyeri)) разом із L. acerina з інших країн: Фінляндія (від йоржа 

європейського – AJ252951 і AF356224) і України (від бичка-бабки – KT964890). У 

другій групі секвенсів (B) виділяються Glugea sp. разом із Pleistophora sp. і 

Microsporidia sp. Третя (С) – різнорідна група – містить різні види Glugea 

(G. anomala, Glugea gasterostei Voronin, 1974, Glugea hertwigi Weissenberg, 1911, 

Glugea plecoglossi Strickland, 1911 і Glugea sp.). 

 

 

Рис. 3.3. Філогенетичне дерево, згенероване із 1172 вирівняних позицій SSU рДНК 6 видів 

Loma spp. і 13 споріднених секвенсів. Секвенси Nosema granulosis використані як аутгрупа. 

Шкала масштабу показує еквівалентність відстані між послідовностями. 

 

Incertae sedis 

Microsporidium sp. 

Білі ксеноми знайдені у м’язах бичка-цуцика західного з дельти Вісли, а 

також на брижійці бичка-кругляка із Щецинської та Ґрайфсвальдської заток, 

протоки Штрелазунд, Унтерварноу, Кільського каналу, естуарію та пониззя Лаби 

(Kvach & Winkler 2011; Kvach et al. 2014, 2019) (табл. 3.1). Оскільки ксеноми були 

великого розміру (до 2 мм в діаметрі), нами підраховані абсолютні показники 

інтенсивності та рясності (табл. 3.1). Крім бичків, дві ксеноми знайдені нами на 
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стінках кишечника одного ротаня-головешки (P. glenii) з р. Десна: P = 3.4 %; A = 

0.1 (Kvach et al. 2013). 

 

Таблиця 3.1 

Зараженість бичків-вселенців і місцевих видів риб з басейнів Балтійського і Північного морів 

ксеномами Microsporidium sp. 

Бички-вселенці Місцеві риби 

Акваторія Neogobius 

melanostomus 

Proterorhinus 

semilunaris 

Gobius 

niger 

Pomatoschistus 

microps 

1 2 3 4 5 

P 44.0 – – – 

MI 3.0 ± 2.3 – – – 

IR 1–8 – – – 
Щецинська затока 

A 1.3 – – – 

P 36.4 – 60.0 10.0 

MI 2.3 ± 1.3 – 2.2 ± 1.9 1.0 ± 0.0 

IR 1–4 – 1–6 1 

Ґрайфсвальдська 

затока 

A 0.8 – 1.3 0.1 

P 46.7 – – – 

MI 1.7 ± 1.5 – – – 

IR 1–5 – – – 
протока Штрелазунд

A 0.8 – – – 

P 56.0 – 56.5 10.0 

MI 2.3 ± 1.9 – 2.2 ± 1.7 1.0 ± 0.0 

IR 1–7 – 1–7 1 
Унтерварноу 

A 1.3 – 1.3 0.1 

P 38.3 – – – 

MI 2.4 ± 2.3 – – – 

IR 1–9 – – – 
Кільський канал 

A 0.9 – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Таблиця 3.1 

Закінчення 

1 2 3 4 5 

P – 7.7 – – 

MI – 1.0 – – 

IR – 1 – – 
Дельта Вісли 

A – 0.1 – – 

P 13.0 – – – 

MI 4.3 ± 1.5 – – – 

IR 3–6 – – – 
Естуарій Лаби 

A 0.6 – – – 

P 20.0 – – – 

MI 3.5 ± 2.1 – – – 

IR 1–6 – – – 
Пониззя Лаби 

A 0.7 – – – 

 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків, ці паразити 

відзначені у м’язах бичка-бабки (P = 3.2 %; IR = 1; A = 0.03) і бичка-кругляка (P = 

5.4 %; IR = 1; A = 0.1) з Дніпровського лиману (Kvach et al. 2014). Крім Понто-

Каспійських бичків, аналогічні ксеноми спорадично знайдені на брижійці бичка 

чорного (Gobius niger) з Ґрайфсвальдської затоки та Унтерварноу, а також лисуна 

звичайного (Pomatoschistus microps) з Унтерварноу (Kvach & Winkler 2011) (табл. 

3.1). 

Всередині ксеномів добре проглядалися живі спори (Рис. 3.4). Уточнення 

видової приналежності знайдених мікроспоридій було неможливим, тому нами 

віднесені до комплексного таксону Microsporidium sp., який являє собою 

невизначених до виду м’язових мікроспоридій. 

 

Fungi gen. sp. 

Цисти невизначених до виду грибів знайдені на зябрах бичка-гінця 

(B. gymnotrachelus) з Влоцлавського водосховища, Вісла, при P = 1.0 %, 
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інтенсивність – спорадичні (Kvach et al. 2014). Визначити таксономічну 

приналежність не вдалося. Інші знахідки аналогічних цист не спостерігалися. 

 

 

Рис. 3.4. Живі спори Microsporidium sp. з м’язів бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) з 

Дніпровського лиману. Стрілками вказані октоспори. Шкала: 18 мкм 

 

Царство Хромісти (Chromista Cavalier-Smith, 1981) 

Тип Myzozoa Cavalier-Smith & Chao, 2004 

Клас Conoidasida Levine, 1988 

Ряд Eucoccidiorida Léger, 1911 

Родина Еймерієві (Eimeriidae Minchin, 1903) 
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Eimeria sp. 

Кокцидійні ооцисти знайдені у слизовій ректиму трьох видів бичків – бичка-

бабки, бичка-кругляка і бичка-гінця – з басейну Вісли (Kvach et al. 2014; 

Mierzejewska et al. 2014) (Рис. 3.5). Найбільші показники зараження 

спостерігалося у бичка-бабки (табл. 3.2). Бичок-кругляк виявився зараженим 

тільки в дельті Вісли, натомість бичок-бабка і бичок-гонець – на всій ділянці від 

Буго-Нарви до дельти. 

 

 

Рис. 3.5. Дві ооцисти Eimeria sp. із слизової ректуму бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) з 

Влоцлавського вдсх., Польща. Шкала: 12 мкм. 

 

Також, ті самі ооцисти знайдені в межах природного ареалу Понто-

Каспійських бичків, де зараженими виявилися 3.2 % бичка-бабки з Дніпровського 

лиману і 2.8 % бичка-кругляка з дельти Дніпра (Kvach et al. 2014). 

Представники роду Eimeria відзначалися у Понто-Каспійських бичків 

різними авторами у різних водоймах. На приклад, три види – Eimeria credintsi 
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Moshu, 1992, Eimeria daviesae Molnár, 2000 і Eimeria marmorata Molnár, 1996 – 

відзначені у бичка-бабки, бичка-головача (Ponticola kessleri) і бичка-цуцика 

західного з угорської ділянки Середнього Дунаю (Molnár 1996, 2006). 

 

Таблиця 3.2 

Показники зараженості трьох видів бичків-вселенців з басейну Вісли кокцидіями Eimeria sp. 

Вид хазяїна Буго-Нарва 
Влоцлавське 

всдх. 
Нижня Вісла Дельта Вісли 

P 6.9 19.2 33.3 16.7 Neogobius 

fluviatilis IR NN S–N VN N 

P – – – 5.3 Neogobius 

melanostomus IR – – – N 

P 8.3 2.1 6.3 6.7 Babka 

gymnotrachelus IR S S–N M N 

Примітка: P – екстенсивність (%); IR – інтенсивність (min-max) 

 

Тип Війчасті (Ciliophora Doflein, 1901) 

Клас Phyllopharyngea de Puytorac, Batisse, Bohatier, Corliss, Deroux, Didier, 

Dragesco, Fryd-Versavel, Grain, Grollere, Horasse, Mode, Laval, Roque, Savoie 

& Tuffrau, 1974 

Ряд Chlamydodontida Deroux, 1976 

Родина Chilodonellidae Deroux, 1970 

Chilodonella sp. 

Невизначені до виду інфузорії роду Chilodonella знайдені на зябрах бичка-

бабки із Влоцлавського вдсх. (Mierzejewska et al. 2014). Екстенсивність зараження 

бичка-бабки складала 1.0 %, при інтенсивності N. 

Серед представників роду Chilodonella у Понто-Каспійських бичків-

вселенців реєструвалася Chilodonella piscicola (Zacharias, 1894) – цим видом 

виявився зараженим бичок-цуцик волзький (Proterorhinus semipellucidus) з 

Рибінського водосховища, Волга, Росія (Шершнева 2012, 2014). Крім того, 
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невизначені до виду особини знайдені у бичка-цуцика західного із оз. Сент-Клер, 

США (Pronin et al. 1997). 

 

Клас Oligohymenophorea de Puytorac, Batisse, Bohatier, Corliss, Deroux, Didier, 

Dragesco, Fryd-Versavel, Grain, Grollere, Horasse, Mode, Laval, Roque, Savoie 

& Tuffrau, 1974 

Ряд Hymenostomatida Delage & Hérouard, 1896 

Родина Ichthyophthiriidae Kent, 1881 

Ichthyophthirius multifiliis Fouquet, 1876 

Поодинокі інфузорії знайдені на зябрах бичка-кругляка з естуарію Лаби в 

Німеччині, а також із верхів’їв Лаби в Чехії (Kvach et al. 2017b, 2019). В обох 

випадках знайдено по одному екземпляру. У районі естуарію екстенсивність 

зараженості бичка-кругляка склала 4.3 %, при A = 0.04, а у верхів’ях – P = 1.9 %, 

при A = 0.02. 

Космополітичний вид паразита, що заражає будь-які види риб (Бауер 1984). 

Характеризується складним життєвим циклом. На рибах паразитує кінцева стадія 

– трофонт. Вільні стадії – томонти, томіти та теронти – чутливі до зовнішніх 

факторів середовища. Теронти можуть використовуватись для живлення 

ракоподібними, що знижує зараженість риб у водоймі. 

 

Ряд Сидячі інфузорії (Sessilida Stein, 1833) 

Родина Epistylididae Kahl, 1933 

Apiosoma sp. 

Невизначені до виду сидячи інфузорії роду Apiosoma знайдені на зябрах і 

плавцях бичка-бабки і бичка-цуцика західного із Влоцлавського вдсх. 

(Mierzejewska et al. 2014). Екстенсивність зараженості бичка-бабки склала 2.9 %, 

при інтенсивності NN–N, а бичка-цуцика західного – P = 2.7 %, при інтенсивності 

NN. 



 

 

83

У Понто-Каспійських бичків-вселенців представники цього роду 

відзначалися й іншими авторами. Так, у Рибінському вдсх. у бичка-цуцика 

волзького знайдено Apiosoma baueri (Kaschkowski, 1965) (Шершнева 2012, 2014). 

У басейні Середнього Дніпра, у річці Рось, у бичка-бабки відзначено Apiosoma 

complanatum (Timofeev, 1962) (Заіченко 2015b). 

 

Ряд Mobilida Kahl, 1933 

Родина Триходинові (Trichodinidae Claus, 1951) 

Trichodina acuta Lom, 1961 

Серед триходин, знайдених у ротаня-головешки із озер Києва, одну 

інфузорію ідентифіковано як T. acuta (Kvach et al. 2013; Drobiniak et al. 2014) (Рис. 

3.6, А). Показники зараженості для кожного конкретного виду триходин 

визначити було неможливо. Загальна зараженість ротаня-головешки триходинами 

у досліджених акваторіях приведена у табл. 3.3. 

Далі приводимо морфологічні характеристики ідентифікованої клітини 

(Додаток Г, табл. Г2). Діаметр клітини 76.7 мкм, діаметр адгезивного диску 

61.8 мкм. Кількість зубців – 21. Ширина крайової мембрани 5.4 мкм, діаметр 

кільця зубців – 53.4 мкм, кількість радіальних смужок на зубець – 5. Центральна 

зона кільця зубців ясна, рівномірно забарвлена сріблом. Лезо серповидне, широке, 

заповнює більшість простору між y-осями; кінець зовнішнього виросту гострий, із 

дистальним краєм трохи вищим, або на тому самому рівні. Дистальна поверхня 

зовнішнього виросту трихи нахиляється у бік випуклого кінця леза, що лише 

трохи торкається, або трохи заходить за y-вісь. Задній кінець леза формує 

глибокий вигін із найглибшою точкою нижче за апекс леза. Апофіз леза завжди 

розвинутий, кутовий, співпадає із добре розвиненою задньою проекцією 

попереднього зубця; довжина леза 7.1 мкм. Внутрішні вирости широкі та трохи 

звужуються донизу, дещо вигнуті. Довжина внутрішнього виросту 8.3 мкм. 

Центральна частина занижена, добре розвинена, трохи заходить далі ніж за 

половину вісі y1. 
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Рис. 3.6. Імпрегновані сріблом триходини від ротаня-головешки (Perccottus glenii) з різних 

акваторій: A – Trichodina acuta; B – Trichodina intermedia; C – Trichodina mutabilis; D – 

Trichodina nigra; E – Trichodina pediculus; F – Trichodina perforata. Шкала: 10 мкм. 
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Таблиця 3.3 

Загальні показники зараженості ротаня-головешки (Perccottus glenii) з різних акваторій триходинами Trichodina spp., із позначкою 

присутності (+) кожного окремого виду 

Вид триходини р. Десна оз. Києва р. Трубіж 
Івачівське 

вдсх. 

р. 

Гірський 

Тікич 

р. 

Бюхерлґрабен

р. 

Чаронда 

Дельта 

Дунаю 

Влоцлавське 

вдсх. 

P 24.1 27.3 26.7 75.0 27.3 82.0 13.3 38.5 47.6 
Trichodina spp. 

IR S–VN S–M S–NN S–M S–N S–VN S S–VN S–VN 

Trichodina acuta – + – – – – – – – 

Trichodina domerguei – – – – – – – – + 

Trichodina intermedia – + – – – – – + – 

Trichodina mutabilis – + – – – – – + – 

Trichodina nigra – – – + – – – + – 

Trichodina pediculus + + – – – – – + – 

Trichodina sp.  + + + + + + + –  

Примітка: P – екстенсивність (%); IR – інтенсивність (min-max) 
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Trichodina intermedia Lom, 1961 

Знайдені у ротаня-головешки з озер Києва і дельти Дунаю (Kvach et al. 2013; 

Drobiniak et al. 2014) (Рис. 3.6, В). Для показників зараженості триходинами див. 

табл. 3.3. 

Далі приводимо морфологічні характеристики двох ідентифікованих клітин 

(Додаток Г, табл. Г2). Діаметр клітини 48.9 мкм, діаметр адгезивного диску 

44.0 мкм. Кількість зубців – 28–29. Ширина крайової мембрани 3 мкм, діаметр 

кільця зубців – 25.0–26.3 мкм. Центральна зона кільця зубців ясна, рівномірно 

забарвлена сріблом. Леза прямокутні, майже без вигину, розташовані паралельно 

один до одного, попереду від променів; довжина лез – 5.2–5.5. Промені тонкі, 

ниткоподібні, читко направлені назад; довжина променів 6.3–6.7. Передні та задні 

межі лез паралельні осям y і y1, центральна частина тонка і розміщена за віссю y. 

 

Trichodina mutabilis Kazubski & Migala, 1968 

Знайдені у ротаня-головешки з озер Києва і дельти Дунаю (Kvach et al. 2013; 

Drobiniak et al. 2014) (Рис. 3.6, C). Для показників зараженості триходинами див. 

табл. 3.3. 

Далі приводимо морфологічні характеристики 14 ідентифікованих клітин 

(Додаток Г, табл. Г2). Діаметр клітини 51.1–82.4 (64.7 ± 10.6) мкм, діаметр 

адгезивного диску 41.3–68.4 (54.1 ± 8.4) мкм. Кількість зубців – 23–29 (25.6 ± 2.0). 

Ширина крайової мембрани 3.0–5.5 (3.9 ± 0.8) мкм, діаметр кільця зубців – 24.1–

35.1 (30.6 ± 3.1) мкм. Центральна зона кільця зубців ясна, рівномірно забарвлена 

сріблом. Лезо прямокутне, 6.0–8.8 (7.5 ± 0.9) мкм довжиною, має закруглений 

дистальний кінець із точкою дотику нижче дистальної; задня поверхня леза майже 

пряма, формує дуже слабкий вигін; дистальна поверхня лопаті округла і не 

паралельна крайовій мембрани; центральна частина ніжна і тісно пов'язана з 

наступним рядом зубців. Промені тонкі та прямі, чітко спрямовані назад, довжина 

променя 5.3–8.3 (7.1 ± 0.9) мкм. 

 



 

 

87

Trichodina nigra Lom, 1960 

Знайдені у ротаня-головешки з озер Києва, Івачівського водосховища (басейн 

Дністра) і дельти Дунаю (Kvach et al. 2013; Drobiniak et al. 2014) (Рис. 3.6, D). Для 

показників зараженості триходинами див. табл. 3.3. 

Далі приводимо морфологічні характеристики 8 ідентифікованих клітин 

(Додаток Г, табл. Г2). Діаметр клітини 54.6–70.3 (60.6 ± 8.8) мкм, діаметр 

адгезивного диску 43.0–60.0 (49.9 ± 6.4) мкм. Кількість зубців – 20–26 (23.1 ± 1.7), 

діаметр кільця зубців – 25.0–34.7 (29.1 ± 3.7) мкм. Центральна зона кільця зубців 

ясна, рівномірно забарвлена сріблом. Леза вигнуті, широкі, з усіченою верхівкою, 

близько розташовані один до одного; довжина леза 6.3–8.0 (7.3 ± 0.6) мкм. 

Передній і задній край леза майже паралельні вісі y. Промені чітко 

спрямовані вперед, розширюються к верхньому краю і звужуються вниз; довжина 

променів 6.0–8.5 (7.4 ± 0.9) мкм. Центральна частина широка. Ширина крайової 

мембрани та діаметр тіла не вимірювались. 

 

Trichodina pediculus Ehrenberg, 1838 

Знайдені у ротаня-головешки з Десни, озер Києва і дельти Дунаю (Kvach et 

al. 2013; Drobiniak et al. 2014) (Рис. 3.6, Е). Для показників зараженості 

триходинами див. табл. 3.3. 

Далі приводимо морфологічні характеристики 9 ідентифікованих клітин 

(Додаток Г, табл. Г2). Діаметр клітини 51.1–62.3 (57.6 ± 3.9) мкм, діаметр 

адгезивного диску 46.1–53.5 (49.1 ± 2.9) мкм. Кількість зубців – 22–26 (23.3 ± 1.9). 

Ширина крайової мембрани 2.2–4.3 (3.6 ± 1.2) мкм, діаметр кільця зубців – 25.5–

32.6 (28.5 ± 2.4) мкм. Центральна зона кільця зубців ясна, рівномірно забарвлена 

сріблом. Лезо серповидне, вигнуте, широке, з усіченою верхівкою, довжиною 6.1–

8.1 (7.1 ± 0.6) мкм, звужується до виразної точки дотику; верхівка леза виходить 

за межу вісі y. Промені тонкі та звужуються вниз, чітко спрямовані вперед, 

довжина променя 6.5–8.0 (7.2 ± 0.5) мкм. Між променем і центральною частиною 

немає чіткої сполучної частини. Довжина лопатей і променів однакова. 
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Trichodina perforata Lom et al., 1976 

Знайдені у ротаня-головешки з озер Києва (Kvach et al. 2013; Drobiniak et al. 

2014) (Рис. 3.6, F). Для показників зараженості триходинами див. табл. 3.3. 

Далі приводимо морфологічні характеристики однієї ідентифікованої клітини 

(Додаток Г, табл. Г2). Діаметр клітини 35.3 мкм, діаметр адгезивного диску 

31.3 мкм. Кількість зубців – 28. Ширина крайової мембрани 2.7 мкм, діаметр 

кільця зубців 19.6 мкм. Центральна зона кільця зубців ясна, рівномірно 

забарвлена сріблом. Лопаті у вигляді пластин, що розширюються до широкої 

верхньої частини із загостреною верхівкою; довжина лопаті 4.0 мкм. Промені 

тонкі, ниткоподібні, вигнуті вперед, довжина променя 5.0 мкм. 

 

Trichodina domerguei (Wallengren, 1897) 

Інфузорії відзначені у бичка-бабки і бичка-цуцика західного із Середнього 

Дніпра, а також у бичка-бабки, бичка-кругляка, бичка-гінця і бичка-цуцика 

західного з басейну Вісли, від р. Буг до дельти (Kvach et al. 2014; Mierzejewska et 

al. 2014) (Рис. 3.7). Також, відзначені у ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. 

(Mierzejewska et al. 2012) (табл. 3.3). Інфузорії знайдені на зябрах, плавцях і шкірі. 

Найбільші показники зараження властиві для бичка-бабки; серед акваторій 

найбільш зараженими були бички із Влоцлавського вдсх. (табл. 3.4). 

Також, ці інфузорії відзначені в межах природного ареалу, де зараженими 

виявилися 38.7 % бичка-бабки та 24.3 % бичка-кругляка з Дніпровського лиману, 

52.8 % бичка-кругляка, 15.4 % бичка-гінця і 11.1 % бичка-цуцика західного з 

дельти Дніпра (Kvach et al. 2014), а також 5.6 % бичка-кругляка з дельти Волги, 

Росія (Kvach et al. 2015). Інтенсивність зараженості в інвазивному ареалі сягала 

тисяч (табл. 3.4), в той час як в межах природного ареалу завжди була 

спорадичною. 
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Рис. 3.7. Trichodina domerguei з зябер бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) з Влоцлавського вдсх. 

A – боковий вигляд живої особини, B – вигляд живої особини зверху, С – постійний препарат, 

імпрегнований сріблом за Клайном. Стрілкою вказано опорне кільце. Шкала: A – 15 мкм, B, С – 

20 мкм. 

 

Таблиця 3.4 

Показники зараженості п’ятьох риб-вселенців з різних акваторій інфузоріями Trichodina 

domerguei 

Вид хазяїна 
Середній 

Дніпро 
р. Буг 

Буго-

Нарва 

Влоцлав-

ське всдх. 

Нижня 

Вісла 

Дельта 

Вісли 

P 37.5 62.5 75.9 72.1 20.8 – Neogobius 

fluviatilis IR S–N S–M S–VN S–M S–NN – 

P – – – – – 5.3 Neogobius 

melanostomus IR – – – – – NN 

P – 7.8 12.5 27.2 6.3 – Babka 

gymnotrachelus IR – S S S–VN S – 

P 6.7 – – 1.3 – – Proterorhinus 

semilunaris IR S – – NN – – 

P – – – 47.6 – – 
Perccottus glenii 

IR – – – S–VN – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); IR – інтенсивність (min-max) 

 

Trichodina sp. 

Невизначені до виду інфузорії роду Trichodina знайдені на зябрах бичка-

кругляка з Лаби, де вони були відзначені як в естуарій зоні, так і в пониззі та 
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верхів’ях (Kvach et al. 2017b, 2019). Найбільш зараженим був бичок-кругляк з 

пониззя річки, натомість в естуарії та верхів’ях зараження було спорадичним 

(табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Показники зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з різних ділянок р. Лаби 

інфузоріями Trichodina sp. 

Показник Естуарій Лаби Нижня Лаба Верхня Лаба 

P 4.3 10.0 1.9 

MI 10.0 50.5 ± 70.0 1.0 

IR 10 1–100 1 

A 0.4 5.1 0.02 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Також невизначені до виду інфузорії реєструвалися у ротаня-головешки – 

зведені показники його зараженості триходинами див. у табл. 3.3. 

 

Царство Тварини (Animalia L., 1758) 

Тип Книдарії (Cnidaria Hatschek, 1888) 

Клас Міксоспоридії (Myxozoa Grassé, 1970) 

Myxosporea gen. sp. 

Невизначені до виду міксоспоридії знайдені на зябрах бичка-кругляка з 

естуарію Лаби. Зараженим виявилася лише одна риба, в якої знайдено одну цисту: 

P = 4.3 %; A = 0.04 (Kvach et al. 2019). 

 

Тип Плоскі черви (Platyhelminthes Claus, 1887) 

Клас Моногенеї (Monogenea Carus, 1863) 

Ряд Gyrodactylidea Bychowsky, 1937 
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Родина Gyrodactylidae Cobbold, 1864 

Gyrodactylus luciopercae Gusev, 1962 

Одна моногенея знайдена нами на плавці ротаня-головешки з 

р. Бюхерлґрабен, басейн Дунаю, Баварія: P = 2.0 %; A = 0.02 (Kvach et al. 2017a). 

Ця моногенея є звичайним паразитом риб родини Окуневих (Percidae), таких 

як окунь звичайний (Perca fluviatilis L., 1758), йорж звичайний (G. cernuus) і судак 

звичайний (Sander lucioperca L., 1758) (Бауер 1985). У ротаня-головешки нами 

відзначений вперше, що можна вважати випадковим зараженням. 

 

Gyrodactylus perccotti Ergens & Yukhimenko, 1973 

Ця моногенея знайдена нами на плавцях, шкірі та зябрах ротаня-головешки з 

дельти Дунаю (P = 2.1 %; IR = 1; A = 0.02) і Влоцлавського вдсх. (P = 2.4 %; MI = 

1.3 ± 0.5; IR = 1–2; A = 0.03) (Mierzejewska et al. 2012; Kvach et al. 2018c). 

Азійський вид паразита, специфічний для ротаня-головешки. Описаний із 

зябер ротаня-головешки з р. Амур на Далекому Сході Росії (Эргенс & Юхименко 

1973). В Європі вперше відзначений у Влоцлавському вдсх., Польща (Ondračková 

et al. 2012a). В Україні вперше зареєстрований у ротаня-головешки в оз. Шарпня в 

Києві, басейн Дніпра (Zaichenko 2015a, b), натомість нами в цьому регіоні не 

відзначений. 

Знайдені нами моногенеї від ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. були 

спочатку вказані як Gyrodactylus sp. (Mierzejewska et al. 2012), а кінцева 

ідентифікація була можлива тільки після публікації знахідки Ондрачкової та ін. 

(Ondračková et al. 2012a). Нами було детально досліджено морфологію знайденого 

в дельті Дунаю екземпляра (Рис. 3.8). Центральні гачки 86 мкм довжиною; 

базальна пластинка – 56 мкм; зовнішній гачок – 39 мкм; вістря – 35 мкм. Крайові 

гачки 12 мкм довжиною; рукоятка 24 мкм довжиною. Черевна пластина 2.5 мкм 

довжиною і 18 мкм шириною; її мембрана видовжена, язикоподібна. 
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Рис. 3.8. Зображення прикріпної системи моногенеї Gyrodactylus perccotti від ротаня-головешки 

(Perccottus glenii) з дельти Дунаю. A. Комплекс центральних гачків, черевної та спинної 

пластин; B. Крайовий гачок із рукояткою. Шкала: 10 мкм. 

 

Gyrodactylus proterorhini Ergens, 1967 

Моногенея знайдена на плавцях і шкірі трьох видів бичків і ротаня-

головешки у Влацлавському вдсх. (Kvach et al. 2014; Mierzejewska et al. 2014). 

Бичок-цуцик західний виявився менш зараженим за бичка-бабку і бичка-гінця – в 

нього знайдено лише одну моногенею, в той час як на інших бичка – до 9 екз. 

(табл. 3.6). У ротаня-головешки знайдено один екземпляр, що є випадковим 

зараженням. 

Стеноксенний Понто-Каспійський вид паразита, що паразитує у бичкових 

риб (Gobiidae). Описаний Ергенсом (Ergens 1967) від бичка-цуцика західного зі 

Словаччини, в межах природного ареалу цієї риби. Нами в межах природного 

ареалу Понто-Каспійських бичків масово відзначений в пониззі та дельті Волги, 

де зараженими виявилися три види риб: бичок-кругляк, бичок-горлап (Ponticola 

gorlap) і бичок-цуцик волзький (Kvach et al. 2015) (табл. 3.6). У дельті та лимані 

Дніпра нами не відзначений (Kvach et al. 2014), але відомий у бичка-бабки з 

пониззя Дунаю (Kvach et al. 2018d) (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного ареалів, а також 

ротаня-головешки (Perccottus glenii) моногенеями Gyrodactylus proterorhini 

Інвазивний 

ареал 
Природний ареал 

Вид хазяїна 
Влоцлавське 

вдсх. 
Пониззя Волги Дельта Волги Пониззя Дунаю 

1 2 3 4 5 

P 8.7 – – 16.7  

MI 2.7 ± 2.5 – – 9.4 ± 12.9 

IR 1–9 – – 1–48 

Neogobius 

fluviatilis 

A 0.2 – – 1.6 

P – 41.7 27.8 – 

MI – 1.8 ± 0.8 6.8 ± 11.3 – 

IR – 1–3 1–27 – 

Neogobius 

melanostomus 

A – 0.8 1.9 – 

P – – 22.7 – 

MI – – 3.0 ± 3.5 – 

IR – – 1–9 – 
Ponticola gorlap 

A – – 0.7 – 

P 11.5 – – – 

MI 2.2 ± 1.7 – – – 

IR 1–7 – – – 

Babka 

gymnotrachelus 

A 0.3 – – – 

P 1.3 – – – 

MI 1.0 – – – 

IR 1 – – – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A 0.01 – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Таблиця 3.6 

Закінчення 

1 2 3 4 5 

P – 40.0 13.3 – 

MI – 2.2 ± 0.8 1.5 ± 0.7 – 

IR – 1–3 1–2 – 

Proterorhinus 

semipellucidus 

A – 0.9 0.2 – 

P 1.2 – – – 

MI 1.0 – – – 

IR 1 – – – 
Perccottus glenii 

A 0.01 – – – 

 

Gyrodactylus rugiensis Glaser, 1974 

Знайдений у бичка-кругляка з Унтерварноу, Балтійське море, Німеччина: P = 

4.0 %; MI = 1.0 ± 0.0; A = 0.04 (Kvach & Winkler 2011). 

Стеноксенний паразит лисунів (Pomatoschistus spp.), що реєструється у 

лисуна звичайного і лисуна малого (Pomatoschistus minutus) у Північному, 

Балтійському і Середземному морях (Huyse et al. 2003; Vanhove et al. 2014). Крім 

бичка-кругляка нами зареєстрований у лисуна звичайного з Унтерварноу: P = 

45.0 %; MI = 5.3 ± 2.8; IR = 1–9; A = 2.4 (Kvach & Winkler 2011). 

 

Клас Цестоди (Cestoda Rudolphi, 1808) 

Ряд Bothriocephalidea Kuchta, Scholz, Brabec & Bray, 2008 

Родина Bothriocephalidae Blanchard, 1849 

Bothriocephalus scorpii (Müller, 1778) 

Плероцеркоїди відзначені у кишечнику бичка-кругляка з Гданської затоки в 

районі м. Гель, Польща, і естуарію р. Варноу (Унтерварноу), Німеччина (Kvach & 

Skóra 2006, 2007; Kvach & Winkler 2011) (табл. 3.7). 
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Дорослі цестоди заражають близько 30 видів риб з 6 родин, поширені в усіх 

морських водах Європи (Kuchta & Scholz 2017). Плероцеркоїди евриксенні. Крім 

бичків-вселенців, нами плероцеркоїди відзначені у бичка чорного і лисуна 

звичайного (Kvach & Winkler 2011) (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Показники зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) і місцевих видів бичків з 

Балтійського моря плероцеркоїдами Bothriocephalus scorpii 

Акваторія 
Neogobius 

melanostomus 
Gobius niger 

Pomatoschistus 

microps 

P 0.4 – – 

MI 2.0 – – 

IR 2 – – 
Гданська затока 

A 0.01 – – 

P 8.0 4.1 30.0 

MI 1.8 ± 1.0 1.0 7.7 ± 7.3 

IR 1–3 1 1–21 
Унтерварноу 

A 0.1 0.4 2.3 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Ряд Onchoproteocephalidea Caira, Jensen, Waeschenbach, Olson & Littlewood, 

2014 

Родина Proteocephalidae La Rue, 1911 

Ophiotaenia europaea Odening, 1963 

Личинки знайдені нами у ротаня-головешки з р. Гірський Тікич (басейн 

Південного Бугу) і в басейні Дунаю у р. Бюхерлґрабен і дельті (Kvach et al. 2013, 

2016b, 2017a) (табл. 3.8). Плероцеркоїди локалізувалися у капсулах, занурених до 

стінок кишечників риб. 
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Таблиця 3.8 

Показники зараженості ротаня-головешки (Perccottus glenii) з трьох різних акваторій 

плероцеркоїдами Ophiotaenia europaea 

Показник р. Гірський Тікич р. Бюхерлґрабен Дельта Дунаю 

P 55.0 46.7 38.7 

MI 5.3 ± 5.3 5.4 ± 6.9 12.8 ± 17.7 

IR 1–19 1–25 1–92 

A 2.9 2.5 4.95 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Дорослі цестоди паразитують у кишечнику вужів (Natrix sp.), а личинки у 

безхвостих амфібіях (Biserkov & Kostadinova 1997). Раніше личинки вже 

відзначалися у ротаня-головешки в Європейській частині Росії (Reshetnikov et al. 

2013). 

 

Proteocephalus gobiorum Dogiel & Bychowski, 1939 

Одна доросла цестода знайдена у кишечнику бичка-бабки з Середнього 

Дніпра в районі Києва (Kvach et al. 2014) (табл. 3.9). 

Стеноксенний Понто-Каспійський вид паразита, що паразитує виключно у 

бичкових риб (Gobiidae). Описаний Догелем і Биховським (Догель & Быховский 

1939) від бичка-горлапа з дельти Волги. Нами дорослі особини також відзначені в 

межах природного ареалу у кишечнику бичка-бабки, бичка-кругляка, бичка-

горлапа і бичка-цуцика західного з дельт річок Волги, Дніпра і Дунаю (Kvach et 

al. 2014, 2015, 2018d) (табл. 3.9). 

 

Proteocephalus sp. 

Невизначені до виду плероцеркоїди знайдені у бичка-кругляка з пониззя 

р. Саґіно, Мічиґан, США (Kvach & Stepien 2008a) (табл. 3.10). Округлі сколекси, із 
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чотирма присосками і зачатками тім’яної, локалізувалися у м’яких прозорих 

капсулах, занурених до стінки кишечнику риб. 

 

Таблиця 3.9 

Показники зараженості чотирьох видів Понто-Каспійських бичків з Середнього Дніпра 

(інвазивний ареал) і природного ареалу цестодами Proteocephalus gobiorum 

Інвазивний 

ареал 
Природний ареал 

Вид хазяїна 
Середній 

Дніпро 
Дельта Волги Дельта Дніпра Дельта Дунаю 

P 4.2 – – 6.5 

MI 1.0 – – 1.4 ± 0.9 

IR 1 – – 1–3 

Neogobius 

fluviatilis 

A 0.04 – – 0.1 

P – – 5.6 – 

MI – – 1.0 ± 0.0 – 

IR – – 1 – 

Neogobius 

melanostomus 

A – – 0.1 – 

P – 18.2 – – 

MI – 5.3 ± 6.7 – – 

IR – 1–15 – – 
Ponticola gorlap 

A – 1.0 – – 

P – – 22.2 – 

MI – – 3.5 ± 5.0 – 

IR – – 1–11 – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – 0.8 – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

За літературними даними, у бичка-кругляка з р. Сент-Клер (басейн Великих 

озер) відзначалися плероцеркоїди Proteocephalus ambloplitis (Leidy, 1896) (Pronin 

et al. 1997). Однак, приналежність знайдених нами плероцеркоїдів саме до цього 

виду не очевидна. Загалом, зараженість плероцеркоїдами цестод роду 
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Proteocephalus властива для бичкових риб. Так, невизначені до виду 

плероцеркоїди цього роду знайдені нами в кишечнику місцевих видів бичків з 

Балтійського моря: бичка чорного з Ґрайфсвальдської затоки та Унтерварноу, і 

лисуна звичайного з Унтерварноу (табл. 3.10), однак у бичка-кругляка в 

Балтійському морі ці паразити нами не відзначалися (Kvach & Winkler 2011). 

 

Таблиця 3.10 

Показники зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з р. Саґіно, а також двох 

місцевих видів бичків з Балтійського моря плероцеркоїдами Proteocephalus sp. 

Вид хазяїна 
Ґрайфсвальдська 

затока 
Унтерварноу р. Саґіно 

P – – 20.0 

MI – – 4.0 ± 5.2 

IR – – 1–10 

Neogobius 

melanostomus 

A – – 0.8 

P 40.0 21.7 – 

MI 2.0 ± 0.8 1.4 ± 0.9 – 

IR 1–3 1–3 – 
Gobius niger 

A 0.8 0.3 – 

P 10.0 – – 

MI 1.0 ± 0.0 – – 

IR 1 – – 

Pomatoschistus 

microps 

A 0.1 – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Ряд Гвоздичники (Caryophyllidea van Beneden in Carus, 1863) 

Родина Caryophyllaeidae Leuckart, 1878 
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Caryophyllaeidae gen. sp. 

Поодинокі незрілі гвоздичники відзначені у кишечнику бичка-бабки (P = 

3.5 %; MI = 1.0 ± 0.0; A = 0.03), а також одна – у кишечнику бичка-гінця (P = 0.6 

%; A = 0.01) з Влоцлавського вдсх. (Mierzejewska et al. 2014). 

Невизначені до виду незрілі цестоди з родини Caryophyllaeidae відомі від 

бичка-головача зі словацької ділянки Середнього Дунаю (Ondračková et al. 2010). 

Також, відзначалися в межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків: у 

бичка-бабки з Каховського водосховища і у бичка-кругляка з Севастопольських 

бухт (Коваль та ін. 1973; Найденова 1974). Нами дві цестоди відзначені у бичка-

гінця з дельти Дніпра: P = 7.7 %; A = 0.2 (Kvach et al. 2014). 

 

Ряд Cyclophyllidea van Beneden in Braun, 1900 

Родина Gryporhynchidae Spasskii & Spasskaya, 1973 

Paradilepis scolecina (Rudolphi, 1819) 

Один плероцеркоїд, локалізований у капсулі, знайдений нами у стінці 

кишечника ротаня-головешки з р. Бюхерлґрабен, Німеччина: P = 4.0 %; A = 0.04 

(Kvach et al. 2017a). 

Дорослі цестоди паразитують у кишечнику бакланів (Phalacrocorax spp.), але 

також відомі від чаплі сірої (Ardea cinerea L., 1758) (Dziekońska-Rynko & Dzika 

2011; Dziekońska-Rynko et al. 2015). Першими проміжними хазяями є ракоподібні 

з родини Діаптомових (Diaptomidae), другими – широкий спектр прісноводних 

риб (Бауер 1987). 

 

Valipora campylancristrota (Wedl, 1855) 

Плероцеркоїди знайдені нами вільно плаваючими у жовчному міхурі ротаня-

головешки з р. Бюхерлґрабен: P = 18.0 %; MI = 5.4 ± 9.9; IR = 1–31; A = 1.0 (Kvach 

et al. 2017a). 

Дорослі цестоди паразитують у кишечнику птахів родини Чаплевих 

(Ardeidae) (Kozicka 1971). Першими проміжними хазяями є ракоподібні з родин 
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Діаптомових (Diaptomidae) і Циклопових (Cyclopidae), другими – широкий спектр 

прісноводних риб (Бауер 1987). 

 

Ряд Nippotaeniidea Yamaguti, 1939 

Родина Nippotaeniidae Yamaguti, 1939 

Nippotaenia perccotti (Akhmerov, 1941) 

Дорослі цестоди знайдені нами у кишечнику ротаня-головешки з 

Івачівського вдсх. (басейн Дністра), р. Чаронда (басейн Тиси), Влоцлавського 

вдсх. (басейн Вісли) (Kvach et al. 2013, 2016b; Mierzejewska et al. 2012) (табл. 

3.11). 

 

Таблиця 3.11 

Показники зараженості ротаня-головешки (Perccottus glenii) з трьох різних акваторій цестодою 

Nippotaenia perccotti 

Показник Івачівське вдсх. р. Чаронда Влоцлавське вдсх. 

P 55.0 46.7 38.7 

MI 5.3 ± 5.3 5.4 ± 6.9 12.8 ± 17.7 

IR 1–19 1–25 1–92 

A 2.9 2.5 4.95 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Далекосхідний вид паразита, специфічний для риб родини Головешкових 

(Odontobutidae) (Scholz et al. 2017). В Європі вперше відзначений (як Nippotaenia 

mogurndae Yamaguti & Miyata, 1940) в басейні Тиси у Словаччині у свого 

типового хазяїна – ротаня-головешки, інтродукованого до Європи з Далекого 

сходу (Košuthová et al. 2004). Даний вид паразита нами зареєстрований вперше 

для України у Івачівському вдсх., басейн Дністра (Kvach et al. 2013). За своїми 

морфологічними характеристиками знайдені екземпляри відповідають 

наведеному в літературі опису (Рис. 3.9). Тіло складається із 2–11 проглотид. 
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Передні 2–4 проглотиди в довжину більші ніж в ширину. Сколекс 0.41–0.90 мм 

довжиною і 0.25–0.50 мм шириною. Єдина апікальна присоска круглої форми, 

0.18–0.30 мм довжиною, із сфінктером, розташована на передньому кінці 

сколексу. 

 

 

Рис. 3.9. Nippotaenia perccotti від ротаня-головешки (Perccottus glenii) з Івачівського вдсх. A – 

сколекс, B – відокремлена доросла проглотида. Шкала: 0,2 мм 
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Крім того численні проглотиди, відокремлені від сколексів, відзначені у 

порожнині кишечника хазяїна. Дорослі відокремлені від сколексу проглотиди 

мають форму еліпсу, 1.2–4.3 мм довжиною і 0.8–0.92 мм шириною. Сім’яники в 

передній частині проглотиди, округлі, більш ніж 20 на один членик. Матка має 

поперечні витки. Єдиний яєчник складається із двох симетричних лопатей. 

Жовточники розміщені зверху, утворюючи дві лопаті. Яйця сферичні. 

Першими проміжними хазяями цього паразиту виступають планктонні 

ракоподібні із родин Діаптомових (Diaptomidae) і Циклопових (Cyclopidae), а саме 

Neutrodiaptomus incongruens (Poppe, 1888), Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851), 

Mesocyclops crassus (Fischer, 1853) і Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) (Демшин 

1985; Terek 1990; Пронин и др. 1998). Усі перелічені види є звичайними в 

європейських водах. 

Таксономічний статус цих цестод довгий час був предметом дискусії. Так, 

вперше в Європі він вказується під назвою Nippotaenia mogurndae, який в 

оригіналі був описаний як специфічний паразит головешкової риби Odontobutis 

obscura (Temminck & Schlegel, 1845) з Японії (Bray 1994). Під назвою 

N. mogurndae вказуються більшість подальших знахідок в Європі (Antal et al. 

2015; Košuthová et al. 2008, 2009; Mierzejewska et al. 2010, 2012; Kvach et al. 2013; 

Bruňanská et al. 2015). Натомість, у низці знахідок у Словаччині (Oros & Hanzelová 

2009) цей вид відносять до роду Amurotaenia, згідно із ревізією Гіне (Hine 1977). 

Однак, згідно із вказаною ревізією у ротаня-головешки паразитує інший вид, 

Amurotaenia perccotti Akhmerov, 1941, який відрізняється меншими розмірами та 

меншою кількістю проглотид (2–11) ніж A. mogurndae (25–45) (Hine 1977). 

Сучасні дослідження філогенетичних відносин між представниками родини, 

показали, що всі вони відносяться до одного роду – Nippotaenia (Scholz et al. 

2017). Таким чином, нами використовується валідна назва – Nippotaenia perccotti, 

замість традиційної N. mogurndae. 
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Клас Трематоди (Trematoda Rudolphi, 1808) 

Ряд Plagiorchiida La Rue, 1957 

Родина Bucephalidae Poche, 1907 

Bucephalus polymorphus Baer, 1827 

Метацеркарії у прозорих м’яких цистах, що локалізуються в м’язах і плавцях, 

відзначені у бичка-кругляка з Щецинської затоки, а також бичка-бабки, бичка-

гінця і бичка-цуцика західного з Буго-Нарви і Влоцлавського вдсх. (Kvach & 

Mierzejewska 2011; Kvach & Winkler 2011; Kvach et al. 2014; Mierzejewska et al. 

2014) (табл. 3.12). Крім того, дорослі особини знайдені у кишечнику бичка-гінця і 

ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. (Kvach & Mierzejewska 2011; 

Mierzejewska et al. 2012) (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 

Показники зараженості п’ятьох видів риб-вселенців з різних акваторій трематодами Bucephalus 

polymorphus 

Щецинська 

затока 
Буго-Нарва Влоцлавське вдсх. 

Вид хазяїна 

Метацеркарії Метацеркарії Метацеркарії Марити 

1 2 3 4 5 

P – 19.0 1.9 – 

MI – 7.1 ± 18.9 3.5 ± 2.1 – 

IR – 1–64 2–5 – 

Neogobius 

fluviatilis 

A – 0.3 0.1 – 

P 8.0 – – – 

MI 1.0 ± 0.0 – – – 

IR 1 – – – 

Neogobius 

melanostomus 

A 0.1 – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Таблиця 3.12 

Закінчення 

1 2 3 4 5 

P – 29.2 2.6 0.5  

MI – 3.4 ± 3.3 7.0 ± 4.6 1.0 

IR – 1–9 2–13 1 

Babka 

gymnotrachelus 

A – 1.0 0.2 0.01 

P – – 1.3 – 

MI – – 1.0 – 

IR – – 1 – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – 0.01 – 

P – – – 0.6  

MI – – – 5.0 

IR – – – 5 
Porccottus glenii 

A – – – 0.03 

 

Звичайний паразит хижих риб, переважно судака звичайного, у Східній 

Європі. Дорослі особини локалізуються у кишечнику і пілоричних придатках 

хижих риб, метацеркарії евриксенні, в тканинах дрібнорозмірних риб, 

партеногенетичні покоління розвиваються у двостулкових молюсках родин 

Перлівницевих (Unionidae) і Тригранкових (Dreissenidae) (Wallet et al. 1985; 

Судариков и др. 2006). 

 

Rhipidocotyle campanula (Dujardin, 1845) 

Поодинокі метацеркарії відзначені у бичка-бабки з Середнього Дніпра (P = 

4.2 %; IR = 1; A = 0.04) і бичка-гінця з Влоцлавського вдсх. (P = 0.5 %; IR = 1; A = 

0.01) (Kvach et al. 2014). Личинки у прозорих цистах із тонкою оболонкою, 

локалізовані у м’язах. 

За своїм життєвим циклом подібний до попереднього виду трематоди: 

дорослі у кишечнику і пілоричних придатках хижих риб, а метацеркарії у 

тканинах дрібнорозмірних риб, переважно з родини Коропових (Cyprinidae) 

(Судариков и др. 2006). 
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Родина Cryptogonimidae Ward, 1917 

Neochasmus umbellus van Cleave & Müller, 1932 

Метацеркарії відзначені у бичка-кругляка з озер Ері (P = 25 %; MI = 7.1 ± 5.7; 

IR = 1–19; A = 1.8) та Сент-Клер (P = 6.7 %; IR = 2; A = 0.1) (Kvach & Stepien 

2008a. b). Личинки у прозорих цистах із тонкою оболонкою, локалізовані у 

м’язах, очах і мозку досліджених риб. 

Дефінітивними хазяями цього паразиту виступають хижі риби, такі як 

етеосоми (Etheostoma microperca Jordan & Gilbert, 1888 і Etheostoma olmstedi 

Storer, 1842), окунь малоротий (Micropterus dolomieu Lacépede, 1802), окунь білий 

(Morone americana), окунь піщаний (Morone chrysops) і окунь жовтий (Morone 

mississippiensis Jordan & Eigenmann, 1887) (Muzzall & Peebles 1987; Nepszy 1988; 

McLaughlin et al. 2006). Перший проміжних хазяїн невідомий, а другими 

проміжними хазяями виступають багато видів дрібнорозмірних риб, у яких 

метацеркарії локалізуються переважно у м’язах. 

Крім бичків, личинки цього паразиту виявлені нами у м’язах Notropis 

atherinoides (P = 100 %; MI = 10.1 ± 4.2; IR = 5–17; A = 10.1), а дорослі особини 

знайдені в кишечнику окуня білого (P = 13.3 %; MI = 1.0 ± 0.0; A = 0.1) і окуня 

піщаного (P = 82.4 %; MI = 97.6 ± 61.4; IR = 19–218; A = 80.4) з оз. Ері (Kvach & 

Stepien 2008b). 

 

Родина Opecoelidae Ozaki, 1925 

Nicolla skrjabini (Iwanitzky, 1928) 

Дорослі трематоди знайдені у кишечнику бичка-бабки з Нижньої Волги, 

Росія, і з Середнього Дніпра біля Києва, Україна, і а також у ротаня-головешки з 

р. Трубіж, басейн Дніпра (Kvach et al. 2013, 2014, 2015) (табл. 3.13). У межах 

інвазивного ареалу зараженість виявилась достатньо високою тільки у Нижній 

Волзі (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного ареалів, а також 

ротаня-головешки (Perccottus glenii) трематодами Nicolla skrjabini 

Інвазивний ареал Природний ареал 

Вид хазяїна Нижня 

Волга 

Середній 

Дніпро 
р. Трубіж 

Нижня 

Волга 

Нижній 

Дунай 

P 50.0 33.3 – – 25.6 

MI 5.1 ± 5.3 2.3 ± 1.3 – – 16.7 ± 33.9 

IR 1–14 1–5 – – 1–115 

Neogobius 

fluviatilis 

A 2.6 0.8 – – 4.3 

P – – – 13.3 – 

MI – – – 3.5 ± 2.6 – 

IR – – – 1–7 – 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – 0.5 – 

P – – – 45.8 – 

MI – – – 11.4 ± 20.0 – 

IR – – – 1–65 – 
Ponticola gorlap 

A – – – 5.2 – 

P – – – 30.0 – 

MI – – – 8.2 ± 6.6 – 

IR – – – 1–20 – 

Proterorhinus 

semipellucidus 

A – – – 2.5 – 

P – – 16.7 – – 

MI – – 1.8 ± 0.8 – – 

IR – – 1–3 – – 
Perccottus glenii 

A – – 0.3 – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Понто-Каспійська трематода, природний ареал якої охоплює пониззя річок 

басейну Чорного моря. Вид евриксенний, заражає широкий спектр хазяїв, що 

включає як мінімум 27 видів; партеногенетичне покоління розвивається у Понто-
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Каспійських молюсках Lithoglyphus naticoides Pfeiffer, 1828, а метацеркарії 

локалізуються у порожнині тіла Бокоплавових (Gammaridae) (Стенько 1976). 

У басейні Чорного моря ця трематода є звичайним паразитом бичків (Коваль 

1946, 1959; Кулаковская & Коваль 1973; Kvach 2005). У межах природного ареалу 

Понто-Каспійьсикх бичків, нами ці паразити були знайдені у трьох видів бичків у 

Нижній Волзі біля Волгограду, Росія, а також у бичка-бабки у Нижньому Дунаї 

біля Відіна, Болгарія (Kvach et al. 2015, 2018d) (табл. 3.13). 

 

Родина Lissorchiidae Magath, 1917 

Asymphylodora sp. 

Одна незріла трематода знайдена у кишечнику ротаня-головешки з 

Влоцлавського вдсх.: P = 0.6 %; A = 0.01 (Mierzejwska et al. 2012). 

У басейні Вісли відомо 4 види, представники цього роду: Asymphylodora 

demeli Markowski, 1935, Asymphylodora imitans (Mühlinger, 1898), Asymphylodora 

kubanicum (Issaitschikoff, 1923) і Asymphylodora tincae (Modeer, 1790) 

(Niewiadomska 2003). Однак, оскільки статеві органи у знайденої нами особини не 

розвинені, підтвердити її належність до певного виду неможливо. Крім нашої 

знахідки, трематоди Asymphylodora sp. у ротаня-головешки знайдені в р. Бодрог, 

басейн Тиси, Словаччина (Košuthová et al. 2009). 

 

Родина Echinochasmidae Odhner, 1910 

Echinochasmus spinosus Odhner, 1911 

Метацеркарії відзначені нами у бичка-бабки, бичка-гінця, бичка-цуцика 

західного і ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. (Mierzejewska et al. 2012, 

2014) (табл. 3.14). Личинки містилися у дрібних прозорих цистах, занурених до 

тканин зябер. 
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Таблиця 3.14 

Показники зараженості чотирьох видів риб-вселенців з Влоцлавського водосховища 

метацеркаріями Echinochasmus spinosus 

Показник Neogobius fluviatilis 
Babka 

gymnotrachelus 

Proterorhinus 

semilunaris 
Perccottus glenii 

P 1.9 0.5 5.3 10.7 

MI 3.0 ± 2.8 6.0 2.5 ± 3.0 4.0 ± 7.3 

IR 1–5 6 1–7 1–31 

A 0.1 0.03 0.1 0.4 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Голарктичний вид трематоди. Дефінітивним хазяїном цієї трематоди є 

пірникоза велика (Podiceps cristatus L., 1758), першими проміжними хазяями є 

черевоногі молюски – янтарки (Bithynia tentaculata (L., 1758)), а другими 

проміжними – різні види прісноводних риби родини Коропових (Cyprinidae), у 

яких метацеркарій локалізуються переважно ня зябрах (Карманова 1971; 

Niewiadomska 2003). 

 

Schiginella colymbi (Schigin, 1956) 

Метацеркарії знайдені у ротаня-головешки з р. Бюхерлґрабен, Німеччина: 

P = 10.0 %; MI = 2.8 ± 2.4; IR  = 1–7; A = 0.3 (Kvach et al. 2017a). Личинки 

містилися у дрібних прозорих цистах, занурених до стінки кишечника і зябер риб. 

Марити паразитують у кишечнику переважно пірникози великої, але і у 

деяких інших представників роду Podiceps; першими проміжними хазяями 

виступають янтарки (B. tentaculata), а другими проміжними – коропові риби, 

переважно вобла (Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870)), плоскирка (Blicca bjoerkna 

(L., 1758)) і краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus (L., 1758)) 

(Судариков и др. 2006; Семенова и др. 2007). 
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Родина Heterophyidae Leiper, 1909 

Apophallus donicus (Skrjabin & Lindtrop, 1919) 

Чотири метацеркарії знайдені у одного бичка-бабки з Буго-Нарви: P = 1.7 %; 

A = 0.1 (Kvach et al. 2014). Личинки містяться у щільних гіалінових цистах, 

локалізованих у м’язах риби. Тканини хазяїна навколо цисли мають чорне 

забарвлення, за типом «чорноплямистого захворювання». 

Остаточними хазяями цих трематод є рибоїдні птахи із родини Мартинових 

(Laridae), а першими проміжними хазяями виступають молюски роду Lithoglyphus 

(Судариков и др. 2006). Метацеркарії локалізуються у м’язах і поміж променів 

плавців переважно у окуневих риб, таких як окунь звичайний, судак звичайний, а 

меншою мірою – у коропових (Бауер 1987; Семенова и др. 2007). 

В межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків невизначені до виду 

метацеркарії Apophallus sp. знайдені нами у м’язах бичка-бабки з Нижнього 

Дунаю біля Відіна: P = 28.2 %; MI = 2.4 ± 1.8; IR = 1–8; A = 0.7 (Kvach et al. 2018d). 

 

Cryptocotyle concava (Creplin, 1825) 

Чорні меланізовані цисти, що локалізуються у шкірі та плавцях, знайдені у 

бичка-кругляка з Гданської затоки Балтійського моря (Kvach & Skóra 2006, 2007) 

(табл. 3.15). Крім того, молоді метацеркарії, які щойно потрапили до риби, 

знайдені у тканинах зябер трьох досліджених бичків-кругляків. 

Відноситься до групи солонуватоводних паразитів, ареал яких охоплює 

Голарктику. Марити локалізуються в кишечнику рибоїдних птахів, першими 

проміжними хазяями виступають молюски роду Hydrobia, а метацеркарії – у 

тканинах демерсальних риб (Судариков и др. 2006). 

Крім бичків-вселенців метацеркарії відзначені нами у бичка чорного з 

Гданської і Ґрайфсвальдської заток, а також з Унтерварноу (Kvach 2002; Kvach & 

Winkler 2011) (табл. 3.15). У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків 

ці метацеркарії знайдені у бичка-бабки і бичка-кругляка з Дніпровського лиману 

(Kvach et al. 2014) (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного ареалів, а також 

місцевих видів бичків з Балтійського моря метацеркаріями Cryptocotyle concava 

Акваторія 
Neogobius 

fluviatilis 

Neogobius 

melanostomus
Gobius niger 

Pomatoschis-

tus microps 

Pomatoschis-

tus minutus 

Ареал інвазії Понто-Каспійських бичків 

P – 18.5 7 з 7 екз. – – 

MI – 61.4 ± 98.4 50.0 ± 3.9 – – 

IR – 1–500 44–55 – – 

Гданська 

затока 

A – 11.6 50.0 – – 

P – – 10.0 – – 

MI – – 1.0 – – 

IR – – 1 – – 

Ґрайфсвальд-

ська затока 

A – – 0.1 – – 

P – – 13.0 40.0 21.1 

MI – – 2.3 ± 1.2 24.6 ± 22.2 8.3 ± 12.6 

IR – – 1–3 1–50 1–27 
Унтерварноу 

A – – 0.3 9.9 1.7 

Понто-Каспійська область 

P 21.0 48.6 – – – 

MI 33.0 ± 35.9 52.7 ± 61.7 – – – 

IR 3–115 8–273 – – – 

Дніпровський 

лиман 

A 6.9 25.6 – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Ряд Diplostomida Olson, Cribb, Tkach, Bray & Littlewood, 2003 

Родина Cyathocotylidae Mühling, 1896 

Cyathocotyle prussica Mühling, 1896 

Серед досліджених нами особин бичка-цуцика західного з Мушовського 

вдсх. (басейн Дунаю), Чехія, 15 % виявилися зараженими дрібними 

метацеркаріями родини Cyathocotylidae. Інтенсивність зараження складала 1–
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2 екз. Метацеркарії знаходилися у м’яких напівпрозорих білуватих цистах, 

~250 мкм у діаметрі, що локалізувалися у м’язах і на брижійці риб. Для 

з’ясування таксономічної належності метацеркарії проведено культивацію in vitro 

(Kvach et al. 2016e). 

Метацеркарії 

Прогемістомного типу (Рис. 3.10). Тіло масивне, овальне або грушовидне, 

262.8 (250.5–280.4) мкм довжиною і 196.5 (190.4–200.2) мкм шириною, без 

черевної виїмки. Тегумент і орган Брандеса вкриті дрібними шипиками. Орган 

Брандеса великий, майже круглий, 114.9 (110.4–120.0) × 130.5 (114.4–140.2) мкм, 

піднятий над черевною поверхнею. Ротовий присосок і глотка добре розвинені: 

ротовий присосок субтермінальний, 51.8 (51.7–51.9) × 51.9 (51.8–51.9) мкм, глотка 

22.0 (21.7–22.5) × 21.2 (20.7–22.0) мкм. Черевний присосок менший ніж ротовий, 

18.1 (16.2–19.6) × 18.3 (16.5–19.6) мкм, розміщений біля кишкової біфуркації, 

захований під органом Брандеса. Стравохід зовсім короткий. Зародки гонад 

розміщені в задній частині тіла, на відстані 197.2 (181.1–210.4) мкм від 

переднього кінця. 

Незрілі особини 

Після 5 днів культивації гонади були розвинені, але продукція яєць не 

розпочалася (Рис. 3.10). Тіло грушовидне, 527.27 × 438.64 мкм. Гонади розміщені 

в центральній частині тіла. Сім’яники круглі, розміщені діагонально, 61.36–70.45 

× 50.00–56.82 мкм, на відстані 208 мкм від переднього кінця тіла. Яєчник круглий, 

маленький, 56.82 × 34.10 мкм, знаходиться вперед від сім’яників на відстані 

165.9 мкм від переднього кінця тіла. Жовточник у вигляді окремих дрібних 

фолікулів, розміщених по колу органа Брандеса по краях тіла, накриваючи 

кишкові вирости. Подальша культивація не дала результатів – метацеркарії 

загинули на 6-й день. 

Дорослі трематоди паразитують у кишечнику птахів з родини Качкових 

(Anatidae), а першим проміжним хазяїном виступають янтарки (Mathias 1935; 

Vojtek 1981; Sulgostowska 2007). Метацеркарії у м’язах демерсальних 

прісноводних риб, таких як слиж європейський (Barbatula barbatula L., 1758) і 
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пічкурі (Gobio spp.), а також, в окремих випадках, жаби та пуголовки (Mathias 

1935; del Hoyo et al. 1992). До сьогодні відомо лише кілька випадків зараження 

риб цими метацеркаріями, які відзначалися в Росії (Размашкин 1975; Рубанова 

2010), Польщі (Niewiadomska 2003; Pojmańska et al. 2007) і Болгарії (Канев 1984). 

Нами вперше відзначено бичків, як проміжних хазяїв цього паразиту. 

 

 
Рис. 3.10. Метацеркарія Cyathocotyle prussica від бичка-цуцика західного (Proterorhinus 

semilunaris) з Мушовського вдсх., Чехія (A), а також незріла особина після 5 днів культивації 

(B). Шкала: A – 50 мкм, B – 100 мкм. 

 

Holostephanus cobitidis Opravilová, 1968 

Знайдені у бичка-бабки з Нижньої Волги та різних ділянок басейну Вісли, а 

також у бичка-гінця з Буго-Нарви та Влоцлавського вдсх. (Mierzejewska et al. 

2014; Kvach et al. 2014, 2015) (табл. 3.16). Метацеркарії заключні у щільні 

гіалинові цисти, локалізовані у м’язах риб. 
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Таблиця 3.16 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного ареалів метацеркаріями Holostephanus cobitidis 

Інвазивний ареал Природний ареал 

Вид хазяїна 
Нижня Волга р. Буг Буго-Нарва 

Влоцлавське 

вдсх. 
Нижня Вісла Нижня Волга 

Дельта 

Дніпра 

P 14.3 20.8 50.0 – 12.5 – – 

MI 9.5 ± 3.5 1.6 ± 0.5 9.8 ± 8.8 – 1.7 ± 0.6 – – 

IR 7–12 1–2 1–32 – 1–2 – – 

Neogobius 

fluviatilis 

A 1.4 0.3 4.9 – 0.2 – – 

P – – – – – 3.3 11.1 

MI – – – – – 3.0 27.3 ± 48.5 

IR – – – – – 3 1–100 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – – – 0.1 3.0 

P – – 37.5 8.4 – – – 

MI – – 2.9 ± 1.8 2.8 ± 2.9 – – – 

IR – – 1–6 1–9 – – – 

Babka 

gymnotrachelus 

A – – 1.1 0.2 – – – 

P – – – – – 10.0 – 

MI – – – – – 2.3 ± 1.2 – 

IR – – – – – 1–3 – 

Proterorhinus 

semipellucidus 

A – – – – – 0.2 – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Ці метацеркарії широко поширені у прісних водах Східної і Центральної 

Європи (Niewiadomska 2003; Судариков и др. 2006). Дефінітивними хазяями 

виступають птахи із родини Качкових (Anatidae), першими проміжними – 

янтарки, метацеркарії переважно у щипавках (Cobitis spp.), а також у бичкових 

риб (Судариков и др. 2006). 

Нами в межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків ці метацеркарії 

відзначені у бичка-кругляка і бичка-цуцика волзького з пониззя Волги, а також 

бичка-кругляка з дельти Дніпра (Kvach et al. 2014, 2015) (табл. 3.16). 

Інцистовані личинки добре відрізняються від інших представників роду 

Holostephanus наявністю на цисті полярних виростів, що роблять її схожою на 

лимон. Цисти дрібні, 300–350 мкм, із щільною гіаліновою оболонкою. 

Метацеркарії дрібні, грушовидні, 204–220 × 190–202 мкм, вкриті шипиками. 

Довжина тіла більше за орган Брандеса менш ніж в 2 рази. 

 

Holostephanus dubinini Vojtek & Vojtková, 1968 

Цисти із метацеркаріями знайдені у м’язах бичка-бабки, бичка-гінця і бичка-

цуцика західного з Нижньої Волги, Середнього Дніпра, Буго-Нарви і 

Влоцлавського вдсх. (Kvach et al. 2014, 2015) (табл. 3.17). 

Як і попередній вид, цей вид є широко поширеним у прісних водах Східної і 

Центральної Європи (Niewiadomska 2003; Судариков и др. 2006). Дефінітивними 

хазяями виступають баклан великий (Phalacrocorax carbo (L., 1758)), першими 

проміжними – янтарки, а другими проміжними – різні види прісноводних риб, 

переважно із родини Коропових (Cyprinidae), іноді – Бичкових (Gobiidae) 

(Судариков и др. 2006). 

Нами в межах природного ареалу Понто-Каспійьских бичків метацеркарії 

H. dubinini знайдені у Нижній Волзі у бичка-кругляка, бичка-горлапа і бичка-

цуцика волзького, а також в дельті Дніпра у бичка-гінця і бичка-цуцика західного 

(Kvach et al. 2014, 2015) (табл. 3.17). 
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Таблиця 3.17 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного ареалів метацеркаріями Holostephanus dubinini 

Інвазивний ареал Природний ареал 

Вид хазяїна 
Нижня Волга Середній Дніпро Буго-Нарва 

Влоцлавське 

вдсх. 
Нижня Волга Дельта Дніпра 

1 2 3 4 5 6 7 

P 71.4 29.2 1.7 1.9 – – 

MI 6.2 ± 4.0 1.3 ± 0.5 22.0 4.5 ± 3.5 – – 

IR 1–13 1–2 22 2–7 – – 

Neogobius 

fluviatilis 

A 4.4 0.4 0.4 0.1 – – 

P – – – – 26.7 94.4 

MI – – – – 2.3 ± 2.2 16.4 ± 15.5 

IR – – – – 1–7 1–70 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – – 0.6 15.5 

P – – 4.2 3.7 – 69.2 

MI – – 3.0 4.3 ± 2.9 – 7.6 ± 7.4 

IR – – 3 1–10 – 1–23 

Babka 

gymnotrachelus 

A – – 0.1 0.2 – 5.2 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 3.17 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 

P – – – – 33.3 – 

MI – – – – 6.6 ± 6.7 – 

IR – – – – 2–22 – 
Ponticola gorlap 

A – – – – 2.2 – 

P – – – 12.0 – 50.0 

MI – – – 5.9 ± 6.9 – 3.9 ± 3.8 

IR – – – 1–21 – 1–10 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – – 0.7 – 1.9 

P – – – – 23.3 – 

MI – – – – 2.9 ± 1.2 – 

IR – – – – 2–5 – 

Proterorhinus 

semipellucidus 

A – – – – 0.7 – 
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На відміну від попереднього виду, цисти не мають полярних виростів, їх 

розміри більші, 350–500 мкм, також із щільною гіаліновою оболонкою. 

Метацеркарії грушовидні, 510–550 × 350–360 мкм, вкриті шипиками. Довжина 

тіла більше за орган Брандеса більш ніж в два рази. 

 

Holostephanus lühei Szidat, 1936 

Знайдені нами у м’язах бичка-бабки, бичка-гінця і бичка-цуцика західного з 

Влоцлавського вдсх. і у ротаня-головешки з р. Десна і дельти Дунаю (Kvach et al. 

2013; Mierzejewska et al. 2014) (табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Показники зараженості чотирьох видів риб-вселенців з різних акваторій метацеркаріями 

Holostephanus lühei 

Вид хазяїна р. Десна Дельта Дунаю Влоцлавське вдсх. 

P – – 24.0 

MI – – 2.4 ± 2.6 

IR – – 1–13 

Neogobius 

fluviatilis 

A – – 0.6 

P – – 13.6 

MI – – 3.4 ± 4.4 

IR – – 1–22 

Babka 

gymnotrachelus 

A – – 0.5 

P – – 52.0 

MI – – 7.3 ± 6.5 

IR – – 1–27 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – 3.8 

P 3.4 29.2 2.4 

MI 3.0 3.6 ± 2.1 1.3 ± 0.5 

IR 3 1–8 1–2 
Perccottus glenii 

A 0.1 1.0 0.03 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Дефінітивним хазяїном цієї трематоди є крячок річковий (Sterna hirundo L., 

1758), перші проміжні хазяї невідомі, а другими проміжними виступають різні 

види дрібнорозмірних риб, переважно із родин Колючкових (Gasterosteidae) та 

Іглицевих (Syngnathidae) (Судариков и др. 2006). Метацеркарії раніше 

відзначалися у риб виключно в дельті Волги, а в басейні Вісли не реєструвалися 

(Niewiadomska 2003; Судариков и др. 2006). Тому наша знахідки є першою 

реєстрацією цих паразитів у риб із басейна Вісли. 

За зовнішнім виглядом і розмірами цист цей вид не відрізняється від 

H. dubinini. Метацеркарії яйцевидні, аналогічні за розмірами до попереднього 

виду, тегумент вкритий шипиками. Однак, на відміну від H. dubinini, орган 

Брандеса у метацеркарії H. lühei малий, більш ніж в три рази менше довжини тіла. 

 

Родина Opisthorchiidae Looss, 1899 

Metorchis xanthosomus Creplin, 1846 

Метацеркарії знайдені у ротаня-головешки з р. Бюхерлґрабен, Німеччина: 

P = 6.0 %; MI = 2.0 ± 1.0; IR = 1–3; A = 0.1 (Kvach et al. 2017a). Прозорі цисти були 

локалізовані на брижійці, у печінці, а також у тканинах плавців. 

Марити цього виду паразитують у жовчних протоках печінки пірникози 

великої (Podiceps cristatus L., 1758) і деяких інших видів птахів; першими 

проміжними хазяями виступають янтарки (Судариков и др. 2006; Sitko & 

Heneberg 2015). Метацеркарії, що локалізуються у м’язах і зябрах, відомі від риб, 

переважно із родини Коропових (Cyprinidae) і Щиповкових (Cobitidae) з басейнів 

річок Дніпро, Дон, дельти Волги та річок Сибіру та Середньої Азії (Бауер 1987).  

 

Родина Diplostomidae Mühling, 1896 

Diplostomum gobiorum Shigin, 1965 

Метацеркарії відзначені у кришталиках очей бичка-цуцика західного з 

Влоцлавського вдсх.: P = 14.7 %; MI = 3.5 ± 7.2; IR = 1–25; A = 0.5 (Mierzejewska et 

al. 2014). 
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Вид поширений у рибоїдних птахів зі Східної Європи, де відзначається у 

басейнах Чорного, Балтійського і Каспійського морів (Бауер 1987; Niewiadomska 

2003). Дефінітивним хазяїном виступають птахи родини Мартинових (Laridae): 

крячок річковий (Sterna hirundo L., 1758), крячок рябодзьобий (Thalasseus 

sandvicensis (Latham, 1787)) і крячок каспійський (Hydroprogne caspia (Pallas, 

1770)) (Судариков и др. 2006). Партеногенетичне покоління розвивається у 

легеневих молюсках (Lymnaeidae) – ставковиках Radix balthica (L., 1758) 

(Niewiadomska 1986). Метацеркарії цього паразиту раніше відзначалися 

переважно у Понто-Каспійських бичків, а також у колючки південної (Pungitius 

platygaster (Kessler, 1859)) і пічкура-білопера дністровського (Romanogobio 

kesslerii (Dybowski, 1862)) з водойм України та Росії (Бауер 1987; Niewiadomska 

2003; Судариков и др. 2006). Наша знахідка є впершою реєстрацією цього 

паразита у риб з басейну Вісли. 

 

Diplostomum paracaudum (Iles, 1959) 

Метацеркарії відзначені у кришталиках очей бичка-бабки, бичка-гінця, 

бичка-цуцика західного і у ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. 

(Mierzejewska et al. 2012, 2014) (табл. 3.19). 

 

Таблиця 3.19 

Показники зараженості чотирьох видів риб-вселенців з Влоцлавського водосховища 

метацеркаріями Diplostomum paracaudum 

Показник Neogobius fluviatilis 
Babka 

gymnotrachelus 

Proterorhinus 

semilunaris 
Perccottus glenii 

P 4.8 1.0 4.0 8.9 

MI 1.8 ± 1.3 2.5 ± 2.1 1.3 ± 0.6 1.0 ± 0.0 

IR 1–4 1–4 1–2 1 

A 0.1 0.03 0.1 0.02 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Вид поширений у Східній Європі, Сибіру і Середній Азії (Бауер 1987; 

Niewiadomska 2003). Дефінітивним хазяїном виступають рибоїдні птахи родини 

Мартинових (Laridae), а першими проміжними – ставковики Lymnaea spp. 

(Niewiadomska 1987). Метацеркарії евриксенні, заражають риб із різних родин, 

таких як Лососеві (Salmonidae), Коропові (Cyprinidae), Окуневі (Percidae), Бичкові 

(Gobiidae) та деякі інші (Бауер 1987; Судариков и др. 2006). 

 

Diplostomum pseudospathaceum (Niewiadomska, 1984) 

Метацеркарії відзначені у кришталиках очей бичка-бабки та бичка-гінця з 

Влоцлавського вдсх. (Mierzejewska et al. 2014) (табл. 3.20). 

 

Таблиця 3.20 

Показники зараженості двох видів бичків-вселенців з Влоцлавського водосховища 

метацеркаріями Diplostomum pseudospathaceum 

Показник Neogobius fluviatilis Babka gymnotrachelus 

P 35.6 31.4 

MI 4.0 ± 4.1 11.9 ± 21.0 

IR 1–22 1–134 

A 1.4 3.7 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Вид поширений у Східній Європі і Сибіру (Niewiadomska 2003). 

Дефінітивним хазяїном виступають рибоїдні птахи родини Мартинових (Laridae), 

а першими проміжними – ставковики Lymnaea stagnalis L., 1758 і Stagnicola 

palustris (Müller, 1774) (Niewiadomska 1986). Метацеркарії евриксенні, заражають 

широке коло прісноводних риб. 
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Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) 

Метацеркарії відзначені у кришталиках очей бичка-кругляка з Балтійського 

моря (в Польщі та Німеччині) та з басейну Великих озер (США), а також у 

ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. (Kvach 2002; Kvach & Skóra 2006, 2007; 

Kvach & Stepien 2008a; Kvach & Winkler 2011; Mierzejewska et al. 2012) (табл. 

3.21). 

Голарктичний вид паразита, поширений в Європі, Азії та Північній Америці 

(Бауер 1987; Hoffman 1999; Niewiadomska 2003). Дефінітивними хазяями 

виступають рибоїдні птахи родини Мартинових (Laridae), а першими проміжними 

– ставковики Lymnaea spp. (Niewiadomska 1986; Семенова и др. 2007). 

Метацеркарії евриксенні, заражають переважно коропових риб, але реєструються 

у представників інших родин. 

Крім видів-вселенців, нами ці паразити відзначені у лисуна малого з 

Унтерварноу, Балтійське море: P = 5.3 %; IR = 1; A = 0.1 (Kvach & Winkler 2011). 

 

Diplostomum sp. 

Невизначені до виду метацеркарії роду Diplostomum реєструвалися у 

кришталиках очей бичків-вселенців з Нижньої Волги, Середнього Дніпра, 

басейнів Вісли та Лаби, а також у ротаня-головешки з р. Гірський Тікич, басейн 

Південного Бугу (Mierzejewska et al. 2014; Kvach et al. 2014, 2015, 2016b, 2017b, 

2019) (табл. 3.22). 

Ймовірніше за все цей таксон являє собою сукупність метацеркарій 

Diplostomum spp. Крім бичків-вселенців, нами ці паразити також відзначені у 

бичка чорного з Гданської затоки: три метацеркарії знайдені в оці одного бичка 

(Kvach 2002). У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків вони 

відзначені в пониззі Волги – у бичка-кругляка, бичка-горлапа і бичка-цуцика 

волзького, а також в дельті Дніпра – у бичка-кругляка, бичка-гінця і бичка-цуцика 

західного (табл. 3.23). 
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Таблиця 3.21 

Показники зараженості інвазивних бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) і ротаня-головешки (Perccottus glenii) з різних акваторій 

метацеркаріями Diplostomum spathaceum 

Вид хазяїна 
р. Гірський 

Тікич 

Влоцлавське 

вдсх. 

Гданська 

затока 

Щецинська 

затока 

Ґрайфсвальд

ська затока 
оз. Ері 

оз. Сент-

Клер 
р. Саґіно 

P – – 26.3 80.0 27.3 17.6 20.0 60.0 

MI – – 17.3 ± 17.2 20.3 ± 21.5 37.0 ± 34.1 4.5 ± 3.1 3.7 ± 3.1 8.4 ± 7.8 

IR – – 1–74 1–87 13–76 1–9 1–7 2–22 

Neogobius 

melanostomus

A – – 4.6 16.2 10.1 0.8 0.7 5.1 

P 4.5 16.7 – – – – – – 

MI 1.0 1.5 ± 0.7 – – – – – – 

IR 1 1–3 – – – – – – 

Perccottus 

glenii 

A 0.05 0.2 – – – – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 3.22 

Показники зараженості п’ятьох видів риб-вселенців з різних акваторій метацеркаріями Diplostomum sp. 

Вид хазяїна 
Нижня 

Волга 

Середній 

Дніпро 

р. Гірський 

Тікич 
р. Буг 

Буго-

Нарва 

Влоцлав-

ське вдсх. 

Дельта 

Вісли 

Нижня 

Лаба 

Верхня 

Лаба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P 57.1 8.3 – – 22.4 1.0 16.7 – – 

MI 9.0 ± 8.6 1.5 ± 0.7 – – 2.8 ± 1.6 1.0 1.0 – – 

IR 1–21 1–2 – – 1–6 1 1 – – 

Neogobius 

fluviatilis 

A 5.1 0.1 – – 0.6 0.01 0.2 – – 

P – – – – – – 15.8 60.0 60.0 

MI – – – – – – 32.3 ± 54.3 8.4 ± 7.8 8.4 ± 7.8 

IR – – – – – – 1–95 2–22 2–22 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – – – – 5.1 5.1 5.1 

P – – – 11.8 25.0 9.9 – – – 

MI – – – 2.5 ± 2.8 2.3 ± 2.2 9.0 ± 13.3 – – – 

IR – – – 1–8 1–6 1–52 – – – 

Babka 

gymnotrachelus 

A – – – 0.3 0.6 0.9 – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 3.22 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P – – – – – 6.7 – – – 

MI – – – – – 12.0 ± 11.8 – – – 

IR – – – – – 3–30 – – – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – – – – 0.8 – – – 

P – – 4.5 – – – – – – 

MI – – 1.0 – – – – – – 

IR – – 1 – – – – – – 

Perccottus 

glenii 

A – – 0.05 – – – – – – 
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Таблиця 3.23 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з природного ареалу метацеркаріями 

Diplostomum sp. 

Вид хазяїна Нижня Волга Дельта Дніпра 

P 36.7 88.9 

MI 4.5 ± 6.4 8.8 ± 16.9 

IR 1–23 1–99 
Neogobius melanostomus 

A 1.6 7.8 

P 20.8 – 

MI 2.2 ± 1.6 – 

IR 1–4 – 
Ponticola gorlap 

A 0.5 – 

P – 38.5 

MI – 4.8 ± 4.2 

IR – 2–12 
Babka gymnotrachelus 

A – 1.8 

P – 5.6 

MI – 0.1 

IR – 1 
Proterorhinus semilunaris 

A – 0.1 

P 3.3 – 

MI 1.0 – 

IR 1 – 
Proterorhinus semipellucidus 

A 0.03 – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Tylodelphus clavata (Nordmann, 1832) 

Метацеркарії знайдені у кришталиках очей трьох видів бичків із Середнього 

Дніпра, Гданської та Щецинської заток Балтійського моря, а також у 

Влоцлавському вдсх. (Kvach & Skóra 2006, 2007; Kvach & Winkler 2011; Kvach et 

al. 2014) (табл. 3.24). 
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Таблиця 3.24 

Показники зараженості трьох видів Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного 

ареалів метацеркаріями Tylodelphus clavata 

Інвазивний ареал 
Природний 

ареал 
Вид хазяїна 

Середній 

Дніпро 

Влоцлавське 

вдсх. 

Гданська 

затока 

Щецинська 

затока 
Дельта Дніпра 

P 4.2 17.3 – – – 

MI 1.0 7.7 ± 11.4 – – – 

IR 1 1–39 – – – 

Neogobius 

fluviatilis 

A 0.04 1.3 – – – 

P – – 0.9 4.0 5.6 

MI – – 1.0 ± 0.0 3.0 1.0 ± 0.0 

IR – – 1 3 1 

Neogobius 

melanostomus 

A – – 0.01 0.1 0.1 

P – 15.7 – – – 

MI – 7.8 ± 9.9  – – – 

IR – 1–37 – – – 

Babka 

gymnotrachelus 

A – 1.2 – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Вид широко поширений у Палеарктиці (Бауер 1987). Дефінітивними хазяями 

виступають багато видів рибоїдних птахів із родин Качкових (Anatidae) і 

Чаплевих (Ardeidae), переважно черні (Aythia spp.) та чаплі (Ardea spp.), а 

першими проміжними є різні види ставковиків (Lymnaea spp.) (Судариков и др. 

2006; Семенова и др. 2007). Метацеркарії евриксенні, заражають багато видів 

прісноводних і солонуватоводних риб. 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків нами ці метацеркарії 

знайдені у бичка-кругляка з дельти Дніпра (Kvach et al. 2014). 
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Родина Strigeidae Railliet, 1919 

Apatemon gracilis (Rudolphi, 1819) 

Відзначений нами у трьох видів бичків-вселенців і в ротаня-головешки у 

Середньому Дніпрі, Мушовському вдсх., басейні Вісли (Буго-Нарва, Влоцлавське 

вдсх., пониззя Вісли) і у Нижній Волзі (Mierzejewska et al. 2012, 2014; Kvach et al. 

2014, 2015) (табл. 3.25). Щільні гіалінові цисти білого кольору і грушовидної 

форми знайдені на поверхні внутрішніх органів і брижійці риб. Найбільш 

зараженим виявився бичок-цуцик західний з Дніпра і Вісли, а також бичок-бабка з 

пониззя Волги (табл. 3.25). 

Дефінітивними хазяями цих трематод є домашні та дикі качки (Anatidae), а 

першими проміжними виступають легеневі молюски з родів Physa, Planorbis, 

Lymnaea, Bithynia, тощо (Vojtek 1964; Blair 1976). Метацеркарії у багатьох видів 

дрібнорозмірних демерсальних риб, а саме представників родин Бичкові 

(Gobiidae) і В’юнові (Cobitidae). 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків ці паразити 

відзначені нами у бичка-цуцика західного з дельти Дніпра, а також у трьох видів 

бичків з пониззя і дельти Волги: бичка-кругляка, бичка-горлапа і бичка-цуцика 

волзького (Kvach et al. 2014, 2015) (табл. 3.26). 

У літературі метацеркарії від риб з Дунайського басейну часто вказуються 

під назвою Apatemon cobitidis von Linstow, 1890 (Vojtek 1964; Molnár 2006), або як 

специфічний для бичкових риб підвид A. cobitidis proterorhini Vojtek, 1964 

(Koubková & Baruš 2000; Stewart et al. 2003a, b; Ondračková et al. 2006, 2010; 

Francová et al. 2011). Однак, на даний час відомо як мінімум 7 валідних видів роду 

Apatemon, для більшості з яких метацеркарії невідомі: Apatemon buteonis 

(Yamaguti, 1933), Apatemon fuligulae Yamaguti, 1933, A. gracilis, Apatemon 

hypseleotris Negm-Eldin & Davies, 2001, Apatemon jamesi Palmieri, Krishnasamy & 

Sullivan, 1979, Apatemon somateriae (Dubois, 1948), Apatemon vitelliresiduus Dubois 

& Angel, 1972, а також представники роду Australapatemon, у яких метацеркарії 

паразитують у п’явках (Blasco-Costa et al. 2016). 
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Таблиця 3.25 

Показники зараженості чотирьох видів риб-вселенців з різних акваторій метацеркаріями Apatemon gracilis 

Вид хазяїна Нижня Волга Середній Дніпро Мушовське вдсх. Буго-Нарва 
Влоцлавське 

вдсх. 
Нижня Вісла 

P 100.0 8.3 – 3.4 2.9 8.3 

MI 27.4 ± 21.2 9.0 ± 9.9 – 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 2.0 ± 0.0 

IR 5–73 2–16 – 1 1 2 

Neogobius 

fluviatilis 

A 27.4 0.8 – 0.03 0.03 0.2 

P – – – 8.3 3.1 – 

MI – – – 1.0 ± 0.0 2.2 ± 2.4 – 

IR – – – 1 1–7 – 

Babka 

gymnotrachelus 

A – – – 0.1 0.1 – 

P – 100.0 85.0 – 54.7 – 

MI – 20.2 ± 13.5 14.0 ± 11.4 – 7.5 ± 11.0 – 

IR – 7–46 1–39 – 1–50 – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – 20.2 11.9 – 4.1 – 

P – – – – 0.6 – 

MI – – – – 1.0 – 

IR – – – – 1 – 
Perccottus glenii 

A – – – – 0.01 – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 3.26 

Показники зараженості чотирьох видів Понто-Каспійських бичків з природного ареалу 

метацеркаріями Apatemon gracilis  

Вид хазяїна Нижня Волга Дельта Волги Дельта Дніпра 

P 75.0 5.6 – 

MI 2.9 ± 1.5 1.0 – 

IR 1–6 1 – 

Neogobius 

melanostomus 

A 2.2 0.1 – 

P 2 з 2 екз. 77.3 – 

MI 53.0 29.7 ± 25.5 – 

IR 6–100 1–71 – 
Ponticola gorlap 

A 53.0 23.0 – 

P – – 5.6 

MI – – 3.0 

IR – – 3 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – 0.2 

P 86.7 100.0 – 

MI 15.8 ± 14.1 19.5 ± 12.4 – 

IR 1–48 5–42 – 

Proterorhinus 

semipellucidus 

A 13.7 19.5 – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Для з’ясування таксономічного статусу метацеркарії від бичкових риб нами 

проведена їх культивація in vitro та in vivo і подальше порівняння морфометрії із 

препаратами дорослих стригеїд із колекції Природничого музею ім. Каменського 

у Пржерові, Чехія, а саме препарати A. gracilis від черні чубатої (Aythya fuligula), 

гаги звичайної (Somateria mollissima) і черні червонодзьобої (Netta rufina), а також 

препарати Australapatemon minor від чирянки малої (Anas crecca). 

Культивація In vitro 

П’ять культивацій протягом 6–15 днів не дали результатів. В одній 

культивації один із 13 гельмінтів розвинувся до незрілої особини за 7 днів, а інші 
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дві особини – за 8 днів (див. Додаток Г, табл. Г3). Потім розвиток гельмінтів 

припинявся і решта особин гинула протягом подальших 6 днів. 

Культивація In vivo 

У малому кишечнику двох каченят, розтятих на 5 день культивації, знайдені 10 

і 13 дорослих гельмінтів. У каченяті, розтятому на 7-й день, знайдено два дорослі 

гельмінти (Рис. 3.11). Крім того, у порожнині кишечнику третього каченя знайдено 

більше ніж 15 яєць. 

 

Рис. 3.11. Дорослі особини Apatemon gracilis після 5-денної культивації in vivo (у каченятах). A. 

Загальний вигляд (у дорзовентральній позиції), B. Деталі заднього кінця (в латеральній позиції) 
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Дослідження морфології 

Морфологія дорослих особин досліджена згідно із Бласко-Коста та ін. 

(Blasco-Costa et al. 2016): замірювалася довжина і ширина передньої і задньої 

частин тіла, органу Брандеса, глотки, протеолітичних залоз, обох присосків, 

гонад, генітального конусу і яєць. Крім того нами заміряна відстань він заднього 

сім’яника до заднього кінця тіла. Потім у відсотках розраховано співвідношення 

довжини яєчника до загальної довжини тіла, кожного із сім’яників до загальної 

довжини тіла, передньої частини тіла до задньої, а також ротового присоска до 

черевного. 

Нами відзначено високу подібність між червами, отриманими в результаті 

культивації, із червами від диких черні чубатої, гаги звичайної і черні 

червонодзьобої (Додаток Г, табл. Г3; Рис. 3.11). Ці особини за морфологією 

відповідають опису A. gracilis. 

Особини від чирянки малої, визначені як A. minor, були значно меншими за 

більшістю параметрами, крім розміру генітального конусу і яєць (Додаток Г, табл. 

Г3; Рис. 3.12), які були таких самих розмірів, як у представників роду Apatemon. 

Відстань від заднього сім’яника до заднього кінця тіла у A. minor була майже 

вдвічі менша, ніж у A. gracilis, але співвідношення яєчника до загальної довжини 

тіла – таке ж саме. 

 

Ichthyocotylurus variegatus (Creplin, 1825) 

Метацеркарії знайдені на брижійці та поверхні внутрішніх органів бичка-

бабки та бичка-цуцика західного з Середнього Дніпра, а також бичка-гінця і 

бичка-цуцика західного з Вісли (Kvach et al. 2014; Mierzejewska et al. 2014) (табл. 

3.27). Личинки локалізувалися у молочнобілих яйцевидних цистах (550–750 × 

400–700 мкм) із м’якою оболонкою. 

Вид широко поширений у Палеарктиці. Дефінітивними хазяями цього виду 

виступають рибоїдні птахи родини Мартинових (Laridae), а першим проміжним 

хазяїном – прісноводні молюски Valvata piscinalis (Müller, 1774) (Судариков и др. 

2006). Метацеркарії евриксенні, локалізуються на поверхні внутрішніх органів і в 
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порожнині тіл багатьох видах прісноводних риб, переважно з родини Коропових 

(Cyprinidae). 

 

Рис. 3.12. Доросла особина Australapatemon minor від чирянки малої (Anas crecca) зі Страхотіну, 

Південна Моравія, 04.08.1973 р. (в латеральній позиції) 

 

Ichthyocotylurus erraticus (Rudolphi, 1809) 

Одна метацеркарії знайдена в порожнині тіла бичка-цуцика західного з 

Влоцлавського вдсх.: P = 13.0 %; IR = 1.0; A = 0.01 (Mierzejwska et al. 2014). 

Вид широко поширений у Палеарктиці. Дефінітивними хазяями є рибоїдні 

птахи з родини Мартинових (Laridae), а перший проміжних хазяїн невідомий 

(Судариков и др. 2006). Метацеркарії евриксенні, локалізуються в порожнині тіла 

багатьох видах прісноводних риб, переважно з родин Коропових (Cyprinidae) і 

Лосоcевих (Salmonidae) (підродина Сигових (Coregonidae)). 
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Таблиця 3.27 

Показники зараженості трьох видів бичків-вселенців з різних акваторій метацеркаріями 

трематоди Ichthyocotylurus variegatus 

Вид хазяїна Середній Дніпро Влоцлавське вдсх. Нижня Вісла 

P 12.5 – – 

MI 1.3 ± 0.6 – – 

IR 1–2 – – 
Neogobius fluviatilis 

A 0.2 – – 

P – 5.0 – 

MI – 1.0 – 

IR – 1 – 

Babka 

gymnotrachelus 

A – 0.01 – 

P 16.7 12.0 7.7 

MI 1.0 1.7 ± 1.0 6.0 

IR 1 1–4 6 

Proterorhinus 

semilunaris 

A 0.2 0.2 0.5 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Inserta cedis 

Digenea gen. sp. 

Незрілу трематоду знайдено в кишечнику бичка-цуцика західного з 

Влоцлавського вдсх.: P = 1.3 %; A = 0.01 (Mierzejewska et al. 2014). Фіксований 

матеріал знаходився у поганому стані, тому визначити таксономічну 

приналежність екземпляру не вдалося. Крім того цілу низку метацеркарії, для 

яких не вдалося визначити таксономічну належність, було знайдено у м’язах і 

внутрішніх органах бичків. За структурою цисти та географією (американські 

метацеркарії виділені окремо) метацеркарії були умовно розділені на групи, які 

ймовірно є окремими видами або таксонами. Данні щодо зараженості бичків 

приведені нами в табл. 3.28. 
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Таблиця 3.28 

Показники зараженості бичків-вселенців з різних акваторій невизначеними метацеркаріями різних груп 

Акваторія Neogobius fluviatilis Neogobius melanostomus Babka gymnotrachelus Proterorhinus semilunaris 

1 2 3 4 5 

Digenea gen. sp. 

P 1.7 – 4.2 – 

MI 1.0 – 1.0 – 

IR 1 – 1 – 
Буго-Нарва 

A 0.02 – 0.04 – 

Digenea gen. sp. 1 

P 12.5 – 37.3 – 

MI 1.0 – 10.6 ± 10.2 – 

IR 1 – 1–36 – 
р. Буг 

A 0.1 – 3.9 – 

P 1.7 – 16.7 – 

MI 1.0 – 2.5 ± 1.3 – 

IR 1 – 1–4 – 
Буго-Нарва 

A 0.02 – 0.4 – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 3.28 

Продовження 

1 2 3 4 5 

P 2.9 – 1.6 4.0 

MI 1.7 ± 0.6 – 1.0 ± 0.0 1.0 

IR 1–2 – 1 1 
Влоцлавське вдсх. 

A 0.05 – 0.02 0.04 

P 4.2 – – 7.7 

MI 1.0 – – 5.0 

IR 1 – – 5 
Нижня Вісла 

A 0.01 – – 0.4 

Digenea gen. sp. 2 

P 1.0 – 1.6 1.3 

MI 1.0 – 2.0 ± 1.7 1.0 

IR 1 – 1–4 1 
Влоцлавське вдсх. 

A 0.01 – 0.03 0.01 

Digenea gen. sp. 3 

P – – – 1.3 

MI – – – 2.0 

IR – – – 2 
Влоцлавське вдсх. 

A – – – 0.03 
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Таблиця 3.28 

Закінчення 

1 2 3 4 5 

P 8.3 – – – 

MI 2.5 ± 2.1 – – – 

IR 1–4 – – – 
Нижня Вісла 

A 0.2 – – – 

Digenea gen. sp. 4 

P – 13.3 – – 

MI – 1.0 ± 0.0 – – 

IR – 1 – – 
оз. Сент-Клер 

A – 0.01 – – 

P – 6.5 – – 

MI – 2.0 – – 

IR – 2 – – 
р. Саґіно 

A – 0.1 – – 
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Тип Акантоцефали (Acanthocephala Meyer, 1931) 

Клас Eoacanthocephala van Cleave, 1936 

Ряд Neoechinorhynchida Southwell & Macfie, 1925 

Родина Neoechinorhynchidae (Ward, 1917) 

Neoechinorhynchus tumidus van Cleave & Bangham, 1949 

Цистаканти знайдені на брижійці та у печінці бичка-кругляка з оз. Сент-Клер 

(P = 13.3 %; MI = 2.0 ± 0.0; A = 0.3) і з р. Саґіно (P = 13.3 %; MI = 1.0 ± 0.0; A = 0.1) 

(Kvach & Stepien 2008a). 

Дорослі особини паразитують у кишечнику риб з родини Сигових 

(Coregonidae) з Сибіру та Північної Америки (Петроченко 1956; Hoffman 1999). В 

оз. Ері він відомий від сига американського (Coregonus clupeaformis (Mitchill, 

1818)) (Dechtiar 1972). Проміжні хазяї невідомі; бичок-кругляк виступає 

паратенічним хазяїном. 

Характерною рисою цього акантоцефала є лемніски різної довжини. Хоботок 

менше за 0.2 мкм (0.15–0.17 мкм), озброєний 6 спіральними рядами гачків, в 

кожному ряді по два великих гачка із коренем, а третій – без. 

 

Клас Palaeacanthocephala Meyer, 1931 

Ряд Echinorhynchida Southwell & Macfie, 1925 

Родина Echinorhynchidae Cobbold, 1876 

Acanthocephalus anguillae (Müller, 1780) 

Дорослі акантоцефали знайдені у кишечнику ротаня-головешки з р. 

Бюхерлґрабен, Німеччина: P = 10.0 %; MI = 1.8 ± 0.8; IR = 1–3; A = 0.2 (Kvach et al. 

2017a). 

Дефінітивними хазяями цього паразиту є вугор європейський (Anguilla 

anguilla L., 1758), головень європейський (Squalius cephalus L., 1758) і окунь 

звичайний (Golvan 1969; Taraschewski 1988), а проміжними хазяями виступають 

водяні ослики (Asellus aquaticus L., 1758) (Петроченко 1956). У видів-вселенців в 
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Європі раніше відзначався як рідкісний вид у паразитофауні царька (Lepomis 

gibbosus L., 1758) і американського сомика чорного (Ameiurus melas Rafineque, 

1820) з Дунайського басейну (Košuthová et al. 2009), а також як основний вид у 

паразитофауні цихлазоми чорнополосої (Amatitlania nigrofasciata (Günther, 1867)) 

з басейну Рейну (Emde et al. 2016). Ротань-головешка, як хазяїн цього паразита 

нами відзначається вперше. 

 

Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) 

Поодинокі дорослі акантоцефали знайдені у бичка-кругляка з Гданської 

затоки та Нижньої Лаби, а також у ротаня-головешки з річок Гірський Тікич і 

Бюхерлґрабен (Kvach 2002; Kvach & Skóra 2006, 2007; Kvach et al. 2016b, 2017a, 

2019) (табл. 3.29). 

 

Таблиця 3.29 

Показники зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) і ротаня-головешки 

(Perccottus glenii) з різних акваторій акантоцефалами Acanthocephalus lucii 

Вид хазяїна Гданська затока Нижня Лаба 
р. Гірський 

Тікич 
р. Бюхерлґрабен 

P 0.4 5.0 – – 

MI 1.0 1.0 – – 

IR 1 1 – – 

Neogobius 

melanostomus 

A 0.004 0.1 – – 

P – – 4.5 2.0 

MI – – 1.0 1.0 

IR – – 1 1 

Perccottus 

glenii 

A – – 0.05 0.02 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Евриксенних вид, що паразитує у кишечнику широкого спектру 

прісноводних і солонуватоводних риб в Європі та Західному Сибіру (Петроченко 

1956). Проміжним хазяїном виступають водяні ослики. 

 

Acanthocephalus rhinensis Amin, Thielen, Mïnderie, Taraschewski & Sures, 2008 

Один екземпляр знайдений у кишечнику бичка-кругляка з Нижньої Лаби: P = 

5.0 %; A = 0.1 (Kvach et al. 2019). 

Цей вид відомий, як паразит вугра європейського з Верхнього Рейну, 

Німеччина (Amin et al. 2008), і озера Педілучо, Італія, куди ймовірно був штучно 

інтродукований із мальками вугра (Dezfuli et al. 2012). Нами вперше 

зареєстрований в басейні Лаби, а також вперше у бичка-кругляка. 

Нами знайдений один незрілий самець, довжинию метасоми 7.5 мм. Хоботок 

1 мм довжиною, озброєний 20 рядами гачків по 15–16 у кожному ряді. Лемніски 

такої самої довжини, як хоботкова сумка, близько 1.5 мм. Сім’яники розташовані 

у центрі тіла, видовжені. У знайденого екземпляру в живому вигляді 

спостерігалася характерна для цього виду риса – пасок жовто-гарячого кольору у 

передній частині метасоми, біля шийки. 

 

Echinorhynchus gadi Zoega, 1776 

Один екземпляр знайдений у кишечнику бичка-кругляка з Ґрайфсвальдської 

затоки, Балтійське море: P = 9.1 %; A = 0.1 (Kvach & Winkler 2011). 

Звичайний паразит широкого спектру морських риб Північної Атлантики та 

Північного Пацифіки; личинки розвиваються у бокоплавах (Gammaridae) 

(Петроченко 1956). Незважаючи на те, що нами відзначена поодинока знахідка 

цього паразиту, він неодноразово відзначався у інвазивного бичка-кругляка з 

різних районів Балтики, зокрема з Гданської (Rokicki & Rolbiecki 2002), 

Віслинської (Rolbiecki 2006) і Куршської заток (Rakauskas et al. 2008), а також 

литовського узбережжя біля Паланги (Herlevi et al. 2017). 

 



 

 

140

Родина Pomphorhynchidae Yamaguti, 1939 

Pomphorhynchus laevis (Müller, 1776) 

Незрілі особини в кишечнику і цистаканти на брижійці та поверхні 

внутрішніх органів знайдені у бичка-кругляка з Гданської, Щецинської і 

Грайфсвальдської заток Балтійського моря, дельти Вісли, пониззя і верхів’їв 

Лаби, а також у бичка-бабки, бичка-гінця і бичка-цуцика західного з різних 

ділянок басейну Вісли (Kvach & Skóra 2006, 2007; Kvach & Winkler 2011; 

Mierzejewska et al. 2014; Kvach et al. 2014, 2017b, 2019) (табл. 3.30). Найбільш 

зараженим виявився бичок-кругляка з верхів’їв Лаби, біля м. Усті-над-Лабем, 

Чехія, натомість в інших акваторіях зараження було незначним. Крім бичків, один 

цистакант знайдений на брижійці ротаня-головешки з Івачівського вдсх.: P = 

5.0 %; A = 0.1 (Kvach et al. 2013). 

Поширений у прісних і солонуватих водах Палеарктики. Дорослі особини 

заражають широкий спектр прісноводних і солонуватоводних (меншою мірою 

морських) риб; личинки розвиваються у бокоплавах (Петроченко 1956). 

Вважається, що у басейні Північного моря цей вид має інвазивний характер, 

поширюючись із Понто-Каспійськими вселенцями: бичком-кругляком і 

бокоплавом Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) (Hohenadler et al. 2018a, b). 

Крім інвазивного ареалу Понто-Каспійських бичків, цей паразит знайдений 

нами у бичка-бабки з Нижнього Дунаю (P◦= 51.3 %; MI◦= 3.9 ± 3.0; IR◦= 1–15; A◦= 

2.0), а також у бичка-горлапа (P◦= 4.2 %; IR◦= 1; A◦= 0.04) і бичка-цуцика 

волзького (P◦= 3.3 %; IR◦= 2; A◦= 0.1) з Нижньої Волги (Kvach et al. 2015. 2018d). 

Цей вид є проблематичним у визначенні, оскільки морфологічно дуже 

подібний до іншого представника роду, Pomphorhynchus tereticollis (Rudolphi, 

1809). Єдиними характеристиками, які розрізняють ці два види, є наявність гачків 

на шийці та позиція коренів гачків (Špakulová et al. 2011; Emde et al. 2012). Однак, 

пізніші дослідження показали, що ці характеристики не завжди працюють, 

особливо у популяціях з басейну Північного моря (David et al. 2018; Hohenadler et 

al. 2018b; Perrot-Minnot et al. 2018). Наша попередня ідентифікація знайдених 

цистакантів була проведена за морфологічними ознаками, тому гельмінти були
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Таблиця 3.30 

Показники зараженості чотирьох видів бичків-вселенців з різних акваторій акантоцефалами Pomphorhynchus laevis 

Вид хазяїна 
Гданська 

затока 

Щецин-

ська 

затока 

Грайфс-

вальдська 

затока 

р. Буг 
Буго-

Нарва 

Влоцлав-

ське вдсх.

Нижня 

Вісла 

Дельта 

Вісли 

Нижня 

Лаба 

Верхня 

Лаба 

P – – – – 1.7 1.0 8.3 16.7 – – 

MI – – – – 1.0 1.0 3.0 ± 2.8 1.0 – – 

IR – – – – 1 1 1–5 1 – – 

Neogobius 

fluviatilis 

A – – – – 0.02 0.01 0.3 0.2 – – 

P 0.4 18.2 1.4 – – – – 10.3 20.0 96.2 

MI 1.0 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 – – – – 3.0 ± 1.4 1.0 ± 0.0 21.5 ± 21.6 

IR 1 1 1 – – – – 2–4 1 1–82 

Neogobius 

melanostomus 

A 0.004 0.2 0.01 – – – – 0.3 0.2 20.7 

P – – – 2.0 4.2 – 18.8 13.3 – – 

MI – – – 1.0 1.0 – 3.3 ± 3.2 1.0 ± 0.0 – – 

IR – – – 1 1 – 1–7 1 – – 

Babka 

gymnotra-

chelus 
A – – – 0.02 0.04 – 0.6 0.1 – – 

P – – – – – 4.0 – – – – 

MI – – – – – 1.3 ± 0.6 – – – – 

IR – – – – – 1–2 – – – – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – – – – 0.1 – – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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визначені як P. tereticollis (Kvach et al. 2017b). Так, останній гачок кожного ряду 

знаходився на шийці, гачки на хоботку знаходилися за значній відстані один від 

одного (див. Špakulová et al. 2011), а корені гачків були поверненні під кутом 

згідно із Емде та ін. (Emde et al. 2012). Однак проведені нами молекулярні 

дослідження показали, що ділянка ITS1 особин з Верхньої Лаби має довжину 320 

bp і на 96–99 % співпадає із P. laevis, відповідно до бази даних NCBI (Kráľová-

Hromadová et al. 2003). Екземпляри акантоцефалів від бичків з Нижньої Валги 

були передані Перро-Мінно (Perrot-Minnot et al. 2018), яка використовуючи 

молекулярні методи також визначила їх як P. laevis. 

 

Ряд Polymorphida Meyer, 1931 

Родина Polymorphidae Meyer, 1931 

Southwellina hispida (van Cleave, 1925) 

Одного цистаканта знайдено інцистованим на брижійці бичка-цуцика 

західного з оз. Сент-Клер: P = 10.0 %; A = 0.1 (Kvach & Stepien. 2008a). 

Вид поширений в Голарктиці, але заходить також до Неотропіків (García-

Varela et al. 2012). Дорослі особини живуть у кишечнику рибоїдних птахів, 

переважно з родин Чаплевих (Ardeidae) і Пірникозових (Podicipedidae) 

(Петроченко 1958). Першим проміжний хазяїном виступають Десятиногі 

ракоподібні (Decapoda), а паратенічними – різні види риб, а також земноводні та 

плазуни (Yamaguti 1935; Schmidt 1985). Раніше цистаканти відзначалися у бичків 

Rhinogobius spp. з Японії (Yamaguti 1935), але у бичка-цуцика західного 

відзначений вперше. 

Нами знайдено одного самця, довжиною 2753 мкм (Рис. 3.13). Метасома 2102 

мкм довжиною і 427 мкм шириною, звужена у задньому кінці. Тегумент у 

передній частині тіла вкритий дрібними шипиками, розташованими у двох 

відокремлених полях. Шийка неозброєна, 117 мкм довжиною і 272 мкм шириною. 

Хоботкова сумка двошарова, 456 мкм довжиною і 204 мкм шириною; нервовий 

ганглій розміщується в центрі. Лемніски 670 і 748 мкм довжиною. Хоботок 534 
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мкм довжиною і 223 мкм шириною, озброєний 20 рядами гачків по 14–15 у 

кожному. Гачки 35–50 мкм довжиною, корені гачків – 25–33 мкм. 

 

 
Рис. 3.13. Цистакант Southwellina hispida від бичка-цуцика західного з оз. Сент-Клер. Шкала: 

1000 мкм 

 

Тип Нематоди (Nematoda Rudolphi, 1808) 

Клас Enoplea Inglis, 1983 

Ряд Enoplida Filipjev, 1929 

Родина Capillariidae Railliet, 1915 

Pseudocapillaria tomentosa (Dujardin, 1843) 

Чотири дорослі нематоди знайдені у кишечнику одного ротаня-головешки з 

р. Бюхерлґрабен, Німеччина: P = 2.0 %; A = 0.1 (Kvach et al. 2017a). 

Голарктичний вид, що відзначається у широкого спектру прісноводних риб 

(Moravec 2013). Проміжними хазяями виступають олігохети, зокрема трубковик 

звичайний (Tubifex tubifex (Müller, 1774)). Для ротаня-головешки нами 

відзначається вперше. 
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Ряд Dioctophymatida Baylis & Daubney, 1926 

Родина Dioctophymatidae Castelini & Chalmers, 1910 

Eustrongylides excisus (Jägerskiöld, 1909) 

Личинки 3-ї стадії цієї нематоди знайдені нами на брижійці, у внутрішніх 

органах і м’язах бичка-бабки, бичка-кругляка і бичка-гінця, а також ротаня-

головешки з Середнього Дніпра, різних ділянок басейну Вісли та 

Ґрайфсвальдської затоки Балтійського моря (Kvach & Winkler 2011; Kvach et al. 

2013, 2014; Mierzejewska et al. 2012, 2014) (табл. 3.31). 

Дорослі нематоди паразитують у шлунку бакланів (Phalacrocorax spp.), 

личинки розвиваються в олігохетах, риби виступають паратенічними хазяями 

(Moravec 2013). Личинки 3-ї стадії, готові до зараження кінцевих хазяїв, 

набувають кривавочервоного кольору (Ciurea 1938). 

Крім бичків-вселенців, вказані личинки знайдені нами у 5-х видів Понто-

Каспійських бичків у межах їх природного ареалу в дельті Волги, Дніпровському 

лимані та дельті Дніпра, а також у пониззі та дельті Дунаю (табл. 3.31). 

 

Eustrongylides tubifex (Nitzsch & Rudolphi, 1819) 

Личинки 3-ї стадії відзначені нами на брижійці у бичка-гінця і ротаня-

головешки. У бичка-гінця з Влоцлавського вдсх. знайдено одну личинку: P = 

0.5 %; A = 0.01 (Mierzejewska et al. 2014). У ротаня-головешки поодинокі личинки 

знайдені у Влоцлавському вдсх. (P = 12.5 %; MI = 1.0 ± 0.0; A = 0.1) (Mierzejewska 

et al. 2012), а також одна личинка знайдена в дельті Дунаю: P = 4.2 %; A = 0.04. 

За своїм життєвим циклом подібний до попереднього виду: дефінітивними 

хазяями виступають баклани, проміжними – олігохети, паратенічними – риби 

(Moravec 2013). 
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Таблиця 3.31 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного ареалів і ротаня-головешки (Perccottus glenii) личинками 

нематоди Eustrongylides excisus 

Інвазивний ареал Природний ареал 

Вид хазяїна Середній 

Дніпро 

Буго-

Нарва 

Влоцлав-

ське вдсх.

Нижня 

Вісла 

Грайфс-

вальдська 

затока 

Дельта 

Волги 

Дніпров-

ський 

лиман 

Дельта 

Дніпра 

Дельта 

Дунаю 

Нижній 

Дунай 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P 4.2 1.7 – 8.3 – – 27.4 – 58.4 20.5 

MI 1.0 1.0 – 1.0 ± 0.0 – – 3.2 ± 3.5 – 2.0 ± 1.6 1.8 ± 1.3 

IR 1 1 – 1 – – 1–14 – 1–7 1–5 

Neogobius 

fluviatilis 

A 0.04 0.02 – 0.1 – – 0.9 – 1.2 0.4 

P – – – – 9.1 44.4 1.8 13.9 – – 

MI – – – – 1.0 1.5 ± 1.1 1.3 ± 0.6 1.2 ± 0.4 – – 

IR – – – – 1 1–4 1–2 1–2 – – 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – – 0.1 0.7 0.1 0.2 – – 

P – – – – – 40.9 – – – – 

MI – – – – – 3.6 ± 5.5 – – – – 

IR – – – – – 1–18 – – – – 

Ponticola 

gorlap 

A – – – – – 1.5 – – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 3.31 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

P – 4.2 4.2 – – – – – – – 

MI – 1.0 1.1 ± 0.4 – – – – – – – 

IR – 1 1–2 – – – – – – – 

Babka 

gymnotrache-

lus 
A – 0.04 0.05 – – – – – – – 

P – – – – – – – 5.6 – – 

MI – – – – – – – 1.0 – – 

IR – – – – – – – 1 – – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – – – – – – 0.1 – – 

P – – – – – 6.7 – – – – 

MI – – – – – 1.0 – – – – 

IR – – – – – 1 – – – – 

Proterorhinus 

semipellucidus 

A – – – – – 0.1 – – – – 

P – – 2.4 – – – – – – – 

MI – – 1.8 ± 1.0 – – – – – – – 

IR – – 1–3 – – – – – – – 

Perccottus 

glenii 

A – – 0.04 – – – – – – – 
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Eustrongylides sp. 

Невизначені до виду личинки нематод цього роду знайдені нами на брижійці 

бичка-бабки (P = 1.0 %; IR = 1; A = 0.01) і бичка-цуцика західного (P = 5.3 %; MI = 

1.8 ± 1.5; IR = 1–4; A = 0.1) з Влоцлавського вдсх. (Mierzejewska et al. 2014). 

 

Клас Chromadorea Inglis, 1983 

Ряд Rhabditida Chitwood, 1933 

Родина Anguillicolidae Yamaguti, 1935 

Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi & Hagaki, 1974 

Личинки 3-ї стадії знайдені нами на брижійці бичка-кругляка з Гданської 

затоки, а також верхньої і нижньої Лаби (Kvach 2004; Kvach et al. 2017b, 2019) 

(табл. 3.32). 

Паразит плавального міхура вугра японського (Anguilla japonica Temminck & 

Schlegel, 1846) із ареалом на Далекому Сході Азії і у Тихому океані (Nagasawa et 

al. 1994). До Європи був занесений у 1970-х роках із інтродукованими 

далекосхідними вуграми; наразі є звичайним паразитом вугра європейського 

всюди в межах його ареалу (Moravec 2013). Личинки розвиваються у 

циклопоїдних планктонних ракоподібних (іноді у діаптомідах), а також можуть 

заражати широкий спектр риб, переважно прісноводних, рідше солонуватоводних 

(Moravec 2013). Риби відіграють роль паратенічних хазяїв. 

Крім бичка-кругляка цей паразит знайдений нами в межах природного ареалу 

Понто-Каспійських бичків у бичка-бабки з нижнього Дунаю (табл. 3.32). 

Для уточнення таксономічної належності знайдених личинок нами проведено 

морфологічні дослідження із використанням додаткового матеріалу, зібраного від 

бичка-кругляка Др. Л. Рольбецьким (L. Rolbiecki, Гданський університет). 

Загалом досліджено 30 екз. нематод від бичка-кругляка з Гданської затоки. 

Знайдені нематоди були довжиною 0.799–3.150 мм і шириною 0.043–0.084 мм. 

Довжина стравоходу 0.259–0.311 мм, відстань між нервовим кільцем і передньою 
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частиною тіла 0.106–0.139; довжина хвоста 0.072–0.097. Усі показники були дещо 

більші, ніж вказано у літературі (Moravec 2013). 

 

Таблиця 3.32 

Показники зараженості бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) з Нижнього Дунаю (природний 

ареал) і бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з інвазивного ареалу личинками нематоди 

Anguillicola crassus 

Інвазивний ареал 
Природний 

ареал 
Вид хазяїна 

Гданська 

затока 
Верхня Лаба Нижня Лаба Нижній Дунай 

P – – – 2.6 

MI – – – 1.0 ± 0.0 

IR – – – 1 

Neogobius 

fluviatilis 

A – – – 0.03 

P 6.5 3.8 56.5 – 

MI 1.5 ± 0.9 1.0 ± 0.0 3.6 ± 2.9 – 

IR 1–4 1 1–10 – 

Neogobius 

melanostomus 

A 0.1 0.04 2.0 – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Родина Philometridae Baylis & Daubney, 1926 

Philometra sp. 

Невизначені до виду личинки 3-ї стадії знайдені нами на брижійці бичка-

кругляка з басейну Великих озера (Мічиґан, США) – з р. Саґіно і з оз. Сент-Клер 

(Kvach & Stepien 2008a). В обох випадках знайдено по одній личинці: P = 6.7 %; 

A = 0.1. 

Представники роду є паразитами черевної порожнини і тканин багатьох 

видів прісноводних риб, які можуть виступати також і паратенічними хазяями 

(Moravec 2013). У бичків-вселенців відомі Philometra ovata (Zeder, 1803), що 
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відзначалися у бичка-цуцика західного з Мушовського вдсх., Чехія (Koubková & 

Baruš 2000). Також, невизначені до виду личинки цього роду відомі від бичка-

цуцика волзького з Рибінського вдсх. (Шершнева 2012, 2014). 

 

Родина Gnathostomatidae Railliet, 1895 

Spiroxys contortus (Rudolphi, 1819) 

Личинки 3-ї стадії знайдені нами на брижійці бичків-вселенців у Великих 

озерах (Мічиґан, США): бичка-кругляка з р. Саґіно і бичка-цуцика західного з оз. 

Сент-Клер (Kvach & Stepien 2008a) (табл. 3.34). Крім того, ці личинки відзначені 

на брижійці і в печінці ротаня-головешки з р. Десна, озер Києва, р. Гірський 

Тікич, а також р. Бюхерлґрабен і дельти Дунаю (Kvach et al. 2013, 2016b, 2017a) 

(табл. 3.33). 

Ареал виду охоплює як Європу, так і Америку. У Північній Америці 

паразитує у кишечнику багатьох видів прісноводних черепах, а личинки 

розвиваються у циклопічних планктонних ракоподібних (Hedrick 1935). В Європі 

дефінітивним хазяїном є болотяна черепаха європейська (Emys orbicularis L., 

1758), а паратенічними хазяями виступають різні види жаб і прісноводних риб 

(Moravec 2013). 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків нами личинки цієї 

нематоди знайдені на брижійці бичка-горлапа з дельти Волги (Kvach et al. 2015) 

(табл. 3.33). 

 

Родина Camallanidae Railliet & Henry, 1915 

Camallanus lacustris (Zoega, 1776) 

У бичків-вселенців знайдений нами лише один екземпляр цієї нематоди у 

кишечнику бичка-бабки з Середнього Дніпра: P = 4.2 %; A = 0.04 (Kvach et al. 

2014). 
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Таблиця 3.33 

Показники зараженості Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного ареалів, а також ротаня-головешки (Perccottus glenii) з різних 

акваторій личинками нематоди Spiroxys contortus 

Інвазивний ареал 
Природний 

ареал 
Вид хазяїна 

р. Десна Озера Києва 
Дельта 

Дунаю 

р. Гірський 

Тікич 

р. 

Бюхерлґрабен 
р. Саґіно 

оз. Сент-

Клер 

Дельта 

Волги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P – – – – – 13.3 56.5 – 

MI – – – – – 1.0 ± 0.0 3.6 ± 2.9 – 

IR – – – – – 1 1–10 – 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – – – 0.1 2.0 – 

P – – – – – – – 8.3 

MI – – – – – – – 1.0 ± 0.0 

IR – – – – – – – 1 

Ponticola 

gorlap 

A – – – – – – – 0.1 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 3.33 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P – – – – – 10.0 – – 

MI – – – – – 1.0 – – 

IR – – – – – 1 – – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – – – – 0.1 – – 

P 13.8 1.5 16.7 4.5 2.0 – – – 

MI 3.5 ± 2.1 1.0 3.3 ± 3.4 1.0 1.0 – – – 

IR 1–6 1 1–8 1 1 – – – 

Perccottus 

glenii 

A 0.5 0.02 0.5 0.05 0.02 – – – 
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Прісноводний паразит, який заражає широкий спектр риб; паратенічними 

хазяями виступають переважно циклопи (род. Cyclopoidea), меншою мірою – 

Harpacticoidea (Moravec 2013). 

Крім вселенців, один екземпляр нами знайдений у кишечнику бичка чорного 

з Унтерварноу (P = 4.1 %; A = 0.4). У Понто-Каспійський бичків у межах 

природного ареалу знайдені в дельті Волги у бичка-кругляка (P = 33.3 %; MI = 1.7 

± 1.0; IR = 1–3; A = 0.6) і бичка-горлапа (P = 13.6 %; MI = 2.7 ± 1.5; IR = 1–4; A = 

0.4). 

 

Родина Rhabdochonidae Travassos, Artigas & Pereira, 1928 

Rhabdochona sp. 

Невизначена до виду незріла самиця нематоди знайдена у кишечнику одного 

бичка-кругляка з оз. Ері, Великі озера: P = 1.5 %; A = 0.01 (Kvach & Stepien 

2008a). 

Евриксенні паразити кишечнику риб, личинки розвиваються у одноденках 

(ряд Ephemeroptera) (Moravec 2013). 

Раніше у басейні Великих озер (оз. Сент-Клер, Мічиґан, США) у бичка-

кругляка відзначалася Rhabdochona decaturensis Gustafson, 1949 (Muzzall et al. 

1995). Однак, оскільки нами знайдено лише незрілу самицю (для визначення 

потрібен самець, а також зріла самиця із яйцями, див. Moravec & Arai 1971), ми не 

можемо довести належність знайденої нематоди до цього виду. 

 

Родина Acuariidae Railliet, Henry & Sisoff, 1912 

Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825) 

Личинки 3-ї стадії знайдені нами на брижійці бичка-бабки, бичка-кругляка і 

бичка-гінця з пониззя і дельти Вісли та Кільського каналу, а також у ротаня-

головешки з Івачівського вдсх. і дельти Дунаю (Kvach & Winlker 2011; Kvach et al. 

2013, 2014) (табл. 3.34). 
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Таблиця 3.34 

Показники зараженості трьох видів бичків-вселенців і ротаня-головешки (Perccottus glenii) з 

різних акваторій личинками нематоди Cosmocephalus obvelatus 

Вид хазяїна 
Івачівське 

вдсх. 

Дельта 

Дунаю 

Нижня 

Вісла 

Дельта 

Вісли 

Кільський 

канал 

P – – 16.7 – – 

MI – – 1.0 – – 

IR – – 1 – – 

Neogobius 

fluviatilis 

A – – 0.2 – – 

P – – – 5.3 6.4 

MI – – – 1.0 1.0 ± 0.0 

IR – – – 1 1 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – 0.1 0.1 

P – – 6.3 – – 

MI – – 1.0 – – 

IR – – 1 – – 

Babka 

gymnotrachelus 

A – – 0.1 – – 

P 10.0 4.2 6.3 – – 

MI 2.0 ± 1.4 1.0 1.0 – – 

IR 1–3 1 1 – – 
Perccottus glenii 

A 0.2 0.04 0.1 – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Майже космополітичний вид. Дорослі нематоди паразитують у кишечнику 

рибоїдних птахів з родин Мартинових (Laridae), Качкових (Anatidae), Гагарових 

(Gaviidae), Пірникозових (Podicipedidae), тощо (Moravec 2013). Проміжними 

хазяями виступають різні види амфіпод, а паратенічними – широкий спектр 

морських і прісноводних риб. 
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Paracuaria adunca (Creplin, 1846) 

Одну личинку 3-ї стадії цієї нематоди знайдено на брижійці бичка-кругляка з 

Кільського каналу: P = 2.1 %; A = 0.02. 

Космополітичний вид. Дорослі нематоди паразитують у глотці рибоїдних 

птахів з родини Мартинових (Laridae) (Moravec 2013). Проміжними хазяями 

виступають різні види амфіпод, а паратенічними – широкий спектр морських і 

прісноводних риб. 

 

Agamonema sp. 

Нами личинки 3-ї стадії відзначені на брижійці бичка-бабки, бичка-кругляка, 

бичка-гінця і бичка-цуцика західного з Середнього Дніпра, Буга і дельти Вісли, а 

також у ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. (Mierzejweska et al. 2012; Kvach 

et al. 2014) (табл. 3.35). 

 

Таблиця 3.35 

Показники зараженості чотирьох видів бичків-вселенців личинками Agamonema sp. 

Вид хазяїна 
Середній 

Дніпро 
р. Буг 

Влоцлавське 

вдсх. 
Дельта Вісли 

1 2 3 4 5 

P 16.7 – – – 

MI 1.0 – – – 

IR 1 – – – 
Neogobius fluviatilis 

A 0.2 – – – 

P – – – 10.5 

MI – – – 1.5 ± 0.7 

IR – – – 1–2 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – 0.2 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Таблиця 3.35 

Закінчення 

1 2 3 4 5 

P – 2.0 – – 

MI – 1.0 – – 

IR – 1 – – 

Babka 

gymnotrachelus 

A – 0.02 – – 

P 16.7 – – – 

MI 1.0 – – – 

IR 1 – – – 

Proterorhinus 

semilunaris 

A 0.02 – – – 

P – – 3.0 – 

MI – – 1.2 ± 0.4 – 

IR – – 1–2 – 
Perccottus glenii 

A – – 0.04 – 

 

Під цією назвою об’єднують невизначених до виду личинок нематод родини 

Acuariidae (Moravec 2013). 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків поодинокі личинки 

знайдені у Дніпровському лимані у бичка-бабки (P = 1.6 %; IR = 3; A = 0.05) і 

бичка-кругляка (P = 2.7 %; IR = 1; A = 0.03), а також у дельті Дніпра у бичка-

цуцика західного (P = 5.6 %; IR = 1; A = 0.1) (Kvach et al. 2014). 

 

Родина Anisakidae Railliet & Henry, 1912 

Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) 

Дорослі нематоди та личинки 3-ї стадії знайдені нами у бичка-кругляка в 

Гданській затоці (Kvach 2002, Kvach & Skóra 2006, 2007) (табл. 3.36). Дорослі 

(4 екз.) локалізувалися у кишечнику, а личинки – у прозорих капсулах на 

брижійці досліджених бичків. 
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Таблиця 3.36 

Показники зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) і місцевих видів риб з 

Балтійського моря нематодою Hysterothylacium aduncum 

Вид хазяїна Гданська затока 
Ґрайфсвальдська 

затока 
Унтерварноу 

P 7.8 – – 

MI 1.2 ± 0.4 – – 

IR 1–2 – – 

Neogobius 

melanostomus 

A 0.1 – – 

P 1 з 7 екз. 40.0 13.0 

MI 1.0 1.0 ± 0.0 2.0 ± 1.0 

IR 1 1 1–3 
Gobius niger 

A 0.1 0.4 0.3 

P – – 5.0 

MI – – 1.0 

IR – – 1 

Pomatoschistus 

microps 

A – – 0.1 

P 2 з 2 екз. – 5.0 

MI 123.0 ± 29.7 – 1.0 

IR 102–144 – 1 
Zoarces viviparus 

A 123.0 – 0.1 

P 1 з 7 екз. – 5.0 

MI 1.0 – 1.0 

IR 1 – 1 
Platichthyes flesus 

A 0.1 – 0.1 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Паразит багатьох видів риб у морських і солонуватих водах Голарктики; 

личинки заражають планктонних ракоподібних, переважно з родини Мізидових 

(Mysidae) (Moravec 2013). В якості паратенічних хазяїв можуть виступати, разом 

із мізидами, багато інших морських організмів, в тому числі й риби. 
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Нами дорослі нематоди знайдені у великій кількості у кишечнику двох 

досліджених бельдюг (Zoarces viviparus L., 1758), а також поодиноко – у 

кишечнику глосі (Platichthyes flesus (L., 1758)) з Гданської затоки Балтійського 

моря (Kvach 2002) (табл. 3.31). Личинки знайдені нами у бичка чорного і лисуна 

звичайного з Балтійського моря: Гданської і Ґрайфсвальдської заток і 

Унтерварноу. 

 

Raphidascaris acus (Bloch, 1779) 

Личинки 3-ї стадії, локалізовані у прозорих капсулах на брижійці хазяїв, 

нами були відзначені у бичка-кругляка з пониззя і естуарію Лаби (Kvach et al. 

2019) (табл. 3.37). 

 

Таблиця 3.37 

Показники зараженості двох видів Понто-Каспійських бичків з інвазивного і природного 

ареалів нематодою Raphidascaris acus 

Інвазивний ареал Природний ареал 

Вид хазяїна 
Нижня Лаба Естуарій Лаби 

Дніпровський 

лиман 
Дельта Дунаю 

P – – 12.9 14.3 

MI – – 2.1 ± 2.2 2.3 ± 1.7 

IR – – 1–7 1–7 

Neogobius 

fluviatilis 

A – – 0.3 0.3 

P 43.5 15.0 – – 

MI 1.5 ± 0.5 1.3 ± 0.6 – – 

IR 1–2 1–2 – – 

Neogobius 

melanostomus 

A 0.7 0.2 – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Паразити прісноводних риб, дорослі стадії яких паразитують у хижих рибах, 

переважно у щуки звичайної (Esox lucius L., 1758) (Moravec 2013). Личинки 
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розвиваються у широкому колі паратенічних хазяїв, серед яких олігохети, 

молюски, личинки комах, а також різні види прісноводних риб. 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків нами личинки 

знайдені у бичка-бабки з Дніпровського лиману і озера Китай в дельті Дунаю 

(табл. 3.37). 

 

Contracaecum rudolphii Hartwich, 1964 

Личинка 3-ї стадії знайдена нами на брижійці бичка-кругляка з верхньої Лаби 

(P = 1.9 %; A = 0.02) (Kvach et al. 2017b. 2019). 

Нематода із майже космополітичним ареалом. Дорослі особини паразитують 

у кишечнику бакланів (Pharacrocorax spp.), а личинки евриксенні – заражають 

переважно бокоплавів (Gammaridae), а також інших водних безхребетних і риб 

(Moravec 2013). 

Нами у межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків відзначена одна 

личинка у бичка-бабки з оз. Китай у дельті Дунаю: P = 1.3 %; A = 0.01 (Kvach et al. 

2018d). 

 

Anisakidae gen. sp. 

Невизначена до виду личинка анізакіди знайдена нами на брижійці бичка-

кругляка з оз. Ері, Мічиґан, США: P = 1.5 %; IR = 1; A = 0.01 (Kvach & Stepien 

2008a). 

 

Родина Cucullanidae Cobbold, 1864 

Dichelyne minutus (Rudolphi, 1819) 

Одна доросла нематода знайдена нами у кишечнику бичка-кругляка з 

Гданської затоки: P = 0.4 %; A = 0.004 (Kvach & Skóra 2006, 2007). 

Солонуватоводний паразит із диксенним життєвим циклом, який включає 

поліхет і демерсальних риб (Køie 2001). У Балтійському морі основних хазяїном 

виступає глоса, а дрібні види бичків (Pomatoschistus spp.) виступають як 
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дефінітивними, так і паратенічними хазяями. У Чорному морі одними із основних 

хазяїв цієї нематоди виступають бичкові риби, переважно бичок-бабка і бичок-

кругляк (Kvach 2005). 

У кишечнику однієї з 7 досліджених глось з Гданської затоки нами знайдено 

6 екз. цієї нематоди (Kvach 2002). У межах природного ареалу Понто-Каспійських 

бичків ці паразити знайдені у Дніпровському лимані у бичка-бабки (P = 1.6 %; 

MI = 5.0; A = 0.1) і бичка-кругляка (P = 40.5 %; MI = 1.9 ± 1.1; IR = 1–4; A = 0.8) 

(Kvach et al. 2014). 

 

Тип Кільчасті черви (Annelida Lamarck, 1809) 

Клас Пояскові (Clitellata Michaelsen, 1919) 

Ряд Хоботні п'явки (Rhynchobdellida (Blanchard, 1894)) 

Родина Риб'ячі п'явки (Piscicolidae (Johnston, 1865)) 

Piscicola geometra L., 1758 

Ця п’явка знайдена нами один раз на плавцях бичка-кругляка з Гданської 

затоки: P = 0.4 %; A = 0.004 (Kvach & Skóra 2006. 2007). 

Звичайний вид у прісних, іноді солонуватих водах Палеарктики. У 

Балтійському морі відзначається у багатьох видів риб, в тому числі відому і у 

бичка-кругляка з Ботнічної затоки (Bonsdorff & Pearson 1999, Herlevi et al. 2017). 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків одна п’явка знайдена 

нами на плавцях бичка-цуцика волзького з дельти Волги: P = 6.7 %; A = 0.1 

(Kvach et al. 2015). 

 

Тип Членистоногі (Arthropoda von Siebold, 1848) 

Клас Hexanauplia Oakley, Wolfe, Lindgren & Zaharof, 2013 

Ряд Cyclopoida Burmeister, 1834 

Родина Ergasilidae Burmeister, 1835 
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Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832 

Ці паразитичні копеподи знайдені на зябрах бичка-кругляка з Гданської 

затоки: P = 2.2 %; MI = 10.0 ± 10.1; IR = 1–27; A = 0.2 (Kvach 2002. Kvach & Skóra 

2006, 2007). 

Вид поширений у прісних і солонуватих водах Європи; самці вільноживучі, 

самиці паразитують на зябрах і плавцях багатьох видів риб (Abdelhalim et al. 

1991). 

 

Клас Ichthyostraca Zrzavý, Hypša & Vlášková, 1997 

Ряд Arguloida Yamaguti, 1963 

Родина Argulidae Leach, 1819 

Argulus foliaceus L., 1758 

Рачки були відзначені нами на шкірі ротаня-головешки з Івачівського вдсх., 

басейн Дністра (P = 10.0 %; MI = 1.5 ± 0.7; IR =1–2; A = 0.2) і з Влоцлавського 

вдсх., басейн Вісли (P = 1.2 %; IR = 1; A = 0.01) (Mierzejewska et al. 2012; Kvach et 

al. 2013). 

Палеарктичний прісноводний вид, що паразитує на широкому спектрі риб, 

переважно представників родини Коропових (Cyprinidae) (Бауер 1987). Ротань-

головешка для нього випадковий хазяїн. 

 

Клас Павукоподібні (Arachnida Cuvier, 1812) 

Ряд Тромбідіформні (Trombidiformes Reuter, 1909) 

Родина Hydrachnidae Leach, 1815 

Hydrachna sp. 

Одна німфа знайдена інцистованою на зябрах бичка-кругляка з Нижньої 

Лаби: P = 5.0 %; A = 0.1 (Kvach et al. 2019). 

Водяні кліщі, що ведуть вільний спосіб життя. Окремі випадки 

паразитування відзначаються на водяних жуках, іноді на поверхні тіла коропових 
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риб в дельті Волги (Бауер 1987). У нашому випадку скоріш за все випадок 

псевдопаразитизма. 

 

Родина Unionicolidae Oudemans, 1909 

Unionicola sp. 

Одна німфа знайдена інцистованою на брижійці бичка-кругляка з оз. Ері, 

Великі озера: P = 1.5 %; A = 0.1 (Kvach & Stepien 2007a). 

Водяні кліщі, що ведуть вільний спосіб життя. Окремі випадки 

паразитування відзначаються на двостулкових молюсках родини Перлівницевих 

(Unionidae), але вони не є облігатними паразитами (Бауер 1987). У нашому 

випадку скоріш за все випадок псевдопаразитизма. 

 

Тип Молюски (Mollusca L., 1758) 

Клас Двостулкові (Bivalvia L., 1758) 

Ряд Unionida Gray, 1854 

Родина Перлівницеві (Unionidae Rafinesque, 1820) 

Anodonta anatina (L., 1758) 

Глохідії знайдені на зябрах і плавцях бичка-бабки і бичка-гінця з басейну 

Вісли (Kvach et al. 2014; Mierzejewska et al. 2014) (табл. 3.38). 

У межах природного ареалу Понто-Каспійських бичків нами була знайдена 

одна глохідія на зябрах бичка-бабки з Нижнього Дунаю: P = 1.3 %; A = 0.01 

(Kvach et al. 2018d). 

 

Anodonta sp. 

Невизначені до виду глохідії знайдені на плавцях бичка-кругляка з Верхньої 

Лаби (P = 13.2 %; MI = 1.4 ± 0.8; IR = 1–3; A = 0.2) з ротаня-головешки з р. 

Бюхерлґрабен (P = 14.0 %; MI = 1.3 ± 0.5; IR = 1–2; A = 0.2) (Kvach et al. 2017a, b). 
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Таблиця 3.38 

Показники зараженості двох видів бичків-вселенців з басейну Вісли глохідіями Anodonta 

anatina 

Вид риби р. Буг Влоцлавське вдсх. 

P 50,0 – 

MI 4,0 ± 3,2 – 

IR 1–8 – 
Neogobius fluviatilis 

A 2,0 – 

P 47,1 8,4 

MI 3,3 ± 3,7 11,4 ± 22,9 

IR 1–16 1–94 
Babka gymnotrachelus 

A 1,5 1,0 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Представники роду поширені в європейських прісних водах, особливо 

слабопроточних із мулистими ґрунтами (Бауер 1987). Глохідії на багатьох видах 

прісноводних риб. 

 

Pseudoanodonta complanata Rossmõssler, 1835  

Поодинокі глохідії знайдені нами на шкірі та плавцях бичка-цуцика 

західного і ротаня-головешки з озер Києва і Влоцлавського вдсх. (Kvach et al. 

2013; Mierzejewska et al. 2012, 2014) (табл. 3.39). 

Широко поширений в Європі вид, глохідії якого паразитують на багатьох 

видах прісноводних риб, особливо в басейні Балтійського моря (Бауер 1987). У 

межах природного ареалу глохідії знайдені нами на зябрах і плавцях бичка-бабки 

з нижнього Дунаю: P = 16.7 %; MI = 3.6 ± 6.0; IR = 1–17; A = 0.6 (Kvach et al. 

2018d). 
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Таблиця 3.39 

Показники зараженості бичка-цуцика західного (Proterorhinus semilunaris) і ротаня-головешки 

(Perccottus glenii) з різних акваторій глохідіями Pseudoanodonta complanata 

Вид риби Озера Києва Влоцлавське вдсх. 

P – 4.9  

MI – 1.0 ± 0.0 

IR – 1 
Proterorhinus semilunaris 

A – 0.05 

P 4.5 7.1 

MI 3.0 ± 1.7 3.8 ± 2.3 

IR 2–5 1–9 
Perccottus glenii 

A 0.1 0.2 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Unio pictorum (L., 1758) 

Глохідії знайдені нами на зябрах і шкірі бичка-гінця, бичка-цуцика західного 

і ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. (Mierzejewska et al. 2012, 2014) (табл. 

3.40). 

 

Таблиця 3.40 

Показники зараженості трьох видів риб-вселенців з Влоцлавського водосховища глохідіями 

Unio pictorum 

Показник Babka gymnotrachelus Proterorhinus semilunaris Perccottus glenii 

P 0.5 8.0 0.6 

MI 1.0 3.2 ± 2.6 2.0 

IR 1 1–7 2 

A 0.01 0.3 0.01 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 
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Unio tumidus Philipsson, 1788 

Глохідії знайдені нами на зябрах, плавцях і шкірі бичка-бабки, бичка-гінця і 

бичка-цуцика західного, а також ротаня-головешки з Влоцлавського вдсх. 

(Mierzejewska et al. 2012, 2014) (табл. 3.41). 

 

Таблиця 3.41 

Показники зараженості чотирьох видів риб-вселенців з Влоцлавського водосховища глохідіями 

Unio tumidus 

Показник Neogobius fluviatilis 
Babka 

gymnotrachelus 

Proterorhinus 

semilunaris 
Perccottus glenii 

P 1.0 11.5 20.0 1.8 

MI 5.0 8.6 ± 9.5 8.3 ± 16.5 5.7 ± 3.2 

IR 5 1–34 1–66 2–8 

A 0.05 1.0 1.7 0.1 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

 

Unio sp. 

Глохідії знайдені нами на зябрах бичка-кругляка з Нижньої Лаби: P = 30.0 %; 

MI = 3.0 ± 0.9; IR = 2–4; A = 0.9 (Kvach et al. 2019). 

Представники роду поширені в прісних водах Палеарктики, особливо у 

слабопроточних із мулистими ґрунтами (Бауер 1987). Глохідії на багатьох видах 

прісноводних риб. 

 

Unionidae gen. sp. 

Невизначені до виду глохідії знайдені нами на зябрах, плавцях і шкірі 

чотирьох видів бичків-вселенців з басейну Вісли (Kvach et al. 2014), а також 

ротаня-головешки з дельти Дунаю (табл. 3.42). 

У межах природного ареалу знайдені не чисельні глохідії на плавцях бичка-

цуцика західного з дельти Дніпра (Kvach et al. 2014). 
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Таблиця 3.42 

Показники зараженості п’ятьох видів риб-вселенців з різних акваторій глохідіями Unionidae 

gen. sp. 

Вид хазяїна 
Дельта 

Дунаю 
Буго-Нарва 

Влоцлавське 

вдсх. 

Нижня 

Вісла 

Дельта 

Вісли 

P – 22.4 – 8.3 33.3 

MI – 2.0 ± 1.0 – 4.5 ± 4.9  9.0 ± 2.8 

IR – 1–4 – 1–8 7–11 

Neogobius 

fluviatilis 

A – 0.4 – 0.4 0.3 

P – – – – 21.1 

MI – – – – 9.0 ± 7.0 

IR – – – – 1–18 

Neogobius 

melanostomus 

A – – – – 1.9 

P – 8.3 5.2 31.3 33.3 

MI – 1.0 ± 0.0 2.4 ± 2.3 3.6 ± 4.2 3.2 ± 2.8 

IR – 1 1–8 1–11 1–8 

Babka 

gymnotrachelus 

A – 0.1 0.1 1.1 1.1 

P – – 12.0 – 53.8 

MI – – 32.7 ± 26.9 – 7.1 ± 6.3 

IR – – 1–86 – 1–15 

Proterorhinus 

semilunaris 

A – – 3.9 – 3.8 

P 16.7 – – – – 

MI 3.8 ± 4.2 – – – – 

IR 1–10 – – – – 
Perccottus glenii 

A 0.6 – – – – 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-

max); A – рясність 

*** 

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 – 
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нематод, один вид п’явок, два – паразитичних ракоподібних і 4 – молюсків. Нами 

з’ясовано таксономічний статус 4 видів паразитів, зокрема для L. acerinae і 

P. laevis використані молекулярні методи. Для підтвердження таксономічного 

L. acerinae досліджено ультраструктуру за допомогою ТЕМ, а для з’ясування 

таксономічного статусу метацеркарій C. prussica і A. gracilis – культивацій in vitro 

і in vivo, із подальшим дослідженням морфології дорослих і напівдорослих 

особин. 16 таксонів (17 %) визначені лише до роду, серед яких один таксон 

мікроспоридій, один – кокцидій, 3 – інфузорій, один – цестод, два – трематод, 4 – 

нематод, два – кліщів і два – 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). 

Ектопаразити представлені 26 таксонами (27.7 %), а ендопаразити – 68 

(72.3 %). Серед макропаразитів, 25 таксонів (32.1 %) представлені дорослими 

стадіями, з яких 4 – моногенеї, 4 – цестоди, 4 – трематоди, 5 – акантоцефали, 5 – 

нематоди, 2 – ракоподібні й 1 – п’явка. 56 таксонів (71.8 %) представлені 

личинковими формами, з яких 4 – плероцеркоїди (цестоди), 27 – метацеркарії 

(трематоди), 3 – цистаканти (акантоцефали), 13 – личинки нематод 3-ї стадії, 2 – 

німфи кліщів і 7 – глохідії (молюски). Три таксони (3.8 %) представлені як 

дорослими стадіями, так і личинками: B. polymorphus, P. laevis і H. aduncum. 
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4. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ УГРУПОВАНЬ 

ПАРАЗИТІВ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ 

4.1. ВИДОВИЙ СКЛАД ПАРАЗИТІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ БИЧКОПОДІБНИХ 

РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ 

Даний підрозділ приведений із метою окреслення об’єму власного матеріалу, 

який використовується для подальшого аналізу процесів формування угруповань 

паразитів досліджених риб-вселенців. Нами окремо розглянуто мікро- і 

макропаразитів, оскільки макропаразити більш багато і різноманітно 

представлені, мають складніші життєві цикли із різними стадіями розвитку, тому 

важливіші для аналізу. 

 

4.1.1. Видовий склад паразитів, відзначених у бичка-бабки (Neogobius 

fluviatilis) 

Досліджено паразитів бичка-бабки в межах Північного коридору інвазій 

(ПнКІ), у Нижній Волзі, а також у межах Центрального коридору інвазій (ЦКІ), в 

басейнах Чорного (Середній Дніпро) і Балтійського морів (р. Буг, Буго-Нарва, 

Влоцлавське вдсх., Нижня Вісла і дельта Вісли). Видовий склад знайдених нами 

паразитів у різних акваторіях приведений у додатку (Додаток Д, табл. Д1). 

Нами у бичка-бабки в межах інвазивного ареалу відзначено 35 таксонів 

паразитів, з яких 30 (85.7 %) – макропаразити, а решта 5 (14.3 %) – мікропаразити 

(Рис. 4.1). Більшість видів у паразитофауні представлені ендопаразитами – 28 

таксонів (80 %), а ектопаразити представлені лише 7 таксонами (20 %). 

Найбагатша фауна паразитів відзначена у Влоцлавському вдсх. – 20 таксонів, з 

яких 16 макропаразити, трохи менше таксонів знайдено у Буго-Нарві – 14 і 12, 

відповідно. Найменше таксонів паразитів знайдено у р. Буг (5 і 4), дельті Вісли та 

Нижній Волзі (6 і 5 в обох випадках). 
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Рис. 4.1. 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. 

 

Мікропаразити 

Мікропаразити представлені одним таксоном мікроспоридій, одним кокцидій 

і трьома таксонами інфузорій. Ксеноми Loma acerinae знайдені нами у стінці 

кишечника риб із Середнього Дніпра і Нижньої Волги. Кокцидії Eimeria sp. 

знайдені у мазках слизової ректуму бичків з басейну Вісли, крім р. Буг. Інфузорії 

(Apiosoma sp., Chilodonella sp. і Trichodina domerguei) знайдені нами на зябрах, 

шкірі та плавцях досліджених риб. Усі три види реєструвалися тільки у 

Влоцлавському вдсх., Вісла, в інших досліджених водоймах знайдено тільки 

T. domerguei, а у дельті Вісли та Нижній Волзі інфузорії взагалі не відзначалися. 

Усі знайдені нами таксони є звичайними для європейської фауни і реєструються у 

багатьох видів прісноводних і солонуватоводних риб. 

Серед мікропаразитів ектопаразити представлені лише трьома видами 

інфузорій, що локалізувалися на зябрах, шкірі та плавцях досліджених риб. Інші 
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два таксони мікропаразитів являють собою ендопаразитів, яких можна розділити 

внутрішньоклітинних (L. acerinae) і кишкових (Eimeria sp.). 

Макропаразити 

Знайдено один вид моногеней, два таксони цестод, 18 таксонів трематод, 

один вид акантоцефала, 5 таксонів нематод і три – двостулкових молюсків 

(Додаток Д, табл. Д1). 

Моногенеї представлені одним Понто-Каспійським видом – Gyrodactylus 

proterorhini – який знайдений нами на плавцях бичків лише в басейні Вісли (крім 

дельти). Цестоди представлені невизначеними до виду гвоздичниками 

(Caryophyllaeidae gen. sp.), знайденими лише у Влоцлавському вдсх., і Понто-

Каспійським видом, Proteocephalus gobiorum, відзначеним у Середньому Дніпрі. 

Обидва таксони цестод локалізувалися у кишечнику досліджених риб. 

Серед трематод лише один вид – Nicolla skrjabini – представлений дорослою 

стадією, що локалізувалася у кишечнику бичка-бабки. Це Понто-Каспійський вид, 

що поширюється Європою із молюсками Lithoglyphus naticoides. Усі інші види 

були представлені метацеркаріями, а риба для них виступає другим проміжних 

хазяїном. Два види буцефалідних метацеркарій, Bucephalus polymorphus і 

Rhipidocotyle campanula, знайдені переважно у м’язах досліджених риб. При 

цьому B. polymorphus відзначений у басейні Вісли (Буго-Нарва і Влоцлавське 

вдсх.), а Rh. campanula – у Середньому Дніпрі. Також, у м’язах знайдено один вид 

гетерофіїдних метацеркарії (Apophallus donicus), три види циатокотилід 

(Holostephanus cobitidis, H. dubinini і H. lühei), а також чотири групи цист, які не 

вдалося визначити до виду, умовно позначені як Digenea gen. sp., Digenea gen. 

sp. 1, Digenea gen. sp. 2 і Digenea gen. sp. 3. Трематода A. donicus є Понто-

Каспійським видом, який знайдений нами лише у Буго-Нарві. Три представники 

роду Holostephanus, які широко поширені по усій Європі, нами відзначалися у 

м’язах бичка-бабки в його інвазивному ареалі. Нами найчастіше відзначався 

H. cobitidis – на трьох ділянках басейну Вісли та у Нижній Волзі. Holostephanus 

dubinini знайдений у Середньому Дніпрі, двох ділянках Вісли та Нижній Волзі. 

Останній вид – H. lühei – лише у Влоцлавському вдсх. Усі чотири невизначені 
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таксони метацеркарій знайдені в межах басейну Вісли. В очах у досліджених риб 

відзначено чотири таксони діплостомідних метацеркарій: Diplostomum 

paracaudum, D. pseudospathaceum, Diplostomum spp. і Tylodelphus clavata. 

Останній, T. clavata, знайдений нами у Середньому Дніпрі та Влоцлавському 

вдсх. Серед представників роду Diplostomum нам вдалося визначити до виду лише 

метацеркарій від риб з Влоцлавського вдсх., а усі інші (з Середнього Дніпра, 

Буго-Нарви, дельти Вісли та Пониззя Волги) відзначені як Diplostomum spp. 

(можливо є сукупністю різних видів). Усі діплостомідні трематоди є переважно 

Голарктичними, іноді Палеарктичними видами, широко поширеними по всій 

Європі. На зябрах досліджений бичків знайдено один вид ехіностомідних 

метацеркарій, Echinochasmus spinosus. Цей звичайний для усієї Європи вид нами 

знайдений лише у Влоцлавському вдсх. Інші два види метацеркарій, Apatemon 

gracilis і Ichthyocotylurus variegatus, є представниками родини Strigeidae. Вони 

знайдені нами на брижійці та внутрішніх органах досліджених риб. Apatemon 

gracilis відзначені у Середньому Дніпрі, трьох ділянках басейну Вісли та Нижній 

Волзі. Інших вид, I. variegatus, знайдений нами лише у Середньому Дніпрі. 

Обидва види метацеркарій є звичайними для усієї Європи, із широким колом 

хазяїв. 

Акантоцефали Pomphorhynchus laevis знайдені лише у басейні Вісли, крім р. 

Буг. Цистаканти були локалізовані у цистах на брижійці та внутрішніх органах. 

Серед нематод лише один вид – Camallanus lacustris – представлений 

дорослою стадією, локалізованою у кишечнику риб. Нами C. lacustris знайдений 

лише у Середньому Дніпрі. Усі інші види представлені личинками третьої стадії, 

а риба виступає для них паратенічним хазяїном. Більшість личинок 

локалізувалися у цистах на брижійці. Лише личинки Eustrongylides excisus іноді 

виходили із цист і потрапляли до внутрішніх органів або м’язів. Спірурідні 

личинки Cosmocephalus obvelatus і Agamonema sp. знайдені лише у риб з дельти 

Вісли. Невизначені до виду Eustrongylides sp. зареєстровані тільки у 

Влоцлавському вдсх. Натомість E. excisus, які є широко поширеним видом 

нематод, знайдені нами у Середньому Дніпрі, Буго-Нарві та Нижній Віслі. Усі 
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вищевказані нематоди є звичайними європейськими видами, що заражають 

широке коло хазяїв. 

Глохідії, що локалізувалися на зябрах, шкірі та плавцях риб, знайдені нами 

тільки у басейні Вісли, але у більшості випадків визначити їх не вдалося, тому 

вони були позначені як Unionidae gen. sp. Лише глохідії з р. Буг визначені як 

Anodonta anatina, а з Влоцлавського вдсх. – як Unio tumidus. Обидва види є 

звичайними для європейської фауни. 

Лише 5 таксонів макропаразитів представлені дорослими стадіями, з яких 

тільки моногенея G. proterorhini є ектопаразитом, а решта (Caryophyllaeidae gen. 

sp., P. gobiorum, N. skrjabini, C. lacustris) – паразитують у кишечнику риб. 11 

таксонів метацеркарій (A. gracilis, A. donicus, Diplostomum spp., D. paracaudum, 

D. pseudospathaceum, E. spinosus, H. cobitidis, H. dubinini, H. lühei, I. variegates і 

T. clavata) і чотири таксони личинок нематод (Agamonema sp., C. obvelatus, 

Eustrongylides sp., E. excisus) є паразитами рибоїдних птахів на дорослій стадії. 

Лише три таксони – трематоди B. polymorphus і Rh. campanula, а також 

акантоцефали P. laevis – паразити на дорослій стадії паразитують у кишечнику 

риб. Глохідії, що виступають ектопаразитами риб, є личинками вільноживучих 

двостулкових молюсків. Таким чином, до ектопаразитів можна віднести тільки 

чотири таксони: одну моногенею і три глохідії. 

Більшість видів паразитів є звичайними для усієї Європи. Виключенням є 

Понто-Каспійські види, таки як моногенея G. proterorhini, цестода P. gobiorum, а 

також трематоди N. skrjabini і A. donicum, з яких для – G. proterorhini і A. donicum 

– знайдені за межами басейнів Чорного і Каспійського морів. Також, бичок-бабка 

є хазяїном Європейсько-Сибірської трематоди B. polymorphus, яка є вселенцем у 

західній частині Європи (Mühlegger et al. 2009, 2010; Ondračková et al. 2015a). 

Інший вид, акантоцефал P. laevis, розселяється із бичками басейном Північного 

моря, де витісняє місцевий вид Pomphorhynchus tereticollis (Emde et al. 2012; 

Ondračková et al. 2015b; David et al. 2018; Hohenadler et al. 2018a). 

Таким чином, серед макропаразитів дорослі стадії складають лише 5 таксонів 

(16.7 % від усіх макропаразитів), натомість личинки – 25 (83.3 %) (Рис. 4.1). 
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Личинки представлені переважно метацеркаріями (17 таксонів = 68 %), меншою 

мірою – личинками 3-ї стадії нематод (4 таксони = 16 %), а також цистакантами (1 

вид = 4 %) і глохідіями (3 таксони = 12 %). 

 

4.1.2. Видовий склад паразитів, відзначених у бичка-кругляка (Neogobius 

melanostomus) 

Досліджено паразитів в межах ЦКІ, в басейні Балтійського моря: дельті 

Вісли, Гданській, Щецинській і Ґрайфсвальдській затоках, протоці Штрелазунд, 

Унтерварноу і Кільському каналі, а також у басейні Північного моря: в естуарії, 

пониззі та верхів’ях Лаби (Додаток Д, табл. Д2). За межами Європи досліджено 

паразитів бичка-кругляка у басейні Великих озер, Північна Америка: із західної 

частини оз. Ері, оз. Сент-Клер, оз. Гурон, р. Саґіно. В оз. Гурон паразитів не 

знайдено. 

Загалом у бичка-кругляка у надбаному ареалі відзначено 41 таксон паразитів, 

з яких 35 (85.4 %) – макропаразити, а решта 6 (14.6 %) – мікропаразити (Рис. 4.1). 

Більшість таксонів представлена ендопаразитами – 32 таксони (78 %), а 

ектопаразити складають лише 9 таксонів (22 %). Найбагатша фауна 

макропаразитів відзначена у Гданській затоці – 12 видів, і вдвоє менша – у 

Нижній Лабі та басейні Великих озер (по 6 видів). У Гданській затоці та басейні 

Великих озер мікропаразити не були знайдені. 

Мікропаразити 

Мікропаразити представлені одним таксоном мікроспоридій, одним – 

кокцидій, трьома видами інфузорій (на зябрах і плавцях) і одним – міксоспоридій 

(Додаток Д, табл. Д2). Невизначені до виду мікроспоридії (Microsporidia sp.) 

являли собою білі ксеноми, локалізовані на брижійці бичка-кругляка з Німеччини 

(як Балтійське прибережжя, так і басейн Північного моря). Невизначені до виду 

кокцидії знайдені у мазках слизової ректуму бичків з дельти Вісли. Серед 

інфузорій, Ichthyophthirius multifiliis був знайдений на плавцях бичків виключно з 

естуарію і верхів’я Лаби, а триходини T. domerguei та Trichodina sp. – відзначені 
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на плавцях і зябрах бичка-кругляка з дельти Вісли та басейну Лаби. Невизначені 

до виду міксоспоридії знайдені у м’язах риб з естуарію Лаби. Усі знайдені нами 

таксони є звичайними для європейської фауни і визначаються у багатьох видів 

прісноводних і солонуватоводних риб. 

Три таксони мікропаразитів, а саме мікроспоридії, кокцидії і міксоспоридії, 

представлені ендопаразитами. Мікроспоридії і міксоспоридії локалізувалися у 

тканинах (брижійка і м’язи, відповідно), а кокцидії – у кишечнику. Три види 

інфузорії є ектопаразитами, що паразитували на плавцях і зябрах риб. 

Макропаразити 

Знайдено один вид моногеней, два таксони цестод, 7 таксонів трематод, 5 

видів акантоцефалів, 13 таксонів нематод, один вид п’явок, один – ракоподібних, 

два таксони водяних кліщів, і три – двостулкових молюсків (Додаток Д, табл. Д2). 

Один вид моногеней, Gyrodactylus rugiensis, знайдений на плавцях риб 

виключно з естуарію р. Варноу (Унтерварноу) у Німеччині. Цей вид заражає 

однорічних бичків (роди Pomatoschistus і Knipowitschia) з солонуватих і морських 

вод Атлантики, Середземного, Північного і Балтійського морів, однак відсутній у 

Чорному морі (Huyse et al. 2003). Два види цестод представлені плероцеркоїдами. 

Один вид (Bothriocephalus scorpii) локалізувався у кишечнику риб з Гданської 

затоки та Унтерварноу в Балтійському морі. Цей вид є звичайним для Північно-

Східної Атлантики, Середземноморський басейн включно. Другий таксон – 

Proteocephalus sp. – знайдений у стінці кишечника бичків з р. Саґіно, басейн оз. 

Мічиґан. Представники цього роду широко представлені як в Європі, так і в 

Північній Америці. 

Трематод, представлених дорослими стадіями, нами відзначено не було. Два 

види метацеркарій, B. polymorphus і Neochasmus umbellus, відзначені у м’язах 

бичків. Перший вид – B. polymorphus – є представником родини Bucephalidae, 

відзначений нами тільки у Щецинській затоці. Цей вид відноситься до групи 

Європейсько-Сибірських видів, поширених у Східній Європі та Західному Сибіру, 

і є вселенцями у Західній Європі (Mühlegger et al. 2009, 2010; Ondračková et al. 

2015a). Інший вид, N. umbellus, є представником родини Cryptogonimidae, 
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знайдений нами у американських озерах Ері і Сент-Клер. Цей вид поширений 

виключно у Північній Америці. Інший тканинний паразит, метацеркарії 

Cryptocotyle concava, знайдений нами у м’язах і плавцях бичка-кругляка тільки у 

Гданській затоці. Личинки цього Голарктичного виду трематоди від рибоїдних 

птахів є звичайними у солонуватоводних риб як Європи, так і Північної Америки. 

В очах у досліджених риб відзначено три таксони діплостомідних метацеркарій: 

Diplostomum spp., D. spathaceum і T. clavata. Останній із перелічених паразитів, 

T. clavata, знайдений нами у Гданській і Щецинській затоках Балтійського моря. 

Метацеркарії D. spathaceum відзначені у Гданській, Щецинській і 

Ґрайфсвальдській затоках Балтійського моря, а також у озерах Ері та Сент-Клер і 

р. Саґіно в Америці. У багатьох випадках представників роду Diplostomum не 

вдалося визначити до виду, томі вони були позначені як Diplostomum spp., 

оскільки можливо є сукупністю видів. Такі знахідки були у Гданській затоці, 

дельті Вісли, нижній і верхній Лабі. Усі діплостомідні трематоди є переважно 

Голарктичними, іноді Палеарктичними видами, широко поширеними по всій 

Європі. Крім того, невизначені метацеркарії, позначені як Digenea gen. sp. 4, 

знайдені на брижійці бичка-кругляка з оз. Сент-Клер і р. Саґіно у США. 

У бичка-кругляка відзначено відносно багату фауну акантоцефалів: три види 

представлені дорослими кишковими паразитами, два види – цистакантами на 

брижійці, та один вид – як дорослими у кишечнику, так і личинками на брижійці. 

Європейсько-Сибірський вид Acanthocephalus lucii відзначений у кишечнику 

бичка-кругляка з Гданської затоки та Нижньої Лаби. Інший представник цього 

роду, Acanthocephalus rhinensis – знайдений нами тільки у Нижній Лабі. Цей вид 

має досить вузький ареал, будучи поширеним у Верхньому Рейні у Німеччині й не 

є властивим для басейну Лаби (Amin et al. 2008). Echinorhynchus gadi є типовим 

паразитом морських риб Північної Атлантики та Північної Пацифіки, а нами 

знайдений у кишечнику бичків з Ґрайфсвальдської затоки. Pomphorhynchus laevis 

є звичайним паразитом риб Європи, і нами знайдені як дорослі особини у 

кишечнику бичків з Гданської і Ґрайфсвальдської заток Балтійського моря, так і 

цистаканти на брижійці риб з дельти Вісли, Щецинської і Ґрайфсвальдської заток, 
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Нижньої та Верхньої Лаби. Лише один вид, представлений цистакантами на 

брижійці, Neoechinorhynchus tumidus, знайдений нами у бичках з оз. Сент-Клер і р. 

Саґіно у басейні Великих озер. Цей вид поширений виключно у прісних водах 

Північної Америки. 

Характерною рисою бичка-кругляка в інвазивному ареалі є багата фауна 

нематод, з яких два види представлені дорослими кишковими паразитами, 10 

видів – личинками на брижійці, і один – як дорослими паразитами у кишечнику, 

так і личинками на брижійці. Невизначена до виду незріла нематода роду 

Rhabdochona знайдена у кишечнику бичка оз. Ері з Північної Америки. Дорослі 

нематоди Dichelyne minutus знайдені у кишечнику бичка-кругляка з Гданської 

затоки Балтійського моря. Це звичайні паразити солонуватоводних риб 

Атлантики, Північного, Чорного і Балтійського морів. Дорослі нематоди 

Hysterothylacium aduncum знайдені нами у кишечнику бичків із Гданської затоки. 

Там же були знайдені й личинки 3-ї стадії вказаного виду. Цей Голарктичний вид 

властивий широкому колу морських і солонуватоводних риб узбережжя Європи. 

Личинки іншого представника родини Anisakidae, Contracaecum rudolphii, 

знайдені на брижійці бичків з Верхньої Лаби. Личинки Raphidascaris acus 

відзначені на брижійці бичків з естуарію і Нижньої Лаби. Обидва види анізакід 

широко поширені у прісних водах Європи. Також, невизначені до виду Anisakidae 

gen. sp. знайдені на брижійці бичків з оз. Ері. Личинки далекосхідної нематоди 

Anguillicola crassus знайдені на брижійці бичка-кругляка з Гданської затоки, 

Верхньої і Нижньої Лаби. Цей азійський вид є вселенцем у Європі та Північній 

Америці (Moravec 2013). Серед спірурідних личинок у бичка-кругляка знайдено 

три види: C. obvelatus, Paracuaria adunca і Agamonema sp. Нематоди 

Cosmocephalus obvelatus відзначені нами у дельті Вісли та Кільському каналі, 

P. adunca – тільки у Кільському каналі, а Agamonema sp. – тільки у дельті Вісли. 

Усі вказані види спірурід властиві широкому колу хазяїв у прісних і солонуватих 

водах Європи. Личинки Philometra sp. знайдені на брижійці бичків з оз. Сент-

Клер і р. Саґіно, США. Там же, у р. Саґіно, відзначені личинки нематоди Spiroxys 

contortus, яка є Голарктичним прісноводним видом, звичайним як у Північній 
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Америці, так і Європі. Личинки E. excisus знайдені на брижійці бичків з 

Ґрайфсвальдської затоки Балтійського моря. Останній також є звичайним 

європейським видом. 

У бичка-кругляка нами відзначена ціла низка випадкових паразитів. П’явка 

Piscicola geometra знайдена нами на плавцях риб лише у Гданській затоці 

Балтійського моря. Там же на зябрах риб відзначені паразитичні копеподи 

Ergasilus sieboldi. Ці рачки поширені у прісних, іноді солонуватих водах усієї 

Європи, де паразитують у різних видів риб. Знайдено два види водяних кліщі, які 

є випадками псевдопаразитизму. Так, на зябрах бичка з Нижньої Лаби знайдено 

інцистованого кліща Hydrachna sp., а інший вид – Unionicola sp. – знайдено 

інцистованим на брижійці бичка з оз. Ері, США. 

Також, на зябрах бичка-кругляка знайдені невизначні до виду глохідії родів 

Anodonta і Unio, і глохідії, для яких визначити рід не вдалося (Unionidae gen. sp.). 

Anodonta sp. знайдені тільки у Верхній Лабі, а Unio sp. – у Щецинській затоці та 

Нижній Лабі. Unionidae gen. sp. відзначені у дельті Вісли та в оз. Ері. 

Лише 11 видів макропаразитів представлені дорослими стадіями, з яких 

моногенея G. rugiensis, п’явка P. geometra і рачок E. sieboldi є ектопаразитами, а 

решта (A. lucii, A. rhinensis, E. gadi, P. laevis, D. minutus, H. aduncum, Rhabdochona 

sp.) паразитують у кишечнику. Чотири таксони метацеркарій (C. concava, 

Diplostomum spp., D. spathaceum і T. clavata) і 5 таксонів личинок нематод 

(Agamonema sp., C. rudolphii, C. obvelatus, E. excisus, P. adunca) є паразитами 

рибоїдних птахів на дорослій стадії. Два таксони цестод (B. scorpii і 

Proteocephalus sp.), два трематод (B. polymorphus і N. umbellus), два акантоцефалів 

(N. tumidus і P. laevis) і чотири таксони нематод (A. crassus, H. aduncum, 

Philometra sp., R. acus) – паразити риб на дорослій стадії. При цьому H. aduncum і 

P. laevis нами знайдені як личинки, так і дорослі особини у кишечнику. Нематоди 

S. contortus на дорослій стадії є паразитами водяних рептилій. Два види водяних 

кліщів є вільноживучими організмами, які іноді паразитують у риб і молюсків 

родини Перлівницевих (Unionidae). У нашому випадку є скоріш за все випадком 

псевдопаразитизму, утворюючи цисти у тканинах зябер і брижійка бичків. 
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Глохідії є личинками вільноживучих двостулкових молюсків, що виступають 

ектопаразитами риб. Таким чином до ектопаразитів можна віднести тільки 6 

таксонів: одну моногенею, п’явку, копеподу і три глохідії. 

Аналізуючи зоогеографію паразитів бичка-кругляка слід розділити 

європейські та американську популяції. Усі знайдені в акваторіях Північної 

Америки паразити є місцевими, американськими, або із Голарктичними ареалами. 

Більшість знайдених у Європі видів паразитів є звичайними для усього 

континенту. Понто-Каспійські паразити у бичка-кругляка нами не відзначені. 

Нематода A. crassus має азійське походження і є вселенцем у Європі. Два види 

паразитів, моногенея G. rugiensis і акантоцефал A. rhinensis, відсутні у 

природному ареалі бичка-кругляка і є новими для Понто-Каспійських бичків. Як і 

попередній вид риби, бичок-кругляк є хазяїном Європейсько-Сибірської 

трематоди B. polymorphus, яка є вселенцем у західній частині Європи, а також 

акантоцефала P. laevis, що є вселенцем у басейні Північного моря. 

Таким чином, серед макропаразитів дорослі стадії складають 10 таксонів 

(28.6 % від усіх макропаразитів), а личинки – 27 (77.1 %), що включає також 2 

види (5.7 %), представлені як личинками, так і дорослими формами (Рис. 4.1). 

Личинки представлені переважно личинками 3-ї стадії нематод (11 таксонів = 

40.7 %), менше – метацеркаріями (7 таксонів = 25.9 %), а також по 2 таксони 

(7.4 %) плероцеркоїдів, цистакантів і німф кліщів, і 3 таксони глохідіїв (11.1 %). 

 

4.1.3. Видовий склад паразитів, відзначених у бичка-гінця (Babka 

gymnotrachelus) 

Досліджено паразитів бичка-гінця у прісноводній частині ЦКІ в басейні 

Балтійського моря: р. Буг, Буго-Нарва, Влоцлавське вдсх., Нижня Вісла і дельта 

Вісли (Додаток Д, табл. Д3). 

Загалом у бичка-гінця в басейні Вісли відзначено 29 таксонів паразитів, з 

яких 26 (89.7 %) – макропаразити, і тільки 3 (10.3 %) – мікропаразити (Рис. 4.1). 

Ендопаразитів (23 таксони) складають 79.3 % паразитофауни, а ектопаразити (6 

таксонів) – лише 20.7 %. 
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Найбагатша фауна паразитів відзначена у Влоцлавському вдсх. – 26 видів, з 

яких 23 макропаразити. У два рази менше видів знайдено у Буго-Нарві – 13 і 11, 

відповідно. Найменше видів паразитів знайдено у дельті Вісли – лише три види, з 

яких два макропаразити. Найбільше багатство фауни паразитів формується у 

водосховищах. Так, район Буго-Нарви включає в себе Зегжинське вдсх. (зведене 

на місці впадіння р. Нарви до Бугу, а Бугу – до Вісли), а також прилеглі ділянки 

річок Буг і Нарва. 

Мікропаразити 

Мікропаразити представлені одним таксоном грибів, одним – кокцидій і 

одним – інфузорій (Додаток Д, табл. Д3). Невизначені цисти грибів знайдені на 

зябрах риб з Влоцлавського вдсх. Кокцидії Eimeria sp. були знайдені у слизовій 

ректиму бичків з усіх досліджених акваторій, крім р. Буг. Інфузорії T. domerguei 

відзначені на зябрах, плавцях і шкірі бичка-гінця також з усіх досліджених 

акваторій, крім дельти Вісли. 

Таким чином, лише кокцидії відносяться до групи ендопаразитів, а решта – 

гриби та інфузорії T. domerguei – ендопаразити. 

Макропаразити 

Знайдено один вид моногеней, один таксон цестод, 15 таксонів трематод, 

один вид акантоцефалів, і по чотири таксонів нематод і двостулкових молюсків 

(Додаток Д, табл. Д3). 

Моногенеї представлені одним Понто-Каспійським видом, G. proterorhini, 

який знайдений нами на плавцях і шкірі бичків на усіх досліджених ділянках 

басейну Вісли. Цестоди представлені тільки невизначеними до виду 

гвоздичниками (Caryophyllaeidae gen. sp.), знайденими у кишечнику риб лише у 

Влоцлавському вдсх. 

Серед трематод усі види представлені метацеркаріями і лише один – 

B. polymorphus – як личинками, так і дорослою стадією, що локалізувалася у 

кишечнику бичка з Влоцлавського вдсх. Буцефалідні метацеркарії (B. polymorphus 

і Rh. campanula) відзначені у м’язах (іноді плавцях) риб з Влоцлавського вдсх. 
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(B. polymorphus також у Буго-Нарві). Крім того, у м’язах знайдено три види 

циатокотилід (H. cobitidis, H. dubinini і H. lühei) і три групи цист, які не вдалося 

визначити до виду, умовно позначені як Digenea gen. sp., Digenea gen. sp. 1 і 

Digenea gen. sp. 2 (також були на внутрішніх органах). Усі три види роду 

Holostephanus знайдені у Влоцлавському вдсх., а H. cobitidis і H. dubinini – також 

у Буго-Нарві. Серед невизначених метацеркарій у Влоцлавському вдсх. знайдено 

Digenea gen. sp. 1 і Digenea gen. sp. 2, у Буго-Нарві – Digenea gen. sp. і Digenea gen. 

sp. 1, у р. Буг – лише Digenea gen. sp. 1. В очах бичків відзначено чотири таксони 

діплосоматидних метацеркарій: Diplostomum spp., D. paracaudum, 

D. pseudospathaceum і T. clavata. Усі вони відзначені у Влоцлавському вдсх., а 

невизначені до виду Diplostomum spp. – також у р. Буг і Буго-Нарві. На зябрах риб 

з у Влоцлавського вдсх. знайдено цисти E. spinosus. Цисти стригеїд A. gracilis і 

I. variegates відзначені на брижійці та внутрішніх органах бичків з Влоцлавського 

вдсх. (A. gracilis також у Буго-Нарві). 

Цистаканти P. laevis знайдені на брижійці та внутрішніх органах бичків з усіх 

ділянок Вісли, крім дельти. Серед нематод усі три види личинок знайдені були на 

брижійці, а E. excisus, як і у випадку із бичком-бабкою, іноді виходили із цист і 

потрапляли до внутрішніх органів або м’язів. Обидва види роду Eustrongylides 

відзначені у Влоцлавському вдсх., а E. excisus – також у Буго-Нарві. Личинки 

C. obvelatus знайдені у Нижні Віслі, а Agamonema sp. – у р. Буг. 

Серед чотирьох таксонів глохідіїв усі були відзначені у Влоцлавському вдсх., 

Anodonta anatina – також у р. Буг, а невизначені глохідії перлівницевих (Unionidae 

gen. sp.) – у Буго-Нарві, пониззі та дельті Вісли. 

Лише три таксони макропаразитів представлені дорослими стадіями, з яких 

тільки моногенея G. proterorhini є ектопаразитом, а Caryophyllaeidae gen. sp. і 

B. polymorphus – кишковими ендопаразитами. Десять таксонів метацеркарій 

(A. gracilis, Diplostomum spp., D. paracaudum, D. pseudospathaceum, E. spinosus, 

H. cobitidis, H. dubinini, H. lühei, I. variegatus і T. clavata) і чотири таксони личинок 

нематод (Agamonema sp., C. obvelatus, E. excisus і E. tubifex) є паразитами 

рибоїдних птахів на дорослій стадії. Лише три таксони – метацеркарії 
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B. polymorphus і Rh. campanula, а також цистаканти P. laevis – паразити риб на 

дорослій стадії. Глохідії є личинками вільноживучих двостулкових молюсків, що 

виступають ектопаразитами риб. Таким чином, до ектопаразитів можна віднести 

тільки п’ять таксонів: одну моногенею і чотири глохідія. 

Більшість видів паразитів є звичайними для усієї Європи. Виключенням є 

Понто-Каспійська моногенея G. proterorhini, що є типовим паразитом бичків у 

Чорному і Каспійському морях, та у пониззі річок їх басейнів (Найденова 1974; 

Семенова и др. 2007). Також, бичок-гонець є хазяїном Європейсько-Сибірської 

трематоди B. polymorphus, яка є вселенцем у західній частині Європи. Інший вид, 

акантоцефал P. laevis, розселяється із бичками басейном Північного моря. 

Таким чином, серед макропаразитів дорослі стадії складають лише 3 таксони 

(11.5 % від усіх макропаразитів), натомість личинки – 24 (92.3 %), що включає 

один вид (3.8 %), представлений як личинками, так і дорослими формами (Рис. 

4.1). Личинки представлені переважно метацеркаріями (15 таксонів = 62.5 %), а 

серед інших личинок по 4 таксони (16.7 %) представлені личинками 3-ї стадії 

нематод і глохідіями, і один вид (4.2 %) – цистакантами. 

 

4.1.4. Видовий склад паразитів, відзначених у бичка-цуцика західного 

(Proterorhinus semilunaris) 

Досліджено паразитів бичка-цуцика західного у межах ЦКІ в басейні 

Чорного (Середній Дніпро) і Балтійського морів (Влоцлавське вдсх. і Нижня 

Вісла) і в межах ПдКІ у басейні Дунаю (Мушовське вдсх. на р. Диє). У 

Мушовському вдсх. риби досліджувалися тільки на наявність метацеркарій, тому 

приведені результати не можуть вважатись паразитофауною (приведені лише 

факти реєстрації конкретних видів). За межами Європи досліджено паразитів 

бичка-цуцика західного у басейні Великих озер, в оз. Сент-Клер. Повний видовий 

склад паразитофауни дивіться у додатку (Додаток Д, табл. Д4). 

Загалом, нами у бичка-цуцика західного в інвазивному ареалі відзначено 29 

таксонів паразитів, з яких 25 (86.2 %) – макропаразити, а решта 4 (13.8 %) – 

мікропаразити (Рис. 4.1). Співвідношення ектопаразитів до ендопаразитів складає 
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7 до 22 (24.1 / 75.9 %). Багата фауна паразитів відзначена тільки у Влоцлавському 

вдсх. – 24 види, з яких 21 макропаразити. В усіх інших районах паразитофауна 

була бідною, представлена поодинокими видами. 

Мікропаразити 

Мікропаразити представлені двома таксонами мікроспоридій і двома – 

інфузорій (Додаток Д, табл. Д4). Ксеноми L. acerinae відзначені у стінці 

кишечника риб з Влоцлавського вдсх., а невизначені до виду мікроспоридії 

(позначені як Microsporidium sp.) – у м’язах бичків з дельти Вісли. Сидячі 

інфузорії Apiosoma sp. знайдені нами на зябрах і плавцях риб з Влоцлавського 

вдсх., а триходини T. domerguei – на зябрах і плавцях бичків з Влоцлавського 

вдсх. і з Середнього Дніпра. 

Обидва таксони мікроспоридій є внутрішньоклітинними ендопаразитами, а 

інфузорії, знайдені на зябрах і плавцях, є ектопаразитами. 

Макропаразити 

Знайдено один вид моногеней, 15 таксонів трематод, два види акантоцефалів, 

три таксони нематод і чотири – двостулкових молюсків (Додаток Д, табл. Д4). 

Моногенеї представлені Понто-Каспійським видом, G. proterorhini, який 

знайдений нами в усіх досліджених ділянках басейну Вісли. Серед трематод 

тільки незрілі Digenea gen. sp. були знайдені в кишечнику риб з Влоцлавського 

вдсх. Усі інші види були представлені метацеркаріями. У м’язах знайдено чотири 

види метацеркарій (B. polymorphus, Cyathocotyle prussica, H. dubinini і H. lühei), а 

також три групи невизначених до виду метацеркарій у цистах (Digenea gen. sp. 1, 

Digenea gen. sp. 2 і Digenea gen. sp. 3). Такі трематоди, як B. polymorphus, 

H. dubinini і H. lühei, знайдені тільки у Влоцлавському вдсх., а C. prussica – тільки 

у Мушовському вдсх. В очах бичків відзначено три таксони діплостоматідних 

метацеркарій: Diplostomum spp., Diplostomum gobiorum і D. paracaudum; усі вони 

відзначені у Влоцлавському вдсх. На зябрах риб із Влоцлавського вдсх. знайдено 

цисти E. spinosus. Цисти стригеїд A. gracilis, I. variegatus і I. erraticus, що 

локалізувалися на брижійці та внутрішніх органах, також відзначені у бичків з 
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Влоцлавського вдсх. Крім того, A. gracilis знайдений у Мушовському вдсх., а 

I. variegates – у Середньому Дніпрі та Нижній Віслі. 

На брижійці та внутрішніх органах бичків з Влоцлавського вдсх. знайдені 

цистаканти P. laevis. Другий вид акантоцефалів – Southwellina hispida – відзначена 

на брижійці бичків із оз. Сент-Клер. На брижійці бичків знайдені також усі три 

таксони нематод. Невизначені до виду личинки Agamonema sp. знайдені у бичків з 

Середнього Дніпра, Eustrongylides sp. – у бичків з Влоцлавського вдсх., а 

S. contortus – з оз. Сент-Клер. Серед чотирьох таксонів глохідії усі були відзначені 

на зябрах, шкірі та плавцях риб з Влоцлавського вдсх. 

Лише два таксони макропаразитів представлені дорослими стадіями, з яких 

тільки моногенея G. proterorhini є ектопаразитом, а Digenea gen. sp. – кишковим 

ендопаразитом. Десять таксонів метацеркарій (A. gracilis, C. prussica, Diplostomum 

spp., D. gobiorum, D. paracaudum, E. spinosus, H. dubinini, H. lühei, I. variegatus і 

I. erraticus), цистакант S. hispida і два таксони личинок нематод (Agamonema sp. і 

Eustrongylides sp.) є паразитами рибоїдних птахів на дорослій стадії. Лише два 

таксони – метацеркарії B. polymorphus і цистаканти P. laevis – паразити риб на 

дорослій стадії. Нематоди S. contortus на дорослій стадії є паразитами водяних 

рептилій. Глохідії є личинками вільноживучих двостулкових молюсків, що 

виступають ектопаразитами риб. Таким чином, до ектопаразитів можна віднести 

тільки п’ять таксонів: одну моногенею і чотири глохідії. 

Як і у випадку із бичком-кругляка, для аналізу зоогеографії паразитів цього 

бичка слід розділити європейські та американську популяції. Обидва знайдені в 

Америці гельмінти (S. hispida і S. contortus) є місцевими Голарктичними видами 

(Hoffman 1999). Більшість видів паразитів є звичайними для усієї Європи. 

Моногенея G. proterorhini є Понто-Каспійським видом, занесеним до басейну 

Вісли із бичками. Також, бичок-бабка є хазяїном Європейсько-Сибірських видів – 

трематоди B. polymorphus, і акантоцефал P. laevis – які розселяються водоймами 

Західної Європи із Понто-Каспійськими бичками. 

Таким чином, серед макропаразитів дорослі стадії складають лише 2 таксони 

(8 % від усіх макропаразитів), натомість личинки – 23 (92 %) (Рис. 4.1). Личинки 
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представлені переважно метацеркаріями (14 таксонів = 60.9 %), меншою мірою 

глохідіями (4 таксони = 17.9 %), а також личинками 3-ї стадії нематод (3 таксони 

= 13 %) і цистакантами (2 види = 8.7 %). 

 

4.1.5. Видовий склад паразитів, відзначених у ротаня-головешки (Perccottus 

glenii) 

Досліджено паразитів ротаня-головешки з басейну Середнього Дніпра (озера 

Києва, пониззя Десни), Південного Бугу (р. Гірський Тікич), Верхнього Дністра 

(Івачівське вдсх.) і Дунаю (річки Чаронда і Бюхерлґрабен, дельта Дунаю), а також 

з басейну Вісли (Влоцлавське вдсх.) (Додаток Д, табл. Д5). Таким чином нами 

охоплено ЦКІ (басейн Дніпра і Вісли), ПдКІ (басейн Дунаю), а також водозбори 

за межами основних коридорів (Південний Буг і Дністер). 

Загалом у ротаня-головешки нами відзначено 43 таксони паразитів, з яких 34 

(79.1 %) – макропаразити, а решта 9 (20.9 %) – мікропаразити (Рис. 4.1). 

Співвідношення ектопаразитів до ендопаразитів складає 17 до 26 (39.5 / 60.5 %). 

Найбагатша фауна паразитів відзначена у Влоцлавському вдсх. – 17 видів, з яких 

16 макропаразити. Також відносно багатою була паразитофауна ротаня-

головешки з р. Бюхерлґрабен, басейн р. Нааб, Німеччина, де знайдено 12 таксонів, 

з яких 11 – макропаразити. 

Мікропаразити 

Мікропаразити представлені невизначеними до виду мікроспоридіями, 7 

видами триходин, а також невизначеними до виду представниками роду 

Trichodina (Додаток Д, табл. Д5). Ксеноми мікроспоридій відзначені у стінці 

кишечнику риб тільки з дельти Десни. Триходини, які відзначалися на зябрах і 

плавцях, у більшості випадків не визначалися до виду. Детально досліджено 

видову належність інфузорій тільки з р. Десни, озер Києва, Івачівського вдсх., 

дельти Дунаю і Влоцлавського вдсх. Найбагатшою виявилася фауна інфузорій у 

озерах Києва – там знайдено 6 видів, а також невизначені до виду особини. У 

дельті Дунаю знайдено 4 види триходин. По одному виду, а також невизначені 
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особини, відзначені у Десні та Івачівському вдсх., а у Влоцлавському вдсх. – 

зареєстровано тільки T. domerguei. 

Таким чином, серед мікропаразитів один таксон (Microsporidium sp.) 

представлений внутрішньоклітинними ендопаразитами, а решта (усі інфузорії) – 

ектопаразитами. 

Макропаразити 

Знайдено три види моногеней, чотири види цестод, 11 таксонів трематод, три 

види акантоцефалів, 7 таксонів нематод, один вид ракоподібних, а також п’ять 

таксонів двостулкових молюсків (Додаток Д, табл. Д5). 

Усі три види моногеней відзначалися на плавцях досліджених риб, два із них 

(Gyrodactylus perccotti і G. proterorhini) – також на шкірі, а один (G. perccotti) – ще 

й на зябрах. Gyrodactylus luciopercae знайдений тільки у р. Бюхерлґрабен (басейн 

Нааб, Верхній Дунай), обидва G. perccotti і G. proterorhini знайдені у 

Влоцлавському вдсх., а G. perccotti – ще у дельті Дунаю. 

Серед цестод один вид – Nippotaenia perccotti – є специфічним паразитом риб 

родини Головешкових (Odontobutidae), що відзначався у кишечнику ротаня-

головешки з Івачівського вдсх. (басейн Дністра), Чаронди (басейн Тиси) та 

Влоцлавського вдсх. (басейн Вісли). Плероцеркоїди Ophiotaenia europaea і 

Paradilepis scolecina локалізувалися у капсулах у стінках кишечника риб, а 

Valipora campylancristrota – вільно плавали у жовчному міхурі. Усі знайдені нами 

в басейні Верхнього Дунаю у Німеччині, а O. europaea відзначена також у р. 

Гірський Тікич (басейн Південного Бугу) і дельті Дунаю. 

Серед трематод три таксони (Asymphylodora sp., B. polymorphus і N. skrjabini) 

представлені дорослими стадіями, локалізованими у кишечнику, а решта – 

метацеркаріями. Невизначена до виду трематода з роду Asymphylodora знайдена 

нами у риб з Влоцлавського вдсх. Там же нами знайдено мариту B. polymorphus. 

Nicolla skrjabini є Понто-Каспійським видом, знайденим нами тільки в р. Трубіж, 

басейн Середнього Дніпра. Усі метацеркарії можна поділити на три групи за 

локалізацією. Паразити очей представлені трьома таксонами роду Diplostomum, а 

паразити зябер – двома видами: E. spinosus і S. colymbi (останній знайдений також 



 185

у стінці кишечнику). Паразити внутрішніх органів представлені трьома видами: 

A. gracilis, M. xanthosomus і H. lühei (останній також у м’язах). Чотири види – 

A. gracilis, D. paracaudum, D. spathaceum і Echinochasmus spinosus – відзначені 

нами лише у Влоцлавському вдсх. Інші два види – Metorchis xanthosomus і 

Schiginella colymbi – тільки у р. Бюхерлґрабен в Німеччині, а невизначені до виду 

личинки Diplostomum sp. – тільки у р. Гірський Тікич. Лише H. lühei знайдені 

нами у трьох акваторіях: Десна, дельта Дунаю і Влоцлавське вдсх. 

Серед трьох видів акантоцефалів, два паразитами кишечнику риб 

(представлені дорослими стадіями), а один – P. laevis – представлений 

цистакантами на брижійці. Acanthocephalus lucii знайдений нами у річках 

Гірський Тікич і Бюхерлґрабен, а A. anguillae – тільки у Бюхерлґрабені. 

Pomphorhynchus laevis нами знайдений тільки у басейні Дністра. 

Серед 7 знайдених нами таксонів нематод, лише один вид – Pseudocapillaria 

tomentosa – представлений дорослою стадією в кишечнику (відзначений тільки у 

р. Бюхерлґрабен). Решта паразитів представлена личинками 3-ї стадії, 

локалізованими на брижійці риб. Невизначені до виду личинки Agamonema sp. 

знайдені у риб з Влоцлавського вдсх., C. rudolphii – тільки у риб з р. Чаронда, а 

C. obvelatus – з Івачівського вдсх. 

Один вид паразитичних ракоподібних, Argulus foliaceus, був знайдений на 

шкірі риб з Івачівського і Влоцлавського вдсх. Глохідії були відзначені переважно 

на плавцях, менше на шкірі та зябрах досліджених риб. Невизначені до виду 

Anodonta sp. знайдені лише у басейні Верхнього Дунаю в Німеччині, а Unionidae 

gen. sp. – тільки у дельті Дунаю. Інші три види, Pseudoanodonta complanata, Unio 

pictorum і U. tumidus, знайдені у Влоцлавському вдсх., а P. complanata – також у 

озерах Києва. 

11 таксонів макропаразитів представлені дорослими стадіями, з яких три 

види моногеней і рачок A. foliacius є ектопаразитами, а решта – кишкові 

ендопаразити. Рачок A. foliacius здатний покидати свого хазяїна і активно 

плаваючи заражати інших хазяїв. Два види плероцеркоїдів (P. scolecina і 

V. campylancristrota), 8 таксонів метацеркарій (A. gracilis, Diplostomum sp., 
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D. paracaudum, D. spathaceum, E. spinosus, H. lühei, M. xanthosomus і S. colymbi) і 5 

таксонів личинок нематод (Agamonema sp., C. rudolphii, C. obvelatus, E. excisus і 

E. tubifex) є паразитами рибоїдних птахів на дорослій стадії. Два види паразитів, 

цестода O. europaea і нематода S. contortus, на дорослій стадії паразитують у 

кишечнику водних рептилій. При цьому S. contortus зазвичай використовують риб 

як паратенічним хазяїв, натомість личинки O. europaea заражають переважно 

амфібій. До паразитів, які на дорослих стадіях заражають риб, а у ротаня-

головешки представлені личинками, відносяться лише цистаканти P. laevis. 

Глохідії є личинками вільноживучих двостулкових молюсків, що виступають 

ектопаразитами риб. Таким чином до ектопаразитів можна віднести 9 таксонів: 

три моногенеї, один рачок і п’ять глохідіїв. 

Більшість видів паразитів є звичайними для усієї Європи. Два види паразитів, 

G. perccotti і N. perccotti, відносяться до Азійсько-Тихоокеанського комплексу і 

були занесені до Європи із хазяїном, ротанем-головешкою. Два види, моногенея 

G. proterorhini і трематода N. skrjabini, є Понто-Каспійськими видами. Моногенея 

нами відзначена за межами природного ареалу, в басейні Вісли, а трематода 

знайдена в межах свого природного ареалу в басейні Дніпра. Також, ротань-

головешка є хазяїном Європейсько-Сибірських видів – моногенеї G. luciopercae, 

трематоди B. polymorphus, акантоцефала A. lucii і рачка A. foliaceus. Інший 

акантоцефал, P. laevis, є вселенцем у басейні Північного моря, але нами 

відзначений у межах природного ареалу. 

Таким чином, серед макропаразитів дорослі стадії складають лише 11 

таксонів (32.4 % від усіх макропаразитів), а личинки – 23 (67.6 %) (Рис. 4.1). 

Личинки представлені метацеркаріями (8 таксонів = 34.8 %), личинками 3-ї стадії 

нематод (6 таксони = 26.1 %), а також плероцеркоїдами (3 види = 13 %), 

цистакантами (1 вид = 4.3 %) і глохідіями (5 таксони = 21.7 %). 
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4.2. РОЛЬ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ У ЖИТТЄВИХ ЦИКЛАХ 

ПАРАЗИТІВ І ВЗАЄМОДІЯ ІЗ МІСЦЕВОЮ ФАУНОЮ 

4.2.1. Роль бичкоподібних риб-вселенців у паразитарних системах у 

солонуватих водах 

Найбільшою популяцію бичковидних риб-вселенців, відзначеною у 

солонуватих водах, є популяція бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) у 

Балтійському морі. Крім того, бичок-кругляк колонізував солонуваті ділянки 

Північного моря, але нами у цьому басейні він досліджений лише в естуарії Лаби, 

де солоність була досить низькою. Тому аналіз ролі бичків у солонуватоводних 

паразитарних системах нами приведений на прикладі саме балтійського бичка-

кругляка. 

Нами досліджено взаємодії бичка-кругляка із місцевими демерсальними 

рибами у Гданській затоці (Польща), та у південно-західній частині Балтійського 

моря (Німеччина). На наявність паразитів обстежено три місцевих види бичків: 

бичок чорний (Gobius niger), лисун звичайний (Pomatoschistus microps) і лисун 

малий (Pomatoschistus minutus). Додатково обстежено чотири види місцевих 

демерсальних риб: глось (Platichthys flesus), бельдюга (Zoarces viviparus) і 

колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus). Також проаналізовано опубліковані 

дані щодо паразитів балтійських демерсальних риб з прибережжя Польщі 

(Markowski 1935; Cichowlas 1961; Koter 1962; Sołtyńska 1964) та Німеччини 

(Zander et al. 1999, 2000; Zander 2003, 2004; Josten et al. 2009; тощо). 

У Гданській затоці у глосі знайдено лише два види нематод: Dichelyne 

minutus (P = 14.3 %; IR = 6; A = 0.9) і Hysterothylacium aduncum (P = 14.3 %; IR = 1; 

A = 0.1). Обидва були представлені дорослими особинами у кишечнику. У бичка 

чорного (Gobius niger) знайдено три види гельмінтів, усі представлені личинками: 

трематоди Cryptocotyle concava (P = 100 %; MI = 49.4 ± 2.6; IR = 44–52; A = 49.4). 

Diplostomum sp. (P = 14.3 %; IR = 3; A = 0.4) і нематода H. aduncum (P = 14.3 %; 

IR = 1; A = 0.1). Два досліджених екземпляри бельдюги виявилися інтенсивно 

заражені дорослими нематодами H. aduncum (біля сотні екз. у кожній рибі). У 
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колючки триголкової відзначено плероцеркоїдів Schistocephalus solidus (Müller, 

1776) (род. Ligulidae) у порожнині тіла (P = 60 %; MI = 2.0 ± 1.0; IR = 1–3; A = 1,2) 

і паразитичних копепод Thersitina gasterostei (Pagenstecher, 1861) (род. Ergasilidae) 

на зябрах (P = 100 %; MI = 55.0 ± 55.2; IR = 10–150; A = 55.0). Паразити, відзначені 

у колючки триголкової, є специфічними для цього виду риб і не були відзначені у 

бичка-кругляка. Натомість, усі паразити, знайдені у бичка чорного, глосі та 

бельдюги, були також відзначені нами у бичка-кругляка. 

У південно-західній Балтиці у місцевих видів бичкових риб (Gobiidae) нами 

відзначено 10 видів паразитів (табл. 4.1). У бичка чорного знайдено 6 видів, у 

лисуна звичайного (Pomatoschistus microps) – 9, і у лисуна малого (Pomatoschistus 

minutus) – 4 види. Усі відзначені нами паразити раніше вже відзначалися у 

південно-західній частині Балтійського моря (Zander et al. 1999, 2000; Zander 2003, 

2004). Більшість знайдених паразитів евриксенні й відзначаються у багатьох видів 

балтійських риб. Виключенням є стеноксенний вид моногенеї, Gyrodactylus 

rugiensis, що заражає переважно лисуна звичайного (Huyse et al. 2003). Тут ми 

маємо випадкове зараження бичка-кругляка місцевим видом паразита, що показує 

здатність G. rugiensis переключатись на інших бичкових риб. Ще один 

стеноксенний вид – трематода Aphalloides coelomicola Dollfus, Chabaud & Golvan, 

1957 (род. Cryptogonimidae), яка є специфічною для однорічної групи бичків 

(роди Pomatoschsitus і Knipowitschia) (Найденова 1974; Kvach 2005). Однак, у 

бичка-кругляка цей вид ніколи не відзначався. Не відзначені у бичка-кругляка і 

евриксенні паразити, такі як плероцеркоїди Ligula sp. (род. Ligulidae) і 

метацеркарії Timoniella imbutiforme (Molin, 1859) (род. Cryptogonimidae) (Бауер 

1987; Kvach et al. 2018a). 

Аналіз даних попередніх досліджень бичкових риб Гданської затоки 

(Markowski 1935; Cichowlas 1961; Koter 1962; Sołtyńska 1964), показав, що у 

чотирьох видів бичкових риб: бичка чорного, бичка двоплямкового (Gobiusculus 

flavescens (Fabricius, 1779)), лисунів звичайного і малого, вказано 13 видів 

багатоклітинних паразитів. Майже половина із цих паразитів (6 видів) знайдені 

нами у бичка-кругляка із Гданської затоки: Bothriocephalus scorpii, C. concava,
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Таблиця 4.1 

Зараженість паразитами трьох місцевих видів бичків з різних акваторій південно-західної частини Балтійського моря 

Gobius niger 
Pomatoschistus 

minutus 

Pomatoschistus 

microps 
Вид паразита 

Ґрайфсвальдська 

затока 
Унтерварноу Разом Унтерварноу Унтерварноу 

1 2 3 4 5 6 

Fungi 

P 60.0 56.5 57.6 – 10.0 

MI (IR) 2.2 ± 1.9 (1–6) 2.2 ± 1.7 (1–7) 2.2 ± 1.8 (1–7) – 1.0 ± 0.0 (1) Microsporidium sp. 

A 1.3 1.3 1.3 – 0.1 

Monogenea 

P – – – – 45.0 

MI (IR) – – – – 5.3 ± 2.8 (1–9) Gyrodactylus rugiensis 

A – – – – 2.4 

Cestoda 

P – 4.1 3.0 – 30.0 

MI (IR) – 1.0 (1) 1.0 (1) – 7.7 ± 7.3 (1–21) Bothriocephalus scorpii pl 

A – 0.4 0.03 – 2.3 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 
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Таблиця 4.1 

Продовження 

1 2 3 4 5 6 

P – – – 5.3 5.0 

MI (IR) – – – 1.0 (1) 1.0 (1) Ligula sp. pl 

A – – – 0.1 0.1 

P 40.0 21.7 27.3 – 10.0 

MI (IR) 2.0 ± 0.8 (1–3) 1.4 ± 0.9 (1–3) 1.7 ± 0.9 (1–3) – 1.0 ± 0.0 (1) Proteocephalus sp. pl 

A 0.8 0.3 0.5 – 0.1 

Trematoda 

P – – – – 80.0 

MI (IR) – – – – 7.9 ± 5.7 (1–25) Aphalloides coelomicola 

A – – – – 6.4 

P 10.0 13.0 12.1 21.1 40.0 

MI (IR) 1.0 2.3 ± 1.2 (1–3) 2.0 ± 1.2 (1–3) 8.3 ± 12.6 (1–27) 24.6 ± 22.2 (1–50) Cryptocotyle concava met 

A 0.1 0.3 0.2 1.7 9.9 

P – – – 5.3 – 

MI (IR) – – – 1.0 (1) – Diplostomum spathaceum met 

A – – – 0.1 – 

P – – – 57.9 10.0 

MI (IR) – – – 1.4 ± 0.7 (1–3) 1.0 ± 0.0 (1) Timoniella imbutiforme met 

A – – – 0.8 0.1 
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Таблиця 4.1 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 

Nematoda 

P – 4.1 3.0 – – 

MI (IR) – 1.0 (1) 1.0 (1) – – Camallanus lacustris 

A – 0.4 0.03 – – 

P 40.0 13.0 21.2 – 5.0 

MI (IR) 1.0 ± 0.0 (1) 2.0 ± 1.0 (1–3) 1.4 ± 0.8 (1–3) – 1.0 (1) Hysterothylacium aduncum L3 

A 0.4 0.3 0.3 – 0.1 

Кількість видів 4 6 6 4 9 



 192

D. minutus, Diplostomum spathaceum, H. aduncum, Pomphorhynchus laevis. Таким 

чином, 54.5 % паразитів інвазивного бичка-кругляка властиві місцевим видам 

бичків. У місцевих видів бичків відзначено також цестод Caryophyllaeus sp., 

Ligula sp., Proteocephalus sp., трематод Asymphylodora demeli Markowski, 1935, 

Tetracotyle sp., акантоцефалів Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) і нематод 

Contracaecum sp. (Koter 1962; Sołtyńska 1964), але жоден із цих видів не 

знайдений нами у бичка-кругляка. Такі паразити, як метацеркарії Tylodelphys 

clavata, акантоцефал Acanthocephalus lucii, нематода Anguillicola crassus, п’явка 

Piscicola geometra і копепода Ergasilus sieboldi, ніколи не відзначалися у місцевих 

бичкових риб у Гданській затоці. Подібність між паразитофауною бичка-кругляка 

і місцевих бичкових риб була низькою. Найбільш подібною паразитофауна бичка-

кругляка було до такої у лисуна малого (ICS = 50.0 %), менше до бичка чорного 

(ICS = 31.6 %) і лисуна звичайного (ICS = 25.0 %), зовсім мало до бичка 

двоплямкового (ICS = 15.4 %). 

Більшість паразитів бичка-кругляка, знайдених нами в Гданській затоці, 

відзначалися у бичкових риб з інших ділянок Балтійського моря. Так, C. concava 

відомий як основний вид у паразитофауні чотирьох видів бичкових риб – бичок 

чорний, лисуни звичайний, лисун малий і лисун мальований (Pomatoschistus pictus 

Malm, 1865)) – у південно-західній Балтиці, а також був другорядним у бичка 

двоплямкового (Zander 2003). Hysterothylacium aduncum і B. scorpii були 

рідкісними у переважній більшості видів бичкових риб. Метацеркарії 

D. spathaceum були рідкісними у бичка чорного і лисуна звичайного (Zander et al. 

1999; Zander 2003). Anguillicola crassus відома від бичка чорного зі шведського 

прибережжя (Höglund & Thomas 1992), а P. laevis – від лисуна малого із лагуни 

Зальцгафф, Мекленбурґ–Передня Померанія, Німеччина (Zander et al. 1999). 

Серед знайдених нами у бичка-кругляка з південно-західної частини Балтики 

паразитів тільки чотири види відзначені в цьому районі у місцевих видів 

бичкових риб: Microsporidium sp., G. rugiensis, B. scorpii і D. spathaceum. За 

показниками ICS подібність бичка-кругляка до місцевих видів бичків була 

низькою: із бичком чорним вона склала 22.2 %, із лисуном малим – 12.5 %, а із 
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лисуном звичайним – 28.6 %. У межах окремої акваторії (усі три види риб 

відловлені в Унтерварноу) ми відзначаємо дещо більшу подібність: бичок-кругляк 

/ бичок чорний – ICS = 44.4 %, бичок-кругляк / лисун звичайний – ICS = 50.0 %. 

Однак із лисуном малим у бичка-кругляка спільних паразитів в Унтерварноу не 

знайдено (табл. 4.1). 

За літературними даними такі паразити, як D. spathaceum, B. scorpii, 

Proteocephalus sp., Echinorhynchus gadi і P. laevis раніше вже відзначалися у 

різних видів бичкових риб у південно-західній Балтиці (Zander et al. 1999; Zander 

2004; Josten et al. 2009). Личинки Cosmocephalus obvelatus реєструвалися у лисуна 

звичайного із Фленсбурзького фіорду у західній частині Балтійського моря, 

Німеччина (Josten et al. 2009). 

У Балтійському морі серед паразитів бичка-кругляка дорослими стадіями 

представлені 6 видів, серед яких одна моногенея (G. rugiensis), три акантоцефали 

(E. gadi, P. laevis, A. lucii) та дві нематоди (H. aduncum, D. minutus). Для двох 

видів, P. laevis і H. aduncum, бичок-кругляк виступає як дефінітивним, так і 

паратенічним хазяїном. Моногенея G. rugiensis відноситься до родини 

Gyrodactylidae, яка включає живородні види паразитів (Бауер 1985). Цей вид є 

специфічним для бичків роду Pomatoschistus (Huyse et al. 2003; Vanhove et al. 

2014). Випадкове зараження бичка-кругляка цим паразитом відзначено лише в 

Унтерварноу, Німеччина. Решта видів є евриксенними. 

На базі перелічених життєвих циклів нами складено схему ролі бичка-

кругляка у паразитарній системі Балтійського моря на прикладі Гданської затоки 

(Рис. 4.2). Акантоцефали у своєму життєвому циклі пов’язані із амфіподами 

(Петроченко 1956), які слугують кормом для бичків (Kvach & Zamorov 2001; 

Kudrenko & Kvach 2005). Acanthocephalus lucii знайдений нами лише у Гданській 

затоці біля м. Гель у Польщі, натомість дорослі P. laevis – у Гданській затоці біля 

міст Гель і Гдиня, а також у Ґрайфсвальдській затоці, а E. gadi – лише у 

Ґрайфсвальдській затоці. За даними Скури та Жезнік (Skóra & Rzeznik 2001), 

ракоподібні відіграють незначну роль у живленні бичка-кругляка у Гданській 

затоці. Відповідно зараження паразитами, чиї життєві цикли пов’язані із 
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ракоподібними, тут незначне. Одна доросла нематода H. aduncum знайдена у 

кишечнику бичка, відловленого біля Гелю. Ці паразити у Балтійському морі 

заражають переважно бельдюгу (Z. viviparus), а також інших хижих риб, зокрема 

глосу (P. flesus), які слугують їм дефінітивними хазяями (Køie 1993). Першими 

проміжними хазяями H. aduncum виступають планктонні ракоподібні, а 

паратенічними можуть виступати дрібнорозмірні риби, зокрема представники 

родин Колючкові (Gasterosteidae), Іглицеві (Syngnathidae) та Бичкові (Gobiidae). 

Бичок-кругляк також включився до життєвого циклу цього паразиту. 

 

 

Рис. 4.2. Роль бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) у паразитарній системі Балтійського 

моря 

 

Нематода D. minutus також знайдена нами тільки у Гданській затоці біля 

Гелю. Життєвий цикл цього паразиту пов'язаний із нереїдами (Køie 2001), які в 

свою чергу слугують одним із найважливіших кормових об’єктів для бичка-

кругляка (Kvach & Zamorov 2001). Крім того, личинкові стадії локалізуються у 

бичках роду Pomatoschistus, які виступають паратенічним хазяями (Køie 2001). 
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Цей вид нематоди є дуже чисельним у Чорному морі (Kvach 2005), але є досить 

рідкісним у бичків із Балтійського моря. 

Для 5 видів паразитів бичок-кругляк виступає 2-м проміжним хазяїном: 

B. scorpii, B. polymorhus, C. concava, D. spathaceum і T. clavata. Цестода B. scorpii і 

трематода B. polymorhus на дорослій стадії є паразитами хижих риб. У 

Балтійському морі дорослі B. scorpii локалізуються у кишечнику переважно 

рогаток (Myoxocephalus sp.) і глосі (P. flesus) (Renaud et al. 1984). Першими 

проміжними хазяями є планктонні ракоподібні, але також важливу роль у 

реалізації життєвого циклу відіграють дрібнорозмірні риби, зокрема бички із роду 

Pomatoschistus, які виступають хазяями постплероцеркоїдів (Robert et al. 1988). 

Бичок-кругляк у Балтійському морів зайняв ту саму екологічну нішу, виступаючи 

хазяїном постплероцеркоїдів B. scorpii, які локалізуються у кишечнику риб. 

Дорослі B. polymorphus заражають переважно судака звичайного (Sander 

lucioperca), рідше інших хижих риб, таких як окунь. Бички, що відіграють 

важливу роль у живленні судака, виступають другим проміжним хазяїном цих 

паразитів (Бауер 1985). 

Для C. concava, D. spathaceum і T. clavata дефінітивними хазяями виступають 

рибоїдні птахи (Бауер 1985; Судариков и др. 2006). Вони є евриксенними як на 

дорослій стадії, так і на стадії личинки, і поширені у різних районах Європи. Для 

D. spathaceum і T. clavata 1-ми проміжними хазяями виступають легеневі 

молюски із родини Ставковикових (Lymnaeidae), а для C. concava – равлики із 

родини Гідробієвих (Hydrobiidae). Молюски Radix peregra (Müller, 1774), а також 

Peringia ulvae (Pennant, 1777) і Ecrobia ventrosa (Montagu, 1803) – звичайні 

мешканці прибережних мілин Пуцької затоки (Osowiecki 2000), де вказані 

метацеркарії відзначені нами у великій кількості. 

Бичок-кругляк у Балтійському морі виступає у ролі паратенічного хазяїна для 

6 видів паразитів, серед яких акантоцефали P. laevis і нематоди: H. aduncum, 

A. crassus, C. obvelatus, Eustrongylides excisus і Paracuaria adunca. Серед них два 

види, P. laevis і H. aduncum, на дорослій стадії заражають хижих риб, а нами 

відзначалися також у бичка-кругляка, про що було вказано вище. 
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Нематода A. crassus є паразитом плавального міхура прісноводних вугрів 

(Anguilla sp.), а личинки розвиваються у циклопоїдних планктонних 

ракоподібних, іноді у діаптомідах (Nagasawa et al. 1994; Moravec 2013). У 

Балтійському морі можуть заражати широкий спектр риб, переважно 

прісноводних, таких як короп, лящ (Abramis brama (L., 1758)), окунь, йорж, тощо 

(Rolbiecki 2003), а також солонуватоводних, таких як бичок чорний (Höglung & 

Thomas 1992). 

Інші три види нематод у якості дефінітивних хазяїв мають рибоїдних птахів: 

C. obvelatus, E. excisus і P. adunca. Два види акуаріїд, C. obvelatus і P. adunca, 

заражають широке коло дефінітивних хазяїв, переважно з родини Мартинових 

(Laridae), а в якості 1-го проміжного мають амфіпод (Moravec 2013). 

Eustrongylides excisus заражають переважно бакланів (Phalacrocorax carbo), а 

першими проміжними виступають трубковики (Tubifex sp.) (Moravec 2013). 

Таким чином, у Балтійському морі бичок-кругляк відіграє роль 

дефінітивного, другого проміжного або паратенічного хазяїна для різних видів 

паразитів (Рис. 4.1). Він включився до паразитарної системи, що містить 

рибоїдних птахів, риб різних екологічних груп (хижі, планктоноїдні, бентофаги) і 

низки безхребетних. 

 

4.2.2. Роль бичкоподібних риб-вселенців у прісноводних паразитарних 

системах 

Більшість інвазій Понто-Каспійських бичків, по обидві боки Атлантичного 

океану, відбувається саме у прісних водах. Нами був проведений аналіз 

опублікованих даних з паразитофауни екологічно близьких до бичків 

демерсальних видів риб. Так, у риб в оз. Гурон налічується ~221 видів паразитів, а 

в оз. Ері – ~126 (Nepszy 1988). Тому Понто-Каспійські бички, у яких нами 

відзначено лише 11 видів паразитів (Kvach & Stepien 2008a), були колонізовані 

лише невеликою часткою місцевої паразитофауни. Ми порівняли паразитофауну 

бичків із такої екологічно-подібних до бичків місцевих видів бабців (Cottus spp.) 

(род. Cottidae). Так, у Cottus bairdi Girard, 1850 відомо 15 видів паразитів, у Cottus 
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cognatus Richardson, 1836 – 13 видів, а у Cottus ricei (Nelson, 1876) – 11 видів 

паразитів (Nepszy 1988; Muzzall & Bowen 2002). Спільними із бичками є тільки 

метацеркарії Diplostomum sp., що відзначені в усіх трьох видів бабців, і нематода 

Rhabdochona sp., яку зареєстровано у C. cognatus. У цілому, паразитофауна бичка-

кругляка у Великих озерах (за власними і опублікованими даними) виявилася 

найбільш подібною до такої у C. cognatus (ICS = 11.4 %), менше до C. ricei (ICS = 

6.1 %) і C. bairdi (ICS = 5.4 %). У бичка-цуцика західного спільних із бабцями 

паразитів взагалі не виявлено. 

До паразитів із прямим життєвим циклом відносяться моногенеї, які нами 

теж не відзначені у Великих озерах. Ця група є переважно специфічною до 

хазяїна, тому місцеві види виявилися нездатними заразити такий новий 

компонент, як Понто-Каспійські бички (Kvach & Stepien 2008a). На відміну від 

Великих озер, в басейні Вісли нами відзначено інтродуковану моногенею 

Gyrodactylus proterorhini (Kvach et al. 2014). Крім Вісли, цей паразит був 

занесений разом із Понто-Каспійськими бичками також до Середнього Дунаю і 

Рейну (Ondračková et al. 2005, 2009; Francová et al. 2011; Mierzejewska et al. 2011). 

Але, оскільки ця моногенея є специфічною для Понто-Каспійських бичків, вона 

не відзначається у місцевих видів риб. Випадок передачі специфічних моногеней 

видам-вселенцям у прісних водах нами відзначений у басейні Верхнього Дунаю, 

де Gyrodactylus luciopercae, паразит судака звичайного, був зареєстрований у 

ротаня-головешки (Kvach et al. 2017a). Іншою групою із прямим циклом розвитку 

є інфузорії, однак для них невластива специфічність для хазяїв. Так, інфузорії 

T. domerguei, знайдені нами у бичків-вселенців (див. табл. 3.4), відзначалися у 

місцевих риб Влоцлавського водосховища ще у 1970-х рр. (Waluga & Własow 

1988). У Великий озерах нами інфузорії у бичків взагалі не відзначалися, хоча їх 

реєстрували інші автори – у бичка-кругляка реєструвалися Apiosoma sp. І 

Chilodonella sp., а у бичка-цуцика західного тільки Trichodina sp. (Muzzall et al. 

1995; Pronin et al. 1997). 

На прикладі Влоцлавського вдсх. нами детально розглянуто роль 

бичкоподібних риб-вселенців у життєвих циклах місцевих паразитів. Тут 
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паразитофауна Понто-Каспійських бичків теж складається переважно із видів, що 

раніше вже реєструвалися у місцевих видів риб. 

Найрізноманітнішу групу в паразитофауні досліджених видів риб формують 

личинкові стадії паразитів, переважно метацеркарії (див. Додаток Д, табл. Д1, Д3-

Д5). У природному ареалі Понто-Каспійських бичків метацеркарії також 

переважають у паразитарних угрупованнях як за чисельністю, так і за видовим 

багатством. На приклад, у бичка-бабки в природному ареалі знайдено 29 видів 

трематод (Ciurea 1933; Чернышенко 1960; Кулаковская & Коваль 1973; Найденова 

1974; Kvach 2005) і ще чотири види трематод були зареєстровані у бичка-бабки з 

басейну Дунаю в межах надбаного ареалу в Угорщині та Словаччині (Ondračková 

et al. 2005; Molnár 2006). У Влоцлавському вдсх. нами відзначено ще 5 видів 

трематод, що заражають цей вид бичка: B.◦polymorphus, D. paracaudum, 

D.◦pseudospathaceum, E. spinosus і H. lühei. 

Досліджені нами види бичків стали також хазяями паразитів, які у місцевих 

риб зустрічаються рідко. Відповідно, бички-вселенці підсилюють популяції цих 

паразитів у інвазивних акваторіях. Так, зараженість метацеркаріями роду 

Holostephanus раніше не відзначалася у риб в центральній течії Вісли, за винятком 

H.◦dubinini, відомого від плоскирки (Blicca bjoerkna) (Niewiadomska 2003). За 

нашими даними цисти Holostephanus spp. були дуже чисельними у риб-вселенців. 

Дорослі Holostephanus spp. відзначалися у птахів у східній Польщі, так само як і 

метацеркарії у рибах (Niewiadomska 2003). Аналогічна ситуація склалася із 

трематодою Apatemon gracilis, яка широко поширена у риб в Польщі, але до 

початку експансії бичків не відзначалася у Влоцлавському вдсх. (Waluga & 

Własow 1988). Нами ці паразити відзначені поодиноко в усіх видів бичків, і у 

великій кількості у бичка-цуцика західного, в якого реєструвалося до 50 екз. на 

рибу (Mierzejewska et al. 2014). Ці метацеркарії почали регулярно спостерігатись у 

бичків із Влоцлавського вдсх. саме після появи в ньому бичка-цуцика західного, 

який вперше відзначений у 2008 р. (Grabowska et al. 2008). Ще одним прикладом є 

Східноєвропейський вид трематоди, D. gobiorum, який був знайдений нами у 

бичка-цуцика західного з Влоцлавського вдсх. Раніше метацеркарії цього 
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паразиту відзначалися переважно у Понто-Каспійських бичків, колючки південної 

(Pungitius platygaster) і пічкура-білопера дністровського (Romanogobio kesslerii) з 

водойм України та Росії (Бауер 1987; Niewiadomska 2003). Марити паразитують у 

крячка річкового (Sterna hirundo), рябодзьобого (Thalasseus sandvicensis) і 

каспійського (Hydroprogne caspia) (Судариков и др. 2006). Нами цей вид вперше 

був зареєстрований у риб в Польщі. 

Усі вказані вище метацеркарії відносяться до так званої алогенної фауни, 

тобто їхні кінцеві хазяї (в даному випадку – рибоїдні птахи) не прив’язані до 

певної водойми й можуть вільно пересуватись між різними водними басейнами. 

Відповідно перелічені види метацеркарій існували в птахах, але були відсутні, або 

малочисельні в рибах, оскільки основні хазяї були відсутні. Появлення 

бичкоподібних риб-вселенців замикає життєві цикли цих паразитів у інвазованих 

бичками водоймах. Але вплив присутності риб-вселенців на чисельність цих 

паразитів у кінцевих хазяях скоріш за все незначний, оскільки їх значення у 

живленні рибоїдних птахів невелике. На приклад, у кормових грудках бакланів, 

зібраних навколо Влоцлавського вдсх., присутність залишків бичків була 

спорадичною (Wziątek et al. 2010). 

Іншим прикладом збільшення популяції паразита із появою бичкоподібних 

риб-вселенців, є Bucephalus polymorphus. Ця трематода є представником 

автогенної фауни, тобто кінцевими хазяями є хижі риби, відповідно життєвий 

цикл паразита прив’язаний до певної водойми. Кінцевим хазяїном цього паразита 

є переважно судак звичайний, а метацеркарії відзначалися у багатьох 

дрібнорозмірних прісноводних видів риб (Niewiadomska 2003). Із появою у 

Влоцлавському вдсх. чотирьох видів бичків і ротаня-головешки чисельність цього 

паразиту значно зросла (Kvach & Mierzejewska 2011). 

У зв'язку з невеликими розмірами і високою щільністю популяцій, роль 

бичкоподібних риб-вселенців як проміжних хазяїв паразитів має вирішальне 

значення. Це ми спостерігаємо як для автогенної фауни, на прикладі трематоди 

B. polymorphus, так і алогенної, на прикладі низки трематод, а також нематод 

Eustrongylides spp. Личинки Eustrongylides spp., які відзначалися нами у бичків і 
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ротаня-головешки, раніше вже реєструвалися у окуня європейського із 

Влоцлавського вдсх. (Waluga & Własow 1988). Наявність личинок нематод 

Eustrongylides spp., як і різних видів метацеркарій, носить патогенний характер, 

тому збільшення рівня зараженості ними риб у зростаючих популяціях Понто-

Каспійських бичків може обмежити подальше поширення цих видів-вселенців. 

Цікавим фактом є участь бичкоподібних риб-вселенців у життєвих циклах  

паразитів, кінцевими хазяями яких виступають рептилій. Серед знайдених нами 

паразитів це два види: цестода Ophiotaenia europaea і нематода Spiroxys contortus. 

Плероцеркоїди цестоди O. europaea знайдені нами у ротаня-головешки з 

України та Німеччини (див. табл. 3.8). Дорослі цестоди живуть у кишечнику 

вужів (Natrix sp.), а личинки – у безхвостих амфібіях (Biserkov & Kostadinova 

1997). Крім вказаних нами знахідок, цей вид відомий із басейну Волги, де ним 

було заражені 3.6–37.5 % ротаня-головешки (Соколов и др. 2011, 2012a). 

Інший вид, нематода S. contortus, є паразитом болотної черепахи 

європейської, а в якості паратенічним хазяїв використовує різні види жаб, їхні 

пуголовки, личинки комах і дрібнорозмірні види риб (Hedrick 1935; Moravec 

2013). Нами відзначений у ротаня-головешки з України та Німеччини, а також у 

бичків з Північної Америки (табл. 3.33). Личинки роду Spiroxys широко відомі в 

рибах з озер Гурон і Ері (Nepszy 1988). Нами ці личинки відзначені у замулених 

місцях, що є типовими місцями помешкання черепах і амфібій: річка Саґіно і оз. 

Сент-Клер біля впадіння до нього р. Клінтон (Kvach & Stepien 2008a). Раніше цей 

паразит вже відзначався у бичка-кругляка в озері Сент-Клер (Muzzall et al. 1995), 

тому його можна віднести до властивих американським бичкам-вселенцям 

паразитів. Натомість для європейських бичків цей паразит не є властивим. 

Єдиний випадок у Старому Світі був відзначений нами у дельті Волги, де 

зараженим виявився бичок-горлап (Kvach et al. 2015), а також личинки, зазначені 

як Spiroxys sp., зареєстровані у бичка-кругляка біля Синопу, Туреччина (Özer 

2007). Рідкісна присутність личинок цього паразита у Понто-Каспійських бичків 

викликана тим, що ці риби переважно уникають замулених і зарослих водною 

 



 201

рослинністю ділянок водойм, таких як заплави і болота, але саме таким місцям 

віддають перевагу черепахи та жаби. 

Чисельність S. contortus у ротаня-головешки в Україні та Німеччині є 

достатньо низькою (табл. 3.33). Але, цей вид можна вважати типовим паразитом 

ротаня-головешки в Росії, де було зареєстровано 100 % зараженість риб цим 

паразитом (Соколов и др. 2011, 2012a). Крім вказаних двох видів, у інвазивного 

ротаня-головешки відзначають ще одного паразита земноводних – трематоду 

Opisthioglyphe ranae Frolich, 1791 (род. Plagiorchiidae) (Reshetnikov et al. 2013). 

Метацеркарії цього виду відзначалися у басейні Дунаю, а саме у Тисі, в 

Угорщині, і в Пруті, в Молдові (Соколов & Мошу 2013; Antal et al. 2015), але 

нами відзначені не були. 

Цікаву тенденцію відзначено нами у ротаня-головешки з басейну р. Нааб у 

Баварії. Тут дослідження проведені на території Харлоттенгофенського 

заповідника, де основними видами птахів, що охороняється, є чаплі (Gedeon et al. 

2014). Нами у ротаня-головешки відзначено чотири види алогенних паразитів, 

P. scolecina, V. campylancristrota, M. xanthosomus і S. colymbi, що є паразитами 

рибоїдних птахів. Із них, V. campylancristrota паразитує у різних видів чапель 

(Kozicka 1971), P. scolecina – у бакланів і сірої чаплі (Dziekońska-Rynko & Dzika 

2011; Dziekońska-Rynko et al. 2015), а S. colymbi і M. xanthosomus – у пірникози 

великої (Судариков и др. 2006; Sitko & Heneberg 2015). На відміну від більшості 

інших популяцій ротаня-головешки (Kvach et al. 2013; Reshetnikov et al. 2013), у 

Баварії ця риба не відіграє значної ролі у життєвих циклах паразитів амфібій і 

рептилій, натомість відіграє важливу роль у життєвих циклах паразитів чапель і 

пірникози. Але його роль як хазяїна цих паразитів обумовлена тим, що він на 

рівні із амфібіями споживається чаплями. 

Таким чином, інвазивний ротань-головешка, який віддає перевагу замуленим 

ділянкам водойм, включився у життєві цикли низки паразитів рептилій і амфібій. 

Пуголовки є одним із важливих компонентів у живленні ротаня-головешки 

(Решетников 2001; Плюснина 2008), що сприяє його зараженню цією групою 

паразитів. 
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4.3. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА УГРУПОВАННЯ 

ПАРАЗИТІВ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ 

Як зазначено вище, існує певна різниця в угрупованнях паразитів риб-

вселенців у солонуватоводних і прісноводних екосистемах. Тобто, логічним є те, 

що зовнішні чинники, такі як солоність, впливають на формування угруповань 

паразитів. Іншим вже вказаним прикладом є замуленість водойм і присутність 

водної рослинності, що впливає на присутність паразитів, пов’язаних із 

рептиліями та амфібіями. Передача через ланцюги живлення й інших алогенних 

паразитів, зокрема таких що мають кінцевими хазяями рибоїдних птахів, може 

залежати від типу водойми. Так, у глибоких водоймах здатність птахів полювати 

на дрібну придонну рибу може бути обмежено, особливо там, де прибережні зони 

сильно заростають макрофітами (Wziątek et al. 2010). Далі нами розглянуто вплив 

різних чинників на формування угруповань паразитів досліджених риб-вселенців 

на прикладі симпатричних й ізольованих популяцій. 

 

4.3.1. Угруповання паразитів симпатричних популяцій бичкоподібних риб-

вселенців 

Структура і видовий склад угруповань паразитів симпатричних популяцій 

хазяїв формуються із наявних в даній місцевості видів паразитів (Valtonen et al. 

2001). Таким чином, подібність між структурою і складом популяцій паразитів у 

симпатричних і споріднених видах-хазяях можна очікувати лише тоді, коли хазяї 

займають спільні біотопи й демонструють подібну поведінку (Poulin 2007). 

Бичкоподібні риби формують спільну гільдію, й формування так званого 

угруповання гільдії (guild community) визначається біологічними 

характеристиками хазяїв, життєвими циклами паразитів, а також щільністю 

поселень проміжних хазяїв (Zander 2003). 

Найвдалішим районом для досліджень угруповань симпатричних популяцій 

бичкоподібних риб в межах інвазивних ареалів є Влоцлавське вдсх., де 

співіснують одразу чотири види-вселенці цієї групи: бичок-бабка (N. fluviatilis), 
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бичок-гонець (B. gymnotrachelus), бичок-цуцик західний (P. semilunaris) і ротань-

головешка (P. glenii). Нами проаналізовано рибу, відловлену посезонно (весна, 

літо, осінь) з травня 2006 р. по липень 2010 р. Стандартна довжина (SL) 

відловлених нами бичків коливалася у межах 2.0−11.5 см у бичка-бабки, 2.8−13.2 

см у бичка-гінця і 2.5−8.1 см у бичка-цуцика західного (Рис. 4.3). За даними KW-

тесту, розміри досліджених риб (SL) відрізнялися по сезонах: p  0.001 в усіх 

трьох видів бичків. Зазвичай, більші за розміром риби домінували навесні, у 

порівнянні із літніми та осінніми пробами (Рис. 4.3). На відміну від Понто-

Каспійських бичків, розміри ротаня-головешки у різні сезони достовірно не 

відрізнялися (H = 4.46; p = 0.11). 

 

 

Рис. 4.3. Відмінності у показниках стандартної довжини (SL, см) трьох видів бичків за сезонами 

за показниками тесту Краскала-Уолліса. 

 

Протягом вказаного часу нами відзначено 16 таксонів паразитів у бичка-

бабки, 20 – у бичка-гінця, по 18 у бичка-цуцика західного і у ротаня-головешки 

(табл. 4.2). В усіх трьох видів бичків нами спостерігалися достовірні сезонні 
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відмінності у інтенсивності та рясності зараженості. Так, у бичка-бабки два види, 

кокцидії Eimeria sp. і метацеркарії Holostephanus lühei, були більш чисельними 

восени, ніж весною і влітку (Додаток Е, табл. Е1). У бичка-гінця відмінності у 

рясності спостерігалися для інфузорій Trichodina domerguei, моногеней 

Gyrodactylus proterorhini, метацеркарій Tylodelphys clavata і H. lühei, а також 

глохідіїв. Найвищі показники рясності вказаних паразитів спостерігалися весною, 

за винятком метацеркарій H. lühei, для яких найвища чисельність відзначалася 

восени (Додаток Е, табл. Е2). У бичка-цуцика західного сезонні відмінності 

спостерігалися у рясності H. lühei (найчисельніші восени) і глохідіїв 

(найчисельніші влітку) (Додаток Е, табл. Е3). У ротаня-головешки відзначені 

сезонні зміни у рясності зараженості тільки для двох видів паразитів: інфузорій 

T. domerguei і цестод Nippotaenia perccotti (Додаток Е, табл. Е4). При цьому 

триходин було достовірно менше восени, а цестод – навесні. 

 

Таблиця 4.2 

Угруповання паразитів і рясність зараженості паразитами чотирьох видів риб-вселенців у 

Влоцлавському водосховищі 

Вид паразита 
Neogobius 

fluviatilis 

Babka 

gymnotra-

chelus 

Proterorhinus 

semilunaris 

Perccottus 

glenii 

1 2 3 4 5 

Apiosoma sp. + – + – 

Chilodonella sp. + – – – 

Trichodina domerguei + + + + 

Eimeria sp. + + – – 

Gyrodactylus perccotti – – – 0.03 

Gyrodactylus proterorhini 0.27 0.20 0.02 0.01 

Caryophyllidae gen. sp. 0.03 0.01 – – 

Nippotaenia perccotti – – – 4.95 

Apatemon gracilis met 0.02 0.01 4.8 0.01 

Asymphylodora sp. – – – 0.01 

Примітка: для мікропаразитів позначено тільки присутність (+) 
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Таблиця 4.2 

Закінчення 

1 2 3 4 5 

Bucephalus polymorphus – 0.01 – 0.03 

B. polymorphus met 0.02 0.1 – – 

Diplostomum gobiorum met – – 0.62 – 

Diplostomum paracaudum met 0.1 0.03 0.07 0.02 

Diplostomum pseudospa-

thaceum met 1.6 4.4 – – 

Diplostomum spathaceum met – – – 0.2 

Diplostomum sp. met – 0.9 1.0 – 

Echinochasmus spinosus met 0.06 0.04 0.16 0.43 

Holostephanus cobitidis met – 0.3 – – 

Holostephanus lühei met 0.7 0.5 4.7 0.03 

Ichthyocotylurus erraticus met – – 0.02 – 

Ichthyocotylurus variegatus 

met – 0.01 0.20 – 

Tylodelphys clavata met 1.00 1.4 – – 

Digenea gen. sp. – – 0.01 – 

Digenea gen. sp. met 0.05 0.01 0.05 – 

Pomphorhynchus laevis – – 0.03 – 

Agamonema sp. L3 – – – 0.04 

Eustrongylides excisus L3 – 0.02 – 0.04 

Eustrongylides tubifex L3 – 0.01 – 0.1 

Eustrongilides sp. L3 0.02 – 0.13 – 

Argulus foliaceus – – – 0.01 

Anodonta anatina gl – 1.1 – – 

Pseudoanodonta complanata 

gl – – 0.05 0.2 

Unio pictorum gl – 0.01 0.30 0.01 

Unio tumidus gl 0.05 1.2 2.03 0.1 

Кількість таксонів 16 20 18 18 
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Нами відзначено кореляцію між стандартною довжиною бичків і 

зараженістю окремими видами паразитів. Так, у бичка-бабки із розміром риб 

зростає зараженість інфузоріями T. domerguei (rs = 0.42) і метацеркаріями 

Diplostomum spp. (rs = 0.41) і T. clavata (rs = 0.27; для всіх p < 0.05), а зараженість 

метацеркаріями H. lühei – навпаки знижується (rs = –0.23; p < 0.05). У бичка-гінця 

із розміром зростає зараженість моногенеями G. proterorhini (rs = 0.22) і 

глохідіями (rs = 0.20; в обох випадках p < 0.05). У бичка-цуцика західного із 

розмірами зростає зараженість метацеркаріями Apatemon gracilis (rs = 0.37; p < 

0.05). 

Як відомо із літератури, у різнорозмірних груп ротаня-головешки 

спостерігається різна кормова поведінка: дрібні особини є бентофагами, натомість 

великі – хижаки (Kakareko 1999; Bogutskaya & Naseka 2002; Koščo et al. 2008; 

Grabowska et al. 2009). Для аналізу ми розділили ротанів-головешок, відловлених 

в одній локації, на дві групи за показниками загальної довжини (TL): 

1. TL < 80 мм (живляться зообентосом); 

2. TL > 80 мм (хижаки). 

В результаті, група 1 була екстенсивніше заражена T. domerguei, ніж група 2. 

За результатами U–тесту рясність T. domerguei у двох груп відрізнялася, будучи 

меншою у групи 2 (Додаток Е, табл. Е5). Інтенсивність зараженості N. perccotti 

була нижчою у групи 1. Загальна кількість макропаразитів і кількість визначених 

таксонів (як макро-, так і мікропаразитів) була достовірно меншою у групи 1. 

Згідно із нашими спостереженнями, на формування угруповань паразитів 

риб-вселенців у Влоцлавському вдсх. впливають два чинники: 

1) Преференції у певному біотопі. На приклад, 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, які 

селяться на мулистих ґрунтах або у заростях водних рослин, що збільшує 

зараженість цих видів глохідіями Перлівницевих: Anadonta anatina, Unio 

tumidus і U. pictorum (Jurkiewicz-Karnkowska & Żbikowski 2004). 
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2) Співіснування кількох таксономічно близьких вселенців. Це ясно видно на 

метацеркаріях A. gracilis, які спочатку заражали тільки бичка-цуцика 

західного, а потім перекинулися на інші види бичкоподібних риб у 

дослідженій водоймі. 

Зазвичай низьку зараженість бичків Holostephanus spp. весною, у порівнянні 

до літа, можна пов’язати із більшими розмірами риб. Як нами вже відзначено, 

більші особини бичка-бабки менше заражені цими метацеркаріями, ймовірно 

завдяки більшій мобільності (знижується вірогідність зараження), а також тому, 

що із віком відбувається природна смерть метацеркарій. 

Іншим чинником, що впливає на сезонні зміни у зараженості риб, є біологія 

самих паразитів. Так, низьку зараженість риб T. domerguei, яку ми спостерігали у 

ротаня-головешки, відзначав також Озер (Özer 2003) у бичка-кругляка в 

Туреччині. Більшість триходин мають короткий життєвий цикл і залежні від 

температури, тому віддають перевагу теплій воді. Весняний нерест, а також 

скупчення риб під час пониження рівня води влітку, можуть провокувати більшу 

зараженість риб триходинами. Низьку зараженість цестодою N. perccotti навесні 

могла спровокувати загибель частини паразитів під час зимівлі риб (Reshetnikov et 

al. 2011a). Зниження зараженості риб триходинами із зростанням розмірів риб 

могло бути викликано зростанням імунітету, що відбувається із віком. В свою 

чергу, зростання зараженості цестодою N. perccotti із розміром риби могло бути 

викликано канібалізмом (Ермоленко 2004; Košuthová et al. 2008; Mierzejewska et 

al. 2010; Reshetnikov et al. 2010), оскільки вірогідність зараження риб внаслідок 

споживання заражених копепод із віком значно знижується. 

Нами відзначена висока позитивна кореляція (rs = 0.63) між інтенсивністю 

зараженості цестодою N. perccotti і кількістю видів у інфраугрупованні. Такий 

результат може бути наслідком зниження імунної відповіді на інших паразитів із 

ростом числа цестод. Кількість знайдених таксонів у свою чергу пов’язана із 

розмірами риби (rs = 0.22; p < 0.05), що каже про акумуляцію видів у 

інфраугрупованні із ростом хазяїна (Poulin & Valtonen 2001). Ця модель 

акумуляції паразитів зазвичай пов'язана з накопиченням таксонів пропорційно до 
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темпів живлення, яке зростає разом із розміром риби (Poulin & Valtonen 2001). Із 

іншого боку, більші розміри риб і зростання числа N. perccotti збільшують 

зростання зараженості іншими паразитами. Таким чином, наявність цестод є 

важливим фактором у формуванні паразитофауни ротаня-головешки у надбаному 

ареалі. На відміну від цестод, личинки Eustrongylides spp., можуть вважатися 

паразитами, що обмежують ріст популяції ротаня-головешки, оскільки мають 

негативний вплив на хазяїв. 

 

4.4.2. Угруповання паразитів ізольованих популяцій бичкоподібних риб 

На відміну від симпатричних популяцій, у просторово віддалених 

алопатричних популяціях хазяїв саме зовнішні чинники скоріш за все відіграють 

важливу роль у формуванні структури угруповань паразитів (Locke et al. 2012). 

У прісних водах Європи (власне як і у Великих озерах Америки) природні 

популяції бичкоподібних риб відсутні. Формування спільної гільдії (див. Zander 

2003) можливо тільки із такими самими видами-вселенцями, зокрема Понто-

Каспійськими бичками, як це відзначається у Нижньому Рейні (Ondračková et al. 

2015b), або бичками та ротанем-головешкою (Mierzejewska et al. 2012, 2014). 

Нами досліджено угруповання паразитів ізольованих популяцій бичкоподібних 

риб: бичка-кругляка (N. melanostomus) з Верхньої Лаби та ротаня-головешки 

(P. glenii) з басейну Верхнього Дунаю. 

На відміну від Влоцлавського вдсх., у Верхній Лабі відзначено лише один 

вид бичкоподібних риб – бичка-кругляка (N. melanostomus) – популяція якого 

територіально ізольована. Найближча у басейні Лаби популяція Понто-

Каспійських бичків відзначається лише в пониззі (Hempel & Thiel 2013; Thiel et al. 

2017). Район відрізняється проточністю, що також впливає на зараженість 

паразитами. Популяція бичка-кругляка у Лабі є однією із наймолодших у Європі – 

вперше цей вид відзначений в естуарії в м. Гамбурґ у 2013 р. (Hempel & Thiel 

2013), а у верхів’ях, в районі м. Усті-над-Лабем – у 2015 р. (Buřič et al. 2015; 

Roche et al. 2015). При цьому, у пониззі річки, в Німеччині, разом із бичком-

кругляком відзначається другий вид Понто-Каспійських бичків, бичок-головань 

 



 

 

209

(Ponticola kessleri) (Thiel et al. 2017). Натомість у верхів’ях, в Чехії, інших крім 

бичка-кругляка бичків в басейні Лаби не відзначено. Тому взаємне зараження 

вселенців цієї групи паразитами виключене. 

Нами проведено порівняльний аналіз між самцями і самицями бичка-

кругляка, відловленими у 2016 р. протягом теплого (травень) і холодного 

(жовтень) сезонів (табл. 4.8). Додатково, із метою оцінки стану риби (відношення 

довжини до ваги), нами заміряно загальну вагу досліджених риб. 

 

Таблиця 4.8 

Кількість використаних у аналізі особин бичка-кругляка (Neogobius melanostomus), відловлених 

у різні сезони 2016 р. у Верхній Лабі 

Стандартна довжина, мм Загальна вага, г Період 

лову 
Стать 

Кількість 

досліджених 

риб m ± sd min–max m ± sd min–max 

♀ 19 70.3 ± 6.0 61–82 7.9 ± 2.3 5–13 

♂ 11 70.7 ± 7.8 61–86 8.5 ± 2.8 5–14 
Весна 

2016 
♂+♀ 30 70.4 ± 6.6 60.9–86.3 8.1 ± 2.5 4.7–14.4 

♀ 15 68.3 ± 5.9 60–82 7.5 ± 2.0 5–13 

♂ 8 69.3 ± 7.4 59–81 7.9 ± 3.1 4–13 
Осінь 

2016 
♂+♀ 23 68.7 ± 6.3 59.4–82.3 7.6 ± 2.4 4.2–13.0 

♀ 34 69.4 ± 5.9 60–82 7.7 ± 2.1 5–13 

♂ 19 70.1 ± 7.4 59–86 8.3 ± 2.8 4–14 Разом 

♂+♀ 53 69.7 ± 6.5 59.4–86.3 7.9 ± 2.4 4.2–14.4 

 

В результаті, нами не відзначено сезонної різниці у розмірі досліджених риб 

(df = 51, p = 0.32). Вплив сезону і статі на стан риби також не відзначений 

(ANCOVA; сезон: df = 1 і 48; p = 0.241; стать: df = 1 і 48; p = 0.343). 

Протягом досліджень зареєстровано 7 таксонів паразитів: два таксони 

інфузорій, один таксон трематод (метацеркарії), один вид акантоцефалів 

(цистаканти), два види нематод (личинки 3-ї стадії) і один – двостулкових 

молюсків (глохідії) (табл. 4.9). Алогенна фауна представлена лише 2 таксонами 

(28.6 %) – метацеркаріями Diplostomum spp. і личинками нематоди Contracaecum
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Таблиця 4.9 

Зараженість паразитами бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з Верхньої Лаби у різні сезони 2016 р. 

Весна Осінь Разом 
Вид паразиту 

P MI (IR) A P MI (IR) A P MI (IR) A 

Ciliata          

Trichodina sp. 3.3 1.0 0.03 – – – 1.9 1.0 0.02 

Ichthyophthirius multifiliis – – – 4.3 1.0 0.04 1.9 1.0 0.02 

Trematoda          

Diplostomum spp. – – – 26.1 
1.7 ± 1.0 

(1–3) 
0.4 11.3 

1.7 ± 1.0 

(1–3) 
0.2 

Acanthocephala          

Pomphorhynchus laevis 96.7 
24.6 ± 24.5

(1–82) 
23.7 95.7 

17.6 ± 16.6

(1–52) 
16.8 96.2 

21.5 ± 21.6

(1–82) 
20.7 

Nem  atoda          

Anguillicola crassus – – – 8.7 
1.0 ± 0.0 

(1) 
0.1 3.8 

1.0 ± 0.0 

(1) 
0.04 

Contracaecum rudolphii – – – 4.3 1.0 0.04 1.9 1.0 0.02 

Bivalvia          

Anadonta sp. 23.3 
1.4 ± 0.8 

(1–3) 
0.3 – – – 13.2 

1.4 ± 0.8 

(1–3) 
0.2 

Примітка: P – екстенсивність (%); MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність
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rudolphii, а решту склала автогенна фауна (71.4 %). Загальна екстенсивність 

склала 96.7 % навесні та 95.7 % восени, а рясність – 24.1 ± 24.2 навесні та 17.4 ± 

16.3 восени. При цьому загальна рясність зараженості риб паразитами в обидва 

сезони мала високу кореляцію із рясністю цистакантів Pomphorhynchus laevis 

(весна: rs = 0.997, p < 0.0001; осінь: rs = 0.995, p < 0.0001). 

В цілому угруповання паразитів були мало подібні в різні сезони – 

відзначено тільки один спільний вид, акантоцефала P. laevis (ICS = 25 %). Вплив 

статі або сезону на зараженість акантоцефалами не відзначено (GLM; для обох 

показників df =1 і 50; стать: p = 0.829; сезон: p = 0.217). Цистаканти цього виду 

були єдиними, що мали статус основного виду; два інші таксони (метацеркарії 

Diplostomum spp. і глохідії) зареєстровані як супутні види, а решта – рідкісні 

(табл. 4.9). 

Цистаканти P. laevis домінували в угрупованні паразитів, будучи єдиними 

основним видом в обидва сезони. Побідна ситуація спостерігалася у Середньому 

Рейні біля Дюссельдорфу, де тільки цистаканти були численними, а інші два види 

– Raphidascaris acus і Paracuaria adunca – відзначалися спорадично (Emde et al. 

2012). Першими проміжними хазяями Pomphorhynchus є амфіподи (Perrot-Minnot 

et al. 2007; Emde et al. 2012), які 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). 

Усі інші види мали спорадичний характер. Глохідії відзначені тільки навесні, 

що пов’язано із життєвим циклом цих організмів, які вивільняють личинок у 

теплий сезон (Šlapanský et al. 2016). Другий супутній паразит, метацеркарії 

Diplostomum spp., відзначений тільки восени, оскільки вивільнення церкарій 

зростає у теплій воді, тому риба інтенсивно заражається протягом літа, сягаючи 

до осені максимальної зараженості. Відповідно, нами підтверджуються дані Лоука 

та ін. (Locke et al. 2012) про те, що на формування структури угруповань паразитів 

ізольованих популяцій впливають переважно зовнішні чинники. Так, виявлені 
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сезонні зміни в угрупованнях, але впливу статі хазяїна (внутрішній чинник) не 

відзначено. 

Більшість популяцій ротаня-головешки можна вважати алопатричними, 

оскільки вони переважно заселяють інші біотопи, ніж бичкові риби. Популяція у 

Влоцлавському вдсх. є скоріш виключенням. Досліджена нами популяція ротаня-

головешки у Баварії територіально ізольована від інших популяцій цієї риби, 

найближча з яких реєструється в Угорщині (Reshetnikov & Karyagina 2015). Вони 

населяють ставки, озера і малі річки у басейні р. Нааб (ліва притока Дунаю); 

припускають, що занесений він туди був із акваріумістами (Nehring & Steinhof 

2015). Нами досліджено риб із двох віддалених ділянок р. Бюхерлґрабен, в районі 

сіл Кранцлог і Тонґрубе. Тут видове багатство було дещо більше, ніж у бичка-

кругляка із Верхньої Лаби, і склало 12 таксонів паразитів, з яких 8 знайдено у 

Кранцлозі, а 9 – у Тонґрубе (табл. 4.10). Подібність між двома локаціями склала 

58.8 %: спільними виявилися лише 5 таксонів (Trichodina spp., O. europaea, 

V. campylancristrota, M. xanthosomus і Anodonta sp.). Співвідношення алогенної 

(O. europaea, P. scolecina, V. campylancristrota, M. xanthosomus, S. colymbi, 

S. contortus) і автогенної (Trichodina spp., G. luciopercae, A. anguillae, A. lucii, 

P. tomentosa, Anodonta sp.) фаун було 50 / 50 % (по 6 таксонами паразитів кожна). 

Відсоток алогенної і автогенної фауни був подібним в обох локаціях: 55.6 / 44.4 % 

у Кранцлозі та 50 / 50 % у Тонґрубе. 

Показники рясності для більшості видів паразитів були досить низькими 

(табл. 4.10). Інфраугруповання паразитів складалося із 1–5 видів, крім того 10 % 

риб виявилися незараженими у Кранцлозі та 13.3 % – у Тонґрубе. Переважали 

угруповання, сформовані одним видом (35 % риб у Кранцлозі та 53.3 % у 

Тонґрубе). У Кранцлозі багатство інфраугруповання було більшим, ніж у 

Тонґрубе. Так інфраугруповання, що складалися із 4 видів склали 15 % у 

Кранцлозі та 10 % у Тонґрубе, а такі що складаються із 5 видів – 10 % у Кранцлозі 

та 3.3 % у Тонґрубе. Високі показники до утворення інфраугруповання відзначені 

тільки для Trichodina spp. (табл. 4.10). Усі показники різноманіття компонентних 

 



 213

угруповань були вищими у Тонґрубе, але для інфраугруповань мали зворотну 

тенденцію (табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.10 

Рясність (A) й індекс інфраугруповання (ICI) для угруповань паразитів ротаня-головешки 

(Perccottus glenii) на двох ділянок р. Бюхерлґрабен 

Кранцлог Тонґрубе 
Вид паразиту 

A ICI A ICI 

Trichodina spp. 57.50 0.42 88.83 0.61 

Gyrodactylus luciopercae – – 0.03 0.02 

Ophiotaenia europaea pl 0.20 0.05 0.17 0.02 

Paradilepis scolecina pl – – 0.07 0.05 

Valipora campylancristrota pl 2.15 0.13 0.20 0.10 

Metorchis xanthosomus met 0.15 0.03 0.1 0.05 

Schiginella colymbi met 0.70 0.13 – – 

Acanthocephalus anguillae 0.55 0.13 – – 

Acanthocephalus lucii 0.05 0.03 – – 

Pseudocapillaria tomentosa – – 0.13 0.02 

Spiroxys contortus L3 – – 0.03 0.02 

Anodonta sp. gl 0.2 0.08 0.17 0.10 

Примітка: Жирним позначено високу тенденцію до утворення інфраугруповання  (ICI > 0.30) 

 

Таблиця 4.11 

Різноманіття паразитів ротаня-головешки (Perccottus glenii) на двох ділянках р. Бюхерлґрабен 

Показник різноманіття Тип угруповання Кранцлог Тонґрубе 

Інфраугруповання 1.1 ± 1.2 0.5 ± 0.8 Видове багатство 
Компонентне угруповання 7 8 
Інфраугруповання (Індекс 
Бріллюена) 

0.25 ± 0.27 0.15 ± 0.21 
Міра різноманітності 

Компонентне угруповання 
(Індекс Шеннона) 

1.37 1.92 

Інфраугруповання (Індекс 
Бріллюена) 

0.22 ± 0.25 0.18 ± 0.24 
Рівномірність видів 

Компонентне угруповання 
(Індекс Шеннона) 

0.56 0.86 
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На відміну від інших водойм, де нами досліджено паразитів ротаня-

головешки, у басейні р. Нааб відзначено виключно місцеві види паразитів, а 

занесені із Далекого Сходу були відсутні (Sokolov et al. 2015; Kvach et al. 2017a). 

Наші дослідження показали, що тільки Trichodina spp. мають високу тенденцію до 

утворення інфраугруповань, із ICI > 0.4, що каже про їхню високу інтерактивність 

(Zander 2007). Висока інтерактивність між видами є результатом відсутності 

конкуренції між членами паразитарного угруповання, що є важливим при 

колонізації нових хазяїв (Brooks 1980). Більші показники різноманіття 

інфраугруповань у Кранцлозі формуються завдяки видам, спільним для двох 

ділянок річки, крім Trichodina spp., які були основними видами і мали високі 

показники рясності на обох ділянках (табл. 4.10). Так, O. europaea була супутнім 

видом у Кранцлозі, але рідкісним у Тонґрубе, а V. campylancristrota – основним у 

Кранцлозі, але супутнім у Тонґрубе. Види, які є основними або другорядними в 

угрупованнях паразитів, зазвичай вважаються щільними і поширеними у локації у 

цілому (Holmes & Price 1986). Спільність між двома ділянками річки формується 

за рахунок алогенних паразитів (метацеркарії і мезоцеркоїди), а різняться за 

автогенними, такими як Acanthocephalus spp. і P. tomentosa. 

Паразити із прямим життєвим циклом представлені тут тільки двома 

таксонами: Trichodina spp. і G. luciopercae (обидва автогенні). Високі показники 

зараженості інфузоріями можуть бути викликані високою щільністю риб, що 

збільшує вірогідність передачі паразитів між хазяями. Це також типово для 

моногеней. Gyrodactylus luciopercae – специфічних паразит риб родини Окуневих 

(Percidae), а саме окуня звичайного і йоржа звичайного (Бауер 1985). Присутність 

цього паразита у ротаня-головешки зумовлена високою щільністю окуня в районі 

Кранцлога. Інші автогенні паразити, A. anguillae, A. lucii, P. tomentosa, пов’язані із 

присутністю і щільністю в кожній конкретній локації їх проміжних хазяїв, так 

само як присутність глохідіїв пов’язана із щільністю їх кінцевих стадій – 

дорослих перлівницевих молюсків. 
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*** 

Таким чином, найбагатша паразитофауна (43 таксони) виявлена у ротаня-

головешки з басейну Дністра, Середнього Дніпра, Південного Бугу і Дунаю (річки 

Тиса і Нааб, дельта Дунаю). Також багатою (41 таксон) була паразитофауна 

бичка-кругляка, дослідженого у Балтійському морі та пониззі Віслі, у Лабі та у 

Великих озерах. У бичка-бабки з басейну Середнього Дніпра, Вісли та Нижньої 

Волги відзначено 35 таксонів паразитів. По 29 таксонів паразитів знайдено у 

бичка-гінця з басейну Вісли та у бичка-цуцика західного, дослідженого у басейні 

Верхнього Дніпра, Вісли та оз. Сент-Клер. 

В усіх досліджених видів риб відсоток дорослих стадій макропаразитів 

складав менше третини, а переважали в угрупованнях 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 склав 83.3 %, бичка-

кругляка – 77.1 %, а у бичка-гінця – 92.3 %. В усіх досліджених видів риб серед 

личинок переважають метацеркарії, крім бичка-кругляка, де більшість (40.7 %) 

склали 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. 

На формування угруповань паразитів риб-вселенців впливають преференції у 

певному біотопі та співіснування кількох таксономічно близьких вселенців. У 

ротаня-головешки важливим фактором у формуванні угруповань паразитів у 

інвазивному ареалі є наявність цестод Nippotaenia 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 хазяїв значно впливають такі внутрішні фактори, 
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як розмір риб і тип живлення. Зовнішні чинники, такі як сезонність, видовий 

склад автогенної фауни, а також присутність і щільність у кожній конкретній 

локації проміжних хазяїв паразитів, мають значення як в симпатричних, так й 

ізольованих популяціях бичкоподібних риб. Натомість впливу внутрішніх 

чинників (статі) у ізольованих популяціях не відзначено. 
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5. КОЛОНІЗАЦІЯ ПАРАЗИТАМИ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ-ВСЕЛЕНЦІВ 

ВЗДОВЖ ОКРЕМИХ КОРИДОРІВ ІНВАЗІЇ ТА У ВИПАДКУ 

ТРАНСБАЛТІЙСЬКОЇ І ТРАНСАТЛАНТИЧНОЇ ІНВАЗІЙ 

У цьому розділі нами проаналізовано як власні дані, так і літературні, що 

наведені у додатку (Додаток Ж, табл. Ж1–Ж7). Крім того, нами враховані як 

власні, так і літературні дані щодо паразитів у природному ареалі Понто-

Каспійських бичків. Для порівняльного аналізу використані опубліковані дані з 

ресурсних ареалів тільки в межах відповідних інвазійних коридорів. 

 

5.1. ПІВНІЧНИЙ КОРИДОР ІНВАЗІЙ 

Північний коридор інвазій (ПнКІ) поєднує Каспійське море із Балтійським 

через басейни річок Волги та Неви (сполучені через Волго-Балтійський канал), а 

також з’єднує Волгу із басейном Дону і Азовським морем через Волго-Донський 

канал (Panov et al. 2009). Крім того, через Біломорсько-Балтійський канал він 

сполучає вказані басейни із Білим морем. 

ПнКІ поширюються переважно види бичків, властиві для Каспійського моря і 

басейну Волги, зокрема бичок-кругляк (N. melanostomus), бичок-горлап (P. gorlap) 

і бичок-цуцик волзький (P. semipellucidus). Вказані види піднялися проти течії і 

заселили Середню і Верхню Волгу (Гавлена 1970, 1977; Tsyplakov 1974; Соколов 

и др. 1989; Козловская 1997; Слынько и др. 2001; Решетников 2002; Тепляков 

2002; Алеев & Семенов 2003; Клевакин и др. 2003; Подушка 2004; Никуленко и 

др. 2005; Naseka et al. 2005; Шемонаев & Кириленко 2009, 2010; Столбунов и др. 

2013). Бичок-цуцик волзький також проник через Волго-Балтійський канал до 

басейну Балтійського моря, де відзначається у пониззі Неви й у Фінській затоці 

(Antsulevich 2007). Низка каспійських видів проникла до басейну Азовського моря 

через Волго-Донський і реєструється у басейні Дону: бичок-горлап, бичок-цуцик 

волзький (Троицкий 1961; Болдырев 2002; Богуцкая и др. 2004; Neilson & Stepien 

2009b; Прищепа & Карпова 2016). Також, кілька чорноморсько-азовських видів 

бичків, такі як бичок-бабка (N. fluviatilis) і бичок-цуцик західний (P. semilunaris), 
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просувають вверх басейном Дона, піднявшись до середньої течії Сіверського 

Донця і р. Оскіл (див. Заіченко 2015a, b). Лише один чорноморсько-азовський вид 

– бичок-бабка – проник через Волго-Донський канал з басейну Дону до Нижньої 

Волги (Баранова 1967). 

Ротань-головешка (Perccottus glenii) має складнішу історію поширення цим 

коридором інвазій. Вперше він був випущений до басейну Неви у 1916 р., що 

започаткувало балтійський центр інвазії (Дмитриев 1971; Кудерский 1982). У 

1950 р. він був випущений до басейну р. Москва, басейн Середньої Волги, що 

започаткувало ще один центр інвазії (Reshetnikov 2004; Reshetnikov & Ficetola 

2011). Саме останній ймовірно пересувається вниз і вгору течією Волги, а також 

заселив басейн верхнього Дніпра і Дона. Однак генетичні дослідження на даний 

момент не проводилися, тому точно неможливо судити про походження цих 

популяцій. 

Власні дослідження проведені нами тільки у пониззі (у районі м. Волгоград) 

та дельті Волги (острови на ділянці «Обжоровський участок»), де досліджено 

бичка-кругляка, бичка-горлапа і бичка-цуцика волзького в межах природного 

ареалу, а також бичка-бабку, який є вселенцем (Kvach et al. 2015). Відзначено 19 

таксонів паразитів, серед яких лише 6 знайдено у бичка-бабки (вселенця), 11 у 

бичка-цуцика волзького і по 14 – у бичка-кругляка і бичка-горлапа (табл. 5.1). У 

дельті Волги знайдено більше видів (18), ніж біля Волгограду (10). 

Чотири види відіграють роль основних видів в угрупованні паразитів бичків 

у обох локаціях. Так, Loma acerinae були основними у бичка-бабки, бичка-

кругляка (в дельті) і бичка-горлапа, Apatemon gracilis – в усіх випадках крім 

бичка-кругляка в дельті, Holostephanus dubinini – у бичка-бабки біля Волгограду і 

у бичка-горлапа в дельті, Nicolla skrjabini – у бичка-бабки, бичка-горлапа і бичка-

цуцика волзького (в дельті). Крім того, трематода Phyllodistomum simile Nybelin, 

1926 (род. Gorgoderidae) була основним видом у бичка-горлапа з дельти, а 

Diplostomum sp. – у бичка-бабки і бичка-кругляка з Волгограду. 
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Таблиця 5.1 

Угруповання паразитів і рясність зараженості чотирьох видів бичків з пониззя і дельти Волги 

Neogobius 

fluviatilis 
Neogobius melanostomus Ponticola gorlap Proterorhinus semipellucidus 

Вид паразита 

Пониззя Пониззя Дельта Пониззя Дельта Пониззя Дельта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Loma acerinae 7.1 0.3 5.6 – 4.5 – 1.2 

Trichodina domerguei – – 0.1 – – – – 

Gyrodactylus proterorhini – 0.8 1.9 – 0.7 0.9 0.2 

Schyzocotyle acheilognathi – – 0.1 – – – – 

Proteocephalus gobiorum – – – – 1.0 – – 

Triaenophorus crassus – – 0.2 – – – – 

Apatemon gracilis 27.4 2.2 0.1 53.0 23.0 13.7 19.5 

Apharyngostrigea cornu – – – – 0.05 – – 

Diplostomum sp. 5.1 3.2 0.6 – 0.5 – 0.01 

Holostephanus cobitidis 1.4 0.1 – – – – 0.5 

Holostephanus dubinini 4.4 0.8 0.4 1.0 2.3 – 1.3 

Hysteromorpha triloba – 0.1 – 0.5 – – 0.1 

Nicolla skrjabini 2.6 – 0.8 32.5 2.7 0.1 4.9 

Phyllodistomum simile – 0.1 0.1 – 3.0 – – 
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Таблиця 5.1 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Camallanus lacustris – – 0.6 – 0.4 – – 

Eustrongylides excisus – – 0.7 – 1.5 – 0.1 

Spiroxys contortus – – – – 0.1 – – 

Pomphorhynchus laevis – – – 0.5 – 0.1 – 

Piscicola geometra – – – – – – 0.1 

Кількість видів 6 8 12 5 12 4 10 



 221
 

Крім паразитів, які відзначалися нами у бичкоподібних риб-вселенців з 

інших акваторій, тут нами знайдена ціла низка видів, що є звичайними для 

природних популяцій Понто-Каспійських бичків. Так, у бичка-горлапа з Нижньої 

Волги нами знайдено трематоду Hysteromorpha triloba (Rudolphi, 1819) (род. 

Diplostomidae), яка відігравала роль супутнього паразита в угрупованні (табл. 5.1). 

У дельті Волги плероцеркоїди цестоди Triaenophorus crassus Forel, 1868 (род. 

Triaenophoridae) були супутніми у бичка-кругляка, а метацеркарії 

Apharyngostrigea cornu (Zeder, 1800) (род. Strigeidae) – рідкісними у бичка-

горлапа. Один плероцеркоїд цестоди Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934) 

(род. Bothriocephalidae), яка є азійським вселенцем у басейні Волги (Семенова и 

др. 2007), був знайдений у бичка-кругляка. 

Дискримінантний аналіз показав достовірні відмінності між усіма 

дослідженими видами бичків, крім бичка-кругляка і бичка-цуцика волзького, які 

мали подібний склад паразитофауни та показники зараженості (табл. 5.2, А). Тим 

не менш, загальна подібність паразитофауни різних видів бичків була достатньо 

високою, ICS ≥ 50 %. Бичок-бабка і бичок-горлап виявилися найменш подібними, 

до того ж достовірно відрізнялися за дискримінантним аналізом. 

За показниками дискримінантного аналізу бичок-бабка (вселенець) в пониззі 

Волги достовірно відрізняється від місцевих видів бичків (дві особини бичка-

горлапа не використані в аналізі), хоча ICS показав високу подібність у 

паразитофауні бичка-бабки і бичка-кругляка (табл. 5.2, B). Але різниця між 

бичком-бабкою і бичком-цуциком волзьким підтверджена як ICS (40 %), так і 

дискримінантним аналізом (MD найбільший поміж бичків). 

У дельті Волги бичок-горлап достовірно відрізняється від бичка-кругляка і 

бичка-цуцика волзького за показниками дискримінантного аналізу (табл. 5.2, C). 

ICS показав, що усі три види бичків мають подібність > 50 %. Паразитофауна 

бичків у двох різних локаціях не відрізнялася, ICS склав 60 %. Однак, для бичка-

цуцика волзького цей показник склав лише 43 %. 



 222
 

Таблиця 5.2 

Матриця показників Індексу Чекановського-Сьоренсена (ICS, %) і відстані Магаланобіса (MD) 

між різними видами бичків з пониззя і дельти Волги 

N. fluviatilis N. melanostomus P. gorlap P. semipellucidus  

ICS MD ICS MD ICS MD ICS MD 

(A) Загалом по дослідженій ділянці Волги 

N. fluviatilis 100 0.00       

N. melanostomus 60 6.10 100 0.00     

P. gorlap 50 4.86 71.4 5.78 100 0.00   

P. semipellucidus 70.6 4.71 72 2.03 72 3.61 100 0.00 

(B) Пониззя 

N. fluviatilis 100 0.00   – –   

N. melanostomus 71.4 8.25 100 0.00 – –   

P. semipellucidus 40 8.81 33.3 3.49 – – 100 0.00 

(C) Дельта 

N. melanostomus – – 100 0.00     

P. gorlap – – 75 7.09 100 0.00   

P. semipellucidus – – 54.5 5.31 63.6 6.42 100 0.00 

Примітка: Достовірні відмінності (p < 0,05) виділені жирним; “–“ – не проаналізовано 

 

Інфраугруповання паразитів бичків складали від 0 до 5 видів. В районі 

Волгограду місцеві види бичків мали подібні інфраугруповання паразитів, на 

відміну від інвазивного бичка-бабки (Рис. 5.1). Середнє інфраугруповання бичка-

бабки в пониззі Волги достовірно відрізнялося від такого бичка-цуцика волзького 

(t = 3.12, p = 0.042), а інфраугруповання бичка-кругляка в свою чергу – від таких 

бичка-горлапа (t = –2.04, p = 0.046). У дельті усі бички мали подібні 

інфраугруповання, крім бичка-цуцика волзького (Рис. 5.1), в якого домінував 

один вид, A. gracilis (табл. 5.3). Загалом для дослідженої ділянки Волги 

інфраугруповання бичка-цуцика волзького достовірно відрізнялися від таких 

бичка-бабки (t = 2.89, p = 0.0059) і бичка-горлапа (t = 2.7, p = 0.0091). 
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Рис. 5.1. Інфраугруповання паразитів бичків з пониззя і дельти Волги. A – загалом для регіону, 

B – пониззя (Волгоград), C – дельта. Кількість видів вказана у легенді. 

 

Незважаючи на загальну подібність фауни, яку показав ICS, 

дискримінантний аналіз читко окреслив різницю у зараженості різних видів 

бичків у Волзі (табл. 5.2). Інвазивний бичок-бабка читко відрізнявся від інших 

досліджених риб. При бідності фауни (лише 6 видів) рясність кожного окремого 

виду була достатньо високою. П’ять із шести видів мали статус основних видів, і 

ще один, H. cobitidis, був другорядним. Високу різницю між бичком-бабкою і 

бичком-цуциком волзьким показав як дискримінантний аналіз, так і ICS (табл. 5.2, 

B), але загалом для дослідженої ділянки басейну Волги найбільша різниця у 

паразитофауні спостерігалася між бичком-бабкою і бичком-горлапом – ICS = 

50 % (табл. 5.2, A). 

Бичок-горлап є ендемічним видом для Каспійського моря і річок його 

басейну (Kottelat & Freyhof 2007). Це – хижий вид риби (Цихон-Луканина 1959), 

що сприяє накопиченню у нього паразитів (Valtonen & Julkunen 1995). Він 

відрізняється від більшості бичків за показниками зараженості, але має 

паразитофауну подібну до більшості бичків, крім бичка-бабки (табл. 5.2, А; Рис. 

5.1). Інший вид, бичок-кругляк, є бентофагом (Цихон-Луканина 1959), але його 
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Таблиця 5.3 

Показники індексу інфраугруповання паразитів бичків з пониззя і дельти Волги 

Neogobius 

fluviatilis 
Neogobius melanostomus Ponticola gorlap Proterorhinus cf. semipellucidus 

Вид паразита 

Пониззя Пониззя Дельта Разом Пониззя Дельта Разом Пониззя Дельта Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Loma acerinae 0.02 0.04 0.03 0.03 – 0.02 0.01 – 0.06 0.03 

Trichodina domerguei – – 0.03 0.01 – – – – – – 

Gyrodactylus proterorhini – 0.18 0.13 0.15 – 0.08 0.07 0.21 0.06 0.13 

Schyzocotyle acheilognathi pl – – 0.03 0.01 – – – – – – 

Proteocephalus gobiorum – – – – – 0.06 0.06 – – – 

Triaenophorus crassus pl – – 0.05 0.03 – – – – – – 

Apatemon gracilis met 0.03 0.32 0.03 0.15 0.33 0.26 0.26 0.46 0.43 0.44 

Apharyngostrigea cornu met – – – – – 0.02 0.01 – – – 

Diplostomum sp. met 0.19 0.21 0.13 0.16 – 0.08 0.07 – 0.03 0.02 

Holostephanus cobitidis met 0.05 0.04 – 0.01 – – – – 0.09 0.05 

Holostephanus dubinini met 0.24 0.14 0.10 0.12 0.17 0.11 0.11 – 0.20 0.11 

Hysteromorpha triloba met – 0.04 – 0.01 0.17 – 0.01 – 0.06 0.03 

Nicolla skrjabini 0.17 – 0.10 0.06 0.17 0.15 0.15 0.29 0.03 0.14 

Phyllodistomum simile – 0.04 0.03 0.03 – 0.03 0.03 – – – 

Примітка: Жирним позначена тенденція до утворення інфраугруповання (ICI > 0.30) 
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Таблиця 5.3 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Camallanus lacustris – – 0.15 0.09 – 0.05 0.04 – – – 

Eustrongylides excisus L3 – – 0.21 0.12 – 0.14 0.13 – 0.03 0.02 

Spiroxys contortus L3 – – – – – 0.03 0.03 – – – 

Pomphorhynchus laevis – – – – 0.17 – 0.01 0.04 – 0.02 

Piscicola geometra – – – – – – – – 0.03 0.02 
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ареал охоплює як Каспійське, так і Чорне моря із басейнами (Kottelat & Freyhof 

2007). Його зараженість паразитами відрізняється як від місцевого хижого бичка-

горлапа, так і від інвазивного бичка-бабки. Його паразитофауна найбільш подібна 

до такої у бичка-цуцика волзького, що підтверджує і дискримінантний аналіз 

(табл. 5.2, A). Походження бичка-цуцика, що населяє басейн Волги, іноді 

піддається дискусії. Іноді його вважають вселенцем із басейну Дону, що потрапив 

до Волги через Волго-Донський канал. Однак наші дослідження паразитів 

показуються, що він подібний до каспійських бичків і відрізняється від бичка-

бабки, який був інтродукований із басейну Азовського моря. 

У бичків з Волги нами відзначено два види паразитів-вселенців: цестода 

S. acheilognathi і трематода N. skrjabini. Перший вид, S. acheilognathi, знайдений 

нами лише у бичка-кругляка з дельти Волги. Раніше він вже відзначався в дельті у 

бичка-горлапа (Семенова и др. 2007), а крім того – у північному Ірані у бичка 

білого (Neogobius pallasi (Berg, 1916)) (Hosseinifard et al. 2011). Другий вид, 

N. skrjabini, був занесений із чорноморського басейну і наразі є звичайним 

паразитом волзьких риб: плоскирки (B.◦bjoerkna), окуня звичайного, судака 

звичайного, верховодки (Alburnus alburnus L., 1758) (Семенова и др. 2007). Нами 

виявлено, що він став основним паразитом усіх досліджених видів бичків, крім 

бичка-кругляка. 

У Волзі нами знайдено два види, специфічних для бичкових риб: моногенея 

G. proterorhini і цестода P. gobiorum. Однак, обидва види були малочисельні й 

мали низьку тенденцію до утворення угруповання. Gyrodactylus proterorhini 

знайдено у трьох видів бичків (бичок-кругляк, бичок-горлап і бичок-цуцик 

волзький), але раніше відзначався у бичка-кругляка і бичка-горлапа із прісних вод 

Азербайджану (Микаилов & Ибрагимов 1980). Достовірні відмінності між 

зараженістю різних видів бичків нами не знайдені. У басейні Чорного моря цей 

вид широко поширений як у прісних водах (Квач 2010; Mühlegger et al. 2010; 

Ondračková et al. 2010; 2012b), так і у полігалинних (Найденова 1974). Біля берегів 

Криму високі показники зараженості G. proterorhini відзначалися у весняний 

період, під час нересту бичків (Найденова 1974). Зараженість восени в басейні 
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Волги була вищою, ніж у зазначено у дельті Дністра (Квач 2010), але нижчою, ніж 

у Дунаї, де весною рясність сягала 27.2, а восени – 14.5 (Ondračková et al. 2010). 

Ондрачкова та ін. (Ondračková et al. 2010) відзначають більшу зараженість цією 

моногенеєю у природному ареалі, ніж у надбаному. 

Цестода P. gobiorum достатньо чисельна у Чорному морі, особливо у 

солонуватих лиманах (Kvach 2005), але рідкісна у прісних та олігогалинних 

водоймах (Квач 2010). Нижня Волга є типовою локацією для цього виду (Догель 

& Быховский 1939). Чисельність цього виду у бичка-горлапа (типовий хазяїн) 

була вищою, ніж у бичків у олігогалинному Дністровському лимані (Квач 2010), 

але нижчою, ніж у мезогалинних і повносолоних чорноморських лиманах (Kvach 

2005). 

Каспійське море, разом із Чорним, утворює так званий Понто-Каспійський 

солонуватоводний зоогеографічний регіон. Інтродукція бичка-бабки із басейну 

Чорного моря до басейну Каспійського, пройшла в подібних умовах середовища, 

що можливо і сприяло його вдалій натуралізації. У Нижній Волзі цей вид має 

велику кількість основних паразитів, із високими показниками рясності (Kvach et 

al. 2015). Його паразитофауна суттєво відрізнялася від такої у бичка-кругляка, 

незважаючи на їхню подібність у біології, зокрема живленні (Цихон-Луканина 

1959). У Нижній Волзі, в умовах великої кількості штучних каналів, що зв’язують 

різні біотопи, засвоєння бичком-бабкою місцевої паразитофауни відбулось 

достатньо швидко. 

Для аналізу загальних тенденцій у колонізації паразитами бичків-вселенців у 

ПнКІ нами проаналізовані усі відомі літературні дані. Існують дані щодо 

паразитів бичка-кругляка, бичка-горлапа і бичка-цуцика волзького, які 

колонізували Середню і Верхню Волгу, бичка-бабки і бичка-цуцика західного з 

басейну Сіверського Донця (Гомільшанські ліси та Червонооскільське вдсх.), а 

також власні дані щодо паразитів бичка-бабка у Нижній Волзі (Додаток Ж, табл. 

Ж1–Ж7). В якості природного ареалу для усіх бичків крім бичка-бабки були 

враховані Нижня Волга із дельтою (Семенова и др. 2007; Kvach et al. 2015; 

Zhokhov et al. 2017). Для бичка-бабки в якості природного ареалу прийнято 
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Таганрозьку затоку Азовського моря (дані з Нижнього Дону відсутні) (Найденова 

1974). Для бичка-цуцика західного дані щодо паразитофауни у природному ареалі 

в межах ПнКІ (басейн Нижнього Дону) відсутні, тому ми не використовуємо його 

у аналізі. 

Нами відзначено високий відсоток надбаних видів паразитів, що 

зареєстровані в басейні Середньої Волги у бичка-кругляка і бичка-горлапа (Рис. 

5.2). Бичок-цуцик волзький має тенденцію до зниження кількості паразитів у 

Середній Волзі, але тут спостерігається певний відсоток надбаної паразитофауни. 

До того ж кількість надбаних паразитів збільшується у верхів’ях. У бичка-бабки 

відзначено лише паразитів, які раніше були зареєстровані у природному ареалі 

цієї риби. Оскільки його інвазивний ареал у басейні Волги збігається із 

природним ареалом низки Понто-Каспійських бичків, то він був колонізований 

типовими для нього видами паразитів, а саме L. acerinae, A. gracilis, Holostephanus 

spp. Також у нього відзначено Понто-Каспійську трематоду N. skrjabini, що 

знайдено у бичків не тільки у природному ареалі, але і у Середньому Доні та 

Верхній Волзі. На відміну від інших Понто-Каспійських паразитів, моногенеї 

G. proterorhini і цестоди P. gobiorum відзначені у ПнКІ тільки в межах природного 

ареалу. 

Крім бичків ПнКІ поширюється і далекосхідний вселенець – ротань-

головешка. Вперше він сюди заселений був штучно до басейну р. Москва 

(Reshetnikov 2004; Reshetnikov & Ficetola 2011), після почав швидко 

поширюватись вниз течією Волги. Його паразитофауна дуже добре досліджена і 

викладена у огляді, опублікованим Соколовим та ін. (Sokolov et al. 2014), тому 

нами детально описуватись не буде. Слід зазначити, що в межах ПнКІ у ротаня-

головешки відзначені переважно місцеві види паразитів, але чотири види були 

занесені із хазяїном з Далекого Сходу. Серед них кокцидія Goussia obstinata 

Sokolov & Moshu, 2014, міксоспоридія Henneguya alexeevi Schulman, 1962, 

моногенея G. perccotti і цестода N. perccotti (Соколов и др. 2012b; Sokolov et al. 

2014; Reshetnikov et al. 2017). Останній вид може слугувати індикатором шляхів 

поширення ротаня-головешки, оскільки зазвичай відзначається за певний час 
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після першої знахідки ротаня-головешки. Так, спостерігається розширення ареалу 

цієї цестоди, вслід за ареалом їхнього хазяїна, в межах басейну Волги 

(Reshetnikov et al. 2011b, 2017). У даному випадку ротань-головешка відіграє роль 

вектора поширення інвазивного виду цестоди в ПнКІ, а цестода в свою чергу – 

індикатором шляхів поширення їх хазяїна. 

 

 

Рис. 5.2. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків в межах ПнКІ 

(власні та літературні дані). 

 

5.2. ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОРИДОР ІНВАЗІЙ 

Центральний коридор інвазій (ЦКІ) поєднує Чорне море із Балтійським через 

басейни річок Дніпро і Вісла (сполучені Дніпровсько-Бузьким каналом), далі 

включає західне прибережжя Балтійського моря і через Кільський канал поєднує 
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басейн Балтійського моря із Північним (Panov et al. 2009). Крім того, через низку 

каналів поєднує басейни річок Вісла, Одра і Лаба, а через канали Вілейсько-

Мінської водної системи та Огінський канал – зв’язує басейн Дніпра із басейном 

Німану. 

Цим коридором поширюються чорноморські бички: бичок-бабка, бичок-

кругляк, бичок-головань (P. kessleri), бичок-гонець (B. gymnotrachelus) і бичок-

цуцик західний (P. semilunaris). Усі п’ять вказаних видів заселили басейн 

Середнього і Верхнього Дніпра із басейнами приток Десна і Прип’ять (Белінг та 

ін. 1935; Воронцов 1937; Пенязь 1956; Жукаў 1961; Жуков 1965; Волков 1969, 

1971; Пинчук и др. 1985; Гулюгин & Куницкий 1999; Мовчан и др. 2003; Rizevsky 

et al. 2007; Semenchenko et al. 2009, 2011). Через Дніпровсько-Бузький канал вони 

(крім бичка-голованя) потрапили до басейну Вісли, де заселили р. Буг із 

притоками, а бичок-бабка, бичок-гонець і бичок-цуцик західний поширилися 

також на основне русло Вісли до самої дельти (Danilkiewicz 1996, 1998; Kostrzewa 

& Grabowski 2001, 2002; Kostrzewa et al. 2004; Grabowska et al. 2008, 2010; 

Semenchenko et al. 2009; Kvach et al. 2014). З басейну Верхнього Дніпра, через 

річки Березіна, Свіслоч і Вілейсько-Мінську водну систему, бичок-бабка 

потрапив до басейну Німану, а саме р. Неріс (Rakauskas et al. 2018). В свою чергу, 

бичок-кругляк був заселений, ймовірно із баластними водами, до Гданської 

затоки (Skóra & Stolarski 1993), звідки поширився на захід вздовж балтійського 

узбережжя, заселивши Кільський канал (Sapota 2004; Winkler 2006; Møller & Carl 

2010; Kvach & Winkler 2011), а також заселив Нижню Віслу вверх до дамби 

Влоцлавського вдсх. (Borowski 1999; Sapota 2004). На заході бичок-кругляк 

заселив Щецинську затока і піднявся вверх течією Одри (Czugała & Woźniczka 

2010; Schomaker & Wolter 2014). 

Ротань-головешка, який був заселений у 1970-х рр. до басейну Дністра 

поблизу Львова із мальками товстолоба (Федонюк 2005; Kutsokon 2017), 

поширювався львівськими ставками та каналами на північ, до басейну Сяну 

(Мовчан 1989), звідки потім поширився басейном Вісли (Antychowicz 1994; 

Woźniewski 1997; Kakareko 1999; Kostrzewa et al. 1999, 2004; Lukina 2011; Лєснік 
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& Дикий 2013), заселивши також Шацькі озера (Лєснік 2008). Цей вид риби також 

відомий у басейні Середнього і Верхнього Дніпра, із притоками Десна, Прип’ять, 

Стугна, Рось, Унава, Трубіж (Ризевский и др. 1999; Reshetnikov 2010; Сабодаш та 

ін. 2002; Kutsokon 2010; Сабодаш & Циба 2003; Semenchenko et al. 2009; Lukina 

2011; Куцоконь та ін. 2012; Kutsokon 2012; Куцоконь та ін. 2013), із ізольованою 

популяцією в Дніпровському лимані (Kvach et al. 2016a). 

Нами досліджена основна частина коридору – басейн Дніпра і Вісли (Kvach 

et al. 2013, 2014; Mierzejewska et al. 2012, 2014), а також Гданська затока (Kvach & 

Skóra 2007), південно-західна частина Балтійського моря (прибережжя 

Німеччини) і Кільський канал (Kvach & Winkler 2011). У обговоренні ми 

розділяємо річкову (прісноводну) частину коридору і морську, оскільки вони 

відрізняються як за видовим складом риб-вселенців, так і за їх походженням і 

процесами які там відбуваються. 

Нами проаналізовані результати досліджень Понто-Каспійських бичкових 

риб, проведених протягом 2011–2012 рр. вздовж річкової частини коридору, який 

був умовно поділений на 4 частини (Kvach et al. 2014): природний ареал, район 

старої інвазії, район нової інвазії вище дамби Влоцлавського вдсх., і район нової 

інвазії нижче дамби (див. Матеріали та методи для подробиць). 

Серед бичків максимальне багатство паразитофауни відзначено у бичка-

бабки – 35 таксонів (табл. 5.4): один таксон іхтіоспородих грибів, два таксони 

мікроспоридій, по одному – кокцидій та інфузорій, один вид моногеней, один – 

цестод, 16 таксонів трематод, два – акантоцефалів, 8 видів нематод, і два таксони 

глохідій. Серед паразитів, які не відзначалися в цього виду у ЦКІ за межами 

природного ареалу, слід зазначити іхтіоспоридних грибів Dermocystidium sp., 

мікроспоридій Microsporidium sp., метацеркарій Cryptocotyle concava і Pygidiopsis 

genata Looss, 1907 (род. Heterophyidae), акантоцефали Telosentis exiguus (von 

Linstow, 1901) (род. Illiosentidae), нематоди Dichelyne minutus, Pseudocapillaria 

tomentosa, Raphidascaris acus і Streptocara crassicauda (Creplin, 1829) (род. 

Acuariidae). Серед перелічених паразитів дорослими стадіями, що локалізувалися 

у кишечнику риб, представлені три види: T. exiguus, D. minutus, P. tomentosa.
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Таблиця 5.4 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) на різних ділянках ЦКІ 

Природний 

ареал 

Район старої 

інвазія 
Район нової інвазії (Вісла вище дамби) 

Район нової інвазії 

(Вісла нижче дамби) 
Вид паразита 

Дніпровський 

лиман 

Середній 

Дніпро 
р. Буг Буго-Нарва 

Влоцлавське 

вдсх. 

Нижня 

Вісла 

Дельта 

Вісли 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dermocystidium sp. + – – – – – – 

Loma acerinae + + – – – – – 

Microsporidium sp. + – – – – – – 

Coccidia gen. sp. + – – + – + + 

Trichodina domerguei + + + + + + – 

Gyrodactylus proterorhini – – 0.3 0.1 – 0.4 – 

Proteocephalus gobiorum – 0.04 – – – – – 

Apophallus donicus met – – – 0.1 – – – 

Apatemon gracilis met – 0.8 – 0.03 0.1 0.2 – 

Bucephalus polymorphus met – – – 1.3 0.6 – – 

Cryptocotyle concava met 6.9 – – – – – – 

Digenea gen. sp. met – – – 0.02 – – – 

Digenea gen. sp. 1 met – – 0.1 0.02 – 0.1 – 

Примітка: Для мікропаразитів показники рясності не приведені, наведено лише наявність (+) 
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Таблиця 5.4 

Продовження 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Digenea gen. sp. 2 met – – – – 0.1 – – 

Digenea gen. sp. 3 met – – – – – 0.2 – 

Diplostomum sp. met – 0.1 – 0.6 0.1 – 0.2 

Holostephalus cobitidis met – – 0.3 4.9 – 0.2 – 

Holostephalus dubinini met – 0.4 – 0.4 1.1 – – 

Pygydiopsis genata met 0.7 – – – – – – 

Ichthyocotylurus variegatus met – 0.2 – – – – – 

Nicolla skrjabini – 0.8 – – – – – 

Rhipidocotyle companula met – 0.04 – – – – – 

Tylodelphys clavata met – 0.04 – – – – – 

Pomphorhynchus laevis ac – – – 0.02 0.1 0.3 0.2 

Telosentis exiguus 0.03 – – – – – – 

Agamonema sp. L3 0.05 – – – – – 0.2 

Dichelyne minutus 0.1 – – – – – – 

Camallanus lacustris – 0.04 – – – – – 

Cosmocephalus obvelatus L3 – – – – – – 0.2 



 

 

234

Таблиця 5.4 

Продовження 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Eustrongylides escisus L3 0.9 0.04 – 0.02 – 0.1 – 

Pseudocapillaria tomentosa 0.2 – – – – – – 

Raphidascaris acus L3 0.3 – – – – – – 

Streptocara crassicauda L3 0.02 – – – – – – 

Anodonta anatina gl – – 2.0 – – – – 

Unionidae gen. sp. – – – 0.4 – 0.4 3.0 

Видове багатство паразитів 14 12 5 14 7 10 6 
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Dermocystidium sp. локалізувалися на шкірі досліджених риб, Microsporidium sp. – 

у м’язах, C. concava – на плавцях, а P. genata, R. acus і S. crassicauda – на 

внутрішніх органах. 

Паразитофауна бичка-кругляка склала 23 таксони (табл. 5.5): два таксони 

мікроспоридій, по одному кокцидій та інфузорій, один вид міксоспоридій, два – 

цестод, 7 – трематод, 3 – акантоцефалів, 5 – нематод і невизначені до виду 

глохідії. Такі види, як мікроспоридії L. acerinae, міксоспоридії Kudoa nova 

Naidenova, 1975 (род. Kudoidae), цестоди Ligula pavlovskii Dubinina, 1959 (род. 

Ligulidae) і P. gobiorum, трематоди Echinochasmidae gen. sp., T. clavata, 

H. cobitidis, H. dubinini, Pronoprymna sp. (род. Faustulidae), акантоцефали 

Polymorphus minutus (Zeder, 1800) (род. Polymorphidae) і T. exiguus, нематоди 

Agamonema sp., E. excisus і P. tomentosa, ніколи не відзначалися у бичка-кругляка 

у прісноводній частині інвазивного ареалу у ЦКІ. Акантоцефал знайдений у 

кишечнику бичків, а міксоспоридії – у м’язах. Низка видів (Microsporidium sp., 

C. concava, D. minutus) відзначені нами тільки у морській частині ЦКІ. 

 

Таблиця 5.5 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) на 

різних ділянках ЦКІ 

Природний ареал Інвазивний ареал

Вид паразита Дніпровський 

лиман 
Дельта Дніпра Дельта Вісли 

1 2 3 4 

Loma acerinae + + – 

Microsporidium sp. + – – 

Coccidia gen. sp. – + + 

Trichodina domerguei + + + 

Kudoa nova + – – 

Ligula pavlovskii – 0.1 – 

Proteocephalus gobiorum – 0.1 – 

Cryptocotyle concava met 25.6 – – 

Примітка: Для мікропаразитів показники рясності не приведені, наведено лише наявність (+) 
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Таблиця 5.5 

Закінчення 

1 2 3 4 

Diplostomum sp. met – 7.8 5.1 

Echinochasmidae gen. sp. met – 0.2 – 

Tylodelphys clavata met – 0.1 – 

Holostephalus cobitidis met – 3.0 – 

Holostephalus dubinini met – 15.5 – 

Pronoprymna sp. – 0.03 – 

Polymorphus minutus ac – 0.03 – 

Pomphorhynchus laevis ac – – 0.3 

Telosentis exiguus 0.03 – – 

Agamonema sp. L3 0.03 – 0.2 

Cosmocephalus obvelatus L3 – – 0.1 

Dichelyne minutus 0.8 – – 

Eustrongylides excisus L3 0.1 0.2 – 

Pseudocapillaria tomentosa – 0.1 – 

Unionidae gen. sp. – – 1.9 

Видове багатство паразитів 9 14 7 

 

У бичка-гінця знайдено 21 таксон (табл. 5.6): по одному таксону грибів, 

інфузорій, моногеней і цестод, 10 таксонів трематод, один вид акантоцефала, три 

види нематод і два таксони глохідій. За межами природного ареалу бичка-гінця у 

ЦКІ ніколи не відзначалися такі паразити, як метацеркарії Echinochasmidae gen. 

sp., що були відзначені у м’язах досліджених риб з Дніпровського лиману. 

Невизначені до виду гвоздичники Caryophyllaeidae gen. sp. у період проведення 

порівняльного аналізу (2011–2012 рр.) знайдені тільки у Дніпровському лимані, 

але ми реєстрували цих паразитів у Влоцлавському вдсх. у 2009 р. (Mierzejewska 

et al. 2014). 
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Таблиця 5.6 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-гінця (Babka gymnotrachelus) на різних 

ділянках ЦКІ 

Природ-

ний ареал 

Район нової інвазії (Вісла 

вище дамби) 

Район нової інвазії 

(Вісла нижче 

дамби) 

Вид паразита 

Д
ні
пр
ов
сь
ки
й 

ли
м
ан

 і 
де
ль
та

 

р.
 Б
уг

 

Б
уг
о-
Н
ар
ва

 

В
ло
цл
ав
сь
ке

 

вд
сх

. 

Н
иж

ня
 В
іс
ла

 

Д
ел
ьт
а 
В
іс
ли

 

1 2 3 4 5 6 7 

Fungi (cysts) – – – + – – 

Trichodina domerguei + + + – + – 

Coccidia gen. sp. – – + + + + 

Gyrodactylus proterorhini – 1.8 0.1 0.5 0.1 4.0 

Caryophyllaeidae gen. sp. 0.2 – – – – – 

Apatemon gracilis met – – 0.1 0.4 – – 

Bucephalus polymorphus met – – 1.0 0.7 – – 

Digenea gen. sp. met. – – 0.04 – – – 

Digenea gen. sp. 1 met. – 3.9 0.4 0.1 – – 

Digenea gen. sp. 2 met. – – – 0.2 – – 

Diplostomum sp. met. 1.8 0.3 0.6 1.1 – – 

Echinochasmidae gen. sp. met 0.4 – – – – – 

Holostephalus cobitidis met – – 1.1 – – – 

Holostephalus dubinini met 5.2 – 0.1 1.0 – – 

Rhipidocotyle companula met – – – 0.03 – – 

Pomphorhynchus laevis – – 0.04 – – – 

     P. laevis ac – 0.02 – – 0.6 0.1 

Agamonema sp L3 – 0.02 – – – – 

Примітка: Для мікропаразитів показники рясності не приведені, наведено лише наявність (+) 
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Таблиця 5.6 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 

Cosmocephalus obvelatus L3 – – – – 0.1 – 

Eustrongylides escisus L3 0.2 – 0.04 0.2 – – 

Anodonta anatina – 1.5 – –   

Unionidae gen. sp. – – 0.1 0.8 1.1 1.1 

Видове багатство паразитів 6 7 13 12 6 4 

 

Найбіднішою виявилася паразитофауна бичка-цуцика західного, яка складала 

лише 16 видів (табл. 5.7): два таксони мікроспоридій, один вид інфузорій, один – 

цестод, 8 таксонів трематод, один вид акантоцефала, два таксони нематод і один – 

глохідіїв. За межами природного ареалу цього виду у ЦКІ ніколи не відзначалися 

цестоди P. gobiorum, метацеркарії Diplostomum sp. і нематоди E. escisus. 

 

Таблиця 5.7 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-цуцика західного (Proterorhinus 

semilunaris) на різних ділянках ЦКІ 

Природний 

ареал 

Район старої 

інвазії 

Район нової 

інвазії (Вісла 

вище дамби) 

Район нової 

інвазії (Вісла 

нижче дамби) Вид паразита 

Дельта Дніпра 
Середній 

Дніпро 

Влоцлавське 

вдсх. 

Нижня Вісла і 

дельта 

1 2 3 4 5 

Loma acerinae + – + – 

Microsporidium sp. – – – + 

Trichodina domerguei + + – – 

Proteocephalus gobiorum 0.8 – – – 

Apatemon gracilis met 0.2 20.2 0.9 – 

Bucephalus polymorphus 

met – – 0.1 – 

Примітка: Для мікропаразитів показники рясності не приведені, наведено лише наявність (+) 
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Таблиця 5.7 

Закінчення 

1 2 3 4 5 

Digenea gen. sp. 1 met – – – 0.4 

Digenea gen. sp. 2 met – – 0.1 – 

Digenea gen. sp. 3 met – – 0.1 – 

Diplostomum sp. met 0.1 – – – 

Holostephalus dubinini 

met 1.9 – 3.8 – 

Ichthyocotylurus 

variegatus met – 0.2 0.2 0.5 

Pomphorhynchus laevis ac – – 0.1 – 

Agamonema sp L3 0.1 0.2 – – 

Eustrongylides escisus L3 0.1 – – – 

Unionidae gen. sp. 0.1 – 21.0 3.8 

Загальна кількість 

паразитів 9 4 9 4 

 

За даними t-тесту, середня кількість видів в інфраугрупованні паразитів (IC) 

бичків з нижньої ділянки Вісли (нижче дамби Влоцлавського вдсх.) достовірно 

відрізнявся у багатьох випадках від IC паразитів бичків з інших ділянок ЦКІ 

(табл. 5.8). Так, у бичка-бабки, незважаючи на подібність у багатстві 

паразитофауни, IC у Нижній Віслі був достовірно вищий від IC паразитів риб з 

Середнього Дніпра (стара інвазія; t = 2.42, p = 0.019) і з басейну Вісли вище дамби 

(t = 3.44, p = 0.001). У бичка-кругляка з пониззя Вісли (нижче дамби) IC був 

нижче, ніж з природного ареалу (t = 5.327, p < 0.001), а у бичка-гінця – нижчий 

ніж у природному ареалі (t = 2.546, p = 0.014) і у басейні Вісли вище дамби (t = 

3.382, p = 0.001). Однак, у бичка-гінця багатство паразитофауни у природному 

ареалі було нижче, ніж у місцях інвазії (табл. 5.8). IC у бичка-цуцика західного на 

ділянці Вісли нижче дамби був нижчим, ніж у Середньому Дніпрі (стара інвазія; 

t = 2.284, p = 0.035) і на ділянці вище дамби (t = 3.50, p = 0.002). У бичка-бабки
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Таблиця 5.8 

Видове багатство (PR) і середнє інфраугруповання (IC) чотирьох видів Понто-Каспійських бичків у природному ареалі та ділянках ЦКІ із 

різним віком інвазії 

Район нової інвазії 
Вид риби Природний ареал Район старої інвазії 

Вісла вище дамби Вісла нижче дамби 

PR 14 12 16 13 
Neogobius fluviatilis 

IC 1.84 ± 0.90 1.90 ± 0.10 2.07 ± 1.10 1.23 ± 1.17 

PR 20 – – 7 
Neogobius melanostomus 

IC 2.20 ± 1.19 – – 0.70 ± 0.80 

PR 6 – 18 14 
Babka gymnotrachelus 

IC 1.54 ± 1.05 – 1.53 ± 1.16 0.77 ± 0.84 

PR 9 4 9 4 
Proterorhinus semilunaris 

IC 1.17 ± 1.2 1.50 ± 1.84 2.21 ± 1.25 0.77 ± 0.83 
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(t = 3.16, p = 0.001) і бичка-цуцика західного (t = 2.404, p = 0.022) з ділянки Вісли 

вище дамби Влоцлавського вдсх. IC був вищим, ніж у природному ареалі. 

Дискримінантний аналіз показав достовірні відмінності між ділянками 

коридору для більшості випадків (табл. 5.9; Рис. 5.3). Різниця була відсутня тільки 

між зараженістю бичка-цуцика західного з ділянки Вісли нижче дамби й з 

природного ареалу. Для усіх інших випадків цей вид риби показав найбільші 

розбіжності між ділянками серед інших видів бичків. Для бичка-бабки й бичка-

цуцика західного ділянка старої інвазії була найбільш віддалена від інших 

акваторій, але у бичка-гінця найбільше відрізнявся природний ареал (табл. 5.9; 

Рис. 5.3). Показники Індексу Бруя-Куртіса (BC) були низькими (менше 50 %) в 

усіх випадках (табл. 5.9). Натомість ICS, який був також переважно низьким, 

сягав 70 % між паразитофауною бичка-бабки на двох ділянках басейну Вісли: 

вище і нижче дамби (табл. 5.9). 

Крива накопичення видів за Угландом та ін. (Ugland et al. 2003) показує 

стійке накопичення видів у паразитофауні впродовж ЦКІ від Дніпровського 

лиману до дельти Вісли усіма чотирма видами риб (Рис. 5.4). Бичок-бабка, бичок-

гонець і бичок-цуцик західний потрапили до басейну Вісли активно, тому 

накопичення паразитів відбувалося рівномірно вздовж коридору. В свою чергу 

бичок-кругляк був занесений спочатку до Балтійського моря, вірогідно із 

баластними водами (Skóra & Stolarski 1993; Sapota 2004), а потім вже колонізував 

пониззя Вісли. Його паразитофауна формувалася із більшим впливом стресу, але 

все одно накопичення спостерігається у порівнянні із його природним ареалом у 

пониззі Дніпра і Дніпровському лимані. Саме для бичка-кругляка відзначена 

найбільша різниця між природним й інвазивним ареалами. На відміну від 

інвазивного ареалу, у лимані та дельті Дніпра у цього виду відзначено 20 видів 

паразитів, серед яких були такі Понто-Каспійські види, як цестоди L. pavlovskii і 

P. gobiorum, що є специфічними для бичків. До того ж, солонуватоводні 

C. concava і D. minutus знайдені у Дніпровському лимані, а представник 

морського/солонуватоводного роду Pronoprymna – у дельті Дніпра. 
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Таблиця 5.9 

Матриця відстані Магаланобіса (MD), подібності Брея-Куртіса (BC) та індексу Чекановського-Сьоренсена (ICS) для зараженості паразитами 

чотирьох видів бичків з різних ділянок ЦКІ 

ПА СІ НІ (ВД) НІ (НД) 
 

MD BC ICS MD BC ICS MD BC ICS MD BC ICS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Neogobius fluviatilis 

ПА 0 100 100 12.4 25.51 21.43 3.28 15.78 25.00 5.38 12.12 34.43 

СІ       0 100 100 12.39 33.58 40.00 14.88 16.35 37.04 

НІ (ВД)             0 100 100 4.08 25.22 70.97 

НІ (НД)                   0 100 100 

Neogobius melanostomus 

ПА 0 100 100 – – – – – – 3.96 20.11 34.48 

СІ       – – – – – – – – – 

НІ (ВД)             – – – – – – 

НІ (НД)                   – – – 

Примітка: ПА – природний ареал, СІ – район старої інвазій, НІ (ВД) – район нової інвазії (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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Таблиця 5.9 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Babka gymnotrachelus 

ПА 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 

НІ (НД)                   0 100 100 

Proterorhinus semilunaris 

ПА 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 

НІ (НД)                   0 100 100 
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Рис. 5.3. Плот дискримінантної функції показників зараженості паразитами бичків з різних 

ділянок ЦКІ. A – Neogobius fluviatilis, B – Neogobius melanostomus, C – Babka gymnotrachelus, 

D◦– Proterorhinus semilunaris. У легенді: ПА – природний ареал, СІ – район старої інвазій, НІ 

(ВД) – район нової інвазії (Вісла вище дамби), НІ (НД) – район нової інвазії (Вісла нижче 

дамби). 

 

Ресурсом для Віслинської популяції бичка-кругляка слугували риби, що були 

інтродуковані до Гданської затоки. Останні в свою чергу відзначаються низькою 

зараженістю паразитами у порівнянні до чорноморського басейну (Kvach & Skóra 

2007). Саме різниця у солоності Чорного і Балтійського морів могла зіграти 

ключову роль у життєздатності ектопаразитів та «сплячих» стадій інших груп під 

час можливого транспортування із баластними водами. Саме популяція, що 

заселила Гданську затоку, розпочала експансію продовж ЦКІ як на захід, вздовж 

узбережжя Польщі та Німеччини, так і на південь, до Вісли. Тому, на відміну від 
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інших видів бичків, бичок-кругляк розширює свій ареал у Віслі не з півдня на 

північ, а навпаки – з півночі на південь, проти течії ріки. Відповідно дамба 

Влоцлавського вдсх. є вагомим бар’єром у розповсюдженні цього виду, значно 

більшим, ніж для бичків, що поширюються вниз за течією. Тому бичок-кругляк не 

відзначений у Влоцлавському вдсх. і середній течії Вісли. Популяція цього виду у 

Нижній Віслі старша за популяції інших видів бичків у цьому басейні. Проте, 

паразитофауна бичка-кругляка у Віслі досить бідна, представлена лише 7 видами 

(табл. 5.5). Серед них є низка евригалинних видів, таких як C. obvelatus, або 

прісноводних, але із високою толерантністю до солоності (Diplostomum spp. met і 

P. laevis). 

 

 
Рис. 5.4. Крива накопичення видів паразитів чотирма видами бичків вздовж продовж ЦКІ. 

 

На відміну від бичка-кругляка, інші три види бичків просуваються вниз за 

течією Вісли. У межах природного ареалу у них відзначалися також паразити 

середземноморського (трематода P. genata і акантоцефал T. exiguus), 

Голарктичного (трематода C. concava) і Бореально-Атлантичного (нематода 

D. minutus) комплексів. Але, у інвазивному ареалі бичка-бабки відзначалося 

просування Понто-Каспійських видів із своїми хазяями. Так, цестода P. gobiorum 

знайдена нами у Середньому Дніпрі, а моногенеї G. proterorhini – у басейні Вісли. 

Той факт, що нами цей вид моногенеї не знайдений у межах природного ареалу, 
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пояснюється його природною низькою чисельністю, яка реєструється у бичків в 

естуарних зонах і дельтах річок Чорноморського басейну (Квач 2010; Krasnovyd et 

al. 2012). Другою причиною може бути сезонність його чисельності. Так, 

максимум його рясності спостерігається весною (Найденова 1974; Ondračková et 

al. 2009, 2010), натомість нами риби відловлювались тільки влітку. Просування 

цієї моногенеї із бичками-вселенцями ЦКІ реєструється Заіченко (2014, 2015b), як 

відзначала цього паразита у бичка-бабки, бичка-кругляка і бичка-цуцика 

західного у басейні Середнього Дніпра, річках Рось та Ірпінь. 

Бичок-гонець є досить новим елементом у пониззі Вісли – він перетнув 

дамбу Влоцлавського вдсх. тільки у 2002–2004 рр. (Kostrzewa et al. 2004). У цій 

ділянці басейну для нього відзначені нижчі показники ICI, ніж для інших ділянок 

ЦКІ. Саме тут були знайдені паразити із високою толерантністю до солоності 

(акантоцефал P. laevis і нематода C. obvelatus). Потрапивши до басейну Вісли, цей 

вид риби втратив цілу низку властивих для нього паразитів, але швидко почав 

накопичувати нові. Врешті, багатство його паразитофауни стало вищім ніж у 

природному ареалі, натомість рясність окремих видів лишалася у тому самому 

ранзі. Після того, як бичок-гонець потрапив до Нижньої Вісли, його 

паразитофауна значно редукувалася і рясність стала нижчої. 

Ще один вид – бичок-цуцик західний – найновіший компонент у іхтіофауні 

Вісли, який був вперше зареєстрований у 2008 р. (Grabowska et al. 2008). 

Подібність у паразитофауні цієї риби між окремими ділянками дослідженого 

коридору була досить низькою. Однак, як вказано вище, нами відзначено певну 

подібність між дельтами Вісли та Дніпра (див. табл. 5.9). В естуарних зонах і 

дельтах різних річок зазвичай формуються подібні екологічні умови. У басейні 

Чорного моря ці локації є природним біотопами для так званих неолімнетиків, 

тобто видів, що є солонуватоводними за походженням, але були витиснені до 

річок в результаті конкуренції із іншими видами (Kvach & Kutsokon 2017). Понто-

Каспійські бичкові риби є типовими представниками цієї групи, які зазвичай 

населяють дельти та пониззя річок, де існують в умовах нестабільної 

мінералізації. Це й формує подібність в угрупованнях паразитів, яка була 
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відзначена нами зокрема у бичка-цуцика західного з дельти Вісли та Дніпра. 

Середній Дніпро був заселений бичком-цуциком західним ще у 1980-х роках 

(Пинчук и др. 1985), тому інфраугруповання паразитів в цьому районі мало 

відрізняються від пониззя і дельти (див. табл. 5.8). У місцях нової інвазії, в 

басейні Вісли, угруповання паразитів усіх досліджених бичків значно 

відрізняються в районах вище дамби, від районів нижче. 

Крива накопичення видів показує збільшення кількості видів у паразитофауні 

у певному ареалі у порівнянні до ареалу, який слугував джерелом популяції 

хазяїна (Ugland et al. 2003). Тому графік в тому числі відображує тенденцію до 

позбавлення паразитів і до накопичення нової паразитофауни. У бичка-бабки 

багатство видів паразитів у інвазивному ареалі було таким самим, як і у 

природному, а у бичка-гінця – навіть більшим. Це доводить високу здатність 

Понто-Каспійських бичків до накопичення видів паразитів. 

Наступним пунктом ЦКІ є Гданська затока, де нами був досліджений бичок-

кругляк, відловлений біля міст Гель, Пуцьк, Сопот і Гданськ, а також сіл Ястарня 

і Халупи (Kvach & Skóra 2006, 2007). Біля Гданська відловлено лише три особини, 

які виявилися вільними від паразитів. Загалом знайдено 11 таксонів паразитів: 

один вид цестоди, три трематоди, два акантоцефала, три нематоди, одна п’явка і 

один вид копеподи (табл. 5.10). Основними видами виявилися тільки два: 

C. concava і D. spathaceum; другорядних не знайдено, супутніми були E. sieboldi, а 

інші види були рідкісними. Угруповання паразитів представлені переважно 

прісноводними видами, але також двома морськими – B. scorpii та H. aduncum, і 

солонуватоводними C. concava і D. minutus. 

Більшість паразитів, що відзначені у бичка-кругляка у Гданській затоці 

(трематоди C. concavum, D. spathaceum і T. clavata, акантоцефали A. lucii і 

P. laevis, нематоди D. minutus і H. aduncum) вже відзначалися у цього виду в 

межах Понто-Каспійського регіону (Коваль 1959; Найденова 1974; Kvach 2005; 

Ondračková et al. 2010, 2012b; Francová et al. 2011; Tepe & Oğuz 2013). Оскільки 

бичок-кругляк був заселений до Гданської затоки ймовірно із баластними водами, 

то нами проведено порівняльний аналіз із опублікованими даними не з прісних 
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вод ЦКІ, а з північно-західної частини Чорного моря (Kvach 2005). Відзначено 

низьку подібність (ICS = 21.4 %), лише три види (C. concavum, A. lucii, D. minutus) 

виявилися спільними для обох регіонів. Для Чорного моря наявність 

прісноводних паразитів є нетиповою – вони реєструються лише у прісних, або 

сильно розпріснених локаціях. Так, метацеркарії Diplostomum spp. і T. clavata, а 

також акантоцефали P. laevis відзначалися у дельті Дніпра (Kvach et al. 2014), 

інший акантоцефал – A. lucii – у Хаджибейському лимані при солоності 2–3 ‰ 

(Kvach 2005), а рачок E. sieboldi – біля узбережжя Синопу при солоності 0–4 ‰ 

(Özer 2007). Більшість цих видів є рідкісними як у Балтиці, так і в Чорному морі, 

за винятком D. spathaceum, який у Гданській затоці є досить чисельним. 

 

Таблиця 5.10 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з різних 

ділянок Гданської затоки 

Вид паразита Гель Ястарня Халупи Пуцьк Сопот 

Bothriocephalus scorpii pl 0.02 – – – – 

Cryptocotyle concava met 0.6 – – 35.7 – 

Diplostomum spathaceum met 2.4 1.7 17.5 5.7 – 

Tylodelphys clavata met – – – 0.03 – 

Acanthocephalus lucii 0.01 – – – – 

Pomphorhynchus laevis 0.01 – – – – 

Anguillicola crassus L3 0.2 – – – – 

Dichelyne minutus 0.01 – – – – 

Hysterothylacium aduncum 0.04 – – – – 

H. aduncum L3 0.1 – 0.1 0.1 0.1 

Piscicola geometra 0.01 – – – – 

Ergasilus sieboldi – – 2.5 – – 

Видове багатство паразитів 9 1 3 4 1 

 

У Гданські затоці дослідження паразитів бичка-кругляка проведені у тих 

самих ділянках прибережжя у 2001 і 2003 рр. У порівнянні до перших досліджень, 



 249

2001 р. (Kvach 2002), видове багатство збільшилося з 4 до 11 видів (Kvach & Skóra 

2007). Таким чином, ми спостерігаємо збільшення видів паразитів із часом. 

Специфічні для Понто-Каспійських бичків види паразитів у бичка-кругляка не 

відзначені, але спостерігалася певна кількість нових, нетипових для нього 

паразитів. 

Як вже було зазначено вище, саме Гданська затока була стартовим пунктом 

для поширення бичка-кругляка у ЦКІ. Звідти від проник як на південь, до Вісли, 

так і просунувся на захід, вздовж балтійського узбережжя. У південно-західній 

частині Балтійського моря, серед 148 досліджених нами бичків-кругляків 86 

(58.1 %) виявилися зараженими паразитами (табл. 5.11). До основних видів у 

паразитофауні бичка-кругляка відносяться два: метацеркарії D. spathaceum і 

глохідії Unio sp. Метацеркарії D. spathaceum, знайдені у риб з Щецинської і 

Ґрайфсвальдської заток, були найбільш чисельними паразитами бичка-кругляка у 

південно-західній Балтиці. Роль другорядних паразитів відігравали невизначені до 

виду мікроспоридії, що були відзначені в усіх досліджених у південно-західній 

Балтиці акваторіях. Личинки акантоцефала P. laevis відігравали роль супутніх 

паразитів у Щецинської і Ґрайфсвальдської затоках. Усі інші паразити були 

рідкісними (табл. 5.11). 

Інфраугруповання бичка-кругляка у південно-західній Балтиці складалися з 

від одного до чотирьох видів паразитів (табл. 5.12). Інфрапопуляції з одного лише 

виду знайдені переважно у протоці Штрелазунд, Унтерварноу і Кільському 

каналі, натомість у Щецинській затоці переважали інфрапопуляції, сформовані 

трьома видами (Рис. 5.5). У Ґрайфсвальдській затоці переважали угруповання, 

сформовані двома або трьома видами паразитів. Загалом було зареєстровано 19 

типів інфраугруповань. Найбільш поширеними були угруповання, сформовані 

лише мікроспоридіями (табл. 5.12). Це єдиний таксон паразитів, який мав високу 

тенденцію до утворення інфраугруповання за показниками ICI (табл. 5.13). Тільки 

у Щецинській затоці високу тенденцію мали також метацеркарії D. spathaceum і 

глохідії Unio sp. 
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Таблиця 5.11 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з різних 

ділянок південно-західної частини Балтійського моря 

Вид паразита 

Щецин-

ська 

затока 

Грайфс-

вальдська 

затока 

Протока 

Штрела-

зунд 

Унтер-

варноу 

Кільський 

канал 
Разом 

Microsporidia sp. 1.3 0.8 0.8 1.3 0.9 1.1 

Gyrodactylus rugiensis – – – 0.04 – 0.01 

Bothriocephalus 

scorpii pl – – – 0.1 – 0.05 

Bucephalus 

polymorphus met 0.1 – – – – 0.01 

Diplostomum 

spathaceum met 16.2 10.1 – – – 3.5 

Tylodelphys clavata 

met 0.1 – – – – 0.02 

Cosmocephalus 

obvelatus L3 – – – – 0.1 0.01 

Eustrongylides excisus 

L3 – 0.1 – – – 0.01 

Paracuaria adunca L3 – – – – 0.02 0.04 

Echinorhynchus gadi – 0.1 – – – 0.01 

Pomphorhynchus laevis – 0.2 – – – 0.01 

P. laevis cs 0.5 0.1 – – – 0.1 

Unio sp. gl 12.6 – – – – 2.1 

Кількість заражених 

риб (екз. / %) 24 / 96.0 7 / 63.6 7 / 46.7 29 / 58.0 19 / 40.4 86 / 58.1 

Видове багатство 

паразитів 6 5 1 3 3 12 
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Таблиця 5.12 

Склад інфраугруповань паразитів бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з південно-західної частини Балтійського моря (кількість 

випадків / % від загального числа інфікованих особин) 

К
іл
ьк
іс
ть

 

ко
м
по
не
нт
ів

 

Тип інфраугруповання 

Щ
ец
ин
сь
ка

 

за
то
ка

 

Г
ра
йф

св
ал
ь-

дс
ьк
а 
за
то
ка

 

П
ро
то
ка

 

Ш
тр
ел
аз
ун
д 

У
нт
ер
ва
рн
оу

 

К
іл
ьс
ьк
ий

 

ка
на
л 

Р
аз
ом

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Microsporidia sp. – 2 / 28.6 7 / 100.0 23 / 79.3 16 / 84.2 48 / 55.8 

Bothriocephalus scorpii – – – 1 / 3.4 – 1 / 1.2 

Diplostomum spathaceum 4 / 16.7 1 / 14.3 – – – 5 / 5.8 

1 

Paracuaria adunca – – – – 1 / 5.3 1 / 1.2 

Microsporidia sp. + Gyrodactylus rugiensis – – – 2 / 6.9 – 2 / 2.3 

Microsporidia sp. + B. scorpii – – – 3 / 10.3 – 3 / 3.5 

Microsporidia sp. + Pomphorhynchus laevis – 2 / 28.6 – – – 2 / 2.3 

Microsporidia sp. + Unio sp. 2 / 8.3 – – – – 2 / 2.3 

Microsporidia sp. + Cosmocephalus obvelatus – – – – 1 / 5.3 1 / 1.2 

Microsporidia sp. + P. adunca – – – – 1 / 5.3 1 / 1.2 

D. spathaceum + Echinorhynchus gadi – 1 / 14.3 – – – 1 / 1.2 

D. spathaceum + P. laevis 2 / 8.3 – – – – 2 / 2.3 

2 

D. spathaceum + Unio sp. 5 / 20.8 – – – – 5 / 5.8 
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Таблиця 5.12 

Закінчення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Microsporidia sp. + Bucephalus polymorphus + Unio 

sp. 2 / 8.3 – – – – 2 / 2.3 

Microsporidia sp. + D. spathaceum + P. laevis 1 / 4.2 – – – – 1 / 1.2 

Microsporidia sp. + D. spathaceum + Unio sp. gl 5 / 20.8 – – – – 5 / 5.8 

D. spathaceum + Eustrongylides excisus + P. laevis – 1 / 14.3 – – – 1 / 1.2 

3 

D. spathaceum + P. laevis + Unio sp. 2 / 8.3 – – – – 2 / 2.3 

4 Microsporidia sp. + D. spathaceum + Tylodelphys 

clavata met + Unio sp. 1 / 4.2 – – – – 1 / 1.2 
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Рис. 5.5. Відсоток інфрапопуляцій різного типу у бичка-кругляка з окремих акваторій південно-

західної частини Балтійського моря (цифрами на стовпчиках вказані абсолютні величини) 

 

Таблиця 5.13 

Тенденція до утворення угруповань за показниками Індексу інфраугруповань (ICI) 

Вид паразиту 

Щецин-

ська 

затока 

Грайфс-

вальдська 

затока 

Протока 

Штрела-

зунд 

Унтер-

варноу 

Кільський 

канал 
Разом 

Microsporidium sp. 0.20 0.33 1.00 0.82 0.86 0.52 

Gyrodactylus rugiensis – – – 0.06 – 0.02 

Bothriocephalus scorpii – – – 0.12 – 0.03 

Bucephalus polymorphus 0.04 – – – – 0.02 

Diplostomum spathaceum 0.36 0.25 – – – 0.18 

Tylodelphys clavata 0.02 – – – – 0.01 

Cosmocephalus obvelatus – – – – 0.05 0.01 

Eustrongylides excisus – 0.08 – – – 0.01 

Paracuaria adunca – – – – 0.10 0.02 

Echinorhynchus gadi – 0.08 – – – 0.01 

Pomphorhynchus laevis 0.09 0.25 – – – 0.06 

Unio sp. 0.30 – – – – 0.13 

Примітка: Жирним виділена висока тенденція до утворення інфраугруповання (ICI > 0.30) 
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Найпоширенішими паразитами бичка-кругляка у південно-західній Балтиці 

виявилися мікроспоридії, для який властива висока тенденція утворювати 

інфраугруповання (табл. 5.13). У багатьох випадках це був єдиний таксон, 

представлений у бичка-кругляка (табл. 5.12). Виключення склав лише один регіон 

– Щецинська затока, де мікроспоридії були тільки в угрупованнях із іншими 

паразитами. Тут високу тенденцію до утворення інфраугруповань мали 

метацеркарії D. spathaceum і глохідії Unio sp. Щецинська затока фактично є 

лиманом річки Одри, що поєднаний із Балтійським морем трьома річками: Пене, 

Свіна і Дзівна. Солоність тут нестабільна, коливається у межах 0.3–4.5 ‰ 

(середня – 1.4 ‰) (Radziejewska & Schernewski 2008). Під час наших досліджень, 

проведених в районі м. Юкермюнде, солоність склала лише 0.3 ‰, що було 

найменшою солоність поміж дослідженими нами районами Балтики. Тут були 

відзначені прісноводні паразити, такі як метацеркарії B. polymorphus і T. clavata, 

глохідії Unio sp., що були відсутні у інших балтійських локаціях (табл. 5.11). 

Іншою локацією із низькою солоністю була Ґрайфсвальдська затока в районі села 

Фрест (гирло р. Пене) – S = 4.2 ‰. Тут також знайдено кілька прісноводних видів 

паразитів, а саме метацеркарії D. spathaceum і личинки нематод E. excisus (табл. 

5.11). Але, D. spathaceum тут були не так численні, тому втратили тенденцію до 

утворення інфраугруповань (табл. 5.13). 

У таких локаціях, як Штрелазунд, Унтерварноу і Кільський канал, 

угруповання паразитів були дуже бідними, із низьким відсотком зараженої риби 

(табл. 5.11; Рис. 5.5). Ці акваторії мають типову балтійську солоність, що 

коливається у межах від 6.9–7.1 ‰ у Штрелазунді та Кільському каналі, до 9.1–

9.3 ‰ в Унтерварноу. В усіх цих локаціях мікроспоридії мали високу тенденцію 

до утворення інфраугруповань, а в Штрелазунді взагалі інших паразитів не 

знайдено (табл. 5.11, 5.13). На ділянці із найвищою солоністю, в Унтерварноу, 

були знайдено морські види паразитів, такі як моногенеї Gyrodactylus rugiensis і 

цестоди B. scorpii pl (табл. 5.11). 

Для аналізу загальних тенденцій у колонізації паразитами бичків-вселенців у 

ЦКІ нами проаналізовані усі відомі літературні дані. Існують дані щодо 
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зараженості паразитами в межах ЦКІ бичка-бабки, бичка-кругляка, бичка-гінця і 

бичка-цуцика західного з басейнів Середнього і Верхнього Дніпра і Вісли, а також 

бичка-кругляка з Гданської затоки та західної частини Балтійського моря 

(Додаток Ж, табл. Ж1–Ж7). В якості частини природного ареалу в межах ЦКІ 

враховані Нижній Дніпро, дельта Дніпра і Дніпровський лиман (Коваль 1946, 

1959; Коваль та ін. 1973; Овчаренко 1985; Kvach et al. 2014; Ovcharenko et al. 2017, 

тощо). 

Ми реєструємо високу кількість надбаних видів паразитів у басейні Вісли для 

усіх чотирьох видів бичків (Рис. 5.6). У Середньому і Верхньому Дніпрі (із 

притоками), надбані паразити не зареєстровані у бичка-гінця, а у бичка-кругляка 

їх було менше, ніж у Віслі. Відсоток надбаних паразитів у Балтійському морі із 

Кільським каналом був відносно високим. 

Понто-Каспійська моногенея G. proterorhini, яка є звичайною для бичків у 

басейні Чорного моря, під час наших досліджень в межах природного ареалу 

бичків у ЦКІ вона не відзначалася. Але, у надбаному ареалі в басейні Вісли вона 

відзначена нами в усіх досліджених видів бичків, крім бичка-кругляка. Трематода 

N. skrjabini відзначалася як у природному ареалі бичків, так і в інвазивному, але 

тільки в межах басейну Чорного моря. Ще один Понто-Каспійський вид паразита 

– цестода L. pavlovskii – ніколи не відзначався за межами природного ареалу 

Понто-Каспійських бичків. Паразити, невластиві для природного ареалу Понто-

Каспійських бичків, відзначені у бичка-кругляка з басейну Вісли та Балтійського 

моря, а також у бичка-цуцика західного з басейну Середнього Дніпра – це 

інфузорія Epistylis kronwerci Banina, 1982, моногенея G. rugiensis, цестода 

Monobothrium wageneri (Nybelin, 1922), акантоцефал Echinorhynchus gadi, 

нематоди A. crassus і Cystidicoloides ephemeridarum (Linstow, 1872) (Додаток Ж, 

табл. Ж1–Ж3, Ж5–Ж6). 

Стосовно ротаня-головешки у ЦКІ, то на сьогодні данні щодо паразитів 

цього вселенця – це результати наших власних досліджень, проведених у басейні 

Дніпра в Києві (Kvach et al. 2013, 2016b; Drobiniak et al. 2014) та у Влоцлавському 

вдсх. (Kvach & Mierzejewska 2011; Mierzejewska et al. 2012) і роботи колег, 
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проведені в районі Києва (Yurishinets 2010; Davydov et al. 2012; Zaichenko 2015a, 

b). Ротань-головешка був заселений до ставків біля Львова (у басейні Дністра) із 

азійськими планктоноїдними рибами (Reshetnikov 2013). Саме ця популяція 

слугувала джерелом для сучасних популяцій ротаня-головешки як у ЦКІ, так і в 

ПдКІ. Однак, за деякими версіями, польська популяція ротаня-головешки має 

змішане походження, тобто була інтродукована як зі України (Reshetnikov 2010, 

2013), так і з Білорусі, куди ротань-головешка був також заселений із 

планктоїдними рибами у 1993 р. (Antychowicz 1994; Terlecki & Pałka 1999). 

 

 

Рис. 5.6. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків в межах ЦКІ 

(власні та літературні дані). 

 

Нами відзначено високе багатство фауни паразитів ротаня-головешки у 

Влоцлавському вдсх. – 18 таксонів (Kvach & Mierzejewska 2011; Mierzejewska et 
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al. 2012). Так само, у басейні Середнього Дніпра, враховуючи усі літературні дані 

(Yurishinets 2010, Davydov et al. 2012, Kvach et al. 2013, Drobiniak et al. 2014, 

Zaichenko 2015a, b) відзначено досить багату паразитофауну – 24 таксони. 

У ЦКІ відзначені переважно місцеві види паразитів, але також два види 

інтродукованих. Обидва види є специфічними для ротаня-головешки – це 

моногенея G. perccotti та цестода N. perccotti, які були відзначені у 

Влоцлавському вдсх. у Польщі (Mierzejewska et al. 2010, 2012; Ondračková et al. 

2012a). Пізніше G. perccotti був знайдений у басейні Дніпра, а саме в оз. Шарпня в 

Києві (Zaichenko 2015a). 

На даний час ротань-головешка широко поширений у басейні Середнього і 

Верхнього Дніпра, включно притоки Десна, Прип’ять, Ірпінь, Трубіж, Стугна, 

Рось (див. Kutsokon 2017). Невиключно, що цей вселенець потрапив у басейн 

Дніпра через Дніпровсько-Бузький канал, тобто походить від так званої 

«Карпатської популяції» (див. Kvach et al. 2016b). Однак, можливе і проникнення 

ротаня-головешки через болота у верхів’ях Дніпра, які зв’язують цей басейн із 

басейном Волги. Перший шлях ми вважаємо вірогіднішим, оскільки G. perccotti 

знайдений як у Києві, так і в басейні Вісли, але він відсутній у Верхньому Дніпрі 

та прилеглих ділянках волзького басейну (Соколов и др. 2012a; Sokolov et al. 

2014). 

Наша знахідка цестоди N. perccotti у Польщі підтверджує шлях інтродукції 

ротаня-головешки з басейну Дністра до басейну Вісли, про який писав 

Решетніков та ін. (Reshetnikov et al. 2011b). Так, цей паразит нами відзначений у 

Верхньому Дністрі, а також у Влоцлавському вдсх. (Mierzejewska et al. 2012; 

Kvach et al. 2013). 

Ще одним паразитом-вселенцем, знайдений у ротаня-головешки, є Понто-

Каспійська моногенея G. proterorhini, знайдена у Влоцлавському вдсх. 

(Mierzejewska et al. 2012). Однак, нами відзначена лише поодинока знахідка, тому 

ми вважаємо це випадковим зараженням. Сам паразит був переданий ротаню-

головешці від Понто-Каспійських бичків, які є масовими у цій водоймі. 
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5.3. ПІВДЕННИЙ КОРИДОР ІНВАЗІЙ 

Південний коридор інвазій (ПдКІ) поєднує Чорне море із Північним через 

басейни річок Дунай, Майн і Рейн (сполучені через Дунай-Майн-Рейнський 

канал) (Panov et al. 2009). Низкою каналів дельта Рейну поєднується із річками 

Шельда і Маас у Бельгії. 

Тут спостерігається інвазія 5 видів чорноморських бичків: бичок-бабка, 

бичок-кругляк, бичок-головань, бичок-гонець і бичок-цуцик західний. Природний 

ареал цих видів дещо різниться. Для більшості він обмежений ущелиною Залізні 

Ворота, на кордоні Румунії і Сербії, натомість природний ареал бичка-цуцика 

західного в Дунаї сягає Відня (Смирнов 1986; Pinchuk et al. 2003). Усі види бичів 

заселили Середній і Верхній Дунай до Баварії, а також притоки Сомеш, Сава, 

Драва, Тиса, Морава, Диє і озеро Балатон (Sterbetz 1963; Berinkey 1966; Bíró 1971; 

Ahnelt 1988; Pintér 1989; Hegediš et al. 1991; Spindler et al. 1992; Harka 1993; Lusk 

& Halačka 1995; Sallai 1995; Zweimüller et al. 1996; Erős & Guti 1997; Simonović et 

al. 1998; Kautman 2000; Reinartz et al. 2000; Seifert & Hartmann 2000; Wiesner et al. 

2000; Ahnelt et al. 2001; Stráňai & Andreji 2001, 2004; Stráňai & Bitter 2003; Guti et 

al. 2003; Guti 2004; Prášek & Jurajda 2005; Paintner & Seifert 2006; Lusk et al. 2010; 

Lenhardt et al. 2011; Piria et al. 2011; Haertl et al. 2012; Cocan et al. 2014; Koščo et al. 

2014). Через Дунай-Майн-Рейнський канал бички потрапили до басейну 

Північного моря, де першим був відзначений бичок-цуцик західний у р. Майн, 

притоці Рейну (Reinartz et al. 2000; Schadt 2000). Пізніше всі вказані види бичків, 

крім бичка-гінця, заселили дельту Рейну із рукавами, а також Нижній Рейн (Dönni 

& Freyhof 2002; van Kessel et al. 2009; Borcherding et al. 2011), потім заселили 

Середній Рейн із басейном р. Мозель у Німеччині та Франції (Freyhof 2003; von 

Landwüst 2006; Manné et al. 2013), піднялися до Верхнього і Гірського Рейну 

(Manné & Poulet 2008; Borcherding et al. 2011; Kalchhauser et al. 2013; Manné et al. 

2013). Далі через низку каналів один вид бичка, бичок-кругляк, потрапив до 

басейну річок Маас і Шельда у Бельгії (Verreycken et al. 2011; Cammaerts et al. 

2012). 
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Ресурсом популяції ротаня-головешки у ПдКІ, так само як й у ЦКІ, слугували 

риби, інтродуковані у 1970-х рр. до Львова (Федонюк 2005; Kutsokon 2017). Із 

мальками промислових риб ротань-головешка зі Львова був завезений на 

Закарпаття. Перша реєстрація у басейні Дунаю відбулася у 1995 р. у р. Латориці 

та навколишніх ставках біля Мукачева і Чопа (Сивохоп 1998). Далі він спустився 

до Тиси (Harka 1998), потім до основного русла Дунаю (Šipoš et al. 2004; 

Simonović et al. 2006) і поступово поширився до дельти (Nalbant et al. 2004; Kvach 

2012). Паралельно ця риба потрапила із басейну Дністра до карпатських річок 

дунайського басейну, де її було знайдено у р. Сучава в Румунії (Nalbant et al. 

2004) і басейні Прута (Moshu et al. 2006). Ізольовану популяцію ротаня-головешки 

знайдено в басейні р. Нааб у Баварії, Німеччина, де вона офіційно реєструється з 

2009 р. (Reshetnikov & Schliewen 2013; Nehring & Steinhof 2015; Reshetnikov & 

Karyagina 2015). 

У ПдКІ нами серед бичкових риб досліджені тільки паразити бичка-бабки в 

межах природного ареалу, оз. Китай у дельті Дунаю і пониззі Дунаю в районі м. 

Відін, а також бичок-цуцик західний з басейну р. Морави в Чехії (інвазивний 

ареал) (Kvach et al. 2016e, 2018d). Однак, останній вид досліджений тільки на 

наявність трематод, оскільки метою досліджень було саме з’ясування їх 

таксономічного статусу. Так, в Чехії нами зареєстровані тільки метацеркарії 

A. gracilis і C. prussica. Натомість ПдКІ є найкраще досліджений між інших 

коридорів, завдяки роботам чеських паразитологів, Ондрачкової та ін. 

(Ondračková et al. 2005, 2009, 2010, 2012a, b, 2015b, 2019b) та інших (див. Додаток 

Ж, табл. Ж1–Ж7). 

У бичка-бабки у межах природного ареалу нами відзначено 16 таксонів 

паразитів: 7 видів в оз. Китай і 11 таксонів біля Відіну (табл. 5.14). Тільки два 

види – мікроспоридії L. acerinae і нематода E. excisus – знайдені в обох локаціях. 

Серед відзначений нами паразитів один вид, цестода L. pavlovskii, ніколи не 

відзначалася за межами природного ареалу Понто-Каспійських бичків. Ще три 

види – L. acerinae, P. gobiorum і C. rudolphii – не відзначалися в інвазивному 

ареалі в межах ПдКІ. 
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Таблиця 5.14 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-бабки (Neogobius fluviatilis) з двох ділянок 

природного ареалу в басейні Дунаю 

Вид паразита оз. Китай Пониззя Дунаю 

Loma acerinae 0.3 76.1 

Gyrodactylus proterorhini – 1.6 

Ligula pavlovskii pl 1.4 – 

Proteocephalus gobiorum 0.1 – 

Apophallus sp. met – 0.7 

Diplostomum sp. met – 0.2 

Metagonimus sp. met – 3.7 

Nicolla skrjabini – 4.3 

Anguillicola crassus L3 – 0.03 

Contracaecum rudolphii L3 0.01 – 

Eustrongylides excisus L3 1.2 0.4 

Raphidascaris acus L3 0.3 – 

Pomphorhynchus laevis ca – 2.0 

Ergasilus sieboldi 0.04 – 

Anodonta anatina gl – 0.01 

Pseudoanodonta complanata gl – 0.6 

Видове багатство паразитів 7 11 

 

Зараженість паразитами бичка-бабки із Нижнього Дунаю була достовірно 

більшою, ніж з оз. Китай (H = 105.5; p < 0.001). Ту саму тенденцію показали 

дослідження інфраугруповань (H = 119.2; p < 0.001). 

Нами відзначено, що риби з дельти Дунаю були достовірно більшими від 

таких з Нижнього Дунаю (H = 34.9; p ˂ 0.001). Зараженість мікроспоридіями 

L. acerinae збільшувалася із довжиною риби в оз. Китай (rs = 0.36; p = 0.001) і 

Нижньому Дунаї (rs = 0.27; p = 0.016). Зараженість цестодами L. pavlovskii (rs = 

0.25; p = 0.027) і P. gobiorum (rs = 0.25; p = 0.030), а також нематодами E. excisus 

(rs = 0.29; p = 0.012) також зростала із розміром риби в оз. Китай. Зараженість 
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метацеркаріями Apophallus sp. (rs = 0.29; p = 0.009) і Metagonimus sp. (rs = 0.39; p = 

0.0005), а також акантоцефалом P. laevis (rs = 0.46; p = ˂0.001) теж зростала 

вздовж Дунайського коридору. 

Багату фауну і рясність паразитів відзначено для Понто-Каспійських бичків 

(бичка-кругляка, бичка-голованя і бичка-гінця) вздовж усього Дунайського 

басейну (Ondračková et al. 2006, 2012b; Mühlegger et al. 2009, 2010; Francová et al. 

2011). В цілому, угруповання паразитів бичка-бабки в Нижньому Дунаї подібні до 

інших видів бичків в цьому регіоні (Ondračková et al. 2012b). 

Для прісноводних популяцій бичка-бабки властиве приблизно однакове 

багатство паразитофауни у природному ареалі та місцях інтродукції. Так само 

відносно високе багатство відзначено у Буго-Нарві (11 видів), Влоцлавському 

вдсх. (14 видів), Середньому Дніпрі (12 видів) (Kvach et al. 2014; Mierzejewska et 

al. 2014). Вздовж ПдКІ, 9 видів відзначено у бичка-бабки в Рейні, де 

спостерігалося збільшення багатства паразитофауни за рахунок накопичення 

місцевих видів паразитів (Ondračková et al. 2015b). 

У бичка-бабки з Нижнього Дунаю відзначено три Понто-Каспійських види 

паразитів: моногенея G. proterorhini, трематоди Apophallus sp. і N. skrjabini. Решта 

паразитів, за винятком азійської нематоди A. сrassus, є типовими для 

європейських прісноводних риб. В оз. Китай знайдено два Понто-Каспійські 

види – це цестоди L. pavlovskii і P. gobiorum. Важливою знахідкою є акантоцефал 

P. laevis, відзначений у великій кількості в Нижньому Дунаї. Цей 

Східноєвропейський вид вважається інвазивним у басейні Рейну, а бички є одним 

із векторов поширення цього виду (Hohenadler et al. 2018a, b). 

Таким чином, ми показуємо, що угруповання паразитів бичка-бабки у 

прісних водах є багатшими, ніж у районах із солонуватою водою (солоність оз. 

Китай під час досліджень складала 3 ‰). При нестабільній солоності, яка 

формується у дельті Дунаю, складаються умови для редукції кількості видів 

паразитів, оскільки умови для їх проміжних хазяїв також не оптимальні. 

Для аналізу загальних тенденцій у формуванні угруповань паразитів у 

бичків-вселенців з ПдКІ нами проаналізовані усі відомі літературні дані. Існують 
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дані щодо паразитів бичка-бабки, бичка-кругляка, бичка-голованя і бичка-цуцика 

західного, зо розшири свій ареал у Середньому і Верхньому Дунаї із притоками, а 

також у Нижньому і Верхньому Рейні та басейні Маас (Додаток Ж, табл. Ж1–Ж7). 

В якості природного ареалу бичків прийнято Нижній Дунай із дельтою та 

прилеглу ділянку моря біля оз. Зміїний, Україна (Кулаковская & Коваль 1973; 

Ondračková et al. 2006, 2010, 2012b; Francová et al. 2011; Kvach et al. 2018d, тощо). 

Для усіх видів бичків, експансія яких спостерігається вздовж ПдКІ, 

відзначається зниження кількості паразитів, властивих для природного ареалу, з 

мірою віддалення від останнього (Рис. 5.7). Два види, акантоцефал P. laevis і 

нематода R. acus, відзначені як у природному (Нижній Дунай), так і в інвазивному 

ареалі (Середній і Верхній Дунай, Рейн) в усіх видів бичків-вселенців. Трематода 

N. skrjabini реєструється в Середньому Дунаї в усіх видів бичків, але вона 

відсутня у Рейні. Понто-Каспійська моногенея G. proterorhini відзначалася в усіх 

п’яти видів бичків в Нижньому Дунаї і Рейні, але в Середньому Дунаї була 

відсутня у бичка-бабки і бичка-кругляка. Цестоди L. pavlovskii і P. gobiorum 

відзначені тільки у межах природного ареалу. Перелік надбаних паразитів містить 

здебільш метацеркарії, личинки нематод, глохідії, а також малоспецифічні 

одноклітинні та ракоподібні. У бичка-кругляка і бичка-голованя з Середнього 

Дунаю відзначаються паразити, невластиві природному ареалу Понто-

Каспійських бичків – це нематоди A. crassus і Pseudocapillaria salvelini (Polyansky, 

1952) (Додаток Ж, табл. Ж6). Хоча окремі випадки реєстрації A. crassus відомі і у 

Нижньому Дунаї – так нами вони зареєстровані у бичка-бабки біля Відіну (Kvach 

et al. 2018d), однак цей азійський вид паразита взагалі не властивий для Понто-

Каспійських бичків. 

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

(басейн р. Нааб, Верхній Дунай), р. Чаронда (басейн Тиси) і дельті Дунаю 

(Drobiniak et al. 2014; Kvach et al. 2013, 2016b, 2017a). Також нами враховані 

дослідження, проведені іншими авторами у ставках басейну р. Нааб в Німеччині 

(Sokolov et al. 2015), у басейні Тиси та оз. Балатон в Угорщині (Antal et al. 2015), у 

сербській ділянці Дунаю (Nikolic et al. 2007), а також у р. Прут в Молдові 
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(Соколов & Мошу 2013). 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 розвозилися із рибних 

господарств Львівської області до Закарпаття разом із мальками ротаня-

головешки. 

 

 

Рис. 5.7. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків в межах ПдКІ 

(власні та літературні дані). 

 

У межах ПдКІ відзначається три види паразитів-вселенців: кокцидія 

G. obstinata, моногенея G. perccotti і цестода N. perccotti (Antal et al. 2015; Соколов 

& Мошу 2014; Kvach et al. 2017a). Кокцидія G. obstinata відзначалася у 

природному ареалі ротаня-головешки на Далекому Сході Росії (Reshetnikov et al. 
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2017). У басейні Дунаю цей вид відзначався у басейні Тиси, оз. Балатон і у р. 

Прут (Antal et al. 2015; Соколов & Мошу 2014). 

Інший вид, моногенея G. perccotti, вперше для Європи зареєстрована у ПдКІ 

у басейні Тиси в Угорщині (Antal et al. 2015). Пізніше цей паразит був знайдений 

нами у дельті Дунаю (Kvach et al. 2018c). Ймовірно, що даний паразит присутній 

також у басейні Верхнього Дністра, оскільки популяція у басейні Дунаю має саме 

дністровське походження. У свою чергу, цей вид вже відзначений у ЦКІ, у басейні 

Вісли (походить також від дністровської лінії) та Дніпра (Mierzejewska et al. 2012; 

Ondračková et al. 2012a; Zaichenko 2015a, b). В усіх згаданих акваторіях цей 

паразит зареєстрований у малій кількості. Враховуючи, що представники роду 

Gyrodactylus є кріофільною групою паразитів (Chubb 1977), ймовірно що вони 

просто не потрапили до наших проб, оскільки нами лов риби в Івачівському вдсх. 

проводився виключно у теплий період року (див. Kvach et al. 2013). 

Інша ситуація із цестодами N. perccotti, для яких читко простежується 

поширення з верхнього Дністра (Kvach et al. 2013) до Закарпаття (Kvach et al. 

2016b), і далі вниз басейном Дунаю – цей паразит відзначений спочатку в 

Словаччині (Košuthová et al. 2004, 2008, 2009; Oros & Hanzelová 2009; Bruňanská et 

al. 2015), пізніше в Угорщині (Antal et al. 2015). Згідно із Решетніковим та ін. 

(Reshetnikov et al. 2011b), ці цестоди розповсюджуються вслід за їх хазяїном, 

показуючи чіткий вектор поширення. На даний час ареал цестод доходить до 

Нижньої Тиси, але не охоплює основну течію Дунаю (Antal et al. 2015). 

Посилаючись на гіпотезу Решетнікова можна припустити, що у найближчий час 

ця цестода пошириться руслом Дунаю у відповідності із ареалом ротаня-

головешки. 

Як вже зазначалося раніше, популяція ротаня-головешки з басейну 

Верхнього Дунаю характеризується відсутністю інтродукованих паразитів, чим 

відрізняється від інших популяцій цього виду в ПдКІ. Ймовірно, ця ізольована 

популяція дійсно має інше походження, можливу будучі інтродукованим 

акваріумістами, як припустили Нерінг і Штайнгоф (Nehring & Steinhof 2015). 
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5.4. БАСЕЙН ЛАБИ – КІНЦЕВИЙ ПУНКТ ДВОХ КОРИДОРІВ 

Крім вказаної вже дельти Рейну і річок у Бельгії, у басейні Північного моря 

було кілька знахідок бичка-кругляка, зокрема у припливній зоні річок Везер, у м. 

Бремен, Емс, у м. Дітцум, і Лаба, у м. Гамбурґ (Brunken et al. 2012; Hempel & Thiel 

2013; Hohenadler et al. 2019), а також  у Середньонімецькому каналі, що поєднує 

Рейн із Везером і Лабою (Matteikat et al. 2016). У пониззі Лаби знайдено два види 

Понто-Каспійських бичків – бичка-кругляка і бичка-голованя (Thiel et al. 2017; 

Hempel & Thiel 2013). У середній течії Лаби бички відсутні, але у верхів’ях, в 

районі м. Усті-над-Лабем, Чехія, знайдено бичка-кругляка (Buřič et al. 2015; Roche 

et al. 2015). Естуарій Лаби поєднаний каналами як із Балтійським морем (через 

Кільський канал), так і з Рейном (через Середньонімецький канал), тому 

походження популяції бичка-кругляка в цьому басейні неясно. 

Нами досліджено бичка-кругляка у трьох локаціях: естуарій Лаби (рукав 

Зюдерельбе, м. Гамбурґ, Німеччина), пониззя (біля м. Ґестгахт, Німеччина) і 

верхів’я (у м. Усті-над-Лабем, Чехія). Солоність в естуарії під час лову склала 

0.5 ‰, у пониззі – 0.2 ‰, а у верхів’ях була чиста прісна вода. Бички з Нижньої 

Лаби виявилися достовірно більшими, ніж з інших локацій (тест Манна-Уітні, U = 

43 і 73, для обох p < 0.001), а між естуарієм і верхів’ями різниця була відсутня 

(тест Манна-Уітні, U = 76, p = 0.738). Тому при подальшому аналізі нами 

використана поправка на розмір риби (див. Матеріали та методи). 

Загалом знайдено 14 таксонів паразитів, з яких 9 (найбільше) – у пониззі, 7 – 

у верхів’ях і лише 6 – в естуарії (табл. 5.15). Чотири таксони представлені 

мікропаразитами, Microsporidium sp., Trichodina spp., Ichthyophthirius multifiliis, 

Myxosporea gen. sp., з яких лише триходини відзначені в усіх трьох локаціях. Сім 

таксонів представлені личинковими стадіями. Лише два види акантоцефалів 

(Acanthocephalus lucii і A. rhinensis), що знайдені у кишечнику бичків з пониззя 

річки, були представлені дорослими стадіями. 

 

Таблиця 5.15 
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Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з різних 

ділянок Лаби 

Вид паразита Естуарій Лаби Нижня Лаба Верхня Лаба 

Microsporidium sp. 0.6 0.7 – 

Trichodina spp. 0.4 5.1 0.02 

Ichthyophthirius multifiliis 0.04 – 0.02 

Myxosporea gen. sp. 0.04 – – 

Diplostomum spp. met – 0.1 0.2 

Acanthocephalus lucii – 0.1 – 

Acanthocephalus rhinensis – 0.1 – 

Pomphorhynchus laevis cs – 0.2 20.7 

Anguillicola crassus L3 2.0 – 0.04 

Raphidascaris acus L3 0.7 0.2 – 

Contracaecum rudolphii L3 – – 0.02 

Hydrachna sp. nympha – 0.1 – 

Anodonta sp. gl. – – 0.3 

Unio sp. gl. – 0.9 – 

Кількість видів 6 9 7 

 

Видовий склад угруповань паразитів в усіх трьох локаціях мало відрізнявся. 

Але, за показниками рясності зараженості угруповання були достовірно різні, для 

усіх p < 0.001 (табл. 5.16; Рис. 5.8). Риба з естуарію була заражена переважно 

личинками нематоди A. crassus, які були рідкісними, або відсутніми у двох інших 

локаціях. Бички з пониззя були заражені переважно глохідіями, меншою мірою 

цистакантами P. laevis, натоміть у верхів’ях спостерігалася зворотна ситуація, а в 

естуарії обидва таксони були відсутні (табл. 5.15; Рис. 5.8). 

Багатство інфраугруповань мало відрізнялося між трьома локаціями (GLM, 

df = 2 і 92, p = 0.38). Воно було досить бідним в естуарії – 0.75 (0–3), найбагатшим 

у пониззі – 1.09 (0–3) і найбіднішим у верхів’ях – 0.54 (0–2). Рясність зараженості 

бичків з естуарію та пониззя достовірно не відрізнялася (GLM, df = 1 і 40, p = 

0.85), але в обох німецьких локаціях достовірно менша ніж у Чехії (GLM, df = 1 і 

73, 1 і 70, для обох p < 0.001; Рис. 5.9). 
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Таблиця 5.16 

Матриця індексу Чекановського-Сьоренсена (ICS, %) і ступені свободи PERMANOVA (df) для 

угруповань паразитів бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з трьох ділянок Лаби 

 Естуарій Лаби Нижня Лаба 

ICS 40 – 
Нижня Лаба 

df 1 і 41 – 

ICS 46.2 50 
Верхня Лаба 

df 1 і 74 1 і 71 

Примітка: Глохідії Unio sp. і Anodonta sp. враховані як один таксон. Для всіх ступінь сподоби p 

< 0.001. 

 

 

Рис. 5.8. Неметричне багатовимірне масштабування (NMDS) на базі індексів Жаккара і Брея-

Куртіса для угруповань паразитів бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з естуарію Лаби 

(чорні точки), Нижньої (сірі точки) і Верхньої Лаби (білі точки). Риби, що не мають паразитів, 

або лише один зразок, який не присутній у жодній іншій рибі, не зображені. 
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Рис. 5.9. Загальна рясність зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з естуарію 

Лаби (чорні точки), Нижньої (сірі точки) і Верхньої Лаби (білі точки) із корекцією на розмір 

риби 

 

Загалом у басейні Лаби зараженість паразитами досить низька, що 

характерно для недавно інтродукованих популяцій (див. Torchin et al. 2003). Ті 

самі явища вже реєструвалися у популяціях Понто-Каспійських бичків з 

Гданської затоки, Штрелазунду, Кільського каналу (ЦКІ), Середнього Дунаю, 

Нижнього Рейну (ПдКІ) (Kvach & Skóra 2007; Kvach & Winkler 2011; Ondračková 

et al. 2005, 2015b; та інші). Зокрема у протоці Штрелазунд і Кільському каналі 

відзначена низька зараженість бичка-кругляка, навіть у порівнянні до прилеглих 

ділянок Балтики (Kvach & Winkler 2011). У Лабі угруповання паразитів 

сформовані переважно одним домінуючим видом і низкою випадкових видів, 

представлених поодинокими екземплярами (див. табл. 5.15). 

Угруповання паразитів як в естуарії, так і в річковій частині Лаби, 

характеризуються відсутністю морських і солонуватоводних видів і складені 

лише з прісноводних і олігогалинних (табл. 5.15). Паразити 

морської/солонуватоводної групи зазвичай присутня у бичків з естуарних зон, 

навіть із низькою солоністю. Так, трематоди C. concava і акантоцефали T. exiguus 

відзначалися у бичків з олігогалинної частини Дніпровського лиману (Kvach et al. 

2014). Міграції з естуарних частин до відкритого моря властиві для бичка-

кругляка (Смирнов 1986), однак судячи із наших даних це не властиво рибам з 



 269

естуарію і пониззя Лаби. Ще одною особливістю естуарної зони Лаби є низька 

представленість паразитів птахів, які зазвичай формують ядро паразитарних 

угруповань інвазивних бичків у Балтійському морі та Рейні (Kvach & Winkler 

2011; Ondračková et al. 2015b), а також в межах природного ареалу (Kvach et al. 

2014, 2018d). 

Нами відзначено, що протиприпливна дамба у м. Ґестгахт має велике 

значення у розділенні популяцій бичка-кругляка. Так, угруповання паразитів 

бичка-кругляка біля Ґестгахту більш подібні до таких біля Усті-над-Лабем, ніж до 

естуарію. Тут присутні такі прісноводні паразити, як метацеркарії Diplostomum 

sp., акантоцефали A. lucii, водяні кліщі Hydrachna sp. і глохідії, які відсутні у 

припливній зоні. Велику роль у формуванні угруповань паразитів також має 

субстрат. Так, лов у Ґамбурзі відбувався біля портових споруд, на кам’янистих 

ґрунтах, які є несприятливими для перлівницевих. Натомість, біля Ґестгахту риба 

відловлювалася на мулистих ґрунтах, тому тут знайдено як глохідії, так і кліща 

Hydrachna sp. Відсутність метацеркарій Diplostomum sp. у естуарій зоні викликана 

не стільки солоністю, скільки припливами, що створюють несприятливі умови 

для проміжних хазяїв, легеневих молюсків родини Ставковикових (Lymnaeidae) 

(див. Selbach et al. 2015). 

Акантоцефал A. lucii є аборигенним компонентом для басейну Лаби, і нами 

знайдений тільки біля Ґестгахту. Цей паразит вже відзначався у бичка-кругляка як 

у природному ареалі, так і в місцях інвазії, зокрема у Гданській затоці (Kvach 

2005; Kvach & Skóra 2007). Однак, як і у Гданській затоці, в Лабі цей паразит був 

не чисельним. Інший представник цього роду, A. rhinensis, є паразитом вугрів, що 

раніше реєструвався тільки у Верхньому Рейні у Німеччині та в озера Педілучо в 

центральній Італії (Amin et al. 2008; Dezfuli et al. 2012). Таким чином, ми вперше 

відзначаємо цей вид у Лабі, а також вперше реєструємо бичка-кругляка як хазяїна 

цього паразита. 

Присутність у Лабі A. rhinensis, який є звичайним для Верхнього Рейну 

(Amin et al. 2008), а також іншого акантоцефала – P. laevis, що є чисельним у 

Нижньому Рейні (Emde et al. 2014; Ondračková et al. 2015b), говорить про можливу 
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інтродукцію бичка-кругляка до Лаби з Рейну через Середньонімецький канал. Цей 

канал поєднує річки Рейн, Везер і Лабу, впадаючи до останньої біля м. Лауенбурґ 

(Шлезвіґ-Гольштайн, Німеччина), що знаходиться вище дамби у Ґестгахті. У 

якості підтвердження нашої гіпотези можна привести інтродукцію до Нижньої 

Лаби бичка-головані (P. kessleri), який також був вперше відзначений вище дамби 

(Thiel et al. 2017). Обидві риби, бичок-кругляк і бичок-головань, є масовими у 

басейні Рейну, куди були інтродуковані через ПдКІ (Borcherding et al. 2011; 

Kalchhauser et al. 2013). Інший можливий шлях інтродукції бичка-кругляка до 

Лаби – через Кільський канал, що пов’язує Балтійське і Північне моря, 

підтверджений також останніми генетичними дослідженнями (Janáč et al. 2017). 

Угруповання паразитів бичка-кругляка у Кільському каналі досить бідне, 

складається лише із мікроспоридій та двох видів нематод, представлених 

поодиноко (Kvach & Winkler 2011). Ті самі мікроспоридії знайдені нами і в 

естуарії Лаби (табл. 5.16). 

Стосовно походження ізольованої популяції бичка-кругляка у Верхній Лабі, 

було висунуто гіпотезу, щодо його інтродукція до Чехії із навігацією між 

Гамбурґом і Усті-над-Лабем (Roche et al. 2015). Так, обидві перші реєстрації цієї 

риби у чеській ділянці Лаби відбулися неподалік від терміналів торговельного 

порту Усті-над-Лабем (Buřič et al. 2015; Roche et al. 2015). 

В результаті, паразитологічні та генетичні дослідження популяції бичка-

кругляка в Лабі говорять про те, що ця річка є частиною як ЦКІ, так і ПдКІ. 

Висока подібність в угрупованнях паразитів бичка-кругляка з пониззя і верхів’їв 

Лаби є певним підтвердженням гіпотези про те, що інтродукція до Чехії відбулася 

із навігацією між Гамбурґом і Усті-над-Лабем (Roche et al. 2015). 

 

5.5. ДНІСТЕР І ПІВДЕННИЙ БУГ, ЯК КОРИДОРИ ПОШИРЕННЯ 

ВСЕЛЕНЦІВ 

Річки Дністер і Південний Буг не відносяться до жодного із основних 

коридорів інвазій, вони не зв’язана штучними каналами із іншими річковими 

басейнами. Більша частину басейнів цих річок відноситься до природного ареалу 
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Понто-Каспійських бичків (див. Смирнов 1986). Однак, у Дністрі теж 

спостерігається просування як мінімум одного виду Понто-Каспійських бичків 

вверх течією – бичка-кругляка (N. melanostomus) почав відзначатись у Верхньому 

Дністрі після зведення у 1954 р. дамби Дубоссарського вдсх. (Худий 2002). Із 

2009 р. бичок-гонець (B. gymnotrachelus) реєструється навіть у гірській притоці 

Дністра, р. Стривігор у Польщі (Kukuła & Bylak 2013). 

Більш значну роль Дністер відіграє у поширенні ротаня-головешки – саме із 

Дністра розпочалося розповсюдження цього виду водоймами Центральної 

Європи. Перша реєстрація ротаня-головешки у басейні Дністра відбулася у 

1972 р. у ставку рибного господарства «Великий Лубінь», що знаходився у 

басейні р. Верещиця (притока Дністра) поблизу Львова (Федонюк 2005; Kutsokon 

2017). Далі відбулося поширення цього виду басейном Дністра, де він був 

зареєстрований у Верхньому Дністра у 1995 р., потім спустився нижче течією до 

самого кордону із Молдовою (Korte et al. 1999; Лєснік 2000; Мошу & Гузун 2002; 

Гоч & Кваша 2003). Далі відбулася експансія ротаня-головешки до Середнього 

Дністра (Молдова), де він реєструється з 2011 р. (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 Південного Бугу, р. Гірський Тікич, 

і в 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 (Kutsokon 2017). 

Нами дослідження бичкових риб-вселенців у Прикарпатському регіоні не 

проводилися, дані інших авторів теж відсутні (усі літературні відомості 

стосуються природного ареалу). Натомість нами досліджено ротаня-головешку із 

Івачівського вдсх. (р. Сірет, басейн Дністра), а також із р. Гірський Тікич (басейн 

Південного Бугу). 

У кожній із водойм нами відзначено по 5 таксонів паразитів (табл. 5.17). 

Серед специфічних видів відзначено тільки цестоду N. perccotti, яка масово 

заражала ротаня-головешку в Івачівському вдсх. (Kvach et al. 2013). Знахідка цієї 

цестоди у басейні Верхнього Дністра говорить про те, що саме цей басейн 
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слугував ресурсом для інших популяцій ротаня-головешки. Ця знахідка була 

першою реєстрацією цієї цестоди для фауни України, і можна припустити, що 

вище за течією (в районі першої реєстрації ротаня-головешки) цей паразит також 

присутній. Гірський Тікич знаходиться у басейні Південного Бугу і значно далі на 

схід від Івачівського вдсх. Як вже згадувалося вище, ці цестоди поширюються 

вслід за їх хазяїном, показуючи напрямок поширення самого хазяїна (Reshetnikov 

et al. 2011b). У Гірському Тікичі перша реєстрація відбулася у 2013 р. і одразу 

було проведено паразитологічні дослідження (Kutsokon et al. 2014; Kvach et al. 

2016b). У випадку, якщо ця популяція була занесена із аквакультурою (Kutsokon 

2017), цестоди могли не прижилися. Якщо ж відбувалося активне поширення 

ротаня-головешки вниз течією Південного Бугу, то питання присутності 

специфічних паразитів є лише питанням часу. 

 

Таблиця 5.17 

Угруповання паразитів і рясність зараженості ротаня-головешки (Perccottus glenii) з басейну 

Верхнього Дністра (Івачівське вдсх.) і Південного Бугу (р. Гірський Тікич) 

Вид паразита Івачівське вдсх. р. Гірський Тікич 

Trichodina spp. + + 

Diplostomum sp. met – 0.05 

Nippotaenia perccotti 2.9 – 

Ophiotaenia europaea pl – 0.05 

Acanthocephalus lucii – 0.05 

Pomphorhynchus laevis 0.1 – 

Cosmocephalus obvelatus L3 0.2 – 

Spyroxys contortus L3 – 0.05 

Argulus foliaceus 0.2 – 

Видове багатство паразитів 5 5 

 

Загалом подібність між двома дослідженими акваторіями досить мала, ICS = 

20 %: спальним виявився лише один таксон, Trichodina spp. (табл. 5.17). Така 

низька подібність пояснюється різницею між біотопами, відповідно і видовим 
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складом паразитів у досліджених акваторіях (водосховище проти річки). Уся 

паразитофауна ротаня-головешки складається із місцевих видів, властивих даним 

водоймам. 

 

5.6. ТРАНСБАЛТІЙСЬКА ІНВАЗІЯ 

Велика частина Балтійського моря, зокрема та, що знаходиться на північ і 

схід від Гданської затоки, не підпадає під ЦКІ. Більш того, північна Балтика 

фактично є вже частиною ПнКІ, що пов’язує Балтійське море із Чорним і 

Каспійським через басейни Волги та Неви. Однак, факти інтродукції бичка-

кругляка до Балтики через ПнКІ не відзначалися, тому бички з прибережжя 

Фінляндії, Швеції та країн Балтії найймовірніше походять теж від «Гданської 

популяції». Нами ця частина балтійських популяцій розглядається окремо, як 

Трансбалтійська інвазія. 

Існує невелика кількість робіт, присвячених цій частині Балтійського моря. 

Зокрема, це дані з Куршської затоки та прибережжя Паланги (Литва), 

Кальмарської протоки (Швеція), Фінської і Ризької заток (Естонія) та Аландських 

островів (Фінляндія) (Rakauskas et al. 2008; Flink et al. 2017; Herlevi et al. 2017; 

Ojaveer et al. 2019; Додаток Ж, табл. Ж1–Ж7). 

У північній та східній частині Балтійського моря більше половини 

паразитофауни бичка-кругляка представлено надбаними паразитами (Рис. 5.10), 

серед яких кілька видів метацеркарій роду Diplostomum, зареєстрованих біля 

шведських берегів, і цистаканти (Corynosoma sp. і E. gadi). Характерною рисою 

популяцій бичка-кругляка у Північній Балтиці є присутність типових Бореально-

Атлантичних видів, таких як акантоцефали Corynosoma semerme (Forssell, 1904) і 

Corynosoma strumosum (Rudolphi, 1802), E. gadi, нематоди Cucullanus heterochrous 

Rudolphi, 1802 (Ojaveer et al. 2019). Представники роду Corynosoma є паразитами 

Ластоногих (Pinnipedia), тому не можуть бути присутнім у природному ареалі 

Понто-Каспійських бичків (у Чорному морі ластоногі відсутні), а також у прісних 

водах. 
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Рис. 5.10. Частка природної і надбаної паразитофауни у Понто-Каспійських бичків у випадку 

Трансбалтійської та Трансатлантичної інвазій (власні та літературні дані). 

 

Разом із типовими морськими видами для бичка-кругляка з північної та 

східної Балтики вказуються і типові прісноводні види, такі як вже згадані 

метацеркарії Diplostomum spp. і нематоди Camallanus spp. (Flink et al. 2017; Herlevi 

et al. 2017; Ojaveer et al. 2019). 

Таким чином, цілому для Трансбалтійської інвазії бичка-кругляка характерна 

низька подібність до природного ареалу, переважно завдяки високій кількості 

надбаних паразитів, невластивих для природного ареалу Понто-Каспійських 

бичків. 

 

5.7. ТРАНСАТЛАНТИЧНА ІНВАЗІЯ 

Тільки два види Понто-Каспійських бичків – бичок-кругляк і бичок-цуцик 

західний – були інтродуковані до Північноамериканських Великих озер. Якщо 
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бичок-кругляк заселив увесь басейн Великих озер, а також р. Св. Лаврентія, де 

розширив ареал до самого гирла (Charlebois et al. 1997; Einhouse et al. 2002; Hickey 

& Fowlie 2005; Irons et al. 2006; Vélez-Espino et al. 2010), то бичок-цуцик західний 

заселив тільки невелику частину західного оз. Ері, оз. Сент-Клер із р. Сент-Клер, а 

також затоку Сент-Луїс в оз. Верхньому (Leslie et al. 2002; Vanderploeg et al. 2002; 

Kocovsky et al. 2011). 

Нами досліджено зараженість паразитами бичка-кругляка із західного оз. Ері, 

оз. Сент-Клер, оз. Гурон і пониззі р. Саґіно, і бичка-цуцика західного – лише з оз. 

Сент-Клер (Kvach & Stepien 2007a). У обох видів бичків нами знайдено лише 11 

таксонів паразитів, серед яких одна цестода, три таксони трематод, два таксони 

акантоцефалів, 4 – нематод і один кліщ (табл. 5.18). 

 

Таблиця 5.18 

Угруповання паразитів і рясність зараженості двох видів бичків з басейну Великих озер 

Neogobius melanostomus 
Proterorhinus 

semilunaris Вид паразита 

оз. Ері оз. Сент-Клер р. Саґіно оз. Сент-Клер 

Proteocephalus sp. pl – – 0.8 – 

Diplostomum spathaceum 

met 0.8 0.7 5.1 – 

Digenea gen. sp. met – 0.1 0.1 – 

Neochasmus umbellus met 1.8 0.1 – – 

Neoechinorhynchus 

tumidus cs – 0.3 0.1 – 

Southwellina hispida cs – – – 0.1 

Anisakidae gen. sp. L3 0.01 – – – 

Philometra sp. L3  0.1 0.1 – 

Rhabdochona sp. 0.01 – – – 

Spiroxys contortus L3 – – 0.1 0.1 

Unionicola sp. 0.01 – – – 

Кількість видів 5 5 6 2 
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Серед знайдених нами паразитів лише один вид – нематода Spiroxys contortus 

– відзначений у обох видів бичків (табл. 5.18). Більшість паразитів представлені 

личинковими формами: плероцеркоїди, метацеркарії, личинки нематод 3-ї стадії, 

цистаканти та німфа кліща. Дорослою особиною був представлений лише один 

таксон – нематода Rhabdochona sp. знайдена у кишечнику бичка-кругляка з оз. Ері 

(табл. 5.18). 

Нами у Великих озерах відзначено два види паразитів, які також 

відзначалися у Старому Світі: це метацеркарії Голарктичної трематоди 

D. spathaceum (у бичка-кругляка) і личинки нематоди S. contortus (в обох видів 

бичків) (Шигин 1968; Özer 2007). 

У бичка-кругляка нами відзначено 10 таксонів паразитів, серед яких один 

цестод, три трематод, чотири нематод, один вид акантоцефалів і один – кліщів 

(табл. 5.18). Усі бички, відловлені в оз. Гурон виявилися вільними від паразитів. В 

озерах Ері та Сент-Клер знайдено по 5 таксонів паразитів, а в річці Саґіно – 6. 

Тільки метацеркарії D. spathaceum знайдені в усіх трьох локаціях; ці паразити 

були основними в угрупованні, маючи найбільшу рясність. Плероцеркоїди 

Proteocephalus sp. (з р. Саґіно) і метацеркарії N. umbellus (з оз. Ері) були 

другорядними. Акантоцефал N. tumidus (з оз. Сент-Клер) був супутнім видом, а 

усі інші паразити – рідкісними в усіх локаціях. Нами відзначена висока подібність 

паразитофауни бичків з оз. Сент-Клер і р. Саґіно (ICS = 72.7 %). Подібність між 

озерами Ері та Сент-Клер була значно нижчою (ICS = 40.0 %), а між оз. Ері та р. 

Саґіно – зовсім низькою (ICS = 18.2 %). 

Серед знайдених нами паразитів, 4 таксони раніше вже відзначалися у бичка-

кругляка з цих водойм, а саме плероцеркоїди Proteocephalus sp., метацеркарії роду 

Diplostomum, нематоди Rhabdochona sp. і S. contortus (Muzzall et al. 1995; Pronin et 

al. 1997; Camp et al. 1999). Інші 4 види – трематоди N. umbellus, нематоди 

Philometra sp., акантоцефали N. tumidus і кліщі Unionicola sp. – відзначені нами 

вперше для бичка-кругляка. 

У бичка-цуцика західного нами знайдено лише два таксони паразитів (табл. 

5.18). Серед них нематода S. contortus вже раніше відзначалася у цього хазяїна 
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(але не була визначена до виду), а акантоцефал S. hispida – вказаний для бичка-

цуцика вперше (Muzzall et al. 1995; Pronin et al. 1997). Обидва види були 

рідкісними. 

Загалом фауна паразитів бичків у Великих озерах значно бідніша, ніж у 

природному ареалі (Найденова 1974; Kvach 2005; Özer 2007), і навіть бідніша ніж 

в європейських інвазивних популяцій (Koubková & Baruš 2000, Ondračková et al. 

2005; Rolbiecki 2006; Kvach & Skóra 2007). Більше багатство паразитофауни у 

європейських популяціях бичків пояснюється більшою спорідненістю Понто-

Каспійської фауни (включно із паразитами) із іншими районами Європи, ніж із 

Америкою. Поширюючись в межах Європейських коридорів інвазій бички 

поступово заражаються паразитами, які зазвичай мало відрізняються від таких у 

природних ареалах. До Великих озер бички могли потрапити виключно у вигляді 

личинок або молодняка, найймовірніше із баластними водами (Charlebois et al. 

1997). Тому бички скоріш за все були повністю вільними від паразитів, або 

втратили їх через стрес, викликаний інтродукцією. 

За даними різних авторів у бичків з Великих озер відзначена невелика 

кількість паразитів (див. Додаток Ж, табл. Ж1–Ж7). Це безумовно сприяє 

конкурентоспроможності бичків-вселенців. Тим не менш, пізніші дослідження 

популяції бичка-кругляка з озера Сент-Клер свідчить про те, що ця перевага над 

корінними видами може бути тимчасовою (Gendron et al. 2012). Так, 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. 

У басейні Великий озер нами взагалі не зареєстровані одноклітинні паразити 

та міксоспоридії. Це співпадає із даними більшості інших авторів (Muzzall et al. 

1995; Camp et al. 1999; Gendron et al. 2012). Так, мікропаразити не відзначалися у 

бичка-кругляка у південній частині оз. Мічиґан і ріки Св. Лаврентія (Camp et al. 

1999; Gendron et al. 2012). В оз. Сент-Клер і р. Сент-Клер у бичка-кругляка відомі 

лише поодинокі знахідки інфузорій Apiosoma sp. і міксоспоридій, вказаних як 

Sphaeromyxa sevastopoli Naidenova, 1970 (Pronin et al. 1994). Там же, у бичка-

цуцика західного, крім вказаних видів зареєстровані інфузорії Chilodonella sp. і 
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Trichodina sp. (Pronin et al. 1994; Muzzall et al. 1995). Усі інфузорії не є 

специфічними до хазяїв і були передані бичкам від місцевих риб. Наявність 

Понто-Каспійської міксоспоридії S. sevastopoli ми ставимо від сумнів (див. 

Підрозділ 6.3.2.) – скоріш за все було знайдено місцеві міксоспоридії. 

У обох видів бичків моногенеї не знайдені, що також відповідає даним інших 

авторів (Pronin et al. 1994; Muzzall et al. 1995; Camp et al. 1999; Gendron et al. 

2012). Типовий паразит Понто-Каспійських бичків, G. proterorhini, відомий як у 

природному ареалі, так і в місцях інтродукції в межах ЦКІ та ПдКІ. Існують 

випадки зараженості бичків-вселенців і місцевими видами моногеней, зокрема 

G. rugiensis відзначався у бичка-кругляка з естуарію р. Варноу у Балтійському 

морі (Kvach & Winkler 2011), а ціла низка невизначених до виду моногеней відома 

з Середнього Дунаю, каналу Ґент-Тернезен і Альберт-каналу в Бельгії 

(Ondračková et al. 2009; Mühlegger et al. 2010; Mombaerts et al. 2014; Huyse et al. 

2015). Судячи з усього, моногенеї з Великих озер не настільки адаптивні, щоб 

заражати бичків, таксономічно віддалених від місцевих видів риб, а Понто-

Каспійські моногенеї, на відміну від ЦКІ та ПдКІ, до Америки не були 

інтродуковані. 

У цілому, специфічні для бичків види паразитів відсутні у Великих озерах, 

жодні паразити не були інтродуковані із бичками. Відзначені лише види-

генералісти, що заражають широке коло хазяїв, з яких лише один вид 

представлений дорослою стадією. 

Аналізуючи усі опубліковані дані щодо паразитів бичків-вселенців у 

Великих озерах (див. Додаток Ж, табл. Ж1–Ж7) нами 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. 5.10). Типовими для 

американських бичків можна вважати два види цестод (Cyathocephalus truncatus 

(Pallas, 1781) (род. Spathebothridea), Proteocephalus ambloplitis), три види трематод 

(Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) (род. Clinostomidae), Cryptogonimus 



 279

sp., N. umbellus), два види акантоцефалів (Neoechinorhynchus tenellus (Van Cleave, 

1913), N. tumidus) і один вид нематод (Rhabdochona decaturensis). 

*** 

Таким чином, лише один вид риби, бичок-кругляк, розширює свій ареал в 

усіх Європейських коридорах інвазії, а також у Балтійському морі 

(Трансбалтійська інвазія) та Великих озерах (Трансатлантична інвазія). Для нього 

відзначено найбільша кількість надбаних паразитів, які невластиві для 

природного ареалу Понто-Каспійських бичків: 8 таксонів у Великих озерах, по 

три у Середній Волзі, басейні Вісли, Дунаю та у північній частині Балтійського 

моря, два – у Балтійському морі в межах ЦКІ. 

Нами показана тенденція до позбавлення Понто-Каспійськими бичками 

паразитів і до накопичення нової паразитофауни вздовж ЦКІ. Високі показники 

зараженості бичка-бабки та бичка-гінця у басейні Вісли говорять про їхню високу 

здатність до накопичення видів паразитів. Аналогічні процеси спостерігаються у 

ПнКІ, де відзначається високий відсоток надбаних видів паразитів у бичка-

кругляка і бичка-горлапа у Середній Волзі, а також бичка-цуцика волзького у 

Верхній Волзі. У ПдКІ спостерігається високе багатство паразитів в усіх бичків як 

в межах природного, так й інвазивного ареалу. У випадку Трансбалтійської інвазії 

більше половини паразитофауни представлено надбаними паразитами. 

Характерною рисою популяцій бичка-кругляка у Північній Балтиці є присутність 

акантоцефалів Corynosoma spp., які є паразитами ластоногих, тому не можуть 

бути присутніми у паразитофауні бичків у природному ареалі, а також у прісних 

водах. При Трансатлантичній інвазії спостерігається значне збіднення 

паразитофауни бичків навіть у порівнянні до європейського інвазійного ареалу. 

Паразитофауна бичка-кругляка складається із Голарктичних і місцевих 

Американських видів (порівну), а у бичка-цуцика західного американських видів 

трохи менше. 

Лаба є частиною як ЦКІ, так і ПдКІ, про що свідчать паразитологічні та 

генетичні дослідження популяцій бичка-кругляка. З ПдКІ до Лаби бичок-кругляк 
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міг ймовірно потрапити через Середньонімецький канал. Про це свідчить 

присутність рейнського акантоцефала A. rhinensis, а також реєстрація у пониззі 

Лаби бичка-голованя (P. kessleri). 

Виявлено, що дамба Влоцлавського вдсх. (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 вселенців. 

Ротань-головешка також використовує Європейські коридори інвазій для 

розширення ареалу. За наявністю специфічних паразитів G. perccotti і N. perccotti, 

ми вважаємо популяцію ротаня-головешку з басейну Вісли, а ймовірно й 

Середнього Дніпра, приналежною до так званою «Карпатської популяції». У ПдКІ 

ареал цестоди N. perccotti сягає Нижньої Тиси, але не охоплює основну течію 

Дунаю. Можна припустити, що у найближчий час ця цестода пошириться руслом 

Дунаю у відповідності до ареалу ротаня-головешки. 
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6. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ГІПОТЕЗИ ТА КОНЦЕПЦІЇ В ТЕОРІЇ 

БІОЛОГІЧНИХ ІНВАЗІЙ І УСПІХ ІНВАЗІЙ БИЧКОПОДІБНИХ РИБ 

6.1. ГІПОТЕЗА ПОЗБАВЛЕННЯ ВОРОГІВ 

Питання про фактори, які сприяють успіху біологічної інвазії, призвели до 

кількісної оцінки старого пояснення причин формування стабільних популяцій 

чужорідних видів – гіпотези позбавлення ворогів (enemy realese hypothesis). 

Одним із пояснень гіпотези є те, що інтродуковані популяції не мають природних 

ворогів, на відміну від популяцій в межах природного ареалу (Elton 1958). Іншим 

поясненням є те, що види-вселенці мають вигоду від присутності ворогів 

місцевих, екологічно подібних видів, оскільки таким чином вони виграють 

конкуренцію із місцевими видами (Keane & Crawley 2002). Тобто, види-вселенці 

менш схильні до впливу природних ворогів, ніж їхні конкуренти. Відповідно, 

повне або часткове позбавлення паразитів і патогенів на початку інвазії дає 

можливість видам-вселенцям адаптуватись до нових екосистем 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 (N. melanostomus) 

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 (див. Torchin et al. 2003) в цих віддалених від Чорного моря 

акваторіях. 

Наші дослідження у Гданській затоці проведені лише через 10 років після 

першої реєстрації бичка-кругляка і охопили місце першої реєстрації у 

Балтійському морі – акваторія морського порту м. Гель (Skóra & Stolarski 1993). 

Крім вказаної локації, нами досліджено бичків із прилеглих ділянок узбережжя в 

межах Гданської затоки (міста Сопот, Гданськ, Пуцьк, села Ястарня і Халупи). 
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Нами відзначено низьку зараженість на початку досліджень із поступовим 

збільшенням із часом – з 2001 до 2003 року (табл. 6.1). У 2001 р. видове багатство 

паразитофауни бичка-кругляка складало лише 4 види (Kvach 2002), натомість у 

2003 р. збільшилося до 11 видів, ICS = 30.8 % (Kvach & Skóra 2007). Тільки два 

таксони були спільними у ці роки – метацеркарії Diplostomum spp. і нематоди 

Hyesterothylacium aduncum, і їхня рясність суттєво не змінилася. Окремі рідкісні 

види, такі як акантоцефали Acanthocephalus lucii і копеподи Ergasilus sieboldi, 

знайдені тільки у 2001 р. і не реєструвалися у 2003 р., але це ймовірно пов’язано із 

їхньою низькою чисельністю. У місці першої реєстрації бичка-кругляка у 

Балтійському морі (морський порт м. Гель) видовий склад паразитів змінився 

більше (ICS = 20 %), ніж біля Пуцька, де подібність між роками склала 40 %. 

Також, низька зараженість бичка-кругляка спостерігалася нами і у нижній 

течії Вісли, куди бичок-кругляк зайшов із Гданської затоки і поширив свій ареал 

до дамби Влоцлавського вдсх. Заселення прісних вод солонуватоводною за 

походженням популяцією, тим більше інтродукованою штучно, також відбулося 

завдяки їх низької зараженості місцевими паразитами (і відсутності привнесених), 

що відповідає «гіпотезі позбавлення». Незважаючи на те, що популяція бичка-

кругляка у Віслі старша, ніж інших Понто-Каспійських бичків, його 

паразитофауна бідніша і складається лише з 7 видів (Kvach et al. 2014). 

Ті самі явища раніше вже реєструвалися для популяцій бичка-кругляка з 

різних локацій у ЦКІ і ПдКІ (Kvach & Skóra 2007; Francová et al. 2011; Ondračková 

et al. 2015b; та інші). На приклад, у Кільському каналі (ЦКІ) відзначена низька 

зараженість бичка-кругляка, навіть у порівнянні до прилеглих ділянок 

Балтійського моря – зареєстровано лише три таксони паразитів: Microsporidium 

sp., Cosmocephalus obvelatus і Paracuaria adunca (Kvach & Winkler 2011). У 

Нижньому Рейні у бичка-бабки (N. fluviatilis), бичка-кругляка і бичка-голованя 

(P. kessleri) було зареєстровано від 7 до 9 видів паразитів, що відповідає раннім 

етапам інтродукції (Ondračková et al. 2015b). Паразитофауна бичка-кругляка в 

басейні р. Диє (басейн Середнього Дунаю, Чехія) фактично складається лише з 

трьох видів: метацеркарій Bucephalus polymorphus, глохідій Sinanodonta woodiana 
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(Lea, 1834) і Unio tumidus (Ondračková et al. 2015a; Šlapanský et al. 2016; також 

приватне повідомлення Маркети Ондрачкової). 

 

Таблиця 6.1 

Угруповання паразитів і рясність зараженості бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з різних 

ділянок Гданської затоки у 2001 і 2003 рр. 

Гель Ястарня Халупи Пуцьк Сопот Разом 
Вид паразита 

2001 2003 2001 2001 2001 2003 2003 2001 2003 

Bothriocephalus 

scorpii – 0.02 – – – – – – 0.01 

Cryptocotyle concava – 0.6 – – – 35.7 – – 11.6 

Diplostomum spp. 3.4 2.2 1.7 17.5 0.3 10.3 – 4.9 4.3 

Tylodelphys clavata – – – – – 0.1 – – 0.01 

Acanthocephalus lucii 0.07 – – – – – – 0.01 – 

Pomphorhynchus 

laevis – 0.01 – – – – – – 0.01 

Anguillicola crassus – 0.2 – – – – – – 0.1 

Dichelyne minutus – 0.01 – – – – – – 0.01 

Hysterothylacium 

aduncum – 0.1 – 0.1 – 0.1 0.1 0.01 0.1 

Piscicola geometra – 0.01 – – – – – – 0.01 

Ergasilus sieboldi – – – 2.5 – – – 0.6 – 

Кількість 

досліджених риб 15 93 18 20 34 40 9 90 142 

Кількість видів 

паразитів 
2 8 1 3 1 4 1 4 9 

ICS, % 20.0 – – 40.0 – 30.8 

Примітка: У стовпчику «Разом» враховані 3 незаражені риби, впіймані біля Гданська 

 

Ще вдалішим прикладом є бички з Великих озер, де дослідження паразитів 

проведені нами через 16 років після першої реєстрації і охопили в тому числі й 

місце першої знахідки бичка-кругляка і бичка-цуцика західного (P. semilunaris) – 
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затока Анчор, оз. Сент-Клер (Jude et al. 1992). Лише два види паразитів виявилися 

спільними із Старим Світом: Diplostomum spathaceum і Spiroxys contortus (Шигин 

1968; Özer 2007; Kvach & Stepien 2008). Метацеркарії D. spathaceum, які раніше 

реєструвалися у бичка-кругляка у його природному ареалі в пониззі Волги 

(Шигин 1968), у Великих озер виявилися найпоширенішими паразитами цієї 

риби. Нематода S. contortus є єдиним представником цього роду і поширена як у 

Північній Америці, так і Європі (Moravec 2013), а також відома від бичка-

кругляка з солонуватих вод в Туреччині (Özer 2007). Оскільки обидва вказані 

види паразитів широко поширені у риб Північної Америки та Євразії (див. Prenter 

et al. 2004), тому вони не могли бути інтродуковані із Понто-Каспійськими 

бичками. 

Зараженість бичків у Великих озерах навіть на 17-му році після першої 

реєстрації була відносно низькою, а в оз. Гурон у бичка-кругляка паразити взагалі 

не знайдені. Враховуючи дослідження, проведені у Великих озерах іншими 

авторами у попередні роки (Muzzall et al. 1995; Pronin et al. 1997; Camp et al. 1999) 

нами відзначена велика розбіжність у даних при порівняні між собою, а також із 

нашими даними. Спільним є те, що зараженість низька і не збільшувалася 

протягом десятиліття. Велика різниця між фауною Північної Америки та Європи 

обумовлює проблеми в колонізації місцевими паразитами нового виду-вселенця. 

Час, який триває адаптація місцевих паразитів із складними життєвими циклами 

до бичків у Північній Америці, становить більш як 10 років. Аналогічна ситуація 

спостерігається у Європі із американським вселенцем – царьком (Lepomis 

gibbosus). Так, в Німеччині, в басейні Рейну, зараженість місцевими паразитами 

була або низькою, або взагалі паразити були відсутні, навіть через більш як 100 

років після інтродукції (Ondračková et al. 2019a). Однак у випадку із бичком-

кругляком процес колонізації ймовірніші за все буде не таким довгим. За даними 

Жендрон та ін. (Gendron et al. 2012) протягом 15 років спостережень рясність 

зараженості бичка-кругляка з оз. Сент-Клер зросла більш ніж вдвічі, а видове 

багатство паразитофауни сягнуло рівня місцевих видів риб. Натомість, 
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спостереження у р. Святого Лаврентія довели, що протягом 20 років зараженість 

бичка-кругляка залишається стабільно досить низькою. 

Менш виразною виявилася популяція бичка-кругляка з басейну Лаби. У 

Верхній Лабі дослідження паразитів проведені нами на наступний рік після 

першої знахідки бичка (Buřič et al. 2015; Roche et al. 2015), а у пониззі та естуарії – 

на 9-й рік (Hempel & Thiel 2013). Загалом у басейні Лаби зараженість паразитами 

досить низька, що характерно для недавно інтродукованих популяцій і відповідає 

«гіпотезі позбавлення ворогів» (Torchin et al. 2003). У Лабі угруповання паразитів 

сформовані переважно одним домінуючим видом, при цьому ці види були різні на 

кожній із досліджених ділянок річки: в естуарії це були нематоди Anguillicola 

crassus, у пониззі – інфузорії Trichodina sp., а у верхів’ях – цистаканти 

Pomphorhynchus laevis (див. табл. 5.15). Інші види були переважно представлені 

поодиноко. Однак, за аналогією із ПдКІ (продовженням в тому числі якого є 

басейн Лаби), можна очікувати у найближчі часи збільшення рясності 

евриксенних видів паразитів і зараженості новими місцевими видами (Ondračková 

et al. 2015b). Для цього має відбутися процес адаптації місцевих паразитів до 

нового хазяїна в їхніх життєвих циклах, як це відбувається в інших місцях 

інтродукції цього виду. 

Для решти Понто-Каспійських бичків гіпотеза працює лише частково. Так, у 

басейні Вісли спостерігається збіднення багатства паразитів бичка-бабки, бичка-

гінця (B. gymnotrachelus) і бичка-цуцика західного у частині, нижчий від дамби у 

Влоцлавку. Дамба є своєрідним бар’єром як для поширення бичка-кругляка вверх 

течією, так і для поширення інших видів униз. Інтродукція до Нижньої Вісли 

відбулася пізніше, ніж до водосховища, тому можна припустити, що бички 

позбавилися частини паразитів і наразі триває їхня колонізація місцевими видами. 

На відміну від бичка-кругляка, ситуацію із ротанем-головешкою можна 

вважати нетиповою, але такою що теж відповідає «гіпотезі позбавлення ворогів». 

Це типовий прісноводний вид, а у прісних водах процеси позбавлення від 

паразитів йдуть менш виразно, ніж у морських або наземних локаціях (Torchin & 

Lafferty 2009). Це спостерігається у прісноводних популяціях бичків у ЦКІ, де 
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зниження зараженості у порівнянні із природним ареалом теж реєструється, але 

воно не так виразне як у випадку із бичком-кругляком (Kvach et al. 2014). Власне 

саме це відбувається із Європейськими популяціями ротаня-головешки (Kvach et 

al. 2016b). 

Загалом для європейських популяцій ротаня-головешки характерне низьке 

видове багатство паразитів, високий відсоток незаражених особин і низька 

рясність більшості (майже усіх) паразитів. Переважають види, для яких властивий 

прямий життєвий цикл, такі як триходини, а також личинкові форми, які більш 

адаптивні до нових хазяїв. Тим не менше, у ротаня-головешки знайдено 

специфічних паразитів, таких як моногенея Gyrodactylus perccotti та цестода 

Nippotaenia perccotti, які реєструються у так званій «Карпатській популяції» 

ротаня-головешки. Подеколи рясність зараженості була досить високою: A = 5.8 

для G. perccotti у Влоцлавському вдсх. (Ondračková et al. 2012), і A = 2.9 для 

N. perccotti у Івачівському вдсх. (Kvach et al. 2013). Так само як і царьок, ротань-

головешка був штучно занесений людиною; у випадку із «Карпатською 

популяцією» – при зарибленні водойми мальками товстолобів (Борисова 1972; 

Федонюк 2005; Kutsokon 2017). До Європи потрапили молоді особини ротаня-

головешки, які вже були заражені специфічними паразитами. Але, як і у випадку 

із бичками у Великих озерах, різниця у фауні та зовнішніх умовах між природним 

ареалом (Азія) і місцями інтродукції (Центральна і Східна Європа) була занадто 

великою. Адаптація місцевих паразитів до ротаня-головешки йде досить повільно, 

що сприяє розширенню його ареалу, яке ми спостерігаємо на даний час. 

 

6.2. ПОВЕРНЕННЯ ПАРАЗИТІВ 

У популяціях із тривалою інвазивною історією, місцеві паразити і патогени 

зазвичай пристосовуються до життєвих циклів видів-вселенців і до їхньої імунної 

системи. Тому із часом селекційна роль «позбавлення ворогів» у інвазивному 

ареалі знижується, що призводить до еволюційного відновлення опору паразитів 

(Gruntman et al. 2017). Тому після того, як вид-вселенець сформує стабільну 

популяцію, починається поступова його колонізація місцевими видами паразитів. 
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Із часом інвазивні види починають відігравати значну роль у життєвих циклах 

місцевих паразитів. Це і стало основою для концепції повернення паразитів 

(рarasite spillback), згідно із якою інтродуковані види із часом починають сприяти 

збільшенню чисельності місцевих паразитів, відіграючи роль певного резервуару 

паразитозів (Kelly et al. 2009). Крім того, розширюючи свій ареал види-вселенці 

сприяють розширенню ареалів місцевих видів паразитів (Poulin et al. 2011). Як 

наслідок відбуваються подальші негативні зміни у фауні в інвазованих 

екосистемах. Вказана концепція може бути як своєрідним продовженням 

«позбавлення ворогів», так і незалежним процесом. 

Загальною рисою бичкоподібних риб-вселенців є відносно низька кількість 

дорослих видів паразитів і домінування личинкових форм. Переважають 

натомість види із низькою специфічністю до хазяїв. Наприклад, в оз. Ері бичок-

кругляк є дефінітивним хазяїном тільки для одного паразита – нематоди 

Rhabdochona sp., яка була представлена одним екземпляром (Kvach & Stepien 

2008a). Дорослі Rhabdochona decaturensis відомі також від бичка-кругляка з оз. 

Сент-Клер, де також було знайдено лише один екземпляр (Muzzall et al. 1995). 

Проміжними хазяями цих паразитів виступають одноденки (Ephimeroptera) 

(Moravec 2013; Hoffman 1999), що споживаються обома видами бичків у Великих 

озерах (French & Jude 2001). Крім того, акантоцефал Acanthocephalus dirus (Van 

Cleave, 1924) (род. Echinorhynchidae) відомий від одного бичка-кругляка з оз. 

Мічиґан, а Leptorhynchoides thecatus (Linton, 1891) (род. Illiosentidae) – від бичка-

цуцика західного з оз. Сент-Клер (Camp et al. 1999). Вище нами вже приведений 

випадок із ротанем-головешкою, у якого переважають види, для яких властивий 

прямий життєвий цикл (триходини) і личинкові форми (Kvach et al. 2016b). 

Низька представленість у риб-вселенців дорослих стадій паразитів викликана тим, 

що дорослі форми паразитів є більш специфічними до хазяїв, ніж личинки. 

Натомість личинки є зазвичай більш адаптивними і здатними до колонізації нових 

хазяїв. Саме тому для цілої низки паразитів бичкоподібні риби-вселенці 

виступають проміжними або паратенічним хазяями. 
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У Балтійському морі, як і у Великих озерах, специфічні для Понто-

Каспійських бичків паразити не відзначаються. Формування угруповань паразитів 

бичка-кругляка проходить за участі в тому числі нетипових для цієї риби 

паразитів, таких як морські акантоцефали Echinorhynchus gadi, Corynosoma spp., а 

також деякі інші (див. Додаток Ж, табл. Ж1–Ж7). Як повідомлялося вище, у 

Гданській затоці ми спостерігаємо збільшення видів паразитів із часом. 

Аналогічні процеси відбуваються у оз. Сент-Клер, де реєструється зростання 

багатства паразитофауни бичка-кругляка до рівня природних популяцій (Gendron 

et al. 2012). 

Крім зростання паразитофауни бичків із часом спостерігаються й просторові 

зміни, тобто збагачення паразитофауни відбувається при просуванні риб 

коридорами інвазій. У порівнянні до Гданської затоки (місця першої інтродукції 

бичка-кругляка до Балтійського моря), у південно-західній Балтиці у бичка-

кругляка знайдено 7 нових видів паразитів: Microsporidium sp., Gyrodactylus 

rugiensis, B. polymorphus, C. obvelatus, Eustrongylides excisus, P. adunca, Unio sp. 

Однак, загалом процес формування угруповань паразитів тут проходить так само, 

як і у Гданській затоці. Наприклад, трематоди Cryptocotyle concava і нематоди 

Dichelyne minutus є типовими паразитами бичкових риб і звичайними для бичка-

кругляка у Чорному морі (див. Kvach 2005), натомість у південно-західній Балтиці 

у бичка-кругляка вони не відзначені. Хоча, обидва паразити реєструються у 

місцевих видів бичків (Zander 2004; Zander et al. 1999, 2000; Kvach & Winkler 

2011). Подібна ситуація спостерігалася у Гданській затоці, коли у 2001 р. (перші 

дослідження) жоден із цих паразитів не був відзначений (Kvach 2002; Rokicki & 

Rolbiecki 2002), але пізніше (2003 р.) обидва C. concava і D. minutus знайдені у цієї 

риби в польських водах (Rolbiecki 2006; Kvach & Skóra 2007). 

Подібність між окремими ділянками дослідженого інвазивного ареалу 

Понто-Каспійських бичків була досить низькою. Така тенденція спостерігалася 

для Великих озер, Балтійського моря, басейну Вісли (Kvach & Stepien 2008a; 

Kvach & Winkler 2011; Kvach et al. 2014). Ми вважаємо, що це є ознакою того, що 

паразитофауна знаходиться у стані формування (in statu nascendi). 
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Ситуація із іншими видами Понто-Каспійських бичків дещо інша, оскільки 

вони заселяли нові акваторії активно, просуваючись поступово коридорами 

інвазії. Стрес від заселення нових акваторій був значно менший, тому подібність 

до природних популяцій за складом паразитів була значно більшою. Це 

підтверджують наші дослідження бичка-бабки, бичка-гінця і бичка-цуцика 

західного з басейну Вісли (Kvach et al. 2014: Mierzejewska et al. 2014). Зараженість 

паразитами у надбаному ареалі була порівняно високою, а у бичка-гінця навіть 

більшою, ніж у природному ареалі. Подібна ситуація спостерігається і у ПнКІ із 

бичком-бабкою в Пониззі Волги (Kvach et al. 2015). Загальна подібність між 

природними умовами і фауною у басейнах Азовського і Каспійського морів ще 

більша, оскільки обидва басейни утворюють так званий Понто-Каспійський 

солонуватоводний зоогеографічний регіон. Інтродукція бичка-бабки із басейну 

Чорного моря до басейну Каспійського, відбулася в подібних умовах середовища, 

що можливо і сприяло його вдалій натуралізації. У Волзі біля Волгограду цей вид 

бичка має високі показники зараженості, при рясності від 1.4 для Holostephanus 

cobitidis до 27.4 у Apatemon gracilis, однак багатстві фауни залишалося низьким – 

лише 6 таксонів (Kvach et al. 2015). Його паразитофауна у Пониззі Волги суттєво 

відрізнялася від такої у бичка-кругляка (див. табл. 5.2), незважаючи на їхню 

подібність у біології, зокрема у живленні (Цихон-Луканина 1959). 

Таким чином, при активній інтродукцій бичкових риб коридорами інвазій 

спостерігається певний контраст від ситуацій у Балтійському морі та Великих 

озерах, де загальна зараженість паразитами низька, у відповідності до «гіпотеза 

позбавлення ворогів» (див. Kvach & Stepien 2008a). Поступове засвоєння бичками 

нових акваторій через низку каналів і вздовж річкових русел скоріш за все 

призводить до поступової колонізації вселенців місцевими видами паразитів і 

концепція «повернення паразитів» тут може працювати незалежно від 

«позбавлення ворогів». 

У прісноводних екосистемах класичним випадком «повернення паразитів» є 

присутність у риб метацеркарій Holostephanus spp. Ці звичайні для Європи види 

паразитів раніше відзначалися у птахів у Східній Польщі, так само як і 



 290

метацеркарії у рибах, але у Середній Віслі вони були відсутні (Niewiadomska 

2003). Із появою у Віслі бичкоподібних риб ці паразити стали досить чисельними 

(див. табл. 4.2, 5.4, 5.6–5.7). Подібна ситуація із появою у Польщі трематоди 

Diplostomum gobiorum, що була знайдена нами у бичка-цуцика західного з 

Влоцлавського вдсх. (див. табл. 4.2, 5.7). Метацеркарії були описані від бичка-

горлапа (P. gorlap) з дельти Волги й вважалися специфічними паразитами 

бичкових риб, в тому числі реєструвалися у бичка-бабки, бичка-кругляка і бичка-

цуцика волзького (P. semipellucidus) (Шигин 1968). Пізніше з’ясувалося, що 

метацеркарії заражають цілу низку прісноводних риб, зокрема колючку південну 

(P. platygaster) і пічкура-білопера дністровського (R. kesslerii), із басейнів 

Балтійського, Каспійського і Азовського морів (Бауер 1987; Niewiadomska 2003). 

Ймовірно, що поява цього паразита у рибах з басейну Вісли пов’язана саме із 

інтродукцією Понто-Каспійських бичків. 

При успішній колонізації місцевими паразитами інвазивних бичків 

простежується аналогія у ролі інвазивних хазяїв у паразитарних системах районів 

інвазії до такої у природному ареалі. Найвдалішим прикладом є 

північноамериканська трематода Neochasmus umbellus, що є представником 

родини Cryptogonimidae. Метацеркарії N. umbellus розвиваються у м’язах 

дрібнорозмірних видів риб, таких як Notropis atherinoides, Etheostoma nigrum 

(Rafinesque, 1820) і Percina maculata (Girard, 1859) (Nepszy 1988). Перший 

проміжний хазяїн – невідомий. Дорослі N. umbellus є звичайними кишковими 

паразитами хижих риб, таких як деякі етеостоми (Etheostoma microperca і 

E. olmstedi), окунь малоротий (M. dolomieu), окунь білий (M. americana), окунь 

піщаний (M. chrysops) і окунь жовтий (M. mississippiensis Jordan & Eigenmann, 

1887) (Muzzall & Peebles 1987; Nepszy 1988; McLaughlin et al. 2006). 

Нами метацеркарії N. umbellus знайдені переважно у м’язах, менше в очах і 

мозку бичка-кругляка з озер Ері та Сент-Клер, а також у N. atherinoides (Kvach & 

Stepien 2008a, b) (табл. 6.2). Бичок-кругляк нами вперше відзначений як 

проміжних хазяїн цієї трематоди, але його зараженість була нижчою, ніж у 

N. atherinoides, в якого відзначено 100-% зараженість при середній рясності 10.1. 
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Представники Notropis spp. і Etheostoma spp. є основними хазяями метацеркарій 

цієї трематоди (Muzzall & Peebles 1987; McLaughlin et al. 2006), але відомі 

знахідки метацеркарій і в хижих риб, таких як окунь жовтий (Perca flavescens 

(Mitchill, 1814)) і окунь малоротий (Carney & Dick 2000; McLaughlin et al. 2006). 

Дорослі особини знайдені нами у великій кількості у кишечнику риб родини 

Моронових (Moronidae) – окуня білого і окуня піщаного (Kvach & Stepien 2008b) 

(табл. 6.2). Однак, в окуні білому знайдено лише кілька незрілих особин, 

натомість в окуні піщаному середня рясність була 80.4, що збігається із 

літературними даними, згідно яких саме цей вид є основним дефінітивним 

хазяїном N. umbellus у Великих озерах, а у канадській частині озер Ері та Онтаріо 

окунь піщаний взагалі відомий як єдиний хазяїн цієї трематоди (Nepszy 1988). 

 

Таблиця 6.2 

Зараженість різних видів риб з оз. Ері різними життєвими стадіями трематоди Neochasmus 

umbellus 

Вид хазяїна n Локалізація N P MI IR A 

Morone americana 15 Кишечник 2 13.3 1.0 ± 0.0 1 0.1 

Morone chrysops 17 Кишечник 14 82.4 97.6 ± 61.4 19–218 80.4 

М’язи 16 53.3 7.2 ± 5.4 1–18 3.8 

Очі 3 10.0 1.7 ± 0.6 1–2 0.2 

Neogobius 

melanostomus 

30 

Мозок 1 3.3 1.0 1 0.03 

Notropis atherinoides 10 М’язи 10 100.0 10.1 ± 4.2 5–17 10.1 

Примітка: n – кількість досліджених риб; N – кількість заражених риб; P – екстенсивність (%); 

MI – середня інтенсивність (m ± sd); IR – інтенсивність (min-max); A – рясність 

 

У Чорному морі серед представників родини Cryptogonimidae у бичка-

кругляка реєструються два види метацеркарій: Metadena pauli (Vlasenko, 1931) і 

Timoniella imbutiforme (Найденова 1974; Kvach 2005). Обидва види є подібними до 

N. umbellus за своїм життєвим циклом. Так, у Чорному морі основними 

дефінітивними хазяями T. imbutiforme є лаврак (Dicentrarchus labrax (L., 1758)) і 

трубкорот (Syngnathus typhle L., 1758), а основними другими проміжними 
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хазяями – бички роду Pomatoschistus, що є важливими кормовими об’єктами для 

хижих риб. В інвазивному ареалі бичок-кругляк став другим проміжним хазяїном 

виду, що таксономічно близький і екологічно подібних до його природних 

паразитів. Як і у природному ареалі (Чорне море), так і в інвазивному (озеро Ері), 

бичок-кругляк не є основним хазяїном криптогонімід. Дефінітивними хазяями 

виступають риби із родини Моронових (Moronidae): лаврак у Чорному морі та 

окунь піщаний – у Великих озерах. Однак, у Чорному морі марити відзначаються 

переважно у представника родини Іглицевих (Syngnathidae) – трубкорота (Kvach 

et al. 2018a). Оскільки трубкорот не може споживати крупних бичків-кругляків, то 

таким чином частина метацеркарій виводиться із життєвого циклу паразита. В оз. 

Ері аналогічна ситуація із N. umbellus, де основними хазяями метацеркарій 

виступають дрібнорозмірні риби Notropis spp. і Etheostoma spp., у м’язах яких 

метацеркарії можуть навіть досягають статевої зрілості (так званий 

прогенетичний життєвий цикл) (McLaughlin et al. 2006). У наших дослідженнях 

факти прогенетичного розвитку метацеркарій у бичка-кругляка не спостерігалися. 

Основним об’єктом живлення окуня піщаного є саме представники роду Notropis, 

однак бичок-кругляк також виступає одним із компонентів живлення цієї риби 

(Corkum et al. 2004). За своїми розмірами бичок-кругляк значно крупніший за 

Notropis spp., тому можливо частина метацеркарій також виводиться із життєвого 

циклу. 

Продовженням аналогічності у формуванні паразитофауни інвазивних бичків 

можна вважати їх зараженість плероцеркоїдами Proteocephalus, що знайдені у 

капсулах на брижійці бичка-кругляка (Kvach & Stepien 2008a). Так, ендемічна 

Понто-Каспійська цестода Proteocephalus gobiorum заражає бичків у межах їх 

природного ареалу. Нами вона знайдена переважно в межах природного ареалу і 

лише у одному випадку – у місці старої інвазії в Дніпрі біля Києва (Kvach et al. 

2014, 2015, 2018d) (див. табл. 3.9). За межами Чорноморського і Каспійського 

басейнів цей вид ніколи не відзначався. Але, плероцеркоїди американських 

Proteocephalus ambloplitis і Proteocephalus sp. реєструвалися у бичка-кругляка з 

оз. Сент-Клер (Pronin et al. 1997) і річки Саґіно (Kvach & Stepien 2008a). 



 293

Зараження цими паразитами відбувається при споживанні планктонних 

ракоподібних, що є хазяями процеркоїдів Proteocephalus spp. Таким чином, у 

Північній Америці за участі бичка-кругляка реалізується життєвий цикл паразита, 

таксономічно і екологічно близького до виду, властивого цій рибі в басейні 

Чорного моря. 

Дещо подібна ситуацій спостерігається із зараженням бичків-вселенців 

метацеркаріями B. polymorphus. Дефінітивними хазяями цієї трематоди 

виступають прісноводні хижі риби, переважно судак звичайний, першими 

проміжними хазяями – молюски із родини Перлівницевих (Unionidae), а також 

тригранки (Dreissena spp.), а другими проміжними – різні види прісноводних, 

переважно дрібнорозмірних риб (Бауер 1987; Судариков и др. 2006). 

Ці паразити реєструються у м’язах і плавцях бичка-бабки і бичка-гінця з 

Влоцлавського вдсх. (Kvach & Mierzejewska 2011), а також у м’язах бичка-

кругляка із Щецинської затоки (Kvach & Winkler 2011). Цей паразит є звичайним 

для багатьох видів місцевих риб у річках басейну Балтійського моря. У басейні 

Вісли марити відзначаються у кишечнику судака звичайного і окуня звичайного з 

Влоцлавського вдсх. і Віслинської затоки (Waluga & Własow 1988; Rolbiecki 

2003), а метацеркарії – у тканинах зябер і плавців коропових риб, таких як плітка 

звичайна (Rutilus rutilus (L., 1758)), краснопірка (Scardinius erythrophthalmus (L., 

1758)), лящ звичайний (A. brama), плоскирка (B. bjoerkna), верховодка звичайна 

(A. alburnus), лин звичайний (Tinca tinca (L., 1758)), пічкур звичайний (Gobio 

gobio (L., 1758)) і карась золотий (Carassius gibelio (Bloch, 1782)), а також судака з 

Вісли біля Варшави, з Влоцлавського вдсх., Віслинської затоки та Конінських 

озер (Baturo 1978; Reda 1987; Waluga & Własow 1988; Rolbiecki 2003). Тому 

життєвий цикл B. polymorphus у водоймах Польщі достатньо подібний до такого у 

Понто-Каспійському регіоні: основним дефінітивним хазяїном виступає судак, а 

другими проміжними – широкий спектр коропових риб. Але, у Понто-

Каспійському регіоні важливу роль у живленні судака відіграють бичкові риби 

(Смирнов 1986). Інтродукція Понто-Каспійських бичків до Балтійського басейну 

зробила життєвий цикл B. polymorphus у Віслі подібнішим до такого у басейні 
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Чорного моря. Завдяки присутності властивого Понто-Каспійським бичкам 

паразиту, трематоди B. polymorphus, ці риби у басейні Балтійського моря почали 

відігравати ту саму роль у екосистемі, що і в природному ареалі. Однак, на 

відміну від бичка-бабки і бичка-кругляка, бичок-гонець відіграє роль не тільки 

другого проміжного, але і дефінітивного хазяїна, оскільки у нього у кишечнику 

було відзначено мариту цього паразита (Mierzejewska et al. 2014). Ще одним 

компонентом у життєвому циклі став ротань-головешка, який взагалі невластивий 

для європейських вод, тому ніколи не був присутнім у життєвому циклі 

B. polymorphus. Натомість, одну мариту знайдено у кишечнику ротаня-головешки 

з Влоцлавського вдсх. (Kvach & Mierzejewska 2011), але як і у випадку із бичком-

гінцем, його можна вважати випадковим компонентом у життєвому циклі. 

Врешті, життєвий цикл B. polymorphus у басейні Вісли містить три інвазивні 

компоненти: перший проміжний хазяїн – тригранка річкова (Dreissena polymorpha 

Pallas, 1771), що є ресурсом церкарій (Baturo 1978), другий проміжний – бички 

N. fluviatilis і B. gymnotrachelus, а дефінітивний – бички та ротань-головешка. 

Як і у випадку із N. umbellus, у випадку із B. polymorphus роль у життєвому 

циклі бичкоподібних риб-вселенців відповідає концепції «повернення паразитів» 

(Cleaveland et al. 2002; Prenter et al. 2004). 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. Це 

особливо актуально для B. polymorphus, оскільки на відміну від басейну 

Балтійського моря, цей паразит є вселенцем у водоймах Західної Європи (Wallet et 

al. 1985). Так, метацеркарії B. polymorphus знайдені вперше в Середньому Дунаї в 

Австрії саме у бичка-кругляка (Mühlegger et al. 2009, 2010), а пізніше були 

зареєстровані у бичка-кругляка і у бичка-цуцика західного з басейну Морави в 

Чехії (Ondračková et al. 2015a). Тому можна припустити, що експансія Понто-

Каспійських бичків водоймами Західної Європи буде сприяти поширенню 

чисельності й розширенню ареалу трематоди B. polymorphus. 
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Стосовно формування угруповань паразитів у європейських популяціях 

ротаня-головешки, слід зазначити, що більшість видів представлені поодиноко і 

скоріш за все зараження ними має випадковий характер. Так, у ротаня-головешки 

відзначено два типових для прісних вод Східної Європи акантоцефалів: A. lucii – 

відзначений у р. Десна і Гірський Тікич, і P. laevis – в Івачівському вдсх., басейн 

Верхнього Дністра (Zaichenko 2015b; Kvach et al. 2013, 2016b). Крім вказаних 

акантоцефалів, в басейні Дону (Росія) у ротаня-головешки реєструються 

цистаканти Sphaerirostris sp., який є паразитом птахів (Соколов и др. 2012a), а 

його присутність у ротаня-головешки безумовно є випадковою. 

Враховуючи велику кількість поодиноко представлених видів, слід 

зазначити, що формування угруповань паразитів ротаня-головешки в Європі 

відповідає «позбавленню ворогів». Однак, як і у випадку із Понто-Каспійськими 

бичками, для ротаня-головешки ми також спостерігаємо аналогічність у ролі 

інвазивної риби у місцевих паразитарних системах до її ролі у паразитарних 

системах у природному ареалі. Нами відзначений єдиний в Європі випадок 

зараження ротаня-головешки мікроспоридіями (Kvach et al. 2013), але 

представники цієї групи (зокрема Glugea sp.) є звичайними для природного 

ареалу, наприклад оз. Сладкого на Сахаліні (Соколов & Фролов 2012). 

Міксоспоридії, Sphaerospora і Myxobolus, що відзначалися у ротаня-головешки з 

басейну Прута (Соколов & Мошу 2013), заражають широке коло місцевих 

прісноводних риб. Вони не відзначені у ротаня-головешки в інших місцях в 

межах Карпатського регіону, але відомі в цієї риби в нативному ареалі 

(Ермоленко 2004; Русинек 2007; Соколов & Фролов 2012). Хоча, враховуючи 

їхню низьку рясність в угрупованнях паразитів ротаня-головешки, значної ролі у 

поширенні паразитів цей інвазивний хазяїн не відіграє. 
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6.3. ПОШИРЕННЯ ПАРАЗИТІВ-ВСЕЛЕНЦІВ 

6.3.1. Спільна інтродукція хазяїв і паразитів 

Поширеним явищем є спільна інтродукція паразитів із своїми хазяями-

вселенцями (parasite co-introduction) (Lymbery et al. 2014). Це зазвичай стосується 

стеноксенних паразитів, тобто специфічних до певної групи хазяїв (зазвичай 

таксономічно близьких), або ойоксенних – тобто вузькоспецифічних до одного 

певного виду хазяїна (Euzet & Combes 1980). 

Яскравим прикладом може бути царьок (L. gibbosus), який був 

інтродукований до Європи разом із цілою низкою специфічних видів паразитів, 

які ніколи не відзначаються у місцевих риб (Hávlatová et al. 2015; Kvach et al. 

2018c; Ondračková et al. 2011, 2019a). Однак, із віддаленням від місця першої 

інтродукції хазяїна кількість видів знижається. Так, в басейні р. Дюранс у Франції 

(країна першої інтродукції царька до Європи) паразитофауна цієї риби містить 7 

стеноксенних видів моногеней, специфічних для представників родини 

Центрархових (Centrarchidae): Actinocleidus oculatus Müller, 1934, Actinocleidus 

recurvarus Mizelle & Donahue, 1944, Cleidodiscus robustus Müller, 1934, 

Onchocleidus acer Müller, 1936, Onchocleidus dispar Müller, 1936, Onchocleidus 

similis Müller, 1936 (усе – представники род. Ancyrocephalidae) і Gyrodactylus 

macrochiri Hoffman & Putz, 1964 (род. Gyrodactylidae) (Hávlatová et al. 2015). Вже 

у басейні Верхнього Рейну в Німеччині у цієї риби відзначається тільки 4 види 

моногеней – A. oculatus, A. recurvatus, O. dispar, O. similis, але також відзначається 

американська трематода Posthodiplostomum centrarchi (Hoffman, 1958) (род. 

Diplostomidae), також специфічна для центрархових риб (Ondračková et al. 2019a). 

У басейні Дунаю кількість паразитів вже нижча, від трьох (A. recurvatus, O. dispar, 

O. similis) у Середньому Дунаї у Словаччині та Хорватії, двох (O. dispar, 

O. similis) – у Нижньому Дунаї в Болгарії, і лише одному (O. similis) – в дельті 

Дунаю в Україні (Ondračková et al. 2011; Kvach et al. 2018c). 

На відміну від «позбавлення ворогів», яке тією чи іншою мірою має місце 

для бичкопобідних риб-вселенців, спільна інтродуковані паразитів із хазяями тут 
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є скоріш винятком. Для Понто-Каспійських бичків типовим співінтродуцентом є 

моногенея Gyrodactylus proterorhini, поширена у вселенців у ЦКІ та ПдКІ (див. 

Додаток Ж, табл. Ж2). Цей вид був описаний із словацької частини Дунаю від 

бичка-цуцика західного (Ergens 1967). Однак потім вказувався й для бичкових риб 

з полігалинних вод біля узбережжя Криму, де вони заражають не тільки Понто-

Каспійських бичків, але й ряд бичкових риб атлантично-середземноморської 

групи (Найденова 1974). Таким чином, цей вид відрізняється широкою 

толерантністю до солоності води, що зазвичай не властиво моногенеям, є 

специфічним до бичкових риб, заражаючи Понто-Каспійських бичків, але здатний 

заражати й інших бичкових, що живуть у симпатрії. Вперше за межами 

Чорноморсько-Каспійського басейну ця моногенея була відзначена у 

Влоцлавському вдсх.; тоді одразу було висунуто гіпотезу його вдалого 

просування разом із специфічними хазяями – бичками-вселенцями (Mierzejewska 

et al. 2011). У басейні Дніпра ця моногенея також реєструється за межами 

природного ареалу Понто-Каспійських бичків – у Середньому Дніпрі (Заіченко 

2015b). У Дунаї ця моногенея відзначається у бичка-кругляка і бичка-голованя зі 

Словаччини та Австрії (Ondračková et al. 2005, 2009, 2010, 2012b), а також у 

бичка-цуцика західного з басейну Морави у Чехії (Ondračková et al. 2019b). З 

дунайського басейну із Понто-Каспійськими бичками цей паразит потрапив до 

басейну Північного моря, де відзначається у бичка-бабки, бичка-кругляка, бичка-

голованя і бичка-цуцика західного у Нижньому Рейні, Німеччина (Ondračková et 

al. 2015b), а також бичка-цуцика західного з басейну р. Маас у Бельгії (Mombaerts 

et al. 2014; Huyse et al. 2015). Таким чином, цей паразит значно розширив свій 

ареал завдяки інвазії Понто-Каспійських бичків, просунувшись за межі басейну 

Чорного моря, до басейнів Балтійського та Північного морів. 

Інший Понто-Каспійський вид паразита, якого відзначено за межами 

природного ареалу Понто-Каспійських бичків – це цестоди Proteocephalus 

gobiorum, яку зареєстровано у бичка-бабки та бичка-кругляка у Кременчуцькому 

вдсх. і Середньому Дніпрі (Заиченко 2014; Kvach et al. 2014; Заіченко 2015а, b). 
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Однак, просування цього паразиту за межі Чорноморського басейну не 

відзначалося. 

Згідно із Мольнаром (Molnár 1996, 2006), одними із найхарактерніших 

паразитів Понто-Каспійських бичків є кокцидії. Ним було описано чотири нових 

специфічних до бичків види: Eimeria daviesae Molnár, 2000, Eimeria marmorata 

Molnár, 1996, Goussia kessleri Molnár, 2000 і Goussia szekelyi Molnár, 2006 – усі 

вперше описані в межах надбаного ареалу, в басейні Середнього Дунаю в 

Угорщині (Molnár 1996, 2006). Нами у басейні Вісли також реєструються кокцидії 

– ооспори Eimeria sp. регулярно спостерігалися у бичка-бабки й іноді у бичка-

гінця (Kvach et al. 2014), однак видову належність нам так і не вдалося 

встановити. 

На відміну від бичків, у ротаня-головешки у Європі відзначено одразу чотири 

види паразитів, що були інтродуковані спільно із хазяїном: Goussia obstinata, 

Henneguya alexeevi, G. perccotti і N. perccotti (Соколов & Мошу 2014; Sokolov et al. 

2014; Kvach et al. 2016b). Міксоспоридія G. obstinata реєструвалася наразі тільки у 

р. Прут, басейні Тиси та оз. Балатон (Соколов & Мошу 2014; Antal et al. 2015), а 

H. alexeevi – тільки у басейні Волги в Росії (Sokolov et al. 2014). Натомість два 

інших види мають більше поширення і вже обговорювались вище у розділі про 

ПдКІ. Обидва види є вдалими маркерами популяцій ротаня-головешки та 

указують на шляхи його поширення водоймами Європи (Reshetnikov et al. 2011b; 

Kvach et al. 2016b). 

Наявність Понто-Каспійських видів відзначено лише у бичків, які активно 

просувають із басейну Чорного моря коридорами інвазій і відсутні у штучно 

інтродукованого бичка-кругляка, так само як і у бичків у Північній Америці. У 

випадку із моногенею G. proterorhini бички-вселенці мають вищі показними 

зараженості, ніж таки у природному ареалі. 

 

6.3.2. Передача паразитів 

Види-вселенці можуть бути ресурсом нових видів паразитів, що здатні 

заражати місцеві популяції риб у інвазованих екосистемах (Mack et al. 2000). Для 
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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 

інтродукованих паразитів, ще і лягло в основу концепції передачі паразитів 

(parasite spillover) (Prenter et al. 2004; Kelly et al. 2009). Класичним прикладом є 

нематода Anguillicola crassus, яка була інтродукована до Європи на початку 1980-

х років з Тайваню разом із вугром японським (Anguilla japonica) (Moravec 2013). В 

Європі цей паразит передався місцевому виду вугра – вугру європейському 

(Anguilla anguilla) (Wielgoss et al. 2008). Личинки евриксенні, а в якості 

паратенічних хазяїв виступає широке коло як прісноводних, так і морських і 

солонуватоводних видів риб (Moravec 2013). 

Потенційно, єдиним прикладом передачі паразитів бичкоподібними рибами-

вселенцями можна вважати присутність у бичка-кругляка з Лаби паразита вугрів – 

акантоцефала Acanthocephalus rhinensis (Kvach et al. 2019). Цей вид був описаний 

від вугра європейського з Верхнього Рейну біля м. Карлсруе в Німеччині (Amin et 

al. 2008). Пізніше його зареєстрували у вугра в озері Педілучо в Центральній 

Італії, куди ймовірно був штучно інтродукований із мальками вугра (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 A. rhinensis з Рейну до Лаби. Якщо цей акантоцефал був 

занесений саме із бичком-кругляком, то ми маємо класичний приклад концепції 

«передачі паразитів», оскільки сам бичок не є основним хазяїном цього паразита, 

натомість може слугувати джерелом зараження вугрів. Так, відомо, що бичок-

кругляк присутній у живленні вугра європейського, і відіграє важливу роль у 

життєвих циклах паразитів вугрів з Нижнього Рейну (Emde et al. 2014). Однак, 

оскільки знахідка A. rhinensis поодинока, наразі ми не можемо говорити 

відповідність цієї знахідки концепції «передачі паразитів». 

За даними Проніна та ін. (Pronin et al. 1997) у жовчному міхурі обох бичків-

вселенців в оз. Сент-Клер реєструються міксоспоридії Sphaeromyxa sevastopoli, 

що могли бути занесені із бичками з Чорного моря. Ці паразити відому у 
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бичкових риб з полігалинних вод біля Кримського узбережжя (Найденова 1974). 

Нами факт знахідки цієї міксоспоридії не підтверджується, а видову 

ідентифікацію паразита ставимо під сумнів. Вказаний вид є 

морським/солонуватоводним, а у прісних Великих озерах проміжні хазяї вказаних 

міксоспоридій, морські поліхети, відсутні. Іншу знахідку вказаної групи авторів, 

яку ми ставимо під сумнів, це реєстрація метацеркарій криптогонімід від йоржа 

європейського з оз. Верхнього (США), що були визначені як Acanthostomum 

(=Timoniella) sp. (Пронин и др. 1998). Рід Timoniella включає два види морських 

паразитів, один із яких, Timoniella praeterita (Looss, 1901), поширений у 

Середземному морі, а другий – T. imbutiforme – вздовж морського узбережжя 

Європи (Kvach et al. 2018a). Обидва паразити мають подібний життєвий цикл, де 

кінцевими хазяями виступають морські хижі риби (переважно моронові), а 

метацеркарії евриксенні й мають широке коло хазяїв. Інтродукція обох вище 

вказаних морських паразитів із Чорного моря до Великих озер із бичками (тим 

більше із прісноводним йоржем) є неможливою. 

Таким чином, у випадку із бичкоподібними рибами-вселенцями, концепція 

передачі паразитів не підтверджується. Усі занесені із бичкоподібними рибами 

паразити-вселенці є специфічними для хазяїв, тому не можуть передаватись 

місцевим видам хазяїв. Єдиний випадок занесення акантоцефала A. rhinensis є 

скоріш поодиноким випадком. 

 

6.3.3. Гіпотеза інвазивного розтоплення 

Успішність інвазії паразита зазвичай залежить від того, чи зможе паразит 

реалізувати свій життєвий цикл у нових інвазованих екосистемах. Це особливо 

актуально для паразитів із складним життєвим циклом, успішність інвазії якого 

залежить він присутності в екосистемі відповідних проміжних хазяїв 

(Taraschewski 2006). Так, вселення цестоди N. perccotti із ротанем-головешкою, 

якщо мова йде про кінцеву стадію паразита, є прикладом спільної інвазії паразита 

і хазяїна. Однак, реалізація життєвого циклу була можлива лише завдяки 

присутності в Європі відповідних видів планктонних ракоподібних: 
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Neutrodiaptomus incongruens, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops crassus і 

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857), які слугують проміжними хазяями цієї цестоди 

(Демшин 1985; Terek 1990; Пронин и др. 1998). Тому в цьому випадку ми можемо 

казати про «передачу паразитів». Незважаючи на те, що кінцевим хазяїном може 

бути лише інвазивний вид – ротань-головешка – плероцеркоїди заражають цілу 

низку місцевих ракоподібних. 

Зазвичай, якщо кілька адвентивних видів одночасно заселяють певне 

середовище, вони сприяють успіху інвазії один одного, оскільки один вид може 

слугувати, наприклад, енергетичним ресурсом для іншого. Це лягло в основу так 

званої «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). Саме це ми 

спостерігаємо у бичкоподібних риб-вселенців, в яких відзначено цілу низку 

інтродукованих паразитів, що були занесені із іншими хазяями. Тому самі риби-

вселенці «сприймають» цих паразитів скоріш як місцеву фауну, але подеколи 

відіграють значну роль в їх поширенні. Для паразита відповідно зараження 

хазяїна-вселенця є дуже важливим, оскільки сприяє реалізації життєвого циклу і 

розширенню його ареалу. 

Нами відзначений факт передачі інтродукованого паразита від одного 

хазяїна-вселенця іншому. Так, у ротаня-головешки із Влоцлавського вдсх. 

знайдено Понто-Каспійську моногенею G. proterorhini (Mierzejewska et al. 2012). 

Паразит був переданий ротаню-головешці від Понто-Каспійських бичків, які є 

масовими у цій водоймі. Таким чином, ми спостерігаємо взаємодію одразу 

п’ятьох видів-вселенців: 1) три види Понто-Каспійських бичків, що є 

специфічними хазяями моногенеї; 2) сама моногенея, 3) ротань-головешка, що є 

таксономічно близьким до бичків вид хазяїна-вселенця. Однак, нами відзначена 

лише поодинока знахідка, тому ми вважаємо це випадковим зараженням. Казати 

тут про якусь роль ротаня-головешки у подальшому поширенні цих моногеней 
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водами Європи неможливо. До того ж, ці моногенеї здатні заражати не тільки 

Понто-Каспійських бичків, але й інших представників цієї родини (Найденова 

1974), тому поодиноке зараження представника близької родини є цілком 

закономірним. 

Більш вдалим прикладом можна вважати види із складним життєвим циклом. 

Так, інвазія Понто-Каспійського молюска Lithoglyphus naticoides до басейнів 

Волги, Вісли та Дунаю (bij de Vaate et al. 2002) сприяла поширенню одразу 

кількох видів Понто-Каспійських паразитів. Експансія цих молюсків басейном 

Дунаю і Волги призвело до поширенню двох трематод із родини Heterophyidae: 

Apophallus donicus і Apophallus mühlingi (Jägerskiöld, 1898) (Судариков и др. 2006; 

Семенова и др. 2007). Метацеркарії заражають переважно коропових і окуневих 

риб (Sándor et al. 2017). Нами відзначено метацеркарій Apophallus sp. у бичка-

бабки з Нижнього Дунаю, в межах природного ареалу, де відзначено зростання 

зараженості із розмірами риби (rs = 0.29; p = 0.009) (Kvach et al. 2018d). Ми 

можемо говорити, що бичкові риби є потенційними хазяями для представників 

роду Apophallus в інвазивному ареалі. Так, у Середньому Дунаї метацеркарії 

A. donicus відомі від бичка-голованя (P. kessleri) зі Словаччини, однак ця ділянка 

річки відноситься до природного ареалу L. naticoides (bij de Vaate et al. 2002; 

Ondračková et al. 2009). Але, метацеркарії Apophallus sp. реєструються у бичка-

кругляка з Верхнього Дунаю в Австрії і Німеччині (Brandner et al. 2013). У басейні 

Вісли нами відзначений той самий паразит у бичка-бабки із Буго-Нарви (Kvach et 

al. 2014). Обидва представники роду Apophallus були занесені до басейну Вісли із 

L. naticoides, де тепер заражають переважно місцевих прісноводних риб 

(Niewiadomska 2003). Також обидва види відомі із басейну Волги, де 

відзначаються у бичка-кругляка і бичка-цуцика волзького (P. semipellucidus) 

(Tyutin & Slynko 2006; Семенова и др. 2007; Тютин & Слынько 2007; Тютин & 

Медянцева 2008; Tyutin et al. 2013). 

До басейну Каспійського моря L. naticoides потрапив після зведення у 1952 р. 

Волго-Донського каналу, що поєднав басейни Азовського і Каспійського морів 

(Пирогов 1972; Zhokhov et al. 2006). Крім вказаних вище гетерофіїд, до басейну 
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Волги із цим молюском було інтродуковано ще одну трематоду – N. skrjabini 

(Семенова и др. 2007). Перша реєстрація цього паразиту у басейні Волги 

відбулася наприкінці 1970-х років (Zhokhov et al. 2006). Дефінітивними хазяями 

цієї трематоди виступають 27 видів риб, в тому числі бичкові риби, а другими 

проміжними є бокоплави, зокрема Gammarus balcanicus Schäferna, 1923 (Стенько 

1976). Нами він відзначений у пониззі та дельті в усіх досліджених видів бичків, 

включно із бичком-бабкою (Kvach et al. 2015). У Середній Волзі він відомий від 

бичка-кругляка і бичка-горлапа (P. gorlap) (Минеева 2011, 2012, 2013a,b; Tyutin et 

al. 2013; Mineeva 2019). Цей вид є одним із типових паразитів Понто-Каспійських 

бичків, тому у басейні Каспійського моря швидко адаптувався до місцевих бичків, 

в результаті чого останні включилися до його життєвого циклу. Поширюється цей 

паразит також і басейном Верхнього Дунаю, за межами природного ареалу 

L. naticoides. Так, N. skrjabini відзначається у бичка-кругляка із Верхнього Дунаю 

в межах Австрії (Mühlegger et al. 2010). 

У басейні Середнього Дніпра, а саме у р. Рось, у бичка-бабки відзначаються 

азійські цестоди Schyzocotyle acheilognathi (Заіченко 2015b). Цей паразит був 

інтродукований до Європи (басейни Дніпра, Дністра і Дунаю) із азійськими 

рослиноїдними рибами: товстолобом строкатим (Hypophthalmichthys nobilis 

(Richardson, 1845)) і амуром білим (C. idella) (Семенова и др. 2007). Нами 

S. acheilognathi був знайдений у бичка-кругляка в межах природного ареалу, у 

дельті Волги (Kvach et al. 2015). Раніше цей паразит вже відзначався у бичкових 

риб з Каспійського басейну: у бичка-горлапа з дельти Волги та у бичка білого 

(N. pallasi) з північного Ірану (Семенова и др. 2007; Hosseinifard et al. 2011). 

Однак, бички є тупиковим елементом у життєвому циклі цього паразиту, оскільки 

не споживаються планктоїдними видами риб. Тут ми маємо випадок, подібний до 

«перешкоди у передачі» (transmission interference), але вид-вселенець залучається 

до життєвого циклу не місцевого паразита (Kelly et al. 2009; Poulin et al. 2011), а 

інтродукованого виду. 

Одним із класичних випадків інвазійного розтоплення є зараженість бичків 

акантоцефалами P. laevis, який є звичайним паразитом багатьох видів 
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європейських риб (Perrot-Minnot et al. 2018). Згідно із Гогенадлером (Hohenadler et 

al. 2018b), P. laevis ймовірно є інвазивним видом в басейні Північного моря 

(витиснувши звідти місцевий Pomphorhynchus tereticollis), який був 

інтродукований із своїм першим проміжних хазяїном, Понто-Каспійським 

бокоплавом Dikerogammarus villosus. Нами ці акантоцефали зареєстровані у 

великій кількості у бичка-кругляка з Лаби. Відзначено збільшення зараженості 

риб цистакантами із збільшенням розмірів хазяїв (GLM; df = 1 і 50, p < 0.001; Рис. 

6.1), але вплив статі або сезону на зараженість акантоцефалами не відзначено 

(GLM; для обох показників df =1 і 50; стать: p = 0.829; сезон: p = 0.217). 

Цистаканти P. laevis домінували в угрупованні паразитів, будучи єдиними 

основним видом в обидва сезони. 

 

 

Рис. 6.1. Залежність між рясністю цистакантів Pomphorhynchus laevis і стандартної довжиною 

бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) з Верхньої Лаби. Чорні точки і білі квадрати 

показують весняні та осінні проби, відповідно. Передбачувана крива (основна лінія) і 95 % 

довірчий інтервал (переривчаста лінія) приведені за даними GLM (r2 = 0.201). 

 

Подібна ситуація спостерігалася у Середньому Рейні біля Дюссельдорфу, де 

тільки цистаканти були численними, а два місцеві види – Raphidascaris acus і 
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P. adunca – відзначалися спорадично (Emde et al. 2012). 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). Бичок-кругляк дістав високу 

зараженість завдяки живленню зараженими Понто-Каспійськими амфіподами 

D. villosus, які вже давно присутні як у пониззі, так і верхів’ях Лаби (Nehring 2006; 

Buřič et al. 2009). Таким чином, так само як у Рейні, бичок-кругляк у Лабі відіграє 

важливу роль у поширенні P. laevis. Відповідно, до життєвого циклу P. laevis у 

басейні Північного моря включаються як мінімум два інвазивних компоненти, 

амфіпода D. villosus, що відіграє роль проміжного хазяїна, і бичок-кругляк, що 

виступає паратенічним хазяїном. 

Крім поширення Понто-Каспійських і Східноєвропейських видів паразитів, 

бичок-кругляк відіграє важливу роль у життєвому циклі A. crassus – далекосхідної 

нематоди, що в Європі паразитує у вугра європейського. Перша реєстрація цього 

паразиту в Європі відбулася у 1982 р. у Північнозахідній Німеччині, в басейні 

Північного моря, а ресурсом скоріш за все було зариблення мальків вугра 

японського (Wielgoss et al. 2008; Moravec 2013). Перша знахідка цієї нематоди у 

Понто-Каспійських бичків-вселенців була у бичка-бабки з оз. Балатон в Угорщині 

(Székely 1995). У басейні Дунаю поодинокі знахідки в цієї риби відомі у бичка-

кругляка і бичка-голованя зі Словаччині та Австрії (Ondračková et al. 2005, 2009, 

2010, 2012b), а також у басейні Морави у Чехії (Koubková & Baruš 2000; 

Ondračková et al. 2019b), і навіть у межах природного ареалу, в Болгарії (Kvach et 

al. 2018d). У бичка-кругляка личинки цієї нематоди вперше зареєстровані у 

Гданській затоці Балтійського моря, однак відомі лише поодинокі екземпляри 

(Kvach 2004). Згодом виявилося, що бичок-кругляк є носієм цих личинок не 

тільки у Гданській затоці, але і у Віслинській (Рольбецкий & Квач 2005; Rolbiecki 

2006), відповідно і роль цієї риби у реалізації життєвого циклу нематоди значно 

більша. 

У басейні Північного моря цей паразит відомий від бичка-кругляка з р. Лаби, 

де є одним із найпоширеніших видів в естуарій зоні, але менш чисельний у 
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верхів’ях (Kvach et al. 2017b, 2019). В іншому річковому току Північного моря, 

Нижньому Рейні, A. crassus також відзначалася у бичка-кругляка, але у малій 

кількості (A = 1.0), тому він не відігравав важливої ролі у реалізації життєвого 

циклу (Emde et al. 2014). Натомість в естуарії Лаби рясність цієї нематоди сягала 

2.0 (у два рази більше ніж у Рейні), ставлячи цього паразита за значимістю в 

угрупованні на межу між супутніми та другорядними (Zander et al. 2000). Тому в 

естуарії Лаби бичка-кругляка можна вважати одним із важливих компонентом, що 

відіграє важливу роль у реалізації життєвого циклу A. crassus. Навіть чисельність 

цієї нематоди у бичків з Верхньої Лаби ми вважаємо достатньо високої, щоб 

казати про важливу роль цієї риби у життєвому циклі паразиту (Kvach et al. 

2017b). Як відомо, бичок-кругляк відіграє важливу роль у живленні вугра 

європейського (Emde et al. 2014). У Верхній Лабі A. crassus відзначається у вугрів 

ще з кінця 1990-х років (Baruš et al. 1999), але із появою бичка-кругляка її 

чисельність може значно зрости. Враховуючи, що експансія бичка-кругляка 

триває, ця риба може відігравати важливу роль у подальшому розширенні ареалу 

A. crassus в Європі. 

Незважаючи на високу чисельність A. crassus у естуарії Лаби, цей вид не був 

знайдений у пониззі (вище дамби у м. Ґестгахт). Причиною можуть бути 

особливості місць лову. Так, в естуарії лов відбувався у портовій зоні в 

Зюдерельбе (м. Гамбурґ), яка характеризується відсутністю течії, в той час як у 

Ґестгахті риба відловлювалась у проточній воді. Планктонні циклопоїди, які є 

першими проміжними хазяями A. crassus (Moravec 2013), зазвичай уникають течії. 

Саме відсутність течії в естуарій зоні й могло сприяти високій чисельність 

нематод. 

Слід відзначити, що майже усі із перелічених паразитів, мають господарське 

значення. Так, представники родини Heterophyidae є одними із агентів 

«чорноплямистого захворювання» (Бауер 1987; Судариков 2006). Це 

захворювання негативно впливає на популяції риб, зокрема на промислові види. 

Тим більше високе економічне значення має нематода A. crassus, яка заражає таку 

важливу промислову рибу, як вугра (Moravec 2013). Відповідно, включаючись до 
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життєвих циклів цих паразитів, бичкоподібні риби відіграють важливу роль у 

поширенні агентів небезпечних захворювань промислових риб. Акантоцефал 

P. laevis є ймовірно інвазивним видом у басейні Північного моря, де витісняє 

місцевий вид – P. tereticollis (Hohenadler et al. 2018a, b). Таким чином, 

бичкоподібні риби-вселенці, як носії цих паразитів, сприяють зміні місцевої 

паразитофауни. Як відзначають Емде та ін. (Emde et al. 2014), капсули цистакантів 

використовуються личинками нематоди A. crassus, що описано ними як 

«стратегію Троянського коня». Відповідно, наявність у бичків цих цистакантів 

несе подвійну загрозу. 

*** 

Таким чином, можна читко розділити популяції риб, що заселяють нові 

акваторії активно, і популяції, що були штучно інтродуковані до нових акваторій. 

При штучній інтродукції (як правило це дистанційні інвазії) стрес досить сильний 

і зараженість паразитами досить низька, що відповідає «гіпотезі позбавлення 

ворогів». Натомість при активному розселенні риби просуваються коридорами 

інвазій поступово, тому стрес від заселення нових акваторій значно менший, а 

подібність до природних популяцій за складом паразитів – значно більшою. 

Загальною рисою бичкоподібних риб-вселенців є відносно низька кількість 

дорослих видів паразитів і домінування личинкових форм, не специфічних до 

хазяїв. Низька представленість у риб-вселенців дорослих стадій паразитів 

викликана тим, що дорослі форми є більш специфічними до хазяїв, ніж личинки. 

В свою чергу личинки є зазвичай більш адаптивними і здатними до колонізації 

нових хазяїв. Саме тому для цілої низки паразитів бички-вселенці виступають 

проміжними або паратенічним хазяями. 

В усіх досліджених акваторіях спостерігається «повернення паразитів». Із 

певним часом після колонізації вселенцями нових акваторій їхня паразитофауна і 

роль у паразитарних системах становиться більш подібною до такої у природному 

ареалі. Спостерігається аналогія у ролі інвазивних хазяїв у паразитарних системах 

інвазованих екосистем до їх ролі паразитарних системах у природному ареалі, на 
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що вказує приклад зараженості бичків-вселенців метацеркаріями N. umbellus 

(Великі озера) і B. polymorphus (Балтійське море, басейн Вісли). 

Серед випадків спільної інтродукції паразитів і хазяїв у Понто-Каспійських 

бичків нами відзначені тільки моногенея G. proterorhini (басейни Вісли, 

Середнього Дніпра і Дунаю) і цестода P. gobiorum (Середній Дніпро). В свою 

чергу, ротань-головешка в Європі є хазяїном 4-х співінтродукованих специфічних 

паразитів: G. obstinata, H. alexeevi, G. perccotti і N. perccotti. Єдиним можливим 

прикладом концепції «передачі паразитів» є випадок інтродукції акантоцефала 

A. rhinensis із бичком-кругляком до Лаби. В усіх інших випадках бички відіграють 

важливу роль у поширенні інтродукованих видів паразитів, які були заселені із 

іншими хазяями, що відповідає «гіпотезі інвазивного розтоплення»: це зокрема 

трематоди Apophallus spp., N. skrjabini, акантоцефал P. laevis і нематода A. crassus. 

Цій гіпотезі відповідає також поширення із Понто-Каспійськими бичками 

азійської цестоди S. acheilognathi, однак тут ми спостерігаємо щось середнє між 

«інвазивним розтопленням» і «перешкоди у передачі», оскільки бички вилучають 

частину популяції паразита із життєвого циклу. 



 309

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 
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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. 

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. 
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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 
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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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