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Паразитарна інвазія та її вплив на поведінку проміжних хазяїв - прісноводних молюсків. – О.П. Житова– 
Надано аналіз розподілу інвазованих Planorbarius corneus (Linne, 1758) та Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linne, 
1758) у водоймах Житомирського Полісся. Встановлено, що за низьких температур середовища більшість 
інвазованих молюсків знаходиться на поверхні мулу. Виявлено, що характер розподілу молюсків відмічений нами 
восени, зберігається навесні, після виходу особин із зимівлі. Зміни в поведінці заражених тварин партенітами, 
церкаріями і метацеркаріями трематод є одним із проявів сформованого комплексу пристосувань паразита 
направленого на успішну реалізацію його життєвого циклу. 
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The parasitic invasion and its effects on the behaviour of intermediate hosts – freshwater mollusks. – O.P. Zhytova – The 
paper analyzes the distribution of invaded Planorbarius corneus (Linne, 1758) and Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linne. 
1758) in Zhytomyr Polissya water reservoirs. It has been established that under the low temperatures of  the environment 
most invaded mollusks are on the silt surface. It has been revealed that the character of mollusks distribution which we 
observed in the autumn time is preserved in the spring after the winterstay of individuals. The changes in the behaviour of 
animals invaded with parthenitae, cercriae and metacercariae of trematodes is one of the manifestations of the formed 
complex of the parasite accomodation aimed at the successful realization of its life cycle.  
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Вступ 
Зміна поведінки молюсків є одним із проявів 

зараження іх партенітами і личинками трематод. 
Встановлено, зокрема [6], що інвазія викликає у 
молюсків сильне подразнення, біль. Відомо [7, 9], 
що ендопаразитичні організми здатні 
модифікувати не тільки морфологічну структуру 
та фізіологічні реакції хазяїна ( паразитарна 
кастрація, гігантизм, зміна забарвлення ), але й 
поведінку останнього. В більшості випадків ці 
зміни носять не якісний, а кількісний характер 
(зниження загального рівня активності, 
порушення швидкості переміщення ). Разом з тим, 
в результаті паразитарних інвазій спостерігаються 
й якісні модифікації поведінки, зокрема 
преферентної. Так, при зараженні молюсків – га-
стропод протостронгілідами у деяких змінювався 
знак геотаксиса [13], а у Armadillidium vulgare, 
інвазованих личинками Dispharynx nasuta – 
фототаксиса ( на позитивний ) [15]. Незаражені 
молюски Hydrobia ulva (Gastropoda: Prosobranchia 
) швидше заривались у мул, ніж заражені, при 
цьому швидкість заривання інвазованих молюсків 

різнилась в залежності від видової приналежності 
паразитуючих личинок [12]. За даними Н.І. 
Юрлової, С.Н. Водяницької [12] у водоймі за 
екстримальних умов, при зниженні температури 
води восені, на поверхні мулу залишаються 
сильнозаражені молюски, тоді як серед особин що 
знаходились на глибині 5 – 6см були не 
зараженими було 60% особин.  

Аномальні форми поведінки, безумовно, 
сприяють більш активному виїданню 
потенціальними остатачними хазяями заражених 
проміжних хазяїв, і відповідно, успішному 
завершенню життєвого циклу паразита [6]. Разом 
з тим, не завжди характер впливу паразитів на 
хазяїна є однозначним [4, 5]. Численні 
спостереження [7] показали, що поведінка 
молюсків - перших проміжних хазяїв трематод, по 
суті не змінюється. Наприклад, різниці між 
термопреферендумом декількох видів стерильних 
і заражених гастропод не виявлено [14]. В той же 
час поведінка другого проміжного хазяя підлягає 
змінам. Так, наприклад, міняються фото – і 
геотаксиси мурах – других проміжних хазяїв 
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Dicrocoelium dendriticum [4]. Досить цікавою є 
поведінка безхребетних, які виконують функцію 
першого і другого проміжного хазяїна [7]. При 
цьому на стадіях, які відповідають рівню розвитку 
паразита в першому хазяїні, поведінка останнього 
не міняється, а на більш пізніших, зріла 
спороциста (мікрофаліди групи ‘’pygmaeus’’; 
Leucochloridium ) – вірогідно відрізняється від 
норми [3]. 

Враховуючи вищезазначене, метою наших 
досліджень було порівняння розміщення  по 
глибині мулу заражених молюсків з водойм 
різного типу в умовах Житомирського Полісся.  

 
Матеріал та методи досліджень 
Матеріалом для досліджень слугували 

молюски Planorbarius corneus (Linne, 1758) та 
Lymnaea (Lymnaea) stagnalis (Linne, 1758). Всього 
цих двох видів було зібрано 480екз., з них 240екз. 
в листопаді 2010р. та 240екз. в березні 2011р. в 
стоячій водоймі басейну р.Кам,янка та в р.Тетерів. 
Видову приналежність тварин визначали 
конхологічним методом [8, 10]. Визначення 
личинок трематод проводили на живому матеріалі 
з використанням вітальних барвників [11]. 
Інтенсивність інвазії - обраховували як загальну 
кількість паразитів на один досліджений 
екземпляр молюска. Індекс рясноти - 
обраховували як середню кількість знайдених 
паразитів в одному дослідженому екземплярі 
молюска.  

Ступінь інтенсивності ураження 
гепатопанкреаса оцінювали візуально, 
враховуючи критерії запропоновані зоологами [2]. 
На час досліджень температура води у водоймах 
наприкінці листопада становила 3 -5оС та 3 - 6 оС 
на початку березня. 

 
Результати досліджень 
Встановлено, що розподіл інвазованих 

молюсків у водоймах по глибині мулу не є 
рівномірним. При порівнянні глибини розподілу 
P. corneus та L (L.). stagnalis у досліджених 
водоймах виявлено, що екстенсивність інвазії 
особин що знаходились на поверхні мулу є 
високою порівняно з молюсками, які знаходились 
в мулі. Так, загальна екстенсивність інвазії P. 
corneus та L (L.). stagnalis, які знаходились на 
поверхні мулу становила відповідно 60,0% та 
61,67%. Зокрема, в стоячій водоймі 
екстенсивність інвазії P. corneus на поверхні мулу 
становила 63,33%, тоді як в мулі, на глибині 6 – 
10см ( 8,13±0,23см ) - 23,3%. При цьому, на 
поверхні мулу екстенсивність інвазії P. corneus 
метацеркаріями Cotylurus cornutus (Rudolphi, 
1819) складала 43,33%; партенітами і личинками 
трематод Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe 
locellus complex – 6,67%, редіями Echinoparyphium 
aconiatum ( Dietz, 1909 ) – 10, Notocotylus 
attenuatus ( Rudolphi, 1909 ) – 3,33%. Відповідно в 

мулі, екстенсивність інвазії P. corneus 
метацеркаріями C. сornutus становила 20% та 
спороцистами Xiphidiocercaria sp. – 3,33%. 
Інтенсивність інвазії одного молюска 
метацеркаріями C. сornutus на поверхні мулу 
становила в середньому 77екз., тоді як в мулі – 
9екз. Інтенсивність інвазії C. сornutus у P. corneus 
з поверхні мулу була вищою ніж у особин в мулі ( 
рис.1, 2 ). Індекс рясноти P. corneus з поверхні 
мулу складає 33,27, у особин в мулі – 0,87.  

В р.Тетерів у P. corneus зібраних з поверхні 
мулу, екстенсивність інвазії становила 56,6%, з 
них 6,67% метацеркаріями E. aconiatum і 6,67%  
C. сornutus та 43,3% партенітами і личинками 
Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe locellus 
complex. В мулі на глибині 4 – 5см ( 5,27±0,17см ) 
екстенсивність інвазії P. corneus партенітами 
трематод складала 20%, з них 13,33% 
спороцистами Xiphidiocercaria sp. та 6,67% 
редіями Echinostomata sp.  
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Рис.1. Розподіл молюсків P. corneus зібраних з поверхні 
мулу за інтенсивністю інвазії C. сornutus  

Fig.1. The distribution of P. corneus mollusks gathered 
from the silt surface by C. сornutus metacercariae in 
intensity invasion 
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Рис.2. Розподіл молюсків P. corneus зібраних на 
глибині мулу за інтенсивністю інвазії C. сornutus 

Fig.2. The distribution of P. corneus mollusks gathered 
from the silt by C. сornutus metacercariae in intensity 
invasion 
 

Аналогічна картина спостерігається й у  L.(L.). 
stagnalis. Так, у ставку екстенсивність інвазії 
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молюсків зібраних з поверхні мулу становила 
73,3%, з них 43,3% - партенітами і церкаріями 
Echinostoma revolutum (Frohlich, 1802), 23,3% - 
партенітами і личинками Opisthioglyphe ranae ( 
Froelich,1791 ) та 6,67% партенітами і церкаріями 
Apatemon gracillis (Rudolphi, 1819). У мулі на 
глибині 7 – 10см ( 8,27±0,17см ) екстенсивність 
інвазії L.(L.). stagnalis партенітами трематод 
становила 40%, з них 20% - редіями Echinostomata 
sp. та 20% спороцистами Xiphidiocercaria sp. 

У р.Тетерів ектенсивність інвазії L. (L.). 
stagnalis зібраних на поверхні мулу становила 
50%, з них 30% партенітами і церкаріями O. ranae 
та 20% E. revolutum. На глибині мулу 3 – 5см ( 
3,40±0,13см ), екстенсивність інвазії молюсків 
партенітами і личинками трематод складала 
23,3%, з них 13,3% спороцистами Xiphidiocercaria 
sp., 3,3% спороцистами і церкаріями O. ranae та 
6,7% редіями Echinostomata sp.  

Звертає на себе увагу те, що молюски на 
поверхні мулу були заражені переважно 
партенітами, церкаріями і метацеркаріями, тоді як 
на глибині, в мулі, переважно партенітами і 
метацеркаріями трематод. Лише в одному 
випадку у L.(L.). stagnalis були зареєстровані 
спороцисти і церкарії O. ranae. 

Разом з тим, нами відмічено, що зібрані на 
поверхні мулу L. (L.). stagnalis та P. corneus із 
ставка та р.Тетерів мали більшу ( P≤0,05 ) висоту 
та діаметр черепашки порівняно з особинами, які 
знаходились в мулі. 

Так, в р.Тетерів у L.(L.).stagnalis, зібраних на 
поверхні мулу висота черепашки становила в 
середньому 44,50±1,13мм, тоді як у мулі - 
41,30±1,16мм. У ставку висота черепашки L. 
(L.).stagnalis, яких знаходили на поверхні мулу 
складала в середньому 42,60±0,74мм, тоді як в 
мулі – 40,37±0,83мм. Відповідно в р.Тетерів у 
молюсків P. corneus на поверхні мулу діаметр 
черепашки становив в середньому 27,03±0,42мм, 
тоді як у мулі – 25,63±0,48мм, в ставку значення 
діаметра черепашки становили 27,70±0,32мм та 
26,43±0,49мм.  

Схожі результати спостережень було отримано 
Н.І. Юрловою та С.Н. Водяницькою [12]. Так, 
молюски Lymnaea tumida на поверхні мулу мали 
більшу висоту черепашки (11 – 15мм), порівняно 
з особинами, що знаходились в мулі (4 – 10мм, в 
одного – 17мм). В той же час Planorbis planorbis 
зібрані як в мулі, так і на його поверхні мали 
майже однакові розміри черепашок. 

Нами встановлено, що при виході на зимівлю 
середня екстенсивність інвазії L.(L.) stagnalis 
становила 46,67±4,56%, зокрема 36,67±6,22% у 
р.Тетерів та 56,67±6,39% у ставку. Відповідно 
середня екстенсивність інвазії P. corneus складала 
40,83 ±4,49%, зокрема 43,33±6,39% у ставку та 
38,33±6,27% в р.Тетерів. Встановлено, що серед 
усіх інвазованих молюсків 30,48% знаходиться в 

мулі, зокрема, 26,53% P. corneus та 33,93% 
L.(L.).stagnalis. 

Після виходу з зимівлі, на початку березня, 
після льодоставу, в досліджених водоймах, 
середня екстенсивність інвазії молюсків 
L.(L.).stagnalis та P. corneus вірогідно зменшилась 
( Р≤0,05 ) порівняно з осіннім періодом. Так, 
навесні середня екстенсивність інвазії 
L.(L.).stagnalis становила 20,0±3,65%, зокрема 
21,67±5,32% у ставку та 18,33±4,99% в р.Тетрів. 
Відповідно, середня екстенсивність інвазії  P. 
corneus складала 15,83±3,33%, зокрема 
15,0±4,61% в р.Тетерів та 16,67±4,81% в ставку.  

Встановлено, що характер розподілу молюсків 
відмічений нами восени, в листопаді, зберігається 
й навесні, після виходу особин із зимівлі. В ставку 
на поверхні мулу екстенсивність інвазії P. corneus 
складала 20,0% та в мулі на глибині 3 – 7см  
(4,90±0,23см ) – 13,30%. Так, на поверхні мулу 
екстенсивність інвазії P. corneus метацеркаріями 
C. сornutus становила 10,0%, партенітами і 
личинками N. attenuatus 6,67% та спороцистами 
Xiphidiocercaria sp. – 3,33%. В мулі 
екстенсивність інвазії метацеркаріями C. сornutus 
складала 6,67% та партенітами і церкаріями N. 
attenuatus - 6,67%. Інтенсивність інвазії одного 
молюска P. corneus метацеркаріями C. сornutus на 
поверхні мулу становила в середньому 30екз., 
відповідно в мулі – 4,0екз. Індекс рясноти у P. 
corneus з поверхні мулу становив 3,0, у особин в 
мулі – 0,27. У р.Тетерів екстенсивність інвазії P. 
corneus на поверхні мулу складала 20,0%, зокрема 
10,0% метацеркаріями E. aconiatum, 3,33 редіями 
Echinostomata sp. та 6,67% спороцистами 
Xiphidiocercaria sp. В мулі на глибині 1 – 6см ( 
2,80±0,23см ) екстенсивність інвазії P. corneus 
становила 10,0%, з них 3,33% метацеркаріями C. 
сornutus, 3,33 спороцистами Xiphidiocercaria sp. та 
3,33% редіями Echinostomata sp. 

Дослідження розподілу інвазованих 
L.(L.).stagnalis показали, що в ставку 
екстенсивність інвазії особин на поверхні мулу 
становила 30,0%, з них 6,67% спороцистами 
Xiphidiocercaria sp., 13,33 метацеркаріями E. 
aconiatum та 10% редіями Echinostomata sp. У 
мулі на глибині 3 – 7см ( 5,17±0,25см ) 
екстенсивність інвазії L.(L.).stagnalis становила 
13,33%, зокрема 6,67% редіями Echinostomata sp., 
3,33% спороцистами Xiphidiocercaria sp. та 3,33% 
метацеркаріями E. aconiatum. Відповідно, в 
р.Тетерів на поверхні мулу екстенсивність інвазії 
L.(L.).stagnalis становила 23,33%, з них 13,33% 
спороцистами Xiphidiocercaria sp., 3,33 редіями 
Echinostomata sp. та 6,67% метацеркаріями 
Echinostoma revolutum (Frohl.). На глибині мулу 1 
– 6см ( 3,07±0,24см ), екстенсивність інвазії 
особин становила 13,30%, з них 3,33% - 
метацеркаріями E. aconiatum та 10,0% 
спороцистами Xiphidiocercaria sp.  
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Встановлено, що навесні в досліджених 
водоймах серед інвазованих молюсків 65,12% 
особин знаходились на поверхні мулу, тоді як у 
мулі - 34,88%. Серед інвазованих L.(L.).stagnalis в 
р.Тетерів на поверхні мулу знаходиться 63,64%, у 
ставку – 69,23 молюсків, відповідно у мулі – 36,36 
та 30,77%. Ця картина була характерною і для P. 
corneus. Так, серед інвазованих P. corneus, в 
р.Тетерів на поверхні мулу знаходиться 66,67% 
особин, в ставку – 60,0%, тоді як в мулі – 33,33 та 
40% молюсків, відповідно.  

Відмічено, що молюски L.(L.).stagnalis та P. 
corneus, зібрані як в мулі так і на його поверхні, 
на відміну від осіннього періода, були майже 
однакових розмірів. Так, в р.Тетрів висота 
черепашки L.(L.).stagnalis зібраних з поверхні 
мулу становила в середньому 38,57±0,84мм, тоді 
як в мулі – 38,53±0,72мм. У ставку висота 
черепашки L.(L.).stagnalis, зібраних з поверхні 
мулу складала в середньому 33,37±1,31мм, тоді як 
у мулі – 33,33±1,31мм. Відповідно, діаметр 
черепашки P. corneus зібраних з поверхні мулу в 
р.Тетерів становив 25,50±0,58мм, тоді як у особин 
з мулу – 25,33±0,56мм. В ставку значення 
діаметра черепашки P. corneus з поверхні мулу 
складали 23,27±0,71мм, тоді як у мулі – 
23,23±0,89мм. 

Нами встановлено, що молюски L.(L.).stagnalis 
та P. corneus, які знаходились на поверхні мулу 
мали переважно середній та сильний ступінь 
ураження гепатопанкреаса, тоді як особини в мулі 
- слабкий і середній. Так, при виході на зимівлю 
серед заражених молюсків на поверхні мулу 
знаходилось 58,90% особин із сильним ступенем 
інвазії, 37,50 - з середнім та 4,11% зі слабким 
ступенем. У мулі серед заражених особин 68,75% 
виявлено молюсків зі слабким ступенем інвазії та 
31,25% - з середнім ступенем інвазії. При виході 
молюсків із зимівлі, серед заражених L.(L.). 
stagnalis та P. corneus на поверхні мулу 
знаходилось 28,57% особин із сильним ступенем 
інвазії, 50 з середнім та 21,43% зі слабким 
ступенем інвазії. У мулі серед заражених особин 
93,33% були молюски з слабким ступенем інвазії 
та 6,67% - з середнім ступенем інвазії. 

Результати проведених нами досліджень 
свідчать, що в водоймах на поверхні мулу 
знаходиться переважна більшість інвазованих 
молюсків, що робить їх легкодоступними для 
дефінитивних хазяїв трематод. Тобто паразити 
отримують більше можливостей для подальшого 
розвитку.  

Необхідно відзначити, що механізм зміни 
поведінки тварин при зараженні паразитами 
невідомий, вочевидь, що продукти 
життєдіяльності трематод виконують достатньо 
активну функцію [7]. Вище було зазначено, що 

під впливом паразитарної інвазії змінюється 
поведінка других проміжних хазяїв. Найбільш 
вірогідне пояснення представляє Б.З.Кауфман [7]. 
На перших етапах еволюції молюски були 
кінцевими хазяями трематод [4]. У звязку з цим 
паразиту було недоцільним змінювати поведінку 
хазяїна, віддаляючи заражених особин із загальної 
маси і тим самим утруднювати подальше 
перезараження. Наступне продовження життєвого 
циклу, поява дефінитивного хазяя – хребетного 
також не викликало необхідності зміни поведінки. 
У даному випадку паразитом використовувались 
співпадіння мікробіотичного розподілу хазяїв і 
природного фізіологічного й поведінкового 
поліморфізму популяцій молюсків: переважно 
заражались особини, які були максимально 
доступними для малакофагів, наприклад, 
мешканці верхньої літоралі, котрі як правило 
найбільш інтенсивно виїдались птахами. 
Підтвердженням даного припущення можуть бути 
нерівномірне зараження різних фенотипів 
літторин [3]. Введення в уже сформовану систему 
філогенетично найбільш пізнього, другого 
проміжного хазяїна привело до необхідності 
зміни його поведінки, що забеспечило успішне 
проходження паразита по еволюційному ланцюгу. 
Є й інша точка зору щодо послідовності 
включення хазяїв у філогенезі трематод [1]. 
Згідно поглядів В.В. Беспрозваного [1] у трематод 
“відібраних’’ дефінитивними хазяями, на стадії 
церкарії формуються пристосування до 
віднаходження другого проміжного хазяя і 
проникненню через його покрив чи природні 
отвори чи до вибіркового інцистування на 
субстраті. 

Види церкарій виявлені нами у молюсків 
L.(L.). stagnalis та P. corneus характеризуються ди 
– та триксенним життєвим циклом, при цьому 
другим проміжним хазяєм виступають ці ж види 
молюсків. Тому, на нашу думку, найбільша 
концентрація інвазованих молюсків на поверхні 
мулу є своєрідним пристосуванням трематод не 
тільки для зараження кінцевих хазяїв, а й для 
максимального зараження другого проміжного 
хазяя, що сприяє успішній реалізації життєвого 
циклу паразита. 

Отже, зміна в поведінці проміжних хазяїв – 
молюсків обумовлена саме паразитуванням 
трематод. Це явище слід розглядати як один із 
проявів сформованого комплексу пристосувань 
паразита, який направлений на реалізацію його 
життєвого циклу та виступає як регулятор 
чисельності не тільки власної популяції, а також і 
популяції хазяїна, шляхом вилучення хворих, 
сильно інвазованих молюсків, які не 
представляють для неї цінності.  
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