
Вступ. Запорукою успішного розвитку вів-

чарства є ветеринарне благополуччя поголів’я. 

Серед захворювань овець заразної етіології 

значне місце посідають ектопаразитарні хво-

роби, зокрема мелофагоз [3, 4, 8]. Інвазія за-

вдає галузі значних економічних збитків через 

втрату м’ясної та вовнової продуктивності, 

загибелі молодняку. Крім того, паразитуючи в 

організмі тварин, мелофаги негативно вплива-

ють на імунологічну реактивність хворих 

овець, приводячи до пригнічення В- і Т-систем 

імунітету [6, 7, 10]. 

Більшість результатів наукових досліджень 

свідчать, що мелофаги паразитують на вівцях 

упродовж року, однак мелофагоза інвазія має 

виражену сезонність. Так, згідно досліджень 

Ш. М. Абдулліна (1999, 2014) [1, 2], пік чисе-

льності овечих кровососок у дорослих овець 

настає в травні (ЕІ – 100 %). 

Після стрижки інтенсивність інвазії знижу-

ється і стає мінімальною в липні і серпні 

(12,10±2,2 і 18,0±3,3 % відповідно). Збільшен-

ня числа уражених овець починається посту-

пово і в листопаді екстенсивність мелофагоз-

ної інвазії значно збільшується та сягає макси-

муму у весняний період року. 

Таку ж сезонну динаміку мелофагозу овець 

на території Татарської АРСР відмітив 

Б. Л. Мединський (1977) [5]. Найбільшою ЕІ 

(100 %) є у період з березня і до початку черв-

ня. Після стрижки овець вона знижується і до-
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ходить до мінімуму у вересні-жовтні (36,5–

24,8 %). 

Проведеними дослідженнями R. E. Pfadt et 

al. (1975) [9] підтвердили, що стрижка овець 

знижує популяцію кровососок (до 77 %) і при-

зводить до зниження показників інвазованості. 

Однак, у доступній літературі відсутні дані 

щодо сезонного прояву мелофагозу в умовах 

вівцегосподарств на території нашої держави. 

Тому визначення залежності показників інва-

зованості овець збудником мелофагозу від по-

ри року в умовах України є актуальним напря-

мом досліджень. 

Мета досліджень – вивчити показники екс-

тенсивності та інтенсивності мелофагозної ін-

вазії у овець впродовж року та з’ясувати особ-

ливості сезонного прояву ентомозу. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилися у період з березня 2016 р. по 

лютий 2017 р. в умовах ТОВ “Дружба” Дикан-

ського району Полтавської області, неблагопо-

лучного щодо мелофагозу овець. Паразитоло-

гічні дослідження проводили в науковій лабо-

раторії кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи факультету ветеринар-

ної медицини Полтавської державної аграрної 

академії. 

При обстеженні поголів’я основними показ-

никами ураження овець збудником мелофаго-

зу були екстенсивність та інтенсивність інвазії 

(ЕІ та ІІ). Збирали та підраховували під час 

клінічного огляду овець виявлених кровососок 
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на різних стадіях розвитку (імаго, личинка, 

лялечка) упродовж року кожного місяця. Всьо-

го проведено 720 клінічних обстежень овець 

(по 60 тварин). 

Статистичну обробку результатів експери-

ментальних досліджень проводили шляхом 

визначення середнього арифметичного (М), 

його похибки (m). 

Результати та їх обговорення. Проведени-

ми дослідженнями встановлено, що ступінь 

ураженості овець збудником мелофагозу зале-

жав від пори року (табл.). 

Так, максимальні показники екстенсивності 

та інтенсивності мелофагозної інвазії реєстру-

вали у зимово-весняний період року (ЕІ– 

58,88–66,66 %, ІІ – 153,06±3,1 – 153,06±3,13 

екз. на тварину відповідно), а мінімальні вста-

новлювали влітку (ЕІ – 12,38 %, ІІ – 

12,38±1,04 екз. на тварину). Восени ступінь 

зараження овець починав поступово зростати і 

становив 31,66 %, 70,71±3,38 екз. кровососок. 

Однак, коливання ЕІ та ІІ у різні місяці 

впродовж року були неоднаковими. Так, пік 

екстенсивності інвазії припадав на лютий-

березень (70–71,67 %). В подальшому, впро-

довж квітня-травня ЕІ поступово знизилася до 

61,66 % і в червні, після стрижки овець, була 

мінімальною (8,33 %). У липні-серпні екстен-

сивність мелофагозної інвазії незначно збіль-

шилася до 16,66–18,33 %. Починаючи з верес-

ня, ЕІ поступово зростає з 25 %, сягнувши: у 

жовтні 28,33 %, листопаді – 41,66 %, грудні – 

48,33 %, січні – 58,33 %. 

Водночас, максимальні показники інтенсив-

ності мелофагозної інвазії реєстрували у квіт-

ні-травні 209,38±4,14 – 212,21±3,14 екз. на тва-

рину. У червні-липні виявляли мінімальну кі-

лькість кровососок на тілі овець (11,00±2,09 –

 9,30±1,22 екз.). В подальшому, ІІ поступово 

зростала і становила: у серпні –15,81±1,53 екз., 

вересні – 45,93±3,25 екз., жовтні –70,76±4,06 

екз, листопаді – 85,56±5,03 екз., грудні – 

137,31±4,29 екз., січні –157,51±6,16 екз. 

Отже, мелофагоз овець в умовах Полтавсь-

кої області має виражену сезонну динаміку. 

Такі коливання сезонних показників ЕІ та ІІ за 

мелофагозу овець пов’язані з умовами зовніш-

нього середовища, що впливають на розвиток 
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Таблиця. Показники інвазованості овець Melophagus ovinus залежно від пори року, (n=60) 

Місяці 
Уражено 

(тварин) 
ЕІ, % 

ІІ, екз/тв., 

М±m 
min / max 

Весна 

Березень 43 71,67 179,30± 5,49 98 / 238 

Квітень 40 66,67 209,38±4,14 119 / 245 

Травень 37 61,66 212,21±3,14 185/ 252 

В середньому за сезон 40,00 66,66 199,5±2,92 98 / 252 

Літо 

Червень 5 8,33 11,00±2,09 7 / 19 

Липень 10 16,66 9,30±1,22 4 / 19 

Серпень 11 18,33 15,81±1,53 8 / 25 

В середньому за сезон 8,66 14,44 12,38±1,04 4 / 25 

Осінь 

Вересень 15 25,00 45,93±3,25 22 / 71 

Жовтень 17 28,33 70,76±4,06 28 / 101 

Листопад 25 41,66 85,56±5,03 50 / 137 

В середньому за сезон 19,00 31,66 70,71±3,38 22 / 137 

Зима 

Грудень 29 48,33 137,31±4,29 69 / 69 

Січень 35 58,33 157,51±6,16 88 / 219 

Лютий 42 70,00 160,23±4,94 105 / 224 

В середньому за сезон 35,33 58,88 153,06±3,13 69 / 224 



кровососок, та літньою стрижкою овець. 

Висновки. 
1. Мелофагоз овець на території Полтавсь-

кої області реєструється впродовж року, однак 

інвазія перебігає з вираженою сезонною дина-

мікою. 

2. Максимальні показники екстенсивності 

мелофагозної інвазії в овець реєстрували у бе-

резні-лютому (до 71,67 %), мінімальні – у чер-

вні (8,33 %). 

3. Показники інтенсивності мелофагозної 

інвазії підвищувалися у квітні-травні (до              

212,21±3,14 екз. на тварину) та знижувалися у 

червні-липні (до 9,30±1,22 екз.). 

Перспективи подальших пошуків. Доці-

льним у подальших дослідженнях є вивчення 

лікувальної ефективності сучасних інсектици-

дів за мелофагозу овець. 
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МЕЛОФАГОЗА ОВЕЦ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Алексеева Е. А.  

Полтавская государственная аграрная академия, г.  Полтава 

Приведены результаты паразитологических и клинических исследований особенностей сезонной дина-

мики мелофагоза овец на территории Полтавской области. Установлено, что пик мелофагозной инвазии 
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приходится на зимне-весенний период года со спадом степени зараженности овец летом. Максимальная 

экстенсивность инвазии установлена в феврале-марте (ЭИ – 70–71,67 %), а интенсивность инвазии – в 

апреле-мае (II – до 212,21 ± 3,14 экз. на животном). Минимальные показатели зараженности овец обна-

ружены в июне (ЭИ – 8,33 %) и июле (9,30 ± 1,22 экз.). 

Ключевые слова: интенсивность инвазии, мелофагоз, овцы, сезонная динамика, экстенсивность. 

SEASONAL DYNAMICS MELOPHAGOSIS OF SHEEP IN POLTAVA REGION 

Ye. Alieksieieva 

Poltava State Agrarian Academy, Poltava 

Formulation of the problem. The key to successful development of sheep breeding is veterinary welfare of 

livestock. Among contagious etiology diseases of sheep a significant place occupy ectoparasitic diseases, 

including melophagosis. Invasion causing considerable economic damage to the industry due to the loss of meat 

and wool productivity, loss of young sheep. 

Most of the research results show that melophages parasitize on sheep throughout the year, but melophagic 

invasion has expressed seasonality. So the authors suggest that the peak population of adult sheep’s parasites 

occurs in May. After haircut intensity of invasion decreases and becomes minimum in July and August. Increasing 

the number of affected sheep occurs gradually and in November extensity of melophagosic infestation is greatly 

increased and reaches a maximum in the spring. 

Therefore, definition of depending of indicators invasiations of sheep by melophagosic agent from season in 

terms of Ukraine is the actual direction of research. 

The purpose of research – explore the indicators of extensiveness and intensity of melophasosic infestation in 

sheep throughout the year and find out the features seasonal manifestation of enthomoses. 

Materials and methods. Research conducted during from March 2016 to February 2017 in conditions of LTD 

«Druzhba» of Dykanka region of Poltava area, melophagosic troubled about the sheep. Parasitologic research 

conducted in the Scientific Laboratory of Parasitology and Veterinary and Sanitary Expertise Faculty of Veteri-

nary Medicine of Poltava State Agrarian Academy. 

When examining of livestock key indicators of sheep lesions by melophagosic pathogen were extensiveness and 

intensity of infestation (EI and II). 

Results and discussion. Conducted studies have established that the degree of infestation of sheep melo-

phagosic agent depended on the season. 

Thus, the maximum exposure of extensiveness and intensity of melophagosic infestation was recorded in the 

winter-spring season (EI – 58.88–66.66 %, II – 153.06±3.1 – 153.06±3.13 ex. at animal, respectively ) and set the 

minimum in summer (EI – 12.38 %, II – 12.38±1.04 ex. at animal). Autumn extent of infection of sheep after sum-

mer began gradually to grow and amounted to 31.66 %, 70.71±3.38 ex. parasites. 

Conclusions. 

1. Melophagosis of sheep in Poltava region registered during the year, but infestation occurs with expressed 

seasonal dynamics. 

2. The maximum performance of extensiveness of melophagosic infestation in sheep recorded in March and 

February (up to 71.67 %), minimum – in June (8.33 %). 

3. Indicators of melophagosic infestation were increased in April–May (up to 212.21±3.14 ex. at animal) and 

declined in June and July (up to 9.30±1.22 ex.). 

Prospects for further research. Advisable to consider in further research about study the therapeutic efficacy 

of modern insecticides at melophagosis of sheep. 

 

Key words: extensiveness, intensity of infestation, melophagosis, seasonal dynamics, sheep. 


