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середньовікових деревостанів, включених лісовпорядкуванням до розрахунку головних 
рубок. Зменшились площі стиглих дубняків на 829,1 га, а  пристигаючих та перестійних 
збільшились відповідно на  892,7 га та  594,9 га. Протягом 12-ти річного періоду 
загальна площа насаджень дуба звичайного зменшилась до 123386,5 га, тобто на 1666,0 
га, що становить 1,3 %. 

Висновки. Існуючий розподіл вкритих лісом площ вказує на нерівномірний та 
далекий від оптимального рівня поділ вікових груп деревостанів. Стиглих деревостанів 
дуба нараховується лише 11,1 %, а пристигаючих 8,6 %, що говорить про зменшення 
можливостей заготівлі стиглої деревини у наступні 10-20 років. Разом з цим, значний 
відсоток середньовікових деревостанів дуба (64,4 %)  у наступні періоди дозволить 
різко збільшити можливості заготівлі деревини, що у свою чергу викличе значне
навантаження при лісовідновленні та не дозволить сформувати близький до 
оптимального розподіл лісостанів за віковими групами.  
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Постановка проблеми. Фауністичні дослідження личинок трематод, 
представляють практичний і теоретичний інтерес, і в наш час не втрачають своєї 
актуальності. Трематоди є збудниками широкого кола небезпечних гельмінтозів 
людини і тварин, що зумовлює постійну увагу паразитологів до вивчення життєвих 
циклів цих гельмінтів. На сьогодні, в світі нараховується понад 18000 видів трематод, 
які характеризуються складним життєвим циклом, у реалізації якого першорядне 
значення мають молюски [1]. Незважаючи на велику кількість робіт трематодофауни 
молюсків України, зокрема Українського Полісся, відомості про цю групу гельмінтів не 
є достатньо повними. Зокрема, відомості про залежність фауністичного складу личинок 
трематод молюсків від екологічних особливостей водойм обмежені.  

Отже, мета наших досліджень полягала у вивченні трематодофауни 
прісноводних черевоногих молюсків озера Почаївське Рівненьскої області. 

О,бєкт та методика дослідження. Матеріалом для паразитологічних 
досліджень слугували збори 134 екз. молюсків Lymnaea (Lymnaea) stagnalis 
(Linne,1758), Planorbarius corneus (Linne, 1758) та Contectiana (Contectiana) listeri 
(Forbes et Haney, 1853). Видову приналежність молюсків визначали конхологічним 
методом з урахуванням анатомічних даних [2-4]. У водоймі визначали щільність 
поселення молюсків методом деревя,ної рамки з площею покриття 1м2, виявляли 
характер донних відкладень та місця перебування молюсків. Морфологію партеніт і 
личинок трематод вивчали переважно на живих екземплярах із використанням 
вітальних барвників: сульфат нильский синій, метиленовий синій та нейтральний 
червоний [5]. Видову приналежність личинок трематод визначали за роботами В. І. 
Здуна [6], М. І. Черногоренко [7], В. Є. Сударікова [8] та A. Faltynkova [9]. 
Гідрохімічний аналіз проб води здійснювали загальнопринятими методами [10]. 
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Спектрометричні дослідження проводили на гамма-спектрометрі АК-01С. Визначення 
видової приналежності рослин проводили за визначником [11]. 

Результати дослідження. Озеро Почаївське, розташоване в лісі, біля с. 
Вербівка Рівненської області. Озеро видовженої форми, завдовжки біля 2000 м, 
завширшки – до 700 м , завглибшки до 10 – 15 м. Береги пологі, заболочені, вкриті 
трав'яною рослинністю, чагарниками та деревами: сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), 
береза повисла (Betula pendula Roth.). На береговому укосі трапляються зарості очерету 
звичайного (Phragmites austalis (Cav.) Trin. ex.Steud.), осоки пухирчастої (Carex 
vesicaria L.). Із водних рослин переважає рдесник кучерявий (Potamogeton crispus L.), 
нитчасті водорості (Cladophorales; Ulotrichales). Дно водойми замулене, торф'яне. 
Видимого забруднення та загибелі водних організмів не виявлено. Озеро перебуває в 
віданні Висоцького лісгоспу. 

Вода з озера має рН 5,84, вміст кисню 8,1мгО2/дм
3, загальну мінералізацію – 

198,0мг/дм3, БСК5 – 5,6мгО2/дм
3, ХСК – 46,2мгО2/дм

3, перманганатну окиснюваність – 
18,48мгО2/дм

3. Вміст радіоцезію в донних відкладах становить 146Бк/кг, у водоростях – 
86,3, в молюсках – менше 22,5Бк/кг, у воді – до 2,0Бк/л.  

З молюсків у озері зустрічаються L. stagnalis, P. corneus та C. listeri. Параметри 
щільності поселення молюсків наведено в табл.1.  

Таблиця 1 
Параметри максимального та мінімального значення щільності поселення 

прісноводних молюсків (екз./м2) озера Почаївське (2010р.) 

Види молюсків Nmin - Nmax, екз/м
2

L. stagnalis 2,0 – 3,0 
P. corneus 1,0 – 2,0 
C. listeri 1,0 – 2,0 

Було виявлено 3 вида трематод із родин: Plagiorchiidae (L. nigrovenosus), 
Haematoloechidae (H. asper), Strigeidae (C. cornutus). Церкарії L. nigrovenosus виявлено в 
L. stagnalis (2,00%). Інший вид церкарй, H. asper - у P. corneus (1,64%). У одному 
випадку в C. listeri знайдено спороцисти Xiphidiocercariaе sp. (4,35%). Метацеркарії C. 
cornutus виявлено в L. stagnalis (6,00% ).  

Загальна екстенсивність інвазії молюсків партенітами і церкаріями трематод 
становила по 2,24%. Загальна екстенсивність інвазії - 4,48±1,79%. Екстенсивність інвазії 
досліджених молюсків партенітами і личинками трематод наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 
Екстенсивність інвазії (EI,%) личинками трематод молюсків озера Почаївське 

EI,% 
Вид молюска 

Всього 
досліджено

молюсків (екз.)
церкарії метацеркарії

Число видів 
церкарій 

(метацеркарій) 
L. stagnalis 50 2,00 6,00 1(1)
P. corneus 61 1,64 - 1(0)
C. listeri 23 - - -

Висновки. Озеро Почаївське (Рівненська обл.) за всіма параметрами близьке до 
озер Щацької групи, тут зустрічаються 3 вида молюсків, у яких знайдено 3 вида 
трематод. Трематодофауна молюсків озера певною мірою має випадковий характер та 
залежить переважно як від видового складу молюсків, так і багатства трематод, що 
пов,язане з видовим складом та концентрацією дефінітивних хазяїв. 
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