
Постановка проблеми. У місті Харків та 

передмісті живе значна кількість птахів – го-

лубів різних порід, в тому числі й диких голу-

бів, які є постійними відвідувачами скверів, 

майданчиків, ринків та інших об’єктів і мо-

жуть слугувати розповсюджувачами найбільш 

поширених кишкових нематодозів, зокрема, 

аскаридіозу. 

Серед нематодозних хвороб травного кана-

лу голубів аскаридіоз – одна з найбільш поши-

рених інвазій, яка реєструється у багатьох кра-

їнах світу [7–16]. Ураженість голубів на аска-

ридіозну інвазію, в окремих осередках, може 

сягати 80 % і більше, а смертність з причини 

біологічних особливостей збудника (личинки 

другої стадії проникають у слизову оболонку 

кишечника, печінки і легень) до 40–50 %.  

Однак, у доступній нам зарубіжній та особ-

ливо вітчизняній літературі проблема аскари-

діозу голубів висвітлена недостатньо. Сучасні 

дані щодо особливостей епізоотології цієї ін-

вазії в Україні відсутні. Отже, лишаються не-

з’ясованими та актуальними питання поши-

рення і сезонно-вікової динаміки аскаридіоз-

ної інвазії голубів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема аскаридіозу голубів постала з мо-

менту виникнення та описання збудника As-

caridia columbae (Gmelin, 1790; Travassos, 

1913). В подальшому К.І. Скрябін (1951) опи-

сав цього збудника, його морфологію, розпо-

всюдження в країнах Європи, Америки, Азії, 

Австралії, колишньому СРСР, Казахстані, Аф-

риці [1, 3, 5, 6, 17]. 
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Нині більшість наукових повідомлень, в 

яких йде мова про аскаридіоз голубів, надхо-

дять з Індії, Ірану, Іраку, Бразилії [8–15]. 

У загальній проблемі аскаридіозу голубів 

залишаються невирішеними питання крайової 

епізоотології, особливостей інвазування, се-

зонно-вікової динаміки хвороби в умовах міс-

та Харків і передмісті. 

Тому, метою і завданням досліджень було, 

з’ясувати деякі питання епізоотології 

(поширення, сезонно-вікову динаміку) аскари-

діозу голубів в умовах міста Харків та перед-

місті. 

Матеріал і методи досліджень. 
Для вирішення поставлених завдань були 

проведені дослідження з вивчення низки пи-

тань епізоотології аскаридіозу голубів в умо-

вах міста Харків і передмісті протягом 2014–

2015 рр. Користувались загальноприйнятими 

клініко-паразитологічними, епізоотологічними 

та спеціальними копроскопічними методами 

досліджень. Проби калу відбирали індивідуа-

льно, з підлоги, гнізд, огороджуючих констру-

кцій голубника зранку і переважно під час де-

фекації. Визначали екстенсивність та інтенси-

вність інвазії, сезонну та вікову динаміку за-

хворювання. Відібраний матеріал досліджува-

ли в лабораторії кафедри паразитології 

ХДЗВА методом Фюллеборна згідно ГОСТ 

26283 (СТ СЕВ 2647–80). Загиблих голубів 

піддавали неповному гельмінтологічному роз-

тину за К. І. Скрябіним. Виявлених нематод 

досліджували гельмінтоскопічно. 
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Результати досліджень та їх обговорення. 
У результаті проведення епізоотологічних 

досліджень, в окремих господарствах міста 

Харків і передмісті нами зафіксовано загибель 

20–40 % голубів від загального поголів’я пти-

ці. Для з’ясування причин загибелі голубів та 

діагностики інвазії проводили неповний гель-

мінтологічний розтин за К. І. Скрябіним [4] 

(рис. 1, 2). Трупи голубів виснажені, пір’я 

тьмяне, скуйовджене. Навколо анального 

отвору у окремих птахів пір’я забруднене ка-

ловими масами. Основні патологоанатомічні 

зміни виявили у шлунково-кишковому каналі, 

які характеризувались низькою наповненістю 

зоба кормом, деструктивно-ексудативно-

альтеративними процесами. В тонкому відділу 

кишечника виявляли від 2–3 до 12–17 екземп-

лярів нематод А. columbae завдовжки від 20 до 

40 мм. В місцях локалізації нематод і на всьо-

му протязі кишечник був напівпорожній, запо-

внений великою кількістю непрозорого густо-

го слизу. 

Слизова оболонка тонкого кишечника, осо-

бливо в місцях локалізації А. columbae, набря-

кла, катарально запалена, нерівномірно гіпер-

емійована з множинними крапково-

смугастими крововиливами. 

При вивченні морфології та ідентифікації, 

виявлених аскаридій звертали увагу на будову 

головних кінців паразитів (рис. 3), а саме на їх 

ротовий отвір (рис. 4), будову хвостових кін-

ців самців та наявність на них сосочків, присо-

сок тощо (рис. 5, 6), будову хвостових кінців 

самок (рис. 7) та розташування вульви (рис. 8).  

У виділених паразитів кутикула добре роз-

винена. Вхід у ротову порожнину оточують 
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Рис. 1. Розтин загиблого голуба Рис. 2. Шлунково-кишковий канал голуба 
при розтині 

Рис. 3. Головний кінець паразита (×100).  Рис. 4. Ротовий отвір паразита, оточений 
трьома губами (×300)  



три губи. Самці А. columbae довжиною 16–

31 мм, деякі досягають 40 і навіть 70 мм, спі-

кули однакові, їх довжина 1,2–1,8 мм. У сам-

ців хвостові крила не виражені, добре сформо-

ваний прианальний присосок, мають 14 пар 

сосочків (9 преанальних і 5 постанальних).  

Довжина самки становила 20–40, інколи 

50–70 мм. У порожнині тіла статевозрілої сам-

ки добре видно матку з яйцями (овальної фор-

ми сірого кольору). Ближче до головного кін-

ця, посередині тіла, розташовано отвір вульви, 

а на хвостовому кінці – анус.  

Зажиттєво поширення аскаридіозу у голубів 

міста Харків та його передмісті визначали за 

результатами копроскопічних досліджень фе-

калій за методом Фюллеборна та виявляли яй-

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№2,2016 70 

а 

б 

Рис. 5. Хвостовий кінець самця (×100)  Рис. 6. Хвостовий кінець самця: 
а – хітинізований присосок, б – отвір клоаки (×300) 

Рис. 7. Хвостовий кінець самки (×100)  Рис. 8. Отвір вульви на тілі самки (×300)  

Рис. 8. Яйце А. columbae (×400) 



ця збудників характерної будови (рис. 9). Ви-

значали рівень екстенсивності та інтенсивнос-

ті аскаридіозної інвазії. 

Як показали дослідження, аскаридіоз голу-

бів в умовах міста Харків реєструється у 

21,3 % голубів, а в умовах передмістя сягає 

30,1 % (табл. 1). 

Особливості вікової динаміки аскаридіозу 

голубів досліджували на різновікових групах 

птахів віком від 1 місяця до 1 року і старше 

шляхом проведення копроскопічних дослі-

джень.  

Як видно з наведених даних таблиці 2 дина-

міка екстенсивності та інтенсивності інвазії 

свідчить про те, що інвазування голуб’ят на-

стає у віці близько 2,5–3-х місяців про що сві-

дчить поява виділення поодиноких яєць 

А. columbae у 3,5–4-х місячному віці. 

Максимального показника інвазування до-

сягає у 8–9 місячному віці – до 42,8–50,0 % 

при інтенсивності 5–10–25 яєць в 20-ти полях 

зору мікроскопу, а в подальшому, при досяг-

ненні 1 року і старше інвазія набуває хроніч-

ного безсимптомного характеру і перебігає у 

вигляді паразитоносійства з охопленням до 

5 % поголів’я і низькою  інтенсивністю 1–2–3 

яєць А. columbae в 20-ти полях зору мікроско-

пу. 

Сезонна динаміка захворюваності  голубів 

аскаридіозом представлена в таблиці 3.  

Як видно з наведених даних максимального 

розвитку аскаридіозна інвазія у голубів набу-

ває в кінці літа та на початку осені досягаючи, 

відповідно 20,0 та 46,09 %. В зимовий і весня-

ний періоди рівень інвазії значно знижується, 

перебігає безсимптомно у вигляді паразитоно-

сійства (ЕІ=4,6–6,6 %). 

Таким чином, аскаридіоз голубів в умовах 

міста Харків та передмісті є поширенню інва-

зією, має виражену сезонну динаміку. Макси-

мального підйому інвазія набуває у віці 7–9 

місяців, що за сезонами року співпадає з кін-

цем літа, початком осені. 
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Місце відбору проб Досліджено, гол  Інвазовано, гол ЕІ, % 
К-ть яєць в 20-ти  

п. з. м. 

Харків 75 16 21,3 2–3–5 

передмістя 

(Дергачівський, 

Харківський район) 

93 28 30,1 1–5–8 

Таблиця 1. Показники ЕІ та ІІ аскаридіозу голубів  

Вік (міс.) Досліджено, гол Інвазовано, гол ЕІ, % Інтенсивність інвазії 

1–3 25 – – – 

4 25 1 4,0 1–2–3 

5 20 2 10,0 2–3–5 

6 20 3 15,0 3–5–7 

7 25 8 32,0 5–10–15 

8 21 9 42,8 5–10–20 

9 20 10 50,0 7–10–25 

1 р. 19 3 15,7 3–5–7 

1,5 р 20 1 5 1–2–3 

2 р. 22 – – – 

Таблиця 2. Вікова динаміка аскаридіозу голубів  



Висновки. 
1. В умовах міста Харків та передмісті аска-

ридіоз голубів значно поширений – ЕІ=21,3–

30,1 %. 

2. Перебіг аскаридіозу (екстенсивність та 

інтенсивність інвазії) залежить від віку і сезо-

ну року. 

3. Інвазування голубів відбувається у віці 

старше 2,5-3-х місяців. 

4. Максимального підйому інвазія набуває у 

7–9-місячному віці ЕІ=32–50,0 %. 

5. Сезонність перебігу аскаридіозу голубів 

характеризується максимальним підйомом в 

кінці літа на початку осені відповідно 20 і 

46,09 %. 

Перспективи подальших досліджень. 
Враховуючи небезпеку аскаридіозної інвазії 

для здоров’я птахів і значне її поширення се-

ред голубів міста Харків та передмісті необ-

хідно здійснювати постійний моніторинг цієї 

інвазії. Встановлення поширення, сезонно-

вікової динаміки аскаридіозу відкриває перс-

пективу розробки заходів боротьби з аскариді-

озною інвазією голубів, з використанням ефек-

тивних антигельмінтиків та препаратів для 

дезінвазії зовнішнього середовища.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, СЕЗОННО-ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА АСКАРИДИОЗА 
ГОЛУБЕЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ХАРЬКОВ И ПРИГОРОДЕ 

Люлин П. В., Федорова Е. В. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков 

Приведены результаты исследований по распространению и сезонно-возрастной динамике аскаридио-

за голубей в условиях города Харьков и пригороде. Установлено, что аскаридиоз голубей распространен – 

ЭИ = 21,3-30,1%, течение (экстенсивность и интенсивность инвазии) зависит от возраста и сезона го-

да, инвазирование голубей происходит в возрасте старше 2,5-3-х месяцев, а максимальный подъем инва-

зия приобретает в 7-9-месячном возрасте ЭИ = 32-50,0%, максимальный подъем заболеваемости прихо-

дится на конец лета начало осени (20 и 46,09% соответственно). 

Ключевые слова: аскаридиоз, экстенсивность, интенсивность инвазии, голуби.  

PREVALENCE, SEASONAL AND AGE-RELATED DYNAMICS OF PIGEONS' ASCARIDOSIS 
IN KHARKIV AND ITS SUBURBS 

P. Lyulin V., O. Fedorova  
Kharkov State Zooveterinary Academy, Kharkiv 

The epizootic results, clinical and parasitological, of helminthological studies of pigeons, in Kharkov and its 

suburbs for the study of prevalence, seasonal dynamics and age related to ascariasis pigeons conducted during 

2014-2015 are presented in the article. Laboratory research was conducted in parasitological service state of 

Kharkov State Academy Zoo-vet. 

The purpose and objective of research was to clarify some questions of epizootology (distribution, seasonal 

and age-related dynamics) of ascariasis in pigeons in Kharkov and its suburbs. 

The extension and intensity of the invasion were determined by the method coproscopic diagnostic laboratory 

called Fyulleborns. Ascarides amount of eggs Ascaridia columbae was counted under low magnification micro-

scope in 20 fields of view. 

Dead pigeons were subjected to postmortem autopsy. Incomplete autopsy of pigeons using  method of 

K. I. Scriabin was carried out. Purpose of the study was to conduct helminthological research and to establish the 

type of agent by helmintoscopic method. 

The species of Nematode called Ascaridia columbae was determined using qualifier of K. I. Scriabin. Morpho-

logical features of Ascaridia columbae (mouth, suction cups, papillae, spicules and so on) were compared with 

literature data. 

As a result of studies wide spreading of ascariasis of pigeons in Kharkov (EI=21,3 %) and in its suburbs 

(EI=30,1 %) was established.  

Age-related dynamic of the disease was studied. It was indicated that young pigeons infected approximately in 

2,5-3-month of age. It was established that eggs of Ascaridia columbae appear in fecal masses of young pigeons 

aged 3,5-4 months. 

 

Key words: ascariasis, extention, invasions intensity, pigeons  


