
Вступ. Дикі м’ясоїдні тварини є важливим 
компонентом екосистеми. Найбільш пошире-
ними представниками представник фауни ди-
ких тварин в Україні являється лисиця. Відо-
мо, що лисиці можуть бути інвазовані вели-
кою кількістю інвазійних захворювань, носія-
ми та розповсюджувачами збудників. 

Тому, існує загроза щодо розповсюдження в 
природних ландшафтах, екосистемах різнома-
нітних паразитозів кишкового тракту лисиць, 
диких і домашніх м’ясоїдних (собаки, коти). 
Разом з тим серед великої кількості хвороб ки-
шкового тракту лисиць певна кількість є небе-
зпечними для людей.  

У спеціальній літературі реєструється знач-
на частина робіт присвячена проблемі парази-
тозів кишкового тракту лисиць. Дослідники з 
різних країн констатують, що паразитофауна 
кишкового тракту лисиць – надзвичайно різно-
манітна і представлена збудниками протозоо-
зів та гельмінтозів [1, 5–8, 11–14, 21, 24, 25, 
28, 30, 33]. 

Слід звернути увагу на паразитарні хворо-
би, спільні для домашніх і диких м’ясоїдних, 
частина з яких – зоонози [2, 4, 17–19, 22, 23, 
26, 29, 31]. Серед них важливе місце займає 
токсокароз [3, 10, 15, 20, 27, 32]. 

У науковій літературі недостатньо з’ясовані 
питання особливостей зональної та крайової 
епізоотології, видового складу збудників киш-
кових інвазій лисиць, їх асоціацій. 

Мета – встановити поширення паразитозів 
кишкового тракту лисиць (Vulpes vulpes) Схід-
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ного регіону України. 
Матеріал і методи досліджень. Поширення 

паразитозів кишкового тракту серед популяції 
лисиць лісового заказнику “Лозовеньківський” 
здійснювали шляхом проведення копроскопіч-
них досліджень. 

Матеріалом для дослідження слугували фе-
калії від лисиць. Відбір проб фекалій здійсню-
вали методом випадкової вибірки по шляхах 
пересування і перебування лисиць.  

Відібраний матеріал досліджували в лабора-
торії кафедри паразитології Харківської дер-
жавної зооветеринарної академії стандартизо-
ваним методом Фюллеборна згідно ГОСТ 
25383-82 (СТ СЕВ 2547–80). 

Основними показниками при дослідженні 
були показники ураження лисиць найпрості-
шими та гельмінтами – екстенсивність інвазії 
(ЕІ – % уражених тварин) та інтенсивність ін-
вазії (ІІ – кількість яєць гельмінтів чи ооцист 
найпростіших у полі зору мікроскопу). 

Морфологію виявлених овоскопічних яєць 
гельмінтів та ооцист найпростіших вивчали 
шляхом мікроскопії, за малого (8×10) та серед-
нього (8×40) збільшення мікроскопу.  

Видову належність збудників визначали за 
допомогою спеціальних атласів та визначників 
[9, 16, 34]. 

Результати та їх обговорення. Аналіз зіб-
раного та опрацьованого матеріалу показав, 
що інвазії кишкового тракту лисиць на терито-
рії лісового заказнику “Лозовеньківський” зна-
чно поширені. 

Із 47 досліджених проб фекалій від лисиць 
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збудники інвазій шлункового-кишкового трак-
ту були виявлені у 46 пробах – інвазованість 
склала 97,89 % (таблиця).  

Паразитози кишкового тракту досліджених 
лисиць представлені протозоозами та немато-
дозами. 

Із протозоозів у лисиць виявлено еймеріоз в 
17,02 % випадків та цистоізоспороз – у 
34,04 %. 

Поширенішими у лисиць виявились немато-
дози: токсокароз (ЕІ=19,14 %), токсаскароз 
(ЕІ=14,89 %), анкілостомоз (ЕІ=63,82 %), ун-
цинаріоз (ЕІ=29,78 %), трихуроз (ЕІ=61,70 %)  

Встановлено, що з числа захворювань сис-

теми травлення лисиць однокомпонентні інва-
зії становили 13,04 % від числа інвазованих, з 
них еймеріоз – 2,17 %, токсокароз – 2,17 %, 
анкілостомоз – 4,34 %, трихуроз – 4,34 % (рис. 
8). 

Найбільший відсоток паразитарних захво-
рювань становили асоціативні інвазії 
(86,96 %), серед яких протозойно-нематодозні 
– 41,3 % та асоціативні нематодозні – 43,47 %. 

Асоціативні інвазії представлені різним 
співвідношенням збудників по кількості (рис. 
9).  

Так, із асоціативних інвазій травної системи 
лисиць найчастіше реєстрували  двохкомпоне-

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.5.№1,2017 107 

Таблиця. Поширення кишкових інвазій кишкового тракту лисиць (n=47) 

Збудники 

n=47 

К-ть позитив-
них проб 

ЕІ, % 
Інтенсивність інвазії  

(к-ть яєць гельмінтів чи ооцист найпрості-
ших у полі зору мікроскопу) 

найпростіші 
еймерії 8 17,02 2-3 до 15 (6,87±1,45) 

цистоізоспори 16 34,04 3-5 до 30 (13,18±2,37) 

нематоди 

токсокари 9 19,14 3-5 до 20 (9,55±2,17) 

токсаскариси 7 14,89 2-3 до 15 (6,42±1,77) 

анкілостоми 30 63,82 5-10 до 50 (16,23±2,15) 

унцинарії 14 29,78 3-5 до 20 (9,64±1,80) 

трихуріси 29 61,70 3-5 до 15 (6,44±0,65) 

Рис. 1 Оциста збудника роду 
Cystoisospora (8×40) 

Рис. 2 Оциста збудника роду 
Eimeria (8×40) 

Рис. 3. Яйце збудника роду 
Uncinaria (8×40) 

Рис. 4. Яйце збудника роду 
Ancylostoma (8×40) 

Рис. 5. Яйце збудника роду 
Trichuris (8×40) 

Рис. 6. Яйце збудника роду 
Toxаscaris (8×40) 



нтні інвазії (47, 82 %). 
Трьохкомпонентні асоціативні інвазії та чо-

тирьохкомпонентні становили по 15, 21 % від-

повідно, п’ятикомпонентні – 8,69 %. 
Висновки та перспективи подальших ро-

зробок. 
1. Кишкові інвазії лисиць у Східному регіо-

ні, а саме на території лісового заказнику 
“Лозовеньківський” – широко розповсюджені 
(ЕІ=97,89 %). 

2. Інвазії кишкового тракту лисиць предста-
влені протозоозами (еймеріоз, цистоізоспороз) 
та нематодозами (токсокароз, токсаскароз, ан-
кілостомоз, унцинаріоз, трихуроз). 

3. Паразитози кишкового тракту лисиць пе-
ребігають у вигляді асоціативних інвазій – 
86,96 %, із яких протозойно-нематодозні – 
41,3 %, асоціативні нематодозні – 43,47 %. 
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Рис. 8. Яйце збудника роду Toxocara (8×40) 
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Рис. 8. Поширення моно- та асоціативних інвазій кишкового тракту лисиць. 

Рис. 9. Відсоткове співвідношення асоціативних та моноінвазій кишкового тракту лисиць. 



4. У лисиць частіше реєстрували двохко-
мпонентні інвазії – 47,82 %, трьохкомпонентні 
і чотирьохкомпонентні по – 15,21 %, п’ятико-
мпонентні – 8,69 %. 

Враховуючи значну популяцію лисиць на 
території України, їх небезпеку, як джерела 
інвазійних захворювань, необхідно здійснюва-

ти постійний моніторинг інвазованості цих 
тварин на паразитози кишкового тракту. Вста-
новлення поширення інвазійного початку, ви-
дового складу збудників паразитарних хвороб 
лисиць відкриває перспективу контролю над 
ситуацією щодо можливості поширення захво-
рювань спільних для диких і домашніх м’ясої-
дних та небезпечних для людини.  
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ПАРАЗИТОЗЫ КИШЕЧНОГО ТРАКТА ЛИС (VULPES VULPES) ВОСТОЧНОГО 
РЕГИОНА УКРАИНЫ 

Люлин П. В., Федорова Е. В. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, пгт Малая Даниловка, Харьковская обл 

Проведено копроскопическое обследование популяции лис. По результатам копроскопических иссле-
дований установлена 97,8 % инвазированность лис паразитозами кишечного тракта (протозоозами, 
нематодозами и их ассоциациями). Среди паразитозов кишечного тракта моноинвазии выявлены в 
13,04 % случаев, ассоциативные протозойно-нематодозные инвазии – у 41,3%, ассоциативные немато-
дозных инвазий –  43,47% от числа инвазированных животных. Чаще регистрировались двухкомпо-
нентные инвазии – 47,82 %, реже – трех- и четырехкомпонентные (по 15,21 %), пятикомпонентные – 
8,69 % случаев. 

Ключевые слова: лисы, экстенсивность инвазии, интенсивность инвазии, эймериоз, цистоизоспороз, 
токсокароз, токсаскароз, анкилостомоз, унцинариоз, трихуроз. 

INTESTINAL PARASITOSIS OF FOXES (VULPES VULPES) IN THE EASTERN 
REGION OF UKRAINE 

P. Lyulin, O. Fedorova  

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Malaya Danylovka, Kharkiv region. 

Summary. The aim of the study was to investigate the spread of parasites of digestive tract of foxes (Vulpes 
vulpes) in the Eastern region of Ukraine. 

The spread of parasites of digestive tract among populations of foxes in wildlife sanctuary called 
“Losovenkivskyy" carried through coproskopic research. 

Materials for the study were feces of foxes. Samples of feces were carried out by random sampling on the 
movement way and place of stay of foxes. 

Main indicators in the study were indexes of infection of foxes with protozoan and helminthes - extensiveness 
of infestation (EI –% of affected animals) and intensity of infestation (II - the number of helminthes eggs or oo-
cysts in the field of view of the microscope). 

Morphology of helminthes eggs and oocysts were studied by microscopy on a small magnification of micro-
scope (8 × 10) and on an average magnification of microscope (8 × 40). 

By the results of coproskopic studies it was found that 97.8 % of foxes in wildlife sanctuary 
“Losovenkivskyy" were infected with parasites of digestive tract (protosoosis, nemathodosis and their mix inva-
sions). 

Invasion diseases of digestive tract of foxes were presented by protosoosis (eimeriosis, cystoisosporosis) and 
nemathodosis (toxocarosis, toxascarosis, ancylostomosis, uncinariosis, tryhurosis). 
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There were found 17.02% of foxes that were infected with eimeriosis and 34.04 % of foxes that were infected 
with cystoisosporosis.  

It was established that mostly foxes were infected with such nemathodosis: toxocarosis (EI = 19.14 %), tox-
ascarosis (EI = 14.89 %), ancylostomosis (EI = 63.82 %), uncinariosis (EI = 29.78 %), tryhurosis (EI = 
61.70%). 

It was established that in foxes were registered different invasive diseases: two-component (47.82 %), three-
component and four -component (15.21 % and 15.21 %), five-component (8.69 %). 

Key words: foxes, extensiveness of infestation, intensity of infestation, eimeriosis, cystoisosporosis, toxocaro-
sis, toxascarosis, ancylostomosis, uncinariosis, tryhurosis. 


